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வலத-சசாரி

குடியரசுக்
கட்சியின்
(LR)
ஜனசாதிபதி
வவட்பசாளரசான பிரசான்சுவசா ஃபிய்வயசான், அவரத மனனவ
பபனிவலசாப்புக்கு பபயரளவல் மட்டுமசான வவனலகனள
ஏற்பசாடு
பசய்த
பகசாடுதததசாக
கூறப்பட்ட
குற்றச்சசாட்டுகளில்
குற்றப்பததிரினக
தசாக்கலசாகும
நினலயில்
இருக்கின்றவபசாதம,
தனத
பிரச்சசாரதனத
பதசாடர்ந்தம
நடததவருப்பதசாக
அறிவப்பதற்கசாக
புதன்கிழனம மசானலயில் ஒரு அவசரகசால பசய்தியசாளர்
சந்திப்னப நடததினசார்.
ஆகஸ்ட் மசாதததில், LR இன் வவட்பசாளர் பரிந்தனரக்கு
தன்னுடன் வபசாட்டியிட்ட முன்னசாள் ஜனசாதிபதி நிக்வகசாவலசா
சசார்க்வகசாசினய, பல வசசாரனணைகனள முகமபகசாடுதத
நிற்பதற்கசாக, அவர் வமர்சனம பசய்திருந்தசார். “என் மீத
குற்றப்பததிரினக தசாக்கலசாகியிருந்தசால், நசான் ஜனசாதிபதித
வதர்தலில் வவட்பசாளரசாக களமிறங்கியிருக்க மசாட்வடன்,
அத
அறபநறிப்
பிரச்சினனயசாகும”
என்று
அவர்
அறிவததிருந்தசார்.
இப்வபசாத LR இன் வவட்பசாளர், அவரத மனனவக்கு
நசாடசாளுமன்ற உதவயசாளர் என்ற வபரிலும Revue des deux
mondes
சஞ்சினகயின்
ஊழியர்
என்ற
வபரிலும
குனறந்தபட்சம 900,000 யூவரசாக்கள் அரசசாங்கப் பணைம
பசல்லும
வனகயிலசான
வருனக
அவசியமற்ற
வவனலகனளக்
பகசாடுதததசாக
வரினசயசான
குற்றச்சசாட்டுக்களின்
வபரில்
உடனடி
எதிர்கசாலததில்
குற்றப்பததிரினக தசாக்கலசாக இருக்கும நினலயிலும தனத
பிரச்சசாரதனத
பதசாடரவருப்பதசாக
அறிவக்கிறசார்.
ஆயினும, இந்த ஊழல் அவரத வவட்புமனு வசாய்ப்னப
மட்டும அச்சுறுததவல்னல, LR இன் ஒற்றுனமனயயும
இன்னும வதர்தல்கள் இயல்பசாக நனடபபறக் கூடிய
சசாததியதனதயும கூட அச்சுறுததிக் பகசாண்டிருக்கின்றன.
”குற்றப் பததிரினக வசாசிக்கப்பட நசான் மசார்ச் 15 அன்று
அனழக்கப்படலசாம
என
எனத
வழக்கறிஞருக்கு
பதரியவந்திருக்கிறத” என்று புதனன்று தனத பிரச்சசாரத
தனலனமயகததில் ஃபிய்வயசான் கூறினசார். “ஆம, நசான்
தசான் ஜனசாதிபதி வவட்பசாளரசாக இருக்கப் வபசாகிவறன்,
இந்த சவசால்களில் இருந்த தசான்... பவற்றிபபறுவதற்கும
நமத நசாட்னட வலுப்படுததவதற்கும வதனவயசான கூடுதல்
ஆற்றனல நசாங்கள் பபறவருக்கிவறசாம.”
ஃபிய்வயசான் மீதசான குற்றப்பததிரினகயசானத, 2017 ஏப்ரல்வம வதர்தனலபயசாட்டி, பிரசான்சிலும மற்றும சர்வவதச
அளவலும ஆளும வர்க்கததிற்குள்ளசாக நிலவும கன்னன

வமசாதல்களின்
கசாட்டுகிறத.

அசசாதசாரணை

வீரியதனத

அடிக்வகசாடிட்டுக்

ஃபிய்வயசான், தனத பசய்தியசாளர் சந்திப்பில், நீதியனமப்பு
முனறயின்
பசாரபட்சமற்ற
தன்னம
குறிததம,
குற்றப்பததிரினக வசாசிக்கப்படுவதற்கசாக சந்வதகமில்லசாமல்
தினரமனறவல்
கணிசமசான
அழுததமளிததிருந்த
வசசாசலிஸ்ட் கட்சி (PS) அரசசாங்கததின் பசாததிரம குறிததம
வகள்வபயழுப்பினசார். அவர் அறிவததசார்: “குடியரசின்
அடுதத ஜனசாதிபதியசாக யசார் இருக்க வவண்டும என்பனத
அனனவரத வசாக்குரினம மட்டுவம தீர்மசானிக்க முடியுவம
தவர,
பதசால்னல
பகசாடுக்கும
வநசாக்கங்களுக்கசாக
நடததப்படும ஒரு வழக்கு வசசாரனணை அல்ல.... அதன்
முடிவு
வனர
பசன்று
பசார்ப்வபன்,
ஏபனன்றசால்
மறுதலிக்கப்பட்டுக் பகசாண்டிருப்பத நசான் மட்டுமல்ல,
ஜனநசாயகமும வசர்ததத தசான்.”
இத ஜனசாதிபதி பிரசான்சுவசா ுவா ஹசாலண்டிடம இருந்த ஒரு
பதிலிறுப்னப தூண்டியத, “நீதியனமப்புமுனறக்கு எதிரசாய்
எவ்வத வகள்வபயழுப்புவனத”யும அவர் கண்டனம
பசய்தசார். அவர் வமலும வசர்ததக் பகசாண்டசார், “ஒரு
ஜனசாதிபதி வவட்பசாளரசாக இருப்பதசாவலவய, வபசாலிஸ்
மற்றும நீதிபதிகளத வவனலயின் மீத சந்வதகதனத
வனதப்பதற்வகசா,
ஒருவரத
பபசாறுப்புக்கு
மசாறசான
வனகயில்
அவநமபிக்னகயின்
ஒரு
சூழனல
உருவசாக்குவதற்வகசா, அல்லத இன்னும வமசாசமசாய்,
நீதியனமப்புமுனறக்கும,
இன்னும
வரிந்த,
நமத
ஸ்தசாபனங்களுக்கும எதிரசாக அதிதீவர குற்றச்சசாட்டுகனள
பசய்வதற்வகசா (எதபதசானகயும நிரப்பிக் பகசாள்ளததக்க)
பவற்றுக் கசாசசானலனயக் பகசாடுப்பதசாகி வடசாத.”
இந்த வழக்கில் ஃபிய்வயசானுக்கு எதிரசான ஆதசாரங்கள்
மிகப்பபருமளவல் இருக்கின்றன. 2007 இல் ஃபிய்வயசான்
சசார்க்வகசாசியின் கீழ் பிரதமரசாக ஆனவபசாத, பபனிவலசாப்
ஃபிய்வயசான்
பிரிட்டன்
தினசரியசான
படய்லி
படலிகிரசாபிடம, “நசான் ஒருவபசாதம அவரத நசாடசாளுமன்ற
உதவயசாளரசாக இருந்ததில்னல” என்றும “அவரத பவளித
பதசாடர்புகனளயும
நசான்
னகயசாண்டத
கினடயசாத”
என்றும
கூறியிருந்தசார்.
ஊடகங்களின்
ஆரமபகட்ட
குற்றச்சசாட்டுகள் பவளியசாகி ஒரு மசாத கசாலமசாகியும,
பபனிவலசாப் ஃபிய்வயசான் எந்த வவனலயும பசய்ததசான
எந்த
உறுதியசான
சசான்றுகளும
முன்னவக்கப்பட்டிருக்கவல்னல
என்ற
நினலயில்,
ஃபிய்வயசான் தரப்பு தீவரமசான சட்ட சிக்கலுக்குள்
மசாட்டியிருக்கிறத.

ஆயினும
கூட,
நீதிததனற
பசாரமபரியமசான
வதர்தல்கசாலதத “குடியரசு சண்னடநிறுதத” முனறனய
முறிதத ஃபிய்வயசான் மீத குற்றப்பததிரினக வசாசிக்குமபடி
பசய்திருப்பத,
பிபரஞ்சு
அரசியல்
ஸ்தசாபகததின்
மறுக்கவயலசாத ஊழல்நினலவயசா, அல்லத அதற்குச்
சனளக்கசாமல் மக்கள் வகசாபவமசா அல்லத ஃபிய்வயசானசால்
மூர்க்கமசாகப் பரிந்தனரக்கப்பட்ட சிக்கன நடவடிக்னகக்
பகசாள்னககளில்
இருந்தசான அதன் அந்நியப்படவலசா
அல்ல. இப்வபசாத, குறிப்பசாக அபமரிக்க ஜனசாதிபதியசாக
படசானசால்ட் ட்ரமப் வதர்வசானத முதலசாக, வமபலழுந்த
வந்த
பகசாண்டிருக்கின்ற
வநட்வடசா
கூட்டணியின்
ஏகசாதிபததிய முதலசாளிததவங்களுக்குள்ளசான ஆழமசான
வமசாதல்கள்தசான் ஃபிய்வயசான் பிரச்சசார பநருக்கடினய
இயக்கிக் பகசாண்டிருப்பனவ ஆகும.
1990 கள் மற்றும 2000 களில் பவளிவந்த Elf வவகசாரததில்
வபசால,
ஆபிரிக்கசாவல்
பிபரஞ்சு
ஏகசாதிபததிய
வனலப்பின்னல்கள் பல தசசாப்தங்களசாய் சூனறயசாடி
அதிலிருந்த PS க்கும பிபரஞ்சு வலதக்கும பகசாடுததிருந்த
அளவுடன் ஒப்பிட்டசால் பபனிவலசாப் ஃபிய்வயசானுக்குக்
பகசாடுக்கப்பட்ட
பதசானகபயல்லசாம
ஒன்றுவமயில்னல
என்றசாகி வடும. ஆபிரிக்கசாவல் பிரசான்சின் பனழய
கசாலனிய
சசாமரசாஜ்யததில்
பிரசான்சின்
எண்பணைய்
நிறுவனங்கள் ஈட்டிய பில்லியன் கணைக்கசான யூவரசாக்கள்
இலசாபததில்
இருந்த
உறிஞ்சியிருந்த
பபரும
பதசானககனள இந்தக் கட்சிகள் தங்களுக்குள் பங்கிட்டுக்
பகசாண்டிருந்தன — இந்த நிகழ்வுப்வபசாக்கு பிபரஞ்சு
வசாக்கசாளர்களின்
முதகுக்குப்
பின்னசால்
தசான்
நனடபபற்றிருந்தத.
ஆயினும வநட்வடசா நசாடுகள், சர்வவதச மூவலசாபசாயம
பதசாடர்பசாக, குறிப்பசாக ரஷ்யசாவுக்கு எதிரசான அதன் வபசார்
முனனப்பு பதசாடர்பசாக ஆழமசாகப் பிளவுபட்டிருக்கும
நினலயில், PS மற்றும அதன் சர்வவதச கூட்டசாளிகளத
ஆதரவுடன்
நீதிததனற,
LR
இன்
பிரச்சசாரதனத
உருக்குனலப்பதற்கு
“பபனிவலசாப்
ஊழனல”
பயன்படுததவதற்கு அச்சுறுததிக் பகசாண்டிருக்கிறத.
இந்த
ஊழல்
வவகசாரம
அமபலப்படுவதற்கு
பதசாடக்கமளிதத ஜனவரி 25 அன்று னநயசாண்டி வசார
இதழசான Canard Enchaîné இல் வந்த கட்டுனரயின் படி,
பததிரினகயசாளர்கள் பபனிவலசாப் ஃபிய்வயசானின் வவனல
ஒழுங்கு முனறவகடுகனள நவமபரில் கண்டறிந்திருந்தனர்.
அபமரிக்கசாவல்
அதி-வலத
ட்ரமப்பின்
நிர்வசாகம
வதர்வசானதற்கு பின்னர், பிரசான்சின் நவ-பசாசிச வதசிய
முன்னணி மற்றும ரஷ்ய-ஆதரவு அனுதசாபங்கள் குறிதத
சந்வதகம
ஆகியனவ
பதசாடர்பில்,
இவர்கள்
ஃபிய்வயசானின்
இலசாபகரமசான
2F
ஆவலசாசனன
நிறுவனததின் ரஷ்ய பதசாடர்புகளத சசாததியம குறிதத
வதடிக் பகசாண்டிருந்தனர். ஜனநசாயகக் கட்சியும அபமரிக்க
உளவுத தனறயின் கன்னனகளும, வபர்லின் மற்றும
பசாரிசுடன் வசர்ந்த வவனல பசய்த, ட்ரமப் ரஷ்யசாவுடன்
வமசாதவதற்கு வருப்பமில்லசாததசாக கூறப்படுவதன் மீத
தசாக்குதல் நடததிக் பகசாண்டிருந்தன.
ஃபிய்வயசான் வபர்லின் பயணைம வமற்பகசாண்டு, அங்வக
புதிய அபமரிக்க நிர்வசாகததிற்கு ஈடுபகசாடுக்கும வதமசாக

வஜர்மனி, பிரசான்ஸ் மற்றும ரஷ்யசா இனடயிலசான ஒரு
கூட்டணிக்கு ஆவலசாசனன னவததத திருமபியதற்கு சில
நசாட்களின் பின்னர் தசான் Canard Enchaîné தனத
கட்டுனரனய பிரசுரிததத. அபமரிக்கசாவுக்கும, அததடன்
ஐவரசாப்பிய
ஆளும
வர்க்கததின்
சக்திவசாய்ந்த
பிரிவுகளுக்கும கூட அடிப்பனடயசாய் ஏற்றுக் பகசாள்ள
முடியசாததசாக இருந்த ஒரு புவயரசியல் அணிவகுப்பு
குறிதத
இந்த
ஆவலசாசனனக்கு
பின்னர்தசான்,
ஃபிய்வயசானுக்கு எதிரசான நீதிததனற மற்றும ஊடகப்
பிரச்சசாரம கட்டவழ்தத வடப்பட்டிருந்தத.
இப்வபசாத, புதனன்றசான அவரத ஊடக சந்திப்பிற்குப்
பின்னர், பிபரஞ்சு வலதில் இருக்கக் கூடிய ஃபிய்வயசான்
ஆதரவசாளர்களின் பரந்த பிரிவுகளும கூட தங்கள்
ஆதரனவ திருமபப் பபற்றுக் பகசாண்டிருக்கின்றன. LR
உடன் இனணைந்த ஒரு சிறிய கட்சியசான UDI (ஜனநசாயகக்
கட்சியினர்
மற்றும
சுவயச்னசயினரின்
ஒன்றியம)
ஃபிய்வயசான் பிரச்சசாரததிலசான தனத பங்வகற்னப நிறுததி
வட்டதசாக அறிவததள்ளத.
வதர்தலில்
FN
வவட்பசாளரசான
மரின்
லு
பபன்
வமபலழுவத குறிததம, அததடன் இறுதிச் சுற்றில்
பவற்றிபபற்று லு பபன் ஜனசாதிபதி பதவனயவய கூட
பபற்றுவடக் கூடிய சசாததியம குறிததமசான ஆளும
வர்க்கததின்
கவனல
வமலுமவமலும
அதிகரிததச்
பசல்கின்ற
நினலயில்,
LR
இன்
ஃபிய்வயசான்
ஆதரவசாளர்கள் பலரும, அவர் பசன்ற ஆகஸ்டில் அளிதத
தனத வசாக்குறுதினய பூர்ததி பசய்யும வதமசாய் தனத
வவட்புமனுனவ திருமபப் பபற வவண்டும எனக் வகசாரி
வருகின்றனர்.
ஃபிய்வயசான் வவட்னபத திருமபப்பபற்றுவட்டசால் என்ன
பசய்வத என்பத குறிதத பதளிவசான மூவலசாபசாயம
எதனனயும LR வகுததிருக்கவல்னல என்றசாலும கூட,
ஐவரசாப்பிய மற்றும பவளியுறவு வவகசாரங்களுக்கசான
அதன் பிரதிநிதி Bruno Le Maire, அவர் வவட்னப திருமபப்
பபற வவண்டும என்று வகசாருகிறசார். “அரசியலின்
நமபகததன்னம”க்கசாக இத “தவர்க்கமுடியசாதத” ஆகும
என்று Le Maire கூறினசார்.
இன் பிரதிநிதிகளசான Sébastien Huyghe, Laure de la
மற்றும Pierre Lellouche ஆகிவயசாரும ஃபிய்வயசான்
திருமபப்
பபற
வவண்டும
என்று
வவண்டுவகசாள்
வடுததள்ளனர். ஒரு புதிய வவட்பசாளனர வதர்ந்பதடுக்க
LR
க்கு கசால அவகசாசம அளிக்கின்ற வனகயில்,
ஜனசாதிபதி வதர்தனல தள்ளி னவக்கக் வகசாருவதற்கு
அரசியல்சட்ட கவுன்சில் முன்பு ஒரு மனு தசாக்கல் பசய்ய
தசான்
பரிசீலிததக்
பகசாண்டிருப்பதசாகவும
Lellouche
கூறினசார்.
LR

Raudière,

பசாரிசில்

இன் கவுன்சில் அங்கததவரசாக இருக்கும
கூறுனகயில், ஃபிய்வயசான் பிரச்சசாரததில்
இருந்த வலகி முன்னசாள் வங்கியசாளரும ுவா ஹசாலண்டின்
கீழ்
முன்னசாளில்
பபசாருளசாதசார
அனமச்சரசாக
இருந்தவருமசான சுவயச்னச வவட்பசாளர் (ஆனசால் PS
ஆதரவு பபற்ற வவட்பசாளர்) இமமசானுவல் மக்வரசானன
ஆதரிக்கப் வபசாவதசாகக் கூறினசார்.
Jérôme

LR

Dubus

