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பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதித் ித் ததித் தேர்தித் தேலில
ஒரு நி நிலு நிலைப்ப ஜனாட் நிலப்பாட்டை எடுக்க
ர மெித் து நிலை ஜனான்ித் த் ஜனான்  மெறுக்கி்கிற ஜனார்
By Alex Lantier, 29 April 2017
அடிபணியி பிிரின்ஸ இயக்கத்தின் (France insoumise - FI)
தலைவரும
முதல
சுற்றில
ததிலவியலியடைந்த
ஜனிதிபதிப
பதவிக்கின தவட்பிளருருமின தஜின் லக்  மருமதைின்தனின்
 மவள்ளிக்கிழலருமயன்ற அவிரத வலைப பதிவில பதிவிட்டிருந்த ஒரு
30 நிமிியடை கி மாிளியில, நவ-பிசின தவட்பிளிரின ருமரின் ல
 மபன்னுக்கும
முன்னிள்
வங்கியிளிரின
இமருமினுவல
ருமக்திரினுக்கும இலியடையில தரும 7 அன்ற நலியடை மபறவிருக்கும
ஜனிதிபதி பதவிக்கின தருமிதலில தின் எந்த நிலைபபிட்லியடையும
எடுக்கபதபிவதிலலை என முடி மவடுத்திருந்திர.
இத
தகிலழத்தனருமின
விதத்தில
அிரசியல மபிறபலபத்
தட்டிக்கழிபபதிகும.  மருமதைின்தனின் கிட்ியடைத்தட்ியடை 20 னதவீத
விக்குகலள  மவன்றிருந்திர என்பதியடைன் ருமிரலனய, தூலஸ, லீல
ருமற்றம பிரிஸின்  மதிழிைிள வரக்க வியடைக்கு புறநகரப பகுதிகள்
உள்ளிட்ியடைவற்றில அவர  மவற்றி கண்டிருந்திர. ஒரு நவபிசிஸடுக்கும அவனிரகிைநிலை, ஆழருமின சிக்கன நியடைவடிக்லககள்
ருமற்றம கட்ியடைிய இிரிணுவ தனலவக்கு மீண்டும திருமபுதல
ஆகியவற்லற ஆதரிக்கின்ற இபதபிலதய தனினலிஸட் கட்சி
அிரனிங்கத்தின் ஒரு முன்னிள் அலருமச்னருக்கும இலியடையிைின ஒரு
ததரதலின் முட்டுச்னந்த தன்லருமலய எதிரத்த பிிரின்ஸ எங்கிலருமின
நகிரங்களில இலளஞரகள் ஆரபபிட்ியடைங்கள்  மனயத நிலையில அவர
தநற்ற தபசினிர.
இந்த நிலைலருமகளின் கீழ, இந்தப தபிட்டியில எந்த பிற்தபிக்கு
தவட்பிளர
 மஜயித்திலம
அவருக்கு
எதிிரிக
 மதிழிைிள
வரக்கத்தில எழவிருக்கும  மவடிபபுமிக்க அிரசியல எதிரபலபயும
னமூக தகிபத்லதயும அணிதிிரட்டும  மபிருட்டு இத்ததரதலை
 மனயலக்கத்தியடைன் புறக்கணிபபதற்கு PES (Parti de l’égalité socialiste)
அலழபபு விடுத்தள்ளத.
ஆயினும தரும 7 விக்களிபபில தின் பங்கு மபறவிருபபலத
 மதளிவுபடுத்திய  மருமதைின்தனின், அதததநிரத்தில, தன்னுலியடைய
முடிவில
FI
இயக்கத்தின்
இலாய
அங்கத்தினரகள்
வஞ்சிக்கபபட்ியடைதிக உாிரக்கூியடைித என்பதற்கிக, தனத விக்கு
யிருக்கு என்பலத இிரகசியருமிக லவத்திருக்கப தபிவதிக
வலியுறத்தினிர. அவர ல  மபன்னுக்கு விக்களிக்கப தபிவதிலலை
என்பலத ருமட்டும சுட்டிக் கிட்டினிர.
“நின் விக்களிக்கப தபிகிதறன்” என்ற அவர  மதிியடைரந்திர:
“ஆனில நின் யிருக்கு விக்களிக்கப தபிகிதறன் என்பலத
உங்களிியடைம  மனிலைப தபிவதிலலை. நின் என்ன  மனயயப
தபிகிதறன்
என்பலதக்
கண்டு மகிள்ள
நீங்கள்
ருமி மபரும
அறிவிளியிக இருக்க அவசியமிலலை. ஆனிலம நின் ஏன்
உங்களிியடைம  மனிலைக் கூியடைித? அபதபித தின் நீங்கள் ஒன்றிகதவ
இருக்க முடியும... அபதபித தின் நீங்கள் என்ன முடிவு எடுக்கின்ற
தபிதம, எனக்கு ஜனிதிபதித் ததரதலில விக்களித்தவர என்ற

விதத்தில னவுகரியருமிக உாிர முடியும, உங்களத விக்லக
நிலனத்த  மபருலரும  மகிள்ள முடியும, தனத தவட்பிளிரில
வஞ்சிக்கபபியடைவிலலை என்ற உாரலவப  மபற முடியும.”
ருமக்திரிலனப தபிைதவ முன்னிளில PS இன் அலருமச்னிரிக
இருந்திருந்தவிரின  மருமதைின்தனின், தருமலம கூறலகயில, FI
அங்கத்தவரகளில நீண்ியடைகிை அிரசியல கூட்ியடைிளிகள் இருக்கின்றனர,
தின்  மனயயவிருபபலத அவரகளிியடைம  மனிலலியிருக்க முடியும
என்றிர. ஆனிலம கூியடை, FI இன் விக்கிளரகள் ருமக்திரினுக்கு
விக்களிக்க ஆதிரவளிபபவரகளிகவும ருமக்திரின் ல  மபன்
இருவருக்குதரும எதிிரின னக்திகளிகவும பிளவுபட்டிருபபதில, தனத
இயக்கத்தில பிளவு ஏற்பியடைிருமல ஒரு முடிலவ தன்னில எடுக்க
முடியவிலலை என்ற  மருமதைின்தனின்  மதரிவித்திர.
அவர அறிவித்திர, “ஒருதவலள நிம பத்த வருியடைங்கள் அிரசியலில
ஒன்றிகச்  மனைவிட்டிருந்ததிருமியின், 15 வருியடைங்கள் இயக்கத்தில
ஒன்றிகச்
 மனைவிட்டிருந்ததிருமியின்,
அபதபித
ஒருதவலள
‘நண்பரகதள, இலதத் தின் நின்  மனயயப தபிகிதறன்’ என்ற நின்
 மனிலலியிருக்கைிம, உங்கள் மீத முழு நமபிக்லக லவத்த
உங்களிியடைம கூற முடியுருமளவுக்கு, ஏததி மவிரு விதத்தில, நிம
ஒருவருக் மகிருவர  மநருக்கருமினவிரிய இருந்திருபதபிம, ஆனில
இபதபித நின் அலதச்  மனயய முடியித. அபபடிச்  மனயதில,
நின் உங்கலளப பிளவுபடுத்திக்  மகிண்டிருபதபன்.”
 மருமதைின்தனினுக்கு எந்த சுதந்திிரருமின அிரசியல நிலைபபிடும
இலலை என்பதத  மருமதைின்தனினின் கருத்தகளில இருந்த
தவிரக்கமுடியிருமல எழுவதிக இருக்கிறத.
விக்குச் னிவடியில அவிரத தநிக்கம ருமக்திரினுக்கு விக்களிபபதிக
இருந்திலம னரி அலைத ஒரு  மவற்ற விக்லக அளிபபதிக
இருந்திலம னரி, அவிரத ருமவுனம திவிைலியடைந்ததிகும. அவர PS
இன் தலைலருமயில இருக்கக் கூடிய தனத முன்னிள் ததிழரகலளப
தபிை, ருமக்திரினுக்கு ஆதிரவளிக்கப தபிகிறிர என்றில, சுதந்திிர
னந்லதக்
 மகிள்லககலளயும
இிரிணுவவிதத்லதயும
எதிரக்கவிருபபதிக அவர  மகிடுத்த பிிரச்னிிர விக்குறதிகள் ருமற்ற
பை அிரசியல  மபியகலளப தபிைதவ அமபைபபடுவதிய
இருக்கும. இலைிருமல உண்லருமயில, ல  மபன் ருமற்றம ருமக்திரின்
இருவருக்குதரும எதிிரினவிரிக தன்லனக் கருதிக்  மகிண்டு ஒரு
 மவற்ற விக்லக ஓலனயின்றி விக்களித்த வருவதற்கு தநிக்கம
 மகிண்டுள்ளி மிரன்றில,
இத
அிரசியலரீதியின
லகயிைிகித்தனத்தின் ஒரு ஒபபுதைிகும.
ததரதல
புறக்கணிபபுக்கும
இிரண்டு
தவட்பிளரகலளயும
எதிரபபதற்கும PES விடுத்திருக்கும அலழபபின்  மபிருள், எந்த
தவட்பிளர  மஜயித்திலம அவருக் மகதிிரிக  மதிழிைிள வரக்கத்தில
ஒரு  மவகுஜன அிரசியல இயக்கத்லத ஒழுங்கலருமபபதற்கிகப
தபிிரிடுவத என்பதிகும. சிக்கன நியடைவடிக்லகக்கு  மதிழிைிள

வரக்கத்தில இருக்கும ஆழருமின னமூக எதிரபபுக்கு விண்ாபபம
 மனயவத, PS இன்  மதிழிைிளர னட்ியடைத்லத எதிரத்த ருமற்றம
இபதபித ல  மபன் ருமற்றம ருமக்திரினுக்கு இலியடையிைின  மதரிவுக்கு
எதிிரிய நிற்கின்ற ருமக்களின் 70 னதவீத  மபருமபின்லருமயினலிர
தநிக்கித் திருமபுவத என்பதத இதன்  மபிருளிகும. ருமக்திரினுக்கு
இியடைதனிரிகளிியடைம இருந்த வருகின்ற எதிரபலப, அத நவபிசிஸடுகளுியடைன்  மதிியடைரபுலியடையத எனக் கூறி ருமதிபபிழக்கச்  மனயய
முலனகின்ற ஊியடைகங்களிைின முடிவற்ற  மபியபித்தைிட்ியடைங்கலளயும
அிரசியல அச்சுறத்தலகலளயும நிிரிகரித்த, அமபைபபடுத்தவத
என்பத இதன்  மபிருளிகும.
 மதிழிைிளரகள்
ருமற்றம
இலளஞரகள்
ருமத்தியில
இந்த
நிலைபபிட்டிற்கிக
PES
தபிிரிடுகிறத,
அத்தலகய மதிரு
திக்குதைினத
பிிரின்சிலம
னரவததன
அளவிலம
ஆளும
வரக்கத்தில தூண்ியடைக் கூடிய இிரக்கருமற்ற எதிரத்திக்குதலக்கு
எதிிரின மதிரு
தபிிரிட்ியடைத்திற்கு
ஒரு
புிரட்சிகிர,
தனினலின,
னரவததசிய முன்தனிக்கு அவசியருமிக இருக்கிறத என அத
விளக்குகிறத.
ருமறபக்கத்தில,  மருமதைின்தனினின் ஆதைினலனகதளி தீரக்கவியைித
முிரண்பிடுகள்
நிிரமபியதிக
இருக்கின்றன.
ருமக்திரினின்
பிிரச்னிிரத்தின் மீத ஒரு நிலைபபிடு எடுக்கும விியடையத்திதைதய கூியடை
FI ஆழருமிய
பிளவுபட்டுக் கிியடைக்கிறத என்பலத கிட்ியடைத்தட்ியடை
ஒபபுக் மகிண்டு விட்ியடை பின்னர, அவர ருமறபக்கருமிய திருமபி இத
ஒரு “ஸதிிரருமின ருமற்றம ஐக்கியருமின னக்தி” என்றம ஜ்தி” என்றும் ஜூன்
னட்ியடைருமன்றத் ததரதலில நலை நிலைலயப பிடிக்கும என்றம
பிிரின்சில ஒரு கைங்கலிர விளக்கருமிக தனலவ  மனயயும என்றம
கூறிக்  மகிண்ியடைிர.
“நிம இபதபித அதீத பதட்ியடை நிலைலருமயில இருக்கிதறிம,
வன்முலற
நம
அதநகர
மீத
தருமற் மகிள்ளபபட்டுக்
 மகிண்டிருக்கிறத” என்றிர அவர. “இந்த வன்முலறயில இருந்த,
ஒரு ஸதிிர நிலை ததின்ற முடியித, ஏ மனன்றில இிரண்ியடைிம
சுற்றின்
கதிநியகரகளத
தன்லருமயிதைதய
அத்தலகய
ஸதிிரத்தன்லரும எனும அமனம அடிபட்டுப தபிகிறத: ஒருவர அதீத
நிதிபபிரிவு, இன் மனிருவர அதீத வைத.”
ஆகதவ "FI நருமத நிட்டுக்கு ஒரு  மனலவருமிகும, ஏ மனன்றில
இிரண்ியடைிம
சுற்றில
யிர
 மவன்றிலதரும,
அலனவலிரயும
பிளவுபடுத்தி
இந்த
நிட்டில
நமபமுடியித
அளவுக்கின
குழபபநிலைலய உருவிக்கவிருக்கும தவலைத்திட்ியடைத்லத  மகிண்ியடை
ஒருவலிரதய நிம லகயிளவிருக்கிதறிம” என்ற அவர அறிவித்திர.
முன்னிளில PS இன் ஒரு அலருமச்னிரிக இருந்தவரும 1980 களில PS
ஜனிதிபதி
பிிரின்சுவி
மித்திதிரினின்
ஒரு
உயரநிலை
உதவியிளிரிக இருந்த கிைம  மதிியடைங்கி உளவுத்தலற ருமற்றம
பிதகிபபுத் தலறகளில விரிவின  மதிியடைரபுகள்  மகிண்ியடைவிரிக
இருந்த வந்திருபபவருருமின  மருமதைின்தனினுக்கு, பிிரின்ஸ ருமற்றம
ஐதிரிபபி மவங்கிலம  மவடிபபின னமூக நிலைலரும இருபபத நன்கு
 மதரியும.
எபபடியிருந்திலம,
அவர
ஆதைினலனயளிபபத,
தபிிரிட்ியடைத்தில  மதிழிைிள வரக்கத்லத அணிதிிரட்டுவதற்கின ஒரு
இியடைத-னிரிக்  மகிள்லகலய அலை. ருமிறிக, பிிரின்சின் னரவ
வலைலரும  மகிண்ியடை ஜனிதிபதிப பதவிலய எந்த பிற்தபிக்குவிதி
லகபபற்றி விட்ியடைிலம, அதலன, UF ம பகுதியிக இருக்கக் கூடிய
நிியடைிளுருமன்றக் கைலவகலளக்  மகிண்டு ஏததி மவிரு வழியில
னருமிளிக்கைிம
என்பதின
தருமதைிட்ியடைருமின,
நபபிலனயின
நமபிக்லககலளதய அவர முன்தள்ளிக்  மகிண்டிருக்கிறிர.
ருமக்திரின் ருமற்றம ல  மபன் இருவருக்குருமின ஒரு இியடைத-னிரி
எதிரபலபக் கட்டி மயழுபப முலனயும எவ மிரிருவரும, ருமக்திரினின்
ஜனிதிபதி பதவி உரிலருமதகிிரல மீத ஒரு நிலைபபிட்லியடைக் கூியடை

எடுக்க
முடியித
அளவுக்கு
மிகவும
பிளவுபட்ியடைதிகவும,
உத்திதயிகபூரவ  மபிதக் கருத்லத நமபி இருக்கின்ற ஒரு
அலருமபபுக்குள் சிக்குபபட்ியடைவிரிக இருந்திக தவண்டும என்ற
 மனிலவதற்கு
ஒபபினதிகதவ
அவிரத
ஆதைினலன மருமிழிவு
அலருமந்திருக்கிறத.
இந்த
லகயிைிகித்தனத்தின்
கிட்சி மவளிபபிியடைினத, ல  மபன்னின் ஜனிரஞ்னகவித வியவீச்சுக்கு
ஒரு திறபலப ருமட்டுதரும வழங்கும, தரும 7 தபிட்டியில FI
விக்கிளரகள் தன்லன ஆதரிக்க தவண்டும என்ற கூறி தநற்தற
அவர தனத  மனிந்த கி மாிளி விண்ாபபத்லத  மவளியிட்டுள்ளிர.
ருமக்திரின் குறித்த திட்ியடைமிட்டுக் குழபபும தனத மூதைிபியத்லத, FI
ருமற்றம  மதிழிற்னங்க அதிகிிரத்தவத்தின்  மபிதவின நிலைபபிியடைிக
வருணித்த  மருமதைின்தனின், CGT, FO ருமற்றம ஆதிரவு  மதிழிற்
னங்கங்களும
இதத
அணுகுமுலறலயதய
 மகிண்டிருபபதிக
குறிபபிட்டு நிலறவு மனயதிர. ஜனிதிபதிப தபிட்டியில என்ன
நிலைபபிடு எடுபபத என்பலதத் தீரருமினிபபதற்கு FI இன் இலாய
அங்கத்தவரகளத கைந்திதைினலன விக்களிபபு குறித்த விவிதித்த
அவர, இந்த விக்களிபபில எந்த உண்லருமயின முக்கியத்தவமும
இலலை என்பலத  மதளிவிக்குவதற்தக அதலனச்  மனயதிருந்திர.
“கைந்திதைினலன
விக்கு,
ஒரு
முடிவின்
கனத்லதக்
 மகிண்டிருக்கித” என்றிர அவர. “நிங்கள் ஒரு சித்திிரத்லதக்
 மகிடுபதபிம, FI அங்கத்தவரகள் என்ன நிலனக்கிறிரகள் என்பலத
கூறதவிம. உங்களில பைரும விக்களிக்கப தபிவீரகள் என்ற
நமபுகிதறன். FI அங்கத்தவரகள் சிந்தலன இததி என்ற கூறதவிம.
 மபருமபின்லரும ஒன்ற இருக்கிறத, சிறபின்லரும ஒன்ற இருக்கிறத,
ஒன்லற இன் மனின்ற விஞ்சி விட்ியடைத என் மறலைிம நிங்கள்
 மனிலை ருமிட்தியடைிம, ஏ மனன்றில நிங்கள் ஒரு கட்சி கிலியடையித.”
இலத எளிய  மருமிழியில கூறவதினில, FI அங்கத்தவரகள் தங்கள்
எண்ாம தபிை விக்களிக்கைிம, ஆனில  மருமதைின்தனினும FI
இன்
தலைலருமயும
எந்த
ஒரு
தபிிரிட்ியடைத்லதயும
லகயி மைடுக்கபதபிவதிலலை என்ற தீரருமினத்தியடைன் இருக்கிறிரகள்
என்ற
 மபிருதள
கிலியடைக்கும.
தனினலினத்தின்,
 மதிழிைிள
வரக்கத்தினுலியடைய ஒரு அிரசியல சுயிதீனருமின பித்திிரத்தின்,
இியடைதகளின், ருமற்றம அிரசியல கட்சிகளின் னகிபதம முடிந்த விட்ியடைத
என்பதிக  மருமதைின்தனின் தனத ருமக்களின் னகிபதம என்ற
புத்தகத்தில
முன் மனடுத்த
பின்நவீனத்தவ
கருத்தக்களத
பிற்தபிக்கின
திக்கங்கலளதய
இத்தலகய
கருத்தக்கள்
சுட்டிக்கிடுவதிய இருக்கின்றன. PES எச்னரித்திருபபலதப தபிை,
இந்த கருத்தக்கள்  மதிழிைிள வரக்கத்தில ஒரு புிரட்சிகிர
இயக்கத்லத கட்டி மயழுபபுவதற்கு  மருமதைின்தனின் கிட்டுகின்ற
அடிபபலியடைக் குதிரிதத்லததய சுட்டிக்கிட்டுகின்றன.
இியடைத தநிக்கித் திருமபுகின்ற  மதிழிைிளரகளும ருமிாவரகளும,
ஒரு கட்டுதகிபபின முன்னணிப பலியடைக் கட்சியிக அிரசியலரீதியிக
ஒழுங்கலருமக்கபபடுவதற்குப பதிைிக, பயிற்சி மபற்ற முதைிளித்தவ
அிரசியலவிதிகளின் தலைலருமயிைின தளரவின, பிதி-அிரிஜகவித
ருமற்றம லகயிைிகித குழுவிக்கங்களுக்குள் சிக்கலவக்கபபியடை
இருக்கின்றனர. இந்த முன்தனிக்கு தனினலினப தபிிரிட்ியடைத்திற்கு
முன்தனிக்கிய ஒரு பிலதலயத் திறபபதிலலை, ருமிறிக அதலன
கழுத்த மநரிபபலததய
 மனயகிறத என்பலதத்
தின்
இன்ற
 மருமதைின்தனினின் அறிக்லக அடிக்தகிடிட்டுக் கிட்டுகிறத.
ருமக்திரினுக்கும ல  மபன்னுக்கும எதிிரிகப தபிிரிடுவதற்கு ஒரு
வழிலய எதிரதநிக்கியிருக்கும பிரந்த ருமக்கலளப  மபிறத்தவலிர
 மருமதைின்தனின் ஒரு ருமிற்றீடு அலை, ருமிறிக நின்கிம அகிைத்தின்
அலனத்தைகக்
குழுவின்
பி மிரஞ்சு பிரிவிகவும
பிிரின்சில
 மதிழிைிள வரக்கத்தின் ட் மிரிட்ஸகின முன்னணிப பலியடையிகவும
தனினலின னருமத்தவக் கட்சிலய (PES) கட்டி மயழுபபுவதத ஒதிர
ருமிற்றீியடைிகும.

