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பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி மக் மக்ரரெ ஜனான
வலதுச ஜனாரி பிரெதம மந்திரி்திரியந
ரபநரிடுகிகிற ஜனார, சிக்கஜனத் திட்டம் மற்றும்
 மக்ரப ஜனாருக்க ஜனாக  மக்ரமரக்ரக்திரியல சந்திக்கிகிற ஜனார
Alex Lantier, 16 May 2017
எலிசசே மமாளிகிகையில் அவர் பதவிச பதவியேற்று ஒரு று ஒரு நமாளுக்குப் பின்னர்,
பிரிரெஞ்சு ஜனமாதிபதி இமமானுவல் மக்சிரெமான் சஜர்மன் சேமான்சிலர்
அங்சிகைலமா சமர்க்ரிகைகலச் சேந்திப்பதற்கு சபர்லின் ப பதவியேணிப்பதற்கு
முன்னதமாிகை, உ பதவியேிரெடுக்கினருக்ிகைமான சதசி பதவியே நிர்வமாிகை பள்ளியின்
(ENA)
ஒரு வலதுசேமாரி பட்டதமாரிக பதவியே பிிரெதம மந்திரி பதவியேமாிகை
சதர்ந்ரதடுத்துள்த்துள்ளமார்.
சபர்லினில் மக்சிரெமான் மற்றும் சமர்க்ரிகைலுக்கு இகடயிலமான
று ஒரு நட்புரீதியிலமான சேந்திப்பமானது, எலிசசே மமாளிகிகையில் அவர்
பதவிச பதவியேற்றிருப்பது ஒரு சேமூிகை எதிர்புிரெட்சியின் பமாிகைமமாிகை உள்த்துள்ளது
என்பகதயும் மற்றும் ஐசிரெமாப்பமா எங்கிலும் இிரெமாணுவவமாத பிரெவல்
அதிிகைரிப்கபயும் அடிக்சிகைமாடிடுகிறது. சிக்ிகைனத் திட்டங்ிகைளின்
பமாதுிகைமாவலனமாிகை உள்த்துள்ளதும், று ஒரு நமாஜி ஆட்சியின் சதமால்விக்குப்
பிந்கத பதவியே ஏழு தசேமாப்திகைமால இிரெமாணுவ தகட பதவியேமாக தடையாணைிகைகத்துள்ள 2014
இல் முறித்துக் ரிகைமாண்டு அதன் ரவளியுறவு ரிகைமாள்கிகையில்
மீள்இிரெமாணுவம பதவியேப்படுத்தகல ரதமாடங்கி பதவியே சபர்லின், மக்சிரெமாகன
ஆழ்ந்த சிக்ிகைனக் ரிகைமாள்கிகைிகைள் மற்றும் ிகைட்டமா பதவியே இிரெமாணுவச்
சசேகவக பதவியே மீண்டும் ரிகைமாண்டு வருவதற்ிகைமான ஓர் ஆதிரெவமாத்துள்ளர்
என்று புிகைழ்ந்தது.
உத்திரெவமாக தடையாணை மூலமமாிகை
ஒப்பந்தங்ிகைகத்துள்ள மற்றும்
சேமூிகை
று ஒரு நலன்ிகைகத்துள்ள கிளித்ரதறிவதற்ிகைமாிகை, பிரிரெஞ்சு மக்ிகைளில் 70
சேதவீதத்தினரின்
எதிர்ப்புடன்
பமாரி பதவியே
சபமாிரெமாட்டங்ிகைகத்துள்ள
முிகைங்ரிகைமாடுத்திருந்த நிகலயில், மக்சிரெமானுக்கு முன்பிருந்த
பிிரெமான்சுவமா
சசமாலமாண்ட்
ஒரு
வமாக்ரிகைடுப்புசமயின்றி
று ஒரு நமாடமாளுமன்றத்தில் நிகறசவற்றி பதவியே ரதமாழிலமாத்துள்ளர் சேட்டத்கத
ப பதவியேன்படுத்த மக்சிரெமான் திட்டமிடுகிறமார்.
சிக்ிகைன
று ஒரு நடவடிக்கிகைத்
திட்டங்ிகைகத்துள்ள
று ஒரு நகடமுகறப்படுத்த
ஐசிரெமாப்பி பதவியே ஒன்றி பதவியேத்தமாசலமா அல்லது சஜர்மனி பதவியேமாசலமா தனக்கு
ிகைட்டகத்துள்ளயிடப்படவில்கல, மமாறமாிகை அது அவிரெது அிரெசேமாங்ிகைத்தின்
ரிகைமாள்கிகை என்று வலியுறுத்தி அவர் சமர்க்ரிகைல் உடனமான கூட்டு
பத்திரிகிகை பதவியேமாத்துள்ளர் சேந்திப்கபத் ரதமாடங்கினமார். “பிரிரெஞ்சு திட்டநிிரெல்
விரெவிருக்கும் மமாதங்ிகைளில் ஒரு சீர்திருத்த திட்டநிிரெலமாிகை இருக்கும்,
அது ஏரனன்றமால் ஐசிரெமாப்பமா று ஒரு நம்மிடம் சிகைட்கிறது என்பதற்ிகைமாிகை
அல்ல,
மமாறமாிகை
ஏரனன்றமால்
அதுதமான்
பிிரெமான்ஸிற்குத்
சதகவப்படுகிறது,” என்றமார்.
“ஐசிரெமாப்பி பதவியே ஒன்றி பதவியேம் மற்றும் யூசிரெமா மண்டலத்திற்ிகைமான ஒரு
ரபமாதுவமான முன்சனமாக்கி பதவியே பமாகத மீது சசேர்ந்து சவகல
ரசேய்வதற்கு"
சபர்லினுடன்
அவர்
மிிகை
ரறு ஒரு நருக்ிகைமமான
கூட்டுகடுழைப்கப முன்ரமமாழிந்தமார். அவர் ரதமாடர்ந்து கூறுகிகையில்,
“மிிகை முக்கி பதவியே விட பதவியேங்ிகைள் உள்த்துள்ளன… று ஒரு நமான் ரவளிப்பகட பதவியேமான,
சறு ஒரு நிரெடி பதவியேமான மற்றும் ஆக்ிகைபூர்வமமான பங்ிகைமாளி பதவியேமாிகை இருப்சபன்

ஏரனன்றமால் று ஒரு நம்மிரு று ஒரு நமாடுிகைளின் ரவற்றி பதவியேமானது மிிகை ரறு ஒரு நருக்ிகைமமாிகை
பிக தடையாணைந்திருப்பதமாிகை று ஒரு நமான் று ஒரு நம்புகிசறன்,” என்றமார்.
புதி பதவியே
பிரிரெஞ்சு
ஜனமாதிபதிக்கு
சேமாத்தி பதவியேமமானத்துள்ளவிற்கு,
குகறந்தபட்சேம் வமார்த்கத பதவியேத்துள்ளவிலமாவது, நிகற பதவியே ஆதிரெவளிக்ிகை
விரும்புவதமாிகை சமர்க்ரிகைல் ரதரிவித்தமார். பிிரெமான்சின் சேமூிகை மற்றும்
ரபமாருத்துள்ளமாதமாிரெ ரிகைமாள்கிகைக பதவியேக் குறிப்பிடும் விதத்தில் அவர்
குறிப்பிடுகிகையில், “எனக்கு அவர் மீது முழு று ஒரு நம்பிக்கிகை உள்த்துள்ளது,
என்ன ரசேய் பதவியே சவண்டும் என்பகத அவர் அறிந்துள்த்துள்ளமார்” என்றமார்.
அிரெசி பதவியேல்ரீதி பதவியேமாிகைவும்
நிதிரீதி பதவியேமாிகைவும்,
உபமா பதவியேங்ிகைகத்துள்ள
கிகை பதவியேமாள்வதற்கு நிகற பதவியே இடமளிப்பதற்ிகைமாிகை ஐசிரெமாப்பி பதவியே ஒன்றி பதவியே
ிகைட்டகமப்பு
உடன்படிக்கிகைிகைகத்துள்ள
சபர்லின்
மீத்துள்ளசீிரெமாய்வு
ரசேய்யுரமன்றும்
சமர்க்ரிகைல்
ரதரிவித்தமார்.
“சஜர்மன்
ிகைண்ச தடையாணைமாட்டத்திலிருந்து, அர்த்தமுள்த்துள்ள விதத்தில் ரசேய்தமால்
[உடன்படிக்கிகைிகைகத்துள்ள] மமாற்றுவது சேமாத்தி பதவியேசம,” என்றமார். அவர்
ரதமாடர்ந்து கூறுகிகையில், “இறுதி விகத்துள்ளவமாிகை யூசிரெமா மண்டலம்
பலமகடயும் என்றமால் உடன்படிக்கிகைிகைகத்துள்ள மமாற்ற று ஒரு நமாங்ிகைள்
ஆதிரெவமாிகைசவ உள்சத்துள்ளமாம். லிஸ்பன் உடன்படிக்கிகை சிறப்பமாிகை
உள்த்துள்ளதமாிகை று ஒரு நமான் சிகைட்கும் சபமாரதல்லமாம் எப்சபமாதுசம று ஒரு நமான்
ரதமாந்திரெவுக்கு உள்த்துள்ளமாகி உள்சத்துள்ளன்,” என்றமார்.
ஐசிரெமாப்பி பதவியே ஒன்றி பதவியே உடன்படிக்கிகைிகைகத்துள்ள திருத்தம்
பிிரெச்சிகன
குறித்து
மக்சிரெமான்
கூறுகிகையில்,
சேம்பிிரெதமா பதவியேமமான விலக்குிகைள் இருக்ிகைமாது,” என்றமார்.

ரசேய்யும்
“அங்சிகை

ஆனமால் அவர் அிரெசேமாங்ிகை று ஒரு நலன்ிகைளுக்சிகைற்ப இத்தகிகை பதவியே
உடன்படிக்கிகைிகைகத்துள்ள திருத்தி பதவியேகமப்பதற்ிகைமான ிகைருத்துக்ிகைள், ஓர்
அிரெசி பதவியேல் மமாக பதவியே என்பகத தவிிரெ சவரறமான்றுமில்கல. ஒரு
ஏமமாற்றுத்தனமமான இது, அவருக்கு முன்பிருந்த மதிப்பிடுழைந்த
பிிரெமான்சுவமா சசமாலமாண்ட் இன் சிக்ிகைனக் ரிகைமாள்கிகைிகைகத்துள்ளச பதவியே
ரதமாடிரெவும்
தீவிிரெப்படுத்தவும்
உள்த்துள்ள
அவிரெது
சிக்ிகைனக்
ரிகைமாள்கிகைிகைகத்துள்ள வடுழைங்குவதற்ிகைமாிகை மக்சிரெமானமாசலச பதவியே சுட்டிக்
ிகைமாட்டப்பட்டது.
நிதி அகமச்சேர் ரவமால்ஃப்ிகைமாங் ரசேமாய்பித்துள்ள இல் இருந்து ரதமாடங்கி
சபர்லினின்
ரசேல்வமாக்ிகைமான
குிரெல்ிகைள்,
அதுசபமான்றரவமாரு
ரிகைமாள்கிகைக பதவியே மக்சிரெமானமால் ஒருசபமாதும் ரசேய் பதவியே முடி பதவியேமாது என்று
விவரித்து சபசியுள்த்துள்ளனர். பிிரெமான்சின் வலதுசேமாரி தினசேரி Le Figaro
உடனமான
ஒரு
சறு ஒரு நர்ிகைமா தடையாணைலில்,
அவர்
மக்சிரெமானின்
முன்ரமமாழிவுிகைகத்துள்ள " பதவியேதமார்த்தமில்கல" என்று அப்பட்டமமாிகை
உதறிவிட்டமார்.
ரசேமாய்பித்துள்ள
இன்
ிகைருத்துப்படி,
“யூசிரெமா
மண்டலத்திற்ிகைமான ஒரு விரெவு-ரசேலவு திட்டக்ிகை தடையாணைக்கு சபமான்ற
இத்தகிகை பதவியே
முன்ரமமாழிவுிகைளுக்கு
ஐசிரெமாப்பி பதவியே
ஒன்றி பதவியே

உடன்படிக்கிகைக பதவியே மமாற்றி எழுதுவது அவசி பதவியேமமாகும், அதற்கு 27
அங்ிகைத்துவ று ஒரு நமாடுிகைளின் ஒருமனதமான ஒப்புதலும்,” அத்துடன் பல
று ஒரு நமாடுிகைளில் சேர்வஜன வமாக்ரிகைடுப்பும் "அவசி பதவியேமமாகும்.”
மக்சிரெமான் சபர்லினில் இருந்தசபமாசத, TF1 ரதமாகலக்ிகைமாட்சியின்
இிரெவு 8 மணி ரசேய்தியில் எடுவமார்ட் பிலிப் (Edouard Philippe)
தன்கன பிரிரெஞ்சு மக்ிகைளுக்கு அறிமுிகைம் ரசேய்து கவத்து, அவர்
த பதவியேமாரித்துக்
ரிகைமாண்டிருக்கும்
சேமூிகை
தமாக்குதல்ிகைகத்துள்ளயும்
விரித்துகிரெத்தமார். அிரெசேமாக தடையாணை மூலமமாிகை சேமூிகை ரவட்டுக்ிகைகத்துள்ள
திணிப்பதற்ிகைமான
மக்சிரெமானின்
திட்டங்ிகைகத்துள்ளக்
குறித்து
ிகைவகலயுற்று, அவர் கூறுகிகையில், “குடி பதவியேிரெசின் ஜனமாதிபதி இந்த
முன்ரமமாழிவுக்கு
அவர்
அதிிகைமாிரெத்கதப்
ப பதவியேன்படுத்த
ரபமாறுப்சபற்றுள்த்துள்ளமார்.
அவர்
ரதமாழிலமாத்துள்ளர்
சேட்டமசசேமாதமா
வடிவகமப்கப மமாற்றுவகத தவிர்க்ிகைவி பதவியேலமாததமாிகை விவரித்தமார்.
இது மிிகைவும் பலமமானதும், மிிகைவும் சிக்ிகைலமானதுமமாகும். இதனமால்
ரதமாழிலமாத்துள்ளர்ிகைள் று ஒரு நன்கு பமாதுிகைமாக்ிகைப்படவில்கல. று ஒரு நமாம் ரசே பதவியேலற்று
இருக்ிகை முடி பதவியேமாது,” என்றமார்.
அிரெசி பதவியேல் விஞ்ஞ்ஞமானத்தின் (Sciences-Po) ஒரு மமா தடையாணைவிரெமாிகை பிலிப்,
வலதில் இக தடையாணைந்து அரலன் யூப்சப ஐ ஆதரிப்பதற்கு
முன்னதமாிகை
மிச மிஷேல்
ரிரெமாக்ிகைமாகவ
ஆதரிப்பதற்ிகைமாிகை
சசமாலமாண்டின்
சசேமாசேலிஸ்ட்
ிகைட்சியில்
சிறிது
ிகைமாலம்
இக தடையாணைந்திருந்தமார். 2007 இல் இருந்து 2010 வகிரெயில், அவர்
அணுசேக்தி ரபருநிறுவன அசிரெவமா (Areva) உடன் ஆபிரிக்ிகைமாவில்
பிரிரெஞ்சு ஏிகைமாதிபத்தி பதவியேத்தின் று ஒரு நவிகைமாலனித்துவ ரசே பதவியேல்பமாடுிகைளில்
சவகல ரசேய்தமார்.
இந்த பின்னணி ிகைமாிரெ தடையாணைமமாிகை, அவர் "அிரெசின் அதிிகைமாிரெத்கதப்
பமாதுிகைமாப்பதில் அிரெசு ஒரு பமாத்திிரெம் வகிக்ிகை சவண்டியுள்த்துள்ளது
என்பதில்" அவருக்கு பலமமான று ஒரு நம்பிக்கிகைக பதவியே வலியுறுத்தி, அவர்
ஒரு பலமமான மற்றும் ஒடுக்குமுகற அிரெகசே பமாதுிகைமாக்கின்ற ஒரு
"வலதின் று ஒரு நபர்" என்பகத எடுத்துக்ிகைமாட்ட சவண்டியிருப்பதமாிகை
அவர்
உ தடையாணைர்ந்தமார்.
பிிரெமான்சில்
அடிப்பகட
ஜனறு ஒரு நமா பதவியேிகை
உரிகமிகைகத்துள்ள இகடநிறுத்தும் அவசேிரெிகைமால நிகலயின் கீழ்
சசேமாசேலிஸ்ட் ிகைட்சி பதவியேமால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ரபமாலிஸ் அணிதிிரெட்டகல
சபணுவதற்கும்
அபிவிருத்தி
ரசேய்வதற்கும்
மக்சிரெமான்
விரும்புகிறமார் என்பதற்கு அதுரவமாரு மற்ரறமாரு சேமிக்கஞ்ஞ பதவியேமாகும்.
பிலிப் ஐ பிிரெதம மந்திரி பதவியேமாிகை மக்சிரெமான் நி பதவியேமித்திருப்பதும் மற்றும்
மக்சிரெமான் உடனமான அவரின் ரறு ஒரு நருக்ிகைமமான உறவுிகைளும் எகத
எடுத்துக்ிகைமாட்டுகின்றன என்றமால் சதசி பதவியேவமாதம், சேர்வமாதிிகைமாிரெம்
மற்றும்
இிரெமாணுவவமாதத்கத
எதிர்க்ிகை
வமாக்ிகைமாத்துள்ளர்ிகைள்
தமார்மீிகைரீதியில் று ஒரு நவ-பமாசிசேவமாத மரீன் லு ரபன்னுக்கு எதிிரெமாிகை
மக்சிரெமானுக்கு வமாக்ிகைளிக்ிகை ிகைடகமப்பட்டிருப்பதமாிகை கூறப்பட்ட
வமாதங்ிகைளின்
திவமால்நிகலக பதவியே
எடுத்துக்ிகைமாட்டுகின்றன.
ஊடிகைங்ிகைளும் மற்றும் அிரெசேமாங்ிகைத்தில் இருந்த பமாிரெம்பரி பதவியே
ிகைட்சிிகைளும்
மட்டும்
மக்சிரெமானுக்கு
வமாக்ிகைளிக்ிகை
அகடுழைப்புவிடுக்ிகைவில்கல, மமாறமாிகை சஜமான்-லூக் ரமசலமான்சசேமானின்
France insoumise (அடிபணி பதவியேமா பிிரெமான்ஸ் இ பதவியேக்ிகைம் - FI) மற்றும்
புதி பதவியே முதலமாளித்துவ-எதிர்ப்பு ிகைட்சி (NPA) சபமான்ற சேக்திிகைள்
மக்சிரெமானுக்ிகைமான ஒரு
வமாக்ிகைளிப்புக்ிகைமாிகை முன்கவக்ிகைப்பட்ட
நி பதவியேமா பதவியேப்படுத்தல்ிகைகத்துள்ள
அகவ
"புரிந்து
ரிகைமாண்டதமாிகை"
அறிவித்துள்த்துள்ளன.
இது இப்சபமாது ஓர் ஆடுழைமமான பிற்சபமாக்கு அிரெசேமாங்ிகைத்கத
உருவமாக்கி உள்த்துள்ளது, இது ஒட்டுரமமாத்த முதலமாளித்துவ அிரெசி பதவியேல்
அகமப்கபயும்
வலகத
சறு ஒரு நமாக்கி
தீவிிரெமமாிகை
று ஒரு நிகைர்த்தி
ரிகைமாண்டிருக்கிறது. பமாரீஸ் மற்றும் சபர்லின் மட்டுசம ஒரு
வன்முகற பதவியேமான
சேமூிகை-எதிர்ப்பு
சிக்ிகைன
ரிகைமாள்கிகைக பதவியே
ஒருங்கிக தடையாணைத்து
ரிகைமாண்டிருக்ிகைவில்கல,
மமாறமாிகை
அகவ
ஐசிரெமாப்பி பதவியே
ஏிகைமாதிபத்தி பதவியேத்திற்ிகைமான
ஓர்
ஆக்சிரெமா மிஷேமமான

இிரெமாணுவவமாத
ரவளியுறவு
ரிகைமாள்கிகைக பதவியே
அபிவிருத்தி
ரசேய்வதற்ிகைமான
ிகைட்டகமப்பமாிகை
ஐசிரெமாப்பி பதவியே
ஒன்றி பதவியேத்கதப்
ப பதவியேன்படுத்தும் மு பதவியேற்சிிகைளில் ரறு ஒரு நருக்ிகைமமாிகை கூடி சவகல ரசேய்து
வருகின்றன.
ிகைட்டமா பதவியே இிரெமாணுவ சசேகவக பதவியே மீண்டும் ரிகைமாண்டு வருவதற்கும்
மற்றும் இிரெமாணுவ று ஒரு நடவடிக்கிகைிகைகத்துள்ள அதிிகைரிக்ிகைவும் மக்சிரெமான்
அகடுழைப்புவிடுப்பது, 2014 இல் சபர்லினின் ரவளியுறவு ரிகைமாள்கிகை
மமாற்றத்திற்குப் பின்னர் இிரெமாணுவவமாதம் மற்றும் சபமாகிரெ மீண்டும்
சேட்டபூர்வமமாக்ிகை சஜர்மன் ஆளும் உ பதவியேிரெடுக்கின் று ஒரு நிகைர்வுிகைளில் ஒரு
பகுதி பதவியேமாகும்.
அவர்ிகைளுக்கிகடச பதவியே
ஆழ்ந்த
பித்துள்ளவுிகைள்
இருந்தமாலும்,
பிரிட்டன்
ரவளிச பதவியேற்றம்
மற்றும்
ட்ிரெம்ப்
நிர்வமாிகைத்தின் சதசி பதவியேவமாத ரிகைமாள்கிகையிலிருந்து வரும் சேவமாகல
முிகைங்ரிகைமாடுத்துள்த்துள்ள
ஐசிரெமாப்பி பதவியே
சேக்திிகைள்,
இிரெமாணுவ
தகலயீடுிகைகத்துள்ள
இன்னும்
ஆக்சிரெமா மிஷேமமாிகை
று ஒரு நடத்துவதற்கு
ஒருங்கிக தடையாணைந்து பிக தடையாணைத்துக் ரிகைமாள்த்துள்ள மு பதவியேல்கின்றன.
சபர்லினில்
மக்சிரெமான்-சமர்க்ரிகைல்
சேந்திப்பு
று ஒரு நடந்தசபமாது,
ஐசிரெமாப்பி பதவியே ஒன்றி பதவியே ரவளியுறவுத்துகற அகமச்சேர்ிகைள் குறிப்பமாிகை
ஆபிரிக்ிகைமாவில் ஐசிரெமாப்பி பதவியே ஒன்றி பதவியேத்தின் இிரெமாணுவ மற்றும்
ரவளியுறவு ரிகைமாள்கிகைக பதவியே ஒருங்கிக தடையாணைக்ிகை அர்ப்பணிக்ிகைப்பட்ட
ஒரு கூட்டத்திற்ிகைமாிகை புரூரசேல்ஸில் கூடியிருந்தனர். ஐசிரெமாப்பி பதவியே
ஒன்றி பதவியே ரவளியுறவுத்துகற ரிகைமாள்கிகை தகலவர் ரபரடரிக்ிகைமா
ரமமாக்ரிகைரீனி (Federica Mogherini) மத்தி பதவியேதகிரெக் ிகைடகல ிகைடந்து
அிகைதிிகைள் வருவகத நிறுத்துவதற்ிகைமாிகை ஆபிரிக்ிகை முகனயிலும்
அத்துடன் ரதற்கு லிபி பதவியேமாவிலும் தகலயீடு ரசேய்வது உட்பட
பல்சவறு விட பதவியேங்ிகைகத்துள்ள எழுப்பினமார்.
ிகைட்டமா பதவியே
இிரெமாணுவ
சசேகவயுடன்
கூட,
ரவளிறு ஒரு நமாடுிகைளில்
ஏிகைமாதிபத்தி பதவியே
தகலயீடுிகைளின்
அடிப்பகடயில்
ஐசிரெமாப்பி பதவியே
ஒன்றி பதவியேத்கத
ஐக்கி பதவியேப்படுத்துவதற்ிகைமான
மு பதவியேற்சி,
பிற்சபமாக்குத்தனமமானது என்பதுடன் ஐசிரெமாப்பி பதவியே இகத்துள்ளஞ்ஞர் மற்றும்
ரதமாழிலமாத்துள்ளர்ிகைளிகடச பதவியே பிரெந்த எதிர்ப்கப எதிர்ரிகைமாள்ளும். அது
ஏற்ிகைனசவ ஐசிரெமாப்பமாவில் நிலவும்
ரவடிப்பமார்ந்த சேமூிகை
பதட்டங்ிகைகத்துள்ளத் தீவிிரெப்படுத்த மட்டுசம ரசேய்யும்.
பமாரீஸின்
று ஒரு நலன்ிகைளுக்சிகைற்ப
ஐசிரெமாப்பி பதவியே
ஒன்றி பதவியே
உடன்படிக்கிகைிகைகத்துள்ள சமரலழுந்தவமாரி பதவியேமாிகை மறுதிருத்தம் ரசேய் பதவியே
சபர்லின் பமாரீகாரீஸை அனுமதித்தமாலும் கூட, அது ரதமாழிலமாத்துள்ள
வர்க்ிகைத்திற்கு எந்த பலகனயும் அளிக்ிகைப்சபமாவதில்கல. அது ஒரு
ிகைமால் நூற்றமாண்டுக்கு முன்னர் சசேமாவி பதவியேத் ஒன்றி பதவியேத்தின் ஸ்ிரெமாலினிசே
ிகைகலப்புக்குப் பின்னர் ஐசிரெமாப்பி பதவியே சேமூிகை ரிகைமாள்கிகையின்
இன்றி பதவியேகம பதவியேமா ிகைட்டகமப்பமான சிக்ிகைனக் ரிகைமாள்கிகைிகைள் மீதமான
சேிகைல ஐசிரெமாப்பி பதவியே ஒன்றி பதவியே அிரெசேமாங்ிகைங்ிகைத்துள்ளது ஒரு ரபமாதுவமான
உடன்பமாட்டின் அடிப்பகடயில் தமான் ரசேய் பதவியேப்படும். இது 2008
சவமால் ஸ்ட்ரீட் ரபமாறிவுக்குப் பின்னர் கிடுழைக்கு மற்றும் ரதற்கு
ஐசிரெமாப்பமாவின் ரபரும் பகுதிிகைகத்துள்ளச் சீிரெழித்துள்த்துள்ளது, மிிகைவும்
இழிவுிகைிரெமமாிகை கிரீகாரீஸை று ஒரு நமாசேமமாக்கியுள்த்துள்ளது.
மக்சிரெமான் மற்றும் லு ரபன்னுக்கு இகடச பதவியே று ஒரு நடந்த ஜனமாதிபதி
சதர்தல் இிரெண்டமாம் சுற்கற ரசே பதவியேலூக்ிகைத்துடன் புறக்ிகைணிக்ிகை
சசேமாசேலிசே சேமத்துவக் ிகைட்சி (Parti de l’égalité socialiste) விடுத்த
அகடுழைப்பில் வலியுறுத்தி பதவியேவமாறு, பிரிரெஞ்சு மற்றும் ஐசிரெமாப்பி பதவியே
முதலமாளித்துவத்திற்கு
எதிிரெமாிகை
ரதமாழிலமாத்துள்ள
வர்க்ிகைத்கத
சு பதவியேமாதீனமமாிகை மற்றும் சேர்வசதசே அத்துள்ளவில் அணிதிிரெட்டுவசத
முன்சறு ஒரு நமாக்கி ரசேல்வதற்ிகைமான ஒசிரெ பமாகத பதவியேமாகும். பிிரெமான்ஸ்,
சஜர்மன் மற்றும் ஐசிரெமாப்பமா எங்கிலும் அங்சிகை சிக்ிகைனக்
ரிகைமாள்கிகை மற்றும் இிரெமாணுவவமாதத்திற்கு ஆழ்ந்த மற்றும்
அதிிகைரித்த எதிர்ப்பு உள்த்துள்ளதுடன், சிக்ிகைன ரிகைமாள்கிகைிகைளுக்கு
ிகைட்டகத்துள்ளயிடுவதற்ிகைமான மக்சிரெமானின் மு பதவியேற்சிிகைள் பிரெந்த எதிர்ப்கப
முிகைங்ரிகைமாடுக்கும்.

