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பிரரெஞ்சு  நு நாாடு நாளுமன்ற ்ற தன்ற தேர்ன்ற தேலில
 பு நாரிய ய வு நாக்குப் பதிவின்்பதிவின்மம்பதிவின்மய,
மக்்ற தரெு நானின் ரய வற்றி குறித்துநிற்கிறது
By Alex Lantier, 12 June 2017
நேற்ற ேடந்த பிரரெஞ்ச ேநாடநாளுமன்றத நதர்தலின் முதல சற்றில,
புதிதநாகத நதர்ந்ரதடுக்கப்பட்டிருக்கும இமநானுவல மக்நரெநானின்
குடியரெசர நேநாக்க முன்நன்னேறநவநாம கட்ச (La République En Marche
- LREM) மிகப்ரபரும ரபருமபநான்சம ரபறசகயில, வரெலநாற
கநாணநாத வநாக்குப்பதிவ வீழ்ச்ச ஆதிக்கம ரரலுததியத. கட்டததட்ட
51.2 ரதவீத வநாக்கநாளர்கள வநாக்களிக்கவிலசல, இத இரெண்டநாம
உலகப் நபநாருக்குப் பிந்சதய கநாலததில முதலமுசறயநாக
சறபநான்சம எண்ணிக்சகயிலநான்னே வநாக்கநாளர்கநள ேநாடநாளுமன்றத
நதர்தலில பங்நகற்ற நிகழ்வநாய அசமந்தத.
ரதநாழிலநாளர்களும இசளஞர்களும ரபருவநாரியநாக நதர்தசலப்
புறக்கணிததன்னேர். மூதத குடிமக்களில 70 ரதவீதம நபர் நதர்தலில
வநாக்களிததிருந்தநார்கள என்றநாலும, முப்பத வயதக்குக் கீ்குக் கீழநான்னே
வநாக்கநாளர்களில சமநார் 30 ரதவீதம நபர் மட்டுநம வநாக்களிததன்னேர்.
நதர்தலுக்கு
சல
ேநாட்கள
முன்பநாக
ேடததப்பட்டிருந்த
கருததக்கணிப்புகள, “உச்குக் கீழக்கும மக்கள வசககள” என்பதநாய
அச்குக் கீழக்கப்படுகன்ற உடலுச்குக் கீழப்புத ரதநாழிலநாளர்கள மற்றம
ஊழியர்கள பிரிவில 56 ரதவீதம நபர் நதர்தசலப் புறக்கணிக்க
திட்டமிட்டசதக் கநாட்டின்னே.
ஒரு
நிரெந்தரெமநான்னே
அவரரெகநாலநிசல,
ரதநாழிலநாளர்களுக்கநான்னே
பநாதகநாப்புகள மீத ரவட்டும தநாக்குதலகள மற்றம கட்டநாய
இரெநாணுவ நரசவக்கு மீண்டும திருமபுவத ஆகயவற்றக்கு
ஆநலநாரசன்னே சவக்கன்ற மக்நரெநானின் ஒரு எதிர்ப்புரெட்சகரெமநான்னே
நவசலததிட்டதசத
ஊக்குவிப்பதற்கு
ஊடகங்கள
ரரயயும
பிரெச்ரநாரெததின் மீத பிரரெஞ்ச மக்கள ஒரு திட்டவட்டமநான்னே
மறதலிப்பநான்னே தீர்ப்சப வ்குக் கீழங்கயிருக்கன்றன்னேர்.
ேநாடநாளுமன்றத நதர்தல —Le Monde எழுதியசதப் நபநால, மக்நரெநான்
அவரெத
நவசலததிட்டதசதத
திணிப்பதற்கு
“கடிவநாளமற்ற
அதிகநாரெங்கசள”
எடுததக் ரகநாளள முடியுமநா என்பசதத
தீர்மநானிப்பநத இதன் நேநாக்கமநாய இருக்கறத— முடிவகள
ேநாடநாளுமன்றததில LREM க்கு அறதிப் ரபருமபநான்சமசயக்
ரகநாடுக்கும என்பதநாகநவ ரதரிகறத.
ஆயினும,
நதர்தல
ரபநாறிமுசறகள
மக்நரெநானுக்கு
ேநாடநாளுமன்றததில
ஒரு
ரவநாலிலலநாத பிடிசயக் ரகநாடுததநாலுநம கூட, மக்களின் ஒரு
சறபநான்சம எண்ணிக்சகநயநாரெநால நதர்ந்ரதடுக்கப்பட்டிருக்கும
இந்தப்
ரபருமபநான்சமயநான்னேத
அவரெத
நவசலததிட்டதசத
திணிப்பதற்கு எந்த அங்கீகநாரெதசதயும ரகநாண்டிருக்கநாத.
32 ரதவீத வநாக்குகசள ரபற்றத, வலதரநாரி குடியரெசக் கட்ச
21 ரதவீத வநாக்குகசளயும, ேவ-பநாசர நதசய முன்ன்னேணி 13.9
ரதவீத வநாக்குகசளயும, ந நான்-லுக் ரமலன்நரநானின் அடிபணியநா
பிரெநான்ஸ் (FI) இயக்கம 10.9 ரதவீத வநாக்குகசளயும, நரநாரலிஸ்ட்
LREM

கட்ச 13.3 ரதவீத வநாக்குகசளயும, ஸ்ரெநாலினிர பிரரெஞ்ச
கமயூனிஸ்ட் கட்ச (PCF) 3.3 ரதவீத வநாக்குகசளயும ரபற்றன்னே.
ரதநாழிலநாளர் நபநாரெநாட்டம (Lutte ouvrière - LO) மற்றம புதிய
முதலநாளிததவ எதிர்ப்புக் கட்ச (NPA) இரெண்டும நரர்ந்த ரவறம
0.08 வநாக்குகசள மட்டுநம ரபற்றன்னே.
ஒருவர், இரெண்டநாவத சற்றக்கு முன்நன்னேற 12.5 ரதவீத
வநாக்குகளுக்கு அதிகமநாய ரபற நவண்டும, இரெண்டநாவத சற்றில
யநார் அதிக வநாக்கு ரபறகறநார்கநளநா அவர் ரவற்றி ரபறவநார்.
இருக்கன்ற நதர்தல முசறசயக் ரகநாண்டு பநார்ததநால LREM
ேநாடநாளுமன்றததில ஒரு மிகப்ரபரும ரபருமபநான்சமசய ரபறம
ேமபிக்சக ரகநாளள முடியும.
பதிவரரயத வநாக்கநாளர்களில ரவறம 16 ரதவீதம வநாக்குகசளநய
LREM ரபற்றிருந்த நபநாதிலும கூட, நேற்சறய வநாக்களிப்பின்
அடிப்பசடயிலநான்னே ஆரெமபகட்ட கணிப்புகளின் படி, அத 577
இருக்சககள ரகநாண்ட நதசய ேநாடநாளுமன்றததில 400 முதல 450
வசரெ
ரதநாகுதிகசள
ரவன்ற
ஒரு
ேசக்கததளளும
ரபருமபநான்சமசய ரபறக் கூடும. LR க்கு 70 முதல 110
ரதநாகுதிகள வசரெ கசடக்கும, PS க்கு 20 முதல 30 வசரெ
கசடக்கும, FI - PCF கூட்டணிக்கு 8 முதல 18 வசரெ கசடக்கக்
கூடும, FN க்கு 7 முதல 12 ரதநாகுதிகள கசடக்கலநாம.
க்கு கசடதத வநாக்குகள மீதநான்னே ஆரெமப கட்ட
பகுப்பநாயவகள
அசவ
மிகவம
பலவசகப்பட்டசவயநாக
இருப்பசதயும ஆகநவ அத எளிதில ரேநாருங்கவிடததக்கத
என்பசதயும
சட்டிக்கநாட்டுகன்றன்னே.
சீருதிருததம
மற்றம
ேவீன்னேமயமநாக்கல
குறிதத
LREM
இன்
நமநலநாட்டமநான்னே
வநாக்குறதிகள, பநாரிஸில, மிக முதலநாளிததவ தன்சம ரகநாண்ட 16
ஆம வட்டநாரெம, மற்றம 19 ஆம வட்டநாரெததின் ரதநாழிலநாள வர்க்க
அண்சட அருகநாசமப் பகுதிகள இரெண்சடயுநம அத ரவலவதற்கு
அனுமதிததத.
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வநாக்குப்பதிவிலநான்னே வீழ்ச்சயின் கநாரெணததநால, மக்நரெநான் மக்கள மீத
அவரெத திட்டநிரெசலத திணிக்கத ரதநாடங்குமநபநாத அவரெத
ன்னேேநாயகரீதியநான்னே
அங்கீகரிப்பின்சம
தீவிரெமநான்னே
அரெசயல
பின்விசளவகசளக்
ரகநாண்டுவரும
என்ற
ஏரெநாளமநான்னே
அரெசயலவநாதிகளும ஊடக வருணசன்னேயநாளர்களும பகரெங்கமநாய
கவசல ரவளியிட்டன்னேர்.
“ேமத ன்னேேநாயகம நேநாயவநாயப்பட அதநவ அனுமதிக்கக் கூடநாத”
என்ற அறிவிதத PS இன் முதல ரரயலரெநான்னே ந நான் கறிஸ்நதநாப்
கமபரடலிஸ் நமலும நரர்ததக் ரகநாண்டநார்: “முதல சற்றில ரவறம
24 ரதவீத வநாக்குகசளப் ரபற்ற, இரெண்டநாவத சற்றில நதசய
முன்ன்னேணிசய மக்கள நிரெநாகரிதத ஒநரெ அடிப்பசடயில ரவற்றி

ரபற்ற
ஒரு
ன்னேநாதிபதி,
ன்னேேநாயகப்
பிரெதிநிதிததவததில
ஏகநபநாகதசதப் ரபறவரதன்பத ஆநரெநாக்கயமநான்னேதம அலல,
விருமபததக்கதம அலல”.
நேற்றிரெவ France Info கருததிட்டிருந்தத: “இத ஒரு கருமபுளளி,
மிகப்ரபரும கருமபுளளி: வருங்கநால ேநாடநாளுமன்ற அசவ
பிரெநான்சன் ஒரு அரெசயல நகலிச்சததிரெமநாக இருக்கன்ற ஒரு
பிமபதசதநய ரகநாடுக்கும. இத ன்னேேநாயகததிற்கு ஆநரெநாக்கயமநான்னே
அறிகுறி அலல.”
வரும ஞநாயிறன்ற ேசடரபறவிருக்கும ேநாடநாளுமன்ற நதர்தலின்
இரெண்டநாம சற்றில மிக அதிக எண்ணிக்சகயில பங்நகற்க
வநாக்கநாளர்களுக்கு விண்ணப்பம ரரயயும நிசலக்கு மக்நரெநான்
அரெரநாங்கம தளளப்பட்டத.
ன்னேநாதிபதித நதர்தசல கநாட்டிலும
“குசறந்த எண்ணிக்சகயில நீங்கள வநாக்களிக்க வந்திருக்கறீர்கள”
என்ற அறிவிதத பிரெதமர் எடுவநார்ட் பிலிப், “வநாக்கநாளர்கள அடுதத
ஞநாயிறன்ற வநாக்களிக்கச் ரரலல நவண்டியதன் அவசயதசத
வலியுறதத” தநான் கடசமப்பட்டிருப்பதநாய உணர்வதநாக நமலும
நரர்ததக் ரகநாண்டநார்.
இத நதர்தல உடன்னேடியநாக கவன்னேததில எடுக்கப்படநவண்டிய ஒரு
முரெண்பநாட்டநால
குறிக்கப்படுவதநாய
இருக்கறத.
மக்நரெநான்
ந ர்மனியுடனும
ஐநரெநாப்பிய
ஒன்றியததடனும
இசணந்த
உருவநாக்கயிருக்கன்ற
சக்கன்னேேடவடிக்சககள,
இரெநாணுவப்
ரபருக்கம, மற்றம நபநாலிஸ்-அரெச ஆட்ச ஆகயவற்றின் ஒரு
நவசலததிட்டததிற்கு பரெந்த எதிர்ப்பு இருக்கறத. ஆயினும ரரன்ற
ஆண்டில அப்நபநாசதய
ன்னேநாதிபதி பிரெநான்சவநா ்சுவா ஹநாலண்டின்
ரவறப்புரமபநாதிததிருந்த PS அரெரநாங்கததின் கீழ் ரபநாருளநாதநாரெ
அசமச்ரரெநாக இருந்த மக்நரெநான்னேநால ஸ்தநாபிக்கப்பட்ட LREM, ஒரு சல
மநாதங்களிநலநய, PS மற்றம LR இன் மிகப்ரபரும கன்சன்னேகசள
ரவற்றிகண்டு பிரெநான்சன் பிரெதநான்னே முதலநாளிததவக் கட்சயநாக
தன்சன்னே ஸ்தநாபிததக் ரகநாளள முடிந்திருக்கறத.
இத அசன்னேததிற்கும நமல, ்சுவா ஹநாலண்டின் கீழ் ேடந்நதறிய வலத
நேநாக்கய
கூர்சமயநான்னே
ேகர்சவ
மக்நரெநான்
இன்னும
தீவிரெப்படுததவநார் என்பத தலலியமநாய ரதளிவநாக ரதரிந்தம கூட
அவருக்கு ஓசரயிலலநாமல ஆதரெவ வ்குக் கீழங்கய ரமநலநான்நரநான்
மற்றம FI, அததடன் NPA மற்றம LO ஆகநயநாரெத தநரெநாகப்
பநாததிரெததடன் பிசணந்ததநாகும. மக்நரெநானும லு ரபன்னும
இரெண்டநாவத சற்றக்கு முன்நன்னேறிய ரமயததில, ரமநலநான்நரநான்
மற்றம
NPA
இருவருநம,
மக்நரெநாசன்னே
ரவளிப்பசடயநாக
வழிரமநாழியநாத அநதநேரெததில, மக்நரெநான் ரவற்றிரபறவசத
அவர்கள மவன்னேமநாக ஆதரிப்பசத ரதளிவநாக்கன்னேர்.
லு ரபன்னுக்கு எதிரெநாய மக்நரெநானுக்கு வநாக்களிக்கக்
கூடியவர்கசள அத “புரிந்த ரகநாளவதநாக” ரதரிவிததத என்றநால,
ரமலன்நரநான் அதன்பின்ன்னேர் மக்நரெநானின் பிரெதமரெநாக நரசவ
ரரயவதற்கும, நதசய ேநாடநாளுமன்றததில ரட்டம இயற்றவதில
மக்நரெநானின் அசமச்ரர்களுக்கு ஆநலநாரசன்னேயளிக்கவம முன்வந்தநார்.
NPA,

அவர்கள ேநான்கநாம அகலததின் அசன்னேததலகக் குழுவின் பிரரெஞ்ச
பிரிவநான்னே நரநாரலிர ரமததவக் கட்ச (PES) முன்ரன்னேடுதத அரெசயல
நிசலப்பநாட்சட நிரெநாகரிததன்னேர். PES லு ரபன்னுக்கு எதிரெநாக
மக்நரெநான் ஒரு
ன்னேேநாயகததின் பநாதகநாவலரெநாய இருப்பநார்
என்பதநான்னே ரபநாயயநான்னே கூற்றகசள நிரெநாகரிததத,
ன்னேநாதிபதித
நதர்தலின் இரெண்டநாம சற்சற ரரயலூக்கததடன் நிரெநாகரிப்பதற்கு
அச்குக் கீழப்பு விடுததத. மக்நரெநாநன்னேநா அலலத லு ரபன்நன்னேநா
ன்னேநாதிபதிப் பதவிசய யநார் ரவன்றநாலும தவிர்க்கவியலநாமல
ரதநாழிலநாளர்களுக்கு
எதிரெநாக
அவர்
ரதநாடுக்கப்நபநாகும

தநாக்குதலகளுக்கு எதிரெநாய நபநாரெநாடுவதற்கநான்னே அரெசயலரீதியநாக
சயநாதீன்னேமநான்னேரதநாரு
முன்நன்னேநாக்சகக்
ரகநாண்டு
ரதநாழிலநாள
வர்க்கதசத
ஆயுதபநாணியநாக்குவதற்கு
அத
முசன்னேந்த
ரகநாண்டிருந்தத என்பசத அத விளக்கயத.
மக்நரெநாசன்னே எதிர்ப்பதற்கநான்னே ஒரு முன்நன்னேநாக்சக வ்குக் கீழங்குகன்ற
ரபநாறப்பு
ரமநாதததசதயும
ரமநலநான்நரநானும
NPA
உம
முழுசமயநாகக்
சகதறந்தசமயநான்னேத,
கட்டததட்ட
அசரெ
நூற்றநாண்டு கநாலமநாக, அதநாவத பிரெநான்சன் கசடச ரபரும
புரெட்சகரெ
அனுபவமநான்னே,
1968
நம- ூன்
ரபநாத
நவசலநிறததததிற்குப்
பிந்சதய
கநாலததில,
பிரெநான்சன்
“இடத”களநாக
கூறி
கடந்த
ரரன்றிருக்கும
கட்சகளத
வரெலநாற்றப்ரபரும உருக்குசலவின் அடிரயநாற்றி வருவதநாகும.
1971 இல அத ஸ்தநாபிக்கப்பட்ட சறித கநாலததிற்ரகலலநாம
முன்ன்னேணிக் கட்சயநாக விட்டிருந்தத. 2012 நதர்தலுக்குப் பின்ன்னேர்
ேநாடநாளுமன்றததில
அத
331
இருக்சககளுடன்
ரபருமபநான்சமசயயும ரவன்றிருந்தத, ஆன்னேநால ்சுவா ஹநாலண்டின்
ன்னேநாதிபதிக் கநாலததிற்குப் பின்ன்னேர், இப்நபநாத அத ரவறம
சகயநாலநாகநாத உபநயநாகமற்ற பநாகமநாகக் குசறந்த நபநாயவிடும
நிசலக்குச் ரரன்ற ரகநாண்டிருக்கறத. ஒவ்ரவநாரு முசற அத
அதிகநாரெததக்கு வந்த நபநாதம ஏகநாதிபததியப் நபநார் மற்றம ரமூக
சக்கன்னே
ேடவடிக்சககளத
மக்களவிநரெநாதக்
ரகநாளசககசள
முன்ரன்னேடுதததற்கநான்னே
விசலசய
அத
ரகநாடுததக்
ரகநாண்டிருக்கறத. அதிலிருப்பவர்களில ரபருமபகுதியின்னேர் LREM
இல இசணவதன் மூலமநாக தங்களத அரெசயலவநாழ்க்சகசய
இன்னுரமநாரு சற்ற ேடததலநாம என்னே கணக்கட்டுளளன்னேர்.
PS,

ஆயினும PS மற்றம பசசமக் கட்சயின் மற்ற பல உயர்நிசல
ேநாடநாளுமன்ற உறப்பின்னேர்கள ரவளிநயற்றப்பட்டுளளன்னேர். PS இன்
முதல ரரயலர் Cambadélis, ன்னேநாதிபதி நவட்பநாளர் Benoît Hamon,
முன்ன்னேநாள உளதசற அசமச்ரரெநான்னே Matthias Fekl, முன்ன்னேநாள நீதி
அசமச்ரரெநான்னே Elizabeth Guigou, மற்றம பசசமக் கட்சயின் முன்ன்னேநாள
தசலவரெநான்னே Cécile Duflot ஆகநயநாரும இதில அடங்குவர்.
இன் இறகப்நபநான்னே அதிகநாரெததவததின் —1970 களில PS உடன்
ஒரு நீண்ட கநாலக் கூட்டணி ஒன்சற உருவநாக்கயதற்குப் பின்ன்னேர்,
எலலநாவற்றக்கும நமல 1991 இல நரநாவியத ஒன்றியம ஸ்ரெநாலினிர
அதிகநாரெததவததநால
கசலக்கப்பட்டதற்கு
பின்பு
இத
உருக்குசலந்த நபநான்னேத— நவட்பநாளர்களில ரவறம 20 நபர்
மட்டுநம ேநாடநாளுமன்ற நதர்தலின் இரெண்டநாம சற்றில இருப்பநார்கள.
ஒரு
ேநாடநாளுமன்றக்
குழுவநாக
அந்தஸ்த
ரபறவதற்கு
குசறந்தபட்ரம 15 இருக்சககசளயநாவத ரவன்றநாக நவண்டும
என்ற நிசலயில, இத அந்த அந்தஸ்சத இ்குக் கீழக்கவம, அதன்மூலம
சன்ன்னேநாபின்ன்னேமநாக்குகறதநாய அலலத இன்னும மரெணகரெமநான்னேதநாய
நிரூபணமநாகத
தக்க
வசகயிலநான்னே
நிதியநாதநாரெ
இ்குக் கீழப்பு
அச்சறததலுக்கும ஆளநாகயுளளத.
PCF

மக்நரெநானுக்கு எதிரெநாய ரதநாழிலநாள வர்க்கதசத அரெசயலரீதியநாய
சயநாதீன்னேமநாக அணிதிரெட்டுவதற்கு இந்த ரக்திகள முட்டுக்கட்சடயிட்டு
வந்த மட்டததிற்கு, மக்நரெநான், அரெரநாங்கததின் மற்ற அங்கங்களின்
மீதம ஒரு நமலநாதிக்கமநான்னே நிசலசய உருவநாக்குவதற்கும
ரதநாழிலநாளர்களுக்கு எதிரெநாய ஆ்குக் கீழமநான்னே தநாக்குதலகளுக்கு தயநாரிப்பு
ரரயவதற்கும அவசரெ அனுமதிததிருக்கறத. எவ்வநாறநாயினும,
பநாரிய வநாக்குப்பதிவ வீழ்ச்சயநான்னேத அவரெத பிற்நபநாக்குததன்னேமநான்னே
நவசலததிட்டதசத திணிப்பதற்கு எந்த அங்கீகநாரெ ரநாயசலயும கூட
இலலநாத ரரயதிருக்கன்ற நிசலசமகளின் கீழ், அவர் ரதநாழிலநாள
வர்க்கததிடம
இருந்த
ரவடிப்பநான்னே
எதிர்ப்புக்கு
முகமரகநாடுக்கவிருக்கறநார்.

