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இரண்டடாம் சுற்று பிு பிரரஞ்சு
நடாடடாளுமன்ற  தற தேர்ற தேல்களுக்கு முன்னர்
By Alex Lantier, 17 June 2017

நாளை

நடக்கவுள்ை இரண்டாம் சுற்று பிற்று பிரரஞ்சு நாடாளுமன்ற நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர் நாடாளுமன்ற தேல்கள்,

ஐயத்திற்கிடமின்றி அண்மித்து அளர நூற்றாண்டாக பிரான்சில் "இடது" என்று
கூறப்பட்டு வந் நாடாளுமன்ற தே நாடாளுமன்ற தேன் மற்றும் பிற்று பிரரஞ்சு மு நாடாளுமன்ற தே பிரெஞ்சு முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் என
இரண்டினதும் ஒரு வர பிரெஞ்சு முதலாற்று ற்று பிரபாறிளவக் குறிக்கும்.
புதி நாடாளுமன்ற தோக நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர்ந்ற்று பிர நாடாளுமன்ற தேடுக்கப்பட்டுள்ை ஜனாதிபதி இமானுவல்
மக்நாடாளுமன்ற தரான் அவரது குடியரளுடியரசை நாடாளுமன்ற தநாக்கி அணிவகுப்நாடாளுமன்ற தபாம்
இயக்கத்திற்கு (LREM) ற்று பிரபரும் ற்று பிரபரும்பான்ளம கிளடக்க
முயன்று வருகிறார். நாடாளுமன்ற துடியரசைாுடியரசைலிஸ்ட் கட்சி (PS) ற்று பிரபாறிந்து
வரும் நிள பிரெஞ்சு முதலயில் அதிலுள்ை ுடியரசைக்திகளை ற்று பிரபற்றுள்ை LREM,
இரண்டாம்
உ பிரெஞ்சு முதலக நாடாளுமன்ற தபாருக்குப்
பின்னர்
கண்டிரா நாடாளுமன்ற தே
மட்டத்தி பிரெஞ்சு முதலான பிற்று பிரரஞ்சு ுடியரசைமூகத்தின் ஒரு வன்முளறயான
மறுசீரளமப்புக்கு ஒரு வாகனமாக ற்று பிருடியரசையல்பட நாடாளுமன்ற தநாக்கம்
ற்று பிரகாண்டுள்ைது.
இந் நாடாளுமன்ற தே ுடியரசைட்டமன்ற நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர் நாடாளுமன்ற தேல்கள் ஒரு திடுக்கிடளவக்கும்
முரண்பாட்ளடக்
ற்று பிரகாண்டுள்ைன:
மக்நாடாளுமன்ற தரானின்
ற்று பிரகாள்ளககள் ஆழ்ந் நாடாளுமன்ற தே எதிர்ப்ளப முகங்ற்று பிரகாடுக்கின்ற
அநாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேநாடாளுமன்ற தவளையில்,
577
ஆுடியரசைன
ுடியரசைட்டமன்றத்தில்
ுடியரசைாத்தியமான
வளகயில்
400
க்கும்
அதிகமான
ஆுடியரசைனங்களுடன் LREM ற்று பிரபரும் ற்று பிரபரும்பான்ளம ற்று பிரபற
முடியுற்று பிரமன நம்பிக்ளககளைக் ற்று பிரகாண்டுள்ைது. இது
நாடாளுமன்ற தஜான்-லூக்
ற்று பிரமநாடாளுமன்ற த பிரெஞ்சு முதலான்நாடாளுமன்ற துடியரசைான்
மற்றும்
புதிய
மு நாடாளுமன்ற தே பிரெஞ்சு முதலாளித்துவ-எதிர்ப்பு கட்சி (NPA) நாடாளுமன்ற தபான்ற ுடியரசைக்திகள்
மக்நாடாளுமன்ற தரானுக்கு
எதிராக
ஒரு
முன்நாடாளுமன்ற தனாக்ளக
வழங்குவ நாடாளுமன்ற தேற்கான
ற்று பிரபாறுப்புகளை
ளகத்துறந் நாடாளுமன்ற தே நாடாளுமன்ற தேன்
விளைவாகும். அ நாடாளுமன்ற தேற்கு பதி பிரெஞ்சு முதலாக அவர்கள் இரண்டாம்
சுற்று ஜனாதிபதி நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர் நாடாளுமன்ற தேல்களின் நாடாளுமன்ற தபாது, மக்நாடாளுமன்ற தரானுக்கு
வாக்களிப்பது நவ-பாசிுடியரசைவா நாடாளுமன்ற தே மரீன் லு ற்று பிரபன்னுக்கு
எதிராக தீளம குளறந் நாடாளுமன்ற தே ஒருவருக்கு வாக்களிப்ப நாடாளுமன்ற தோகும்
என்று அவர்கள் "புரிந்து ற்று பிரகாண்டள நாடாளுமன்ற தே" ற்று பிர நாடாளுமன்ற தேளிவுபடுத்தி
இருந் நாடாளுமன்ற தேனர்.
பிற்று பிரரஞ்சு மக்களின் பரந் நாடாளுமன்ற தே அடுக்குகள் வாக்களிப்ப நாடாளுமன்ற தேற்கு
ஏற்ற எவரும் இல்ள பிரெஞ்சு முதல என்பள நாடாளுமன்ற தேக் கண்ட நிள பிரெஞ்சு முதலளமகளின்
கீழ், ஒரு வாரத்திற்கு முன்னர் நாடாளுமன்ற தோன் மு நாடாளுமன்ற தேல் சுற்று ுடியரசைட்டமன்ற
நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர் நாடாளுமன்ற தேல்களில் ுடியரசைா நாடாளுமன்ற தேளனயைவிற்கு 51 ுடியரசை நாடாளுமன்ற தேவீ நாடாளுமன்ற தே வாக்காைர்கள்
வாக்களிப்ளப புறக்கணித்திருந் நாடாளுமன்ற தேனர். இளைஞர்கள் மற்றும்
ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாை
வர்க்க
வாக்காைர்களிளடநாடாளுமன்ற தய
இந் நாடாளுமன்ற தே
புறக்கணிப்பு அதிகபட்ுடியரசைமாக இருந் நாடாளுமன்ற தேது. இது, மதிப்பிழந் நாடாளுமன்ற தே
முந்ள நாடாளுமன்ற தேய
நாடாளுமன்ற துடியரசைாுடியரசைலிஸ்ட்
கட்சி
அருடியரசைாங்கத்தின்
ற்று பிரகாள்ளககளை தீவிரப்படுத்துவ நாடாளுமன்ற தோக இருந் நாடாளுமன்ற தே, மக்நாடாளுமன்ற தரான்
நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர்ந்ற்று பிர நாடாளுமன்ற தேடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற தேற்குப்
பிந்ள நாடாளுமன்ற தேய
அவர்
ற்று பிரகாள்ளககளை
வாக்காைர்கள்
நிராகரித் நாடாளுமன்ற தே நாடாளுமன்ற தேன்
தீர்ப்புளரயாக இருந் நாடாளுமன்ற தேது.

நாளைய நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர் நாடாளுமன்ற தேல்களில் ற்று பிரவவ்நாடாளுமன்ற தவறு கட்சிகளுக்கு என்ன
வாக்கு விகி நாடாளுமன்ற தோுடியரசைாரங்கள் கிளடத் நாடாளுமன்ற தோலும், ஒரு ஜனநாயக
ுடியரசைட்டபூர்வத் நாடாளுமன்ற தேன்ளம மளறப்பும் கூட இல் பிரெஞ்சு முதலாமல் மக்நாடாளுமன்ற தரானும்
நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேசிய ுடியரசைட்டமன்றமும் ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாை வர்க்கத்தின் மீ நாடாளுமன்ற தோன
 நாடாளுமன்ற தோக்கு நாடாளுமன்ற தேல்களைத் ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோடர்வார்கள். மு நாடாளுமன்ற தேல் சுற்று ஜனாதிபதி
நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர் நாடாளுமன்ற தேலில் மக்நாடாளுமன்ற தரான் ற்று பிரவறும் ஒரு கால்வாசி வாக்குகள்
மட்டுநாடாளுமன்ற தம ற்று பிரபற்றிருந் நாடாளுமன்ற தோர், LREM கடந் நாடாளுமன்ற தே ஞாயிறன்று நடந் நாடாளுமன்ற தே
மு நாடாளுமன்ற தேல் சுற்று ுடியரசைட்டமன்ற நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர் நாடாளுமன்ற தேலில் பதிவு ற்று பிருடியரசைய் நாடாளுமன்ற தே
வாக்காைர்களில் ற்று பிரவறும் 15 ுடியரசை நாடாளுமன்ற தேவீ நாடாளுமன்ற தேத்தினரின் வாக்குகளை
மட்டுநாடாளுமன்ற தம ற்று பிரபற்றிருந் நாடாளுமன்ற தேது.
மக்நாடாளுமன்ற தரானின் மூநாடாளுமன்ற த பிரெஞ்சு முதலாபாயம் ற்று பிர நாடாளுமன்ற தேளிவாக உள்ைது: அவருக்கு
இடதின் பக்கத்தில் இருந்து ஒழுங்களமக்கப்பட்ட எதிர்ப்பு
இல் பிரெஞ்சு முதலாதிருப்பள நாடாளுமன்ற தேச் ுடியரசைா நாடாளுமன்ற தேகமாக்கிக் ற்று பிரகாண்டு, ஒரு ஒப்பு நாடாளுமன்ற தேல்
முத்திளர குத்தும் நாடாளுமன்றத்தின் மூ பிரெஞ்சு முதலமாக  நாடாளுமன்ற தேனது
நடவடிக்ளககளுக்கு அழுத் நாடாளுமன்ற தேமளித்து, ற்று பிரவடித்ற்று பிர நாடாளுமன்ற தேழ உள்ை
ுடியரசைமூக
நாடாளுமன்ற தபாராட்டங்களை
 நாடாளுமன்ற தோக்குவ நாடாளுமன்ற தேற்கு
ற்று பிரபாலிள
அனுப்புவ நாடாளுமன்ற தேற்கு அவுடியரசைரகா பிரெஞ்சு முதல நிள பிரெஞ்சு முதலளயப் பயன்படுத்தி,
எதிர்க்கும் மக்களின் மீது இத் நாடாளுமன்ற தேளகய ற்று பிரகாள்ளககளை
ப பிரெஞ்சு முதலவந் நாடாளுமன்ற தேமாக திணிக்க அவர் நாடாளுமன்ற தநாக்கம் ற்று பிரகாண்டுள்ைார்.
நான்காம் அகி பிரெஞ்சு முதலத்தின் அளனத்து பிரெஞ்சு முதலக குழுவின் பிற்று பிரரஞ்சு
பிரிவான நாடாளுமன்ற துடியரசைாுடியரசைலிுடியரசை ுடியரசைமத்துவக் கட்சி (Parti de l'égalité
socialiste PES), தீளம குளறந் நாடாளுமன்ற தே ஒருவராக மக்நாடாளுமன்ற தரானுக்கு
ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாைர்கள் வாக்களிக்க நாடாளுமன்ற தவண்டுற்று பிரமன்ற கூற்றுகளை
நிராகரித்து,
மக்நாடாளுமன்ற தரான்
மற்றும்
நவ-பாசிுடியரசைவா நாடாளுமன்ற தே
லு
ற்று பிரபன்னுக்கு இளடயி பிரெஞ்சு முதலான இரண்டாம் சுற்று நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர் நாடாளுமன்ற தேள பிரெஞ்சு முதல
ற்று பிருடியரசையலூக்கத்துடன் புறக்கணிக்குமாறு பிரச்ுடியரசைாரம் ற்று பிருடியரசைய் நாடாளுமன்ற தேது.
இந் நாடாளுமன்ற தே
ற்று பிரகாள்ளக,
நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர் நாடாளுமன்ற தேல்களுக்குப்
பின்னர்
 நாடாளுமன்ற தேவிர்க்கவிய பிரெஞ்சு முதலாமல் எழ உள்ை நாடாளுமன்ற தபாராட்டங்களின் நாடாளுமன்ற தபாது
ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாைர்களுக்கு அரசியல்ரீதியில் ஒரு சுயாதீனமான
வர்க்க திளுடியரசைவழிளய வழங்க நாடாளுமன்ற தநாக்கம் ற்று பிரகாண்டது என்று
அது விைங்கப்படுத்தியது.
அளனத்திற்கும்
நாடாளுமன்ற தம பிரெஞ்சு முதலாக,
புறக்கணிப்பிற்கான
அளழப்பானது,
நாடாளுமன்ற துடியரசைாுடியரசைலிஸ்ட்
கட்சி
மற்றும்
ற்று பிரமநாடாளுமன்ற த பிரெஞ்சு முதலான்நாடாளுமன்ற துடியரசைான், புதிய மு நாடாளுமன்ற தே பிரெஞ்சு முதலாளித்துவ எதிர்ப்பு கட்சி
(NPA), மற்றும் அதுநாடாளுமன்ற தபான்ற திவா பிரெஞ்சு முதலான நாடாளுமன்ற தபாலி-இடது
ுடியரசைக்திகளுக்கு
எதிராக
பிற்று பிரரஞ்சு
மற்றும்
ுடியரசைர்வநாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேுடியரசை
ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாை வர்க்கத்தின்  நாடாளுமன்ற தேள பிரெஞ்சு முதலளமயாக ICFI ஐ மற்றும்
பிரான்சில் ஒரு புரட்சிகர கட்சிளயக் கட்டிற்று பிரயழுப்புவதுடன்
ளகநாடாளுமன்ற தகார்த்து
ற்று பிருடியரசைல் பிரெஞ்சு முதலநாடாளுமன்ற தவண்டும்
என்பள நாடாளுமன்ற தேயும்
PES
வலியுறுத்தியது. நாடாளுமன்ற தம 7 ஜனாதிபதி நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர் நாடாளுமன்ற தேல்களில் மக்நாடாளுமன்ற தரான்
ற்று பிரஜயித் நாடாளுமன்ற தே நாடாளுமன்ற தேற்கு பிந்ள நாடாளுமன்ற தேய இந் நாடாளுமன்ற தே ஆறு வார கா பிரெஞ்சு முதல நாட்களும்
நாடாளுமன்ற துடியரசைாுடியரசைலிுடியரசை ுடியரசைமத்துவக் கட்சியின் (PES) ற்று பிரகாள்ளகயின்

ுடியரசைரியான  நாடாளுமன்ற தேன்ளமளய ஊர்ஜி நாடாளுமன்ற தேப்படுத்தி இருப்பதுடன், லு
ற்று பிரபன் முன்னிறுத்திய அச்சுறுத் நாடாளுமன்ற தேலுக்கு மக்நாடாளுமன்ற தரான் ஒரு
ஜனநாயக மாற்றீடு என்ற வா நாடாளுமன்ற தேங்களின் நாடாளுமன்ற தமாுடியரசைடியான
 நாடாளுமன்ற தேன்ளமளய தீர்க்கமாக அம்ப பிரெஞ்சு முதலப்படுத்தி உள்ைது.
மக்நாடாளுமன்ற தரானின் அருடியரசைாங்கம், அவுடியரசைரகா பிரெஞ்சு முதல நிள பிரெஞ்சு முதலளமயின் கீழ்
பாதுகாப்பு ுடியரசைக்திகளுக்கு வழங்கப்படும் அதிகாரங்களை
—அ நாடாளுமன்ற தோவது,
நிரந் நாடாளுமன்ற தேர
அவுடியரசைரகா பிரெஞ்சு முதல
நிள பிரெஞ்சு முதலயின்
கீழ்
அடிப்பளட ஜனநாயக உரிளமகளை நீக்குவள நாடாளுமன்ற தே— அது
ுடியரசைட்டமாக்க இருப்ப நாடாளுமன்ற தோக அறிவித்துள்ைது. பின்னர் அந் நாடாளுமன்ற தே
அருடியரசைாங்கம், மக்நாடாளுமன்ற தரான் அவர் விருப்பப்படி பிற்று பிரரஞ்சு
ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாைர் ுடியரசைட்டத்ள நாடாளுமன்ற தேத் திருத்தி எழு நாடாளுமன்ற தே அனுமதிக்கும்
வி நாடாளுமன்ற தேத்தில்
நாடாளுமன்றம்
ஒரு
ற்று பிருடியரசையல்பாடுகளைச்
ற்று பிருடியரசையல்படுத்தும் ுடியரசைட்டத்ள நாடாளுமன்ற தே (Enabling Act) நிளறநாடாளுமன்ற தவற்றக்
நாடாளுமன்ற தகாரி நாடாளுமன்ற தகாரிக்ளக விடுக்கும். அநாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேநாடாளுமன்ற தநரத்தில் அது
இராணுவம்,
ற்று பிரபாலிஸ்
மற்றும்
உைவுத்துளற
எந்திரத்திற்குள்
இன்னும்
அதிக
ஆ நாடாளுமன்ற தோரவைங்களை
ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோடர்ந்து பாய்ச்சும்.
சுருக்கமாக கூறுவ நாடாளுமன்ற தோனால், இரண்டாம் உ பிரெஞ்சு முதலக நாடாளுமன்ற தபாருக்குப்
பின்னர்
பிற்று பிரரஞ்சு
மு நாடாளுமன்ற தே பிரெஞ்சு முதலாளித்துவம்
ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாை
வர்க்கத்திற்கு வழங்க நிர்பந்திக்கப்பட்ட ுடியரசைக பிரெஞ்சு முதல ுடியரசைமூக
மற்றும்
ஜனநாயக
உரிளமகள்
மீ நாடாளுமன்ற தோன
விட்டுக்ற்று பிரகாடுப்புகளையும்
நிராகரிப்பதும்,
அழிப்பதும்
மற்றும்
பிரான்சில்
நாஜிுடியரசைத்துடன்
இளாஜிசத்துடன் இணைந்து
இயங்குவதுநாடாளுமன்ற தம மக்நாடாளுமன்ற தரான் அருடியரசைாங்கத்தின் நாடாளுமன்ற தநாக்கமாகும்.
இது, மு நாடாளுமன்ற தே பிரெஞ்சு முதலாளித்துவ ற்று பிரநருக்கடி மற்றும் அற்று பிரமரிக்க
ஏகாதிபத்தியத்தின் உ பிரெஞ்சு முதலக நாடாளுமன்ற தம பிரெஞ்சு முதலாதிக்க நிள பிரெஞ்சு முதலளமயில்
ஏற்பட்டுள்ை
ற்று பிரபாறிவு
ஆகியவற்றுடன்
பிளாஜிசத்துடன் இணைந் நாடாளுமன்ற தே
வளகயில்
உ பிரெஞ்சு முதலகைாவிய
அரசியலிலும்
வர்க்க
உறவுகளிலும் ஏற்பட்டுள்ை ஒரு பாரிய திடீர் மாற்றத்தின்
விளைவாகும்.
ற்று பிரடானால்ட் ட்ரம்ப் அருடியரசைாங்கம் மதிப்பிழந்து வருவள நாடாளுமன்ற தேப்
பயன்படுத்தி
நாடாளுமன்ற தஜர்மன்
 நாடாளுமன்ற தேள பிரெஞ்சு முதலளமயி பிரெஞ்சு முதலான
ஐநாடாளுமன்ற தராப்பிய
ஒன்றியத்ள நாடாளுமன்ற தே உ பிரெஞ்சு முதலக நாடாளுமன்ற தம பிரெஞ்சு முதலாதிக்க ுடியரசைக்தியாக ஸ் நாடாளுமன்ற தோபிக்கும்
ஒரு ற்று பிரபரும்பிரயத் நாடாளுமன்ற தேன முயற்சியில் உள்ை நாடாளுமன்ற தபர்லினுடன்
மக்நாடாளுமன்ற தரான் ஒரு கூட்டணி நாடாளுமன்ற தமற்ற்று பிரகாண்டு வருகிறார்.
அற்று பிரமரிக்க எதிர்ப்புக்கு இளடயிலும் ரஷ்யாவுடனான
உறவுகளை
நாடாளுமன்ற தமம்படுத்துவ நாடாளுமன்ற தேற்கு
அளழப்புவிடுக்க
மக்நாடாளுமன்ற தரான் நாடாளுமன்ற தவர்ுடியரசைாயில் ரஷ்ய ஜனாதிபதி விைாடிமீர்
புட்டிளனச் ுடியரசைந்தித் நாடாளுமன்ற தே நாடாளுமன்ற தபாது, பிற்று பிரரஞ்சு ஊடகங்கள் அள நாடாளுமன்ற தே
ஒரு "ஐநாடாளுமன்ற தராப்பிய  நாடாளுமன்ற தேருாஜிசத்துடன் இணைம்" என்று ஏகமன நாடாளுமன்ற தோக புகழ்ந்து,
உற்ுடியரசைாகத்துடன் பிரதிபலிப்ளபக் காட்டியது. அதுநாடாளுமன்ற தபான்ற
அபி பிரெஞ்சு முதலாளாஷைகளை
அளடய
ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாை
வர்க்கத்ள நாடாளுமன்ற தே
விள பிரெஞ்சு முதலயாக
ற்று பிரகாடுத்து
பாரியைவில்
இராணுவ
ற்று பிருடியரசை பிரெஞ்சு முதலவினங்களை அதிகரிக்க நாடாளுமன்ற தவண்டியிருக்கும், நாடாளுமன்ற தமலும்
மக்நாடாளுமன்ற தரான் கட்டாய இராணுவச் நாடாளுமன்ற துடியரசைளவளயத் திரும்ப
ற்று பிரகாண்டு வர முன்ற்று பிரமாழிந்துள்ைார்.
மக்நாடாளுமன்ற தரானின் நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு பாராளுமன்ற மட்டத்தி பிரெஞ்சு முதலான
எதிர்ப்பு
காட்டுவ நாடாளுமன்ற தேற்கு
அளழப்பு
விடுக்கும்
ற்று பிருடியரசைல்வற்று பிருடியரசைழிப்பான
குட்டி-மு நாடாளுமன்ற தே பிரெஞ்சு முதலாளித்துவ
"இடது"
ுடியரசைக்திகளிடம்
ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாைர்களுக்கு
வழங்க
எதுவும்
இல்ள பிரெஞ்சு முதல. வியாழனன்று மார்ளுடியரசைய்யில் ஒரு பிரச்ுடியரசைார
உளரயில், ற்று பிரமநாடாளுமன்ற த பிரெஞ்சு முதலான்நாடாளுமன்ற துடியரசைான் கூறுளகயில், ஒவ்ற்று பிரவான்றும்

எடுத்துக்காட்டுவள நாடாளுமன்ற தேப்
நாடாளுமன்ற தபா பிரெஞ்சு முதல,
ுடியரசைட்டமன்ற
நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர் நாடாளுமன்ற தேலில்
மக்நாடாளுமன்ற தரான் ஒரு பாரிய ற்று பிரபரும்பான்ளம ற்று பிரபற்றால், ஆளும்
உயரடுக்கிற்குள்
எந் நாடாளுமன்ற தேவி நாடாளுமன்ற தே
எதிர்கட்சியின்
குறுக்கீடும்
இல் பிரெஞ்சு முதலாமல் முன்ற்று பிருடியரசைல் பிரெஞ்சு முதல அவருக்கு முழு அதிகாரம்
கிளடத்துவிடும் என்ற பத்திரிளககளின் கவள பிரெஞ்சு முதலகளைநாடாளுமன்ற தய
எதிற்று பிரராலித் நாடாளுமன்ற தோர்.
இதுற்று பிரவாரு முட்டுச்ுடியரசைந்து: அவுடியரசைரகா பிரெஞ்சு முதல நிள பிரெஞ்சு முதல, ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாைர்
ுடியரசைட்டம் திருத் நாடாளுமன்ற தேம் மற்றும் இராணுவத்ள நாடாளுமன்ற தே கட்டிற்று பிரயழுப்பு நாடாளுமன்ற தேல்
என மக்நாடாளுமன்ற தரானின் அடிப்பளட திட்டநிரள பிரெஞ்சு முதல LREM, PS,
பிரான்சில் உள்ை ஏளனய பிர நாடாளுமன்ற தோன மு நாடாளுமன்ற தே பிரெஞ்சு முதலாளித்துவ
அரசியல் உருவடிவங்கள், மற்றும் ஐநாடாளுமன்ற தராப்பிய ஒன்றியம்
எங்கிலும் ஆளும் உயரடுக்களும் பகிர்ந்து ற்று பிரகாள்கின்றன.
நாளைய நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேர் நாடாளுமன்ற தேலில் LREM இன் நாடாளுமன்ற தபாட்டியாைர்கள் அதிக
ஆுடியரசைனங்களை ற்று பிரஜயித் நாடாளுமன்ற தோலும் கூட, ற்று பிரமநாடாளுமன்ற த பிரெஞ்சு முதலான்நாடாளுமன்ற துடியரசைானின்
நாடாளுமன்ற தவட்பாைர்கள் இன்னமும் அவர்கள்  நாடாளுமன்ற தோக்குப்பிடித்து
நிற்கும் ஒருசி பிரெஞ்சு முதல டஜன் ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோகுதிகளில் முன்நாடாளுமன்ற தனறினாலும்
கூட, இந் நாடாளுமன்ற தே ுடியரசைம்பவங்களின் அடிப்பளட நாடாளுமன்ற தபாக்ளக மாற்றப்
நாடாளுமன்ற தபாவதில்ள பிரெஞ்சு முதல.
மக்நாடாளுமன்ற தரான் அருடியரசைாங்கத்திற்கும் மக்கள் ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோளகயினருக்கும்
இளடநாடாளுமன்ற தய, அளனத்திற்கும் நாடாளுமன்ற தம பிரெஞ்சு முதலாக அருடியரசைாங்கத்திற்கும்
ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாை வர்க்கத்திற்கும் இளடநாடாளுமன்ற தய, ஒரு ற்று பிரவடிப்பார்ந் நாடாளுமன்ற தே
நாடாளுமன்ற தமா நாடாளுமன்ற தேல்
 நாடாளுமன்ற தேயாரிக்கப்பட்டு
ற்று பிரகாண்டிருக்கிறது.
அள நாடாளுமன்ற தே
ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழிற்ுடியரசைங்கங்களிடநாடாளுமன்ற தமா, புதிய மு நாடாளுமன்ற தே பிரெஞ்சு முதலாளித்துவ எதிர்ப்பு
கட்சி மற்றும் அள நாடாளுமன்ற தேப் நாடாளுமன்ற தபான்ற ஏளனய நாடாளுமன்ற தபாலி இடது
ுடியரசைக்திகளிடநாடாளுமன்ற தமா
விட
முடியாது.
அளவ
ஏற்கனநாடாளுமன்ற தவ
நாடாளுமன்ற துடியரசைாுடியரசைலிஸ்ட் கட்சியின் ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாைர் ுடியரசைட்டத்திற்கு எதிரான
கடந் நாடாளுமன்ற தே
ஆண்டு
நாடாளுமன்ற தபாராட்டங்கள்
மற்றும்
சிக்கன
நடவடிக்ளககளுக்கு
எதிரான
ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாைர்களின்
நாடாளுமன்ற தபாராட்டங்கைது
எண்ாஜிசத்துடன் இணைற்ற
நாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தோல்விகளுக்கு
 நாடாளுமன்ற தேள பிரெஞ்சு முதலளம நாடாளுமன்ற தோங்கி உள்ைதுடன், சிரியா, லிபியா மற்றும்
அ நாடாளுமன்ற தேற்கு அப்பாலும் பிற்று பிரரஞ்சு ஏகாதிபத்தியத்தின் நாடாளுமன்ற தபார்
முளனளவயும் அளவ ஆ நாடாளுமன்ற தேரித்துள்ைன.
ஐநாடாளுமன்ற தராப்பிய ஒன்றியத் நாடாளுமன்ற தோல் ஆ நாடாளுமன்ற தேரிக்கப்பட்ட மக்நாடாளுமன்ற தரான்
அருடியரசைாங்கத்துடன்
விளரவிநாடாளுமன்ற த பிரெஞ்சு முதலநாடாளுமன்ற தய
ஒரு
கடுளமயான
அரசியல்
நாடாளுமன்ற தபாராட்டமாக
ற்று பிரவடிக்க
உள்ை
ஒரு
நாடாளுமன்ற தபாராட்டத்ள நாடாளுமன்ற தே நடத் நாடாளுமன்ற தே ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாைர்களுக்கு அவுடியரசைரமாக
ஒரு புதிய புரட்சிகர  நாடாளுமன்ற தேள பிரெஞ்சு முதலளம அவசியப்படுகிறது.
அக்நாடாளுமன்ற தடாபர் புரட்சியின் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுகளின்
நாடாளுமன்ற தவளையில், பிற்று பிரரஞ்சு நாடாளுமன்ற துடியரசைாுடியரசைலிுடியரசை ுடியரசைமத்துவக் கட்சி (PES),
மட்டுநாடாளுமன்ற தம 1917 இல் ற்று பிர பிரெஞ்சு முதலனின் மற்றும் ட்ற்று பிரராட்ஸ்கியின்
நாடாளுமன்ற தபால்ஷிவிக் கட்சியினது விட்டுக்ற்று பிரகாடுப்பற்ற ுடியரசைர்வநாடாளுமன்ற த நாடாளுமன்ற தேுடியரசை
நாடாளுமன்ற துடியரசைாுடியரசைலிுடியரசை நாடாளுமன்ற தவள பிரெஞ்சு முதலத்திட்டம் மற்றும் நான்காம் அகி பிரெஞ்சு முதலத்தின்
அளனத்து பிரெஞ்சு முதலகக்
குழுவால்
(ICFI)
பாதுகாக்கப்பட்ட
ட்ற்று பிரராட்ஸ்கிுடியரசை
மரபின்
பிரதிநிதியாக
 நாடாளுமன்ற தேன்ளனத் நாடாளுமன்ற தோநாடாளுமன்ற தன
முன்ற்று பிரனடுத்துச் ற்று பிருடியரசைன்று ற்று பிரகாண்டிருக்கிறது. மக்நாடாளுமன்ற தரானின்
ஜனாதிபதி கா பிரெஞ்சு முதலப்பகுதி குறித் நாடாளுமன்ற தே அ நாடாளுமன்ற தேன் பகுப்பாய்வுடன்
உடன்படும் இளைஞர்கள் மற்றும் ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாைர்கள் PES ஐ
ஆ நாடாளுமன்ற தேரிக்குமாறும், அ நாடாளுமன்ற தேன் நாடாளுமன்ற தவள பிரெஞ்சு முதலத்திட்டத்ள நாடாளுமன்ற தே படித்து,
பிரான்சில் ற்று பிர நாடாளுமன்ற தோழி பிரெஞ்சு முதலாை வர்க்கத்தின் அரசியல் முன்னணி
பளடயாக
அள நாடாளுமன்ற தே
கட்டிற்று பிரயழுப்பும்
நாடாளுமன்ற தபாராட்டத்தில்
இளாஜிசத்துடன் இணையுமாறும் அது அளழப்புவிடுக்கிறது.

