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பிரரான்சின் புதிய மக்ய மக்ரரரான்-ஆதரவு நராடராளுமன்றம:

LREM சமூக, அரசியல் உயரடுக்ுக்கக

மராற்றியுக்கமக்கிறத
By Francis Dubois,     20 June 2017 

பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி தி தபதி தேர்பதி தேல்களில் இகளில் இம ஜனானுவல்
களில் இமக்தி தரெ ஜனானின் ரவற்றி களில் இமற்றும,  ஜஜன ஜனாதிபதி களில் இமற்றும
 ந ஜனாாட ஜனாளுகளில் இமன்ற தி தபதி தேர்பதி தேல்களில் தி தல ஜனாலலிஸ்ட் கட்சியின் (PS)

வரெல ஜனாற்று தி தபதி தே ஜனால்விகளுக்குப் பின்ஜனர்,  ஊாடகங்கள,
தி தல ஜனாலலிஸ்ட் கட்சியில் இருந்து களில் இமக்தி தரெ ஜனானின் குடியரெரோனின் குடியரசல
தி த ந ஜனாக்கி அணிவகுப்தி தப ஜனாம (LREM) இயக்கத்திற்கு
மிகப்ரபரும  நகர்வு  நாடந்து வருவபதி தே ஜனாக வலியுறுத்திக்
ரக ஜனாண்டிருக்கின்றஜன.  இந்பதி தே கரோனின் குடியரசபதி தேய ஜனாாடலில்,  தி தல ஜனாலலிஸ்ட்
கட்சிரோனின் குடியரசயச் சுற்றியுளள "பரோனின் குடியரசழைய இாடது",  களில் இமக்தி தரெ ஜனான்
ஆளும,  ஒரு புதிய "ரபதி தே ஜனாாடக்கங்களுக்க ஜனாஜன தி தபதி தேலத்திற்கு"
(Start-up Nation) வழிவிட்டு ரக ஜனாடுக்கின்றஜன.

“ ந ஜனான் முழு தி தல ஜனாகத்தில் உளதி தளன்.  எஜனக்கு 66
வயபதி தே ஜனாகிறது, என் வ ஜனாழ்வில்  ந ஜனான் ரலய்பதி தே ஒவ்ரவ ஜனான்றும
 ந ஜனாலகளில் இம ஜனாகிவிட்ாடபதி தே ஜனாக,   ந ஜனான்  நமபிய ஒவ்ரவ ஜனான்றும
சுக்குநூற ஜனாகி விட்ாடபதி தே ஜனாக உணர்கிதி தறன்,”  என்று
 ந ஜனாாட ஜனாளுகளில் இமன்ற பிரெச்ல ஜனாரெத்தின் தி தப ஜனாது தி தல ஜனாலலிஸ்ட் கட்சியின்
முக்கிய பிரெமுகரும லீல்  நகரெ முபதி தேல்வருகளில் இம ஜனாஜன களில் இம ஜனார்ட்டின்
ஓபிறி நிரோனின் குடியரசலரோனின் குடியரசகளில் இம குறித்து புலமபிஜன ஜனார். 

லீல் பகுதியின் லமூக களில் இமற்றும ரபதி தே ஜனாழில்துரோனின் குடியரசற அழிப்புக்கு
தி தல ஜனாலலிஸ்ட் கட்சி பதி தே ஜனான் ரபருகளில் இமளவில் ரப ஜனாறுப்ப ஜனாகிறது
என்ற நிரோனின் குடியரசலயில்,  அப்ரபண்களில் இமணி அது குறித்து எதுவும
தி தபலவில்ரோனின் குடியரசல,  களில் இம ஜனாற ஜனாக இந்பதி தே தி தபதி தேர்பதி தேல் தி தல ஜனாலலிஸ்ட்
கட்சிக்கு அல்ல LREM இன் புதிய அரெசியல்வ ஜனாதிகளுக்தி தக
பலஜனளிக்கும என்று கூறப்படும உண்ரோனின் குடியரசகளில் இமரோனின் குடியரசயக் குறித்து
தி தபசுகிற ஜனார்:  “இனி பிரரெஞ்சு களில் இமக்களிாடம எவ்வ ஜனாறு
தி தபசுவரபதி தேன்தி தற எஜனக்கு ரபதி தேரியவில்ரோனின் குடியரசல.  ஆஜன ஜனால்
ப ஜனாருங்கள நீங்கள ரோனின் குடியரசகய ஜனாளுகிறீர்கள!  …
தி தவடிக்ரோனின் குடியரசகய ஜனாகதி தவ ஜனா அல்லது  நண்பர்கள
என்பபதி தேற்க ஜனாகதி தவ ஜனா தி தபதி தேர்ந்ரபதி தேடுக்கப்பட்ாட களில் இமக்தி தரெ ஜனாரோனின் குடியரசஜனச்
சுற்றியுளள இந்பதி தே மிகவும புதியவர்கள, ஐந்பதி தே ஜனாண்டுகள ஜனாக
தி தப ஜனாரெ ஜனாடிக் ரக ஜனாண்டிருக்கும இாடதுல ஜனாரிகரோனின் குடியரசள விாட
சிறப்ப ஜனாக இருப்ப ஜனார்கள ஜனா?  இது என்ரோனின் குடியரசஜன
பலவீஜனப்படுத்துகிறது!” என்ற ஜனார்.

காடந்பதி தே வ ஜனாரெம ப ஜனாரீசின் வீவ ஜனாராடக் நிறுவஜன கூட்ாடத்தில்
களில் இமக்தி தரெ ஜனான் வலியுறுத்துரோனின் குடியரசகயில்,  ஒரு இளம ரபதி தே ஜனாழில்நுட்ப
நிறுவஜனத்ரோனின் குடியரசபதி தேப் தி தப ஜனால அதி தபதி தே வழியில்,  அவரெது
ஜஜன ஜனாதிபதி பபதி தேவிக ஜனாலத்தில் பிரெ ஜனான்ஸ் புதிய வ ஜனாழ்ரோனின் குடியரசவப்
ரபறும என்ற ஜனார்:  “பிரெ ஜனான்ஸ் புதிய ரபதி தே ஜனாழில்களின் ஒரு
தி தபதி தேலகளில் இம ஜனாக,  புதிய நிறுவஜனங்கரோனின் குடியரசளப் தி தப ஜனால சிந்திக்கும,
ரலயல்படும ஒரு தி தபதி தேலகளில் இம ஜனாக இருக்க தி தவண்டுரகளில் இமஜன  ந ஜனான்
விருமபுகிதி தறன்,” என்ற ஜனார்.

LREM களில் இமற்றும களில் இமக்தி தரெ ஜனாரோனின் குடியரசஜனயும ஊக்குவிக்குவிப்பபதி தேற்கு
ஊாடகங்கள இந்பதி தே கற்பரோனின் குடியரசஜன கலந்பதி தே கரோனின் குடியரசபதி தேய ஜனாாடரோனின் குடியரசல
அடிப்பரோனின் குடியரசாடய ஜனாக ரக ஜனாண்டிருந்பதி தே நிரோனின் குடியரசலயில்,  இது
களில் இமக்களிரோனின் குடியரசாடதி தய லட்ாடபூர்வ அவ நமபிக்ரோனின் குடியரசக,  ஐயங்கள
களில் இமற்றும ரவறுப்ரோனின் குடியரசபத் தூண்டியதுாடன்,  இது முடி முபதி தேல்
அடி வரோனின் குடியரசரெயில் பதி தேவற ஜனாஜன திரோனின் குடியரசலக்கு இட்டுச் ரலல்கிறது.
ரபதி தே ஜனாழில ஜனாள வர்க்கத்ரோனின் குடியரசபதி தே பதி தே ஜனாக்கிய தி தல ஜனாலலிஸ்ட் கட்சி ஒரு
பிற்தி தப ஜனாக்குத்பதி தேஜனகளில் இம ஜனாஜன கட்சிய ஜனாகும,  பழைரோனின் குடியரசகளில் இமவ ஜனாபதி தே
அரெசியல்வ ஜனாதி தி தஜ ஜனான் தி தப ஜனால் டுலுவுவ ஜனா (Jean-Paul

Delevoye) ஆல் கவஜனகளில் இம ஜனாக தி தபதி தேர்ந்ரபதி தேடுக்கப்பட்ாட LREM

இன்  ந ஜனாாட ஜனாளுகளில் இமன்ற தி தவட்ப ஜனாளர்கள அந்பதி தே பரோனின் குடியரசழைய ஆளும
ஸ்பதி தே ஜனாபகத்தின் ஓர் உளள ஜனார்ந்பதி தே ப ஜனாகத்தின் உருவடிவகளில் இம ஜனாக
நிரூபணம ஆஜனவர்கள ஜனாவர்.

LREM இன் ரபரும எண்ணிக்ரோனின் குடியரசகயில ஜனாஜன தி தவட்ப ஜனாளர்கள,
காடந்பதி தே பல பதி தேல ஜனாப்பதி தேங்கள ஜனாக சிக்கஜன திட்ாடங்கள களில் இமற்றும
தி தப ஜனார் ரக ஜனாளரோனின் குடியரசககரோனின் குடியரசள தி தகளில் இமற்ரக ஜனாண்ாட கட்சிகளில் இருந்து
வந்பதி தேவர்கள. அவர்களில் அண்மித்து ப ஜனாதிப்தி தபர், 525 இல்
244  தி தபர்,   நகரெலரோனின் குடியரசப அலுவலகத்தில் இருந்து அரோனின் குடியரசகளில் இமச்லர்
பபதி தேவிகள அல்லது  ந ஜனாாட ஜனாளுகளில் இமன்ற ஆலஜனங்கள வரோனின் குடியரசரெயில்
பல்தி தவறு களில் இமட்ாடங்களில் ஏற்கஜனதி தவ அரெசியல் பபதி தேவிகளில்
இருந்பதி தேவர்கள.  தி த நரெடிய ஜனாக பபதி தேவி வகிக்க ஜனாபதி தே அந்பதி தே 281
தி தபரில் பலர்,  தி தபதி தேர்பதி தேல் பிரெச்ல ஜனாரெங்களில் அல்லது அரெசு-
ல ஜனாரெ ஜனா அரோனின் குடியரசகளில் இமப்புகளில் (NGOs) பங்ரகடுத்து,  அபதி தேன்
மூலகளில் இம ஜனாக ஸ்பதி தே ஜனாபக கட்சிகளுாடன் ரபதி தே ஜனாாடர்பில்
இருந்பதி தேவர்கள ஜனாவர்.

குடியரெரோனின் குடியரசல தி த ந ஜனாக்கி அணிவகுப்தி தப ஜனாம இயக்கத்தின்
ஸ்பதி தே ஜனாபகர் களில் இமக்தி தரெ ஜனான்,  தி தல ஜனாலலிஸ்ட் கட்சியின் பிரெ ஜனான்சுவ ஜனா
தி தஹ ஜனால ஜனாண்டின் ஜஜன ஜனாதிபதி பபதி தேவிக ஜனாலத்தில் ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெ
அரோனின் குடியரசகளில் இமச்லரெ ஜனாக இருந்பதி தேவர் என்பதி தபதி தே ஜனாடு,  தி தல ஜனாலலிஸ்ட் கட்சி
களில் இமற்றும LREM ஐ இரோனின் குடியரசணக்கும பிரோனின் குடியரசணப்புகள
எண்ணிக்ரோனின் குடியரசகயற்று உளளஜன.  ப ஜனாதுக ஜனாப்பு அரோனின் குடியரசகளில் இமச்லர்
தி தஜ ஜனான்-ஈர் லு திரிதி தய ஜனான் (Jean-Yves Le Drian), லிதி தய ஜனான்
 நகரெ முபதி தேல்வர் ரஜரெ ஜனார் ரக ஜனாரல ஜனாம (G rard  Collombé ),

ப ஜனாரீஸ்  நகரெ முன்ஜன ஜனாள முபதி தேல்வர் ரபர்த்தி தரெ ஜனான்
டுல ஜனாரஜன ஜனாதி தய (Bertrand Delano ),ë  ஜ ஜனாக் அத்பதி தே ஜனாலி (Jacques
Attali), முன்ஜன ஜனாள பிரெபதி தேகளில் இம களில் இமந்திரிகள இகளில் இம ஜனானுவல் வ ஜனால்ஸ்
களில் இமற்றும தி தபர்ஜன ஜனார்ட் கரலதி தஜனவ்,  முன்ஜன ஜனாள ஜஜன ஜனாதிபதி
தி தவட்ப ஜனாளர் ரலதி தக ஜனாரலன் தி தரெ ஜனாய ஜனால், தி தஹ ஜனால ஜனாண்ட் நிர்வ ஜனாக
ஆதி தல ஜனாலகர் தி தபர்ஜன ஜனார் புவனிதி தய ஜனான் (Bernard  Poignant)

களில் இமற்றும தி தஹ ஜனால ஜனாண்டும உளளாடங்கல ஜனாக,  உயர்களில் இமட்ாட
தி தல ஜனாலலிஸ்ட் கட்சி நிர்வ ஜனாகிகள அல்லது முன்ஜன ஜனாள



அரோனின் குடியரசகளில் இமச்லர்கள ஆரெமபத்திலிருந்தி தபதி தே களில் இமக்தி தரெ ஜனாரோனின் குடியரசஜன
ஆபதி தேரித்திருந்பதி தேஜனர். 

தி தல ஜனாலலிஸ்ட் கட்சி அரெசியல்வ ஜனாதிகள அல்லது 1981 க்குப்
பிந்ரோனின் குடியரசபதி தேய எண்ணற்ற அரெல ஜனாங்கங்களில் தி தல ஜனாலலிஸ்ட்
கட்சியுாடன் அணி தி தலர்ந்திருந்பதி தே கட்சிகளில் இருந்து வந்பதி தே
அரெசியல்வ ஜனாதிகரோனின் குடியரசள களில் இமக்தி தரெ ஜனானின்  ந ஜனாாட ஜனாளுகளில் இமன்ற குழு
ரபருகளில் இமளவில் உளளாடக்கி உளளது.  களில் இமக்தி தரெ ஜனானின்
 ந ஜனாாட ஜனாளுகளில் இமன்ற தி தவட்ப ஜனாளர்களில் ஐந்தில் ஒரு பங்கிஜனர்
தி தல ஜனாலலிஸ்ட் கட்சி அங்கத்பதி தேவர்கள ஜனாக இருந்பதி தேஜனர்.  ஒரு
ாடஜன் தி தபர் தீவிரெ இாடது கட்சியில் இருந்தும,
சுற்றுச்சூழைல் லமபந்பதி தேப்பட்ாட கட்சிகளில் இருந்தும,
அல்லது தி தஜ ஜனான்-பியர் ரலவனுதி தகளில் இம ஜனாவின் குடியரெசு களில் இமற்றும
களில் இமக்கள இயக்கத்திலிருந்தும (MRC) வந்திருந்பதி தேஜனர்.
ஒருவர்,  Robert  Hue, ஸ்ரெ ஜனாலினில பிரரெஞ்சு கமயூனிஸ்ட்
கட்சி (PCF) இன் முன்ஜன ஜனாள ரப ஜனாது ரலயல ஜனாளர் ஆவ ஜனார்!
பல ரபதி தே ஜனாகுதிகளில் LREM அது ஆபதி தேரித்பதி தே தி தல ஜனாலலிஸ்ட்
கட்சி தி தவட்ப ஜனாளர்களுக்கு எதிரெ ஜனாக தி தவட்ப ஜனாளர்கரோனின் குடியரசள
நிறுத்பதி தேவில்ரோனின் குடியரசல.

பதி தேற்தி தப ஜனாரோனின் குடியரசபதி தேய நீதித்துரோனின் குடியரசற அரோனின் குடியரசகளில் இமச்லர் பிரெ ஜனான்சுவ ஜனா தி தபய்ரூ
இன் வலதுல ஜனாரி ஜஜன ந ஜனாயக இயக்கத்தின் (MoDem) எல்ல ஜனா
அங்கத்பதி தேவர்களும உத்திதி தய ஜனாகபூர்வகளில் இம ஜனாக
தி தப ஜனாட்டியிாடவில்ரோனின் குடியரசல என்ற ஜனாலும,  அபதி தேன் 79
தி தவட்ப ஜனாளர்கரோனின் குடியரசள LREM அபதி தேன் பட்டியலில் உளளாடக்கி
இருந்பதி தேது.  சுகளில் இம ஜனார் 70  தி தவட்ப ஜனாளர்களின் ஒரு குழு
வலதுல ஜனாரி ஜஜன ந ஜனாயகவ ஜனாதிகள களில் இமற்றும சுபதி தேந்திரெவ ஜனாதிகளின்
ஒன்றியத்திலிருந்து (UDI) வந்திருந்பதி தேது,  இந்பதி தே
கூட்ாடரோனின் குடியரசகளில் இமப்புக்கு ஜஜன ஜனாதிபதி நிக்தி தக ஜனால ஜனா ல ஜனார்க்தி தக ஜனாசியின்
கீழ் பல அரெல ஜனாங்கங்களில் அரோனின் குடியரசகளில் இமச்லரெ ஜனாக இருந்பதி தே தி தஜ ஜனான்-
லூயி தி தப ஜனார்தி தல ஜனா (Jean-Louis Borloo) பதி தேரோனின் குடியரசலரோனின் குடியரசகளில் இம வகித்பதி தே ஜனார்.

பத்து தி தவட்ப ஜனாளர்கள தி த நரெடிய ஜனாக ல ஜனார்க்தி தக ஜனாசியின்
கட்சிய ஜனாஜன குடியரெசுக் கட்சியிலிருந்து வந்திருந்பதி தேஜனர்.
ஜஜன ஜனாதிபதி பிரெச்ல ஜனாரெத்தின் தி தப ஜனாது  நவ-ப ஜனாசிலவ ஜனாபதி தே களில் இமரீன் லு
ரபன் உாடன் அணி தி தலர்ந்திருந்பதி தே தீவிரெவலது அரோனின் குடியரசகளில் இமப்ப ஜனாஜன
எழுக பிரெ ஜனான்ஸ் (DLF) கட்சியின் ஒரு முன்ஜன ஜனாள
தி தவட்ப ஜனாளரும LREM இன்  ந ஜனாாட ஜனாளுகளில் இமன்ற தி தவட்ப ஜனாளர்
பட்டியலில் இருந்பதி தே ஜனார்.

தி தபதி தேர்ந்ரபதி தேடுக்கப்பட்டுளள LREM  ந ஜனாாட ஜனாளுகளில் இமன்ற
உறுப்பிஜனர்கள,  பரோனின் குடியரசழைய  ந ஜனாாட ஜனாளுகளில் இமன்றத்தில் இருந்பதி தே
தி தல ஜனாலலிஸ்ட் கட்சி ரபருமப ஜனான்ரோனின் குடியரசகளில் இமரோனின் குடியரசய விாட அதிககளில் இம ஜனாக
பிரெ ஜனான்சின் உரோனின் குடியரசழைக்கும களில் இமக்களிாடமிருந்து லமூகரீதியில்
பிரிந்து நிற்கின்றஜனர்.   நரோனின் குடியரசாடமுரோனின் குடியரசறயளவில் பிரெத்தி தயககளில் இம ஜனாக
மிகவும பதி தேனிச்லலுரோனின் குடியரசக ரக ஜனாண்ாட லக்திகளிாடம இருந்து
ஈர்க்கப்பட்டுளளஜனர்,  இவர்கள ரலல்வச் ரலழிப்ப ஜனாஜன
 நடுத்பதி தேரெ வர்க்கம களில் இமற்றும ப ஜனாதுக ஜனாப்புப் பரோனின் குடியரசாடகளில் உளள
நிதியியல் பிரெபுத்துவத்திற்கு ர நருக்ககளில் இம ஜனாஜன
அடுக்குகளுக்குள களில் இமட்டுப்படுத்பதி தேப்பட்ாட லமூக
அடித்பதி தேளத்ரோனின் குடியரசபதி தே ரக ஜனாண்ாட ஒரு அரெல ஜனாங்கத்ரோனின் குடியரசபதி தே
 நாடத்துவ ஜனார்கள.

ஞ ஜனாயிற்றுக்கிழைரோனின் குடியரசகளில் இம  ந ஜனாாட ஜனாளுகளில் இமன்ற தி தபதி தேர்பதி தேல்களில்
அதிர்ச்சியூட்டும வரோனின் குடியரசகயில் 57  லபதி தேவீபதி தே வ ஜனாக்க ஜனாளர்கள
வ ஜனாக்களிக்க ஜனாரோனின் குடியரசகளில் இம களில் இமக்களில் ப ஜனாரிய ரபருமப ஜனான்ரோனின் குடியரசகளில் இமயில்
இருந்து அவர்கள பதி தேனிரோனின் குடியரசகளில் இமப்பட்டிருப்பரோனின் குடியரசபதி தேதி தய மீண்டும
எடுத்துக்க ஜனாட்டுகிறது,  இந்பதி தே உண்ரோனின் குடியரசகளில் இமரோனின் குடியரசய LREM க்கு

ர நருக்ககளில் இம ஜனாஜன ஊாடக நிறுவஜனங்கள கூாட ஒப்புக் ரக ஜனாளள
நிர்பந்திக்கப்பட்டுளளஜன.

Lib rationé   ந ஜனாளிபதி தேழ் குறிப்பிட்ாடபதி தே ஜனாவது,  “உளதுரோனின் குடியரசற
அரோனின் குடியரசகளில் இமச்லக பதி தேரெவுகளின்படி,  LREM நிறுத்திய
தி தவட்ப ஜனாளர்களில் ப ஜனாதிக்கும அதிககளில் இம ஜனாஜனவர்கள
நிர்வ ஜனாகத்துரோனின் குடியரசறயில் இருந்துளள ஜனார்கள அல்லது உயர்களில் இமட்ாட
புத்திஜீவிபதி தே ரபதி தே ஜனாழில்வ ஜனாழ்வில் இருந்துளள ஜனார்கள …
பிரெ ஜனான்சின் உரோனின் குடியரசழைக்கும களில் இமக்கரோனின் குடியரசள விாட மூன்று களில் இமாடங்கு
பலத்ரோனின் குடியரசபதி தேக் ரக ஜனாண்டுளளஜனர்,”  என்று குறிப்பிட்ாடது.
“பதி தேனிய ஜனார் துரோனின் குடியரசற நிர்வ ஜனாகத்திலிருந்தும (18.4
லபதி தேவீபதி தேத்திஜனர்), களில் இமருத்துவர்கள (537 இல் 21 தி தபர்) களில் இமற்றும
பல்கரோனின் குடியரசலக்கழைக தி தபரெ ஜனாசிரியர்களில் (17)  இருந்தும
ஈர்க்கப்பட்ாட மிகப்ரபரும லக்திகரோனின் குடியரசளக் ரக ஜனாண்ாட கட்சிய ஜனாக
LREM உளளது,”  என்பரோனின் குடியரசபதி தேயும அது தி தலர்த்துக்
ரக ஜனாண்ாடது.

அண்மித்பதி தேளவில் களில் இமக்தி தரெ ஜனான் தி தவட்ப ஜனாளர்களில் மூன்றில்
ஒருவர்,  அல்லது 156  தி தபர்,  அவர்களின் ரல ஜனாந்பதி தே வணிக
நிறுவஜனங்கரோனின் குடியரசள  நாடத்தி வந்பதி தேஜனர் என்ற உண்ரோனின் குடியரசகளில் இம Le
Monde  பத்திரிரோனின் குடியரசகயிாடம இருந்து பின்வரும கருத்ரோனின் குடியரசபதி தேக்
ரக ஜனாண்டு வந்பதி தேது:  “ரப ஜனாதுவ ஜனாக,  LREM ஆல்
பிரெதிநிதித்துவம ரலய்யப்படும 'குடிகளில் இமக்கள லமூகம'
(soci t  civile)é é  என்றரோனின் குடியரசழைக்கப்படுவது பதி தேரோனின் குடியரசலரோனின் குடியரசகளில் இம
ரலயலதிக ஜனாரிகள,  களில் இமருத்துவர்கள,  வழைக்கறிஞர்கள,
பதி தேனிய ஜனார்துரோனின் குடியரசற தி தகளில் இமல ஜனாளர்கள அல்லது அரெசியல்
நிர்வ ஜனாகிகளுக்கு ஆதி தல ஜனாலரோனின் குடியரசஜன வழைங்குபவர்கள ஜனால்
ஆஜனபதி தே ஜனாக உளளது.  அணிவகுத்து ரலல்லும இந்பதி தே
குடியரெசு,  உயர்களில் இமட்ாட லமூகம களில் இமற்றும
ரபதி தே ஜனாழில்துரோனின் குடியரசறய ஜனாளர்களின் வரோனின் குடியரசகப்ப ஜனாடுகளது
அணிவகுப்ப ஜனாக,  பல்தி தவறு தி தகளில் இமல ஜனாளர்களின்,  களில் இமற்றும
களில் இம ஜனாக ஜனாண முக்கியஸ்பதி தேர்களின் அணிவகுப்ப ஜனாக உளளது,”
என்று குறிப்பிட்ாடது.

L’Obs  அபதி தேன் பங்கிற்கு குறிப்பிடுரோனின் குடியரசகயில்,  "வணிக
நிறுவஜன உாடரோனின் குடியரசகளில் இமய ஜனாளர்கள,  பதி தேரோனின் குடியரசலரோனின் குடியரசகளில் இம ரலயலதிக ஜனாரிகள,
புதிய ரபதி தே ஜனாழில் நிறுவஜனங்களின் பதி தேரோனின் குடியரசலவர்கள,  களில் இமற்றும
சிறு விய ஜனாப ஜனாரெ பதி தேரோனின் குடியரசலவர்கள" எஜன அவர்கதி தள LREM இன்
ரபரும பலகளில் இம ஜனாக இருக்கிற ஜனார்கள என்று குறிப்பிட்ாடதுாடன்,
M diapart é இன் கருத்ரோனின் குடியரசபதி தேயும தி தகளில் இமற்தி தக ஜனாளிட்ாடது: “குடியரெரோனின் குடியரசல
தி த ந ஜனாக்கி அணிவகுப்தி தப ஜனாம இயக்கம …  இகளில் இம ஜனானுவல்
களில் இமக்தி தரெ ஜனானின் பிரெபதி தே ஜனாஜன வ ஜனாக்க ஜனாளர் அடித்பதி தேளத்ரோனின் குடியரசபதி தேப்
தி தப ஜனாலதி தவ,  ரலழிப்ப ஜனாக இருக்கும அல்லது ஒருதி தவரோனின் குடியரசள
மிகவும ரலல்வரலழிப்ப ஜனாக இருக்கும களில் இமக்களின் உலககளில் இம ஜனாக
உளளது,” என்று குறிப்பிட்டிருந்பதி தேது.

LREM  தி தவட்ப ஜனாளர்களின் கல்வி பின்புலங்களும
லகளில் இமஅளவில் இரோனின் குடியரசபதி தேதி தய விளக்கி இருந்பதி தேது.  Le  Monde

ரலய்தியின்படி, அவர்களில் சுகளில் இம ஜனார் 40 லபதி தேவீபதி தேத்திஜனர் அரெசு
நிர்வ ஜனாகம,  ரபதி தே ஜனாழில்துரோனின் குடியரசற,  வர்த்பதி தேகம களில் இமற்றும
நிதித்துரோனின் குடியரசறயில் முன்ஜனணி  நபர்கரோனின் குடியரசள உருவ ஜனாக்கி
அளிக்கும சிறப்பு நுரோனின் குடியரசழைவு தி தபதி தேர்வுகரோனின் குடியரசளக் ரக ஜனாண்ாட
மிகப்ரபரும பளளிக்கூாடங்கள ஜனாஜன grandes  colesé

என்றரோனின் குடியரசழைக்கப்படுவதில் இருந்து வந்பதி தேவர்கள ஜனாவர்.
அரெசியல் ஆய்வுகளுக்க ஜனாஜன ப ஜனாரீஸ் பயிலகம [அல்லது
Sciences Po] (50 தி தவட்ப ஜனாளர்கள), தி தபதி தேசிய நிர்வ ஜனாக பளளி
(ENA, 10)  களில் இமற்றும உயர்களில் இமட்ாட வர்த்பதி தேக பளளி (HEC, 9)
ஆகியரோனின் குடியரசவ இதில் உளளாடங்கும.


