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பிரரெஞ்சு  நு நாாடு நாளுமன்ற ்ற தன்ற தேர்ன்ற தேல
ரம்ற தெு நான்்ற த்ு நானின் அரெசியல
திிவு நாலநி்நிலெ்நிலய அம்பெப்படுத்துகிறது
By Alex Lantier, 14 June 2017
நாடாளுமன்ற த தேர் தேலின் மு தே முதலாம் சுற்றில் 51 ச தேவீ தே  வாக்குப்பதிவின்பதிவின்மமயும்
ஜனாதிபதி இமானு வல் மக்த்ானின் கட்சி் கட்சியான குடி் கட்சிய்பதிவின்மச தநாக்கி முன்தனறுத வாம்
(LREM) கட்சி எழுச்சி கண்டிருப்பதும், புதி் கட்சிய ஜனாதிபதியின் திட்டநி்லுக்கு எதி்ான
தபா்ாட்டத்துக்கு ஒரு மூத முதலாபா் கட்சியத்பதிவின்ம தே  வழங்கு வ தோக தஜான்-லூக் மமத முதலான்தசான்
கூறு வபதிவின்ம தே  தேவிடுமபாடி் கட்சியாக்கியிருக்கின்றன.
அ வ்து ஒட்டுமமாத் தே மூத முதலாபா் கட்சியமுதம, தசாசலிஸ்ட் கட்சியின் (PS) அ வ்து
முந்பதிவின்ம தே் கட்சிய  வ் முதலாற்று கூட்டாளிகளிடம் இருந்து சு் கட்சியாதீனப்பட்டு அ்சி் கட்சியல்ரீதி் கட்சியாக
ம தோழி முதலாள  வர்க்கத்பதிவின்ம தே தபா்ாட்டத்திற்கு அணிதி்ட்டாது, ஒரு முழுபதிவின்மம் கட்சியான
நாடாளுமன்ற கண்தகாட்டத்தில் சிக்கன நட வடிக்பதிவின்மகபதிவின்ம் கட்சியயும் ஐத்ாப்பி் கட்சிய
ஒன்றி் கட்சியத்தின் இ்ாணு வ மபருக்கத்பதிவின்ம தேயும் எதிர்க்கின்ற மு் கட்சியற்சிபதிவின்ம் கட்சிய சுற்றி் கட்சிய தோய
இருந் தேது. ஆறா வது குடி் கட்சிய்சுக்கான அ வ்து அபதிவின்மழப்பு இப்தபாபதிவின்ம தே் கட்சிய ஐந் தோ வது
குடி் கட்சிய்சுக்கு எதி்ான ஒரு பு்ட்சிக்ப் தபா்ாட்டத்திற்கான ஒரு அபதிவின்மழப்பதிவின்மப
குறித்திருக்கவில்பதிவின்ம முதல. மு தேலில்  வாக்காளர்கள்  தேன்பதிவின்மன எலிதச’ ஜனாதிபதி
மாளிபதிவின்மகயில் அமர்த் தே த வண்டும் என்று தகாரினார், ஜனாதிபதித் த தேர் தேலில்
த தோற்றபின்னர், பி் தேமர் இல் முதலமான மத்தினித் கட்சியானில் அமர்த் தேக் தகாரினார்.
 வாக்காளர்களின் தீர்ப்பு மமத முதலான்தசாபதிவின்மன சின்னாபின்னமாக்கிக் மகாண்டிருக்கிறது.
577 இருக்பதிவின்மககள் மகாண்ட நாடாளுமன்ற அபதிவின்ம வயில் அ வ்து அடிபணி் கட்சியா பி்ான்ஸ்
இ் கட்சியக்கத்திற்கு (La France insoumise - LFI) அ வபதிவின்ம் மத்தினித் கட்சியானுக்கு அனுப்புகின்ற
அளவுக்கு எதிர்பார்த் தே மபரும்பான்பதிவின்மம கிபதிவின்மடக்கப் தபா வதில்பதிவின்ம முதல , PS இன்
உபதிவின்மடவிற்கு மத்தியில் LREM ஆதிக்கம் மசலுத் தேவிருக்கும் அந் தே அபதிவின்ம வயில் அ தேற்கு
பதிவின்மக் கட்சியா முதலாகா தே சிறுபான்பதிவின்மம எண்ணிக்பதிவின்மகத் கட்சிய கிபதிவின்மடக்கவிருக்கிறது. நாடாளுமன்ற
த தேர் தேலின் மு தேல் சுற்றுக்குப் பின்னர்  தேனது  வபதிவின்ம முதலப்பதிவில் அ வர் ம வளியிட்ட
அறிக்பதிவின்மகயில், “இன்னும் ஏ்ாளமான த தேர் தேல் மா வட்டங்களில் அடிபணி் கட்சியா பி்ான்ஸ்
இ் கட்சியக்கத்தின்
த வட்பாளர்கள்
இருக்கின்றார்கள்”
என்ற
திருப்திபதிவின்ம் கட்சிய
ம வளிப்படுத்தியிருந் தோர்.
இந் தே சூழ்நிபதிவின்ம முதல் கட்சியானது, நான்காம் அகி முதலத்தின் அபதிவின்மனத்து முதலகக் குழுவின் பிம்ஞ்சு
பிரி வான தசாசலிச சமத்து வக் கட்சியின் (PES) நிபதிவின்ம முதலப்பாட்பதிவின்மட சரிம் கட்சியன நிரூபகம்
மசயகின்றது.
ம தோழி முதலாளர்களது
தபா்ாட்டங்கள்
உத்தித் கட்சியாகபூர் வமாக
அனுமதிமபற்ற பாபதிவின்ம தேகளுக்கு ம வளியில், ஒரு பு்ட்சிக் மற்றும் சர் வத தேசி் கட்சிய
தசாசலிச முன்தனாக்கின் அடிப்பபதிவின்மடயில் மட்டுதம முன்மசல் முதல முடியும் என்று PES
விளக்கி் கட்சியது. மக்த்ானுக்கும் ந வ-பாசிச த வட்பாள்ான மரின் லு மபன்னுக்கும்
இபதிவின்மடயி முதலான ஜனாதிபதித் த தேர் தேபதிவின்ம முதல மச் கட்சியலூக்கத்துடன் புறக்கணிப்ப தேற்கு
அபதிவின்மழப்புவிடுத்து அது ஒரு சு் கட்சியாதீனமான முன்தனாக்பதிவின்மக  வழங்கி் கட்சியது .

“ம தோழி முதலாளர்
சட்டத்பதிவின்ம தே
அழிப்ப தேற்கும்
மபாது
உரிபதிவின்மமகபதிவின்மளயும்
இல் முதலாம தோழிப்ப தேற்கும் அத தேதபா முதல, ஜனாதிபதியின் த வபதிவின்ம முதலத்திட்டத்தில் இருக்கின்ற
பகம்பபதிவின்மடத் தே வர்களுக்கு  தே்கர் த வபதிவின்ம முதல பார்ப்ப தேற்கும், சுற்றுசூழல் மபாறுப்பின்பதிவின்மம
தபான்ற இந் தே அத் தேபதிவின்மன விட் கட்சியங்களுக்கும் - இந் தே நாட்டில், அழுத்திச் மசால்கிதறன்
மபரும்பான்பதிவின்மம இல்பதிவின்ம முதல என்பபதிவின்ம தேத் கட்சிய இந் தே ப்ந் தே  வாக்குப்பதிவின்பதிவின்மம
எடுத்துக்காட்டுகிறது. இருப்பினும் த வதறத தேனும் த வமறாரு  வழியில் மசய் கட்சியப்பட
முடியும் என்றும் நமது நாடு நம்பவில்பதிவின்ம முதல.”
முற்றிலும் ஒரு புதுபதிவின்மம் கட்சியான அ்சி் கட்சியல் இ் கட்சியக்கமாகும்,  வழக்கமான அ்சி் கட்சியல்
சூ தோட்டங்கள், தசர்க்பதிவின்மககள், தப்ங்கள் இல் முதலாமல் மற்ற அபதிவின்மன வரிடம் இருந்து
 தேனித்து வமான
த வட்பாளர்கபதிவின்மள
முன்நிறுத்துகிறது;
முற்றிலும்
புதி் கட்சிய
த வட்பாளர்களது ஒரு  வரிபதிவின்மசபதிவின்ம் கட்சிய முன் வரிபதிவின்மசயில் மகாண்டுள்ளது. அ தேன்
அந் தேஸ் தோன
நிபதிவின்ம முதல
ஊர்ஜி தேப்படுத் தேப்பட்ட தேன்
மூ முதலமாக
அது
கவு்விக்கப்பட்டிருக்கிறது” என்று திட்ட வட்டம் மசய வ தேன் மூ முதலமாக பிம்ஞ்சு
மக்கபதிவின்மள “சமா தோனப்படுத் தே” மு் கட்சியலு வ தோக அ வர் கூறுகிறார்.
“LFI

ப்ந் தே மக்கள் LFI ஐ ஏன் நம்பவில்பதிவின்ம முதல, அதில் மமத முதலான்தசானின் மகாள்பதிவின்மககதள
கூட  வகித் தே பாத்தி்ம் என்ன? என்ற பட்ட வர்த் தேனமான தகள்விபதிவின்ம் கட்சிய மமத முதலான்தசான்
தகட்கவில்பதிவின்ம முதல. உண்பதிவின்மமயில், இபதிவின்மளஞர்களும் ம தோழி முதலாளர்களும் மபரு வாரி் கட்சியாக
 வாக்களிப்பதிவின்மப புறக்கணித் தே தோனது மமத முதலான்தசான் மீது மட்டுமல் முதலாது, பி்ான்சு வா
ஹா முதலண்டின் ஜனாதிபதி கா முதலத்துக்கும் PS இன் உருக்குபதிவின்ம முதலவுக்கும் முன்பாக
பி்ான்சில் “அதி இடது” எனக் கூறி ப முதல  தேசாப் தேங்களாக  தேங்கபதிவின்மள காட்டிக்
மகாண்ட ஒட்டுமமாத் தே குட்டி மு தே முதலாளித்து வ அ்சி் கட்சியல் சூழல் மீதும்  வழங்கி் கட்சிய
கடுபதிவின்மம் கட்சியான ஆனால் அபதிவின்மசக்கமுடி் கட்சியா தே தீர்ப்பாகும்.
சிரி் கட்சியா மீ தோன ட்்ம்ப்பின் ஏவுகபதிவின்மகத்  தோக்கு தேல்கபதிவின்மளயும் மத்தி் கட்சிய  தேபதிவின்ம்க்கடலில்
அகதிகள் ம தோபதிவின்மக் கட்சியாக நீரில் மூழ்கி் கட்சியபதிவின்ம தேயும் விமர்சனம் மசயது மமத முதலான்தசான்
ஜனாதிபதி த தேர் தேலில் கிட்டத் தேட்ட 20 ச தேவீ தே  வாக்குகபதிவின்மள மபற்றார். ஆனால்
குறிப்பாக இபதிவின்மளஞர்கள் மற்றும் ம தோழி முதலாளர்கள் நி்ம்பி் கட்சிய பகுதிகளில்
மமத முதலான்தசானுக்கு ப்ந் தேளவி முதலான  வாக்குகபதிவின்மள துரி தேமாய ம வன்று  தேந் தே இந் தே
அறிக்பதிவின்மககள் மக்த்ானுக்கு ஒரு தந்டி ச வால் விடுப்பபதிவின்ம தே  தேவிர்க்கும்
மமத முதலான்தசானின் மு் கட்சியற்சிகளுக்கு துரி தேமாய  வழிவிடச் மசய தேன.

மமத முதலான்தசான்  தேனது அறிக்பதிவின்மகயில், மக்த்ானுக்கான ஒரு நாடாளுமன்ற எதிர்ப்பில்
அ வர் கிளப்பி் கட்சிய நம்பிக்பதிவின்மககள் ம வறும் பி்பதிவின்மமகளாக நிரூபகமாகியிருப்பபதிவின்ம தே
ஒப்புக்மகாள்ளவில்பதிவின்ம முதல. அ வ்து த தோல்விக்கு ப்ந் தே மக்களின் மீது பழிதபாட
மு் கட்சியலும் அத தேதந்த்தில், ப முதல த தோல்விகளுக்கு ஏற்கனத வ மபாறுப்பாக இருக்கின்ற
ஆளும்
உ் கட்சிய்டுக்குடன்
மநருக்கமாகப்
பிபதிவின்மகந் தே
கட்சிகள்
மற்றும்
ம தோழிற்சங்கங்கபதிவின்மள
அடித் தேளமாகக்மகாண்டு
தபா்ாட
ம தோழி முதலாளர்கபதிவின்மள
 தேள்ளுகின்ற, அ வர் உட்பட, PS இன் அ்சி் கட்சியல் சுற்று வட்டத்திற்கு ஊக்குவிக்கிறார்.

த தேர் தேபதிவின்ம முதல மச் கட்சியலூக்கத்துடன் புறக்கணிப்ப தேற்கும் மக்த்ானுக்கு எதி்ாய
ம தோழி முதலாளர்கபதிவின்மள அணிதி்ட்டு வ தேற்கும் PES அபதிவின்மழப்பு விடக் கா்கமாய இருந் தே
அப்தபாது நி முதலவி் கட்சிய சக்தி வாயந் தே, புறநிபதிவின்ம முதல அ்சி் கட்சியல் அடிப்பபதிவின்மடபதிவின்ம் கட்சிய நிகழ்வுகள்
விளங்கப்படுத்தியுள்ளன.
மபரும்பாலும்
இபதிவின்மக் கட்சிய வழி் கட்சியாக
கட்சிக்குள்
எடுக்கப்பட்டிருந் தே வர்களான LFI இன் மூன்றில் இ்ண்டு உறுப்பினர்கள் ஒரு
ஆன்பதிவின்ம முதலன்  வாக்மகடுப்பில் மக்த்ானுக்கு ஆ தே் வளிப்ப தேற்கு எதி்ாக  வாக்களித் தேனர்.
ஜனாதிபதித் த தேர் தேல் இறுதிச் சுற்றில், இ்ண்டு த வட்பாளர்களுக்கும் எதிர்ப்பு
ம தேரிவிக்கும் ஒரு அறிக்பதிவின்மக் கட்சியாக 4 மில்லி் கட்சியன்  வாக்காளர்கள் ம வற்று  வாக்குகபதிவின்மள
அல் முதலது மசல் முதலா தே  வாக்குகபதிவின்மள அளித் தேனர், இந் தே மதனாநிபதிவின்ம முதல நாடாளுமன்ற
த தேர் தேலின் மு தேல் சுற்றில்  வாக்களிக்கா தே வர்களின் மபரு வாரி் கட்சியாதனாரின் மீது  தோக்கம்
மசலுத்தியிருந் தேது என்று கூற முதலாம்.

மு தேலில் அ வர் ‘LFI இன் ம வற்றி எண்ணிக்பதிவின்மக அதிகமாயில்பதிவின்ம முதல என்றால், கா்கம்
ப முதலர் அ தேற்கு  வாக்களிக்க த வண்டாம் என்று முடிம வடுத்திருக்கிறார்கள் ’ என்று நீட்டி
முழக்கி அ வர்  வகித் தே பாத்தி்த்பதிவின்ம தே மபதிவின்மறப்ப தேற்கு பார்க்கிறார். அ வர் ம தேரிவித் தோர்:

மக்த்ாபதிவின்மன ம வளிப்பபதிவின்மட் கட்சியாக ஆ தேரிக்கா தே அத தேதந்த்தில் அ வர் மீது முடிந் தே
அளவுக்கு பி்பதிவின்மமகபதிவின்மள ப்ப்பி தபா்ாட்டத்பதிவின்ம தே முடக்கு வதும், அத தே தந்த்தில்
 வ முதலது தநாக்கி துரி தேமாக நகர் வதும் மமத முதலான்தசானின் பாத்தி்மாய இருந் தேது. LFI

இன் அங்கத் தே வர்கள்  வாக்களித்தும் கூட, ஜனாதிபதித் த தேர் தேலின் இ்ண்டாம் சுற்பதிவின்மற
மச் கட்சியலூக்கத்துடன் புறக்கணிப்ப தேற்கு அ வர் மு தேலில் மறுத் தோர். LFI ஒரு இ் கட்சியக்கதம
 தேவி், இடது-சாரி அ்சி் கட்சியல் கட்சி அல் முதல, ஆகத வ மக்த்ானுக்கு ஆ தே்வு காட்டி் கட்சிய
அ தேன் சிறுபான்பதிவின்மம எண்ணிக்பதிவின்மகயினர் மீது ஒரு அ்சி் கட்சியல் நிபதிவின்ம முதலப்பாட்பதிவின்மட
திணிக்கவி் கட்சிய முதலாது என்ற விப்த்பதிவின்ம தே ஒரு சாக்காக அ வர் தமற்தகாள் காட்டினார்.
தம 13 அன்று அ தேன் நாடாளுமன்ற த தேர் தேல் பி்ச்சா்த்பதிவின்ம தே ம தோடக்கி் கட்சிய தபாது,
மக்த்ானின் பி் தேம்ாக ஆ வ தேற்கு முன் வந் தே மமத முதலான்தசான் அப்தபாது  தோன்,
“மக்களின் சந்த தோசம் எதில் இருக்கிறது என்பபதிவின்ம தே அறிந் தே ஒரு புத்திசாலி மனி தேர்”
மமத முதலான்தசான் இவ் வாறு  தேன்பதிவின்மனத் கட்சிய அடக்கமாக வி வரித்துக் மகாள்கிறார்
மக்த்ானின் மகாள்பதிவின்மககபதிவின்மள பட்பதிவின்மடதீட்ட முடியும் என்று அ வர் கூறினார். 1997-2002
இல்  வ முதலது-சாரி ஜனாதிபதி ஜாக் சி்ாக் மற்றும் PS பி் தேமர் லித் கட்சியானல்
தஜாஸ்பனின் கூட்டணி அ்சாங்கத்பதிவின்ம தே மாதிரி் கட்சியாகக் காட்டினார், அந் தே அ்சாங்கம்
ஆழமான மக்கள் ம வறுப்பதிவின்மபச் சம்பாதித் தே தோக நிரூபகம் ஆன தோகும்.
LFI

ஆச்சரி் கட்சியப்பட ஏதுமின்றி, இந் தேக் மகாள்பதிவின்மககள் LFI இன் ம வகுஜன ஆ தே்வில் ஒரு
நிபதிவின்ம முதலகுபதிவின்ம முதலபதிவின்ம வ உரு வாக்கி் கட்சியது. ஜஜூன் ஆ்ம்பத்தில், Le Parisien மசயதித் தோளிடம்
தபசி் கட்சிய மமத முதலான்தசான், மக்த்ான் முன்மமாழிந்திருக்கும் “மபாது  வாழ்க்பதிவின்மகபதிவின்ம் கட்சிய
அற வழிப்படுத்து வ தேன் மீ தோன சட்டம்” குறித்து வி வாதிப்ப தேற்காக மக்த்ானின் நீதி
அபதிவின்மமச்ச்ான பி்ான்சு வா தபயரூபதிவின்ம வ சந்தித் தே தோக ம தேரிவித் தோர். சமூக
அபதிவின்மமதியின்பதிவின்மம குறித் தே  தேனது அச்சங்கள் குறித்தும் தபசி் கட்சிய அ வர், பி்ான்ஸ் ஒரு
“ம வடிக் கிடங்காய” இருப்ப தோக எச்சரித் தோர். மக்த்ானுக்கு எதி்ாய கட்சிகள்,
ம தோழிற்சங்கங்கள் மற்றும் அ்சு-சா்ா அபதிவின்மமப்புகள் உள்ள ஒரு “புதி் கட்சிய மக்கள்
முன்னணி”பதிவின்ம் கட்சிய உரு வாக்கு வத தே அ வர் முன்பதிவின்ம வத் தே தீர் வாக இருந் தேது.
அ தோ வது, மமத முதலான்தசான் கூறு வ தேன் படி, ஸ்்ாலினிச பிம்ஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
தபான்ற PS உடன் இபதிவின்மகந் தே கட்சிகள், பல்த வறு ம தோழிற்சங்க அதிகா்த்து வங்கள்,
மற்றும் அ வர்களது NGO கூட்டாளிகள் தபான்ற வற்றின் ஒரு அ்சி் கட்சியல் கூட்டணியில்
UF  தேபதிவின்ம முதலபதிவின்மம  வகிப்ப வ்ாக தசபதிவின்ம வ் கட்சியாற்றும். இது உண்பதிவின்மமயில் ஒரு “முற்றிலும்
புதி் கட்சிய” இ் கட்சியக்கம் கிபதிவின்மட் கட்சியாது, மாறாக PS இன் சுற்று வட்டத்தில் இருக்கின்ற
சக்திகளது பபதிவின்மழ் கட்சிய கூட்டுச்தசர்க்பதிவின்மககபதிவின்மளயும் சூழ்ச்சிகபதிவின்மளயும் ஒரு புதி் கட்சிய
தபார்பதிவின்ம வயில் ம தோழி முதலாளர்கபதிவின்மள ஏற்றுக் மகாள்ள பதிவின்ம வப்ப தேற்கான மு் கட்சியற்சி் கட்சியாகும்.
 வாக்குப்பதிவின்பதிவின்மமயும் LREM இன் எழுச்சியும், ப்ந் தே மக்களுக்கு, குறிப்பாக
இபதிவின்மளஞர்களுக்கும் ம தோழி முதலாளர்களுக்கும் இத் தேபதிவின்மக் கட்சிய சக்திகளின் மீது எந் தே
நம்பிக்பதிவின்மகயும் இனியும் இல்பதிவின்ம முதல என்ப தேற்கான ப முதல அறிகுறிகளாகும். தசாவி் கட்சியத்
ஒன்றி் கட்சியத்பதிவின்ம தே ஸ்்ாலினிச அதிகா்த்து வம் கபதிவின்ம முதலத் தே தேன் பிந்பதிவின்ம தே் கட்சிய கால் நூற்றாண்டு
கா முதலம், மற்றும் PS 1982 இல் அ தேன் “சிக்கன நட வடிக்பதிவின்மகத் திருப்ப”த்பதிவின்ம தே
ம தோடக்கி் கட்சிய தேற்கு பிந்பதிவின்ம தே் கட்சிய 35 ஆண்டு கா முதலம் (இச்சம் கட்சியத்தில் இந் தே அபதிவின்மமப்புகள்
ம தோழி முதலாள  வர்க்கத்தின்  வாழ்க்பதிவின்மகத்  தே்ங்களின் மீ தோன முன்னினும் மபரி் கட்சிய
 தோக்கு தேல்கபதிவின்மள எதிர்ப்ப தேற்குத்  தே வறின) ஆகி் கட்சிய வற்றின் விபதிவின்மளமபாருளாய அது
இருந் தேது.
சிக்கன நட வடிக்பதிவின்மகக்கு எதி்ான ம தோழி முதலாளர் தபா்ாட்டங்களுக்கு ப்ந் தே மக்களின்
ஆ தே்வு இருந் தேதபாதும், ஆபதிவின்ம முதல மூடல்களுக்கு அல் முதலது ஓயவூதி் கட்சியங்கள் மற்றும்
ம தோழி முதலாளர் சட்ட பாதுகாப்புகள் மீ தோன  தோக்கு தேல்களுக்கு எதி்ான தபா்ாட்டங்கள்
ம தோடர்ந்தும் த தோல்வி கண்ட தேன் பின்னர், ம தோழிற்சங்க அதிகா்த்து வங்கள் மற்றும்
அ வர்களது அ்சி் கட்சியல் கூட்டாளிகளின் நம்பகத் தேன்பதிவின்மம உருக்குபதிவின்ம முதலந்து தபானது.
ஹா முதலண்டின் ஜனாதிபதி ப தேவிக் கா முதலத்திற்குப் பிந்பதிவின்ம தே் கட்சிய மதிப்பிழப்பும்
நாடாளுமன்றத் த தேர் தேலில் PS இப்தபாது காணும் உருச்சிபதிவின்ம தேவும் ப்ந் தே மக்களின்
அ வநம்பிக்பதிவின்மகபதிவின்ம் கட்சிய தமலும் அதிகரிக்கத வ மசயகின்றன. பி்ான்சிலும் மற்றும்
ஐத்ாப்பாம வங்கிலும் பாரி் கட்சிய ம தோழி முதலாளர்கள் மத்தியில் ம வடிப்பான சமூக தகாபம்
நி முதலவு வது  வ்விருக்கும் பு்ட்சிக்ப் தபா்ாட்டங்களுக்கான ஒரு அறிகுறி் கட்சியாகும்.
இந் தே நிபதிவின்ம முதலபதிவின்மமகளின் கீழ், மமத முதலான்தசான்  வழங்கு வ தேற்கு எதும வான்றும்
இல் முதலாதிருக்கிறது என்பத தோடு, ஜனாதிபதி த தேர் தேலில் தபா முதலத வ, ஞாயிறன்றான
நாடாளுமன்றத் த தேர் தேலுக்கான இ்ண்டாம் சுற்றுக்கு எந் தே ம தேளி வான  வாக்களிப்பு
 வழிகாட்டல்களும் அ வ்ால்  வழங்க முடி் கட்சியாதிருக்கிறது. அ வர் கூறினார், “இ்ண்டாம்
சுற்றில் ஜனாதிபதியின் கட்சிக்கு முழு அதிகா்ங்கபதிவின்மளயும் மகாடுக்காதீர்கள்,
மகாடுக்கவும் அனுமதிக்காதீர்கள் - LREM ஐ தசர்ந் தே வர்கள் தந்டி் கட்சியாக அபதிவின்மழப்பு
விடுத்திருந் தோலும் சரி, அல் முதலது மற்ற கட்சி இபதிவின்மகப்புகபதிவின்மள (PS, குடி் கட்சிய்சுக் கட்சி)

காட்டுப வர்களானாலும் சரி, அபதிவின்மன வருதம திடீம்ன்று த தேர் தேல் முடிந் தே மறுநாள்,
முகாம் மாறு வ தேற்கு  தே் கட்சியாரிப்பு மசயது மகாண்டிருக்கிறார்கள்.”
ஆயினும் அ தேன்பின் உடனடி் கட்சியாக, ஜனாதிபதித் த தேர் தேலின் இ்ண்டாம் சுற்றில்
மக்த்ானுக்கு  வாக்களிப்பபதிவின்ம தே நி் கட்சியா் கட்சியப்படுத்து வ தேற்கு ஊடகங்கள் பதிவின்ம வத் தே
 வா தேங்கபதிவின்மள மறுபடியும் கூறுகிறார்: “த தேசி் கட்சிய முன்னணிபதிவின்ம் கட்சியச் தசர்ந் தே ஒரு
பி்திநிதியும் கூட  வ் அனுமதி் கட்சியாமல் மட்டும் பார்த்துக் மகாள்ளுங்கள், ஏமனன்றால்
அது தோன் எங்கபதிவின்மள மிகவும் புண்படுத் தேக் கூடி் கட்சிய தோகும்...மக்கபதிவின்மளப் பிரித் தோளு வது,
உங்கள் மீது மகாடூ்மாகத்  தோக்கு தேல் நடத் தேவிருக்கும் மனி தேர்கபதிவின்மளத் த தேர்ந்ம தேடுக்க
உங்கபதிவின்மள இட்டுச் மசல்கிற  தேற்காலிக அணி வரிபதிவின்மசகளுக்கு சா தேகம் காட்டு வது
ஆகி் கட்சிய தநாக்கங்களுக்கு மட்டுதம த தேசி் கட்சிய முன்னணி தசபதிவின்ம வ மசயகிறது.”
ஐ த தேர்ந்ம தேடுக்கா தே அத தே சம் கட்சியத்தில் முழு அதிகா்ங்கபதிவின்மளக் மகாடுக்கா தே
வி தேத்தில் LREM, LR மற்றும் PS ஐ த தோற்கடிப்ப தேற்கு மமத முதலான்தசான்
விடுத்திருக்கும் அபதிவின்மழப்பு, அ வர் முன்பதிவின்ம வத் தே மற்ற ஆத முதலாசபதிவின்மனகபதிவின்மளப் தபா முதலத வ
தி வா முதலானதும் நபதிவின்மடமுபதிவின்மற சாத்தி் கட்சியமற்றதும் ஆகும். ஒரு சி முதல டசன் த தேர் தேல்
பகுதிகபதிவின்மளத்  தேவி் மற்ற இடங்களில் ம வளித் கட்சியற்றப்பட்டிருக்கும் LFI க்கு பாரி் கட்சிய
 வாக்களிப்பு அ வசி் கட்சியமாயிருக்கும். ஆயினும், மமத முதலான்தசானின் இ முதலக்கு ஒரு
ம வற்றிக்மான த தேர் தேல் மூத முதலாபா் கட்சியத்பதிவின்ம தே  வகுப்பது அல் முதல, மாறாக, மக்த்ாபதிவின்மன
FN க்கு எதி்ான ஒரு ஜனநா் கட்சியக மாற்பதிவின்மறப் தபா முதல சித் தேரிக்கின்ற தமாசடிபதிவின்ம் கட்சிய
ம தோடர் வத தே் கட்சியாகும்.
FN

 தேனது பி்ச்சா்  வாக்குறுதிகபதிவின்மள அமல்படுத்து வ தேற்கான மக்த்ானின் ஆ்ம்ப கட்ட
நட வடிக்பதிவின்மககள், அ வர் லு மபன்னுக்கு சபதிவின்மளத் தே தீபதிவின்மம அல் முதல என்ற PES இன்
எச்சரிக்பதிவின்மககபதிவின்மள ஊர்ஜி தேம் மசயதிருக்கின்றன. அ வர் அ வச்நிபதிவின்ம முதலபதிவின்ம் கட்சிய சட்டமாக்கி
பி்ான்சில் நி்ந் தே்மான ஒரு தபாலிஸ் அ்பதிவின்மச உரு வாக்க இருக்கிறார் என்பத தோடு,
பி்ான்சின் ம தோழி முதலாளர் சட்டத்பதிவின்ம தே உத் தே்வுகளின் மூ முதலமாகத வ அ வர்
திருத்திம் கட்சியழு தே அனுமதிக்கின்ற  வபதிவின்மகயி முதலான ஒரு சட்டத்பதிவின்ம தேயும் திணிக்க
இருக்கிறார். PS அ தேன் பிற்தபாக்குத் தேனமான ம தோழி முதலாளர் சட்டத்பதிவின்ம தே
நிபதிவின்மறத வற்றி் கட்சியதபாது மசய தே அத தேவி தேத்தில் சமூக எதிர்ப்பதிவின்மப ஒடுக்கு வ தேற்கும்,
தஜர்மனியின்  தேபதிவின்ம முதலபதிவின்மமயில் ஐத்ாப்பி் கட்சிய ஒன்றி் கட்சியம் இ்ாணு வம் கட்சியமாக்கப்படுகின்ற
உள்ளடக்கத்தில் கட்டா் கட்சிய இ்ாணு வ தசபதிவின்ம வபதிவின்ம் கட்சிய மீண்டும் மகாண்டு வரு வ தேற்கு
அனுமதிக்கும்  வபதிவின்மகயில் பாதுகாப்புச் மச முதலவினத்தில் ஒரு விரிந் தே அதிகரிப்புக்கு
நிதி் கட்சியா தோ்ம் தி்ட்டு வ தேற்கும் இவ் வாறாக ஆயு தேபாணி் கட்சியாக அ வர் திட்டமிட்டு
 வருகிறார்.
இந் தே பிற்தபாக்குத் தேனமான மகாள்பதிவின்மககள் இம்மி் கட்சியளவும் ஜனநா் கட்சியக அங்கீகா்ம்
மபற்றபதிவின்ம வ அல் முதல: மக்களின் மிகப்மபரு வாரி் கட்சியாதனார் இ வற்றுக்கு எதி்ாய
நிற்கின்றனர். ம தோழி முதலாளர்களுக்கும் மக்த்ானுக்கும் இபதிவின்மடயில் எழுந்து
மகாண்டிருக்கும் முன்கண்டி்ா தே அள வான தமா தேலில், ம தோழி முதலாள  வர்க்கமானது
ம தோழி முதலாளர்கள் ஏற்கனத வ நம்பிக்பதிவின்மக இழந்து விட்ட தோன பபதிவின்மழ் கட்சிய சமூக
அணிதி்ட்டல்  வடி வங்களுடன்  தேன்பதிவின்மன மட்டுப்படுத்திக் மகாள்ள இ் கட்சிய முதலாது. PES
மற்றும் ICFI ஆகி் கட்சிய பி்ான்ஸ் மற்றும் உ முதலமகங்கிற்குமான அ தேன் மசாந் தே பு்ட்சிக்க்
கட்சி அ தேற்குத் த தேபதிவின்ம வ.
மமத முதலான்தசானின் தி வால்நிபதிவின்ம முதல கதித் கட்சிய அ வ்து மக்களின் சகாப் தேம் என்னும்
பி்ச்சா் புத் தேகத்தில் கபதிவின்மடவிரிக்கப்பட்ட மார்க்சிச-வித்ா தே ஜன்ஞ்சக வா தேத்திற்கும்
ஆகும். தசாசலிசம் மற்றும் ம தோழி முதலாள  வர்க்கம் ஆகி் கட்சிய வற்றின் சகாப் தேம் முடிந்து
தபானம தேன்றும், ஒரு வர் உண்பதிவின்மம் கட்சியான இடதுக்கும் தபாலி இடதுக்கும் (அ தோ வது
PS) இபதிவின்மடயில் வித்தி் கட்சியாசப்படுத்திப் பார்க்கக் கூடாது என்றும், அ வ்து குடிமக்கள்
பு்ட்சி ம முதலனின், ட்ம்ாட்ஸ்கி மற்றும் தபால்ஷிவிக் கட்சி  தேபதிவின்ம முதலபதிவின்மமயில் நடந் தேபதிவின்ம தேப்
தபான்ற “பபதிவின்மழ் கட்சிய” சர் வத தேச தசாசலிசப் பு்ட்சி அல் முதல என்றும் அதில் அ வர்
அறிவிக்கிறார்.  தேன்பதிவின்மன பி்ான்சின் “இட தோக” காட்டிக் மகாண்டதில் தம முதலாதிக்க
சக்தி் கட்சியாக PS இருந் தே ஒரு சகாப் தேத்தில் ஆதிக்கம் மசலுத்தி் கட்சிய பின்நவீனத்து வத்
 தேத்து வங்கபதிவின்மளத் கட்சிய அ வர் முழுக்க  தேனக்கு அடித் தேளமாயக் மகாள்கிறார்.
இந் தே ஆண்டில் PS இன்  வ் முதலாற்றுப் மபரும் மதிப்பிழப்பு மற்றும் உருக்குபதிவின்ம முதலவு,
மற்றும் “குடிமக்கள் பு்ட்சி”பதிவின்ம் கட்சிய ம தோடங்கப் தபா வ தோகச் கூறி் கட்சிய மமத முதலான்தசானது
சூழ்ச்சி த வபதிவின்ம முதலகளது தி வால்நிபதிவின்ம முதல ஆகி் கட்சியபதிவின்ம வ, ஒரு பு்ட்சிக் சக்தி் கட்சியாக ம தோழி முதலாள
 வர்க்கமும் மற்றும் மார்க்சிசமும் ம வடிப்புடன் மறுஎழுச்சி காண்பது  தே் கட்சியாரிக்கப்பட்டுக்
மகாண்டிருப்ப தேன் ப முதல அறிகுறிகளாகும்.

