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2017 பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி தி தபதி தேர்பதி தேல:

இடது முன்ஜனணியின்
ஜஜனரெஞ்சகசகவ ஜனாபதி தேத்தத்தபதி தே NPA ஏன்

விமர்சஜனம் ரசய்கிறது?

By Kumaran Ira, 16 February 2017 

அமெரிக்க்காவில் ஜ ஜன்காதிபதி மி்கா ஜன்கால்ட் ட்ரம்ப்பின் ன் தின் தேர்வி ஜன்காலும்
பிர்கான்சில் ஜ ஜன்காதிபதி பிர்கான்சுபிரான்சுவ்கா ான்சுவா ஹ்காலண்டின் ன் தா்காாலிஸ்ட் கட்சி
ெதிப்பிழந்திருப்பின் தே்காலும் ஒரு ார்பிரான்சுவன் தின் தோ மரு சர்வதேச நெருக்கடி தூண்ிப்பட்டிருப்பின் தேன்
ெத்தியில்,  பல ின் தோ்காப்ின் தேங்கங்கள்காக PS  இன் சுற்றுபிரான்சுவட்ித்தில் இயங்க
பிரான்சுவந்திருக்கும் குட்டி-முின் தேல்காளித்துபிரான்சுவக் கட்சிகளி கட்சிகளிடின் தய கடு கட்சிகளிடெய்கா ஜன
மக்காள் கட்சிகளிடக பிங்களவுகள் உருபிரான்சுவ்காகக் மக்காண்டிருக்கன்ற ஜன.  Rebellious
France movement  இன் இிதுா்காரி ன் தபிரான்சுவட்ப்காங்களர்காக ன் தப்காட்டியிடும் இிது
முன் ஜனணியின் ின் தே கட்சிகளிடலபிரான்சுவர் ன் தஜ்கான் லூக் மென் தல்கான்ன் தா்கானின்
ஜ ஜனரஞ்ாகபிரான்சுவ்காின் தேத் கட்சிகளிடின் தே புதிய முின் தேல்காளித்துபிரான்சுவ எதிர்ப்புக் கட்சி (NPA)
விெர்சிக்கன்றது.

“மென் தல்கான்ன் தா்கானின் பிரச்ா்காரம்: பிமரஞ்சு இிதுக கட்சிகளிடங்கள ஜ ஜனரஞ்ாகபிரான்சுவ்காின் தேத் கட்சிகளிடின் தே
சுற்றி ன் தரு சர்வதேச நெ்காக்குநி கட்சிகளிடல மக்காள்ங்கள மாய்பிரான்சுவின் தேற்கு மாய்யும் முயற்சிய்கா?"  என்ற
பிப்ரபிரான்சுவரி 11  அன்ற்கா ஜன கட்டு கட்சிகளிடரயில் NPA  மென் தல்கான்ன் தா்கானின் 2017
பிரச்ா்காரத் கட்சிகளிடின் தே ின் தே்காக்கயிருக்கறது.  "‘இிது ெக்கள்மின் தே்கா கட்சிகளிடக’யின்
ன் தரு சர்வதேச நெ்காக்குநி கட்சிகளிடலபிறழலுக்க்கா ஜன பதிலிறுப்ப்காய் அது ஜ ஜனரஞ்ாகபிரான்சுவ்காின் தேத் கட்சிகளிடின் தே
ன் தரு சர்வதேச நெ்காக்க திரும்புபிரான்சுவின் தேற்கு மென் தல்கான்ன் தா்கான் ஆன் தல்காா கட்சிகளிட ஜன கூறுகன்ற
ெட்ித்திற்கு,  அது அடிப்ப கட்சிகளிடிகளின் ஆழெ்கா ஜன உருெ்காற்றங்களுின்
 கட்சிகளிடகன் தக்கார்த்து மால்கறது” என்று NPA எழுதுகறது.

NPA ன் தெலும் கூறுகறது, மென் தல்கான்ன் தா்கானின் 2017 பிரச்ா்காரம் “மபிரான்சுவறுென் த ஜன
மின் தே்காழில்காங்களர் இயக்கத்தின் ன் தரு சர்வதேச நெ்காக்குநி கட்சிகளிடலகங்களது ஒரு எளி கட்சிகளிடெய்கா ஜன
ரு சர்வதேச நெவீ ஜனப்படுத்ின் தே கட்சிகளிடல ெட்டும் மக்காண்ிின் தேல்ல,  ெ்காற்காக அது உண் கட்சிகளிடெயில்
பிமரஞ்சு இிதுகளின் பிரான்சுவரல்காற்றுி ஜன்கா ஜன ஒரு முக்கய முறிவுக்க்கா ஜன
திட்ித் கட்சிகளிடின் தேக் மக்காண்ிின் தே்காகத் மின் தேரிகறது.”  மென் தல்கான்ன் தா்கான் “மின் தே்காழில்காங்களர்
இயக்கத்தின் ப்காரம்பரியங்களில் இருந்து ின் தேன் கட்சிகளிட ஜன விலக்க நிறுத்திக்
மக்காள்ங்கள” முயற்சி மாய்பிரான்சுவின் தே்காக NPA எழுதுகறது. “பிமரஞ்சு இிதுகளின்
ப கட்சிகளிடழய அ கட்சிகளிடிய்காங்களங்கங்களது இந்ின் தே நிர்காகரிப்ப்கா ஜனது அடிப்ப கட்சிகளிடிய்காக
மின் தே்காழில்காங்களர் இயக்கத்தின் ப்காரம்பரியங்களுி ஜன்கா ஜன ஒரு முறி கட்சிகளிடபிரான்சுவன் தய
ெ கட்சிகளிடறமுகெ்காய் குறிக்கறது.” “சுரண்ில்”, “இல்காபம்”, “முின் தேல்காளித்துபிரான்சுவம்”,
ெற்றும் “ன் தா்காாலிாம்”  ஆகய கட்சிகளிடபிரான்சுவ உள்ளிட்ி பிரான்சுவ்கார்த் கட்சிகளிடின் தேகள்
மென் தல்கான்ன் தா்கானின் 2017 பிரச்ா்காரத்தில் இிம்மபறவில் கட்சிகளிடல என்ப கட்சிகளிடின் தே அது
குறிப்பிட்டுக் க்காட்டுகறது.

மென் தல்கான்ன் தா்கானின் இிது கூட்ிணியில் இருக்கும் கட்சிகளுின் NPA பல
ின் தோ்காப்ின் தேங்கள் மரு சர்வதேச நெருக்கெ்காக ன் தபிரான்சுவ கட்சிகளிடலமாய்து பிரான்சுவந்திருந்ின் தே நி கட்சிகளிடலயில்,
மென் தல்கான்ன் தா்கான் மீின் தே்கா ஜன NPA  இன் விெர்ா ஜனங்கள் அரசியல்
ன் தெ்காாடிய்கா ஜன கட்சிகளிடபிரான்சுவ ஆகும்.  மென் தல்கான்ன் தா்கான் முின் தேல்காளித்துபிரான்சுவ
மா்காத்து கட்சிகளிடி கட்சிகளிடெயின் ஒரு ப்காதுக்காபிரான்சுவலர் என்பதில் எந்ின் தே ாந்ன் தின் தேகமும்
க கட்சிகளிடிய்காது. 2014  இல் முின் தேல் மபிரான்சுவளியீி்காக இருந்ின் தே,  ெக்களின் ாக்காப்ின் தேம்
என்ற அபிரான்சுவரது புத்ின் தேகத்தில்,  அபிரான்சுவர் ன் தா்காாலிாம்,  மின் தே்காழில்காங்கள பிரான்சுவர்க்கம்
ெற்றும் இிதுகளின் முடி கட்சிகளிடபிரான்சுவ அறிவித்திருந்ின் தேன் தின் தே்காடு, PS க்கு எதிர்கா ஜன ஒரு
இிது-ா்காரி இயக்கத் கட்சிகளிடின் தே மீண்டும் கட்டிமயழுப்ப முயற்சிப்பமின் தேன்பது PS
இன் மரு சர்வதேச நெருக்கடிக்க்கா ஜன ாரிய்கா ஜன பதிலிறுப்ப்காக இருக்க்காது என்று
பிரான்சுவலியுறுத்தி ஒரு ஜ ஜனரஞ்ாகபிரான்சுவ்காின் தே ன் தின் தேசியபிரான்சுவ்காின் தேத் கட்சிகளிடின் தேயும்
முன்ம ஜனடுத்திருந்ின் தே்கார்.

ஆயினும் மென் தல்கான்ன் தா்கானுக்கு ா கட்சிகளிடங்களக்க்காின் தே ெட்ித்திற்கு NPA  யும்
மின் தே்காழில்காங்கள பிரான்சுவர்க்கத்தின் புரட்சிகரப் ப்காத்திரத் கட்சிகளிடின் தேயும் ன் தா்காாலிாத்துக்க்கா ஜன
ஒரு புரட்சிகர ார்பிரான்சுவன் தின் தேசிய ன் தப்கார்காட்ித் கட்சிகளிடின் தேயும் நிர்காகரிக்கறது. உண் கட்சிகளிடெயில்
மா்கால்லப் ன் தப்கா ஜன்கால்,  அின் தேன் மாய்தித் மின் தே்காிர்ப்காங்களரும் முன் ஜன்காள்
ஜ ஜன்காதிபதி ன் தபிரான்சுவட்ப்காங்களருெ்கா ஜன ஒலிவின் தய மபான்மே பெசன்ஸென் த ஜன்கா -அபிரான்சுவரு கட்சிகளிடிய
அர்காஜகபிரான்சுவ்காின் தே-சுின் தேந்திரபிரான்சுவ்காின் தே அனுின் தே்காபங்கள் ரு சர்வதேச நென்கறியப்பட்ி கட்சிகளிடபிரான்சுவ-  1998
ஒமபர்வில்லின் தய (Aubervilliers)  க்காங்கரசில் கட்சித் ின் தே கட்சிகளிடல கட்சிகளிடெயின்
கபிரான்சுவ ஜனத்திற்கு பிரான்சுவந்ின் தேின் தேற்குக் க்காரணன் தெ அபிரான்சுவர் ன் தா்காாலிாத்துக்க்கா ஜன
ன் தப்கார்காட்ித் கட்சிகளிடின் தே கிந்து மால்பிரான்சுவின் தேற்கு அ கட்சிகளிடழப்பு விடுத்ின் தேின் தே்கால் என்ன் தற
கூறப்படுகறது.

NPA வின் ின் தே கட்சிகளிடல கட்சிகளிடெயும் ாரி மென் தல்கான்ன் தா்கானும் ாரி -இரு ின் தேரப்புன் தெ 1968
ன் தெ-ஜூன் மப்காது ன் தபிரான்சுவ கட்சிகளிடலநிறுத்ின் தேத்திற்குப் பின் ஜனர் அபிவிருத்தி கண்ி
ரு சர்வதேச நெடுத்ின் தேர பிரான்சுவர்க்க இயக்கத்தில் இருந்து எழுந்ின் தே கட்சிகளிடபிரான்சுவன் தய ின் தேவிர
மின் தே்காழில்காங்களர்க கட்சிகளிடங்களன் தய்கா அல்லது ன் தா்காாலிாத் கட்சிகளிடின் தேன் தய்கா குறிக்கவில் கட்சிகளிடல.
1968 க்குப் பின் ஜனர் இந்ின் தே இருின் தேரப்புன் தெ புதிின் தே்காக உருபிரான்சுவ்காக்கப்பட்டிருந்ின் தே
PS  ஐ,  அின் தே்காபிரான்சுவது ன் தரு சர்வதேச நெட்ன் தி்கா ெற்றும் ஐன் தர்காப்பிய ஒன்றியத் கட்சிகளிடின் தே
ஆின் தேரிக்கன்ற அத்துின் மின் தே்காழில்காங்கள பிரான்சுவர்க்கத்திற்கு எதிர்காக ரு சர்வதேச நெச்சுத்ின் தே ஜனெ்கா ஜன
சிக்க ஜன மப்காருங்கள்காின் தே்கார ரு சர்வதேச நெிபிரான்சுவடிக் கட்சிகளிடகக கட்சிகளிடங்களப் பின்பற்றுகன்ற ஒரு
பிற்ன் தப்காக்குத்ின் தே ஜனெ்கா ஜன இக்கட்சி கட்சிகளிடய ன் தரு சர்வதேச நெ்காக்கன் தய ன் தரு சர்வதேச நெ்காக்குநி கட்சிகளிடல அ கட்சிகளிடெத்ின் தே ஜன.

NPA இன்று மென் தல்கான்ன் தா்கா கட்சிகளிட ஜன விெர்சிக்கறது என்ற்கால், அின் தேன் க்காரணம்
மென் தல்கான்ன் தா்கானுின் அது குறிப்ப்காக மபிரான்சுவளியுறவுக் மக்காள் கட்சிகளிடக
விபிரான்சுவக்காரத்தில் கணிாெ்கா ஜன ின் தேந்தின் தர்காப்காய ன் தபின் தேங்க கட்சிகளிடங்களக் மக்காண்டிருக்கற
க்காரணத்ின் தே்கால் ின் தே்கான்.  அபிரான்சுவரது பகரங்கெ்கா ஜன ெ்கார்க்சிா-வின் தர்காின் தே
நி கட்சிகளிடலப்ப்காடுகள்,  NPA  உள்ளிி PS  இன் ஒட்டுமெ்காத்ின் தே
சுற்றுபிரான்சுவட்ித் கட்சிகளிடின் தேயும் அம்பலப்படுத்தி இிதுதி கட்சிகளிடாயிலிருந்து ெற்றும்
மின் தே்காழில்காங்கள பிரான்சுவர்க்கத்தின் நி கட்சிகளிடலப்ப்காட்டில் இருந்ின் தே்கா ஜன ின் தே்காக்குின் தேல்களுக்க்காய்
அ கட்சிகளிடின் தே திறந்து விடுகறது என்பன் தின் தே அின் தேன் அச்ாெ்காகும்.

ஆயினும் மாவ்வியல் ெ்கார்க்சிாத்தின்  கட்சிகளிடெயெ்கா ஜன,  புரட்சிகர ாக்திய்கா ஜன
ார்பிரான்சுவன் தின் தோ மின் தே்காழில்காங்கள பிரான்சுவர்க்கத் கட்சிகளிடின் தே ின் தே்காங்கள் நிர்காகரிப்பதில்,  NPA
மபிரான்சுவளிப்ப கட்சிகளிடிய்காகன் தபிரான்சுவ இருக்கறது.

1991  இல் ன் தா்காவியத் ஒன்றியம் ஸ்ர்காலினிாத்ின் தே்கால் க கட்சிகளிடலக்கப்பட்ிின் தேற்குப்
பிந் கட்சிகளிடின் தேய க்காலத்தில் பின்ரு சர்வதேச நெவீ ஜனத்துபிரான்சுவ ெற்றும் அர்காஜகபிரான்சுவ்காின் தே மெய்யியல்
பரிண்காெபிரான்சுவங்களர்ச்சி கண்ி கட்சிகளிடின் தே திற ஜன்காய்வு மாய்கன்ற 2013 இல் பிரான்சுவந்ின் தே இிது
அ கட்சிகளிடரக்ன் தக்காங்களம் (Left Hemisphere) என்ற ஒரு புத்ின் தேகத்தில் ன் தா்கார்ன் தப்கான்
பல்க கட்சிகளிடலக்கழக ன் தபர்காசிரியரும் NPA  இன் அங்கத்ின் தேபிரான்சுவருெ்கா ஜன ர்காஸ்மிக்
குயூச்சிய்கான் (Razmig  Keucheyan) எழுதி ஜன்கார்:  “இன் கட்சிகளிடறய உலகம்,
அின் தேன் அத்ின் தே கட்சிகளிட ஜன இ கட்சிகளிடரச்ால்களுினும்,  மாவ்வியல் ெ்கார்க்சிாம் எழுந்ின் தே
உலகத் கட்சிகளிடின் தே ஒத்திருக்கறது.  ஆயினும் ெற்ற அம்ாங்களில் அது மிக
ெ்காறுபட்ிின் தே்காக இருக்கறது, எல்ல்காபிரான்சுவற்றுக்கும் ன் தெல் அின் தேன் க்காரணம் ஒரு
மின் தேளிபிரான்சுவ்காக அ கட்சிகளிடிய்காங்களம் க்காணப்பட்ி ‘விடுின் தே கட்சிகளிடலக்க்கா ஜன கருப்மப்காருள்’
(subject of emancipation) இல்ல்காதிருப்பின் தே்காகும். மான்ற நூற்ற்காண்டின்
மின் தே்காிக்கத்தில்கா ஜன ெ்கார்க்சிஸ்டுகள் ாக்திபிரான்சுவ்காய்ந்ின் தே மின் தே்காழில்காங்களர்



அ கட்சிகளிடெப்புக கட்சிகளிடங்கள ெ ஜனதில் மக்காண்டு மாயல்பட்டிருக்க முடிந்ின் தேது,  அபிரான்சுவர்கள்
பலாெயங்களில் அபிரான்சுவற்றுக்குத் ின் தே கட்சிகளிடல கட்சிகளிடெ மக்காடுத்ின் தே ஜனர்,  அபிரான்சுவற்றின்
ரு சர்வதேச நெிபிரான்சுவடிக் கட்சிகளிடககள் அப்ன் தப்காது முின் தேல்காளித்துபிரான்சுவத்தின் ஒரு இறுதி
மரு சர்வதேச நெருக்கடிய்காக முன் கட்சிகளிடபிரான்சுவக்கப்பட்ி ஒன் கட்சிகளிடற மபிரான்சுவல்லவிருந்ின் தேின் தே்காகக்
கூறப்பட்ிது. ஆ ஜன்கால் இப்ன் தப்காது அதுன் தப்கான்ற எதுவுமில் கட்சிகளிடல, அப்படிய்கா ஜன
ஒன்று அண் கட்சிகளிடெ எதிர்க்காலத்தில் பிரான்சுவருபிரான்சுவின் தேற்க்கா ஜன பிரான்சுவ்காய்ப்பும் இல் கட்சிகளிடல.”

இத்ின் தே கட்சிகளிடகய மின் தே்காழில்காங்களர் வின் தர்காின் தேக் கருத்ின் தே்காக்கங்கள் ின் தே்கான் 2009  இல்
NPA  இன் உருபிரான்சுவ்காக்கத்தின் கீழ் அ கட்சிகளிடெந்திருந்ின் தே ஜன.  அின் தேன் முன்ன் த ஜன்காடிக்
கட்சிய்கா ஜன LCR (புரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட் கழகம்) PS உி ஜன்கா ஜன கூட்ிணி
ெற்றும் ட்மர்காட்ஸ்காத்துின் அது மக்காண்டிருந்ின் தே எந்ின் தேமபிரான்சுவ்காரு அ கட்சிகளிடிய்காங்களத்
மின் தே்காிர் கட்சிகளிடபயும் கூி மபிரான்சுவளிப்ப கட்சிகளிடிய்காக நிர்காகரிப்பது ஆகயபிரான்சுவற்றின்
அடிப்ப கட்சிகளிடியில் ின் தேன் கட்சிகளிட ஜன க கட்சிகளிடலத்துக் மக்காண்ிது.

2009  இல் NPA  ஸ்ின் தே்காபக க்காங்கரசுக்க்கா ஜன LCR  இன் ன் தெ கட்சிகளிடி கூறியது,
“NPA  ட்மர்காட்ஸ்காத்துின் ஒரு குறிப்பிட்ி உறவு மக்காண்டிருப்பின் தே்காய்
கூறிக் மக்காள்ங்களவில் கட்சிகளிடல,  ெ்காற்காக கிந்ின் தே இரண்டு நூற்ற்காண்டுகங்கள்காக,
அ கட்சிகளிடெப்புமு கட்சிகளிடறயுின் மின் தே்காிர்ச்சிய்காய் ன் தெ்காதி பிரான்சுவந்திருக்கக் கூடியபிரான்சுவர்களின்
மின் தே்காிர்ச்சிய்காகன் தபிரான்சுவ கூறிக் மக்காள்கறது. NPA  ஒரு பன் கட்சிகளிடெபிரான்சுவ்காின் தே ெற்றும்
ஜ ஜனரு சர்வதேச நெ்காயகக் கட்சிய்காகும். ன் தா்காாலிா இயக்கத்தின், உலகெயெ்காக்க-எதிர்ப்பு
இிதுகளின்,  அரசியல் சூழல் இயக்கத்தின்,  PS  ெற்றும் PCF  யில்
இருந்ின் தே்கா ஜன ன் தின் தே்காழர்களின் பல்ன் தபிரான்சுவறு ப்காகங்களில் இருந்தும்,  அர்காஜகபிரான்சுவ்காின் தே
இயக்கத்திிம் இருந்தும்,  புரட்சிகர இிதிிம் இருந்தும் பங்ன் தகற்பு
இருந்ின் தேது.  உணர்ச்சியற்றின் தே்காக ஆக விி்காெல்,  ின் தேன் கட்சிகளிட ஜன இன்னும்
ன் தெலதிகெ்காய் திறந்து விடுபிரான்சுவின் தேன் மூலெ்காக NPA  மபிரான்சுவற்றிக்காண்பின் தேற்கு
அ கட்சிகளிட ஜனத்தும் இருக்கறது.”

அச்ாெயத்தில் உலக ன் தா்காாலிா பிரான்சுவ கட்சிகளிடலத் ின் தேங்களம் விங்களக்கய கட்சிகளிடின் தேப் ன் தப்கால,
இந்ின் தே நி கட்சிகளிடலப்ப்காி்கா ஜனது PS  ெற்றும் பிமரஞ்சு ஏக்காதிபத்தியத்தின்
சுற்றுபிரான்சுவட்ித்திற்குள் NPA  முழு கட்சிகளிடெய்காக ஒருங்க கட்சிகளிடணபிரான்சுவின் தேற்கு பிரான்சுவாதிின் தேரும்
பிரான்சுவ கட்சிகளிடகயில் பிரான்சுவடிபிரான்சுவ கட்சிகளிடெக்கப்பட்டிருந்ின் தேது.  அது எழுதியது: “LCR  ின் தேன் கட்சிகளிட ஜனக்
க கட்சிகளிடலத்துக் மக்காள்பிரான்சுவின் தேன் மூலம்,  உண் கட்சிகளிடெயில்,  மின் தே்காழில்காங்கள பிரான்சுவர்க்கத்தின்
முழு கட்சிகளிடெய்கா ஜன அரசியல் சுய்காதீ ஜனத்திற்க்கா ஜன பிரான்சுவலியுறுத்ின் தேல்,  புரட்சிகர
ார்பிரான்சுவன் தின் தேசியபிரான்சுவ்காின் தேம்,  அத்துின்,  முின் தேல்காளித்துபிரான்சுவ அரசு,  ஸ்ர்காலினிா ெற்றும்
ாமூக ஜ ஜனரு சர்வதேச நெ்காயக அதிக்காரத்துபிரான்சுவங்கள் ெற்றும் முின் தேல்காளித்துபிரான்சுவ ன் தின் தேசியபிரான்சுவ்காின் தேம்
ெற்றும் குட்டி-முின் தேல்காளித்துபிரான்சுவ தீவிரபிரான்சுவ்காின் தேத்தின் அத்ின் தே கட்சிகளிட ஜன
பிரான்சுவ கட்சிகளிடகயற்காக்களுினும் ஒத்து கட்சிகளிடழப்பின் தேற்கு ாெராெற்ற எதிர்ப்பு க்காட்டுபிரான்சுவது
என்ற ட்மர்காட்ஸ்கயின் அரசியல் ப்காரம்பரியத்திற்ன் தக குறி கட்சிகளிடபிரான்சுவக்கறது.”

அப்ன் தப்காது மின் தே்காிங்கன் தய NPA  இன் ஏக்காதிபத்திய ஆின் தேரவு
மக்காள் கட்சிகளிடககளின் மூலெ்காக இந்ின் தே ெதிப்பீடு ெ கட்சிகளிடலப்பூட்டும் பிரான்சுவ கட்சிகளிடகயில்
நிரூபணப்பட்டிருக்கறது. NPA லிபிய்கா ெற்றும் சிரிய்காவில்கா ஜன அமெரிக்க-
ன் தரு சர்வதேச நெட்ன் தி்கா ன் தப்கார்க கட்சிகளிடங்கள ஜ ஜனரு சர்வதேச நெ்காயகத்திற்க்கா ஜன ன் தப்கார்கங்கள்காய் ப்கார்காட்டியன் தின் தே்காடு,
சிஐஏ ெற்றும் அல்மகய்ின் தே்காவுின் மின் தே்காிர்பு கட்சிகளிடிய இஸ்ல்காமிய
எதிர்ப்புப்ன் தப்கார்காளிக கட்சிகளிடங்கள புரட்சிகரபிரான்சுவ்காதிகங்கள்காய் ஊக்குவித்ின் தேது.
மென் தல்கான்ன் தா்கான் ன் தப்காலன் தபிரான்சுவ,  NPA  பிர்கான்சில் முஸ்லீம்-வின் தர்காின் தே மபிரான்சுவறி
ஊக்குவிக்கப்படுபிரான்சுவ கட்சிகளிடின் தே ஆின் தேரித்ின் தேது,  அரா்காங்கப் பள்ளிகளில் முக்க்காடு
அணிபிரான்சுவின் தேற்கும் மப்காதுஇிங்களில் பர்ின் தே்கா அணிபிரான்சுவின் தேற்குெ்கா ஜன
பிற்ன் தப்காக்குத்ின் தே ஜனெ்கா ஜன ின் தே கட்சிகளிடிக கட்சிகளிடங்கள ஆின் தேரித்ின் தேது. மென் தல்கான்ன் தா்கான் ன் தப்காலன் தபிரான்சுவ,
NPA  யும் 2012  இல் ான்சுவா ஹ்காலண்டுக்கு பிரான்சுவ்காக்களிப்பின் தேற்கு உற்ா்காகத்துினும்
நிபந்ின் தே கட்சிகளிட ஜனயின்றியும் அ கட்சிகளிடழப்பு விடுத்திருந்ின் தேது.

சிரிா்கா (”தீவிர இிதுகளின் கூட்ிணி”)  2015  ஜ ஜனபிரான்சுவரியில் கரீசில் அது
அதிக்காரத்திற்கு பிரான்சுவந்ின் தே ாெயத்தில் NPA யும் மென் தல்கான்ன் தா்கானும் அின் தே கட்சிகளிட ஜனப்
ப்கார்காட்டியன் தின் தே்காடு ஐன் தர்காப்பிய ஒன்றியத் கட்சிகளிடின் தே எதிர்த்துப் ன் தப்கார்காடுகன்ற ஒரு
இிது-ா்காரி அரா்காங்கெ்காக அின் தே கட்சிகளிட ஜனச் சித்ின் தேரித்ின் தே ஜனர்.  அின் தேன்பின்
அ கட்சிகளிடரய்காண்டு கூி கிப்பின் தேற்கு முன் ஜனின் தே்காகன் தபிரான்சுவ இது ஒரு அரசியல்
ன் தெ்காாடிய்காக அம்பலப்பட்ிது:  சிரிா்கா ஐன் தர்காப்பிய ஒன்றியத்திிம்
ாரண்காகதிய கட்சிகளிடிந்து,  மிருகத்ின் தே ஜனெ்கா ஜன சிக்க ஜன மப்காருங்கள்காின் தே்கார
ரு சர்வதேச நெிபிரான்சுவடிக் கட்சிகளிடகக கட்சிகளிடங்களயும் ாமூக மாலவி ஜனத்தில் பரந்ின் தே மபிரான்சுவட்டுக கட்சிகளிடங்களயும்
திணித்ின் தேது.

NPA   கட்சிகளிடயயும் மென் தல்கான்ன் தா்கா கட்சிகளிட ஜனயும் பிரிப்பது பிற்ன் தப்காக்குத்ின் தே ஜனெ்கா ஜன,
மின் தே்காழில்காங்கள பிரான்சுவர்க்க-வின் தர்காின் தேெ்கா ஜன மக்காள் கட்சிகளிடககள் குறித்ின் தே அபிரான்சுவர்களின்
ென் த ஜன்காப்காபிரான்சுவம் அல்ல, ஏம ஜனன்ற்கால் இருபிரான்சுவருன் தெ அின் தே கட்சிகளிட ஜன ஆின் தேரிக்கன்ற ஜனர்;

ெ்காற்காக ின் தேந்தின் தர்காப்காய ன் தபின் தேங்கன் தங்கள, எல்ல்காபிரான்சுவற்றுக்கும் ன் தெல் மபிரான்சுவளியுறவுக்
மக்காள் கட்சிகளிடக விியத்தில்,  பிமரஞ்சு ஏக்காதிபத்தியம் ெற்றும் ன் தரு சர்வதேச நெட்ன் தி்காவின்
மக்காள் கட்சிகளிடகக கட்சிகளிடங்கள எவ்பிரான்சுவ்காறு முன்ம ஜனடுத்து ரு சர்வதேச நெித்துபிரான்சுவது ெற்றும் மின் தே்காகுத்துக்
க்காட்டுபிரான்சுவது என்பது குறித்ின் தேபிரான்சுவற்றில்கா ஜன ன் தபின் தேங்கன் தங்கள பிரித்து நிற்கறது.

உக்ன் தரனில், 2014  பிப்ரபிரான்சுவரியில் கன் தயவில் ரு சர்வதேச நெிந்ின் தே ப்காசிா ின் தே கட்சிகளிடல கட்சிகளிடெயில்கா ஜன
ஆட்சிக்கவிழ்ப் கட்சிகளிடப “ஜ ஜனரு சர்வதேச நெ்காயக”த்திற்கு ஆின் தேரபிரான்சுவ்கா ஜன ஒரு எழுச்சிய்காக
சித்ின் தேரித்து பிரான்சுவழிமெ்காழிந்து அமெரிக்க்கா-ன் தரு சர்வதேச நெட்ன் தி்கா மாய்ின் தே ின் தே கட்சிகளிடலயீட்டின்
பக்கம் NPA  யும் PS  அரா்காங்கமும் ா்காய்ந்ின் தேன் தப்கான் தின் தே இ கட்சிகளிடபிரான்சுவ மிகத்
மின் தேளிவுபி மின் தேரிந்து விட்ி ஜன. NPA யின் ரஷ்ய ாக-சிந்ின் தே கட்சிகளிட ஜனய்காங்களர்கங்கள்கா ஜன
ரஷ்ய ன் தா்காாலிா இயக்கம் (RSM)  இன்னும் ன் தென் தலன் தப்காய்,   கட்சிகளிடெின் தே்கான்
ாதுக்கத்தில்,  ஸ்ன் தபிரான்சுவ்கான் தப்காி்கா ெற்றும் யூின் தேப்படுமக்கா கட்சிகளிடலயில் பங்குமபற்ற
ரு சர்வதேச நெ்காஜி SS  அலகுக கட்சிகளிடங்கள மபிரான்சுவளிப்ப கட்சிகளிடிய்காகப் ப்கார்காட்டும் Right  Sector
உள்ளிட்ி அதிபிரான்சுவலது ாக்திகளுின் ன் தார்ந்து ன் தபிரான்சுவ கட்சிகளிடலமாய்பிரான்சுவின் தேற்கும் கூி
ஆன் தல்காா கட்சிகளிட ஜன  கட்சிகளிடபிரான்சுவத்ின் தேது. 

அந்ின் தே ாெயத்தில் ரு சர்வதேச நெ்காஜி-ஆின் தேரவு Right  Sector  ஐ ஜ ஜனரு சர்வதேச நெ்காயக-ஆின் தேரவு
புரட்சிய்காங்களர்கங்கள்காக ப்கார்காட்டி RSM  அங்கத்ின் தேபிரான்சுவர்கா ஜன இல்ய்கா
புட் கட்சிகளிடறற்ஸ்கஸ் (Ilya  Budraitskis)  அளித்திருந்ின் தே கங்களச் மாய்திக கட்சிகளிடங்கள
NPA  பிரசுரித்ின் தேது.  புட் கட்சிகளிடறற்ஸ்கஸ் எழுதி ஜன்கார்,  “Right  Sector  இிம்
இருந்து ஒரு “ன் தின் தேசிய ார்பிரான்சுவ்காதிக்காரத் கட்சிகளிடின் தே”  ஆன் தல்காா கட்சிகளிட ஜனயளிக்கும் அதி-
பிரான்சுவலது முன்மெ்காழிபிரான்சுவ்காங்களர்கள் இல் கட்சிகளிடலமயன்ற்கால்,  Hrushevskoho  இல்
எந்ின் தே ின் தேடுப்பரண்கன் தங்கள்கா அல்லது ஆக்கரமிக்கப்பட்ி அ கட்சிகளிடெச்ார கட்சிகளிடபிரான்சுவகள்
“புரட்சியின் ின் தே கட்சிகளிடல கட்சிகளிடெயகங்கங்கள்காக”  ெ்காற்றப்படுபிரான்சுவன் தின் தே்கா ஒருன் தப்காதும்
ரு சர்வதேச நெிந்திருக்க்காது.”

ஆயினும் உக்ன் தரனில்கா ஜன ன் தரு சர்வதேச நெட்ன் தி்காவின் ின் தே கட்சிகளிடலயீடு ரஷ்ய்காவுி ஜன்கா ஜன
பிமரஞ்சு ஏக்காதிபத்தியத்தின் ப்காரம்பரியெ்கா ஜன உறவுக கட்சிகளிடங்கள
ன் தாின் தேப்படுத்ின் தேக்கூடியின் தே்காகக் கண்ி ரு சர்வதேச நெபிரான்சுவ-ப்காசிா முன் ஜனணியின் ெரின் லு மபன்
ன் தப்கான்ற ெற்ற பிமரஞ்சு முின் தேல்காளித்துபிரான்சுவ அரசியல்பிரான்சுவ்காதிக கட்சிகளிடங்கள அடிமய்காற்றி
மென் தல்கான்ன் தா்கானும் அந்ின் தேத் ின் தே கட்சிகளிடலயீட்டில் இருந்து ின் தேன் கட்சிகளிட ஜனத் ின் தேள்ளி
நிறுத்திக் மக்காண்ி்கார்.  “ரு சர்வதேச நெபிரான்சுவ-ரு சர்வதேச நெ்காஜிக்கள் அரசியல் மால்பிரான்சுவ்காக்கு
மாலுத்துகன்ற ஒரு ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு ெற்றும் ா்காகாபிரான்சுவ்காின் தே [உக்ன் தரன்]
அரா்காங்கத்திற்கு எதிர்காக ின் தேற்க்காப்பு ரு சர்வதேச நெிபிரான்சுவடிக் கட்சிகளிடகக கட்சிகளிடங்கள”  எடுப்பின் தேற்கு
ரஷ்ய்காவுக்கு உரி கட்சிகளிடெயிருந்ின் தேின் தே்காக மென் தல்கான்ன் தா்கான் கூறி ஜன்கார்.

அடுத்து பிரான்சுவந்ின் தே ெ்காின் தேங்களில்,  ப்காரம்பரியெ்காக இிது முன் ஜனணியின்
ஆின் தேரபிரான்சுவ்காக இருந்து பிரான்சுவந்திருக்கும் மப்காருளியல்காங்களர் ஜ்காக் ாப்பிர் ன் தப்கான்ற
மென் தல்கான்ன் தா்கானின் சுற்றுபிரான்சுவட்ித்தில் இருந்ின் தே ாக்திகள்,  மென் தல்கான்ன் தா்கான்,
இிது முன் ஜனணி ெற்றும் FN  இ கட்சிகளிடியில்கா ஜன கூட்ிணிகளுக்கு அ கட்சிகளிடழப்பு
விடுக்கத் மின் தே்காிங்க ஜனர்.  இது இிது முன் ஜனணியும்,  அின் தேன் மிகப்மபரும்
ப்காகக் கட்சிய்கா ஜன ஸ்ர்காலினிா பிமரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் [PCF]
இன்னும் அதிகெ்காய் பிரான்சுவலது ன் தரு சர்வதேச நெ்காக்க ரு சர்வதேச நெகர்பிரான்சுவின் தேற்கு ன் தெ கட்சிகளிடிய கட்சிகளிடெத்து
மக்காடுத்ின் தேது.  மான்ற ஆண்டில் PS  இன் மின் தே்காழில்காங்களர்-வின் தர்காின் தே மின் தே்காழிற்
ாட்ித்திற்கு எதிர்காக ன் தப்கார்காட்ிங்கள் மபிரான்சுவடித்ின் தேின் தேன் ெத்தியில்,  ஸ்ர்காலினிா
CGT ய்கா ஜனது FN  உின் மின் தே்காிர்பு கட்சிகளிடிய ன் தப்காலிஸ் ாங்கங்கள் ரு சர்வதேச நெித்திய
ஆர்ப்ப்காட்ிங்கள்,  ெற்றும் Calais  இல் அகதிகள் முக்காம்க கட்சிகளிடங்கள சுற்றி
ஏற்ப்காடு மாய்யப்பட்ி புலம்மபயர்ந்ன் தின் தே்கார்-வின் தர்காின் தே ன் தபரணிகள்
ஆகயபிரான்சுவற்றில் இ கட்சிகளிடணந்து மக்காண்ிது.

ரஷ்ய்கா மின் தே்காிர்ப்காக என் ஜன மக்காள் கட்சிகளிடக பின்பற்றப்பி ன் தபிரான்சுவண்டும் என்பதில்
ன் தரு சர்வதேச நெட்ன் தி்காவுக்கும் ட்ரம்ப் நிர்பிரான்சுவ்காகத்திற்கும் இ கட்சிகளிடியில் பிங்களவுகள்
மபிரான்சுவடித்திருக்கும் நி கட்சிகளிடலயிலும்,  பிமரஞ்சு ஜ ஜன்காதிபதித் ன் தின் தேர்ின் தேலில்
அதிக்காரத்தின் பிரான்சுவ்காயிற்கின் தேவு பிரான்சுவ கட்சிகளிடர பிரான்சுவந்துன் தார்ந்து FN  க்காத்திருக்கன்ற
நி கட்சிகளிடலயிலும்,  NPA  மென் தல்கான்ன் தா்கா கட்சிகளிட ஜன விெர்சித்துக் மக்காண்டிருப்பது
ின் தேற்மாயல்கா ஜன விியம் அல்ல. 

உலகங்கள்காவிய ன் தப்கார் மக்காள் கட்சிகளிடக மின் தே்காிர்ப்காகவும்,  எந்ின் தே கட்சி பிர்கான் கட்சிகளிடா
ஆங்கள ன் தபிரான்சுவண்டும் என்பது மின் தே்காிர்ப்காகவும் ஆளும் பிரான்சுவர்க்கத்திற்குள்ளும்
NPA  யும் ஒரு ஒருங்க கட்சிகளிடணந்ின் தே ப்காகெ்காக இருக்கன்ற அரசியல்
ஸ்ின் தே்காபகத்திற்குள்ளும் மக்காதித்துக் மக்காண்டிருக்கன்ற ஒரு பரந்ின் தே
விபிரான்சுவ்காின் தேத் கட்சிகளிடின் தேன் தய அின் தேன் விெர்ா ஜனங்கள் பிரதிபலிக்கன்ற ஜன.  ஆயினும்,
ெ்கார்க்சிாத்திற்கும் மின் தே்காழில்காங்கள பிரான்சுவர்க்கத்திற்குெ்கா ஜன அின் தேன் முழுமுின் தேல்
குன் தர்காின் தேத்தின் விியத்தில்,  NPA  மென் தல்கான்ன் தா்கானிிம் இருந்து
கற்றுக்மக்காள்பிரான்சுவின் தேற்மகன்று ஏதுமில் கட்சிகளிடல. 


