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மக்ித் தரெ ஜனானும் நவ-ப ஜனாசிச லு ரபன்னும்
அடுத்தித் தே சுற்றுக்கு முன்ித் தஜனறுகின்றஜனர்

By Alex Lantier, 24 April 2017

1968  மே-ஜுன பபொத மவேலலைநிறுத்தம முதலைொக பிரொனலன ஆட்ச
பனய்த வேந்திருககும இரண்ட கட்ச ஆட்சமுலிமுறையின ஒரு

வேரலைொற்றுப பபொறிவேொக,  மனொனலிஸ்ட் கட்ச ேற்றும குடியரசுக
கட்சயின மவேட்பொளர்கள பிபரஞ்சு ஜனொதிபதித் மதர்தலின முதல

சுற்றிமலைமய பவேளிமயற்ிமுறைபபட்டனர்.  மே 7  அனறு
நலடபபிமுறைவிருககும இறுதிச சுற்றில PS இன முனனொள

பபொருளொதொர அலேசனரொன இேொனுவேல ேகமரொனும நவே-பொசன
மதசய முனனணியின ேரின ல பபனனும மேொதவிருககினிமுறைனர்.

உளதலிமுறை அலேசனகத்தின உத்திமயொகபூர்வே புளளிவிவேரங்களின
படி, ேகமரொன 23.55 னதவீத வேொககுகலளயும ல பபன 22.32 னதவீத
வேொககுகலளயும பபற்ிமுறைனர்.  LR மவேட்பொளரொன பிரொனசுவேொ
ஃபிய்மயொன 19.88  னதவீத வேொககுகலளயும ஸ்ரொலினின பிபரஞ்சு
கமயூனிஸ்ட் கட்சயின (PCF) ஆதரவுடன மபொட்டியிட்ட அடிபணியொ
பிரொனஸ் இயககத்தின மஜொன லூக பேமலைொனமனொன 19.01  னதவீத
வேொககுகலளயும பபற்ிமுறைனர்.

PS மவேட்பொளரொன பபனுவேொ அமேொன பவேறும 6.12  னதவீத
வேொககுகலளமய பபற்றிருந்தொர்.  இத வேரலைொற்றில ஐமரொபபொவின
எந்தபவேொரு ஒரு முனனணி னமூக-ஜனநொயகக கட்சயும கண்டிரொத
ேொபபரும வீழ்சசயொகும, இதனுடன ஒபபிடவேபதனிமுறைொல 2008 மவேொல
ஸ்ட்ரீட் பபொறிலவே அடத்த பபொருளொதொரரீதியொன தற்பகொலலைககு
னேேொன ஐமரொபபிய ஒனறியத்தின சககன நடவேடிகலககலள
திணித்த கொரணத்தொல கிரீசன Pasok கட்ச சதறிப மபொனதடன தொன
ஒபபிட முடியும.  PS அரனொங்கத்தின ஆழேொன சககன
நடவேடிகலககள, அடிபபலட ஜனநொயக உரிலேகலள நிறுத்திலவேத்த
ஒரு அவேனரகொலை நிலலைலய அத திணித்தலே,  ேற்றும ஜனொதிபதி
பிரொனசுவேொ வா ஹொலைண்டின கீழ் FNககு அதன வேலளந்தபகொடபபுகள
ஆகியலவே கட்சலய ேதிபபிழககச பனய்த விட்டிருககினிமுறைன.

ஃபிய்மயொன ேற்றும அமேொன இருவேருமே ேகமரொலன
வேழிபேொழிந்திருககினிமுறைனர்;  ல பபன ஜனொதிபதி பதவிலயக
லகபபற்ிமுறை விடொேல தடகக வேொககொளர்கள ேகமரொலன மதர்ந்பதடகக
அவேர்கள அலழபபு விடத்தளளனர்.  அமேொன தனத மதொலவிலய
ஒரு “ஆழேொன கொயம” எனறும, ஒரு “தொர்மீகத் மதொலவி” எனறும
15 ஆண்டகளுககுள இரண்டொம முலிமுறையொக வேொககொளர்கள PS ககு
அளித்திருந்த “வேரலைொற்றுபபபரும தண்டலன” எனறும அலழத்தொர்.
முனபு 2002  இல,  வேலைத-னொரி மவேட்பொளரொன ஜொக சரொக ேற்றும
ேரினின தந்லதயொன FN இன மஜொன-ேரி ல பபன ஆகிமயொரொல PS
மவேட்பொளரொன லிமயொனல மஜொஸ்பன பவேளிமயற்ிமுறைபபட்டிருந்தொர்.

ஃபிய்மயொன LR ககுள கட்சயின ஒற்றுலேககு அலழபபு விடத்தொர்,
அவேர் அறிவித்தொர்,  “இந்த மதொலவி எனனுலடயத.  அதற்கொன
பபொறுபபு எனககுண்ட,  எனககு ேட்டமே உண்ட”.  FN ஆட்சககு
வேந்தொல மநரக கூடிய “குழபபநிலலை”,  “திவேொலநிலலை”  ேற்றும
“யூமரொ நொணய ேதிபபில இருந்தொன பவேளிமயற்ிமுறைம”  ஆகியலவே

குறித்த எசனரித்த அவேர்,  “நொன இேொனுவேல ேகமரொனுககு
ஆதரவேொகமவே வேொககளிபமபன” எனறு கூறினொர்.

ேகரொமனொ ல பபனமனொ இரண்டொம சுற்றில எவேர் பவேனிமுறைொலமே,
இத்மதர்தல எந்தபவேொரு பிரசசலனலயயும தீர்ககப மபொவேதிலலலை,
இத பவேடிபபொன னமூக மேொதலககு ேட்டமே மேலடயலேத்த
பகொடககும.  ஒரு நவே-பொசஸ்டககும,  வா ஹொலைண்டின கனபபுமிககதம
ேககள பவேறுபலபச னமபொதித்ததேொன பபொருளொதொரக
பகொளலகலய வேடிவேலேத்த முனனொள Rothschild வேங்கியொளரும
பபரும மபொர்களத ஒரு “னகொபத”த்திற்கு தயொரிபபு பனய்யும
பபொருட்ட கட்டொய இரொணுவே மனலவேலய மீண்டம
பகொண்டவேருவேதற்கு அலழபபு விடத்திருபபவேருேொன ேகமரொனுககும
இலடயில தொன பதரிவுபனய்ய இயலம ஒரு நிலலைககு
வேொககொளர்கள முகமபகொடத்த நிற்கினிமுறைனர்.  PS முனபேொழிந்த,
அடிபபலட ஜனநொயக உரிலேகலள நிறுத்தி லவேத்திருககக கூடிய
அவேனரநிலலைலயயும,  அத்தடன ஆழேொன சககன
நடவேடிகலககலளயும ேற்றும மபொர்த் திட்டமிடலலையும
வேழிபேொழிந்திருபபவேரொன ேகமரொன உலழககும ேககலள
பபொறுத்தவேலர ல பபனனுககு எந்த ேொற்லிமுறையும வேழங்கக
கூடியவேரொக இலலலை.

ல பபனனுககு எதிரொன ேககள ஆதரலவே அணிதிரட்ட மநற்றிரவு
ேகமரொன பனய்த முயற்ச முரண்பொடகள நிரமபியதொய் இருந்தத.
வேலைத-னொரி ேற்றும இடத-னொரி அரசயலககு இலடயிலைொன
பிரிபபுகமகொட்லட அழிபபவேரொக,  பிரொனலன முற்றிலம
புதபபிபபவேரொக தனலனக கொட்டிக பகொளள அவேர் முயற்ச
பனய்கினிமுறை மபொதிலம,  அவேர் PS இன முனனொள பபொருளொதொர
அலேசனர் எனபமதொட கிட்டத்தட்ட ஒட்டபேொத்தேொன அரசயல
ஸ்தொபகத்தின ஆதரவுடன மபொட்டியிடகினிமுறைவேரொவேொர்.

பிபரஞ்சு அரசயலலை ேறு-மநொககுநிலலை பகொளளசபனய்யும ஒனிமுறைொக
இருககக கூடிய ஒனறில பவேற்றி பபற்ிமுறைதன மூலைம தொன
பணிவேொனவேனொக இருககச பனய்யபபட்டிருபபதொக 39  வேயதொன
ேகமரொன அறிவித்தொர்.  “இத குறித்தநிற்கினிமுறை மிகபபபரும
கவுரவேத்லதயும ேொபபரும பபொறுபலபயும நொன அறிமவேன” எனறு
கூறிய அவேர் பபருலேயடித்தக பகொண்டொர்:  “ஒரு ஆண்டில,
நொங்கள பிபரஞ்சு அரசயலின முகத்லதமய ேொற்றியிருககிமிமுறைொம.”

பேமலைொனமனொன ேட்டேலலைொத பதொழிலைொளர் மபொரொட்ட (LO)

மவேட்பொளர் நத்தலி ஆர்த்மதொ ேற்றும புதிய முதலைொளித்தவே-எதிர்பபுக
கட்ச மவேட்பொளரொன பிலிப புட்ட ஆகிமயொர் உட்பட ல பபனலன
தவிர்த்த ேற்ிமுறை அத்தலன ஜனொதிபதி மவேட்பொளர்களுககும அவேர்
நனறி பதரிவித்தக பகொண்டொர்.  அதனபின அவேர் FNககு எதிரொன
ஒரு பிரசனொரத்திற்கு ஒரு மதசயவேொத விண்ணபபத்லத பனய்தொர்.
“மதசயவேொதத்தின அபொயத்திற்கு எதிரொன வேலகயில
மதனபபற்ிமுறைொளர்களின ஜனொதிபதியொக”  ஆவேமத தனத இலைட்சயம
எனறு அறிவித்த அவேர் கூறினொர்: “இனறிரவு முதலைொய், முனமனறிச



பனனறு அத்தலன பிபரஞ்சு ேககலளயும ஒனறிலணபபத எனத
பபொறுபபொகும”.

இத பவேறுலேயொன அரசயல நடிபபு ஆகும.  ேகமரொனின
மபரணியில முனபனலமவேொம (En  Marche) இயககம,  வா ஹொலைண்ட்
ேற்றும பொதகொபபு அலேசனர் மஜொன-ஈவ் ல திரிமயொன இல
ஆரமபித்த PS அரனொங்கத்தின உயர் நிர்வேொகிகளின ஆதரலவே
நமபியிருககும பனலவேொககொன இளம பதொழிலைதிபர்கள ேற்றும
அரசயல பனயலபொட்டொளர்களின ஒரு சறிய அடகலகக
பகொண்டதொகும.

பிரொனசன பிரதொன கட்சகள ஆழேொன ேககள பவேறுபலப
னமபொதித்தளளன எனபலதக கணககிபலைடத்தப பொர்த்தொல,
ேகமரொனின மூமலைொபொயேொனத,  பிரொனசன பவேறுபபுககுரிய
அரசயல ஸ்தொபகத்லத னவேொல பனய்யும ஒமர மவேட்பொளரொக ல
பபன தனலன முனநிறுத்திக பகொளவேதற்கொன வேொய்பலப அவேருககு
வேழங்குகிிமுறைத.  உண்லேயில இந்த முலிமுறையிமலைமய மநற்றிரவு அவேர்
எதிர்விலனயொற்றினொர்.

ல பபன H nin-Beaumonté  இல உளள தனத பிரசனொரத்
தலலைலேயகத்தில இருந்த அவேர் மபசனொர்,  வேடககு பிரொனசல
னமூகரீதியொக சீரழிககபபட்டிருந்த நிலைககரி வேயலகளில இருககினிமுறை
ஒரு நகரேொன இதில,  ஒரு ஊழல மேொனடியில சககி PS இன
மேயரொன G rard Dallongevilleé  பதவி விலைகிய பினனர் FN இன Steeve
Briois மேயரொகத் மதர்ந்பதடககபபட்டளளொர்.  ஐமரொபபிய
ஒனறியத்திற்கொன ஒரு மதசயவேொத எதிர்பபு ேற்றும வேனமுலிமுறையொன
புலைமபபயர்-விமரொதக பகொளலககள ஆகியவேற்றின அடிபபலடயில
மபொட்டியிட்டிருந்த அவேர்,  மதர்தலலை EU ேற்றும PS இன சககன
நடவேடிகலக பகொளலககளுககும தனத பிரொனலன மதசயரீதியொக
பொதகொககினிமுறை பகொளலகககும இலடயிலைொன ஒரு பதரிவேொக
ஆககுவேதற்கு வேொககுறுதியளித்தொர்.

“அந்த ேகத்தொன அரசயல விவேொதம இறுதியொய் நடந்மதிமுறை
இருககிிமுறைத.  நேத நொகரிகத்லதமய அசசுறுத்திக பகொண்டிருககும
கட்டபபொடிலலைொத உலைகேயேொககம தொன இந்த மதர்தலில ேொபபரும
பிரசசலனயொகும”  எனிமுறைொர் அவேர்.  “ஒனறு பேொத்தத்லதயும
கட்டபபொடகற்றி விட்ட மூலைதன ரொஜொவின ஆட்சலய மநொககி நொம
பதொடர்ந்த பகொண்டிருபமபொம...  இலலலைமயல நேத மதசய
அலடயொளத்லதப பொதகொககினிமுறை எலலலைகலள பகொண்ட ஒரு
பிரொனலன மநொககி நொம நகருமவேொம.”

குறிபபிடத்தககதொக,  மநற்று மதர்தல முடிவுகலள விவேொதம பனய்த
பதொலலைககொட்ச வேருணலனயொளர்கள, 15  ஆண்டகளில இரண்டொம
முலிமுறையொக ஜனொதிபதித் மதர்தலின இரண்டொம சுற்றுககு FN

முனமனறியிருககிிமுறைத எனிமுறை உண்லேயின முககியத்தவேத்லத
பபருமபொலம கண்டபகொளளொேல கடந்த பனனிமுறைனர்.  2002  இல,
இத அதிர்சசலயயும FN ஆட்சககு வேந்த விடக கூடிய
னொத்தியத்தொல திகிலைலடந்த மிலலியன கணககொன ேககளின
பவேகுஜன ஆர்பபொட்டங்கலளயும உருவேொககியத.  ஆனொல,
இனமிமுறைொ,  இரண்டொம சுற்றுககு ல பபன முனமனறியிருபபத
தரதிர்ஷ்டவேனேொனத எனிமுறைொலம கூட அதிர்சசயலடவேதற்கு
ஒனறுமிலலலை எனபலதப மபொலை அரசயல ேற்றும ஊடக
ஸ்தொபகங்கள நடந்த பகொளகினிமுறைன.

எலலைொவேற்றுககும மேலைொக இத, PS உம பலை தனொபத கொலைேொய்
அதலனச சுற்றி வேரும LO ேற்றும NPA மபொனிமுறை பலமவேறு நடத்தர
வேர்ககக கட்சகளின தலடயற்ிமுறை னந்தர்பபவேொதம ேற்றும
பிற்மபொககுத்தனேொன பகொளலககளின விலளபபொருளொகும.  2002
இல,  LO வும NPA இன முனமனொடியொன புரட்சகர கமயூனிஸ்ட்
கழகமும (LCR), சரொக-ல பபன மபொட்டிலய பனயலூககத்தடன
புிமுறைககணிபபதற்கு நொனகொம அகிலைத்தின அலனத்தலைகக குழு (ICFI)

விடத்த அலழபலப நிரொகரித்தன.  சரொககும ஒட்டபேொத்த

ஐமரொபபிய ஆளும வேர்ககமும அதனபின முனநிறுத்த தயொரித்தக
பகொண்டிருந்த மபொர்கள ேற்றும னமூகத் தொககுதலகளுககு
வேலிலேயொன எதிர்பலப முனநிறுத்தவேதற்கு பதொழிலைொள வேர்ககத்லத
தயொரிபபு பனய்வேமத அதன இலைட்சயேொய் இருந்தத.

ேொிமுறைொக,  LO  வும LCR உம சரொககிற்கு வேொககளிகக PS பனய்த
பிரசனொரத்தின பினனொல தங்கலள அணிநிறுத்திக பகொண்டன.
எதிர்பபு வேொககளித்திருந்த மிலலியன கணககொன ேககள
தங்களுலடய மநரத்லத வீணடிககொேல வீட்டிமலைமய
இருந்திருககலைொம அலலைத மநரொகமவே சரொககிற்கு
வேொககளித்திருககலைொம எனபலதப மபொனிமுறைபதொரு னமிகலகலய இத
வேொககொளர்களுககு அளித்தத. அத்மதொட இத்தலகய ஒரு வேலைத-னொரி
மவேட்பொளலர ஆதரித்ததன மூலைேொக,  இலவே முதலைொளித்தவே
அரசயல ஸ்தொபகத்தடன முழுலேயொக ஒருங்கிலணந்திருந்தலதயும
ஆளும உயரடககிற்கு எந்த ேொற்றிலனயும வேழங்கப மபொவேதிலலலை
எனபலதயும அலவே பதளிவேொககி விட்டிருந்தன.  உண்லேயில, 2012
இல அலவே இறுதியில வா ஹொலைண்டககு ஆதரவேளித்தன. இதமவே FN

பிரொனசன ஒமர எதிர்ககட்சயொக தனலன முனநிறுத்திக
பகொளவேதற்கு அனுேதித்த,  அதன தரிதேொன ஒரு வேளர்சசககு
மேலடயலேத்த பகொடத்தத.

இபமபொத, PS உம ேற்றும பிரொனசன பிற்மபொககு ஸ்தொபகமும ஒரு
வேரலைொற்றுப பபொறிவுககுள பனனறு பகொண்டிருககும நிலலையில, ICFI
இன புதிதொக ஸ்தொபிககபபட்டிருககும மனொனலின னேத்தவேக கட்சலய
(Parti de l’ galit  socialiste - PES)é é  ஒரு உண்லேயொன ட்பரொட்ஸ்கினக
கட்சயொக கட்டிபயழுபபுவேதற்கு அலழபபு விடபபதற்கொக தலலையீட
பனய்கிிமுறைத.  பேமலைொனமனொனின அடிபணியொ பிரொனஸ் (France

insoumise) இயககம பதொடங்கி பலமவேறு நடத்தர வேர்கக “இடத”
மபொககுகளும,  ேகமரொனுககு முட்டக பகொடத்த பதொழிலைொள
வேர்ககத்தில பபருகிச பனலலம னமூக மகொபத்திற்கு முட்டககட்லட
மபொடவேதற்கொக தலலையீட பனய்கினிமுறைன.

பேலைனமனொனின ஆதரவேொளர்கள ல பபனனுககு எதிரொக
ேகமரொனுககு வேொககளிகக அலழககும வேனனங்கலள
ஐயத்திற்கிடமினறி வேழிபேொழிந்த பகொண்டிருககினிமுறைனர்.  PCF
தலலைவேரும பேலைனமனொனின ஆதரவேொளருேொன பியர் மலைொரன,
வேொககொளர்கள “ேற்ிமுறை வேொககுத்பதரிலவே” பயனபடத்தி ல பபனலன
“மதொற்கடிகக”  மவேண்டம எனறு அலழபபு விடத்ததன மூலைேொக
கிட்டத்தட்ட எந்த ேலிமுறைபபுமினறி ேகமரொனுககு வேொககளிகக
விண்ணபபம பனய்திருந்தொர். இமதமபொல, பேலைனமனொன ஆமலைொனகர்
Cl mentine  Autainé  உம "அதி-வேலைலத மதொற்கடிகக"  முலிமுறையீட
பனய்தொர்.

பேமலைொனமனொன சுருககேொய் மபசய ஒரு மகொபேொன ேற்றும
பவேளிபபலடயொய் ஏேொற்ிமுறைமமிகுந்த உலரயில,  உளதலிமுறை
அலேசனகம பவேளியிட்ட மதர்தல முடிவுகலள முலிமுறையொனலவேயொக
தொன ஏற்றுகபகொண்டிருபபலத அவேர் சுட்டிககொட்டினொர்.  அவேரத
அலேபபு ேகமரொலன வேழிபேொழிந்த பகொண்டிருந்ததற்கு
பபொறுபமபற்க சடமூஞ்சத்தனத்தடன அவேர் ேறுத்தொர்.  அதற்குப
பதிலைொய், தனத அடிபணியொ பிரொனஸ் இயககத்திற்கு இலணயவேழி
மூலைம லகபயழுத்திட்டிருந்த 450,000  மபருககு ல பபனலன
ஆதரிபபதொ அலலைத பேலைனமனொலன ஆதரிபபதொ எனிமுறை
முடிபவேடபபதற்கொக வேொககளிககும உரிலே உண்ட எனறு அவேர்
அறிவித்தொர்.

ஆயினும,  ேகமரொன ேற்றும ல பபனனுககொன எதிர்பலப
இத்தலகய னகதிகள ஒடககி விட இயலகினிமுறை ேட்டத்திற்கு,  அத
இனனும அதிக பிற்மபொககொன அரனொங்கங்கள ஆட்சககு
வேருவேதற்கும பதொழிலைொள வேர்ககத்தடனொன பவேடிபபொன
மேொதலகளுககுமே களம அலேபபதொக இருககிிமுறைத.


