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போரரும் பதேசியவரதேமும் பவண்ேண்டரம்!
போரோலிோ ோமத்துவக் கட்சி்சியய
கட்டிடியயழுப்புபவரம்!
சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சியின் பிின் பிரயின் பிரெஞ்சு ஜரெஞ்சு ஜனசதிபதித் ச ஜனாதிபதித் தேர் ஜனாதிபதித் தேல் அறிக்் தேர்தல் அறிக்கக , 19 April 2017
ஏப்ரல 23 மற்றும  மம7 ஆகிய தினங்களில இர சுற்றுகுகளறுகளாய
நடநடைபைபெறவிரக்கும 2017 பிபரஞ்சு ஜனறுகளாதிைபெதித  ம் தேர்் தேல
சர்வ ம் தேச
முக்கியததுவம
பகறுகளாண்நடை
பிரச்சிடனகடுகள
எழுப்புகிறது. ஆததிரமூட்நடைல இலல்லறுகளா் தே நிடல்லயிலும, அபமரிக்கறுகளா
சிரியறுகளா மீது ஏப்ரல 7 அன்று நநடைததிய ் தேறுகளாக்கு் தேடல்ல
பின்ப் தேறுகளாநடைர்கின்ற  மைபெறுகளார் நிழலின் கீழும, அபமரிக்கறுகளாவும  மநட் மநடைறுகளா
கூட்நடைணியும சிரியறுகளா, ரஷ்யறுகளா மற்றும வநடைபகறுகளாரியறுகளாவுக்கு எதிரறுகளாக
மிரட்நடைலகள
விடுப்ைபெ் தேற்கு
மததியிலும,
இத ம் தேர்் தேல
நடநடைபைபெறுகிறது. பிரறுகளான் மச கூநடை ஒர அவசரகறுகளால்ல சட்நடை
நிடல்லயின் கீழ ் தேறுகளான் இரக்கிறது என்ைபெதுநடைன், ஜனறுகளாதிைபெதி
ைபெ் தேவிக்கறுகளான முன்னிடல்ல  மவட்ைபெறுகளாுகளர்கள யூ மரறுகளாவில இரந்தும
ஐ மரறுகளாப்பிய
ஒன்றியததில
இரந்தும
பிரறுகளான்ஸ
பவளி மயறுவ் தேற்கும கட்நடைறுகளாய இரறுகளாணுவ  மசடவடய மீண்டும
பகறுகளாண்டுவரவ் தேற்கும அடழப்பு விடுததிரக்கின்றனர்.
அரசியல ஸ் தேறுகளாைபெகததிற்கும, குடியரசுக் கட்சி (LR),  மசறுகளாசலிஸட்
கட்சி (PS) ஆகிய ைபெறுகளாரமைபெரிய அரசறுகளாங்க கட்சிகளுக்கும எதிரறுகளான
ைபெறுகளாரியுகளவில்லறுகளான மக்கள  மகறுகளாைபெம இந்் தேத  ம் தேர்் தேலில ஆதிக்கம
பசலுததுகிறது. 1968  மம-ஜூன் பைபெறுகளாது  மவடல்லநிறுத் தேததிற்கு
சிறிது கறுகளால்லததிற்குப் பின்னர் 1971 இல ஸ் தேறுகளாபிக்கப்ைபெட்நடைது
மு் தேல்லறுகளாக மவ பிபரஞ்சு “இநடைதின்”  மமல்லறுகளாதிக்க சக்தியறுகளாக இரந்து
வந்திரக்கும PS, அ் தேன் சிக்கன நநடைவடிக்டக மற்றும  மைபெறுகளார்
பகறுகளாளடககளின் மூல்லம மதிப்பிழந்து சீரழிந்து பகறுகளாண்டிரக்கிறது.
சர்வ ம் தேச அுகளவில ஸ் தேறுகளாைபெக அரசியலின் ஒர பைபெறுகளாறிவு
நநடைந் ம் தேறிக் பகறுகளாண்டிரக்கிறது. பிரிட்நடைனில பசன்ற ஜூனில, ஒர
சிறு பைபெரமைபெறுகளான்டமயில ஐ மரறுகளாப்பிய ஒன்றியததில இரந்து
பவளி மயறுவ் தேற்கு
வறுகளாக்களிக்கப்ைபெட்நடைது.
அபமரிக்கறுகளாவில,
ஜனநறுகளாயகக் கட்சியின் எதிர்ப்டைபெ மட்டுமலல்லறுகளாது குடியரசுக்
கட்சியின்
மிகப்பைபெரம
பிரிவுகுகளது
எதிர்ப்டைபெயும
மீறி,
பநடைறுகளானறுகளாலட் ட்ரமப் ஜனறுகளாதிைபெதியறுகளாக  ம் தேர்வறுகளானறுகளார். ைபெ் தேவியில
அமர்ந்் தேது மு் தேல்லறுகளாக, அவர் “மு் தேலில அபமரிக்கறுகளா” என்ற ஒர
 ம் தேசியவறுகளா் தே
மற்றும
இரறுகளாணுவவறுகளா் தே
 மவடல்லததிட்நடைதட் தே
பின்ைபெற்றி வரகிறறுகளார்.
பிரறுகளான்சில இந்் தே பநரக்கடியறுகளானது, நறுகளாஜ ஆக்கிரமிப்பின்  மைபெறுகளாது
பிரறுகளான்டன ஆட்சி பசய் தே ைபெறுகளாசிச ஒததுடழப்புவறுகளா் தே சக்திகளின்
வழிவந்் தே நவ-ைபெறுகளாசிச  ம் தேசிய முன்னணிடயச்  மசர்ந்் தே மரின் லு
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பைபென் ஜனறுகளாதிைபெதியறுகளாக ஆகக் கூடிய சறுகளாததியம என்ற குறிப்ைபெறுகளான
நச்சு
வடிவதட் தே
எடுததிரக்கிறது.
இத் தேடகயப் தேறுகளார
பின்விடுகளவுக்கு
சறுகளாததியதட் தே
பகறுகளாடுத் தேடமக்கு
PS
மட்டுமலல்லறுகளாது, புதிய மு் தேல்லறுகளாளிததுவ எதிர்ப்புக் கட்சி (NPA)
மற்றும ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைம (LO)  மைபெறுகளான்ற நீண்நடை
கறுகளால்லததிற்கு
முன்ைபெறுகளாக மவ
ட்பரறுகளாட்ஸகிசததுநடைனறுகளான
் தேமது
வரல்லறுகளாற்றுத ப் தேறுகளாநடைர்புகடுகள முறிததுக் பகறுகளாண்நடை  மைபெறுகளாலி-இநடைது
அடமப்புகளின்
ஒர
ஒட்டுபமறுகளாத் தே
அடுக்கும
கூநடை
பைபெறுகளாறுப்ைபெறுகளானடவ ஆகும. இந்் தே அடமப்புகள புரட்சிகர
மறுகளார்க்சிசததின் அத் தேடன  மகறுகளாட்ைபெறுகளாடுகடுகளயும டகவிட்டு, நிதி
மூல்ல் தேனததின் ஒர பிற் மைபெறுகளாக்குத் தேனமறுகளான கட்சியறுகளான PS ஐ
 மநறுகளாக்கி ைபெல்ல ் தேசறுகளாப்் தேங்குகளறுகளாய  மநறுகளாக்குநிடல்ல அடமததுக்
பகறுகளாண்டிரந்் தேன.
PS க்கறுகளான

எதிர்ப்பு,
ஒர
உண்டமயறுகளான
இநடைது-சறுகளாரி
் தேன்டமடயயும
எந்் தே
பசயலதிறன்
மிக்க
அரசியல
பவளிப்ைபெறுகளாட்டநடையும கறுகளாணவியல்லறுகளா் தே இந்் தேச் சூழலில, லு பைபென்
் தேன்டன ஒர ஜனரஞ்சகவறுகளாதியறுகளாகவும ஆளும ஸ் தேறுகளாைபெகததிற்கறுகளான
பிர் தேறுகளான
சவறுகளால்லளிப்ைபெவரறுகளாகவும
கறுகளாட்டிக்
பகறுகளாளுகள
அனுமதிக்கப்ைபெட்டிரக்கிறறுகளார். இந்் தேச் சூழநிடல்லயும, இ் தேனுநடைன்
டக மகறுகளார்தது பவடிப்ைபெறுகளான சர்வ ம் தேச பநரக்கடியுமறுகளாய  மசர்ந்து,
 ம் தேர்் தேல
பிரச்சறுகளாரததில
எண்ணற்ற
மறுகளாற்றங்கடுகளயும
பநரக்கடிகடுகளயும உரவறுகளாக்கியிரக்கின்றன.
மு் தேலில, முந்ட் தேய  ம் தேர்் தேலகளில  மைபெறுகளால்ல மவ  மசறுகளாசலிஸட் கட்சி
(PS) இன் பநரக்கடி ் தேனக்கு ஆ் தேறுகளாயமறுகளாய அடமயும என்று
குடியரசுக் கட்சி (LR) எதிர்ைபெறுகளார்த் தேது. ஆனறுகளால ஜனவரியில, LR
இன்
 மவட்ைபெறுகளாுகளரறுகளான
பிரறுகளான்சுவறுகளா
ஃபிய மயறுகளான்
ஊழல
குற்றச்சறுகளாட்டுகடுகளக் பகறுகளாண்டு  மமறுகளாசமறுகளாக  மச் தேப்ைபெடுத் தேப்ைபெட்நடைறுகளார் ,
இக்குற்றச்சறுகளாட்டுகள அபமரிக்கறுகளாவுக்கு எதிரறுகளாய  மஜர்மனி மற்றும
ரஷ்யறுகளாவுநடைனறுகளான ஒர கூட்நடைணிக்கு அவர் ஆ மல்லறுகளாசடன அளித் தே
சிறிது கறுகளால்லததில  மம மல்ல வந்திரந்் தேது. இது லு பைபென்னுக்கும
PS இன் ஆ் தேரவுபைபெற்ற En Marche! இயக்கததின் இமறுகளானு மவல
மக் மரறுகளானுக்கும இடநடையில்லறுகளான  மைபெறுகளாட்டிடய அடமத் தேது. சிரியறுகளா
மீது அபமரிக்கறுகளா ஆததிரமூட்நடைலிலல்லறுகளா் தே மற்றும சட்நடைவி மரறுகளா் தேமறுகளான
் தேறுகளாக்கு் தேடல்ல நநடைததிய் தேன் பின்னர், பைபெரகும  மைபெறுகளார் எதிர்ப்பு
ம மனறுகளாநிடல்லயின்
அடிப்ைபெடநடையில,
குறிப்ைபெறுகளாக
இடுகளஞர்களிடநடை மய,
 மஜறுகளான்
லூக்
பம மல்லறுகளான் மசறுகளான்

(அடிைபெணியறுகளா பிரறுகளான்ஸ இயக்கம, முன்ன் தேறுகளாக இநடைது முன்னணி)
கரததுக்கணிப்புகளில  மமலுயர்ந்து வரகிறறுகளார்.
 ம் தேர்் தேல இப் மைபெறுகளாது மிக பநரங்கி விட்நடைது. முன்கண்டிரறுகளா் தே ஒர
சூழநிடல்லயறுகளாக, பம மல்லறுகளான் மசறுகளான், மக் மரறுகளான், லு பைபென் மற்றும
ஃபிய மயறுகளான்
ஆகிய
நறுகளான்கு
 மவட்ைபெறுகளாுகளர்களும
புளளிவிைபெரரீதியறுகளாய இடணயறுகளான நிடல்லயில இரக்கின்றனர்,
இவர்கள அடனவர மம இறுதிச்சுற்றுக்கு ் தேகுதிபைபெறும நிடல்ல
சிந்திக்கத் தேக்க் தேறுகளாக மவ இரக்கிறது.
முடிவு என்னவறுகளாக இரந்் தேறுகளாலும, இந்் தே ஜனறுகளாதிைபெதித  ம் தேர்் தேல
எந்் தேபவறுகளார பிரச்சிடனடயயும தீர்க்க  மைபெறுகளாவதிலடல்ல. பிரறுகளான்ஸ
ஆழமறுகளாய
துரவப்ைபெடுத் தேப்ைபெடுகிறது
என்ைபெ ம் தேறுகளாடு
வர்க்கப்
ைபெ் தேட்நடைங்கள பகறுகளாதிநிடல்லயில இரக்கின்றன. வர்க்கப்  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைம
என்ைபெட் தே ் தேங்கள வறுகளாழவின் அன்றறுகளாநடை ய் தேறுகளார்த் தேமறுகளாக கறுகளாண்ைபெ் தேறுகளாய
பிபரஞ்சு
மக்களில
மூன்றில
இரண்டு
ைபெங்கினர்
கூறியிரக்கின்றனர், இது 1968 இல ைபெதது மிலலியன் கணக்கறுகளான
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்கள
 மம-ஜூன்
பைபெறுகளாது மவடல்லநிறுத் தேததில
இடணந்் தே் தேற்கு சற்று முன்னர் இரந்் தேட் தே விநடைவும 20 வீ் தேம
அதிகமறுகளான் தேறுகளாகும. ஒர ஆழமறுகளான சர்வ ம் தேச பநரக்கடி மற்றும
 மைபெறுகளாரின் உநடைனடி அைபெறுகளாயம ஆகியவற்றின் மததியில கடுடமயறுகளான
அரசியல
பகறுகளாந்் தேளிப்புகளும
வர்க்கப்
 மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைங்களும
் தேயறுகளாரிக்கப்ைபெட்டுக் பகறுகளாண்டிரக்கின்றன.
நறுகளான்கறுகளாம அகில்லததின் அடனததுல்லகக் குழுவின் (ICFI) பிபரஞ்சு
பிரிவறுகளாக பசன்ற ஆண்டில ஸ் தேறுகளாபிக்கப்ைபெட்நடை Parti de l’égalité
socialiste ( மசறுகளாசலிச சமததுவக் கட்சி - PES), ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள
வர்க்கததுக்கு ஒர சர்வ ம் தேசியவறுகளா் தே,  மசறுகளாசலிச மற்றும புரட்சிகர
மறுகளாற்றீட்டநடை
வழங்குவ் தேற்கறுகளாக
இத ம் தேர்் தேலில
் தேடல்லயீடு
பசயகிறது. PES எந்் தே  மவட்ைபெறுகளாுகளரக்கும ஆ் தேரவளிக்கவிலடல்ல.
அது மிகவிரிந்் தே சமூகப்  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைங்கடுகளயும  மைபெறுகளார் மற்றும
 ம் தேசியவறுகளா் தேததிற்கறுகளான
எதிர்ப்டைபெயும
ஊக்குவிக்கிறது.
 மவட்ைபெறுகளாுகளர்கள வகிக்கின்ற ைபெறுகளாததிரங்கடுகளயும, பிரறுகளான்சில PES
ஐயும சர்வ ம் தேச அுகளவில ICFI ஐயும ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள வர்க்கததின்
நிஜமறுகளான
ட்பரறுகளாட்ஸகிச
முன்னணிப்ைபெடநடையறுகளாக
கட்டிபயழுப்புவ் தேற்கறுகளான அவசியதட் தேயும ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்களுக்கும
இடுகளஞர்களுக்கும விுகளக்குவ ம் தே இந்் தே  ம் தேர்் தேலில PES இன்
டமயமறுகளான பைபெறுகளாறுப்ைபெறுகளாக உளுகளது.

மதிப்பிழந்து போரதேலும் FN பமடியெழுந்து
வருதேலும்
PS

கிரீசின் ைபெறுகளா மசறுகளாக் (Pasok) மு் தேல ஸபைபெயின்  மசறுகளாசலிஸட் கட்சி
(PSOE)
வடரயிலும
ஐ மரறுகளாப்ைபெறுகளாபவங்கிலும
இ ம் தே மைபெறுகளான்ற
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள வர்க்க-வி மரறுகளா் தே சமூக ஜனநறுகளாயகக் கட்சிகளின்
ைபெறுகளாட் தேவழியில PS ம உரக்குடல்லந்து வரவதில, பிபரஞ்சு
அரசியல ஸ் தேறுகளாைபெகம கிழிைபெட்டுக் பகறுகளாண்டிரக்கிறது. இப் மைபெறுகளாது
பிரறுகளான்சின் ஜனறுகளாதிைபெதியறுகளாக இரக்கும பிரறுகளான்சுவறுகளா ஹறுகளால்லண்ட்,
இ் தேற்கு முன்னர் எந்் தே பிபரஞ்சு ஜனறுகளாதிைபெதியறுகளாலும எடுக்கப்ைபெநடைறுகளா் தே
ஒர முடிவறுகளாக, இரண்நடைறுகளாவது முடறயறுகளாக  மைபெறுகளாட்டியிடுவதிலடல்ல
என்ற
ஒர
முடிடவ
எடுக்கும
மட்நடைததிற்கு,
மிகவும
பவறுக்கப்ைபெட்நடைவரறுகளாக இரக்கிறறுகளார்.
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ஹறுகளால்லண்டின்
ைபெ் தேவிக்கறுகளால்லம
என்ைபெது,
ஸ் தேறுகளாபிக்கப்ைபெட்நடைது
மு் தேல்லறுகளாக மவ இற்றுப் மைபெறுகளான ஒர கட்சியறுகளாக இரந்் தே ஒன்றின்
இறுதி
விடுகளபைபெறுகளார முகள
ஆகும.
ஸரறுகளாலினிச
பிபரஞ்சு
கமயூனிஸட்
கட்சியறுகளானது
(PCF)
1968
பைபெறுகளாது
 மவடல்லநிறுத் தேததின்  மைபெறுகளாது அதிகறுகளாரதட் தே டகப்ைபெற்ற மறுத் தே் தேன்
மூல்லமறுகளாக ் தேன்டனத் தேறுகளா மன மதிப்பிழக்கச் பசயது பகறுகளாண்நடை் தேன்
பின்னர், 1971 இல PS ஸ் தேறுகளாபிக்கப்ைபெட்நடைது. இது ஒர  மசறுகளாசலிச
அடமப்ைபெறுகளாக
இரக்கவிலடல்ல,
மறுகளாறறுகளாக
மிகப்
பிற் மைபெறுகளாக்குத் தேனமறுகளான சமூக சக்திகுகளது ஒர கரவியறுகளாக மட்டு மம
இரந்் தேது.
சமூக
ஜனநறுகளாயகக்
கட்சியினர்,
சமூக
கத ம் தேறுகளாலிக்குகள, முன்னறுகளாள ஸரறுகளாலினிஸடுகள, முன்னறுகளாள
ட்பரறுகளாட்ஸகிஸடுகள
மற்றும
நறுகளாஜ-ஒததுடழப்புவறுகளா் தே
விச்சி
ஆட்சியின் முன்னறுகளாள நிர்வறுகளாகிகள ஆகி மயறுகளாரது ஒர ் தேுகளர்வறுகளான
கூட்நடைணியறுகளாக
இரந்் தே இது, முன்னறுகளாள-விச்சி
முன்னணி
அரசியலவறுகளாதியறுகளான பிரறுகளான்சுவறுகளா மிததி மரறுகளானுக்கு ஒர  ம் தேர்் தேல
வறுகளாகனமறுகளாய பசயலைபெட்நடைது. 1981 இல, மிததி மரறுகளான் பிரறுகளான்சின்
மு் தேல PS ஜனறுகளாதிைபெதியறுகளாக ஆனறுகளார்.
ஆரமைபெததில இரந் ம் தே, எண்ணற்ற புரட்சிகரக் கட்சிகுகளறுகளாக
பசறுகளாலலிக் பகறுகளாளைபெடவ சுற்றிச் சுழலவ் தேற்கறுகளான ஒர அச்சறுகளாக PS
ஆனது. 1972 இல PCF, PS உநடைன் பைபெறுகளாது  மவடல்லததிட்நடைததில
(Programme commun) டகபயழுததிட்நடைடமயறுகளானது, பிரறுகளான்சிலுளுகள
 மசறுகளாவியத
ஒன்றியததின்
அரசியல
அங்கததுநடைன்
ப் தேறுகளாநடைர்புைபெடுததிக் பகறுகளாளவ் தேன் மூல்லமறுகளாக PS இன்  மசறுகளாசலிச
நடிப்புகடுகள ஊக்குவிக்கக் கூடிய் தேறுகளாய இரந்் தேது. மிததி மரறுகளானின்
PS-PCF அரசறுகளாங்கமறுகளானது, 1982 இல ஒர “சிக்கன நநடைவடிக்டக
திரப்ைபெதட் தே”
அறிவிதது,
வறுகளாக்குறுதியளித் தே
சமூக
சீர்திரத் தேங்கடுகள, அதிகறுகளாரததிற்கு வந்் தே பின்னர் துரி் தேமறுகளாக
மறு் தேலித் தேட் தே அடுததும, அ் தேன்பின்  மசறுகளாவியத ஒன்றியததில
மு் தேல்லறுகளாளிததுவம மீட்சி பசயயப்ைபெட்நடைட் தே PCF ஆ் தேரித் தேட் தே
அடுததும, PCF அழிக்கப்ைபெட்நடைது.
பிரறுகளான்சில ட்பரறுகளாட்ஸகிச இயக்கததில இரந்து எழுந்் தே அத் தேடன
அடமப்புகளு மம ICFI ஆல ைபெறுகளாதுகறுகளாக்கப்ைபெட்நடை ட்பரறுகளாட்ஸகியின்
ைபெறுகளாட்நடைறுகளாளி வர்க்க சர்வ ம் தேசிய முன் மனறுகளாக்கிடன மறு் தேலித் தேன.
ைபெதில்லறுகளாக, அடவ PS இநடைம சரணறுகளாகதியடநடைந்் தேன.
பிரறுகளான்சில ICFI இன் முன்னறுகளாள பிபரஞ்சு பிரிவறுகளாக இரந்் தே OCI
(சர்வ ம் தேசியவறுகளா் தே கமயூனிஸட் அடமப்பு, இன்று POID, அலல்லது
சுயறுகளாதீனமறுகளான ஜனநறுகளாயகத ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர் கட்சி) 1971 ஆம
ஆண்டில PS-PCF கூட்நடைணி ஒர ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்’ அரசறுகளாங்கதட் தே
உரவறுகளாக்கும எனக் கூறி ஒர  மைபெறுகளாலியறுகளான,  ம் தேசியவறுகளா் தே
முன் மனறுகளாக்கின் அடிப்ைபெடநடையில ICFI இல இரந்து உடநடைவு
கண்நடைது.
இந்் தேக்
கூட்நடைணி
் தேறுகளான்,
PS க்குள
 மவடல்ல
பசயதுபகறுகளாண்டிரந்் தே OCI இன் ஒர அங்கத் தேவரறுகளாய இரந்து,
மிததி மரறுகளானின் ் தேடல்லடம உ் தேவியறுகளாுகளரறுகளாக ஆகி, பின் 1997-2002
இல பிரறுகளான்சின் பிர் தேமரறுகளாகவும ஆன லி மயறுகளானல  மஜறுகளாஸைபெனின்
அரசியலவறுகளாழக்டகக்கு  மமடநடையடமதது பகறுகளாடுத் தேது.
அரசு-சறுகளாரறுகளா
அடமப்புகள,
Freemasonry,
ப் தேறுகளாழிற்சங்க
அதிகறுகளாரததுவம மற்றும கலவிச்சறுகளாடல்லகுகளது சமூக ஜனநறுகளாயகப்
பிரிவுகள ஆகியவற்றின் ஒர விரிந்் தே வடல்லப்பின்னலின்
மூல்லமறுகளாக PS நடுத் தேர வர்க்கங்களில பசலவறுகளாக்டக அபிவிரததி

பசய் தேது. இது 1980 களில SOS-Racism NGO மூல்லமறுகளாக புரட்சிகரக்
கமயூனிஸட் கழகததுநடைனும (NPA இன் முன் மனறுகளாடியறுகளான LCR)
மறுகளாணவர் சங்கங்கள மூல்லமறுகளாக OCI உநடைனும பநரக்கமறுகளான
உறவுகடுகள வுகளர்ததுக் பகறுகளாண்நடைது.
மற்றும LO ஆகியடவ, ் தேத் தேமது
அடமப்புகளுக்குளுகளறுகளாக அடவ PS க்கு எதிரறுகளான கன்டனப்
 மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைங்கடுகள நநடைததின, இது PS இன் பைபெர-வணிகக்
பகறுகளாளடககளுநடைன் பிபரஞ்சு நடுத் தேர வர்க்கம பகறுகளாண்டிரந்் தே
அதிரப்திடய
பவளிப்ைபெடுததின
என்ற மைபெறுகளாதும,
அடவ
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள
வர்க்கததிற்கறுகளாகப்
 மைபெசவிலடல்ல.
எந்் தேபவறுகளார
சமயததிலும அடவ PS க்கு தீவிர சவறுகளால்லறுகளாக ் தேங்கடுகள
முன்நிறுத் தேவும இலடல்ல அலல்லது PS க்கு எதிரறுகளாக ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள
வர்க்கததின் ஒர பவகுஜனக் கட்சிடயக் கட்டிபயழுப்புவ் தேற்கு
முடனயவும இலடல்ல. இடவ அடனதது மம அரசு மற்றும
அ் தேன் அரசியல சுற்றுவட்நடைச் சூழலில பசயலைபெட்நடை் தேன் மூல்லமறுகளாக,
ஒர புரட்சிகரக் கட்சிடய கட்டிபயழுப்புவ் தேற்கு ைபெதில்லறுகளாக PS ஐ
திறமைபெநடைக் கட்டிபயழுப்பிக் பகறுகளாண்டிரந்் தேன.
OCI/POID,

LCR/NPA

2002 ஜனறுகளாதிைபெதித  ம் தேர்் தேல பநரக்கடி ஒர தீர்மறுகளானகரமறுகளான
அனுைபெவமறுகளாகும. மு் தேல சுற்றில  மஜறுகளாஸைபென் பவளி மயற்றப்ைபெட்டு
விட்நடை மைபெறுகளாது, ைபெழடமவறுகளா் தே ஜறுகளாக் சிரறுகளாக்கிற்கும FN இன்  மஜறுகளான்
மரி லு பைபென்னுக்கும இடநடையில இறுதிச்சுற்று  மமறுகளா் தேல
எழுந்் தே் தேற்கு எதிரறுகளாக ஆர்ப்ைபெறுகளாட்நடைங்கள பவடித் தேன. LCR, LO,
மற்றும ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர் கட்சி (PT, முன்னறுகளாள OCI) ஆகியடவ
பமறுகளாத் தேமறுகளாய  மசர்ந்து  ம் தேர்் தேலின் மு் தேல சுற்றில 3 மிலலியன்
வறுகளாக்குகடுகள பவன்றிரந்் தேன. அ ம் தே மநரததில, ஈரறுகளாக் மீ் தேறுகளான
சட்நடைவி மரறுகளா் தே ஆக்கிரமிப்புக்கு அபமரிக்கறுகளா திட்நடைமிட்நடை் தேற்கு
எதிரறுகளாய சர்வ ம் தேச அுகளவில  மைபெறுகளாபரதிர்ப்பு  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைங்கள
பவடித் தேன. ஆயினும இந்் தே வறுகளாயப்டைபெ பகறுகளாண்டு எதுபவறுகளான்டற
முன்பனடுப்ைபெ் தேற்கும LCR, LO மற்றும PT க்கு இயல்லவுமிலடல்ல,
அவற்றுக்கு விரப்ைபெமுமிலடல்ல.
இந்் தே மூன்று கட்சிகளுக்கும ICFI விடுத் தே ஒர ைபெகிரங்க
கடி் தேததில, இறுதிச்சுற்டற பசயலூக்கததுநடைன் புறக்கணிப்ைபெ் தேற்கு
ஒர பிரச்சறுகளாரதட் தே முன்பனடுக்க ஆ மல்லறுகளாசடன டவததிரந்் தேது.
இந்் தே அடமப்புகளுநடைன் ் தேனக்கிரக்கும அரசியல  மைபெ் தேங்கள
எ் தேடனயும
மடறக்கறுகளா் தே
அ ம் தே மநரததில,
ICFI,
ஒர
பசயலூக்கமறுகளான
புறக்கணிப்ைபெறுகளானது,
 மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைததில
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்கடுகள அணிதிரட்டுவ் தேன் மூல்லமறுகளாக, சிரறுகளாக் ் தேயறுகளாரிப்பு
பசயது பகறுகளாண்டிரந்் தே  மைபெறுகளார்கள மற்றும சமூகத ் தேறுகளாக்கு் தேலகடுகள
எதிர்தது  மைபெறுகளாரறுகளாடுவ் தேற்கு ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள வர்க்கதட் தே மிகச்சிறந்் தே
வடகயில ் தேயறுகளாரிப்பு பசயயும என்று விுகளக்கியது. ஆயினும,
இ் தேற்கு ைபெதில்லளிக்கவும கூநடை இந்் தே மூன்று கட்சிகளும அல்லட்டிக்
பகறுகளாளுகளவிலடல்ல.
நவ-ைபெறுகளாசிசம
அதிகறுகளாரததிற்கு
வரறுகளாமல
் தேடுக்கவும பிரறுகளான்சில ஜனநறுகளாயக ஆட்சிடயப் ைபெறுகளாதுகறுகளாக்கவும
என்ற  மைபெரில சிரறுகளாக்கிற்கு வறுகளாக்களிப்ைபெ் தேற்கறுகளான PS இன்
பிரச்சறுகளாரததின் பின்னறுகளால அடவ ் தேங்கடுகள அணிநிறுததிக்
பகறுகளாண்நடைன.
லு பைபென்னுக்கு எதிரறுகளாக அணிதிரண்நடை மிலலியன் கணக்கறுகளான
மக்கள
 மைபெரணி,
அணிவகுப்ைபெ் தேற்கும
ஆர்ப்ைபெறுகளாட்நடைம
பசயவ் தேற்கும
சிரமப்ைபெநடை
 மவண்நடைறுகளாம
என்ைபெது
் தேறுகளான்
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அமமக்களுக்கு இ் தேன்மூல்லம இந்் தேக் கட்சிகள பசறுகளாலலிய
பசயதியறுகளாய இரந்் தேது.  ம் தேர்் தேல நநடைக்கவும சிரறுகளாக் அதிகறுகளாரதட் தேக்
டகயிபல்லடுப்ைபெ் தேற்கும சர்வசறுகளா் தேறுகளாரணமறுகளாக அடவ அனுமதித் தேன.
FN
முன்நிறுததிய
எ ம் தேச்சறுகளாதிகறுகளாரம
மற்றும
ைபெறுகளாசிசம
ஆகியவற்றின் அைபெறுகளாயதட் தே  ம் தேறுகளாற்கடிப்ைபெ் தேறுகளாகச் பசறுகளாலலி PS ஆல
ஆ் தேரிக்கப்ைபெட்நடை ஒர வல்லது-சறுகளாரி  மவட்ைபெறுகளாுகளடர ஆ் தேரிப்ைபெ் தேறுகளான
இந்் தேக் பகறுகளாளடகடய ஏற்றுக் பகறுகளாண்நடை் தேன் மூல்லமறுகளாக, இந்் தே
மூன்று கட்சிகளு மம, மு் தேல்லறுகளாளிததுவ அடமப்புமுடறக்கு ஒர
மறுகளாற்றீட்டநடை முன்நிறுததும எந்் தே  மநறுகளாக்கமும ் தேங்களுக்கு
இலடல்ல என்ைபெட் தே ப் தேளிவறுகளாக்கி விட்டிரந்் தேன. அ் தேற்குப்
ைபெதில்லறுகளாக, அடவ இன்னும ைபெகிரங்கமறுகளாய ஏகறுகளாதிைபெததிய-ஆ் தேரவு
மற்றும  மைபெறுகளார்-ஆ் தேரவுக் பகறுகளாளடககடுகள பின்ைபெற்றின.
21 ஆம நூற்றறுகளாண்டில மு் தேல்லறுகளாளிததுவததின் சர்வ ம் தேச பநரக்கடி
தீவிரப்ைபெட்டுச்
பசன்ற் தேன்
மததியில,
இவற்றின்
பிற் மைபெறுகளாக்குத் தேனமறுகளான ைபெறுகளாததிரம, FN க்கு ஒர ைபெறுகளாட் தேடய திறந்து
விட்நடைது.
ஏ ம் தேறுகளா
சில்லசமயங்களில
வல்லது-சறுகளாரி
எதிர்ப்புவறுகளாக்குகடுகள ஈர்க்கத் தேக்க நிடல்ல பகறுகளாண்நடை ஒர சிறிய கட்சியறுகளாக
இரந்் தேதில இரந்து அது அதிகறுகளாரததிற்கு  மைபெறுகளாட்டியிநடைக் கூடிய
ஒர சக்தியறுகளாக உரமறுகளாற்றப்ைபெட்நடைது.
 மநட் மநடைறுகளா கூட்நடைணிக்குள தீவிரப்ைபெட்டுச் பசன்ற பிுகளவுகளும 2008
நிதி பநரக்கடிக்குப் பிந்ட் தேய கறுகளால்லததில ஒர ஆழமறுகளான சிக்கன
நநடைவடிக்டகக் பகறுகளாளடகடய  மநறுகளாக்கி ஐ மரறுகளாப்பிய ஒன்றியம
திரமபியதும லு பைபென்னுக்கு ஒர வழி திறந்் தேது  மைபெறுகளால்லறுகளானது.
ஐ மரறுகளாப்பிய ஒன்றியம மற்றும PS ஆல திணிக்கப்ைபெட்நடை
பைபெறுகளாருகளறுகளா் தேறுகளாரரீதியறுகளான
் தேற்பகறுகளாடல்லக்கு
ஒப்ைபெறுகளான
சிக்கன
நநடைவடிக்டக
பகறுகளாளடககடுகள,
ஒர
பிற் மைபெறுகளாக்குத் தேனமறுகளான
 ம் தேசியவறுகளா் தே நிடல்லப்ைபெறுகளாட்டில இரந்து கண்நடைனம பசயய அவரறுகளால
முடிந்் தேது.  மைபெறுகளாலிஸ அரசு நநடைவடிக்டககளுக்கு ஆ் தேரவறுகளாகவும
ஐ மரறுகளாப்பிய
ஒன்றியததில
 மஜர்மனி
 மமல்லறுகளாதிக்கம
பசலுததுவ் தேற்கு எதிரறுகளாகவும பிபரஞ்சு ஆளும வர்க்கததில
பைபெரகிய
எதிர்ப்பு
ம மனறுகளாநிடல்லக்கும
லு
பைபென்
ஆல
விண்ணப்ைபெம பசயய முடிந்் தேது.
இந்் தே ் தேசறுகளாப்் தேததில, PS மற்றும NPA ஆகியடவ ஆ் தேரித் தே
சிரியறுகளா
மற்றும
உக் மரனில்லறுகளான
 மநட் மநடைறுகளாவின்
பினறுகளாமிப்
 மைபெறுகளார்கடுகளயும
கூநடை,
 மஜர்மனிக்கு
எதிரறுகளாய
ரஷ்யறுகளாடவ
பிரறுகளான்சின் ஒர கூட்நடைறுகளாளியறுகளாக டவததுக் பகறுகளாளவது என்ற ஒர
ஏகறுகளாதிைபெததியக்
பகறுகளாளடகயின்
அடிப்ைபெடநடையி மல்ல மய
FN
எதிர்த் தேது. FN மறுகளாலியில பிரறுகளான்சின்  மைபெறுகளாடர ஊக்கததுநடைன்
ஆ் தேரிததிரந்் தே
ஒர
 மைபெறுகளார்-ஆ் தேரவுக்
கட்சியறுகளாகும.
அவ்வறுகளாறிரந்் தேநிடல்லயிலும கூநடை PS மற்றும அ் தேன் “இநடைது”
கூட்நடைறுகளாளிகடுகள விநடைவும —இடவ, ஒர முக்கிய அணுஆயு் தே
சக்தியறுகளாக இரக்கின்ற ரஷ்யறுகளாவுநடைன் ஒர  மநரடியறுகளான  மமறுகளா் தேலில
பிரறுகளான்சும
மற்ற
 மநட் மநடைறுகளா
சக்திகளும
ைபெகிரங்கமறுகளாக
ைபெங்குபைபெறுவ் தேறுகளாய இரக்கின்ற ஒர  மைபெறுகளார் உந்து் தேடல்ல ஆ் தேரிதது
நின்றன— மூர்க்கத் தேனம குடறந்் தே ஒன்றறுகளாய அது ் தேன்டனக்
கறுகளாட்டிக் பகறுகளாளுகள முடிந்் தேது.
இறுதியறுகளாய, ஹறுகளால்லண்ட் ் தேனது ஆழமறுகளான அவப்பைபெயர் பைபெற்ற PS
அரசறுகளாங்கதட் தே ஸதிரப்ைபெடுததுவ் தேற்கறுகளான ஒர பைபெறுகளாறிமுடறயறுகளாக
FN மீது நமபிக்டக டவக்கும நிடல்லக்கு வந்் தேறுகளார் . 2015 இல

ைபெறுகளாரிஸில இரண்டு ைபெயங்கரவறுகளா் தே ் தேறுகளாக்கு் தேலகளின் பின்னர்
 மவடுகளயிலும மரின் லு பைபென்டன சந்திததுப்  மைபெசுவ் தேற்கு
அவடர எலி மச ஜனறுகளாதிைபெதி மறுகளாளிடகக்கு அடழத் தே இவர்,
அ் தேன்பின் அடிப்ைபெடநடை ஜனநறுகளாயக உரிடமகடுகள நிறுததிடவக்கும
ஒர அவசரகறுகளால்ல நிடல்லடயயும திணித் தேறுகளார். அ் தேன்பின் PS,
 ம் தேசியக்
குடியுரிடம
ைபெறிப்புக்
 மகறுகளாட்ைபெறுகளாட்டநடை
—நறுகளாஜ
ஆக்கிரமிப்பின்
 மைபெறுகளாது
பிபரஞ்சு
எதிர்ப்புப்
ைபெடநடைத
் தேடல்லவர்கடுகள சட்நடைவி மரறுகளா் தேமறுகளாக்குவ் தேற்கும யூ் தேர்கடுகள மரண
முகறுகளாமகளுக்கு
திரப்பியனுப்புவ் தேற்கும
இது மவ
சட்நடை
அடிப்ைபெடநடையறுகளாக
இரந்் தேது—
பிபரஞ்சு அரசியலசட்நடைததில
பைபெறுகளாறிப்ைபெ் தேற்கும கூநடை ஆ மல்லறுகளாசடன டவத் தேது. இவ்வறுகளாறறுகளாய
இநடைதுசறுகளாரி அரசியலின் ைபெறுகளாரமைபெரியங்கடுகள ப் தேளிவறுகளான வடகயில
மறு் தேலித் தே் தேன் மூல்லமறுகளாக, PS, பிர் தேறுகளான அரசியல நீ மரறுகளாட்நடைததின்
ஒர ைபெகுதியறுகளாக FN க்கு அங்கீகறுகளாரம ஏற்ைபெடுத் தே முடனந்் தேது.

பிரரன்சின்
ஜனரதிோதி
பவட்ோரளர்கள
முன்்சியவக்கும் திட்ேண்டங்கள என்ன?
இன் ஏற்றம என்ைபெது பமறுகளாத் தேமறுகளாய பிபரஞ்சு மு் தேல்லறுகளாளிததுவ
வர்க்கததின் சீரழிவின் ஒ மரபயறுகளார குறிப்ைபெறுகளான நச்சு பவளிப்ைபெறுகளாடு
மட்டு மமயறுகளாகும. பிபரஞ்சு மு் தேல்லறுகளாளிததுவம அரசியலரீதியறுகளாய
திவறுகளால்லடநடைந்துளுகளது, அ் தேனிநடைம பகறுகளாடுப்ைபெ் தேற்கு எதுவுமிலடல்ல.
2017 ஜனறுகளாதிைபெதித  ம் தேர்் தேல  மவட்ைபெறுகளாுகளர்கள, பவளியுறவுக்
பகறுகளாளடக
 மநறுகளாக்குநிடல்லயில
கடுடமயறுகளான
் தேந்தி மரறுகளாைபெறுகளாய
கரதது மவறுைபெறுகளாடுகடுகளயும ஊழல குற்றச்சறுகளாட்டுகள ப் தேறுகளாநடைர்ைபெறுகளாக
 மமறுகளா் தேலகடுகளயும பகறுகளாண்டிரந்் தேறுகளாலும கூநடை இரறுகளாணுவவறுகளா் தேம
மற்றும  மைபெறுகளாலிஸ அரசின் ஆட்சி ஆகியவற்றுக்கறுகளான ஆ் தேரவில
அவர்கள ஒன்றுைபெட் மநடை நிற்கின்றனர். மிகப்பைபெரம பசல்லவு பசயது
—ைபெல்ல ் தேசறுகளாப்் தே கறுகளால்லப்  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைததில ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள வர்க்கம
பவன்பறடுததிரந்் தே சமூக உரிடமகளின் மீது அதிரடியறுகளான
் தேறுகளாக்கு் தேலகடுகளத ப் தேறுகளாடுப்ைபெ் தேன் மூல்லமறுகளாக மட்டு மம இது
சறுகளாதிக்கப்ைபெநடை இயலும— இரறுகளாணுவதட் தேயும,  மைபெறுகளாலிடனயும
கட்டிபயழுப்புவ் தேற்கு அவர்கள ஆ் தேரவளிக்கின்றனர்.
FN

மரின் லு பைபென்: இவர் பிபரஞ்சு ைபெறுகளாசிசததின் ைபெறுகளாரமைபெரியங்களில
 மவரூன்றிய ஒர அதி-வல்லது, ஜனரஞ்சகவறுகளா் தே பிரச்சறுகளாரததிற்கு
் தேடல்லடம பகறுகளாடுததிரக்கிறறுகளார், பந் தேர்ல்லறுகளாந்தின் கீர்ட் விலநடைர்ஸ
மற்றும  மஜர்மனிக்கறுகளான மறுகளாற்று (AfD)  மைபெறுகளான்ற அதி-வல்லது
சக்திகளுநடைன்
டக மகறுகளார்க்கின்றறுகளார்,
ட்ரமப்டைபெ
புகழந்து
 மைபெசுகின்றறுகளார். ஐ மரறுகளாப்ைபெறுகளாவில  மஜர்மனியின்  மமல்லறுகளாதிக்கதட் தே
எதிர்தது நிற்ைபெ் தேற்கு ட்ரமப் மற்றும ரஷ்யறுகளாவுநடைன் கூட்நடைணி
டவக்க முயல்ல  மவண்டும என்று ஆளும வர்க்கததிற்குள
முயற்சி பசயகின்ற அடுக்குகளுக்கறுகளாக அவர்  மைபெசுகிறறுகளார்.
 மமர்க்பகலுநடைனறுகளான  மைபெச்சுவறுகளார்தட் தேக்கு “இலடல்ல” (Nein) என்ற
ஒ மர வறுகளார்தட் தே ் தேறுகளான் அவசியமறுகளாயிரப்ைபெ் தேறுகளாக அவர் ஒரமுடற
அறிவித் தேறுகளார். ஐ மரறுகளாப்பிய ஒன்றியததில இரந்து பிரறுகளான்ஸ
பவளி மயறுகின்ற ஃபிபரக்ஸிட் (Frexit) மற்றும பிரறுகளாங்குக்குத
திரமபுவது ஆகியவற்றுக்கு ஆ மல்லறுகளாசடன டவத் தே இவர்,
வங்கிகளிநடைம
இரந்் தேறுகளான
அழுத் தேதட் தே
அடுதது
சமீைபெ
வறுகளாரங்களில
பின்வறுகளாங்கி
இந்் தே
 மயறுகளாசடனகடுகள
கரததுவறுகளாக்பகடுப்புப் ைபெட்டியலில ் தேறுகளான் டவக்கவிரப்ைபெ் தேறுகளாகக்
கூறிவரகிறறுகளார்.
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அவரது கட்சி, 1972 இல FN ஐ உரவறுகளாக்கிய பிபரஞ்சு மக்கள
கட்சி (PPF)  மைபெறுகளான்ற நறுகளாஜ-ஒததுடழப்புவறுகளா் தே
சக்திகுகளது
வமசறுகளாவளிகள மற்றும பசன்ற ் தேசறுகளாப்் தே கறுகளால்லததில PS இல
இரந்து உடநடைந்து, குறிப்ைபெறுகளாக  மஜறுகளான் பியர் பசபவனு மமறுகளாடவ
சுற்றிலும, உரவறுகளாகியிரந்் தே புதிய வரவுகள ஆகியவற்றின்
இடநடையில்லறுகளான ஒர கூட்நடைணியறுகளாக இரக்கிறது. ் தேனது கட்சி
மீ் தேறுகளான “சறுகளாத் தேறுகளான்  ம் தேறுகளாற்றதட் தே அகற்றி” (de-demonize) விட்டு
அதிகறுகளாரதட் தே
டகப்ைபெற்றுகின்ற
ஒர
நடநடைமுடறவறுகளா் தேக்
பகறுகளாளடகயின் அடிப்ைபெடநடையில, இவர் FN இன் ைபெறுகளாரமைபெரியமறுகளான
யூ் தே-வி மரறுகளா் தே
நிடல்லப்ைபெறுகளாடுகடுகளயும,
யூ் தேப்ைபெடுபகறுகளாடல்ல
என்ைபெட் தே மய மறுத் தே ் தேனது ் தேந்ட் தேயின் நிடல்லப்ைபெறுகளாட்டநடையும
எதிர்த் தேறுகளார். ் தேனது ் தேடநடையிலல்லறுகளா வறுகளாணிைபெ வறுகளாயவீச்டசயும
டகவிட்டு
விட்டிரக்கும
இவர்,
மக்கடுகள
“ைபெறுகளாதுகறுகளாக்க”விரப்ைபெ் தேறுகளாய கூறிக் பகறுகளாளகிறறுகளார், இஸல்லறுகளாம மீது
் தேறுகளாக்குவது, ஒர ைபெறுகளாரிய  மைபெறுகளாலிஸ கட்டிபயழுப்ைபெலுக்கு அடழப்பு
விடுவது, ஆகியவற்றுநடைன் ஓயவூதிய வயட் தேக் குடறப்ைபெது
 மைபெறுகளான்ற சமூகக் பகறுகளாளடககளுக்கறுகளான அடழப்டைபெயும இவர்
விடுக்கிறறுகளார்.
இனதும
அ் தேன்
அரசியல
சுற்றுவட்நடைததில
இரப்ைபெவர்களினதும
பிற் மைபெறுகளாக்குத் தேனமறுகளான
ைபெறுகளாததிரததின்
கறுகளாரணத் தேறுகளால மட்டு மம, லு பைபென் ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள வர்க்கததில ஒர
வறுகளாக்கு வங்கிடய நிறுவ முடிந்திரக்கிறது. PS மற்றும LR
மீ் தேறுகளான
அவரது
் தேறுகளாக்கு் தேலகள,
PS
மீ் தேறுகளான
பிரடமவில்லகியிரப் மைபெறுகளார் மததியில ஒர ைபெரந்் தே பசவிமடுப்டைபெ
பவன்றிரக்கிறது.
அவரது
சட்நடைம
ஒழுங்கு
மற்றும
புல்லமபைபெயர்ந் ம் தேறுகளார்
வி மரறுகளா் தே
வறுகளாயவீச்சுக்கள
PS
இன்
வறுகளாயவீச்சுக்களில இரந்து பைபெரமைபெறுகளாலும பிரித் தேறியமுடியறுகளா் தே
அுகளவுக்கறுகளாய இரக்கிறது. இரறுகளாணுவ பசல்லவினதட் தே பமறுகளாத் தே
உளநறுகளாட்டு உற்ைபெததியின் 2 ச் தேவீ் தேமறுகளாக உயர்ததுவ் தேற்கு அவர்
வறுகளாக்குறுதியளிததிரக்கிறறுகளார். அவரது ஜனரஞ்சகவறுகளா் தேம, ஒர
பிற் மைபெறுகளாக்குத் தேனமறுகளான  மமறுகளாசடியறுகளாகும. ஒர வரல்லறுகளாற்று ரீதியறுகளாக
மு் தேல்லறுகளாளிததுவ
வீழச்சியினதும
 மைபெறுகளார்
பநரக்கடியினதும
மததியில
முன்பனடுக்கப்ைபெடுகின்ற
FN
இன்
ைபெறுகளாசிச
 மவடல்லததிட்நடைமறுகளானது,
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள
வர்க்கததுநடைன்
மிக
வன்முடறயறுகளான  மமறுகளா் தேலுக்குள அ் தேடனத ் தேவிர்க்கவியல்லறுகளாமல
பகறுகளாண்டு பசலலும.
PS

பிரறுகளான்சுவறுகளா
ஃபிய மயறுகளான்:
மு் தேல்லறுகளாளிததுவ
வர்க்கததில
ரஷ்யறுகளாவுநடைன் ப் தேறுகளாநடைர்புகள பகறுகளாண்டுளுகள மற்றும ரஷ்யறுகளா,
சீனறுகளாவுக்கு
எதிரறுகளான
அபமரிக்க-் தேடல்லடமயில்லறுகளான
 மைபெறுகளாடர
எதிர்க்கின்ற ஐ மரறுகளாப்பிய ஒன்றிய-ஆ் தேரவு அடுக்குகளுக்கறுகளாக
இவர்  மைபெசுகிறறுகளார். 2013 இல சிரியறுகளாவுக்கு எதிரறுகளாக வறுகளான்
் தேறுகளாக்கு் தேலகடுகளத
ப் தேறுகளாநடைக்க
ஹறுகளால்லண்ட்
அபமரிக்கறுகளாடவ
பநரக்கியட் தே கடுடமயறுகளாக விமர்சனம பசய் தே இவர், ரஷ்யறுகளா
பசன்று அங்கு ஜனறுகளாதிைபெதி விுகளறுகளாடிமிர் புட்டிடன சந்தித் தே ம் தேறுகளாடு ,
அங்கு ஹறுகளால்லண்டின் பகறுகளாளடகடயக் கண்நடைனம பசயயும ஒர
ைபெகிரங்க அறிக்டகடயயும விடுத் தேறுகளார்.
ஃபிய மயறுகளான்  ம் தேர்வறுகளானறுகளால, அவர் நிச்சயமறுகளாக அதிவல்லதுநடைன்
பநரக்கமறுகளாய ப் தேறுகளாநடைர்புபகறுகளாண்நடை ஒர வன்முடறயறுகளான அதி-வல்லது
அரசறுகளாங்கததிற் மக ் தேடல்லடம ் தேறுகளாங்குவறுகளார். இவர் சிக்கன

நநடைவடிக்டககளுக்கும
ைபெறுகளாரிய
 மவடல்ல
பவட்டுக்களுக்கும
ஆ மல்லறுகளாசடனயளிப்ைபெ ம் தேறுகளாடு
FN
இன்
வறுகளாக்கு
வங்கிக்கு
 ம் தேசியவறுகளா் தே,
சட்நடைம
ஒழுங்கு
மற்றும
வறுகளாழக்டகைபெறுகளாணி
விண்ணப்ைபெங்கடுகள
முன்டவக்கிறறுகளார்.
ஆரமைபெததில
அவர்
பிரறுகளான்சில பைபெறுகளாதுச் சுகறுகளா் தேறுகளார ைபெரறுகளாமரிப்டைபெ மய ஒட்டுபமறுகளாத் தேமறுகளாக
அழிப்ைபெ் தேற்கு ஆ மல்லறுகளாசடன டவத் தேறுகளார் என்ைபெது மட்டுமலல்ல, ் தேனது
பிரச்சறுகளாரததின் ைபெல்ல முக்கியமறுகளான சந்் தேர்ப்ைபெங்களில ஓர்ைபெறுகளாலவிரப்ைபெ
திரமணங்களுக்கு எதிரறுகளான Manif pour Tous (Protest for Everyone)
இயக்கததுநடைன் ப் தேறுகளாநடைர்புடநடைய அதி-வல்லது கிறிஸ் தேவ கூறுகடுகள
நமபியிரந்் தேறுகளார். இவரம கூநடை இரறுகளாணுவச் பசல்லவினதட் தே
பமறுகளாத் தே
உளநறுகளாட்டு
உற்ைபெததியின்
2
ச் தேவீ் தேததிற்கு
அதிகரிப்ைபெ் தேற்கு திட்நடைமிடுகிறறுகளார்.
இமறுகளானு மவல
மக் மரறுகளான்:
முன்னறுகளாளில
Rothschild
வங்கியறுகளாுகளரறுகளாகவும, PS இன் பைபெறுகளாருகளறுகளா் தேறுகளார அடமச்சரறுகளாகவும
இரந்திரக்கும
இவர்,
 மஜர்மனியின்
விரப்ைபெமறுகளான
 மவட்ைபெறுகளாுகளரறுகளாவறுகளார். இவர் அங்கு ைபெல்லமுடற ப் தேறுகளாநடைர்ந்து பசன்று
வந்திரக்கிறறுகளார்,  மமர்க்பகலுநடைன் ் தேனிப்ைபெட்நடை முடறயில ஒரமுடற
சந்திதது வந்திரப்ைபெதும இதில அநடைங்கும. ரஷ்யறுகளாவுநடைன்
கடுடமயறுகளான
முடறயில
 மைபெச்சுவறுகளார்தட் தே
நநடைததுவ் தேற்கு
அடழப்பு
விடுக்கின்ற
இவர்,
ட்ரமப்டைபெயும
விமர்சனம
பசயதிரக்கிறறுகளார்,
ரஷ்யறுகளாவுக்கு
எதிரறுகளாக
அபமரிக்கறுகளாவின்
ஜனநறுகளாயகக் கட்சியுநடைன்  மசர்ந்து  மவடல்லபசயகின்ற  மஜர்மனி
மற்றும  மநட் மநடைறுகளா கூட்நடைணியிலுளுகள கன்டனகளின் பின்னறுகளால
இவர் ் தேன்டன நிறுததிக் பகறுகளாளகிறறுகளார்.
மக் மரறுகளானின் மூர்க்கத் தேனமறுகளான இரறுகளாணுவக் பகறுகளாளடகயறுகளானது,
 மஜர்மனி-் தேடல்லடமயில்லறுகளான ஐ மரறுகளாப்பிய ஒன்றியம, அபமரிக்க
ஏகறுகளாதிைபெததியததின் இரறுகளாணுவவறுகளா் தேக் பகறுகளாளடககளுக்கு எந்் தே
மறுகளாற்றீட்டநடையும வழங்கவிலடல்ல என்ைபெட் தே ப் தேளிவறுகளாக்குவ் தேறுகளாக
இரக்கிறது.
கட்நடைறுகளாய
இரறுகளாணுவச்
 மசடவடய
மீண்டும
பகறுகளாண்டுவரவ் தேற்கும ைபெறுகளாதுகறுகளாப்புச் பசல்லவினதட் தே பமறுகளாத் தே
உளநறுகளாட்டு உற்ைபெததியின் 2 ச் தேவீ் தேததிற்கு உயர்ததுவ் தேற்கும
இவர் அடழப்பு விடுததிரக்கிறறுகளார். ைபெறுகளாதுகறுகளாப்பு ஸ் தேறுகளாைபெகததில
இரக்கும, அவசரகறுகளால்லநிடல்ல அமல்லறுகளாக்கததிலும ஹறுகளால்லண்டின்
நீதிததுடற கநடைந்் தே பகறுகளாடல்ல நநடைவடிக்டககளிலும முக்கிய
ைபெறுகளாததிரம
வகித் தேவர்களின்
ஆ் தேரவும
இவரக்கு
கிட்டியிரக்கிறது. இவர்களில PS இன் ைபெறுகளாதுகறுகளாப்பு அடமச்சரறுகளான
 மஜறுகளான்-ஈவ் லு திரி மயறுகளான் உம ஒரவரறுகளாவறுகளார்.
மக் மரறுகளானுக்கு
பின்னறுகளால,
பிரறுகளான்சின்
ைபெடழய
அரசியல
ஸ் தேறுகளாைபெகததில இரந்் தே பிர் தேறுகளான சக்திகள ் தேங்கடுகள மறுசுழற்சி
பசயய முடனந்து வரகின்றன. அவரது En marche! (On the
March) இயக்கம, PS ஐ விட்டு வில்லகி  மசறுகளாசலிசதட் தேப் ைபெற்றிப்
 மைபெசறுகளா் தே ஒர இயக்கததில இடணவ் தேற்கு முடனகின்ற PS
அரசியலவறுகளாதிகளுக்கு ஒர சறுகளாததியமறுகளான ் தேப்பிக்கும வழியறுகளாக
கர் தேப்ைபெட்டுக்
பகறுகளாண்டிரக்கிறது
என்ைபெது
ப் தேளிவு.
PS
் தேடல்லடமயின் பைபெரமைபெகுதி, PS  மவட்ைபெறுகளாுகளரறுகளான பைபெனுவறுகளா
அ மமறுகளானுக்கு ஆ் தேரவளிக்கறுகளாமல மக் மரறுகளாடன மய ஆ் தேரிக்கின்றன.
குடியரசுக் கட்சியில (LR) ஃபிய மயறுகளான் அதிவல்லதுக்கு மிக
பநரங்கி நிற்ைபெ் தேறுகளாகக் கரதுகின்ற அபல்லன் ஜூப் மைபெடய சுற்றிய
பிரிவுகளில இரந்தும மக் மரறுகளானுக்கு ஆ் தேரவு கிட்டுகிறது.
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பைபெனுவறுகளா அ மமறுகளான்: PS இன் மு் தேனிடல்லத  ம் தேர்் தேலில இவடர
எதிர்தது நின்ற முன்னறுகளாள பிர் தேமர் மறுகளானுவல வறுகளாலனல்ஸுக்கு
எதிரறுகளாக வறுகளாக்கறுகளாுகளர்கள அணிதிரட்நடைப்ைபெட்நடைட் தே அடுதது இவர் PS
இன்
ஜனறுகளாதிைபெதி
 மவட்ைபெறுகளாுகளரறுகளாக
ைபெரிந்துடரக்கப்ைபெட்நடைறுகளார்.
 மவடல்லவறுகளாயப்பில இரந்து சுயறுகளாதீனமறுகளாய, அடனவரக்கு மம
ஒட்டுபமறுகளாத் தேமறுகளாய குடறந்் தேைபெட்ச வரவறுகளாய ஒன்றுக்கு இவர்
ஆ மல்லறுகளாசடன
டவத் தே் தேன்
கறுகளாரணத் தேறுகளால
ஊநடைகங்குகளறுகளாலும
கலவியறுகளாுகளர்களின்
ஒர
அடுக்கினறுகளாலும
இவர்
ஊக்குவிக்கப்ைபெட்நடைறுகளார்.
அபமரிக்க-ஆ் தேரவறுகளான,
இரறுகளாணுவவறுகளா் தே
மற்றும
சட்நடைம-ஒழுங்கு
 மவடல்லததிட்நடைம
ஒன்டறக்
பகறுகளாண்டிரக்கும இவர் இரறுகளாணுவச் பசல்லவினதட் தே பமறுகளாத் தே
உளநறுகளாட்டு உற்ைபெததியில 3 ச் தேவீ் தேததிற்கறுகளாய உயர்ததுவ் தேற்கும
 மைபெறுகளாலிஸ அதிகறுகளாரங்கடுகள உயர்ததுவ் தேற்கும ஆ மல்லறுகளாசடன
டவக்கிறறுகளார்.
ஏடனய
 மவட்ைபெறுகளாுகளர்குகளது
ரஷ்ய-ஆ் தேரவு
வசனங்களின் மீது இவர் ் தேறுகளாக்கு் தேல நநடைததுகிறறுகளார்.
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர் அடமச்சரறுகளான மரியம எல பகறுகளாமரி  மைபெறுகளான்ற
ஹறுகளால்லண்டின் சிக்கன நநடைவடிக்டகக் பகறுகளாளடககளுநடைன் மிக
பநரங்கிய ப் தேறுகளாநடைர்புடநடைய PS நிர்வறுகளாகிகளுநடைன் அ மமறுகளான்
முறிததுக் பகறுகளாளுகளப்  மைபெறுகளாவதிலடல்ல என்ைபெது ப் தேளிவறுகளான பின்னர்
அவரது பிரசறுகளாரம துரி் தேமறுகளாய பின்னடநடைடவக் கண்நடைது.  மமலும
அவரது அடனவரக்கும குடறந்் தேைபெட்ச வரவறுகளாய திட்நடைம மக்கள
ஆ் தேரடவப் பைபெறறுகளா் தே் தேறுகளாய நிரூைபெணமறுகளானது. ப் தேறுகளாழிலநுட்ைபெங்குகளது
மறுகளாற்றததின் கறுகளாரணத் தேறுகளால, ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்களின் மிகப்பைபெரம
அடுக்குகள இனி ஒர மைபெறுகளாதும நிரந்் தேர  மவடல்லடய எதிர்ைபெறுகளார்க்க
முடியறுகளாது
என்ற
ஒர
அவநமபிக்டகயறுகளான
கரததின்
அடிப்ைபெடநடையில ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்களுக்கு ைபெரி் தேறுகளாைபெகரமறுகளான வடகயில
மறுகளா் தேந் ம் தேறுகளாறும
ஒர
சில்ல
நூறு
யூ மரறுகளாக்கடுகள
அது
அளிததிரக்கும.

டியமபெரன்போரனும் பிடியரஞ்ச பதேசியவரதேத்தின்
முட்டுச்ோந்தும்
இப் மைபெறுகளாட் தேக்கு  மஜறுகளான் லூக் பம மல்லறுகளான் மசறுகளான் மட்டு மம லு
பைபென், ஃபிய மயறுகளான் மற்றும மக் மரறுகளான் ஆகி மயறுகளாரது வல்லது-சறுகளாரிக்
பகறுகளாளடககளுக்கறுகளான மறுகளாற்றறுகளாக வறுகளாக்கறுகளாுகளர்களின் கணிசமறுகளான
பிரிவினரறுகளால
ைபெறுகளார்க்கப்ைபெட்டுக்
பகறுகளாண்டிரக்கிறறுகளார்.
 ம் தேர்் தேல
பிரச்சறுகளாரததின் இறுதிக் கட்நடைங்களில அவரக்கு ஆ் தேரவு
உயர்ந்திரக்கிறது
என்றறுகளால,
இடுகளஞர்களின்
கணிசமறுகளான
அடுக்குகள
 மைபெறுகளார்
மற்றும
புல்லமபைபெயர்ந் ம் தேறுகளார்
வி மரறுகளா் தே
பவறுப்புக்கு எதிரறுகளான அவரது சமீைபெததிய வசனங்கடுகள
ஆ் தேரிக்கின்றனர் என்ைபெதும ஊதிய அதிகரிப்புகள, மறுகளாணவர் நிதி
உ் தேவி மற்றும ஓயவூதிய வயட் தே குடறப்ைபெது ஆகிய அவரது
 ம் தேர்் தேல
 மவடல்லததிட்நடைததில
இநடைமபைபெற்றிரக்கும
சமூகக்
 மகறுகளாரிக்டககளுக்கு ஏற்டைபெ பவளிப்ைபெடுததுகின்றனர் என்ைபெதும
அ் தேற்கு பைபெரமுகளவு கறுகளாரணமறுகளாகும.  மைபெறுகளார் எதிர்ப்பு வறுகளாயவீச்டச
 மநறுகளாக்கி அவர் திரமபியடமயறுகளானது, அவரது சிரிசறுகளா கூட்நடைறுகளாளிகள
கி மரக்க ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்கள மீது ஐ மரறுகளாப்பிய ஒன்றியததின்
ஆழமறுகளான சிக்கன நநடைவடிக்டககடுகள திணிக்கத ப் தேறுகளாநடைங்கிய் தேன்
பின்னர்
அபிவிரததி
பசயயப்ைபெட்நடை
பம மல்லறுகளான் மசறுகளானின்
“இரண்நடைறுகளாம
திட்நடை”
(Plan
B)
மூ மல்லறுகளாைபெறுகளாயம
என்றடழக்கப்ைபெடுவதுநடைன் பிடணந்் தே் தேறுகளாகும.

பைபெரம ஊதிய அதிகரிப்புகள, ஓயவூதிய வயட் தேக் குடறப்ைபெது,
இல்லவசக்
கலவி
மற்றும
மறுகளாணவர்களுக்கு
நிதியு் தேவி
ஆகியவற்டற
PES
ஆ் தேரிக்கிறது.
இத் தேடகய
 மகறுகளாரிக்டககளுக்கு ஆ் தேரவறுகளான ைபெரந்் தே சமூகப்  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைதட் தேயும
அது
ஊக்குவிக்கிறது.
ஆயினும,
பம மல்லறுகளான் மசறுகளான்
 ம் தேர்ந்ப் தேடுக்கப்ைபெட்நடைறுகளால ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்கள அவரக்கு எதிரறுகளான
கடுடமயறுகளானப் தேறுகளார  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைததிற்கு ் தேயறுகளாரிததுக் பகறுகளாளுகள
 மவண்டியிரக்கும என்ற எச்சரிக்டகடயயும ் தேரகிறது.
நீண்நடைகறுகளால்லம PS அரசியலவறுகளாதியறுகளாக இரந்து வந்திரக்கும
பம மல்லறுகளான் மசறுகளான் ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள வர்க்கததிற்கு ஒர பைபெறுகளாறி
டவக்கிறறுகளார் — மு் தேலில OCI யிலும பின் 1976 ப் தேறுகளாநடைங்கி PS
இலும என ஒர நீண்நடை அரசியல வறுகளாழக்டகயில, இது அவர்
வுகளர்ததிரக்கின்ற ஒர ் தேனிக்கடல்லயறுகளாகும. அவர் அதிகறுகளாரததுக்கு
வந்் தேறுகளால, சிரிசறுகளாவுக்கு சடுகளக்கறுகளா் தே, ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள வர்க்கததின் ஒர
தீர்க்கமறுகளான எதிரியறுகளாக அவர் நிரூைபெணமறுகளாவது நிச்சயம.
பம மல்லறுகளான் மசறுகளான்
் தேனது
 மவடல்லததிட்நடைததில
இரக்கும
 மகறுகளாரிக்டககளுக்கறுகளாக  மைபெறுகளாரறுகளாடுவறுகளார் என்ைபெ் தேறுகளான பிரடமகடுகள
விரட்டுவ் தேற்கு
அவரது
பசயலவரல்லறுகளாற்டற
சுரக்கமறுகளாய
ஆயவுபசய் தேறுகளா மல்ல
 மைபெறுகளாதுமறுகளானது.
சிறிதுகறுகளால்லம
OCI
அங்கத் தேவரறுகளாக இரந்் தேபின்னர் 1976 இல PS இல இடணந்து
PS இன் ஒர பசனட்நடைரறுகளாக இவர் ஆனறுகளார். 2008 இல ் தேறுகளான்
இவர்,
PCF
மற்றும
NPA
இல
இரந்து
உடநடைந்து
வந்் தேடவகளுநடைன்  மசர்ந்து இநடைது முன்னணிடய உரவறுகளாக்கும
பைபெறுகளாரட்டு PS இல இரந்து வில்லகினறுகளார். PS இல இரந்் தே
சமயததில, ஈரறுகளாக்கிற்கு எதிரறுகளான 1991 வடுகளகுநடைறுகளாப்  மைபெறுகளாடரயும
யூ மரறுகளாவின் பவளியீட்டநடையும எதிர்ப்ைபெ் தேறுகளாகக் கூறி மிததி மரறுகளானின்
பகறுகளாளடககளுக்கு
பைபெறுகளாதுமக்கள
மததியில
எழுந்திரந்் தே
எதிர்ப்டைபெ அடணப்ைபெதில மிததி மரறுகளானுநடைன் பநரக்கமறுகளாகச்  மசர்ந்து
 மவடல்லபசய் தே
இவர்,
சந்் தேர்ப்ைபெம
ைபெறுகளார்தது
மிததி மரறுகளான்
கூறியவுநடைன் ் தேனது எதிர்ப்டைபெக் கீ மழ மைபெறுகளாட்டு விட்நடைறுகளார்.
லி மயறுகளானல
 மஜறுகளாஸைபெனின்
1997-2002
மக்களபவறுத் தே
அரசறுகளாங்கததில அடமச்சரறுகளாக இரந்திரந்் தே அவர், 2011 இல
லிபியறுகளாவில
 மநட் மநடைறுகளாவின்
 மைபெறுகளாடர
ஆ் தேரித் தேறுகளார்.
 ம் தேசிய
சட்நடைமன்றததில 2015 இல அவசரகறுகளால்லநிடல்ல திணிப்புக்கு
ஆ் தேரவறுகளாக இநடைது முன்னணி வறுகளாக்களித் தேது.
இன்று பம மல்லறுகளான் மசறுகளான் முன்டவக்கின்ற  மவடல்லததிட்நடைங்களும
 மகறுகளாரிக்டககளும மிகவும பவறுடமயறுகளான வறுகளாயச்சவநடைறுகளாலக முகள
ஆகும.
அவரடநடையது
ஒர
மு் தேல்லறுகளாளிததுவ
 மவடல்லததிட்நடைமறுகளாகும.
ஒர
 மசறுகளாசலிசக்
பகறுகளாளடகயறுகளானது
ஐ மரறுகளாப்பிய மற்றும சர்வ ம் தேசத ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள வர்க்கததின்
ஒன்றுைபெட்நடை
நநடைவடிக்டகடய
அவசியமறுகளாகக்
 மகறுகளாரகிறது.
சர்வ ம் தேச
மூல்ல் தேனப்
ைபெறுகளாயடவச்
சறுகளார்ந்திரப்ைபெதும,
35
ஆண்டுகளுக்கு முன்ைபெறுகளாக மிததி மரறுகளான் PS இன் “சிக்கன
நநடைவடிக்டகத
திரப்ைபெ”தட் தே
பசய் தே மைபெறுகளாது
அளித் தே
விட்டுக்பகறுகளாடுப்புகடுகளக் கூநடை அளிக்கமுடியறுகளா் தே அ் தேனினும
 மமறுகளாசமறுகளான
நிடல்லயில
இரப்ைபெதுமறுகளான
பிபரஞ்சு
மு் தேல்லறுகளாளிததுவத் தேறுகளால
எந்் தே
உரப்ைபெடியறுகளான
சீர்திரத் தே
நநடைவடிக்டககளும எடுக்கப்ைபெநடை முடியறுகளாது.
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பம மல்லறுகளான் மசறுகளானின்
“இரண்நடைறுகளாம
திட்நடை”ததில
உரவடிவம
பைபெறுகின்ற
அவரது
பவளியுறவுக்
பகறுகளாளடகயறுகளானது
பிற் மைபெறுகளாக்குத் தேனமறுகளானதும
 ம் தேசியவறுகளா் தேரீதியறுகளானதும
ஆகும.
அவரது ”இரண்நடைறுகளாம திட்நடைம” பிரறுகளான்சின் ஒர பிபரஞ்சு
மு் தேல்லறுகளாளிததுவ அரசறுகளாங்கம  மஜர்மனியுநடைன்  மமறுகளாதுவ் தேற்கும
யூ மரறுகளாடவ விட்டு வில்லகுவ் தேற்கும விரப்ைபெததுநடைன் இரந்் தேறுகளாக
 மவண்டும
என்ற
மு் தேற் மகறுகளாடுகள
அடிப்ைபெடநடையறுகளாகக்
பகறுகளாண்டிரக்கிறது.
் தேறுகளான்
 ம் தேர்வறுகளானறுகளால
 மஜர்மனி
மீது
டவக்கவிரக்கும  மகறுகளாரிக்டககள என்னவறுகளாயிரக்கும என்ைபெது
குறிதது Le Parisien உநடைன் விவறுகளாதிக்டகயில பம மல்லறுகளான் மசறுகளான்
கூறினறுகளார்: “ மஜர்மனிக்கு முடியறுகளாது என்று பசறுகளாலல்ல எந்் தே
வழியுமிலடல்ல. ஸபைபெயின், இத் தேறுகளாலி,  மைபெறுகளார்ச்சுக்கல,  மைபெறுகளால்லந்து
என வரிடசயறுகளாய ைபெல்ல நறுகளாடுகளுக்கு  மைபெறுகளாதும மைபெறுகளாதும என்றறுகளாகி
விட்நடைது.  மஜர்மனி நகர விரமைபெவிலடல்ல என்றறுகளால, ஐ மரறுகளாப்பிய
ஒன்றியம அவர்களிநடைம [ மம மல்ல ைபெட்டியலிநடைப்ைபெட்நடை நறுகளாடுகளிநடைம]
இரந்து வில்லகுவது ் தேறுகளான் இரண்நடைறுகளாம திட்நடைம என்று நறுகளான்
கூறியிரக்கி மறன்.”
கிரீசிலும பிறபவங்கிலும ஐ மரறுகளாப்பிய ஒன்றியததின் சிக்கன
நநடைவடிக்டகயறுகளால குறிடவக்கப்ைபெடுகின்ற ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்கடுகளப்
ைபெறுகளாதுகறுகளாப்ைபெ் தேற்கறுகளாக பிரறுகளான்சிலும மற்றும ஐ மரறுகளாப்ைபெறுகளாபவங்கிலும
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்கடுகள
அணிதிரட்டுகின்ற
ஒர
சர்வ ம் தேச
மூ மல்லறுகளாைபெறுகளாயதட் தே பம மல்லறுகளான் மசறுகளான் அபிவிரததி பசயயவிலடல்ல.
அ ம் தே மைபெறுகளால்ல ஒர இரறுகளாணுவவறுகளா் தே எதிர்ப்பு மூ மல்லறுகளாைபெறுகளாயதட் தேயும
அவர்
ஆ மல்லறுகளாசடனடவக்கவிலடல்ல.
ஐ மரறுகளாப்ைபெறுகளாவுக்குளுகளறுகளாக
இரறுகளாணுவ அணிவரிடசயில ஒர மறுகளாற்றததிற்கு  மகறுகளாடிட்டுக்
கறுகளாட்டுகின்ற
அவர்,
அ ம் தே மநரததில
கட்நடைறுகளாய
இரறுகளாணுவ
 மசடவடய
மீண்டும
பகறுகளாண்டுவரவ் தேற்கும
 மைபெறுகளாரக்குத
் தேயறுகளாரிப்பு
பசயவ் தேற்கும
ஆ மல்லறுகளாசடன
பசறுகளாலலிக்
பகறுகளாண்டிரக்கிறறுகளார்.
பம மல்லறுகளான் மசறுகளானின்
வறுகளாயவீச்சறுகளானது
சமூக
வறுகளாயச்சவநடைறுகளால,
ஜனரஞ்சகவறுகளா் தேம மற்றும  ம் தேசியவறுகளா் தேம ஆகியவற்றின் ஒர
அைபெறுகளாயகரமறுகளான
கல்லடவயறுகளாகும.
ஹறுகளால்லண்டின்
கீழ
பம மல்லறுகளான் மசறுகளான் பவகுதூரம வல்லது  மநறுகளாக்கி நகர்ந்திரக்கிறறுகளார்.
அவரது மக்களின் சகறுகளாப்் தேம (L'ère du peuple) புத் தேகததில
குறிப்பிட்நடைவறுகளாறு, இநடைது,  மசறுகளாசலிசம மற்றும ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள
வர்க்கததிற்கறுகளான ஒர சுயறுகளாதீனமறுகளான ைபெறுகளாததிரம ஆகியடவ
அடனததும கறுகளால்லறுகளாவதியறுகளாகி விட்நடைன என்ற முன் மனறுகளாக்கின்
அடிப்ைபெடநடையில இநடைது முன்னணியின்  மவட்ைபெறுகளாுகளரறுகளாக பைபெறுகளாதுவில
 மைபெறுகளாட்டியிடுவட் தேத ் தேவிர்க்கும பைபெறுகளாரட் மநடை அடிைபெணியறுகளா பிரறுகளான்ஸ
(France insoumise) என்னும இயக்கதட் தே அவர் உரவறுகளாக்கினறுகளார்.
LR இன் அரசியல ஆ மல்லறுகளாசகரறுகளான ைபெறுகளாட்ரிக் புய மனறுகளான் மற்றும
ைபெததிரிடகயறுகளாுகளரறுகளான எரிக் பச மமறுகளார்  மைபெறுகளான்ற அதி-வல்லது,
 ம் தேசியவறுகளா் தே பிரைபெல்லங்களுநடைன் அவர் பகறுகளாண்டிரக்கும நட்புறவு
ஊரறிந்் தே விநடையமறுகளாகும.
பம மல்லறுகளான் மசறுகளானுக்கு வரல்லறுகளாற்றில முன் மனறுகளாடி ஒரவடரக் கறுகளாண
 மவண்டுபமன்றறுகளால, 1920 கள மற்றும 1930 களில பைபெலஜயததின்
சமூக ஜனநறுகளாயகக் கட்சித ் தேடல்லவரறுகளாய இரந்் தே பஹன்றி டு
மறுகளான்  மைபெறுகளான்ற மனி் தேர்கடுகளத ் தேறுகளான் ஒரவர் திரமபிப் ைபெறுகளார்க்க
 மவண்டியிரக்கும.
பைபெரமந்் தே
நிடல்லயின்
சமயததில,

மு் தேல்லறுகளாளிததுவததின் கீழறுகளான திட்நடைமிநடைலுக்கு அடழப்புவிடுத் தே
ஒர  ம் தேசியவறுகளாதியறுகளான டு மறுகளான், மறுகளார்க்சிசதட் தே எதிர்த் தே ம் தேறுகளாடு
மிகவும பிற் மைபெறுகளாக்கறுகளான வழிகளில அ் தேடன அபிவிரததி
பசய் தேறுகளார். இத் தேறுகளாலியின் ைபெறுகளாசிச சர்வறுகளாதிகறுகளாரியறுகளான பைபெனிட் மநடைறுகளா
மு மசறுகளாலினி
உளளிட்நடை
ைபெல் தேரப்ைபெறுகளான
வல்லது-சறுகளாரி
ஆளுடமகளுநடைன் அவர் ப் தேறுகளாநடைர்புபகறுகளாண்நடைறுகளார். இறுதியறுகளாக, 1940
இல பைபெலஜயம மீ் தேறுகளான நறுகளாஜக்குகளது ைபெடநடைபயடுப்பின்  மைபெறுகளா் தேறுகளான
தீர்மறுகளானகரமறுகளான பநரக்கடியின் சமயததில, அவர் ் தேனது
பசறுகளாந்் தேக் கட்சிடய கடல்லதது விட்டு ஒர நறுகளாஜ-ஒததுடழப்புவறுகளா் தே
ஆட்சிடய நிறுவ ஆ் தேரவறுகளாக தீவிரமறுகளான பநரக்கு் தேல்லளித் தேறுகளார்.

புதிய
முதேெரளித்துவ-எதிர்ப்புக்
திவரல்நி்சியெ

கட்சியின்

 மசறுகளாசலிஸட் கட்சி மற்றும பம மல்லறுகளான் மசறுகளான் குறிதது இநடைது-சறுகளாரி
விமர்சனதட் தே  ம் தேடும ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்களுக்கு,  மசறுகளாசலிச சமததுவக்
கட்சியறுகளானது NPA, LO மற்றும POID  மைபெறுகளான்ற கட்சிகள
ப் தேறுகளாநடைர்ைபெறுகளாக மிகக் கவனமறுகளான எச்சரிக்டககடுகள விடுக்கிறது.
இடவ PS இன் நீண்நடை கறுகளால்ல கூட்நடைறுகளாளிகுகளறுகளாக இரப்ைபெடவ
என்ைபெ ம் தேறுகளாடு,
ட்பரறுகளாட்ஸகிசததிற்கு
கடும
எதிர்ப்பு
கறுகளாட்டி
வரைபெடவயும ஆகும. பம மல்லறுகளான் மசறுகளாடன விநடை எந்் தே வி் தேததிலும
இடவ  மைபெறுகளாரக் மகறுகளா அலல்லது சிக்கன நநடைவடிக்டகக் மகறுகளா எதிர்ப்பு
கறுகளாட்டுவதிலடல்ல.
1953 இல ஸ் தேறுகளாபிக்கப்ைபெட்நடை சமயததில எந்் தே நடுத் தேர வர்க்க
சக்திகளிநடைமிரந்து முறிததுக் பகறுகளாண்நடை ம் தேறுகளா அந்் தே சக்திகளின்
வழிவந்் தே ம் தே NPA என்ைபெ ம் தேறுகளாடு, இது பின்னர் 1968 க்குப் பிந்ட் தேய
குட்டி-மு் தேல்லறுகளாளிததுவ மறுகளாணவர் இயக்கததின் பிரிவுகளில ஒர
சமூக அடித் தேுகளதட் தேக் கண்பநடைடுத் தேது. இது வசதியறுகளான நடுத் தேர
வர்க்கததின்
ஏகறுகளாதிைபெததிய-ஆ் தேரவு
அடுக்குகளுக்கறுகளாகப்
 மைபெசுகிறது. 2009 இல, 2008  மவறுகளால ஸட்ரீட் பைபெறுகளாறிவுக்கு ஒர
சில்ல மறுகளா் தேங்களின் பின்னர், LCR (Ligue communiste révolutionnaire)
புதிய
மு் தேல்லறுகளாளிததுவ
எதிர்ப்புக்
கட்சியறுகளாக
(NPA)
மறுகளாற்றப்ைபெட்நடைடமயறுகளானது, LCR ட்பரறுகளாட்ஸகிசததுநடைன் எஞ்சியிரந்் தே
எந்் தே அடநடையறுகளாுகள ஒட்டு் தேடல்லயும முறிததுக் பகறுகளாண்டிரந்் தேது
என்ைபெட் தேயும
உல்லகுகளறுகளாவிய
பைபெறுகளாருகளறுகளா் தேறுகளார
பநரக்கடிக்கு
முகமபகறுகளாடுக்கின்ற
நிடல்லயில
அது
வல்லது
 மநறுகளாக்கிய
பைபெரியப் தேறுகளார நகர்வுக்கு ் தேயறுகளாரிப்பு பசயது பகறுகளாண்டிரந்் தேது
என்ைபெட் தேயும அரசியல உயரடுக்குக்கு ப் தேளிவறுகளாக சமிக்டக
பசயயும ஒர  மநறுகளாக்கம பகறுகளாண்நடை் தேறுகளாய இரந்் தேது.
ICFI

க்கறுகளான ் தேனது ஸ் தேறுகளாைபெக  மவடல்லததிட்நடைததில LCR
பின்வரமறுகளாறு எழுதியது: “NPA ட்பரறுகளாட்ஸகிசததுநடைன் எந்் தேபவறுகளார
் தேனிச்சிறப்ைபெறுகளான
உறடவயும
பகறுகளாண்டிரக்கப் மைபெறுகளாவதிலடல்ல,
மறுகளாறறுகளாக
கநடைந்் தே
இரண்டு
நூற்றறுகளாண்டுகளின்
 மைபெறுகளாது,
அடமப்புமுடறயுநடைன் முழுமூச்சறுகளாக  மமறுகளாதிவந்திரக்கிறவர்குகளது
ப் தேறுகளாநடைர்ச்சிக் மக உரிடம மகறுகளாரகிறது. NPA ஒர ைபென்முகத் தேன்டம
பகறுகளாண்நடை ஜனநறுகளாயகக் கட்சியறுகளாகும. உல்லகமயமறுகளாக்கல-எதிர்ப்பு
இநடைதுகளிநடைம இரந்து, அரசியல சூழலியல இயக்கததிநடைம
இரந்து, PS மற்றும PCF இல இரந்து வந்் தே  ம் தேறுகளாழர்களிநடைம
இரந்து, அரறுகளாஜகவறுகளா் தே இயக்கததிநடைம இரந்து, புரட்சிகர
இநடைதிநடைம இரந்து என சமூக இயக்கததின் ைபெல மவறு
NPA
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ைபெறுகளாகங்களிநடைம
இரந்் தேறுகளான
 ம் தேறுகளாழர்குகளது
ைபெங் மகற்பு
அவசியமறுகளாகும. அடநடையறுகளாுகளப்ைபெடுததிக் பகறுகளாளவ் தேறுகளாக இலல்லறுகளாமல,
் தேன்டன  மமல்லதிகமறுகளாய இன்னும திறப்ைபெ் தேன் மூல்லமறுகளாக NPA
பவன்பறடுப்ைபெ் தேற்கு அத் தேடனயும இரக்கிறது.”
அ் தேற்குப் பின்வந்் தே NPA இன் ைபெறுகளாததிரதட் தே உல்லக  மசறுகளாசலிச
வடல்லத ் தேுகளததில PES மிகவிரிவறுகளாக ஆவணப்ைபெடுததியிரக்கிறது.
பம மல்லறுகளான் மசறுகளானுநடைன்  மசர்ந்து, NPA உம 2012 இறுதிச் சுற்றில
ஹறுகளால்லண்டுக்கு வறுகளாக்களிக்க அடழப்பு விடுத் தேது. கநடைந்் தே ஆறு
ஆண்டுகளில,
லிபியறுகளா,
சிரியறுகளா,
மற்றும
உக் மரனில்லறுகளான
பைபெரமைபெறுகளாலும
ரஷ்யறுகளாடவக்
குறிடவத் தேறுகளான
 மநட் மநடைறுகளாவின்
் தேடல்லயீடுகடுகள ஊக்குவிப்ைபெதில NPA ஒர முக்கிய ைபெறுகளாததிரதட் தே
வகிதது வந்திரக்கிறது. இது கிரீசில சிக்கன நநடைவடிக்டக சறுகளார்பு
சிரிசறுகளா அரசறுகளாங்கதட் தே ஆ் தேரித் தேது.  மைபெறுகளார் முடனப்புத ் தேறுகளான் 2017
 ம் தேர்் தேலில NPA இன் ் தேடல்லயீட்டின் இர் தேயத் தேறுகளானமறுகளாக இரந்து
வந்துளுகளது. பம மல்லறுகளான் மசறுகளானின் “ஜனரஞ்சகவறுகளா் தேம” மீ் தேறுகளான
அ் தேன்
் தேறுகளாக்கு் தேலகள
-பம மல்லறுகளான் மசறுகளானின்
ரஷ்ய-ஆ் தேரவு
நிடல்லப்ைபெறுகளாடுகள ப் தேறுகளாநடைர்ைபெறுகளாக ஊநடைகங்கள அவர்மீது ் தேறுகளாக்கு் தேல
நநடைததிய நிடல்லயில இது வந்திரந்் தேது- வல்லதின் ைபெக்கமிரந்து
வந்திரந்் தேன என்ைபெ ம் தேறுகளாடு, NPA ஆ் தேரவளிக்கின்ற ரஷ்யறுகளாவுக்கு
எதிரறுகளான ஒர  மைபெறுகளார் முடனப்பின் மீது பம மல்லறுகளான் மசறுகளான்
விமர்சனங்கள
டவப்ைபெது
குறித் தே
 மகறுகளாைபெதட் தே
பிரதிைபெலிப்ைபெ் தேறுகளாகவும அடமந்திரந்் தேது.
சிரியறுகளா மீது ட்ரமப் ் தேறுகளாக்கு் தேல நநடைததிய் தேற்குப் பின்னர், NPA இன்
ஜனறுகளாதிைபெதி  மவட்ைபெறுகளாுகளரறுகளான பிலிப் புட்டு சிஐஏ இன் ைபெரப்புடரயில
இரந்து கிட்நடைத் தேட்நடை பிரித் தேறியமுடியறுகளா் தே வறுகளார்தட் தேகடுகளக்
பகறுகளாண்டு,  மைபெறுகளார் எதிர்ப்பு ஆர்ப்ைபெறுகளாட்நடைங்களில இரந்து ் தேன்டன
் தேளளி நிறுததிக் பகறுகளாளகின்ற ஒர அறிக்டகடய விடுத் தேறுகளார்.
சிரியறுகளாவில்லறுகளான  மைபெறுகளாரின் எதிர்ப்ைபெறுகளாுகளர்கடுகள ஜனறுகளாதிைபெதி ைபெஷறுகளார்
அல-ஆசறுகளாத ஆட்சிடயப் ைபெறுகளாதுகறுகளாப்ைபெவர்குகளறுகளாகக் கூறி அவதூறு
பசய் தே
அந்் தே
அறிக்டக,
”அபமரிக்க
இரறுகளாணுவத
் தேறுகளாக்கு் தேலகளின் எந்் தே ஆ் தேர மவறுகளா அலல்லது அவற்றின் மீது
நமபிக்டக மயறுகளா இலல்லறுகளா் தே அ ம் தே மவடுகளயில, எல ஆசறுகளாத மற்றும
அவரது விசுவறுகளாசிகளுநடைன் ஒர ‘உரப்ைபெடியறுகளான’ அடமதிக்கு
ஆ மல்லறுகளாசடனயளிப்ைபெ் தேற்கறுகளாக
அந்் தே
சர்வறுகளாதிகறுகளாரியறுகளால
பகறுகளாலல்லப்ைபெட்ட்நடை
நூறறுகளாயிரக்கணக்கறுகளான
மரணங்களுக்கும
மிலலியன்
கணக்கில
இநடைமபைபெயர்ந்் தேவர்கள
மற்றும
அகதிகளுக்கும ் தேமது கண்கடுகள மூடிக் பகறுகளாளகின்ற பிபரஞ்சு
அரசியல கட்சிகளின் ஆர்ப்ைபெறுகளாட்நடைங்களில நறுகளாங்கள  மசரவ் தேறுகளாய
இலடல்ல” என்று அறிவித் தேது.
2017 ஜனறுகளாதிைபெதித  ம் தேர்் தேல பிரச்சறுகளாரமறுகளானது, 2002 ஜனறுகளாதிைபெதித
 ம் தேர்் தேல
பநரக்கடிக்குப்
பிந்ட் தேய
LCR/NPA
இன்
ஒட்டுபமறுகளாத் தேமறுகளான அரசியல ைபெரிணறுகளாம வுகளர்ச்சியின் மீதுமறுகளான
ஒர குற்றப்ைபெததிரிடகயறுகளாகும. FN அதிகறுகளாரததுக்கு வந்் தேறுகளால
நநடைந்து விடு மமறுகளா என்று ைபெரந்் தே மக்கள ைபெயந்து பகறுகளாண்டிரந்் தே
எ ம் தேச்சறுகளாதிகறுகளார ஆட்சி,  மைபெறுகளார் மற்றும ஆழமறுகளான சிக்கன
நநடைவடிக்டககள
ஆகியவற்றுக்கறுகளான
முடனப்டைபெ
் தேடுதது
நிறுததுவ் தேற்கு LCR இன் PS “ ம் தேறுகளாழர்கள” உளளிட்நடை
ைபெறுகளாரமைபெரியமறுகளான மு் தேல்லறுகளாளிததுவக் கட்சிகடுகள நமபியிரக்க
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்களுக்கு LCR கூறியது. ஆனறுகளால PS ் தேறுகளான் ஒர

நிரந்் தேர அவசரகறுகளால்ல நிடல்லடயத திணித் தேது, ஒ மரயடியறுகளான சமூக
பவட்டுகடுகள நநடைததியது, வரிடசயறுகளாய  மைபெறுகளார்கடுகள நநடைததியது.
அததுநடைன் இநடைதின் திடசயில இரந்து  மைபெறுகளாரக்கு வரகின்ற
எதிர்ப்டைபெத ் தேடுப்ைபெ் தேற்கு அது NPA ஐ சறுகளார்ந்திரந்் தேது.
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள வர்க்கததில ட்பரறுகளாட்ஸகிசததிற்கறுகளான  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைமறுகளானது
NPA, LO அலல்லது POID ஆகியவற்றுநடைனறுகளான ஒர கூட்நடைணியின்
மூல்லமறுகளாக நநடைக்கப்  மைபெறுகளாவது கிடநடையறுகளாது, மறுகளாறறுகளாக அவற்றுக்கு
எதிரறுகளான கடுடமயறுகளான  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைததி மல்ல மய நநடைந் ம் தேறும.

போரோலிோ ோமத்துவக் கட்சி்சியய
கட்டிடியயழுப்புபவரம்!
பிரறுகளான்சின்
அரசியல
ஸ் தேறுகளாைபெகம
மதிப்பிழந்து
விட்டிரப்ைபெப் தேன்ைபெது,  மைபெறுகளார் மற்றும சர்வறுகளாதிகறுகளாரம ஆகியடவ
மறுஎழுச்சி கண்நடை நிடல்லடமகளின் கீழ, பிபரஞ்சு மற்றும
சர்வ ம் தேச
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள
வர்க்கம
ஒர
ைபெரந்் தே
அரசியல
 மநறுகளாக்குநிடல்லமறுகளாற்றததிற்குள பசன்று பகறுகளாண்டிரப்ைபெ் தேன் ஒர
ஆரமைபெ கட்நடைமறுகளாகும. புரட்சிகர மறுகளார்க்சிசததின் அடிப்ைபெடநடைக்
 மகறுகளாட்ைபெறுகளாடுகளுக்கு திரமபுவட் தே ் தேவிர்த் தே  மவறு எந்் தேபவறுகளார
வழியும அங் மக இலடல்ல. அக் மநடைறுகளாைபெர் புரட்சியின் இந்் தே
நூறறுகளாவது
ஆண்டில,
100
ஆண்டுகளுக்கு
முன்ைபெறுகளாக
 மைபெறுகளாலஷிவிக் கட்சி நநடைததிய சமரசமற்ற  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைதட் தேயும அது
பகறுகளாண்டிரந்் தே சர்வ ம் தேச முன் மனறுகளாக்டகயும அததுநடைன் ரஷ்ய
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள வர்க்கம நநடைததிய தீரமிகு  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைங்கடுகளயும
ைபெரந்் தே மக்கள நிடனவுகூரகின்றப் தேறுகளார  மநரததில, PES ஆல
முன்பனடுக்கப்ைபெடுகின்ற முன் மனறுகளாக்கு இதுவறுகளாகும.
 மசறுகளாசலிஸநடைறுகளாகவும LCR ட்பரறுகளாட்ஸகிஸநடைறுகளாகவும ் தேவறறுகளாக
அடநடையறுகளாுகளம கறுகளாணப்ைபெட்நடை சமயததின்  மைபெறுகளாது ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்கள
கண்நடை  ம் தேறுகளாலவிகளும கறுகளாட்டிக் பகறுகளாடுப்புகளும உண்டமயறுகளான
ட்பரறுகளாட்ஸகிசததின்
 மகறுகளாணததில
இரந்து
மட்டு மம
விுகளங்கப்ைபெநடைவும ் தேடல்லகீழறுகளாக்கப்ைபெநடைவும முடியும என்ைபெட் தே PES
வலியுறுததுகிறது.
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள
வர்க்கததின்
அரசியல
சுயறுகளாதீனததின் மீ் தேறுகளான ICFI இன் சமரசமற்ற ைபெறுகளாதுகறுகளாப்பு மற்றும
பிரறுகளான்சில PCF அலல்லது PS உநடைனறுகளான கூட்நடைணிகளுக்கறுகளாக
ட்பரறுகளாட்ஸகிசதட் தேக் டகவிநடை ைபெல மவறு அடமப்புகடுகளயும
இட்டுச்பசன்ற குட்டி-மு் தேல்லறுகளாளிததுவ அழுத் தேங்களுக்கு அ் தேன்
எதிர்ப்பு, ஆகியவற்றின் சர்வ ம் தேச ப் தேறுகளாநடைர்ச்சிடய மய PES ் தேனது
 மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைததிற்கறுகளான அடித் தேுகளமறுகளாகக் பகறுகளாண்டுளுகளது.
PS

இன் பிபரஞ்சு பிரிவறுகளாக பசன்ற வசந்் தேகறுகளால்லததில
ஸ் தேறுகளாபிக்கப்ைபெட்நடை PES ் தேனது பசறுகளாந்் தே  மவட்ைபெறுகளாுகளடர நிறுததும
ஒர நிடல்லயில இலடல்ல. எனினும, மு் தேல்லறுகளாளிததுவததின்
பநரக்கடி துரி் தேமறுகளாய தீவிரப்ைபெடுவ் தேன் மததியில எங்குகளது
முன் மனறுகளாக்கு அதிகமறுகளான ஆ் தேரடவப் பைபெறும என்று நறுகளாங்கள
நமபுகி மறறுகளாம.
PES
இல
இடணவ் தேற்கும,
அ் தேடனக்
கட்டிபயழுப்புவ் தேற்கும ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்கள, இடுகளஞர்கள மற்றும
 மசறுகளாசலிச
சிந்் தேடனயுளுகள
புததிஜீவிகளுக்கு
நறுகளாங்கள
விண்ணப்பிக்கி மறறுகளாம.
ICFI

ஏகறுகளாதிைபெததியப்  மைபெறுகளார் மற்றும  ம் தேசியவறுகளா் தேததின் அத் தேடன
வடிவங்கடுகளயும PES எதிர்க்கின்றது. பிரிட்நடைன்  மசறுகளாசலிச
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சமததுவக்

கட்சி
மற்றும
 மஜர்மனியின்
Sozialistische
Gleichheitspartei ஆகிய ஐ மரறுகளாப்ைபெறுகளாவிலிரக்கும ் தேன் ச மகறுகளா் தேரக்
கட்சிகளுநடைன் இடணந்து, இது ஐ மரறுகளாப்பிய  மசறுகளாசலிச அரசுகளின்
ஒன்றியம என்ற முன் மனறுகளாக்கிடன முன்பனடுக்கிறது. இது
ஐ மரறுகளாப்பிய ஒன்றியதட் தேயும சரி, பம மல்லறுகளான் மசறுகளான் மற்றும லு
பைபென்  மைபெறுகளான்று ஐ மரறுகளாப்பிய ஒன்றியதட் தே ஒர  ம் தேசியவறுகளா் தே
அடிப்ைபெடநடையில எதிர்க்கின்றவர்குகளது பகறுகளாளடககடுகளயும சரி
இரண்டநடையு மம எதிர்க்கிறது.  மைபெறுகளார் பநரக்கடியும ஐ மரறுகளாப்பிய
ஒன்றியததின் சிக்கன நநடைவடிக்டக முடனப்பும நறுகளாடுகளுக்கு
இடநடையில்லறுகளான  மமறுகளா் தேலகள மூல்லமறுகளாக தீர்க்கப்ைபெநடை முடியறுகளாது,
மறுகளாறறுகளாக
ஒவ்பவறுகளார
நறுகளாட்டிலும
வர்க்கப்
 மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைததின்
மூல்லமறுகளாகவும ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள வர்க்கததின் மூல்லமறுகளாக மு் தேல்லறுகளாளிததுவ
வர்க்கம
தூக்கிவீசப்ைபெடுவ் தேன்
மூல்லமறுகளாகவும,
ஐ மரறுகளாப்ைபெறுகளாபவங்கிலும
 மசறுகளாசலிசக்
பகறுகளாளடககடுகள
பின்ைபெற்றுகின்ற ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகளர்’ அரசுகுகளது ஒர கூட்நடைடமப்பு
கட்டிபயழுப்ைபெப்ைபெடுவ் தேன் மூல்லமறுகளாகவும மட்டு மம தீர்க்கப்ைபெநடை
முடியும.
எலல்லறுகளாவற்றுக்கும  மமல்லறுகளாக,  மைபெறுகளார் மற்றும மு் தேல்லறுகளாளிததுவததிற்கு
எதிரறுகளானப் தேறுகளார
 மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைததில
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள
வர்க்கதட் தே
அணிதிரட்டுவ் தேற்கு
ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள
வர்க்கததின்
புரட்சிகர
சர்வ ம் தேசிய ் தேடல்லடமயறுகளாக ICFI ஐ கட்டிபயழுப்புவ் தேற்கறுகளாக PES
முற்ைபெடுகிறது.  மைபெறுகளாரக்கு எதிரறுகளான ICFI இன் அறிக்டகயின்
வழியில, அது பின்வரமறுகளாறு வலியுறுததுகிறது:
•  மைபெறுகளாரக்கு எதிரறுகளான  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைமறுகளானது, சமூகததின் மறுகளாபைபெரம
புரட்சிகர சக்தியறுகளான ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள வர்க்கம, மக்களின் அத் தேடன
முற் மைபெறுகளாக்குக் கூறுகடுகளயும ் தேனக்குப் பின்னறுகளால அணிதிரட்டி
முன்நிற்ைபெட் தே
அடிப்ைபெடநடையறுகளாகக்
பகறுகளாண்டு
அடமந்திரக்க
 மவண்டும.
•
புதிய
 மைபெறுகளார்-எதிர்ப்பு
இயக்கமறுகளானது
மு் தேல்லறுகளாளிததுவ
எதிர்ப்புத் தேனமறுகளான் தேறுகளாகவும  மசறுகளாசலிசத ் தேன்டமயுடநடைய் தேறுகளாகவும
இரந்் தேறுகளாக
 மவண்டும,
ஏபனன்றறுகளால
நிதி
மூல்ல் தேனததின்
சர்வறுகளாதிகறுகளாரததிற்கு
முடிவு கட்டுவ் தேற்கும இரறுகளாணுவவறுகளா் தேம
மற்றும  மைபெறுகளாரக்கறுகளான அடிப்ைபெடநடைக் கறுகளாரணமறுகளாய திகழும
பைபெறுகளாருகளறுகளா் தேறுகளார
அடமப்புமுடறக்கு
முற்றுப்புளளி
டவப்ைபெ் தேற்குமறுகளான  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைததின் வழியலல்லறுகளாமல  மைபெறுகளாரக்கு
எதிரறுகளான எந்் தேபவறுகளார பைபெறுகளாறுப்புணர்வு வறுகளாயந்் தே  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைமும
இரக்க முடியறுகளாது.
• ஆக மவ, இந்் தே புதிய  மைபெறுகளார்-எதிர்ப்பு இயக்கமறுகளானது,
அததியறுகளாவசியமறுகளான வடகயில, மு் தேல்லறுகளாளிததுவ வர்க்கததின்
அத் தேடன அரசியல கட்சிகள மற்றும அடமப்புகளில இரந்து,
முழுடமயறுகளாகவும
குழப்ைபெததிற்கு
இநடைம் தேரறுகளா் தே
வடகயிலும,
சுயறுகளாதீனமறுகளான் தேறுகளாகவும
அவற்றுக்கு
கு மரறுகளா் தேமறுகளான் தேறுகளாகவும
இரந்் தேறுகளாக  மவண்டும.
•
எலல்லறுகளாவற்றுக்கும
 மமல்லறுகளாக,
புதிய
 மைபெறுகளார்-எதிர்ப்பு
இயக்கமறுகளானது சர்வ ம் தேசரீதியறுகளான் தேறுகளாக, ப் தேறுகளாழில்லறுகளாுகள வர்க்கததின்
ைபெரந்் தே சக்திடய ஏகறுகளாதிைபெததியததிற்கு எதிரறுகளான ஒர ஐக்கியப்ைபெட்நடை
உல்லகுகளறுகளாவிய  மைபெறுகளாரறுகளாட்நடைததில அணிதிரட்டுவ் தேறுகளாக இரந்் தேறுகளாக
 மவண்டும.

