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பிரரெஞ்சு ஊடகங்களும, அரெசியல் கட்சிகளும
 ச் சோ்லிஸ்ட் கட்சி அரெ் சோங்கத்தின
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு ்தி்ப்பு சதியய ம்ப்பு சதியபு சதியை மறைக்க முயல்கினபு சதியை மறைன
By Alex Lantier, 20 May 2017
மே 7 ஜனாதிபதி ம தேர் தேல்களில் மளாளலிஸ்ட் கட்சி (PS) ஆ தேரவ
மவேட்பாளர் இோனுவேல் ேக்மரான் அல்் அல்லாேல் ம தேசிய முன்னண
மவேட்பாளர் ேரீன் லு ன் லு பபன் ன் லு பஜயித்திருந் தோல், ன் லு பவேளிமயறவிருக்கும
மளாளலிஸ்ட் கட்சி அரளாங்கம ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு ளதி ஒன்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றற நடத் தே
திட்டமிட்டிருந் தே தோக வியாழனன்று L’Obs ளஞ்சிிழ்ப்பு சதி ஒன்றக ன் லு பவேளியிட்ட
அளா தோரண ன் லு பளய்தி குறித்து பிர தோன பின் லு பரஞ்சு ஊடகங்களும ேற்றும
அரசியல் கட்சிகளும ன் லு பவேள்ளியன்று ன் லு ப தோடர்ந்து ன் லு பேறு தொடர்ந்து மௌனம ளாதித் தேன.
பாசிள-எதிர்ப்பு
மபாராட்டங்கிழ்ப்பு சதி ஒன்றள
நசுக்கவம,
ேற்றும
வேழிழ்ப்பு சதி ஒன்றேயான ம தேர் தேல் கா் அல்ல நிழ்ப்பு சதி ஒன்றடமுிழ்ப்பு சதி ஒன்றறகளில் இருந்து
உிழ்ப்பு சதி ஒன்றடத்துக் ன் லு பகாள்ளவம ேற்றும ஒரு மளாளலிஸ்ட் கட்சி
பிர தேே ேந்திரிிழ்ப்பு சதி ஒன்றய ஏற்குோறு லு ன் லு பபன்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றன நிர்பந்திக்கவம
ன் லு பபருேளவி் அல்லான ன் லு பபாலிிழ்ப்பு சதி ஒன்றபொலிஸை அணதிரட்டும திட்டங்கள்
ன் லு பளய்யப்பட்டிருந் தேன. உயர்ேட்ட அரசு அதிகாரி ஒருவேர்
L’Obs க்கு கூறியவோறு, “நாடு முழுிழ்ப்பு சதி ஒன்றேயாக ன் லு பளயல்படாேல்
நிறுத் தேப்பட்டிருக்கும. அரசின் பாதுகாப்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றப உறுதி ன் லு பளய்து
ிழ்ப்பு சதி ஒன்றவேப்பது ேட்டுமே அரளாங்கத்தின் ஒமர முன்னுரிிழ்ப்பு சதி ஒன்றேயாக
இருந்திருக்கும.” அ தோவேது, மளாளலிஸ்ட் கட்சி பிரான்சில்
வேழிழ்ப்பு சதி ஒன்றேயான
நாடாளுேன்ற
ஆட்சி
வேடிவேங்கிழ்ப்பு சதி ஒன்றள
நிழ்ப்பு சதி ஒன்றடமுிழ்ப்பு சதி ஒன்றறயளவில் இிழ்ப்பு சதி ஒன்றடநிறுத்தி இருக்கும என்கின்ற
அம தேமவேிழ்ப்பு சதி ஒன்றளயில், லு ன் லு பபன்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றன அதிகாரத்தில்  தேக்க
ிழ்ப்பு சதி ஒன்றவேப்பதும ேற்றும இடதிலிருந்து வேரும எதிர்ப்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றப
நசுக்குவேதுமே அ தேன் மநாக்கோக இருந் தேது.
இச்ன் லு பளய்தியின்
உள்ளடக்கத்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே
அதிகாரிகள்
ேறுக்கா தேதுடன் மளர்ந்து, இந் தே ன் லு பளய்தி குறித்து முற்றிலும
கண்டுங்காணாேல்
இருக்கும
ன் லு பேறு தொடர்ந்து மௌனோனது,
ப் அல்ல
அநாேம தேயர்கள், மளாளலிஸ்ட் கட்சியின் உயர்ேட்ட ஆ தோர
நபர்களிடமிருந்து கிிழ்ப்பு சதி ஒன்றடத் தே  தேகவேல்களின் அடிப்பிழ்ப்பு சதி ஒன்றடயில்
அிழ்ப்பு சதி ஒன்றேந்திருந் தே
L’Obs
இன்
ன் லு பளய்தி,
அடிப்பிழ்ப்பு சதி ஒன்றடயில்
ளரியானம தே என்ப தேற்கு ன் லு ப தேளிவோன அறிகுறியாக உள்ளது.
மளாளலிஸ்ட்
கட்சி
அதிகாரிகள்
நாடாளுேன்ற
நிழ்ப்பு சதி ஒன்றடமுிழ்ப்பு சதி ஒன்றறகிழ்ப்பு சதி ஒன்றள
இிழ்ப்பு சதி ஒன்றடநீக்கம
ன் லு பளய்து,
பாரிய
மபாராட்டங்கிழ்ப்பு சதி ஒன்றள நசுக்க உளவத்துிழ்ப்பு சதி ஒன்றற ேற்றும ன் லு பபாலிிழ்ப்பு சதி ஒன்றபொலிஸைக்
ன் லு பகாண்டு
ஓர்
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு
ளதி
மூ் அல்லோக
ளர்வோதிகாரத்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே
நிறுவே
விருமபுகிறார்கள்
என்பிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே
அச்ன் லு பளய்தியின்  தேகவேல்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. மே 7 இல்
லு ன் லு பபன் ன் லு பவேன்றிருந் தோல் என்ன நடந்திருக்கும என்பது
ன் லு பவேறுேமன ஒரு அனுோனம அல்் அல்ல: அ தோவேது மளாளலிஸ்ட்
கட்சியின்
ன் லு ப தோழி் அல்லாளர்
ளட்டத்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே
பயன்படுத்தி
 தேன்னிச்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றளயாக
ளமபளங்கள்
ேற்றும
ஒப்பந் தேங்கிழ்ப்பு சதி ஒன்றள
ன் லு பவேட்டுவே தேற்கும ேற்றும கட்டாய இராணுவேச் மளிழ்ப்பு சதி ஒன்றவேிழ்ப்பு சதி ஒன்றயக்
ன் லு பகாண்டு வேருவே தேற்குோன ேக்மரானின் திட்டங்களுக்கு
எதிராக
ஆர்ப்பாட்டங்கள்
ன் லு பவேடித்திருக்கும
என்று
எதிர்பார்க்கப்பட்டது. புதிய ேக்மரான் நிர்வோகம ன் லு ப தோழி் அல்லாள
வேர்க்கத்திற்கு
எதிராக
அதுமபான்ற
முிழ்ப்பு சதி ஒன்றறகிழ்ப்பு சதி ஒன்றளப்

பயன்படுத் தே  தேயாரிப்பு ன் லு பளய்து வேருகிற தோ என்ற மகள்வி
முன்வேருகிறது.
ம தேசிய முன்னண துிழ்ப்பு சதி ஒன்றண- தேிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லவேர் Louis Aliot வேளம
அச்ன் லு பளய்தி குறித்து Le Figaro மகள்வி எழுப்பிய மபாது,
அவேர்
கூறுிழ்ப்பு சதி ஒன்றகயில்
அத்திட்டம
"ேக்களின்
இிழ்ப்பு சதி ஒன்றறயாண்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றேக்கு விமரா தேோன நடவேடிக்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றக. … அது
மு தேல்
நடவேடிக்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றகயாக
இருந்திருக்கும
என்பம தோடு,
ஆயு தேப்பிழ்ப்பு சதி ஒன்றடயின்
 தேிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லிழ்ப்பு சதி ஒன்றே
 தேளபதியாக
ேரீன்
லு
ன் லு பபன்னுக்கு
மிகப்ன் லு பபரும
பிரச்சிிழ்ப்பு சதி ஒன்றனிழ்ப்பு சதி ஒன்றயக்
ன் லு பகாண்டு
வேந்திருக்கும,”
என்றார்.
இருப்பினும
அவேர்
அிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே
"அனுோனிக்க முடியா தே" நடவேடிக்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றக என்று குறிப்பிட்டு
அத்திட்டத்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தேக் குிழ்ப்பு சதி ஒன்றறத்துக் காட்ட முயன்றதுடன், ம தேசிய
முன்னணயின் ன் லு பவேற்றிக்குப் பின்னால் அங்மக பாரிய
இடதுளாரி வேன்முிழ்ப்பு சதி ஒன்றற இருந்திருக்கும என்ற மளாளலிஸ்ட்
கட்சியின் வோ தேங்கிழ்ப்பு சதி ஒன்றள உ தேறித் தேள்ளினார்: “ன் லு ப தோழி் அல்லாளர்
ளட்ட மபாராட்டங்களின் மபாது இருந் தேிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே விட ஒன்றும
அதிகோன [வேன்முிழ்ப்பு சதி ஒன்றற] இருந்திருக்காது,” என்றார்.
எவ்வோறிருப்பினும மளாளலிஸ்ட் கட்சியும ளரி ேக்மரானின்
புதிய நிர்வோகத்தில் உள்ள மளாளலிஸ்ட் கட்சி அதிகாரிகளும
ளரி அச்ன் லு பளய்தியின் உள்ளடக்கத்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தேக் குறித்து கருத்துக்
கூறுவேம தோ அல்் அல்லது அிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே ேறுப்பம தோ ன் லு பபாருத் தேோனது
என
கரு தேவில்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்ல.
அத்துடன்
ன் லு ப தோிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லக்காட்சி
ன் லு பளய்திகளும, Le Monde ேற்றும Libération மபான்ற பிர தோன
மளாளலிஸ்ட்-கட்சி
ன் லு பளய்தி தோள்களும
அச்ன் லு பளய்திிழ்ப்பு சதி ஒன்றய
ன் லு ப தோடர்ந்து இருட்டடிப்பு ன் லு பளய் தேன.
அரசியல் ஸ் தோபகமும ேற்றும ஊடகங்களும, L’Obs
கட்டுிழ்ப்பு சதி ஒன்றரயின் உள்ளடக்கங்களுக்கு —அ தோவேது வேழிழ்ப்பு சதி ஒன்றேயான
நாடாளுேன்ற நிழ்ப்பு சதி ஒன்றடமுிழ்ப்பு சதி ஒன்றறகிழ்ப்பு சதி ஒன்றள இிழ்ப்பு சதி ஒன்றடநிறுத் தேம ன் லு பளய்து
இராணுவே
ளட்டத்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தேக்
ன் லு பகாண்டு
வேருவே தேற்கான
திட்டங்களுக்கு—
குறிப்பாக
எந் தே
முக்கியத்துவேமும
இல்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்ல என்ப தோக நடந்து ன் லு பகாள்கின்றன. உ் அல்லக மளாளலிள
வேிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லத்
 தேள
(WSWS)
ன் லு பளய்தியாளர்கள்
ன் லு ப தோடர்பு
ன் லு பகாண்டமபாது,
மளாளலிஸ்ட்
கட்சி
(PS),
புதிய
மு தே் அல்லாளித்துவே எதிர்ப்பு கட்சி (NPA) ேற்றும மஜான்-லூக்
ன் லு பேம் அல்லான்மளானின் அடிபணயா பிரான்ஸ் (FI) இயக்கத்தின்
பத்திரிிழ்ப்பு சதி ஒன்றக ன் லு ப தோடர்பு அதிகாரிகள் அச்ன் லு பளய்தி குறித்து
கருத்துிழ்ப்பு சதி ஒன்றரக்க
ேறுத் தேனர்
அல்் அல்லது
அவேசியமில்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்ல
என்ப தோக புறக்கணத் தேனர்.
மளாளலிஸ்ட் கட்சி பத்திரிிழ்ப்பு சதி ஒன்றக ன் லு ப தோடர்பு அதிகாரிகள், L’Obs
ன் லு பளய்திிழ்ப்பு சதி ஒன்றய அடிப்பிழ்ப்பு சதி ஒன்றடயாக ன் லு பகாண்ட ஏிழ்ப்பு சதி ஒன்றனய ன் லு பளய்திகிழ்ப்பு சதி ஒன்றள
அவேர்கள் வோசித்திருந் தே தோக ஒப்புக் ன் லு பகாண்ட மபாதினும,
அவேர்கள் WSWS ன் லு பளய்தியாளர்களுக்குக் கூறுிழ்ப்பு சதி ஒன்றகயில், L’Obs
இன் ன் லு பளய்திிழ்ப்பு சதி ஒன்றய அவேர்கள் பார்க்கவில்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்ல என்று முற்றிலும
நமப முடியா தேளவிற்கு ன் லு ப தேரிவித் தேனர்: “நான் L’Express

ேற்றும Le Figaro இல் அது குறித்து பார்த்ம தேன், ஆனால்
L’Obs இல் பார்க்கவில்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்ல,” என்றனர். பின்னர் அவேர்கள்
எல்் அல்லா மகள்விகிழ்ப்பு சதி ஒன்றளயும முன்னாள் மளாளலிஸ்ட் கட்சி
பிர தேே ேந்திரி மபர்னார்ட் கன் லு பளமனவிடம  தோன் மகட்க
மவேண்டும என்று கூறி, அவ்விடயம குறித்து அவேர்கள்
எந் தேன் லு பவோரு மகள்விகளுக்கும பதி் அல்லளிக்க ேறுத் தேனர்.
பல்மவேறு மபாலி-இடது அிழ்ப்பு சதி ஒன்றேப்புகள் WSWS க்கு அளித் தே
அவேற்றின்
அறிக்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றககளில்
ன் லு பேத் தேனோக
ேற்றும
அ் அல்லட்சியோக
இருந் தேன.
அடிபணயா
பிரான்ஸ்
இயக்கத்தின்
FI
பத்திரிிழ்ப்பு சதி ஒன்றக
ன் லு ப தோடர்பு
அலுவே் அல்லக
பிரதிநிதிகள் WSWS க்கு கூறுிழ்ப்பு சதி ஒன்றகயில், அவ்விடயத்தில்
குறிப்பிடுவே தேற்கு ஒன்றுமில்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்ல என்றும, அதுகுறித்து FI
கருத்து கூறுவே தோக இருந் தோல், அ தேன் ம தேசிய ன் லு பளய்தி
ன் லு ப தோடர்பாளர்கள் அிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே கூறி இருப்பார்கள் என்றனர்.
அவ்விடயத்தில் FI ன் லு பளய்தி ன் லு ப தோடர்பாளர்கள் முற்றிலும
வோய்மூடி உள்ளனர்.
பத்திரிிழ்ப்பு சதி ஒன்றக ன் லு ப தோடர்பு அதிகாரிிழ்ப்பு சதி ஒன்றய WSWS ன் லு ப தோடர்பு
ன் லு பகாண்ட மபாது, “நான் அிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே பார்த்ம தேன். ஆனால் அது
ஏம தோன் லு பவோரு வி தே பரபரப்பூட்டும  தேிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லப்பாக ன் லு ப தேரிந் தே தோல்,
நான் அிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே வோசிக்கவில்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்ல என்று கூறுமவேன்,” என்றார்.
NPA இல் இருக்கும மவேறு யாரும கூட அது குறித்து
கருத்துிழ்ப்பு சதி ஒன்றரக்க ோட்டார்கள் என்பிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தேயும அந் தே நிர்வோகி
மளர்த்துக் ன் லு பகாண்டார்.
NPA

மளாளலிஸ்ட் கட்சியின் அவேளரகா் அல்ல ன் லு பநருக்கடி நிிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லயின்
கீழ்
NPA
அங்கத் தேவேர்கள்
ளட்டங்கிழ்ப்பு சதி ஒன்றளக்
ன் லு பகாண்டு
அச்சுறுத் தேப்பட்டு மபாராட்டங்களில் க் அல்லந்து ன் லு பகாள்வேதில்
இருந்து
 தேிழ்ப்பு சதி ஒன்றட
ன் லு பளய்யப்பட்டிருப்பிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே
WSWS
ன் லு பளய்தியாளர்கள்
குறிப்பிட்டுக்
காட்டி,
இத் தேிழ்ப்பு சதி ஒன்றகய
நிிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லிழ்ப்பு சதி ஒன்றேகள் இருந்தும, NPA ஏன் ஜனநாயக உரிிழ்ப்பு சதி ஒன்றேகள்
மீ தோன மளாளலிஸ்ட் கட்சியின்  தோக்கு தேல்கள் மீ தோன
ன் லு பளய்திகளில் ஆர்வேமின்றி இருக்கிறது என்று மகள்வி
எழுப்பினர்.
NPA
பத்திரிிழ்ப்பு சதி ஒன்றக
ன் லு ப தோடர்பு
அதிகாரி
பதிலுிழ்ப்பு சதி ஒன்றரக்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றகயில், “அது ளரியான  தேருணம ளமபந் தேப்பட்ட
விடயம, நாங்கள் ளட்டேன்ற ம தேர் தேல் பிரச்ளாரத்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தேக்
கவேனத்தில்
எடுக்க
மவேண்டியுள்ளது.
நான்
அந் தே
கட்டுிழ்ப்பு சதி ஒன்றரிழ்ப்பு சதி ஒன்றய
பார்த்ம தேன்,
ஆனால்
அதுன் லு பவோருவி தே
பரபரப்பூட்டும
ஏம தோன் லு பவோன்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றறப்
மபா் அல்ல
எனக்கு
ம தோன்றியது,” என்றார்.
அவேர் ன் லு ப தோடர்ந்து கூறுிழ்ப்பு சதி ஒன்றகயில், “ம தேசிய முன்னணக்கு
எதிராக
மளாளலிஸ்ட்
கட்சி
ஓர்
ஆட்சிக்கவிழ்ப்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றப
ஒழுங்கிழ்ப்பு சதி ஒன்றேத்திருக்குன் லு பேன
நான்
நிிழ்ப்பு சதி ஒன்றனக்கவில்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்ல,
அவ்வோறான
ஒன்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றற
எதிர்பார்க்கமுடியாது,
ம தேசிய
முன்னண அதிகாரத்திற்கு வேந்திருந் தோல் அது அம தே
ப் அல்லோன அணுகுமுிழ்ப்பு சதி ஒன்றறகிழ்ப்பு சதி ஒன்றள நேக்கு எதிராக பயன்படுத்தி
இருக்கும என்மற நான் நிிழ்ப்பு சதி ஒன்றனக்கிமறன்,” என்றார்.
எவ்வோறிருப்பினும,
பிரான்சில்
"அவேளரகா் அல்ல
ன் லு பநருக்கடிநிிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லயில்
ஒரு
ோற்றம
இருந் தேது.
அடிநிிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லயிலுள்ள சித் தோந் தேத்தில் அதிகளவில் ன் லு பபாலிஸ்பாணயி் அல்லான திருப்பம இருந் தேது, இிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே நாம உள் அரசு
என்றிழ்ப்பு சதி ஒன்றழக்க் அல்லாம,” என்றவேர் ஒப்புக் ன் லு பகாண்டார். அந் தே
"உள் அரசு" பாதுகாப்பு மளிழ்ப்பு சதி ஒன்றவேகிழ்ப்பு சதி ஒன்றளக் ன் லு பகாண்டு ஓர்
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு ளதி மூ் அல்லோக ஜனநாயகக் ஆட்சிிழ்ப்பு சதி ஒன்றய
இிழ்ப்பு சதி ஒன்றடநிறுத் தேம
ன் லு பளய்யக்கூடிய தோக
இருந் தோல்
என்று
மகட்டமபாது, அவேர், “இன்று அவ்வோறில்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்ல. பின்னர்
ஏற்படுோ என்பது எனக்குத் ன் லு ப தேரியாது,” என்றார்.

மளாளலிஸ்ட் கட்சி ேற்றும PS உடன் இிழ்ப்பு சதி ஒன்றணந்துள்ள
ஊடகங்களின் ன் லு பேறு தொடர்ந்து மௌனம ேற்றும FI ேற்றும NPA இன்
ன் லு பபாறுப்பற்ற நிிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லப்பாட்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றட ன் லு ப தோழி் அல்லாள வேர்க்கத்திற்கான
ஒரு எச்ளரிக்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றகயாக எடுத்துக் ன் லு பகாள்ளப்பட மவேண்டும.
 தேளாப் தே கா் அல்லோக
"இடது" என்ப தோக கா் அல்லங்கழித்து
வேந்துள்ள ளக்திகள் ன் லு பேத் தேனோக இருப்பதுடன், ேக்மரான்
கீழ்
 தேயாரிப்பு
ன் லு பளய்யப்பட்டு
வேருகின்றதும
ேற்றும
நடத் தேப்பட்டுள்ளதுோன ஜனநாயக உரிிழ்ப்பு சதி ஒன்றேகள் மீ தோன
ஆழ்ந் தே  தோக்கு தேல்களுக்கு ன் லு பபரிதும அ் அல்லட்சியோக உள்ளன.
அடிப்பிழ்ப்பு சதி ஒன்றட
ஜனநாயக
உரிிழ்ப்பு சதி ஒன்றேகிழ்ப்பு சதி ஒன்றள
இிழ்ப்பு சதி ஒன்றடநிறுத் தேம
ன் லு பளய்யும ேற்றும  தேனிநபர்கிழ்ப்பு சதி ஒன்றள எம தேச்ளதிகாரோக ிழ்ப்பு சதி ஒன்றகது
ன் லு பளய்வே தேற்கும, மபாராட்டங்களுக்கு  தேிழ்ப்பு சதி ஒன்றட விதிப்ப தேற்கும
ேற்றும  தேனிநபர்கிழ்ப்பு சதி ஒன்றள ிழ்ப்பு சதி ஒன்றகது ன் லு பளய்வே தேற்கும அனுேதிக்கும
அவேளரகா் அல்ல ன் லு பநருக்கடி நிிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லிழ்ப்பு சதி ஒன்றய மளாளலிஸ்ட் கட்சி 2015
இல் திணத் தேது. அது ஏற்கனமவே ளமூக மபாராட்டங்கிழ்ப்பு சதி ஒன்றள
மூர்க்கோக
ஒடுக்கவம
ேற்றும
ன் லு ப தோந் தேரவக்கு
உள்ளாக்கவம
பயன்படுத் தேப்பட்டுள்ளதுடன்,
முஸ்லீமவிமரா தே ேற்றும இராணுவேவோ தே சூழிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லத் தூண்டவம
பயன்படுத் தேப்பட்டுள்ளது. இது மளாளலிஸ்ட் கட்சிக்கு ஓர்
அரசியல் ன் லு பபாறிிழ்ப்பு சதி ஒன்றவே உருவோக்கியது, அக்கட்சி ஜனாதிபதி
ம தேர் தேல்களின்
மு தேல்
சுற்றில்
ன் லு பவேறும
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ள தேவீ தே
வோக்குகளுடன் ன் லு பவேளிமயற்றப்பட்டது.
இப்மபாது
ேக்மரான்,
சிக்கனக்
ன் லு பகாள்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றக
ேற்றும
மபாருக்கான பரவே் அல்லாக ேக்கள் ேதிப்பிழந் தே ஒரு அரசியல்
திட்டநிரலுடன், மளாளலிஸ்ட் கட்சி ேற்றும வே் அல்லதுளாரி
அரசியல்வோதிகளின்
ஒரு
ப் அல்லவீனோன
கூட்டணயின்
அடிப்பிழ்ப்பு சதி ஒன்றடயில் அதிகாரத்திற்கு வேந்துள்ளார். ேக்மரான்,
ஒடுக்குமுிழ்ப்பு சதி ஒன்றறக்கான
அவேர்
பாணகளில்
மளாளலிஸ்ட்
கட்சிிழ்ப்பு சதி ஒன்றய விட இன்னும அதிக மூர்க்கோக இருப்பார்
என்ப தேற்கு அிழ்ப்பு சதி ஒன்றனத்து அறிகுறிகளும உள்ளன. L’Obs
ன் லு பளய்தியும,
ேற்றும
இன்னும
அதிகளவில்
ேற்ற
ஊடகங்களின் எதிர்விிழ்ப்பு சதி ஒன்றனகளும, ஜனநாயக உரிிழ்ப்பு சதி ஒன்றேகள்
மீ தோன ேக்மரானின்  தோக்கு தேல்களும, ேற்றும பிரான்சில் ஒரு
ளர்வோதிகாரத்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே
திணப்ப தேற்கான
நகர்வகளும
கூட,
ஊடகங்கள் ேற்றும அரசியல் ஸ் தோபகங்களிடம இருந்து
குிழ்ப்பு சதி ஒன்றறந் தே எதிர்ப்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றப கூட எதிர்ன் லு பகாள்ளாது என்ப தேற்கு ஓர்
எச்ளரிக்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றகயாகும.
அடிபணயா பிரான்ஸ் (FI) ேற்றும புதிய மு தே் அல்லாளித்துவேஎதிர்ப்பு கட்சி (NPA) மபான்ற மபாலி-இடது ளக்திகளின்
அறிக்ிழ்ப்பு சதி ஒன்றககள்
L’Obs
கட்டுிழ்ப்பு சதி ஒன்றரயின்
முக்கியத்துவேத்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே
குிழ்ப்பு சதி ஒன்றறத்துக் காட்டுகின்றன என்பது அவேர்களது மபாலி-இடது
வேிழ்ப்பு சதி ஒன்றகப்பட்ட அரசியலின் திவோல்நிிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லிழ்ப்பு சதி ஒன்றயப் பிரதிபலிக்கிறது.
அண்மித்து ஓர் அிழ்ப்பு சதி ஒன்றர நூற்றாண்டு கா் அல்லோக, இந் தே
ளக்திகளும ேற்றும அவேற்றின் முன்மனாடிகளும, ோர்க்சிளம
ேற்றும
அதிகாரத்திற்கான
ன் லு ப தோழி் அல்லாள
வேர்க்கத்தின்
மபாராட்டத்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே அவேர்கள் நிராகரித் தே தேன் அடிப்பிழ்ப்பு சதி ஒன்றடயில்,
1971 இல் மளாளலிஸ்ட் கட்சி ஸ் தோபிக்கப்பட்டதில் இருந்து
அிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே மநாக்கி மநாக்குநிிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்ல ன் லு பகாண்டிருந் தேன. இன்மறா,
மளாளலிஸ்ட் கட்சி ன் லு பபாறிகின்ற நிிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லயில் ேற்றும தீவிரோக
வே் அல்லிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே மநாக்கி திருமபுகின்ற நிிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்லயில், அிழ்ப்பு சதி ஒன்றவே இந் தே
பிரோண்டோன
அரசியல்
ன் லு பநருக்கடிகள்
ேற்றும
வேரவிருக்கின்ற புரட்சிகர மபாராட்டங்களில் ன் லு ப தோழி் அல்லாள
வேர்க்கத்திற்கு வேழங்குவே தேற்கு அவேற்றிடம ஒன்றும இல்ிழ்ப்பு சதி ஒன்ற் அல்ல
என்பிழ்ப்பு சதி ஒன்ற தே எடுத்துக்காட்டி வேருகின்றன.

