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மான்சசெஸ்டர்  தாக்கு தலுக்குப் பின்னர்,
பிரான்ஸ் அவசெரசரகால நி நிலல நிலந

நீடிக்கிறத
By Francis Dubois,   25 May 2017

2015  பாரிஸ தாக்குதல்களுக்குப பன்னர் திணிக்கபபட்ட
பிரான்சின் அவசிரகால நிலலலய நவம்பர் 1 வலிர நீட்டிபபதற்கு,
புதன்கிழல்கிழமையன்ற,  புதிதாக-ததர்ந்ந்ததடுக்கபபட்டுள்ள ஜனாதிபதி
இ்கிழமைானுவல் ்கிழமைக்திரானின் நிர்வாக்கிழமைானத ்கிழமைான்ந்தசஸடரில் த்கிழமை 22
அன்ற நடந்த பயங்கிரவாதத தாக்குதலல பற்றிக் ந்தகாண்டத.
எலிதச ஜனாதிபதி ்கிழமைாளிலகயில் நடந்த ஒர பாதகாபபு
கவுன்சில் கூட்டததிற்குப பன்னர் பிரத்கிழமைர் எடுவார்ட் பலிப இந்த
நடவடிக்லகலய அறிவிததார்.

த்கிழமை 17  அன்ற ்கிழமைக்திரான் பதவிதயற்றத முதலாக,  அவிரத
நிர்வாகம் அவசிரகால நிலலலய நீட்டிபபதற்கு ஒர வழிலய
எதிர்பார்ததிரந்தத.  ஜனாதிபதித ததர்தலின் தபாதத,  குறிபபாக
முதல் சுற்றக்கு மூன்ற நாட்களுக்கு முன்பாக Champs-Elys esé

இல் ஒர தபாலிஸ அதிகாரி ந்தகால்லபபட்டதான ஒர
தாக்குதலுக்குப பன்னர்,  இததலகய ஒர நடவடிக்லக
விவாதிக்கபபட்டு வந்திரந்தத.  “நீண்டந்ததார கால்கிழமைாக
நீக்கபபடாதிரக்கும் ஒர அவசிரகால நிலலயில் நாம்
இரக்கிதறாம்”  என்ற வலத-சாரி தவட்பாளிரான பிரான்சுவா
ஃபய்தயான் அறிவிததிரந்தார்,  அதலன ்கிழமைக்திரானும்
்கிழமைறக்கவில்லல.  இிரண்டாம் சுற்றில் ்கிழமைக்திரானுக்கு வாக்களிக்க
அலழபபுவிடும் நிலலக்கு ஃபய்தயான் ந்தசன்றிரந்தார்.

“இபதபாதிரக்கும் கூடிய சட்டரீதியான அிரசியல்சட்ட
வழிவலககலள வலுபபடுததவதற்கான இறதியான
நடவடிக்லககலள சட்டததில் உட்புகுததவதற்கான ஒர
்கிழமைதசாதாலவ ஆய்வு ந்தசய்வதற்கு அவசிய்கிழமைான காலம் வலிர
இந்த நீடிபபு விரம்புபட்டதாக இரக்கும்” என்ற பலிப புதனன்ற
அறிவிததார்.  அதாவத,  அவசிரகால நிலலயும் அத அடிபபலட
ஜனநாயக உரில்கிழமைகலள நிறததி லவததிரக்கின்ற நிலலயும்
இததவலகயான நிிரந்திர நடவடிக்லககலளக் ந்தகாண்டு
பிரதியிடபபட இரக்கின்றன,  அிரசினால் வழக்க்கிழமைாகவும்
நிிரந்திர்கிழமைாகவும் பயன்படுததபபடும் வலகயில் அலவ
அிரசியல்சட்டததில் அல்லத சட்டததில் தசர்க்கபபடவும்
இரக்கின்றன.

ஜனாதிபதிக்கு பதில் ந்தசால்லக் கடல்கிழமைபபட்டதாக இரக்கின்ற
ஒர “ந்தசயற்பலட”  உரவாக்கபபடுவலதயும் அிரசாங்கம்
அறிவிததத,  இத தனத முக்கிய்கிழமைான “பாதகாபபு”
ந்தகாள்லககளில் ஒன்ற என்பலத ்கிழமைக்திரான் தனத பிரச்சாிரததின்
தபாத மீண்டும் மீண்டும் கூறி வந்திரந்தார்.  இத
நிர்வாகததிற்குள் இரக்கின்ற நிிரந்திர்கிழமைான ஊழியர் பலடயின்
வலகலய ஒதததாக,  வலிரயறக்கபபடாத அளவுடனான
அதிகாிரங்கலளக் ந்தகாண்டதாய் இரக்கும்;  உளவு தசலவகள்,
தபாலிஸ ்கிழமைற்றம் இிராணுவதலதச் தசர்ந்த ஏிராள்கிழமைான
உறபபனர்கள் இதில் இடம்ந்தபறவார்கள்;  “பாதகாபபு ்கிழமைற்றம்

உளவு தசலவகலள ஒரங்கிலருங்கிணைபபத” தான் இதன் குறிபபட்ட
பணியாகும்.

அவசிரகால நிலலயானத, அிரசாங்கததின் சிக்கன நடவடிக்லகக்
ந்தகாள்லககளுக்கு,  குறிபபாக முந்லதய தசாசலிஸட் கட்சி
ஜனாதிபதி பிரான்சுவா ுவா ஹாலண்டின் ந்ததாழிலாளர்-விதிராத
ந்ததாழிலாளர் சட்டததிற்கு,  எதிிராக எழுகின்ற சமூக எதிர்பபன்
மீதத குறிலவததிரக்கிறத என்பத கடந்த ஒன்றலிர ஆண்டு
காலததில்,  ந்தபர்கிழமைளவில் ந்ததளிவாகியிரக்கிறத.  அவசிரகால
நிலலயால் தபாலிசுக்குக் ந்தகாடுக்கபபட்டிரந்த பிரந்த
அதிகாிரங்கலளக் ந்தகாண்டு,  ந்ததாழிலாளர்கள் ்கிழமைற்றம்
இலளஞர்களத எதிர்பபு,  மிரகததன்கிழமைாய் ஒடுக்கபபட்டு
ந்ததாழிலாளர் சட்டம் திணிக்கபபட்டுள்ளத.  ஒர சமூக
எதிர்பபுிரட்சிக்கு நிகிரான “கட்டல்கிழமைபபு”  சீர்திரததங்கலள
(“structural”  reforms) திணிபபதற்கு ்கிழமைக்திரானின் அிரசாங்கம்
உறதிபூண்டிரக்கிறத.  ந்ததாழிலாளர்களிடம் இரந்த பிரந்த
்கிழமைற்றம் வலில்கிழமையான எதிர்பபு வரம் என்பலத அத
எதிர்பார்க்கிறத.

தனத அிரசாங்கததின் பிரதான நடவடிக்லககளில் ஒன்றாக
இரக்கும்,  ந்ததாழிலாளர் சட்டதலத வலுபபடுததவலத ்கிழமைக்திரான்
ந்தசவ்வாய்கிழல்கிழமையன்ற அறிவிததார்,  விரவிரக்கும் வாிரங்களில்
உததிரவு ஆலருங்கிணைகளின் மூல்கிழமைாக இத திணிக்கபபட இரக்கிறத.
இந்த நடவடிக்லககள்,  தனிததனி நிறவனங்களின் ்கிழமைட்டததில்
தவலல ஒபபந்தங்கள் பற்றி தபிரம்தபசுவதன் மூல்கிழமைாக
ந்ததாழிலாளர்கலள பளவுபடுதத வழிவகுதத,  முதலாளிகளுக்கு
கூடுதல் சக்திலய வழங்கும்;  நாஜி ஆக்கிிரமிபபு ்கிழமைற்றம் விச்சி
ஆட்சியின் தபாத பாசிசததிற்கு எதிிராக நடததபபட்டலவ
உள்ளிட பல தசாபதகால தபாிராட்டங்களின் மூல்கிழமைாக ஈட்டபபட்ட
சமூக உரில்கிழமைகளுக்கு குழிபறிக்கும்.  இந்த ்கிழமைாற்றங்களின்
ந்தசயற்பிரபந்தபல்லலலய தீர்்கிழமைானிபபதற்கு ந்ததாழிற்சங்கங்கள்
விரிவான அதிகாிரங்கள் ந்தகாண்டிரக்கும்.

்கிழமைக்கள் அபபிராயததில் தனக்கு எதிிராய் ஒர திடீர் ்கிழமைாற்றம்
ஏற்பட்டலதக் கண்டு மிிரட்சி கண்டிரக்கும் ஒர மிகக் குறகலான
சமூக அடிததளதலதக் ந்தகாண்ட ஒர அிரசாங்கததிற்கு ்கிழமைக்திரான்
தலலல்கிழமை ந்தகாடுததக் ந்தகாண்டிரக்கிறார்.  ்கிழமைக்திரானுக்கு
வாக்களிததவர்களில் ஏிராள்கிழமைானவர்கள்,  அவலிர எதிர்ததப
தபாட்டியிட்ட,  நவ-பாசிச தவட்பாளர் ்கிழமைரின் லு ந்தபன் ஆட்சிக்கு
வந்த விடுவலதத தடுதத நிறததம் ந்தபாரட்தட அவ்வாற
ந்தசய்தனர்.  பிராந்திய ஒரல்கிழமைபபாட்டு அல்கிழமைச்சிரான ரிச்சார்ட்
ஃந்தபர்றான் த்கிழமைற்ந்தகாண்ட நிதி லகயாளல்கள் ந்ததாடர்பாக
லநயாண்டி வாிர இதழான Le  Canard  encha nî é தநற்ற ந்தசய்தி
ந்தவளியிட்டதற்கு பன்னர்,  ்கிழமைக்திரானின் “ந்தபாத வாழ்க்லக



தூய்ல்கிழமை” தம்பட்டங்கள் ஏற்கனதவ தாக்குதலுக்கு
உள்ளாகியிரக்கின்றன.

பரிட்டனியில் காபபீட்டுக் ந்தகாள்லககளுக்கான ந்தபாத
இயக்குநிராக, தனத குடும்பததிற்கு சாதக்கிழமைான வலகயில் ரியல்
எஸதடட் (நில,  ்கிழமைலன ந்தசாததக்கள்)  பரிவர்ததலனகலள
த்கிழமைற்பார்லவ ந்தசய்தவிரான ஃந்தபர்றான் இன் நடவடிக்லககள்
“சட்டவிதிராத்கிழமைானலவ” அல்ல என்ற ந்தசய்திதந்ததாடர்பாளர்களத
அறிவிபபுடன்,  அிரசாங்கம் தரித்கிழமைாக தற்காபபு நிலலக்குள்
ந்தசன்றத. “ந்தவளியாவதற்கு முன்தப அந்த ந்தசய்திலயக் குறிதத
’தவறான புரிதல்’ ததான்றக் கூடும் என்பத குறிதத ஃந்தபர்றான்
கவலலந்தகாண்டிரக்கிறார்”  என்ற அிரசாங்கததின்
ந்தசய்திதந்ததாடர்பாளர் கிறிஸததாப காஸடதனலிர த்கிழமைற்தகாள்
காட்டி Le Parisien கூறியத.

்கிழமைக்திரான் அிரசாங்கம், தனத தாக்குதல்கலள முன்ந்தனடுபபதற்கு,
பாதகாபபுப பலடகலளயும் ந்ததாழிற்சங்கங்கலளயுத்கிழமை
அடிபபலடயாக நம்பயிரக்கிறத. ந்தசவ்வாய்கிழல்கிழமையன்ற எலிதச
ஜனாதிபதி ்கிழமைாளிலகயில் ந்ததாழிற்சங்கத தலலவர்களுடன் அவர்
ஒழுங்கல்கிழமைததிரந்த கூட்டங்கள் அவர்கள் மீத அவர் நம்பக்லக
லவக்க முடியும் என்பலத எடுததக் காட்டின.  அவிரத
திட்டங்களுக்கு எதிர்பபு காட்டப தபாவதில்லல என்பலத
ஸிராலினிச CGT,  PS  உடன் இலருங்கிணைந்த பந்திரஞ்சு ஜனநாயக
ந்ததாழிலாளர் கூட்டல்கிழமைபபு (CFDT) ்கிழமைற்றம் ந்ததாழிலாளர் சக்தி (FO)

அலனததம் சமிக்லகயளிதத விட்டன.  ்கிழமைக்திரான் உததிரவு
ஆலருங்கிணைகள் மூலம் தனத ந்தகாள்லககலளத திணிபபலத
ந்ததாழிற்சங்கங்கள் வாய்மூடி ஏற்றக் ந்தகாண்டு விட்டன.

CGT இன் தலலவிரான பலிப ்கிழமைார்ட்டிதனஸ ்கிழமைக்திரானுடனான
சந்திபபுக்குப பன்னர் பன்வர்கிழமைாற கூறினார்:
“தபச்சுவார்தலதகளுக்கான கால அட்டவலருங்கிணை ந்ததாடர்பாக அவர்
என்னுடன் உடன்படுகிறார் என்ற நம்புகிதறன்....அத மிகவும்
நல்ல விடயம், ஏந்தனன்றால் அத” PS இன் ந்ததாழிலாளர் சட்டம்
ந்ததாடர்பாக “ந்தசன்ற ஆண்டில் த்கிழமைற்ந்தகாண்ட விவாததலத
ந்ததாடர்வதற்கு எங்கலள அனு்கிழமைதிக்கும்.”  அவர் த்கிழமைலும்
கூறினார்,  “வீதிகளில் இறங்குவதா?...  பள்ளிகள் திறந்த
ஆர்பபாட்டங்களுக்கான காலம் ந்ததாடங்கும்தபாத”  -  அதாவத
உததிரவு ஆலருங்கிணைகள் எல்லாம் நிலறதவற்றபபட்டு விட்ட பன்னர்-
“நாங்கள் அங்கிரபதபாம்”.

“எல்லாத்கிழமை இ்கிழமைானுவல் ்கிழமைக்திரான் தனத உததிரவுகலள எவ்வாற

த்கிழமைற்ந்தகாள்கிறார் என்ற விததலதப ந்தபாறததிரக்கிறத.  எந்த

வடிவததில் என்றதபாதிலும் சட்ட்கிழமைாகல் கட்டததிற்கு முன்பாக
தபச்சுவார்தலதயின் கட்டம் முன்வரம் என்ற CFDT நம்புகிறத”
என்ற CFDT இன் தலருங்கிணை ந்தபாதச் ந்தசயலிரான ந்தவதிரானிக்
ந்தடகாக் France Inter வாந்தனாலிக்கு ந்ததரிவிததார்.

FO இன் ந்தபாதச் ந்தசயலிரான தஜான்-குதளாட் ல்கிழமைய்யி
அறிவிததார்: “இந்தக் தகாலடயில் தபச்சுவார்தலதகள் இரக்கும்,
ஆனால் சில பிரச்சிலனகலள மூன்ற கூட்டங்களில் தீர்தத விட
முடியாத ... இல்லலதயல் எல்லாத்கிழமை முடங்கி விடும். ஜனாதிபதி
ஒர முடக்கதலத விரம்புவதாக எனக்குப படவில்லல”. ல்கிழமைய்யி
த்கிழமைலும் தசர்ததக் ந்தகாண்டார்,  “முன்அனு்கிழமைான்கிழமைாய்,  அவரக்கு
உததிகலள லகயாளுவதற்கு ததலவயான கால அவகாசம்
உள்ளதாக நான் உருங்கிணைர்ந்ததன்.”  உண்ல்கிழமையில் ல்கிழமைய்யி க்கு
புதிய அிரசாங்கததடன் ந்தநரங்கிய உறவுகள் உள்ளத, ல்கிழமைய்யி
இன் முன்னாள் ந்தநரங்கிய உதவியாளர் ஸந்திரபான் லார்டிலய
ந்ததாழிற்தலற அல்கிழமைச்சர் மூரிதயல் ந்தபனிக்தகா தனத ஒர
ஆதலாசகிராய் பணிய்கிழமைர்ததியுள்ளார்.

இவற்றிற்கு லக்கிழமைாறாக, ந்ததாழிற்சங்கங்கள் தநிரடியாகவும்

ந்தவளிபபலடயாகவும் முதலாளிகளால் நிதியாதாிர்கிழமைளிக்கபபட
வழியல்கிழமைததத தரவத ்கிழமைக்திரானின் திட்டங்களில் ஒன்றாய்
இரக்கிறத. புிரட்சி எனும் அவிரத புததகததில் “ந்ததாழிலாளர்கள்,
ந்ததாழில்நிறவனததால் வழங்கபபடுகின்ற நிதி வளங்கலள
தாங்கள் விரம்பும் ந்ததாழிற்சங்கதலத தநாக்கி
தநாக்குநிலலயல்கிழமைததக் ந்தகாள்கிறதான,  ந்ததளிவான நிதியாதாிர
ந்தபாறிமுலற”  குறிதத அவர் தபசுகிறார்.  ந்ததாழிற்சங்கங்கள்
அிரசால் தநிரடியாய் நிதியாதாிர்கிழமைளிக்கபபடுகிறதான விச்சி-சகாபத
நலடமுலறகலள முன்னுதாிரருங்கிணை்கிழமைாய் ந்தகாண்டதான,  ்கிழமைரின் லு
ந்தபன்னின் திட்டததின் அதத திலசயில் தான் அடிபபலடயில்
இந்த நடவடிக்லகயும் பயணிக்கிறத. 

ந்ததாழிற்சங்க அதிகாிரததவங்கலள உடந்லதயாகக் ந்தகாண்டு,
முதலில் அவசிரகால நிலலலயக் ந்தகாண்டும் அதன்பன்
தவலலநிறததம் ந்தசய்வதற்கான,  ஆர்பபாட்டம் ந்தசய்வதற்கான,
சுதந்திிர்கிழமைான நட்கிழமைாட்டததிற்கான,  கரதத சுதந்திிரததிற்கான
உரில்கிழமைகள் உட்பட அடிபபலட அிரசியல் அல்கிழமைபபு சட்ட
உரில்கிழமைகள் மீதான தாக்குதல்கலளக் ந்தகாண்டும் -இலருங்கிணையததில்
தணிக்லக ந்தசய்வதற்கான ஆதலாசலனகளும் இதில் அடங்கும்-
ந்ததாழிலாள வர்க்கததின்மீத முன்கண்டிிராத தாக்குதல்களுக்கு
்கிழமைக்திரான் அிரசாங்கம் தயாரிபபு ந்தசய்த ந்தகாண்டிரக்கிறத.

இடம: l’Auberge de jeunesse Yves Robert 
20, Esplanade Nathalie Sarraute (Face au 43, rue Pajol) 

   750018 PARIS 
          Métro:  Marx Dormoy (12),  La chapelle (2),   Riquet (7)   Autobus: 35, 60, 65

  காலம : ஜஜூன் 4, ஞாயிற்றுக்கிழ்கிழமக

  நேரம: பிற்பகல் 3.00 – 6.00 கண

 தொாடர்புகளுக்க : 06 05 83 22 29


