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முன் மமோழிகிறோர
By Kumaran Ira,  17 May 2017

சனியன்று  ஜு ஜோன் லூக் க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோனின் அடிபணிய ஜோ பிணியா பிர ஜோன்ஸ் இயக்கம
(France Insoumise – FI)  ுூன் 11  ூக் மெற்றும 18  சட்டூக் மென்ற  ஜ்ற தேர்்ற தேல்களுக்க ஜோன
அவர் பிணியா பிரச்ச ஜோணியா பிரத்ாரத்த்ற தே க் ம்ற தே ஜோடங்கும வி்ற தேத்தில் ப ஜோரீஸ் புறநகர் பகுதிய ஜோன
வில்ுில்ஜுயிஃப் (Villejuif) இல் ஒரு கூட்டம ஒன்ாரத்தற நடத்தியத.

ுன ஜோதிபதி  ஜ்ற தேர்்ற தேல்களில் க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோனின் 19.6 ச்ற தேவீ்ற தே வ ஜோக்குகாரத்தகுகளை விட
கணிசூக் மெ ஜோனகுகளைவிற்கு குாரத்தறவ ஜோக, அடிபணிய ஜோ பிணியா பிர ஜோன்ஸ் இயக்கம க் மவறும 14
ச்ற தேவீ்ற தே வ ஜோக்குகாரத்தகுகளைப் க் மபறக்கூடுக் மூக் மென க ஜோட்டும பல் ஜவறு கருத்தக்
கணிப்புகளுக்கு இாரத்தட ஜய, அந்்ற தே இயக்கத்்ற தே ஜோல் "ந ஜோட்ாரத்தட ஆகுகளை முடியுக் மூக் மென"
க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோன் வலியுறுத்தின ஜோர்.  அ்ற தே ஜோவத,  அவர் ுன ஜோதிபதி
 ஜ்ற தேர்்ற தேல்களின் இணியா பிரண்டு சுற்றுகளுக்கு இாரத்தட ஜய  ஜக ஜோரிய அ ஜ்ற தே
முன்க் மூக் மெ ஜோழிாரத்தவ,  புதி்ற தே ஜோக  ஜ்ற தேர்ந்க் ம்ற தேடுக்கப்பட்ட பிணியா பிர ஜோன்ஸ் ுன ஜோதிபதி
இூக் மெ ஜோனுவல் ூக் மெ ஜோக் ஜணியா பிர ஜோனின் கீழ் பிணியா பிர்ற தேூக் மெ ூக் மெந்திரிய ஜோக  ஜசாரத்தவய ஜோற்றுவ்ற தேற்க ஜோன
முன்க் மூக் மெ ஜோழிாரத்தவ, மீண்டும கூறி வருகிற ஜோர்.

பிக் மணியா பிரஞ்சு ுன ஜோதிபதி  ஜ்ற தேர்்ற தேலின் மு்ற தேல் சுற்றில் அவர் ்ற தேன்ாரத்தனத்்ற தே ஜோ ஜன  ஜப ஜோர்
ூக் மெற்றும சமூக சூக் மெத்தவமின்ாரத்தூக் மெயின் ஒரு எதிர்ப்ப ஜோகுகளைன ஜோக க ஜோட்டிய்ற தேன்
மூ்ூக் மெ ஜோக க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோன் ஒரு கணிசூக் மெ ஜோன வ ஜோக்குகாரத்தகுகளை க் மவன்ற ஜோர். ஆன ஜோல்
சனிக்கிழாரத்தூக் மெ கூட்ட ஜூக் மெ ஜோ,  ுன ஜோதிபதி இூக் மெ ஜோனுவல் ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன் உடன ஜோன
ந ஜோட ஜோளுூக் மென்ற உடன்படிக்ாரத்தககளுக்கு க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோனின் அாரத்தழப்புகளுக்கும,
 ஜச ஜோசலிச சூக் மெத்தவக் கட்சியின் (Parti  de  l’ galité é socialiste –  PES)

அாரத்தழப்ப ஜோன ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோனுக்கு எதிணியா பிர ஜோன  ஜப ஜோணியா பிர ஜோட்டத்தில் க் ம்ற தே ஜோழி் ஜோகுகளைர்காரத்தகுகளை
அணியா பிரசியல்ரீதியில் அணிதிணியா பிரட்டி அவர்காரத்தகுகளை ்ற தேய ஜோரிப்பு க் மசய்ய ுன ஜோதிபதி
 ஜ்ற தேர்்ற தேல்களின் இணியா பிரண்ட ஜோம சுற்ாரத்தற க் மசயலூக்கத்தடன் புறக்கணிப்ப்ற தேற்க ஜோன
அாரத்தழப்பிற்கும இாரத்தடயி் ஜோன வர்க்க இாரத்தடக் மவளிாரத்தய அப்பட்டூக் மெ ஜோக
எடுத்தக்க ஜோட்டியுள்குகளைத.

பிணியா பிரதிநிதிகளுடன ஜோன ஒரு ூக் மெணி  ஜநணியா பிர உாரத்தணியா பிரயில்,  க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோன்
அறிவிக்ாரத்தகயில்,  “அடிபணிய ஜோ பிணியா பிர ஜோன்ஸ் ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோனிச அணியா பிரசியாரத்த்
 ஜ்ற தே ஜோற்கடிக்க ஒரு புதிய அணியா பிரசியல் கூட்டியக்கத்ாரத்த்ற தே (cohabitation)

ஒழுங்காரத்தூக் மெக்க வ ஜோக்க ஜோகுகளைர்களுக்கு முன்க் மூக் மெ ஜோழிகிறத. நமூக் மெ ஜோல் இாரத்த்ற தே க் மசய்ய
முடியும,  இத நம சக்திக்கு உட்பட்ட ஜ்ற தே,  நல்் க ஜோ்ம பிறக்கட்டும!”
என்ற ஜோர். “கூட்டியக்கம" என்ற க் மச ஜோற்ப்ற தேம, ுன ஜோதிபதியும பிணியா பிர்ற தேூக் மெ ூக் மெந்திரியும
க் மவவ் ஜவறு கட்சிகாரத்தகுகளைச்  ஜசர்ந்்ற தேவர்ககுகளை ஜோக இருக்கும ஒரு சூழாரத்த்க் குறிக்க
பயன்படுத்தவ்ற தே ஜோகும.  அவர் க் ம்ற தே ஜோடர்ந்த கூறுாரத்தகயில்,  “ந ஜோட்ாரத்தட ஆளும
ூக் மெற்றும ஒரு புதிய ந ஜோட ஜோளுூக் மென்ற க் மபருமப ஜோன்ாரத்தூக் மொரத்தய க் மபறும  ஜந ஜோக்கத்தடன்
ந ஜோம ஒவ்க் மவ ஜோரு இடத்திலும  ஜவட்ப ஜோகுகளைர்காரத்தகுகளை நிறுத்தி வருகி ஜற ஜோம,”
என்ற ஜோர்.

பிணியா பிர்ற தேூக் மெ ூக் மெந்திரிய ஜோக இருந்த,  ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோனின் க் மக ஜோள்ாரத்தககாரத்தகுகளை
நாரத்தடமுாரத்தறப்படுத்்ற தே அவணியா பிர ஜோல் ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோனுக்கு வழிக ஜோட்டி உ்ற தேவ
முடியுக் மூக் மென்பாரத்த்ற தே அவர் விவரித்்ற தே ஜோர்:  “ூக் மெக்களின் சந் ஜ்ற தே ஜோஷத்ாரத்த்ற தே எந்்ற தே
்ற தேணியா பிரப்பில் க ஜோண் ஜோம என்பாரத்த்ற தே அறிந்த ாரத்தவத்தள்குகளை புத்திச ஜோலி ூக் மெனி்ற தேர்களின்
கணியா பிரங்காரத்தகுகளை உறுதிய ஜோக பிடித்தக் க் மக ஜோள்வ்ற தேன் மூ்ூக் மெ ஜோக இந்்ற தே இாரத்தகுகளைஞர்
அவரின் முட்ட ஜோள்்ற தேனங்காரத்தகுகளைக் குாரத்தறத்தக் க் மக ஜோள்குகளை  ஜவண்டியிருக்கிறத

என்பாரத்த்ற தே ந ஜோம எடுத்தக்க ஜோட்ட  ஜவண்டும,”  என்பாரத்த்ற தேயும  ஜசர்த்தக்
க் மக ஜோண்ட ஜோர்.

ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன் மீத க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோன் அர்த்்ற தேூக் மெற்ற பிணியா பிராரத்தூக் மெகாரத்தகுகளை விாரத்த்ற தேத்த
வருகிற ஜோர்.  ஆழ்ந்்ற தே சிக்கன நடவடிக்ாரத்தக திட்டங்கள் ூக் மெற்றும
இணியா பிர ஜோணுவவ ஜோ்ற தேத்திற்க ஜோன ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோனின் திட்டங்கள் ்ற தேனிநபர்
முட்ட ஜோள்்ற தேனங்களின் விாரத்தகுகளைக் மப ஜோருள் அல்்,  ூக் மெ ஜோற ஜோக மு்ற தே் ஜோளித்தவ
க் மநருக்கடியின் விாரத்தகுகளைக் மப ஜோருகுகளை ஜோகும.   ஜச ஜோசலிஸ்ட் கட்சி (PS) அணியா பிரச ஜோங்கத்தின்
ஒரு முன்ன ஜோள் அாரத்தூக் மெச்சரும ூக் மெற்றும  ஜணியா பிர ஜோத்ஸ்ாரத்தசல்ட் வங்கியின்
நிர்வ ஜோகியுூக் மெ ஜோன ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன்,  வங்கிகள்,  இணியா பிர ஜோணுவம ூக் மெற்றும உகுகளைவுத்தாரத்தற
முகாரத்தூக் மெகள் என ஆளும வர்க்கத்தின் மிகவும சக்தி வ ஜோய்ந்்ற தே பிரிவுகளின்
ந்ன்காரத்தகுகளைப் பிணியா பிரதிநிதித்தவம க் மசய்த வருகிற ஜோர். இவ்வ ஜோறு இருக்ாரத்தகயிலும,
ூக் மெக்காரத்தகுகளை எவ்வ ஜோறு சந் ஜ்ற தே ஜோஷூக் மெ ஜோக ாரத்தவத்திருப்பத என்று அவருக்கு க் ம்ற தேரியும
என்று க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோன் ஒவ்க் மவ ஜோருவருக்கும ூக் மெறுஉத்்ற தேணியா பிரவ ஜோ்ற தேம வழங்கி,
ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோனுக்கு "புத்திச ஜோலித்்ற தேனூக் மெ ஜோன"  ஆ ஜ் ஜோசாரத்தனகள் வழங்குவ்ற தேற்க ஜோக
ஒன்றுக்கும உப ஜய ஜோகூக் மெற்ற ஒரு திட்டத்ாரத்த்ற தே முன்க் மூக் மெ ஜோழிகிற ஜோர்.

இந்்ற தே க் மக ஜோள்ாரத்தகய ஜோனத, மு்ற தேல் சுற்று ுன ஜோதிபதி  ஜ்ற தேர்்ற தேல்களுக்குப் பின்னர்
 ஜநணியா பிரடிய ஜோக ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோனுக்க ஜோன க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோனின் பின்பு் ஆ்ற தேணியா பிரவினத
க் ம்ற தே ஜோடர்ச்சிய ஜோக உள்குகளைத. க் மப ஜோலிஸ்-அணியா பிரசு க் மக ஜோள்ாரத்தககள், சிக்கன நடவடிக்ாரத்தக
க் மக ஜோள்ாரத்தககள் ூக் மெற்றும  ஜப ஜோாரத்தணியா பிரத் திணிப்பதிலும ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன் ஒன்றும லு
க் மபன்னுக்குக் குாரத்தறந்்ற தேவர் இல்ாரத்த் என்று எச்சரித்த,  பிக் மணியா பிரஞ்சு  ஜச ஜோசலிச
சூக் மெத்தவக் கட்சி (PES)  ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன் ூக் மெற்றும நவ-ப ஜோசிசவ ஜோ்ற தே  ஜ்ற தேசிய முன்னணி
 ஜவட்ப ஜோகுகளைர் ூக் மெரீன் லு க் மபன்னுக்கு இாரத்தடயி் ஜோன இணியா பிரண்ட ஜோம சுற்று
 ஜ்ற தேர்்ற தேல்காரத்தகுகளைச் க் மசயலூக்கத்தடன் புறக்கணிக்குூக் மெ ஜோறு அாரத்தழப்புவிடுத்்ற தேத.
 ஜ்ற தேர்்ற தேல்களில் அவணியா பிரத ஆ்ற தேணியா பிரவ ஜோகுகளைர்கள் அதிகரித்்ற தேகுகளைவில் வ ஜோக்களிப்பாரத்த்ற தே
புறக்கணித்திருந்்ற தே  ஜப ஜோதினும கூட,  இணியா பிரண்ட ஜோம சுற்றில் வ ஜோக்களிப்பதில்
அவர் என்ன திட்டமிட்டிருந்்ற தே ஜோர் என்பாரத்த்ற தே அவர் கூற ூக் மெறுத்்ற தேதடன்,
ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோனுக்க ஜோன ஆ்ற தேணியா பிரவும ூக் மெற்றும புறக்கணிப்பும இணியா பிரண்டு ஜூக் மெ அவர்
அாரத்தூக் மெப்பில் இருப்ப்ற தே ஜோக கூறின ஜோர்.

க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோன் ்ற தேனத வ ஜோக்க ஜோகுகளைர்களுக்க ஜோன அவணியா பிரத அணியா பிரசியல் க் மப ஜோறுப்ாரத்தப
 ஜக ஜோாரத்தழத்்ற தேனூக் மெ ஜோக ாரத்தகத்தறந்்ற தே்ற தே ஜோனத,  க் ம்ற தே ஜோழி் ஜோகுகளை வர்க்கத்திற்க ஜோன ஒரு
அணியா பிரசியல் க் மப ஜோறிாரத்தய வடிவாரத்தூக் மெக்க க் மசய்யப்பட்ட்ற தே ஜோகும.  பிணியா பிர ஜோன்ஸ் ூக் மெற்றும
ஐ ஜணியா பிர ஜோப்ப ஜோ எங்கிலும அங் ஜக க் மவடிப்ப ஜோர்ந்்ற தே சமூக  ஜக ஜோபம நி்வுகின்றன,
வர்க்க  ஜப ஜோணியா பிர ஜோட்டூக் மெ ஜோனத வ ஜோழ்வின் அன்ற ஜோட ய்ற தே ஜோர்த்்ற தேம என்று பிக் மணியா பிரஞ்சு
ூக் மெக்களில் மூன்றில் இணியா பிரண்டு பங்கினர் கூறுகின்றனர் ூக் மெற்றும பிக் மணியா பிரஞ்சு
இாரத்தகுகளைஞர்களில் 64  ச்ற தேவீ்ற தேத்தினர் கட்ட ஜோய இணியா பிர ஜோணுவச்  ஜசாரத்தவாரத்தய
எதிர்க்கின்றனர்.  க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோன் இந்்ற தே அதிகரித்த வரும
அாரத்தூக் மெதியின்ாரத்தூக் மெக்கும ூக் மெற்றும ஒரு திவ ஜோ் ஜோன ந ஜோட ஜோளுூக் மென்ற முன் ஜன ஜோக்கின்
முட்டுச்சந்திற்குள் க் மக ஜோண்டு க் மசன்று க் மக ஜோண்டிருக்கும ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன் மீத
க் ம்ற தே ஜோழி் ஜோகுகளைர்கள் ூக் மெத்தியில் நி்வும  ஜக ஜோபத்திற்கும ்ற தோரத்த்ாரத்தூக் மெ க் மக ஜோடுக்க
உத் ஜ்ற தேசிக்கிற ஜோர்.

பிணியா பிர ஜோன்சின் ுனந ஜோயக உரிாரத்தூக் மெகாரத்தகுகளை இாரத்தடநிறுத்தி உள்குகளை அவசணியா பிரக ஜோ்
நிாரத்த்ாரத்தய ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன்  ஜபணுவ ஜோர் என்ப்ற தே ஜோகவும ூக் மெற்றும ஆழூக் மெ ஜோக ூக் மெக்கள்



ூக் மெதிப்பிழந்்ற தே சமூக க் மக ஜோள்ாரத்தககாரத்தகுகளைத் திணிக்க அாரத்த்ற தே பயன்படுத்தவ ஜோர்
என்றும பணியா பிரவ் ஜோக புரிந்த க் மக ஜோள்குகளைப்பட்டுள்குகளைத.  ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன் க் மபருநிறுவன
வரிகாரத்தகுகளைக் குாரத்தறக்கவும ூக் மெற்றும 70  ச்ற தேவீ்ற தே ுனத்க் ம்ற தே ஜோாரத்தகயின் எதிர்ப்பு
ூக் மெற்றும ப ஜோரிய  ஜப ஜோணியா பிர ஜோட்டங்களின் முகத்திற்கு முன்ன ஜோல் கடந்்ற தே ஆண்டு
திணிக்கப்பட்ட க் ம்ற தே ஜோழி் ஜோகுகளைர் சட்டம வழங்கும கட்டாரத்தூக் மெப்ாரத்தபப் பயன்படுத்தி
உத்்ற தேணியா பிரவ ஜோாரத்தண மூ்ூக் மெ ஜோக ஐ ஜணியா பிர ஜோப்பிய ஒன்றிய சிக்கனக் க் மக ஜோள்ாரத்தககாரத்தகுகளை
திணிக்கவும சூளுாரத்தணியா பிரத்தள்குகளை ஜோர்.

இத்்ற தோரத்தகய நிாரத்த்ாரத்தூக் மெகளின் கீழ், க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோ ஜன கூட ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன் மீத சி்
விூக் மெர்சனங்காரத்தகுகளை ாரத்தவக்க நிர்பந்திக்கப்பட்டிருப்ப்ற தே ஜோக உணர்கிற ஜோர்.
ந ஜோட ஜோளுூக் மென்றத்தின் வழியில் உத்்ற தேணியா பிரவ ஜோாரத்தணகள் மூ்ூக் மெ ஜோக அவர்
க் மக ஜோள்ாரத்தககாரத்தகுகளைக் க் மக ஜோண்டு க் மசல்் ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோனுக்கு "அவசணியா பிரக ஜோ்
அதிக ஜோணியா பிரங்கள்"  ஜ்ற தோரத்தவப்படுவ்ற தே ஜோக அவர் குாரத்தறகூறின ஜோர்: “மு்ற தேலில் ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன்
உத்்ற தேணியா பிரவ ஜோாரத்தண ஆட்சிாரத்தய ஆ ஜூக் மெ ஜோதிக்குூக் மெ ஜோறு அவர் நிர்வ ஜோகிகளிடம
 ஜக ஜோருவ ஜோர்,  அ்ற தே ஜோவத அவர்களும அாரத்த்ற தே ஆ ஜூக் மெ ஜோதித்த அங்கீக ஜோணியா பிரம
வழங்குவ ஜோர்கள்.”

வ ஜோக்க ஜோகுகளைர்கள்  ஜ்ற தேசிய ந ஜோட ஜோளுூக் மென்றத்தில் FI க்கு க் மபருமப ஜோன்ாரத்தூக் மொரத்தய
வழங்குவ ஜோர்கள் என்ற க் மபரும நமபிக்ாரத்தகயுடன் அவர் வலியுறுத்தாரத்தகயில்,
ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோனுக்கு எதிணியா பிர ஜோன ஒரு ந ஜோட ஜோளுூக் மென்ற  ஜப ஜோணியா பிர ஜோட்டம இன்னமும
நீடித்திருப்ப்ற தே ஜோக க் ம்ற தேரிவித்்ற தே ஜோர். வ ஜோக்க ஜோகுகளைர்கள் “FI க்கு ஒரு க் மபருமப ஜோன்ாரத்தூக் மெ
வழங்கின ஜோல்,  பின்னர் FI இன்  ஜவாரத்த்த்திட்டூக் மெ ஜோன க் மப ஜோதூக் மெக்களின்
எதிர்க ஜோ்த்திற்கு க் மப ஜோதவ ஜோக க் மப ஜோருந்்ற தேக்கூடிய ஒரு க் மபருமப ஜோன்ாரத்தூக் மொரத்தய
நீங்கள் க் மக ஜோண்டிருப்பீர்கள்,” என்ற ஜோர்.

உண்ாரத்தூக் மெயில் FI  ஜ்ற தேர்்ற தேல்  ஜவாரத்த்த்திட்டத்தில் முன்ாரத்தவக்கப்பட்டிருப்பதில்
இருந்த ஒரு மிகவும சிறியகுகளைவி் ஜோன சமூக விட்டுக்க் மக ஜோடுப்ாரத்தபக் கூட
ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன் ுன ஜோதிபதி ப்ற தேவியின் கீழ் க் மபறுவத ச ஜோத்தியமில்ாரத்த்.  ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன்
க் மவறுூக் மெ ஜன ஆழ்ந்்ற தே சிக்கனக் க் மக ஜோள்ாரத்தககளுக்கும,  அவசணியா பிரக ஜோ் நிாரத்த்க்கும
ூக் மெட்டும க் மப ஜோறுப் ஜபற்றிருக்கவில்ாரத்த்,  ூக் மெ ஜோற ஜோக மீண்டும கட்ட ஜோய இணியா பிர ஜோணுவச்
 ஜசாரத்தவாரத்தயக் க் மக ஜோண்டு வருவத உட்பட ப ஜோரியகுகளைவில் இணியா பிர ஜோணுவ
ஆயத்்ற தேப்படுத்்ற தேலுக்கும க் மப ஜோறுப் ஜபற்றுள்குகளை ஜோர்,  இாரத்த்ற தே க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோனு ஜூக் மெ
கூட ுன ஜோதிபதி  ஜ்ற தேர்்ற தேல் பிணியா பிரச்ச ஜோணியா பிரத்தின்  ஜப ஜோத ஆ்ற தேரித்்ற தே ஜோர். ூக் மெத்திய கிழக்கு,
ஆபிரிக்க ஜோ ூக் மெற்றும கிழக்கு ஐ ஜணியா பிர ஜோப்ப ஜோவில் பிணியா பிர்ற தே ஜோன  ஜநட் ஜட ஜோ  ஜப ஜோர்களில்
இாரத்தணய ்ற தேய ஜோரிப்பு க் மசய்வ்ற தேற்க ஜோக ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன் கணக்கு வழக்கின்றி
பில்லியன் கணக்க ஜோன யூ ஜணியா பிர ஜோாரத்தவ க் மச்விட்டவர் என்ற வாரத்தகயில்,  அவரின்
கீழ் சமூக நிதிவழங்கல் சர்வச ஜோ்ற தே ஜோணியா பிரணூக் மெ ஜோக இல்் ஜோூக் மெல்  ஜப ஜோகும.

க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோன்  ஜவாரத்த்த்திட்டத்தின் திவ ஜோல்நிாரத்த்ாரத்தூக் மெ ஓர் இன்றியாரத்தூக் மெய ஜோ்ற தே
முணியா பிரண்ப ஜோட்ாரத்தட அடிக் ஜக ஜோடிடுகிறத.  ஊதிய உயர்வுகள்,  ூக் மெ ஜோணவர்களுக்க ஜோன
நிதியு்ற தேவிகள் ூக் மெற்றும ஏாரத்தனய ப் விட்டுக்க் மக ஜோடுப்புகாரத்தகுகளை
மு்ற தே் ஜோளித்தவத்தின் கீழ் க் மபறுவ்ற தேற்கு அவர் முன்க் மூக் மெ ஜோழிகிற ஜோர், இாரத்தவ அவர்
 ஜவாரத்த்த்திட்டத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்குகளைத,  ஆன ஜோல் மு்ற தே் ஜோளித்தவத்ாரத்த்ற தே
புணியா பிரட்சிகணியா பிரூக் மெ ஜோனரீதியில் தூக்கிக் மயறிந்த ஐ ஜணியா பிர ஜோப்ப ஜோவிலும ூக் மெற்றும சர்வ ஜ்ற தேச
அகுகளைவிலும  ஜச ஜோசலிசத்ாரத்த்ற தே கட்டாரத்தூக் மெக்க ஜோூக் மெல் இவற்ாரத்தறப் க் மபற முடிய ஜோத.
சமூக  ஜக ஜோரிக்ாரத்தககாரத்தகுகளை முன்ாரத்தவப்ப்ற தே ஜோல் ்ற தேன்ாரத்தனத்்ற தே ஜோ ஜன அவர் தீவிணியா பிர
க் மக ஜோள்ாரத்தகய ஜோகுகளைணியா பிர ஜோக முன்நிறுத்தி க் மக ஜோள்கின்ற அ ஜ்ற தே ஜவாரத்தகுகளையில்,  திவ ஜோ் ஜோன
மு்ற தே் ஜோளித்தவ ந ஜோட ஜோளுூக் மென்ற முன் ஜன ஜோக்குடன் க் ம்ற தே ஜோழி் ஜோகுகளை வர்க்கத்ாரத்த்ற தேக்
கட்டி  ஜப ஜோட அவர் க் மபருமபிணியா பிரயத்்ற தேனத்தடன் முயன்று வருகிற ஜோர்.

இத க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோனின் அணியா பிரசியல் வணியா பிர் ஜோற்றில்,  குறிப்ப ஜோக
ட்க் மணியா பிர ஜோட்ஸ்கிசத்தடன ஜோன அவரின் வி ஜணியா பிர ஜோ்ற தேத்தில்  ஜவரூன்றியுள்குகளைத.  அவர்
1971  இல் ஸ்்ற தே ஜோபிக்கப்பட்ட  ஜச ஜோசலிஸ்ட் கட்சிாரத்தயக் கட்டிக் மயழுப்பும ஒரு
பிற் ஜப ஜோக்குத்்ற தேனூக் மெ ஜோன  ஜ்ற தேசியவ ஜோ்ற தே முன் ஜன ஜோக்கின் அடிப்பாரத்தடயில், ந ஜோன்க ஜோம
அகி்த்தின் அாரத்தனத்த்கக் குழுவுடன் (ICFI)  முறித்தக் க் மக ஜோண்ட
Organisation  communiste  internationaliste (சர்வ ஜ்ற தேச கமயூனிஸ்ட் அாரத்தூக் மெப்பு -
OCI)  இல் இாரத்தணந்்ற தே ஜோர்.  இப் ஜப ஜோத ந ஜோன்க ஜோம அகி்த்தின் அாரத்தனத்த்கக்
குழுவின் பிக் மணியா பிரஞ்சு பிரிவ ஜோக PES  (பிக் மணியா பிரஞ்சு  ஜச ஜோசலிச சூக் மெத்தவக் கட்சி)

உள்குகளைத.  OCI ்ற தேன்ாரத்தன  ஜச ஜோசலிஸ்ட் கட்சியினுள்ளும அ்ற தேன் அணியா பிரசியல்
சுற்றுவட்டத்திலும ஆழூக் மெ ஜோக ஒருங்கிாரத்தணத்தள்குகளைத.

லி ஜய ஜோனல்  ஜு ஜோஸ்பன் OCI  இன் ஒரு அங்கத்்ற தேவணியா பிர ஜோகவும அ ஜ்ற தே ஜவாரத்தகுகளை
 ஜச ஜோசலிஸ்ட் கட்சியின் முன்னணி அங்கத்்ற தேவணியா பிர ஜோகவும க் மசயற்பட்டு,
 ஜச ஜோசலிஸ்ட் கட்சி ுன ஜோதிபதி பிணியா பிர ஜோன்சுவ ஜோ மித்தி ஜணியா பிர ஜோனின் உயர்ூக் மெட்ட
உ்ற தேவிய ஜோகுகளைணியா பிர ஜோக ஆகி, பின்னர் பிணியா பிர ஜோன்சின் பிணியா பிர்ற தேூக் மெ ூக் மெந்திரிய ஜோன ஜோர்.  ஜச ஜோசலிஸ்ட்
கட்சி, ஸ்ணியா பிர ஜோலினிச பிக் மணியா பிரஞ்சு கமயூனிஸ்ட் கட்சி (PCF) ூக் மெற்றும பசுாரத்தூக் மெக் கட்சி
ஆகியவற்றின் 1997-2002  பன்முக இடத அணியா பிரச ஜோங்கத்திற்குத் ்ற தோரத்த்ாரத்தூக் மெ
வகித்்ற தே  ஜு ஜோஸ்பன்,  பழாரத்தூக் மெவ ஜோ்ற தே ுன ஜோதிபதி ு ஜோக் சிணியா பிர ஜோக் உடன் "கூடி
இயங்கியத.” க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோன்,  ஜு ஜோஸ்பன் அணியா பிரச ஜோங்கத்தில் ஒரு  ஜச ஜோசலிஸ்ட்
கட்சி அாரத்தூக் மெச்சணியா பிர ஜோக இருந்்ற தே ஜோர்,  இ்ற தேன் பிற் ஜப ஜோக்குத்்ற தேனூக் மெ ஜோன க் மக ஜோள்ாரத்தககள்
ஆழூக் மெ ஜோக ூக் மெக்கள் ூக் மெதிப்பிழந்திருந்்ற தேன.

வில்ுில்ஜுயிஃப் (Villejuif) கூட்டத்தில்,  க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோன் சலிப்பூட்டும வி்ற தேத்தில்
அவருக்கும ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோனுக்கும இாரத்தட ஜய ஒரு ப்னளிக்கும கூட்டணியா பிரச ஜோங்கத்ாரத்த்ற தே
அாரத்தூக் மெப்ப்ற தேன் மூ்ூக் மெ ஜோக,   ஜு ஜோஸ்பனின் வழிாரத்தய அடிக் மய ஜோற்ற FI

வ ஜோக்க ஜோகுகளைர்கள் அவாரத்தணியா பிர அனுூக் மெதிக்க  ஜவண்டுக் மூக் மென்ற முன் ஜன ஜோக்ாரத்தக
முன்க் மனடுத்்ற தே ஜோர்.  அவர் கூறுாரத்தகயில்,  “அாரத்த்ற தே ஒருவர் என்ன ூக் மெ ஜோதிரிய ஜோக
விூக் மெர்சித்்ற தே ஜோலும,  ஐந்்ற தே ஜோண்டுகளுக்க ஜோன லி ஜய ஜோனல்  ஜு ஜோஸ்பனின்
கூட்டியக்கூக் மெ ஜோனத பிக் மணியா பிரஞ்சு க் மப ஜோருகுகளை ஜோ்ற தே ஜோணியா பிர வ ஜோழ்வில் மிகவும ச ஜோ்ற தேகூக் மெ ஜோன
்ற தேருணங்களில் ஒன்ற ஜோக இருந்்ற தேத,” என்ற ஜோர்.

பன்முக இடத அணியா பிரச ஜோங்கத்ாரத்த்ற தே நமபிக்ாரத்தகக்குரிய்ற தே ஜோக க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோன்
குண ஜோமசப்படுத்தவத,  க் ம்ற தே ஜோழி் ஜோகுகளை வர்க்கத்தின் மீ்ற தே ஜோன அவணியா பிரத
வி ஜணியா பிர ஜோ்ற தேத்ாரத்த்ற தே ஊர்ஜி்ற தேப்படுத்தகிறத.  ப ஜோரியகுகளைவி் ஜோன பணி நீக்கங்கள்
ூக் மெற்றும ப் க் மப ஜோதத்தாரத்தற நிறுவனங்காரத்தகுகளை ்ற தேனிய ஜோர்ூக் மெயப்படுத்தியாரத்தூக் மெ
உட்பட  ஜு ஜோஸ்பன் க் ம்ற தே ஜோடர்ச்சிய ஜோன சிக்கன நடவடிக்ாரத்தககாரத்தகுகளை
நடத்தியதடன்,  ஆப்க ஜோன்  ஜப ஜோரிலும பங்குபற்றின ஜோர்.  இ்ற தேன் இறுதி
விாரத்தகுகளைவ ஜோக 2002  ுன ஜோதிபதி  ஜ்ற தேர்்ற தேலின் மு்ற தேல் சுற்றி ஜ் ஜய  ஜு ஜோஸ்பன்
அவூக் மெ ஜோனகணியா பிரூக் மெ ஜோக  ஜ்ற தே ஜோற்கடிக்கப்பட்ட ஜோர்,  அ ஜ்ற தே ஜவாரத்தகுகளையில்  ஜு ஜோஸ்பாரத்தன
 ஜப ஜோ் ஜவ  ஜச ஜோசலிஸ்ட் கட்சியும மு்ற தேல் சுற்றி ஜ் ஜய க் மவளி ஜயற்றப்பட்டு,
 ஜு ஜோன்-ூக் மெரி லு க் மபன் ூக் மெற்றும சிணியா பிர ஜோக்கிற்கு இாரத்தட ஜய இணியா பிரண்ட ஜோம சுற்ாரத்தற
அாரத்தூக் மெத்்ற தேத.

2017 இல் ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோனுடன்  ஜசர்ந்்ற தோரத்த்ற தேப்  ஜப ஜோ் ஜவ, க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோனும ூக் மெற்றும
OCI இன் அணியா பிரசியல் வழி ஜ்ற தே ஜோன்றல்களும 2002 இல் லு க் மபன்னுக்கு எதிணியா பிர ஜோக
சிணியா பிர ஜோக்ாரத்தக ஆ்ற தேரித்்ற தேனர்.  கடந்்ற தே 15  ஆண்டுகளில்,  அவர்களின் திவ ஜோ் ஜோன
க் மக ஜோள்ாரத்தககள் க் ம்ற தே ஜோழி் ஜோகுகளைர்களுக்கு  ஜபணியா பிரழிவுகாரத்தகுகளை ூக் மெட்டு ஜூக் மெ உருவ ஜோக்கி
உள்குகளைன.  இாரத்தவ சிக்கன திட்டங்கள்,   ஜப ஜோர் ூக் மெற்றும க் மப ஜோலிஸ்-அணியா பிரசு
நடவடிக்ாரத்தககாரத்தகுகளை ஆ்ற தேரித்த  ஜூக் மெற்க் மக ஜோண்டு வ்திற்கு நகர்ந்தள்குகளை
அ ஜ்ற தே ஜவாரத்தகுகளையில்,  2002  ூக் மெற்றும 2017  க்கு இாரத்தட ஜய  ஜ்ற தேசிய முன்னணி
வ ஜோக்குகாரத்தகுகளை இணியா பிரட்டிப்ப ஜோக்கிக் க் மக ஜோண்டு அணியா பிரசியல் ஸ்்ற தே ஜோபகத்தில் ஒரு
பிணியா பிர்ற தே ஜோன சக்திய ஜோக ூக் மெ ஜோறும வாரத்தகயில்,  கருத்தக் கணிப்புகளில் க் ம்ற தே ஜோடர்ந்த
முன் ஜனறுவ்ற தேற்கும அனுூக் மெதித்தள்குகளைன.

ூக் மெக் ஜணியா பிர ஜோன் ூக் மெற்றும ஐ ஜணியா பிர ஜோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு எதிணியா பிர ஜோக க் மவடிக்கவிருக்கும
ப ஜோரிய  ஜப ஜோணியா பிர ஜோட்டங்களுக்கு ஒரு புணியா பிரட்சிகணியா பிர  ஜச ஜோசலிச முன் ஜன ஜோக்குடன்
க் ம்ற தே ஜோழி் ஜோகுகளைர்காரத்தகுகளை அணியா பிரசியல்ரீதியில் ஆயு்ற தேப ஜோணிய ஜோக்கவும ூக் மெற்றும
அவர்களுக்கு ஒரு சுய ஜோதீனூக் மெ ஜோன அணியா பிரசியல் நிாரத்த்ப்ப ஜோட்ாரத்தட வழங்கவும
ுன ஜோதிபதி  ஜ்ற தேர்்ற தேல்களின் இணியா பிரண்ட ஜோம சுற்ாரத்தற க் மசயலூக்கத்தடன்
புறக்கணிக்குூக் மெ ஜோறு PES விடுத்்ற தே அாரத்தழப்பின் சரிய ஜோன ்ற தேன்ாரத்தூக் மொரத்தய
மீண்டுக் மூக் மெ ஜோருமுாரத்தற க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோனின் நிாரத்த்ப்ப ஜோடுகள்
உறுதிப்படுத்தகின்றன.  க் மூக் மெ ஜ் ஜோன் ஜச ஜோன்  ஜப ஜோன்ற இந்்ற தே சக்திகள்,
க் ம்ற தே ஜோழி் ஜோகுகளை வர்க்கத்ாரத்த்ற தே முற்றிலும திவ ஜோ் ஜோகி உள்குகளை ந ஜோட ஜோளுூக் மென்ற
அணியா பிரசியலின் முட்டுச்சந்திற்குள் சிக்க ாரத்தவக்க முாரத்தனகின்றன. பிணியா பிராரத்தூக் மெகாரத்தகுகளையும
அணியா பிரசியல் க் மப ஜோய்காரத்தகுகளையும ்ற தேவிணியா பிர முன்க் மூக் மெ ஜோழிவ்ற தேற்கு அவற்றிடம
 ஜவக் மற ஜோன்றுமில்ாரத்த்.


