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பிரரெஞ்சு  நு நாாடு நாளுமன்ற ்ற தன்ற தேர்ன்ற தேலில
 சு நான்ற தேதனாதனையளவிற்ிற்கு நாாதனை ான வு நாக்ிற்களிக்ிற்கு நாதனம
மக்்ற தரெு நானின் ரான வற்றிதனயயும் விஞ்சி நிற்கிறத
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இரண்டடாம்

சுற்று
பிு பிரரஞ்சு ெஞ்சு நடாடடாளுமன்ற ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்டாளுமன்ற தேல்களில்
 சடாடாளுமன்ற தேதனாதனையளவிற்கு
57
 சடாளுமன்ற தேவீடாளுமன்ற தேத்திாதனைர்
னர் வடாக்களிப்தனாக்களிப்பைத்
டாளுமன்ற தேவிர்த்துள்ளதனம, ாளுமன்ற தம 7 இல் ஜாதனைடாதிாக்களிப்பைதியடாக இமடானுனர் வல் மக்ாளுமன்ற தரடான்
ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்னர் வடாாதனைடாளுமன்ற தேற்குப் பிந்தனடாளுமன்ற தேய அனர் வரது அரசியல் ாளுமன்ற தனர் வதனரசியல் வேலைத்திட்டம் மீது
பிு பிரரஞ்சு மக்களின் முடாளுமன்ற தேல் தீர்ப்தனாக்களிப்பை னர் வழங்குகிறது. நிரந்டாளுமன்ற தேரமடாக
அனர் வ சரகடாரசியல் வேலை நிதனரசியல் வேலைதனயக் ு பிரகடாண்டு னர் வருனர் வது, உத்டாளுமன்ற தேரனர் வடாதனவாணைகள்
மூரசியல் வேலைம் சிக்காதனை ெஞ்சு நடனர் வடிக்தனக திட்டங்களுக்கு கட்டதனளயிடுனர் வது
மற்றும் ெஞ்சு நடாட்தனட இரடாணுனர் வமயப்ாக்களிப்பைடுத்துனர் வது எாதனை அனர் வரது ஜாதனைெஞ்சு நடாயக
விாளுமன்ற தரடாடாளுமன்ற தே ு பிரகடாள்தனக, மக்களின் ு பிராக்களிப்பைரும் ு பிராக்களிப்பைரும்ாக்களிப்பைடான்தனமயிாதனைரிதனடாளுமன்ற தய
ு பிரனர் வறுப்பு அல்ரசியல் வேலைது விரக்திதனய மட்டுாளுமன்ற தம ு பிரகடாண்டு னர் வந்துள்ளது.

அது 2012 ெஞ்சு நடாடடாளுமன்ற ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்டாளுமன்ற தேல்களில் ு பிராக்களிப்பைற்ற 331 ஆ சாதனைங்களில்
இருந்து இன்று 46 ஆ சாதனைங்களடாக வீழ்சசி அதனடந்துள்ளது.

எந்டாளுமன்ற தேு பிரனர் வடாரு நிஜமடாாதனை எதிர்ப்பும் இல்ரசியல் வேலைடாதிருப்ாக்களிப்பைதிலிருந்து மக்ாளுமன்ற தரடான்
ஆடாளுமன்ற தேடாயமதனடந்துள்ளடார். இரண்டடாம் சுற்று ஜாதனைடாதிாக்களிப்பைதி ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்டாளுமன்ற தேலில்,
ாளுமன்ற தஜடான்-லூக் ு பிரமாளுமன்ற தரசியல் வேலைடான்ாளுமன்ற த சடானின் அடிாக்களிப்பைணியடா பிரடான்ஸ் (France
insoumise – FI) இயக்கம் மற்றும் புதிய முடாளுமன்ற தேரசியல் வேலைடாளித்துனர் வ எதிர்ப்பு
கட்சி (NPA) ஆகியதனனர் வ ெஞ்சு நனர் வ-ாக்களிப்பைடாசி சனர் வடாடாளுமன்ற தே ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேசிய முன்ாதனைணிக்கு (FN)
மக்ாளுமன்ற தரடாதனாதனை ஒரு ஜாதனைெஞ்சு நடாயக மடாற்றீடடாக அதனனர் வ கருதுனர் வதனடாளுமன்ற தேத்
ு பிரடாளுமன்ற தேளிவுாக்களிப்பைடுத்தி இருந்டாளுமன்ற தோதனை. மக்ாளுமன்ற தரடானின் குடியரதன ச ாளுமன்ற தெஞ்சு நடாக்கி
முன்ாளுமன்ற தாதனைறுாளுமன்ற தனர் வடாம் (La République en Marche - LREM) இயக்கத்தனடாளுமன்ற தேச
சுற்றி ஸ்டாளுமன்ற தேடாாக்களிப்பைக கட்சிகள் ஐக்கியப்ாக்களிப்பைட்டிருப்ாக்களிப்பைதனடாளுமன்ற தே எதிர்ு பிரகடாண்ட
நிதனரசியல் வேலையில், னர் வடாக்களிக்க ு பிர சன்றனர் வர்கள், மக்ாளுமன்ற தரடான் விரும்பிய
ு பிராக்களிப்பைரும்ாக்களிப்பைடான்தனமதனய னர் வழங்கிாதனைர். முடாளுமன்ற தேல் சுற்று ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்டாளுமன்ற தேலில் ாக்களிப்பைதிவு
ு பிர சய்டாளுமன்ற தே னர் வடாக்கடாளர்களில் ு பிரனர் வறும் 16  சடாளுமன்ற தேவீடாளுமன்ற தேத்திாதனைர் மட்டுாளுமன்ற தம அனர் வர்
அதனமப்பிற்கு னர் வடாக்களித்திருந்டாளுமன்ற தே நிதனரசியல் வேலையில், அக்கட்சி ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேசிய
 சட்டமன்றத்தின்
577
ஆ சாதனைங்களில்
361
என்ற
முழ
ு பிராக்களிப்பைரும்ாக்களிப்பைடான்தனமதனய ு பிராக்களிப்பைறக்கூடும்.

புதிய முடாளுமன்ற தேரசியல் வேலைடாளித்துனர் வ எதிர்ப்பு கட்சி (NPA) மற்றும் ு பிரடாளுமன்ற தேடாழிரசியல் வேலைடாளர்
ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாரடாட்டம் (LO) உட்ாக்களிப்பைட "தீவிர இடது" (far left) என்று
கூறப்ாக்களிப்பைட்டதனனர் வ, 2002 ஜாதனைடாதிாக்களிப்பைதி ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்டாளுமன்ற தேல்களில் ஒட்டுு பிரமடாத்டாளுமன்ற தேமடாக 3
மில்லியன் னர் வடாக்குகள் ு பிராக்களிப்பைற்ற இனர் வற்றில் எதுவுாளுமன்ற தம ஒரு
ஆ சாதனைத்தனடாளுமன்ற தேக்கூட ு பிரஜயிக்கவில்தனரசியல் வேலை.

ஆரம்ாக்களிப்பை மதிப்பீடுகளின்ாக்களிப்பைடி, குடியரசுக் கட்சியிாதனைர் (LR) 128
ஆ சாதனைங்கதனள ு பிராக்களிப்பைறரசியல் வேலைடாம், ு பிரமாளுமன்ற தரசியல் வேலைடான்ாளுமன்ற த சடானின் FI 18 ஆ சாதனைங்களும்,
ஸ்ரடாலினி ச பிு பிரரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (PCF) 10 ஆ சாதனைங்களும்
ு பிராக்களிப்பைறக்கூடும், ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேசிய முன்ாதனைணி 8 ஆ சாதனைங்கதனளப் ு பிராக்களிப்பைறக்கூடும்.
LREM க்கு ஒதுக்கப்ாக்களிப்பைட்டுள்ள 355 ஆ சாதனை ாளுமன்ற தனர் வட்ாக்களிப்பைடாளர் ாக்களிப்பைட்டியலில்
ெஞ்சு நடாற்ாக்களிப்பைத்தி இரண்டு, LREM உடன் ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்டாளுமன்ற தேல் உடன்ாக்களிப்பைடாட்தனட எட்டியுள்ள
பிரடான்சுனர் வடா ாளுமன்ற தாக்களிப்பைய்ரூவின் ஜாதனைெஞ்சு நடாயக இயக்க (Le Mouvement
démocrate - MoDem) அங்கத்டாளுமன்ற தேனர் வர்களுக்கு ு பிர சன்றுவிடும்.
இந்டாளுமன்ற தே ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்டாளுமன்ற தேல் ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சியின் ு பிராக்களிப்பைடாறிவுடன் ாளுமன்ற த சர்ந்து,
பிரடான்ஸ் மற்றும் ஐாளுமன்ற தரடாப்பிய அரசியலில் ஒரு  சகடாப்டாளுமன்ற தேத்தின்
முடிதனனர் வ  சமிக்தன சமிக்ஞை ு பிர சய்கிறது. 1968 ாளுமன்ற தம-ஜூன் ு பிராக்களிப்பைடாது
ாளுமன்ற தனர் வதனரசியல் வேலைநிறுத்டாளுமன்ற தேம் ு பிரடாளுமன்ற தேடாடங்கியடாளுமன்ற தேற்கு  சற்று பின்ாதனைர், 1971 இல்
ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சி ஸ்டாளுமன்ற தேடாபிக்கப்ாக்களிப்பைட்டடாளுமன்ற தேற்குப் பின்ாதனைர் இருந்து
பிரடான்சின் "இடது" என்று கூறப்ாக்களிப்பைட்டு ு பிர சல்னர் வடாக்கு ு பிர சலுத்தி
னர் வந்திருந்டாளுமன்ற தே இந்டாளுமன்ற தே  சமூக ஜாதனைெஞ்சு நடாயக கட்சி, சிதனடாளுமன்ற தேந்து ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாயுள்ளது.

ாளுமன்ற தெஞ்சு நற்று மடாதனரசியல் வேலை ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்டாளுமன்ற தேல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்ாக்களிப்பைட்ட பின்ாதனைர்
உடாதனைடியடாக ஒரு ு பிரடாளுமன்ற தேடாதனரசியல் வேலைக்கடாட்சிக்கு னர் வழங்கிய உதனரயில்,
ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சியின் முடாளுமன்ற தேல் ு பிர சயரசியல் வேலைர் ாளுமன்ற தஜடான்-கிறிஸ்ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேடாப்
கம்ாக்களிப்பைு பிரடலிஸ் அனர் வர் இரடாஜிாதனைடாமடாதனனர் வ அறிவித்டாளுமன்ற தேடார். ாக்களிப்பைடாரீசில்
ு பிர சடால்ஃு பிராக்களிப்பைரிாளுமன்ற தாதனைடா
(Solférino)
வீதியில்
உள்ள
அடாளுமன்ற தேன்
டாளுமன்ற தேதனரசியல் வேலைதனமயகத்தனடாளுமன்ற தே விற்க ாளுமன்ற தனர் வண்டியிருக்கும் நிதனரசியல் வேலையில் உள்ள
ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சி, ு பிர சவ்னர் வடாயன்று கடாதனரசியல் வேலை அடாளுமன்ற தேன் டாளுமன்ற தேதனரசியல் வேலைதனம
ு பிர சயரசியல் வேலைகத்தில் ஓர் அனர் வ சர கூட்டத்தனடாளுமன்ற தே ெஞ்சு நடத்டாளுமன்ற தே உள்ளது.

மக்ாளுமன்ற தரடானின் பிரடாளுமன்ற தேம மந்திரி எடுனர் வடார்ட் பிலிப் அனர் வரது திட்டநிரதனரசியல் வேலை
முன்ெஞ்சு நகர்த்டாளுமன்ற தே
அனர் வரது
ெஞ்சு நடாடடாளுமன்ற
ு பிராக்களிப்பைரும்ாக்களிப்பைடான்தனமதனய
ாக்களிப்பையன்ாக்களிப்பைடுத்டாளுமன்ற தே இருப்ாக்களிப்பைடாளுமன்ற தேடாக அறிவித்து, ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்டாளுமன்ற தேல் முடிவுகளுக்கு
எதிர்விதனாதனையடாற்றிாதனைடார்: “இந்டாளுமன்ற தே  சமிக்ஞைடாயிறன்று, நீங்கள் குடியரசின்
ஜாதனைடாதிாக்களிப்பைதிக்கும்,
அர சடாங்கத்திற்கும்
ஒரு
ு பிரடாளுமன்ற தேளினர் வடாாதனை
ு பிராக்களிப்பைரும்ாக்களிப்பைடான்தனமதனய
னர் வழங்கி
உள்ளீர்கள்.
பிரடான்சிற்கடாக
ு பிர சயல்ாக்களிப்பைடுனர் வது டாளுமன்ற தேடான் அடாளுமன்ற தேன் ஒாளுமன்ற தர ாளுமன்ற தெஞ்சு நடாக்கமடாக இருக்கும். பிு பிரரஞ்சு
மக்கள் அனர் வர்களின் மிகப் ு பிராக்களிப்பைரும்ாக்களிப்பைடான்தனம னர் வடாக்குகள் மூரசியல் வேலைமடாக,
ாளுமன்ற தகடாாக்களிப்பைத்திற்கு ாக்களிப்பைதிரசியல் வேலைடாக ெஞ்சு நம்பிக்தனகதனயயும், ஏமடாற்றத்திற்குப் ாக்களிப்பைதிரசியல் வேலைடாக
உறுதிதனயயும் ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்ந்ு பிரடாளுமன்ற தேடுத்திருக்கிறடார்கள்,” என்றடார்.
 சமூகரீதியில் சீரழிக்கப்ாக்களிப்பைட்ட னர் வடக்கு பிரடான்சின் நிரசியல் வேலைக்கரி ாக்களிப்பைடுதனக
உள்ள அனர் வர் ு பிரடாளுமன்ற தேடாகுதியில் ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்ந்ு பிரடாளுமன்ற தேடுக்கப்ாக்களிப்பைட்ட மரீன் லு ு பிராக்களிப்பைன்,
ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சி மற்றும் குடியரசுக் கட்சியின் ு பிராக்களிப்பைரும்ாக்களிப்பைடான்தனம
பிரிவுகளுடன்
LREM
கூட்டணியில் இருக்கும்
நிதனரசியல் வேலையில்,
 சட்டமன்றத்தில் ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேசிய முன்ாதனைணி மட்டுாளுமன்ற தம ஒாளுமன்ற தர எதிர்க்கட்சியடாக
இருப்ாக்களிப்பைடாளுமன்ற தேடாக அறிவித்டாளுமன்ற தேடார். “ாக்களிப்பைதனழய கட்சிகள் எல்ரசியல் வேலைடாம் இப்ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாது
அனர் வற்தனற
உள்ளடக்கி
உள்ள
ஒரு
இயக்கத்தின்
துதனவாணைாளுமன்ற தகடாள்களடாக
மடாறிவிட்டாதனை,”
என்றடார்.
விகிடாளுமன்ற தேடாச சடார
பிரதிநிதித்துனர் வத்திற்கு
அதனழப்புவிடுத்டாளுமன்ற தே
அப்ு பிராக்களிப்பைண்மணி,
அர சடாங்கத்தின் " சட்டபூர்னர் வத்டாளுமன்ற தேன்தனம மீடாளுமன்ற தேடாாதனை பிரசசிதனாதனை" குறித்து
ாளுமன்ற தாக்களிப்பைசியதுடன்,
புரசியல் வேலைம்ு பிராக்களிப்பையர்ந்ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேடார்
மீது
ஒரு
ாக்களிப்பைழினர் வடாங்கும்
னர் வதனகயிரசியல் வேலைடாாதனை கண்டாதனைத்தனடாளுமன்ற தே ு பிரனர் வளியிட்டடார்.
இந்டாளுமன்ற தே னர் வடாக்ு பிரகடுப்பு ு பிரமாளுமன்ற தரசியல் வேலைடான்ாளுமன்ற த சடானுக்கு மற்ு பிரறடாரு ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேடால்வியடாக
உள்ளது. மக்ாளுமன்ற தரடானுக்கு இருக்கும் ஒரு ெஞ்சு நடாடடாளுமன்ற எதிர்ப்பின்
தினர் வடாரசியல் வேலைடாாதனை முன்ாளுமன்ற தாதனைடாக்தனக ஊக்குவிப்ாக்களிப்பைடாளுமன்ற தேற்கடாக, ு பிரமாளுமன்ற தரசியல் வேலைடான்ாளுமன்ற த சடான்

முடாளுமன்ற தேலில் ஜாதனைடாதிாக்களிப்பைதி ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்டாளுமன்ற தேலில் மக்ாளுமன்ற தரடாதனாதனைத் ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேடாற்கடிக்க
சூளுதனரத்டாளுமன்ற தேடார். பின்ாதனைர், முடாளுமன்ற தேல் சுற்றிாளுமன்ற தரசியல் வேலைாளுமன்ற தய அனர் வர் ு பிரனர் வளிாளுமன்ற தயறியதும்,
அனர் வர்  சட்டமன்ற ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்டாளுமன்ற தேதனரசியல் வேலை ு பிரஜயித்து பிரடாளுமன்ற தேம மந்திரியடாக
ஆகவிருப்ாக்களிப்பைடாளுமன்ற தேடாக
உறுதியளித்டாளுமன்ற தேடார்.
எல்ரசியல் வேலைடா
ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேர்டாளுமன்ற தேல்
கருத்துக்கணிப்புகளும் ு பிரமாளுமன்ற தரசியல் வேலைடான்ாளுமன்ற த சடான் ஒரு சிறிய சிறுாக்களிப்பைடான்தனம
ஆ சாதனைங்கதனள மட்டுாளுமன்ற தம ு பிரனர் வல்னர் வடார் என்று சுட்டிக்கடாட்டிய
நிதனரசியல் வேலைதனமகளின் கீழ், ஆச சரியத்திற்கிடமின்றி, இந்டாளுமன்ற தே முன்ாளுமன்ற தாதனைடாக்கு
ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேடால்விக்கு இட்டுச ு பிர சன்றது.
இப்ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாது
அடிாக்களிப்பைணியடா
பிரடான்சின்
ஒரு
"ஒத்திதன சனர் வடாாதனை,
ஒழக்கமடாாதனை, ஆக்ாளுமன்ற தரடாஷமடாாதனை" ெஞ்சு நடாடடாளுமன்ற குழதனனர் வ பிு பிரரஞ்சு
மக்கள்
 சட்டமன்றத்தில்
ாளுமன்ற தமற்ாக்களிப்பைடார்தனனர் வக்கு
தனனர் வத்திருப்ாக்களிப்பைடாளுமன்ற தேடாக
அறிவித்து, ு பிரமாளுமன்ற தரசியல் வேலைடான்ாளுமன்ற த சடான் உவாணைர்சசிகரமடாக விதனடயிறுத்டாளுமன்ற தேடார்.
1991 இல் ஸ்ரடாலினி ச அதிகடாரத்துனர் வத்டாளுமன்ற தேடால் ாளுமன்ற த சடாவியத் ஒன்றியம்
கதனரசியல் வேலைக்கப்ாக்களிப்பைட்டதுடன் ு பிரடாளுமன்ற தேடாடங்கி, ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சி பிரடான்சுனர் வடா
மித்திாளுமன்ற தரடானின் கீழ் 1981 இல் முடாளுமன்ற தேலில் அதிகடாரத்திற்கு னர் வந்டாளுமன்ற தேடாளுமன்ற தேற்குப்
பின்ாதனைர் இருந்து அது எடாளுமன்ற தேன் அடிப்ாக்களிப்பைதனடயில் அடாளுமன்ற தேன் ு பிரகடாள்தனககதனள
அபிவிருத்தி ு பிர சய்திருந்டாளுமன்ற தோளுமன்ற தடாளுமன்ற தேடா, அத்டாளுமன்ற தேதனகய  சர்னர் வாளுமன்ற தடாளுமன்ற தே ச அரசியல்
உள்ளடக்கத்தின்
சிதனடாளுமன்ற தேவு
பிரடான்சுக்குள்
கண்டிருக்கும்
ு பிரனர் வளிப்ாக்களிப்பைடாடுடாளுமன்ற தேடான் ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சியின் ு பிராக்களிப்பைடாறினர் வடாக உள்ளது. 1991
க்குப் பின்ாதனைர் இருந்து ஐாளுமன்ற தரடாப்பிய ஒன்றிய ு பிரகடாள்தனககளும்
ாளுமன்ற தெஞ்சு நட்ாளுமன்ற தடடா ஏகடாதிாக்களிப்பைத்திய ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடார்களும் அரசியல் ஸ்டாளுமன்ற தேடாாக்களிப்பைகத்தனடாளுமன்ற தே
ஆழமடாக மதிப்பிழக்கச ு பிர சய்துள்ளதுடன், ஐாளுமன்ற தரடாப்ாக்களிப்பைடா எங்கிலும்
ு பிரடாளுமன்ற தேடாழிரசியல் வேலைடாளர்களிதனடாளுமன்ற தய ாளுமன்ற தகடாாக்களிப்பைம் அதிகரித்து னர் வருகிறது.
நிதிகளின் "எதிரி" ஆக மற்றும் ஒரு "ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட்" ஆக
இருப்ாக்களிப்பைடாளுமன்ற தேடாக, முந்தனடாளுமன்ற தேய ஜாதனைடாதிாக்களிப்பைதியடாாதனை ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சி டாளுமன்ற தேதனரசியல் வேலைனர் வர்
பிரடான்சுனர் வடா ாளுமன்ற தவடாரசியல் வேலைடாண்டின் எரிச சலூட்டும் மற்றும் ு பிராக்களிப்பைடாய்
ெஞ்சு நம்பிக்தனக கூற்றுக்களுக்கு எதிரடாக னர் வடாக்கடாளர்களின் ாளுமன்ற தகடாாக்களிப்பைம்
ு பிரனர் வடித்டாளுமன்ற தேது. அனர் வர் ஐாளுமன்ற தரடாப்பிய ஒன்றியத்தின் ஆழ்ந்டாளுமன்ற தே சிக்காதனை
ெஞ்சு நடனர் வடிக்தனககதனள ஆடாளுமன்ற தேரித்டாளுமன்ற தேதுடன், லிபியடா, சிரியடா மற்றும் துதனவாணை சவடாரடா ஆபிரிக்கடாவில் ஏகடாதிப்ாக்களிப்பைத்திய ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடார்கதனள ெஞ்சு நடத்திாதனைடார்,
சிரிய ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாரில் ாக்களிப்பைடாரீபாரீஸூம் ாளுமன்ற தெஞ்சு நட்ாளுமன்ற தடடாவும் ாக்களிப்பையன்ாக்களிப்பைடுத்தி னர் வருகின்ற
இஸ்ரசியல் வேலைடாமிய
னர் வதனரசியல் வேலையதனமப்புகள்
ெஞ்சு நடத்திய
ாக்களிப்பையங்கரனர் வடாடாளுமன்ற தே
டாளுமன்ற தேடாக்குடாளுமன்ற தேல்களுக்கு விதனடயிறுப்ாக்களிப்பைடாக அனர் வர் அனர் வ சரகடாரசியல் வேலை நிதனரசியல் வேலைதனயக்
ு பிரகடாண்டு னர் வந்டாளுமன்ற தேடார். ாக்களிப்பைடாரிய ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாரடாட்டங்கள் மற்றும் மக்களில் 70
 சடாளுமன்ற தேவீடாளுமன்ற தேத்திாதனைரின் எதிர்ப்பிற்கு இதனடயிலும் ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சியின்
பிற்ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாக்குத்டாளுமன்ற தோதனைமடாாதனை
ு பிரடாளுமன்ற தேடாழிரசியல் வேலைடாளர்
 சட்ட
திருத்டாளுமன்ற தேத்தனடாளுமன்ற தே
திணிப்ாக்களிப்பைடாளுமன்ற தேற்கடாாதனை அனர் வர் முயற்சியடாாதனைது, மக்களிதனடாளுமன்ற தய ாளுமன்ற தவடாரசியல் வேலைடாண்ட்
மதிப்பிழந்டாளுமன்ற தேடாளுமன்ற தேற்கு முக்கிய அதனடயடாளமடாக இருந்டாளுமன்ற தேது.
எவ்னர் வடாறிருப்பினும், மித்திாளுமன்ற தரடானின் கீழ் முடாளுமன்ற தேல் ஜாதனைடாதிாக்களிப்பைதி
ாக்களிப்பைடாளுமன்ற தேவிகடாரசியல் வேலைத்தில் ு பிரடாளுமன்ற தேடாடங்கி அக்கட்சி அபிவிருத்தி ு பிர சய்து
னர் வந்திருந்டாளுமன்ற தே "சிக்காதனை ெஞ்சு நடனர் வடிக்தனக திட்டங்கதனள ாளுமன்ற தெஞ்சு நடாக்கிய திருப்ாக்களிப்பைம்",
ஐாளுமன்ற தரடாப்பிய ஒன்றியத்திற்கு ஆடாளுமன்ற தேரவு மற்றும் முன்ாதனைடாள் பிு பிரரஞ்சு
கடாரசியல் வேலைனித்துனர் வ  சடாம்ரடாஜ்ஜியத்தின் ஏகடாதிாக்களிப்பைத்திய ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடார்கள் எாதனை
ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சியின் அடிப்ாக்களிப்பைதனட ாளுமன்ற தெஞ்சு நடாக்குநிதனரசியல் வேலை ாளுமன்ற தவடாரசியல் வேலைடாண்ட் ஆல்
ாளுமன்ற தமலும் அபிவிருத்தி மட்டுாளுமன்ற தம ு பிர சய்யப்ாக்களிப்பைட்டிருந்டாளுமன்ற தேது.
ாளுமன்ற தெஞ்சு நற்று புதிடாளுமன்ற தேடாக ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சியின் ாக்களிப்பைரசியல் வேலை உயர்மட்ட நிர்னர் வடாகிகள்
அனர் வர்களின் ஆ சாதனைங்கதனள இழந்டாளுமன்ற தோதனைர்: ாளுமன்ற தவடாரசியல் வேலைடாண்டின் முன்ாதனைடாள்
ு பிரடாளுமன்ற தேடாழிரசியல் வேலைடாளர் ெஞ்சு நரசியல் வேலைத்துதனற அதனமச சர் மரியம் எல் ு பிரகடாம்ரி,
கல்வித்துதனற
அதனமச சர்
ெஞ்சு நடாஜடாத்
னர் வடாாளுமன்ற தரசியல் வேலைடாத்-ு பிராக்களிப்பைல்கு பிர சம்,
உளவுத்துதனற னர் வல்லுாதனைர் ாளுமன்ற தஜடான் ஜடாக் ஊர்வுனர் வடாஸ் மற்றும்
ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சியின் "கிளர்சசியடாளர்" பிரதிநிதி கிறிஸ்தியடான்
ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடால் ஆகிாளுமன்ற தயடார்.

மக்ாளுமன்ற தரடான்
மற்றும்
ெஞ்சு நடாடடாளுமன்றத்தில்
அனர் வரது
முழ
ு பிராக்களிப்பைரும்ாக்களிப்பைடான்தனமயடால்
டாளுமன்ற தேயடாரிக்கப்ாக்களிப்பைட்டு
னர் வருகின்ற
 சமூக
எதிர்புரட்சிக்கு எதிரடாக எவ்னர் வடாறு ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாரடாடுனர் வது என்ாக்களிப்பைதுடாளுமன்ற தேடான்
இப்ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாது ு பிரடாளுமன்ற தேடாழிரசியல் வேலைடாளர்களும் இதனள சமிக்ஞைர்களும் முகங்ு பிரகடாடுக்கும்
பிரடாளுமன்ற தேடாாதனை ாளுமன்ற தகள்வியடாக உள்ளது. அனர் வர்கள் அடிப்ாக்களிப்பைதனட ஜாதனைெஞ்சு நடாயக
உரிதனமகதனள நீக்கும் ஓர் அனர் வ சரகடாரசியல் வேலை  சட்ட நிதனரசியல் வேலை மற்றும்
ாளுமன்ற தாக்களிப்பைர்லினுடாதனைடாாதனை ஒரு கூட்டணி மூரசியல் வேலைமடாக ஐாளுமன்ற தரடாப்பிய இரடாணுனர் வ
ாக்களிப்பைதனடகதனளப் ு பிராக்களிப்பைருமளவில் அபிவிருத்தி ு பிர சய்யும் ாளுமன்ற தெஞ்சு நடாக்கில்
அர சடாங்கம் பிு பிரரஞ்சு  சமூக  சட்டத்தில் மறுதிருத்டாளுமன்ற தேம் ு பிர சய்ய
தீர்மடாாதனைகரமடாக இருப்ாக்களிப்பைது ஆகியனர் வற்றடால் அசசுறுத்டாளுமன்ற தேலில் உள்ளாதனைர்.
 சர்னர் வாளுமன்ற தடாளுமன்ற தே ச அளவிலும் ஐாளுமன்ற தரடாப்ாக்களிப்பைடாவிலும் ு பிரடாளுமன்ற தேடாழிரசியல் வேலைடாளர்கதனள ஒரு
சுயடாதீாதனைமடாாதனை, புரட்சிகர மற்றும் நிஜமடாாதனை ாளுமன்ற த சடா சலி ச முன்ாளுமன்ற தாதனைடாக்கின்
அடிப்ாக்களிப்பைதனடயில், னர் வழதனமயடாாதனை அரசியல் மற்றும் ு பிரடாளுமன்ற தேடாழிற் சங்க
னர் வடிகடால்களுக்கு
ு பிரனர் வளிாளுமன்ற தய
ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாரடாட்டத்தில்
ாக்களிப்பைரந்டாளுமன்ற தேளவில்
அணிதிரட்டுனர் வன் மூரசியல் வேலைமடாக மட்டுாளுமன்ற தம, மக்ாளுமன்ற தரடானின் டாளுமன்ற தேடாக்குடாளுமன்ற தேதனரசியல் வேலை
நிறுத்டாளுமன்ற தே முடியும். இருப்பினும் மக்ாளுமன்ற தரடானின் ு பிரனர் வட்டுக்களுக்கு
முன்ாதனைடால் மற்ு பிரறடாரு அதனடயடாள ு பிரடாளுமன்ற தேடாழிற் சங்க ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாரடாட்டத்தனடாளுமன்ற தே
ஊக்குவிப்ாக்களிப்பைடாளுமன்ற தேற்கடாாதனை ு பிரமாளுமன்ற தரசியல் வேலைடான்ாளுமன்ற த சடான் ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடான்ற பிரமுகர்களின்
முயற்சிகள், ு பிரடாளுமன்ற தேடாழிரசியல் வேலைடாளர்களின் கண்களில் மண்தனவாணைத் தூவுனர் வடாளுமன்ற தேற்கு
ஒத்டாளுமன்ற தேடாளுமன்ற தேடாகும்.
ாக்களிப்பைடாரிய
னர் வடாக்கு
புறக்கணிப்தனாக்களிப்பை
"குடிமக்களின்
ு பிராக்களிப்பைடாது
ாளுமன்ற தனர் வதனரசியல் வேலைநிறுத்டாளுமன்ற தேம்" என்று குறிப்பிட்ட ு பிரமாளுமன்ற தரசியல் வேலைடான்ாளுமன்ற த சடான், “ சமூக
எதிர்ப்புக்கு" அதனழப்புவிடுத்டாளுமன்ற தேடார். அனர் வர், “இந்டாளுமன்ற தே சூழல்களின் கீழ்
அது  சட்டபூர்னர் வமடாாதனை ு பிரமடாத்டாளுமன்ற தே எதிர்ப்ாக்களிப்பைடாகும்" என்று அறிவித்து,
அனர் வதனரச
சுற்றி
அரசியல்
 சக்திகளின்
ஒரு
ு பிராக்களிப்பைரும்
மறுகுழனர் வடாக்கத்திற்கு அதனழப்புவிடுத்டாளுமன்ற தேடார். ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சியின்
ு பிரடாளுமன்ற தேடாழிரசியல் வேலைடாளர்  சட்டத்தின் அடிப்ாக்களிப்பைதனடயில்டாளுமன்ற தேடான் மக்ாளுமன்ற தரடான் அனர் வரது
 சமூக டாளுமன்ற தேடாக்குடாளுமன்ற தேல்களுக்குத் டாளுமன்ற தேயடாரிப்பு ு பிர சய்து னர் வருகிறடார் என்ற
நிதனரசியல் வேலையிலும், அச சட்டம் மக்களிதனடாளுமன்ற தய ஆழமடாக மதிப்பிழந்துள்ளது
ஏற்காதனைாளுமன்ற தனர் வ ு பிரடாளுமன்ற தேளினர் வடாக உள்ள ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாதினும், ு பிரமாளுமன்ற தரசியல் வேலைடான்ாளுமன்ற த சடான்
ு பிரனர் வளிப்ாக்களிப்பைதனடயடாகாளுமன்ற தனர் வ மக்ாளுமன்ற தரடானின்  சமூக ெஞ்சு நடனர் வடிக்தனககதனளக்
தனகவிட அனர் வதனர  சமடாடாளுமன்ற தேடாாதனைப்ாக்களிப்பைடுத்தும் ஒரு ாளுமன்ற தகனர் வரசியல் வேலைமடாாதனை முயற்சியில்,
மக்ாளுமன்ற தரடானின்  சமூக ெஞ்சு நடனர் வடிக்தனககள் மீது ஒரு  சர்னர் வஜாதனை
னர் வடாக்ு பிரகடுப்தனாக்களிப்பை ஏற்ாக்களிப்பைடாடு ு பிர சய்யுமடாறு முன்ு பிரமடாழிந்டாளுமன்ற தேடார்.
ு பிரமாளுமன்ற தரசியல் வேலைடான்ாளுமன்ற த சடான், புதிய முடாளுமன்ற தேரசியல் வேலைடாளித்துனர் வ எதிர்ப்பு கட்சி மற்றும்
டாளுமன்ற தே சடாப்டாளுமன்ற தேங்களடாக ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் சுற்றுனர் வட்டத்தில்
இயங்கி னர் வந்துள்ள  சகரசியல் வேலை கட்சிகளுடனும் விட்டுக்ு பிரகடாடுப்பின்றி
உதனடத்துக் ு பிரகடாள்னர் வதுடாளுமன்ற தேடான் முன்ாளுமன்ற தாதனைடாக்கி ு பிர சல்னர் வடாளுமன்ற தேற்கடாாதனை ஒாளுமன்ற தர
ாக்களிப்பைடாதனடாளுமன்ற தேு பிரயாதனை பிு பிரரஞ்சு ாளுமன்ற த சடா சலி ச  சமத்துனர் வக் கட்சி (Parti de l'égalité
socialiste - PES) னர் வலியுறுத்துகிறது. ு பிரடாளுமன்ற தேடாழிரசியல் வேலைடாள னர் வர்க்கத்தில் ஒரு
புரட்சிகர கட்சிதனயக் கட்டுடாளுமன்ற தேனர் வற்கு மடாறடாக அனர் வர்கள், ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட்
கட்சியுடன் கூட்டணிகதனளயும், ஏன் அக்கட்சிதனயாளுமன்ற தய கூட
உருனர் வடாக்குனர் வடாளுமன்ற தேற்கும் ு பிர சயற்ாக்களிப்பைட்டடார்கள். 2008 ாளுமன்ற தனர் வடால் ஸ்ட்ரீட்
ு பிராக்களிப்பைடாறிவுக்குப்
பின்ாதனைர்
ு பிரடாளுமன்ற தேடாழிற் சங்க
அதிகடாரத்துனர் வங்களின்
டாளுமன்ற தேதனரசியல் வேலைதனமயில் சிக்காதனை ு பிரகடாள்தனககளுக்கு எதிரடாாதனை ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாரடாட்டங்களின்
ு பிரடாளுமன்ற தேடாடர்சசியடாாதனை ாளுமன்ற தடாளுமன்ற தேடால்விக்குப் பின்ாதனைர், ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சியின்
ு பிராக்களிப்பைடாறினர் வடாாதனைது அனர் வர்களின் ு பிர சடாந்டாளுமன்ற தே அரசியல் தினர் வடால்நிதனரசியல் வேலைதனயாளுமன்ற தய
சுட்டிக் கடாட்டுகிறது.
மக்ாளுமன்ற தரடான்
அர சடாங்கத்தின்
ு பிரகடாள்தனககளுக்கு
எதிரடாக
னர் வரவிருக்கின்ற ாளுமன்ற தாக்களிப்பைடாரடாட்டங்களுக்கு, அரசியல் முன்ாளுமன்ற தாதனைடாக்கும்
டாளுமன்ற தேதனரசியல் வேலைதனமயும் னர் வழங்க, ு பிரடாளுமன்ற தேடாழிரசியல் வேலைடாள னர் வர்க்கம் புரட்சிகர மடார்க்சி சம்
மற்றும் ட்ு பிரரடாட்ஸ்கி சத்திற்கு திரும்பி, பிரடான்சின் ாளுமன்ற த சடா சலி ச
 சமத்துனர் வக் கட்சிதனய (PES) கட்ட ாளுமன்ற தனர் வண்டும் என்ாக்களிப்பைதனடாளுமன்ற தோளுமன்ற தய
ாளுமன்ற த சடா சலிஸ்ட் கட்சியின் ு பிராக்களிப்பைடாறிவு எடுத்துக்கடாட்டுகிறது.

