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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

பிரரான்சின் ் பராசிச ிச தசிச தேசிய முன்னண
 மராாநராடு “அதிஅதிகராரத்ாரத்தசிச தேக் ாரத்தஅதிகப்் பற்ற”
ஏற்் பராடு சசய்கிறத
By Francis Dubois,
2017 மே ஜனாதிபதி ம தேர் தேலில் பி் பிரான்சின் நவ-பாசிச ம தேசிய
முன்னணியின் (FN) மவட்பாளர் ேரின் லு லு பபன் ஜனாதிபதி
இம்ோனுவல் ேக்ம் பிரானிடம் ம தோல்வி கண்ட தேற்குப் பிந்தற்குப் பிந்த தேய
காலத்தில் அக்கட்சியின் மு தேல் ோநாடு ோர்ச் 10-11
ம தேதிகளில் நடந் தேத. அப்மபாத மு தேலாகமவ, FN, ஐம் பிராப்பிய
ஒன்றிய விவகா் பிரத்திலான அ தேன் நிதற்குப் பிந்தலப்பாடு குறித் தே ஒர
உள்முக மோ தேலால் உலுக்கப்பட்டு வந்திரக்கிறத, அ தேன்
 தேதற்குப் பிந்தலதற்குப் பிந்தே கட்சிக்கு ஒர “ேறுஅடித் தேளம்” காண்ப தேற்கான
திட்டங்கதற்குப் பிந்தள அறிவித்திரக்கிறத.
கட்சித்  தேதற்குப் பிந்தலவரக்கான ஒம் பிர மவட்பாள் பிரான ேரின் லு லு பபன்
100 ச தேவீ தே வாக்களிப்புடன் மீண்டும் ம தேர்ந்லு ப தேடுக்கப்பட்டார்.
அவர் அறிவித் தோர்: “நேத இலட்சியம் லு ப தேளிவானத,
அதிகா் பிரத்தற்குப் பிந்த தேக் தற்குப் பிந்தகப்பற்றுவத என்பம தே அத.” FN ஐ
Rassemblement National (ம தேசியப் மப் பிரணி) என லு பபயர்
ோற்றுவ தேற்கான ஆமலாசதற்குப் பிந்தனதற்குப் பிந்தயயும் அவர் முன்லு போழிந் தோர்.
பி் பிரான்சில்
நவ-பாசிசத்தடன்
ப் பிரவலாய
லு ப தோடர்புபடுத் தேப்படுகின்ற ஒர லு பபயதற்குப் பிந்த் பிர தற்குப் பிந்தகவிட்டால், கட்சி
பா் பிரம்பரியோன
வலதகள்
உள்ளிட
ேற்ற
அ் பிரசியல்
சக்திகளுடன் கூட்டணி தற்குப் பிந்தவப்ப தேற்கு எளி தோக இரக்கும்
என்பத லு பபயர் ோற்றத்திற்கு FN இன் நிர்வாகிகள்
முன்தற்குப் பிந்தவத் தே கா் பிரணங்களில் ஒன்று.
அட்லாண்டிக்கின்
இ் பிரண்டு
பக்கங்களிலும்
அதி-வலத
சக்திகளத சர்வம தேச எழுச்சிதற்குப் பிந்தய வலியுறுத்தகின்ற வி தேோக
FN அ தேன் கட்சி ோநாட்தற்குப் பிந்தட ஒழுங்கதற்குப் பிந்தேத் தேத. லு லு பபன்னின்
உதற்குப் பிந்த் பிரக்கு முன்ன தோக இத் தோலியின் அதி-வலத Lega வின்
(முன்னர் வடக்கு லீக்)  தேதற்குப் பிந்தலவ் பிரான ோத்திமயா சால்வினியின்
காலு பணாளிச் லு பசயதி வந் தேத.
ஆச்சரியமூட்டக்கூடிய
வதற்குப் பிந்தகயில்
ட்் பிரம்ப்பின்
முன்னாள்
ஆமலாசகரம் அதி-வலத Breitbart News வதற்குப் பிந்தலத்  தேளத்தின்
முன்னாள்  தேதற்குப் பிந்தலவரோன ஸ்டீவ் பானன் சனிக்கிழதற்குப் பிந்தேயன்று
ம தோற்றேளித் தேத ோநாட்டில் குறிப்பிடத் தேக்க தோக இரந் தேத.
FN பி் பிரதிநிதிகளத இடிமுழக்கோன ஆ் பிரவா் பிரத்திற்கு ேத்தியில்
அவர் மபசினார்: “அவர்கள் உங்கதற்குப் பிந்தள இனவாதிகள்
என்றட்டும், அந்நியர் லு பவறுப்பு லு பகாண்டவர்கள் என்றட்டும்,
இஸ்லாமிய
லு பவறுப்பு
லு பகாண்டவர்கள்
என்றட்டும்.
அதற்குப் பிந்த தேலு பயல்லாம்
உங்களுக்கான
கவு் பிரவப்
ப தேக்கோக
அணிந்த லு பகாள்ளுங்கள். ஏலு பனன்றால் நாளுக்கு நாள் நாம்
வலுப்லு பபற்றுக்
லு பகாண்டிரக்கிமறாம்,
அவர்கள்
பலவீனேதற்குப் பிந்தடந்த லு பகாண்டிரக்கிறார்கள்.” அவர் மேலும்
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லு ப தேரிவித் தோர்: “இத் தோலிதற்குப் பிந்தய விடப் லு பபரிய, மபாலந்தற்குப் பிந்த தே விடப்
லு பபரிய, ஹங்மகரிதற்குப் பிந்தய விடப் லு பபரிய ஒர உலகளாவிய
இயக்கத்தின் பாகம் நீங்கள்.”
இன் ஸ் தோபக் பிரான மஜான் ேரி லு லு பபன் —ேரின் லு
லு பபன்னின்  தேந்தற்குப் பிந்த தே, இவதற்குப் பிந்த் பிர ேரின் கட்சியில் இரந்த
லு பவளிமயற்றி விட்டார்— உதற்குப் பிந்த் பிரயின் மபாத  தேனத நிதற்குப் பிந்தனவுப்
பி் பிரசு் பிரப்
பி் பிரதிகளில்
தற்குப் பிந்தகலு பயழுத்திட்டபடி
பின்வரோறு
கரத்ததற்குப் பிந்த் பிரத் தோர்: FN இன் “பூச்சாண்டி பிம்பத்தற்குப் பிந்த தே அகற்றுவத
என்ப தேன் அர்த் தேம் தல்லியோக இத அல்ல என்மற நான்
கரதகிமறன்.”
FN

ஸ் தோபக் பிரத மபத்தியான ேரிமயான் ேம் பிரசால் லு லு பபன் —
இவர், ஜனாதிபதி ம தேர் தேலுக்குப் பின்னர், “சா தோ் பிரண
வாழ்க்தற்குப் பிந்தக”யில் நுதற்குப் பிந்தழவ தேற்காக சற்றுகாலம் அ் பிரசியலில்
இரந்த
விலகுவ தோக
அறிவித்த,
FN
இல்
 தேனத
ப தேவிகதற்குப் பிந்தளயும்
ம தேசிய
சட்டேன்றத்திலான
 தேனத
இரக்தற்குப் பிந்தகதற்குப் பிந்தயயும் விட்டு உத்திமயாகபூர்வோக விலகினார்—
உடன் பானன் 2016 மு தேலாக லு ப தோடர்பில் இரந்த வரகிறார்.
ட்் பிரம்ப்பின் குழுவுக்கும் FN க்கும் இதற்குப் பிந்தடயில் லு ப தோடர்புகள்
இரந் தே தோக 2016 இல் ேம் பிரசால் அறிவித் தோர். பானன்  தேனத
பங்காக, Breitbart News இன் நடவடிக்தற்குப் பிந்தககதற்குப் பிந்தள பி் பிரான்சில்
விரிவுபடுத்தகின்ற  தேனத இலட்சியங்கதற்குப் பிந்தள எடுத்ததற்குப் பிந்தவத் தே
ஒர மநர்காணலில், ேரிமயான் ேம் பிரசால் லு லு பபன்தற்குப் பிந்தன FN
இன் ஒர வளரம் நட்சத்தி் பிரம் என்று அதற்குப் பிந்தழத் தோர்.
FN

ட்் பிரம்ப்
ம தேர்வான தேற்குப்
பின்னர்,
“மசர்ந்த
மவதற்குப் பிந்தல
லு பசயவ தேற்கு, ட்் பிரம்ப் பி் பிரச்சா் பிரத்தின் இயக்குந் பிரான ஸ்டீபன்
பானதற்குப் பிந்தன அதற்குப் பிந்தழப்ப தேற்கு ஆம்” என்மற லு பசால்மவன் என
ேம் பிரசால் லு லு பபன் லு ப தேரிவித் தோர். லு பசன்ற ோ தேத்தில்,
கணக்குப்படி இன்னும் அவர் அ் பிரசியல் ஓயவில்  தோன்
இரந்த வந் தேலு ப தோர சேயத்தில், வாஷிங்டன் டிசியில் நடந் தே
பழதற்குப் பிந்தேவா தே அ் பிரசியல் நடவடிக்தற்குப் பிந்தக ோநாட்டில் (CPAC)
மபசுவ தேற்கு அவர் பயணித் தோர். லீல் இல் பானன்
மீண்டுலு போர முதற்குப் பிந்தற ேம் பிரசால் லு லு பபன்தற்குப் பிந்தனப் பா் பிராட்டினார்,
அவர் ஒர “ேனம்கவரம்” ஆளுதற்குப் பிந்தே என்று அறிவித் தோர்.
ஞாயிற்றுக்கிழதற்குப் பிந்தேயன்று, ேரின் லு லு பபன், ஒர வாயவீச்சான
ேற்றும் பாதகாப்புவா தே உதற்குப் பிந்த் பிரயில், உலகேயோக்கத்தற்குப் பிந்த தேத்
 தோக்கினார், ோற்றாக ம தேசியவா தேத்தற்குப் பிந்த தே ஊக்குவித் தோர். FN ஐ
ஸ் தோபக-எதிர்ப்புக்
கட்சியாகவும்
ேக்ம் பிரான்-எதிர்ப்புக்
கட்சியாகவும் முன்தற்குப் பிந்தவத் தே அவர், “பண”த்தற்குப் பிந்த தேக் கண்டனம்
லு பசயத
யூ தே-விம் பிரா தேத்திற்கான
ேதற்குப் பிந்தறமுகோன

விண்ணப்பங்களுடன்
தற்குப் பிந்தகமகார்த் தே
அந்நியர்லு பவறுப்பு
வாயவீச்சுகதற்குப் பிந்தள
முன்தற்குப் பிந்தவத் தோர்.
இந் தே
அடிப்பதற்குப் பிந்தடயில்,
இ் பிரயில் மசதற்குப் பிந்தவகதற்குப் பிந்தள  தேனியார்ேயோக்குவ தேற்கு ேக்ம் பிரான்
மபாடும்
திட்டங்கள்
மீத
கடுகடுப்புடனான
விேர்சனங்கதற்குப் பிந்தளயும் அவர் தற்குப் பிந்தவத் தோர், அறிவித் தோர்: “உலகின்
இ் பிரண்டு கரத் தோக்கங்கள் எதிலு ப் பிரதிம் பிர எதிர்த்த நிற்கின்றன..
உலகேயவாதிகள் அவர்களுக்கு எதி் பிராய ம தேசியவாதிகள்.”
ஐம் பிராப்பிய ஒன்றியத்தில் இரந்தம் லு பபாதவான யூம் பிரா
நாணயத்தில் இரந்தம் லு பவளிமயறுவ தேற்கு பகி் பிரங்கோக
அதற்குப் பிந்தழக்காேல், முக்கியோன ஐம் பிராப்பிய ஒப்பந் தேங்கதற்குப் பிந்தள
ோற்றி எழுதவ தேற்கு FN  தேயாரிப்பு லு பசயத லு பகாண்டிரப்ப தோக
அறிவித் தோர். நவம்பரில் நடந் தேலு பவார கரத்தக்கணிப்பில், FN
இன் லு பபரம்பான்தற்குப் பிந்தேயான உறுப்பினர்கள் யூம் பிராதற்குப் பிந்தவயும்
ஐம் பிராப்பிய ஒன்றியத்தற்குப் பிந்த தேயும் விட்டு விலகுவதற்குப் பிந்த தே அவர்கள்
ஆ தேரிப்ப தோக லு ப தேரிவித்திரந் தேனர்.
இன் அத் தேதற்குப் பிந்தன அடிப்பதற்குப் பிந்தட கரப்லு பபாரட்கதற்குப் பிந்தளயும் அதிக
ேதற்குப் பிந்தறவற்ற தோன
லு போழியில்
லு
லு பபன்
வழங்கினார்,
புலம்லு பபயர்ந் தேவர்கள் ேற்றும் முஸ்லீம்களுக்கு எதி் பிரான
விண்ணப்பங்கதற்குப் பிந்தள
“கிறிஸ் தேவ
கலாச்சா் பிரத்தின்
ஒர
பாதகாப்பு” எனும் மபரில் அல்லத ஒர வலிதற்குப் பிந்தேயான
பாதகாப்புக் லு பகாள்தற்குப் பிந்தகக்கான அவசியத்தின் மபரில் அவர்
முன்நிறுத்தினார்.
பி் பிரான்சின்
கதற்குப் பிந்தடசி
ோலு பபரம்
லு பபாதமவதற்குப் பிந்தலநிறுத் தேோன “1968 மே க்கு ஒர முற்றுப்புள்ளி
தற்குப் பிந்தவப்பத நேத மவதற்குப் பிந்தலத்திட்டத்தின் பகுதியாகும்” என்று
உற்சாகோன தற்குப் பிந்தக தேட்டலுக்கு ேத்தியில் லு லு பபன் கூறியமபாத
FN இன் லு ப தோழிலாளர்-விம் பிரா தே கண்மணாட்டம் லு ப தேளிவாக
புலப்பட்டத.
FN

 தேனத சாத் தோன் நகங்கதற்குப் பிந்தள, இ் பிரண்டாம் உலகப் மபாரில்
நாஜிசத்தடனான பிலு ப் பிரஞ்சு ஒத்ததற்குப் பிந்தழப்பிலும் அல்ஜீரியப்
மபாரின்
மபாத
பி் பிரான்சின்
காலனி
ஆதிக்கத்தற்குப் பிந்த தே
காப்பாற்றுவ தேற்கான முயற்சியிலும்  தோன் லு பகாண்டிரக்கும்
வ் பிரலாற்று மவர்கதற்குப் பிந்தள, ேதற்குப் பிந்தறக்கின்ற  தேனத  தேந்திம் பிராபாயத்தின்
லு ப தோடர்ச்சியில், மஜான்-ேரி லு லு பபன்னின் கவு் பிரவத்  தேதற்குப் பிந்தலவர்
ப தேவிதற்குப் பிந்தய அகற்றும் புதிய கட்சிச் சட்டங்களுக்கு FN
வாக்களித் தேத. இ தேன்மூலம், யூ தே-விம் பிரா தே வசனங்களின்
ேற்றும் யூ தேப்படுலு பகாதற்குப் பிந்தல ேறுப்பின் குற்றங்கள் பலமுதற்குப் பிந்தற
ஊர்ஜி தேம் லு பசயயப்பட்டிரந் தேவ் பிரான கட்சியின் ஸ் தோபகரிடம்
இரந்த அத  தேன்தற்குப் பிந்தன  தேள்ளி நிறுத்திக் லு பகாண்டிரந் தேத,
இறுதியில்
அவர்
FN
இல்
இரந்த
2015
இல்
லு பவளிமயற்றப்பட்டார். FN அ தேன் ேத்திய கமிட்டியின் லு பபயதற்குப் பிந்த் பிர
ம தேசியக்
கமிட்டி
என்று
ோற்றியத,
அதில்
இடம்லு பபற்றிரந் தேவர்களில் லு பபரம் லு பவளிப்பட்ட ோற்றங்கள்
எதவும் இரக்கவில்தற்குப் பிந்தல.
ஒட்டுலு போத் தேோக, பி் பிரான்சின் லு பவகுஜன ஊடகங்கள், இந் தே
ோநாடு, FN கடுதற்குப் பிந்தே-குதற்குப் பிந்தறந் தே மபாக்குகளுக்கு  தேன்தற்குப் பிந்தன
திறந்த
விடுவ தேற்கும்
 தேனத
“அ் பிரசியதற்குப் பிந்தல”
இயல்பான தோக்குவ தேற்கும் நிர்ப்பந் தேம் லு பபற்ற நிதற்குப் பிந்தலயில்,
ேத்திதற்குப் பிந்தய மநாக்கியும் பி் பிர தோன நீம் பிராட்டத்தற்குப் பிந்த தே மநாக்கியும்
அத நகர்ந்த லு பகாண்டிரப்பதற்குப் பிந்த தேக் காட்டுவ தோக சித் தேரித் தேன.
ேரின் லு லு பபன் அ் பிரசியல்ரீதியாக பலவீனப்பட்டு அல்லத
முடிந்த மபாயும் கூட விட்ட நிதற்குப் பிந்தலயில் அக்கட்சி ஆழோன
லு பநரக்கடியில்
சிக்கியிரக்கும்
ஒர
கட்சியாகவும்,
சற்றுகாலத்திற்கு ஒர சிறிய பாத்தி் பிரத்தற்குப் பிந்த தேமய வகிக்கத்
 தேதற்குப் பிந்தலவிதி லு பபற்றிரக்கும் கட்சியாகவும் சித் தேரிக்கப்பட்டத.

ஆயினும்
உண்தற்குப் பிந்தேக்கும்
இ தேற்கும்
லு பவகுதூ் பிரோகும்.
ஐம் பிராப்பிய
மு தேலாளித்தவம்
நவ-பாசிசக்
கட்சிகதற்குப் பிந்தள,
ஆஸ்திரியாவில்
மபால
அ் பிரசாங்கத்தில்
அேர்த்திக்
லு பகாண்டிரக்கிறத,
அல்லத
மஜர்ேனியில்
மபால
ேறுஇ் பிராணுவேயோ தேல் ேற்றும் லு ப தோழிலாளர்களத சமூக
உரிதற்குப் பிந்தேகள்
மீ தோன
 தோக்கு தேல்கள்
ஆகியவற்றுக்கான
திட்டங்களில்
எந் தே
சி் பிரேமும்
இன்றி
அவற்தற்குப் பிந்தற
ஒரங்கிதற்குப் பிந்தணத்தக் லு பகாண்டிரக்கிறத.
உண்தற்குப் பிந்தேயில்,
FN
ேத்திதற்குப் பிந்தய
மநாக்கி
நகர்ந்த
லு பகாண்டிரக்கவில்தற்குப் பிந்தல, ோறாக நிதிப் பி் பிரபுத்தவம்  தோன் அதிவலதற்குப் பிந்த தே
மநாக்கி
நகர்ந்த
லு பகாண்டிரக்கிறத.
கடந் தே
ஐந் தோண்டுகளில், ஆளும் வர்க்கம் லு பகாஞ்சம் லு பகாஞ்சோய
FN
இன் லு பகாள்தற்குப் பிந்தககதற்குப் பிந்தள அத எடுத்தக் லு பகாண்டு
விட்டிரக்கிறத.
முந்தற்குப் பிந்த தேய
ஜனாதிபதி
பி் பிரான்சுவா
ஹாலண்ட்டின் மசாசலிஸ்ட் கட்சி அ் பிரசாங்கத்தின் கீழும்,
இப்மபாத ேக்ம் பிரானின் கீழான அ் பிரசாங்கத்தின் கீழும்,
பிலு ப் பிரஞ்சு
நிதி
பி் பிரபுத்தவோனத,
மபாலிசுக்கு
முழு
அதிகா் பிரங்கள் அளிக்கின்ற ஒர அவச் பிரநிதற்குப் பிந்தலதற்குப் பிந்தயப் பி் பிரகடனம்
லு பசய தேத,
குடியுரிதற்குப் பிந்தேப்
பறிப்தற்குப் பிந்தப
அ் பிரசியல்சட்டத்தில்
எழுதவதற்குப் பிந்த தேப்
பரிசீலதற்குப் பிந்தன
லு பசய தேத,
முஸ்லீம்-விம் பிரா தே
ேனப்மபாக்கிற்கு விண்ணப்பம் லு பசய தேத, அத்தடன் கட்டாய
இ் பிராணுவச் மசர்க்தற்குப் பிந்தகதற்குப் பிந்தய மீண்டும் லு பகாண்டுவரவ தேற்கான
விண்ணப்பங்கதற்குப் பிந்தள தீவி் பிரப்படுத்தியத.
இப்மபாத பிலு ப் பிரஞ்சு ஆளும் உய் பிரடுக்கின் ஒர பகுதியானத
அலு பேரிக்க அதி வலதடன் மசர்ந்த லு பகாண்டு ேரிமயான்
ேம் பிரசால் லு லு பபன்தற்குப் பிந்தன அவ் பிரத சித்தியான ேரின் லு
லு பபன்னுக்கு —FN ஐ அதிகா் பிரத்தக்கு இட்டுச் லு பசல்லும்
திறனற்றவ் பிராக ஊடகங்கள் பலவும் இவதற்குப் பிந்த் பிர நி் பிராகரிக்கின்றன
— ோற்றாக ஊக்குவித்தக் லு பகாண்டிரக்கிறத.
ஆயினும் மஜான்-ேரி லு லு பபன்னின் மபத்தி வலத மநாக்கி
லு பவகுதூ் பிரத்தில் இரக்கிறார், நாஜி ஒத்ததற்குப் பிந்தழப்புவா தே விச்சி
ஆட்சியின் பி் பிர தோன அடித் தேளோன சார்ல் மோ் பிராஸின் யூ தேவிம் பிரா தே
Action
française
அதற்குப் பிந்தேப்பின்
வம்சாவளியான
முடிய் பிரசுவா தே Action française இயக்கத்தடனும், அத்தடன்
கத்ம தோலிக்க அடிப்பதற்குப் பிந்தடவாதிகளுடனும் லு ப தோடர்புதற்குப் பிந்தடய ஒர
ஆளுதற்குப் பிந்தேயாவார். பானன் லு பவள்தற்குப் பிந்தள ோளிதற்குப் பிந்தகக்கு பரிந்ததற்குப் பிந்த் பிர
லு பசயயப்பட்ட மபாத கு க்ளக்ஸ் கிளானினாலும் (Ku Klux
Klan) லு படயலி ஸ்ட்மடார்ேர் வதற்குப் பிந்தலத்  தேளத்தினாலும் —
நூலு ப் பிரம்மபர்க்
விசா் பிரதற்குப் பிந்தணகளில்
ே் பிரண
 தேண்டதற்குப் பிந்தன
விதிக்கப்பட்ட நாஜி  தேதற்குப் பிந்தலவர்களில் ஒரவ் பிரான ஜ் ஒருவரான ஜூலியுஸ்
ஸ்ட்தற்குப் பிந்த் பிரகரின் வன்தற்குப் பிந்தேயான யூ தே-விம் பிரா தே பத்திரிதற்குப் பிந்தகதற்குப் பிந்தயக்
குறிப்பிடும் லு பபயர்— அத பா் பிராட்டப் லு பபற்றத.
இவ்வாறாக, லீல் இல் ம தேசிய முன்னணி (FN) ோநாட்டில்
நடந் தேத ேத்திதற்குப் பிந்தய மநாக்கிய ஒர ேறுமநாக்குநிதற்குப் பிந்தலமயா
அல்லத ேத்தியப்படுவதற்குப் பிந்த தே மநாக்கிய நவ-பாசிஸ்டுகளின் ஒர
 தோக்குப்பிடிக்கத் தேக்க நடவடிக்தற்குப் பிந்தகமயா அல்ல. பிலு ப் பிரஞ்சு
ஏகாதிபத்தியத்தின்
பாசிச
ேற்றும்
காலனித்தவவா தே
கடந் தேகாலத்தடன்
FN
லு பகாண்டிரக்கும்
வ் பிரலாற்றுத்
லு ப தோடர்புகதற்குப் பிந்தள ேறுதிட்டவட்டம் லு பசயகின்ற அம தேமந் பிரத்தில்,
அலு பேரிக்காவில் குடிய் பிரசுக் கட்சியின் மிக அதி வலத-சாரி
பிரிவுகளுடன்
லு பகாண்டிரக்கும்
உறவுகதற்குப் பிந்தள
வலுப்படுத்தவ தேற்கு
அக்கட்சி
மேற்லு பகாண்ட
ஒர
நடவடிக்தற்குப் பிந்தகமய இதவாகும்.

