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பிரரெஞ்சு ஆளும் உயரெடுக்கு யூத-
எதிர்ப்பு்புவப்புவாதத்திற்கு எதிரெப்புவாக  எதிராக புப்புவாரெப்புவாடு்புவதப்புவாக கூற,

“மஞ்சள் சீருருடீருடையப்புவாளர்கருடள" தப்புவாக்குகிறது 
By Alex Lantier,         21 February 2019

சனிக்கிழழமிழமையன்று வலதுச வலதுசாரி முன்ரி முன்ன வலதுசாள் ிழமை வலதுசா்னாள் மாவவ வலதுசாயிச ்னாள் மாவ மாவோயிச பேச்ச வலதுசாளர் அலன்

ஃபிங்கில்கு்னாள் மாவக வலதுசாட்டுக்கும் ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடை அணிந்த ஒரு
்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைக்்க வலதுசாகருக்கும் இழமம் மஞ்சள் சீருடை்னாள் மாவய நம் மஞ்சள் சீருடைந்த ஒரு வ வலதுசாக்குவ வலதுசாதத்திற்குப
பின்ரி முன்னர், சசவ்வ வலதுசாயன்று இகவு ச மாவோயிச பேருவணி்க ்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சி (PS)  மாவோயிச பேல
ந்ககங்்களில் ்னாள் மாவ மாவோயிச பேகணி்களுக்கு அழமழபபுவிடுத்தது.  இஸ்ல வலதுசாமியவ வலதுசாத
சத வலதுசாம் மஞ்சள் சீருடைர்பு்களுக்்க வலதுசா்க பிசகஞ்சு உளவுத்துழமஉளவுத்துறைக்கு நன்்கறியப மாவோயிச பேட்ம் மஞ்சள் சீருடை அந்த
்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைக்்க வலதுசாகர் ஃபிங்கில்கு்னாள் மாவக வலதுசாட்ழமம் மஞ்சள் சீருடை "அருவருக்்கத்தக்்க யூதவ வலதுசாதி"
என்று அழமழத்த வலதுசார்.  அப்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாதிருந்து ஊம் மஞ்சள் சீருடை்கங்்கள் "யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாத
இம் மஞ்சள் சீருடைழமத" குழமஉளவுத்துறைகூஉளவுத்துறைவும் ிழமைற்றும் "ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடைய வலதுசாளர்்கள்" ்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட்
்கட்சி ஆர் மாவோயிச பே வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைத்ழமத ஆதரிக்்க ்னாள் மாவவண்டுசிழமைரி முன்னக் ்னாள் மாவ்க வலதுசாகவும் ஒரு
சவறித்தரி முன்னிழமை வலதுசாரி முன்ன பிகச்ச வலதுசாகத்ழமத நம் மஞ்சள் சீருடைத்தி வருகின்உளவுத்துறைரி முன்ன.

யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதம் (Anti-Semitic) ஒரு பிற்்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக்குத்தரி முன்னிழமை வலதுசாரி முன்ன ிழமைற்றும்
அருவருக்்கத்தக்்க சிந்த வலதுசாந்திழமை வலதுசாகும்,  இது பிரிக்்க முடிய வலதுசாதவ வலதுசாறு
 மாவோயிச பே வலதுசாசிசத்தும் மஞ்சள் சீருடைனும் உல்க வகல வலதுசாற்றி்னாள் மாவல்னாள் மாவய மி்கவும் ்னாள் மாவிழமை வலதுசாசிழமை வலதுசாரி முன்ன
இரி முன்னப மாவோயிச பேடுச்க வலதுசாழமல உம் மஞ்சள் சீருடைனும், அத வலதுசாவது  மாவோயிச பே வலதுசாசிச ஐ்னாள் மாவக வலதுசாப மாவோயிச பே வலதுசாவில் யூதர்்களின்
 மாவோயிச பேடுச்க வலதுசாழமலயும் மஞ்சள் சீருடைனும்,  சத வலதுசாம் மஞ்சள் சீருடைர்பு மாவோயிச பேட்ம் மஞ்சள் சீருடைது.  அண்மித்து சிழமை வலதுசாத்தம் 76,000
க்கும் அதி்கிழமை வலதுசாரி முன்ன யூதர்்கள்,  ந வலதுசாஜ-ஒத்துழமழபபுவ வலதுசாத விச்சி ஆட்சியின்
மும்முகிழமை வலதுசாரி முன்ன ஒத்துழமழபபும் மஞ்சள் சீருடைன்,  பிக வலதுசான்சில் இருந்து ந வலதுசாஜ ிழமைகண
மு்க வலதுசாம்்களுக்கு ச்க வலதுசாண்டு சசல்லப மாவோயிச பேட்ம் மஞ்சள் சீருடைழமிழமை உட் மாவோயிச பேம் மஞ்சள் சீருடை ஆறு மில்லியன்
யூதர்்களின்  மாவோயிச பே வலதுசாரிய  மாவோயிச பேடுச்க வலதுசாழமல ஒரு ச்க வலதுசாடூகிழமை வலதுசாரி முன்ன குற்உளவுத்துறைிழமை வலதுசாகும்,  இழமத
ஒரு்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாதும் ிழமைஉளவுத்துறைந்துவிம் மஞ்சள் சீருடை முடிய வலதுசாது ிழமைற்றும் ிழமைஉளவுத்துறைந்து விம் மஞ்சள் சீருடைவும் கூம் மஞ்சள் சீருடை வலதுசாது.
யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாத சசல்வ வலதுசாக்கிரி முன்னது எந்தசவ வலதுசாரு ச வலதுசாயலுக்கு எதிக வலதுசாரி முன்ன
்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைமும் சத வலதுசாழில வலதுசாள வர்க்்கத்தின் எந்தசவ வலதுசாரு ்னாள் மாவச வலதுசாசலிச
அழமிழமைபபிரி முன்னதும் இன்றியழமிழமைய வலதுசா  மாவோயிச பேணியின்  மாவோயிச பே வலதுசா்கிழமை வலதுசாகும்.

ஆரி முன்ன வலதுசால் யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதம் குறித்து எவசக வலதுசாருவருக்கும் உ மாவோயிச பே்னாள் மாவதசம்
சசய்ய ்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சிக்கு எந்த தகுதியும் இல்ழமல.  ்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட்
்கட்சி ிழமைற்றும் ஜரி முன்ன வலதுசாதி மாவோயிச பேதி இிழமை வலதுசானுவல் ிழமைக்்னாள் மாவக வலதுசானின் குடியகசு
அணிவகுபபு இயக்்கத்தின் (LREM) பிற்்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக்குத்தரி முன்னிழமை வலதுசாரி முன்ன
முன்வகல வலதுசாழமஉளவுத்துறை ஆய்வுக்குட் மாவோயிச பேடுத்திரி முன்ன வலதுசால் அது யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதத்ழமத
எதிர்க்கும் அவர்்களின்  மாவோயிச பே வலதுசாச வலதுசாங்குத்தரி முன்னங்்கள் ஓர் அகசியல் ்னாள் மாவிழமை வலதுசாசடி
என் மாவோயிச பேழமத அம் மாவோயிச பேலப மாவோயிச பேடுத்தும்.  சமூ்க சிழமைத்துவமின்ழமிழமைக்கு எதிக வலதுசாரி முன்ன
ஒட்டுசிழமை வலதுசாத்த "ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடை"  இயக்்கத்ழமதயும்
இரி முன்னப மாவோயிச பேடுச்க வலதுசாழமலக்குரியது என்றும் இரி முன்னவ வலதுசாதத்திற்குரியது என்றும்
கூறும் ஒரு பிகச்ச வலதுசாகத்ழமத அவர்்கள் நம் மஞ்சள் சீருடைத்திக் ச்க வலதுசாண்டிருப மாவோயிச பேதும் மஞ்சள் சீருடைன்,
ஐ்னாள் மாவக வலதுசாப மாவோயிச பே வலதுசா எங்கிலும் சத வலதுசாழில வலதுசாள வர்க்்கத்தில் அதி்கரித்து வரும்
எதிர்பழம மாவோயிச பே ிழமைதிபபிழக்்கச் சசய்வதற்்க வலதுசாரி முன்ன ஒரு பிகச்ச வலதுசாகத்ழமதயும் நம் மஞ்சள் சீருடைத்திக்
ச்க வலதுசாண்டு,  அவர்்க்னாள் மாவள இரி முன்னவ வலதுசாதத்திற்கு அழமழபபுவிடுத்தும்,  நவ-
 மாவோயிச பே வலதுசாசிசவ வலதுசாத ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக்கு்கழமளப  மாவோயிச பேலப மாவோயிச பேடுத்திக் ச்க வலதுசாண்டும் வருகிஉளவுத்துறை வலதுசார்்கள்.

்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சி அதன் ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைத்தில் இழமணய ஏஉளவுத்துறைத்த வலதுசாழ
ஒட்டுசிழமை வலதுசாத்த பிசகஞ்சு அகசியல் ஸ்த வலதுசா மாவோயிச பே்கத்திற்கும் அழமழபபு
விடுத்திருந்தது.  பிகதிழமை ிழமைந்திரி எட்வ வலதுசார்ட் பிலிப ிழமைற்றும் 23  ஏழமரி முன்னய
LREM அழமிழமைச்சர்்களும்,  அவர்்களும் மஞ்சள் சீருடைன் முன்ரி முன்ன வலதுசாள் ஜரி முன்ன வலதுசாதி மாவோயிச பேதி்கள்
பிக வலதுசான்சுவ வலதுசா ்னாள் மாவவ வலதுசால வலதுசாண்ட் ிழமைற்றும் நிக்்னாள் மாவ்க வலதுசால வலதுசா ச வலதுசார்க்்னாள் மாவ்க வலதுசாசி ஆகி்னாள் மாவய வலதுசாரும்
 மாவோயிச பேங்ச்கடுத்தரி முன்னர். ஸ்க வலதுசாலினிச பிசகஞ்சு ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சி (PCF),  மாவோயிச பேசுழமிழமை
்கட்சி, பிக வலதுசான்சு ்னாள் மாவ மாவோயிச பேய்ரூவின் ஜரி முன்னந வலதுசாய்க இயக்்கம், வலதுச வலதுசாரி குடியகசுக்

்கட்சியின் (LR) தழமலவர் ்னாள் மாவல வலதுசா்னாள் மாவக வலதுசான்ட் ்னாள் மாவவ வலதுசாக்கி்னாள் மாவய ிழமைற்றும் நவ-
 மாவோயிச பே வலதுசாசிசவ வலதுசாத தழமலவர் ிழமைரீன் லு ச மாவோயிச பேன்னும் மஞ்சள் சீருடைன் அணி ்னாள் மாவசர்ந்த எழு்க
பிக வலதுசான்ஸ் (DLF) ்கட்சியின் நிக்்னாள் மாவ்க வலதுசால வலதுசா டு்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசான்-எய்னி்னாள் மாவய வலதுசான் ஆகிய
அழமரி முன்னவரும் ்கலந்து ச்க வலதுசாண்ம் மஞ்சள் சீருடைரி முன்னர்.

்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சி தழமலவர் ஒலிவி்னாள் மாவய ஃ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசார் (Olivier Faure), ிழமைரீன் லு
ச மாவோயிச பேன்னும் "வக்னாள் மாவவற்்கப மாவோயிச பேடுவ வலதுசார்"  என்று கூறி,  அவழமகயும்
வக்னாள் மாவவற்றிருந்த வலதுசார்.  அபச மாவோயிச பேண்ிழமைணியின் ்னாள் மாவதசிய ்னாள் மாவ மாவோயிச பேகணி (RN) ்கட்சியின்
"ஒட்டுசிழமை வலதுசாத்த வகல வலதுசாறும் துல்லியிழமை வலதுசா்க யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதம் ிழமைற்றும்
இரி முன்னவ வலதுசாத பிகச்சிழமரி முன்னயும் மஞ்சள் சீருடைன் பிழமணந்துள்ளது,” என்று குறிபபிட்டு, அவர்
அக்்கட்சிக்கு அழமழபபு விடுக்்க ிழமைறுத்த வலதுசார்.  யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதத்திற்கு
எதிக வலதுசாரி முன்னது என்உளவுத்துறை ச மாவோயிச பேயரில் அழமழக்்கப மாவோயிச பேட்டிருந்த ஒரு ்னாள் மாவ மாவோயிச பேகணியில்
்கலந்து ச்க வலதுசாள்ள,  யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாத ்கருத்துக்்கழமள சவளியிட்ம் மஞ்சள் சீருடைதற்்க வலதுசா்க
தண்ம் மஞ்சள் சீருடைழமரி முன்ன ச மாவோயிச பேற்றுள்ள ிழமைரீனின் தந்ழமத ்னாள் மாவஜ வலதுசான்-ிழமைரி ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசான்உளவுத்துறை
பிகமு்கர்்கழமள உள்்னாள் மாவள அனுிழமைதிக்்க வலதுசாத வழம்கயில் அவரின் சச வலதுசாந்த
்னாள் மாவிழமை வலதுசாசடி சூழ்ச்சி்கள் அம் மாவோயிச பேலிழமை வலதுசா்க வலதுசாது  மாவோயிச பே வலதுசாது்க வலதுசாத்துக்ச்க வலதுசாண்டு,  ஒலிவி்னாள் மாவய
ஃ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசார்,  "ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடைய வலதுசாளர்்களுக்கு"  எதிக வலதுசா்க விச்சி அகசியல்
வழி்னாள் மாவத வலதுசான்உளவுத்துறைல்்களின் ஆதகழமவப ச மாவோயிச பேஉளவுத்துறை விரும்பிரி முன்ன வலதுசார்.

லு ச மாவோயிச பேன் இறுதியில் அப்னாள் மாவ மாவோயிச பேகணியில் ்கலந்து ச்க வலதுசாள்ளவில்ழமல.
“வறியிழமைக்்களின் அண்ழமம் மஞ்சள் சீருடைப மாவோயிச பேகுதி்களில் இஸ்ல வலதுசாமியவ வலதுசாத
வழமலயழமிழமைபபு்கள்  மாவோயிச பேகவுவதற்கு எதிக வலதுசா்க ஒன்றும் சசய்ய வலதுசாிழமைல், அல்லது
அவற்ழமஉளவுத்துறை ஊக்குவித்த,  அல்லது குற்உளவுத்துறை்ககிழமை வலதுசா்கவும் ச மாவோயிச பே வலதுசாறுபபின்றியும்
இகட்ழமம் மஞ்சள் சீருடை ்னாள் மாவவம் மஞ்சள் சீருடைத்தில் அவற்ழமஉளவுத்துறைக் குறித்து விவ வலதுசாதித்தும் உள்ள
அழமிழமைபபு்க்னாள் மாவள வலதுசாடும் அகசியல்வ வலதுசாதி்க்னாள் மாவள வலதுசாடும்"  அணிவகுக்்க ிழமைறுத்து
்னாள் மாவதசிய ்னாள் மாவ மாவோயிச பேகணி (RN) ஓர் அறிக்ழம்க சவளியிட்ம் மஞ்சள் சீருடைது.

“ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடை"  ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைக்்க வலதுசாகர்்கள் ிழமைக்்னாள் மாவக வலதுசானுக்கு எதிக வலதுசா்க
ச மாவோயிச பேரும் மாவோயிச பே வலதுசால வலதுசாரி முன்ன பிசகஞ்சு ிழமைக்்களின் ஆதகழமவப ச மாவோயிச பேற்றுள்ள நிழமலயில்,
்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சி்னாள் மாவய வலதுசா யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாத சக்தி்களும் மஞ்சள் சீருடைன் ்னாள் மாவ மாவோயிச பேகங்்கழமளச்
சசய்து வருகின்உளவுத்துறை அ்னாள் மாவத்னாள் மாவவழமளயில் அகசியல் ஸ்த வலதுசா மாவோயிச பே்கத்தின்
ஆதகவும் மஞ்சள் சீருடைன் "ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடைய வலதுசாளர்்களுக்கு"  எதிக வலதுசா்க அகச வலதுசாங்்கத்ழமத
அணிதிகட்டி வருகிஉளவுத்துறைது.  இது உத்தி்னாள் மாவய வலதுசா்கபூர்வ வட்ம் மஞ்சள் சீருடை வலதுசாகங்்களில்  மாவோயிச பேகந்த
ஆதகழமவப ச மாவோயிச பேறுகிஉளவுத்துறைது.  சத வலதுசாழிற்சங்்கங்்க்னாள் மாவள வலதுசா "ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடை"
்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைங்்கழமளத் தனிழமிழமைப மாவோயிச பேடுத்துவதற்்க வலதுசா்க ்னாள் மாவவழமலநிறுத்தங்்கழமள
இகத்து சசய்த பின்ரி முன்னர்,  ச மாவோயிச பே வலதுசாதுவ வலதுசாரி முன்ன உணர்வும் மஞ்சள் சீருடைன் நிற்கி்னாள் மாவஉளவுத்துறை வலதுசாம் என்று
அழமவ ்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சியின் ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைத்திற்கு உயர்ிழமைட்ம் மஞ்சள் சீருடை
அதி்க வலதுசாரி்கழமள அனுபபியது.

நவம் மாவோயிச பேர் 17  இல் ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடைய வலதுசாளர்்களின் முதல் ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைத்திற்கு
முன்ரி முன்னத வலதுசா்க்னாள் மாவவ அவர்்கழமள நவ- மாவோயிச பே வலதுசாசிசவ வலதுசாதி்கள் என்று அவதூறு
சசய்திருந்த சத வலதுசாழில வலதுசாளர் ச மாவோயிச பே வலதுசாது கூட்ம் மஞ்சள் சீருடைழமிழமைபபின் (CGT) தழமலவர்
பிலிப ிழமை வலதுசார்ட்டி்னாள் மாவரி முன்னஸ்,  ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடைய வலதுசாளர்்களின் நம் மஞ்சள் சீருடைவடிக்ழம்க்களும் மஞ்சள் சீருடைன்
நல்லிணக்்கிழமை வலதுசா்க ்னாள் மாவவழமலநிறுத்தங்்கள் நம் மஞ்சள் சீருடைக்்க வலதுசாதவ வலதுசாறு நிறுத்துவசதரி முன்ன
சத வலதுசாழிற்சங்்கங்்களது முடிழமவ நிய வலதுசாயப மாவோயிச பேடுத்துவதற்்க வலதுசா்க,  இந்த
்னாள் மாவ மாவோயிச பேகணியில் மீண்டும் "ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடைய வலதுசாளர்்கழமள"  ்கண்டித்த வலதுசார்.
எவ்வ வலதுசாறிருபபினும் ்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சி ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைத்தில் இழமணயுிழமை வலதுசாறு
அவர் CGT உறுபபிரி முன்னர்்களுக்கு அழமழபபுவிடுத்த வலதுசார்.  அங்்னாள் மாவ்க அவர்
வலியுறுத்துழம்கயில், “ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடைய வலதுசாளர்்களின்"  இரி முன்னவ வலதுசாதம் "இந்த
்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைங்்கள் சத வலதுசாம் மஞ்சள் சீருடைங்கியதில் இருந்்னாள் மாவத என்ழமரி முன்ன அதிர்ச்சிக்கு



உள்ள வலதுசாக்கி உள்ளது, ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடை இயக்்கத்தின் ஒரு சிறிய  மாவோயிச பேகுதி
எஞ்சியவற்றில் நஞ்சு ்கலந்து வருகிஉளவுத்துறைது,” என்உளவுத்துறை வலதுசார்.

“ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடைய வலதுசாளர்்கழமள"  இழிவு மாவோயிச பேடுத்தும் ஊம் மஞ்சள் சீருடை்க பிகச்ச வலதுசாகத்தும் மஞ்சள் சீருடைன்
அணி்னாள் மாவசக வலதுசாத அகசியல் ஸ்த வலதுசா மாவோயிச பே்கத்தின் பிரிவு்கள் ிழமைட்டும்
அழமழக்்கப மாவோயிச பேம் மஞ்சள் சீருடைவில்ழமல.  அடி மாவோயிச பேணிய வலதுசா பிக வலதுசான்சின் ்னாள் மாவஜ வலதுசான்-லூக்
சிழமை்னாள் மாவல வலதுசான்்னாள் மாவச வலதுசான் அவர் அழமழக்்கப மாவோயிச பேம் மஞ்சள் சீருடைவில்ழமல என்று குழமஉளவுத்துறைகூறிரி முன்ன வலதுசார்.
்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சி "இரி முன்னவ வலதுசாதம் ிழமைற்றும் யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதத்திற்கு எதிக வலதுசாரி முன்ன
்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைத்ழமத அகசியல்ரீதியில் சுகண்டுவத வலதுசா்க"  விிழமைர்சித்து
வந்ததற்்க வலதுசா்க ஊம் மஞ்சள் சீருடை்க பிகச்ச வலதுசாகத்தின் இலக்கில் அவர்
ழமவக்்கப மாவோயிச பேட்டிருந்த வலதுசார்.  ஆரி முன்ன வலதுசால் ்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சியின் முன்ரி முன்ன வலதுசாள்
அழமிழமைச்சக வலதுசாரி முன்ன சிழமை்னாள் மாவல வலதுசான்்னாள் மாவச வலதுசான்,  இறுதியில்,  ்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சியின்
ிழமை வலதுசார்ழமசய் ்னாள் மாவ மாவோயிச பேகணியில் ்கலந்து ச்க வலதுசாள்வசதன்றும் அகசியல் சுகண்ம் மஞ்சள் சீருடைலின்
இந்நம் மஞ்சள் சீருடைவடிக்ழம்கயில் இழமணவசதன்றும் முடிசவடுத்த வலதுசார்.

யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதத்திற்கு எதிக வலதுசாரி முன்ன PS-LREM  பிகச்ச வலதுசாகம்
 மாவோயிச பே வலதுசாச வலதுசாங்குத்தரி முன்னிழமை வலதுசாரி முன்னதும்,  முற்றுமுழுத வலதுசா்க ்னாள் மாவிழமை வலதுசாசடிய வலதுசாரி முன்னதும் ஆகும்.
ஐ்னாள் மாவக வலதுசாப மாவோயிச பே வலதுசா எங்கிலும் யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதத்தின் சமீ மாவோயிச பேத்திய வளர்ச்சி
அதிதீவிக நி்கழ்வுப்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக்்க வலதுசா்க உள்ளது;  அழமவ ்கம் மஞ்சள் சீருடைந்த வலதுசாண்டின் ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாது
்னாள் மாவஜர்ிழமைனியில் 60  சதவீதமும்,  பிக வலதுசான்சில் 69  சதவீதமும்
அதி்கரித்துள்ளரி முன்ன.  ஆரி முன்ன வலதுசால் ஒட்டுசிழமை வலதுசாத்த ஆளும் வர்க்்கத்திற்கும்
முதல வலதுசாளித்துவ அழமிழமைபபுமுழமஉளவுத்துறைக்கும் எதிக வலதுசாரி முன்ன ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைமின்றி யூத-
எதிர்பபுவ வலதுசாதத்தின் வளர்ச்சிக்கு எதிக வலதுசா்க ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாடுவது ச வலதுசாத்திய்னாள் மாவிழமை
இல்ழமல.

்னாள் மாவஜர்ிழமைனியில் அதி்க வலதுசாகபூர்வ புள்ளிவி மாவோயிச பேகங்்கள்,  இது்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசான்உளவுத்துறை மி்கப
ச மாவோயிச பேருவ வலதுசாரிய வலதுசாரி முன்ன குற்உளவுத்துறைங்்களுக்குப ச மாவோயிச பே வலதுசாறுப மாவோயிச பே வலதுசாகின்உளவுத்துறை அதிவலதின்
 மாவோயிச பே வலதுசாத்திகத்ழமத உயர்த்திக் ்க வலதுசாட்டுகின்உளவுத்துறைரி முன்ன.  ஆரி முன்ன வலதுசால் ்னாள் மாவஜர்ிழமைனியின் ிழமை்க வலதுசா
கூட்ம் மஞ்சள் சீருடைணி அகச வலதுசாங்்கத்தின் ிழமைழமஉளவுத்துறைமு்கிழமை வலதுசாரி முன்ன ஒத்துழமழபபும் மஞ்சள் சீருடைன் அதிவலது
சசழிப மாவோயிச பே வலதுசா்க வளர்ந்து வருகிஉளவுத்துறைது,  உள்துழமஉளவுத்துறை அழமிழமைச்சர் ்னாள் மாவவ வலதுசார்ஸ்ட்
சீ்னாள் மாவ்க வலதுசாவர் ச்கம்னிட்ஸில் ஒரு யூத உணவு விடுதி த வலதுசாக்்கப மாவோயிச பேட்ம் மஞ்சள் சீருடை ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாது
ஈரி முன்னத்தரி முன்னிழமை வலதுசா்க நவ-ந வலதுசாஜ ்கல்கங்்கழமளப பு்கழ்ந்துழமகத்த வலதுசார்.

பிக வலதுசான்சில்,  ்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சியும் (PS) அதிலிருந்து 2017  இல்
்னாள் மாவிழமைசலழுந்த ிழமைக்்னாள் மாவக வலதுசானின் குடியகசு அணிவகுபபு இயக்்கமும் (LREM)

பிசகஞ்சு அகசியலில் யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதத்தின்  மாவோயிச பே வலதுசாகம் மாவோயிச பேரியத்ழமத
சட்ம் மஞ்சள் சீருடைபூர்விழமை வலதுசாக்குவதில் ிழமைத்திய  மாவோயிச பே வலதுசாத்திகம் வகித்துள்ளரி முன்ன.

்னாள் மாவவ வலதுசால வலதுசாண்ட் இகண்டு முழமஉளவுத்துறை ிழமைரீன் லு ச மாவோயிச பேன்ழமரி முன்ன எலி்னாள் மாவச ஜரி முன்ன வலதுசாதி மாவோயிச பேதி
ிழமை வலதுசாளிழம்கக்கு அழமழத்து ்னாள் மாவ மாவோயிச பேசியிருந்த வலதுசார்.  ஒரு நவ- மாவோயிச பே வலதுசாசிசவ வலதுசாத
அகசியல்வ வலதுசாதி எலி்னாள் மாவசக்கு அழமழக்்கப மாவோயிச பேட்ம் மஞ்சள் சீருடைது அது்னாள் மாவவ
முதல்முழமஉளவுத்துறைய வலதுசாகும்.  அந்்னாள் மாவநகத்தில்,  ்னாள் மாவவ வலதுசால வலதுசாண்ட் குடியுரிழமிழமைழமயப
 மாவோயிச பேறிப மாவோயிச பேழமத அகசியலழமிழமைபபிற்குள் உட்புகுத்த முழமரி முன்னந்திருந்த வலதுசார்,  இந்த
சட்ம் மஞ்சள் சீருடைபூர்வ இயங்குமுழமஉளவுத்துறைய வலதுசாரி முன்னது எதிர்பழம மாவோயிச பே ஒடுக்குவழமத
நிய வலதுசாயப மாவோயிச பேடுத்தவும் யூதர்்கழமளப  மாவோயிச பேடுச்க வலதுசாழமல மு்க வலதுசாம்்களுக்கு
அனுப மாவோயிச பேவும் விச்சி  மாவோயிச பேயன் மாவோயிச பேடுத்திய இயங்குமுழமஉளவுத்துறைய வலதுசாகும்.  இறுதிய வலதுசா்க,
இத்தழம்கய ந வலதுசாடு ்கம் மஞ்சள் சீருடைத்தல்்களுக்கு ஒபபுதல் வழங்கிய விச்சி ஆட்சியின்
தழமலவர் பிலிப ச மாவோயிச பேத்தழமரி முன்ன ்கம் மஞ்சள் சீருடைந்த நவம் மாவோயிச பேரில் ிழமைக்்னாள் மாவக வலதுசான்
பு்கழ்ந்துழமகத்த வலதுசார்.

யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதத்ழமத மீளப மாவோயிச பேலப மாவோயிச பேடுத்துவதற்்க வலதுசாரி முன்ன இத்தழம்கய
ச்க வலதுசாள்ழம்க்கள் அழமரி முன்னத்தும் அதி்கரித்து வரும் சத வலதுசாழில வலதுசாள வர்க்்க
எதிர்பழம மாவோயிச பே இலக்கில் ச்க வலதுசாண்டுள்ளரி முன்ன.  பிக வலதுசான்சில் "ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடை"
்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைங்்களும் மஞ்சள் சீருடைன் ்னாள் மாவசர்ந்து,  ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசார்ச்சுக்்கல்,  ச மாவோயிச பேல்ஜயம் ிழமைற்றும்
்னாள் மாவஜர்ிழமைனியிலும் ்னாள் மாவவழமலநிறுத்தங்்கள் ்கட்ம் மஞ்சள் சீருடைவிழ்ந்து வருகின்உளவுத்துறைரி முன்ன. ஆளும்
வர்க்்கம் பீதியழமம் மஞ்சள் சீருடைந்துள்ளது, அது எல்ல வலதுசா வழிவழம்க்கழமளயும் ச்க வலதுசாண்டு
இன்னும் அதி்க  மாவோயிச பேகவல வலதுசா்க ஒடுக்குமுழமஉளவுத்துறைழமய நம் மஞ்சள் சீருடைத்துவதற்கு
அவசியிழமை வலதுசாரி முன்ன அகசியல் நிழமலழமிழமை்கழமள ஏற் மாவோயிச பேடுத்த முயன்று வருகிஉளவுத்துறைது.

இவ்விதத்தில் ்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சியின் முன்ரி முன்ன வலதுசாள் பிகதிழமை ிழமைந்திரி
இிழமை வலதுசானுவல் வ வலதுசால்ஸ், நவ  மாவோயிச பே வலதுசாசிசவ வலதுசாத ்கட்சி Vox உட் மாவோயிச பேம் மஞ்சள் சீருடை ஸ் மாவோயிச பே வலதுசானிய
வலதுச வலதுசாரி ்கட்சி்களின் ிழமை வலதுசாட்ரிட் ்னாள் மாவ மாவோயிச பேகணியில் ்கலந்து ச்க வலதுசாண்ம் மஞ்சள் சீருடை வலதுசார்.  இந்த
ஆர்ப மாவோயிச பே வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைம் Vox ஐயும் உள்ளம் மஞ்சள் சீருடைக்கிய ஒரு வலதுச வலதுசாரி கூட்ம் மஞ்சள் சீருடைணி

அகச வலதுசாங்்கத்ழமத நிறுவ ்னாள் மாவந வலதுசாக்்கம் ச்க வலதுசாண்ம் மஞ்சள் சீருடைது — Vox ்கட்சி உள்ந வலதுசாட்டு
்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாரின்்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாது  மாவோயிச பே வலதுசாசிசவ வலதுசாத சர்வ வலதுசாதி்க வலதுசாரி பிக வலதுசான்சிஸ்்னாள் மாவ்க வலதுசா பிக வலதுசாங்்னாள் மாவ்க வலதுசாவின்
இக வலதுசாணுவத்தின் முன்வகல வலதுசாழமஉளவுத்துறை,  அத வலதுசாவது,  இம் மஞ்சள் சீருடைதுச வலதுசாரி
சத வலதுசாழில வலதுசாளர்்களுக்கு எதிக வலதுசா்க  மாவோயிச பே வலதுசாரிய  மாவோயிச பேடுச்க வலதுசாழமலழமய
 மாவோயிச பேயன் மாவோயிச பேடுத்தியழமதப  மாவோயிச பே வலதுசாது்க வலதுசாக்கிஉளவுத்துறைது.

“ிழமைஞ்சள் சீருழமம் மஞ்சள் சீருடை"  இயக்்கிழமை வலதுசாரி முன்னது தச வலதுசாபதங்்கள வலதுசா்க ஐ்னாள் மாவக வலதுசாப மாவோயிச பே வலதுசாவில்
திணிக்்கப மாவோயிச பேட்டு வந்துள்ள ச்க வலதுசாள்ழம்க்கழமள சத வலதுசாழில வலதுசாளர்்களும் ிழமைற்றும்
நடுத்தக வர்க்்கத்தின் குறிபபிம் மஞ்சள் சீருடைத்தக்்க அடுக்கு்களும் நிக வலதுசா்கரிப மாவோயிச பேழமத
சவளிப மாவோயிச பேடுத்துகிஉளவுத்துறைது. இப்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாது அகசியல்  மாவோயிச பேடிபபிழமரி முன்ன்கழமளப ச மாவோயிச பேறுவது
முக்கியம்.  1991  இல் ஸ்க வலதுசாலினிசத்த வலதுசால் ்னாள் மாவச வலதுசாவியத் ஒன்றியம்
்கழமலக்்கப மாவோயிச பேட்ம் மஞ்சள் சீருடைதற்குப பின்ரி முன்னர் இருந்து மூன்று தச வலதுசாபதங்்கள வலதுசா்க
அதி்கரித்து வரும் ஏ்க வலதுசாதி மாவோயிச பேத்தியப ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாழமக அடுத்து,  ிழமைற்றும் 2008
நிதியப ச மாவோயிச பே வலதுசாறிவும் மஞ்சள் சீருடைன் ஆகம்பித்த ஆழ்ந்த சிக்்கரி முன்ன ச்க வலதுசாள்ழம்க்களின் ஒரு
தச வலதுசாபதத்திற்குப பின்ரி முன்னர்,  முதல வலதுசாளித்துவம் ஒரு மி்கப ச மாவோயிச பேரும்
சநருக்்கடியில் உள்ளது.  யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதத்தின் வளர்ச்சி மீண்டும்
பிரிக்்கவியல வலதுசாதவ வலதுசாறு இந்த முதல வலதுசாளித்துவ சநருக்்கடியும் மஞ்சள் சீருடைன்
பிழமணந்துள்ளது.

யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதத்திற்கு எதிக வலதுசாரி முன்ன ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைம் என் மாவோயிச பேது அழமத
எதிர்க்கி்னாள் மாவஉளவுத்துறை வலதுசாம் என்று கூறியவ வலதுசாறு யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதத்ழமத
சட்ம் மஞ்சள் சீருடைபூர்விழமை வலதுசாக்குகின்உளவுத்துறை இத்தழம்கய அழமரி முன்னத்து அகசியல் ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக்கு்களும் மஞ்சள் சீருடைன்
நரி முன்னவுபூர்விழமை வலதுசா்க உழமம் மஞ்சள் சீருடைத்துக் ச்க வலதுசாண்டு, சத வலதுசாழில வலதுசாள வர்க்்கத்தினுள் ஒரு
ட்சக வலதுசாட்ஸ்கிச முன்ரி முன்னணிப மாவோயிச பேழமம் மஞ்சள் சீருடைழமயக் ்கட்ம் மஞ்சள் சீருடைழமிழமைக்கும் ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைத்ழமதக்
்னாள் மாவ்க வலதுசாருகிஉளவுத்துறைது.  ்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சியின் ஸ்த வலதுசா மாவோயிச பே்கர் பிக வலதுசான்சுவ வலதுசா மித்தி்னாள் மாவக வலதுசான்
1990  இல் ்க வலதுசார்ச மாவோயிச பே வலதுசான்ட்க வலதுசாவில் ்கல்லழமஉளவுத்துறைழமய உருக்குழமலத்ததற்கு
எதிக வலதுசா்க ஒரு ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைத்தில்  மாவோயிச பேங்ச்கடுத்தழமதக் குறிபபிட்டு,  ஒலிவி்னாள் மாவய
ஃ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசார், ்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சிழமய வகல வலதுசாற்றுரீதியில் யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதத்தின்
எதிர்ப மாவோயிச பே வலதுசாளக வலதுசா்க ்க வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடை முயன்உளவுத்துறை வலதுசார்.  உண்ழமிழமையில் இந்த எடுத்துக்்க வலதுசாட்டு
அவரின் வ வலதுசாதங்்கழமள ிழமைறுத்துழமகக்கிஉளவுத்துறைது.

1942 இல் யூதர்்கழமள ந வலதுசாடு ்கம் மஞ்சள் சீருடைத்துவதற்்க வலதுசா்க அவர்்கழமளப  மாவோயிச பே வலதுசாரியளவில்
சுற்றி வழமளத்த Vél  d’Hiv     நம் மஞ்சள் சீருடைவடிக்ழம்கழமய ஒழுங்்கழமிழமைத்த விச்சி
்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாலிஸ் தழமலவர் சஉளவுத்துறை்னாள் மாவரி முன்ன புஸ்க்்னாள் மாவ்க உம் மஞ்சள் சீருடைரி முன்ன வலதுசாரி முன்ன சத வலதுசாம் மஞ்சள் சீருடைர்பு்கழமள அவர்
சத வலதுசாம் மஞ்சள் சீருடைர்ந்து ச்க வலதுசாண்டிருந்தது மீது எழுந்த ஒரு ்னாள் மாவிழமை வலதுசாசடிக்்க வலதுசா்க முன்ரி முன்ன வலதுசாள்
விச்சி அதி்க வலதுசாரிய வலதுசாரி முன்ன மித்தி்னாள் மாவக வலதுசான் எரிச்சலூட்டும் வழம்கயில் அதில்
 மாவோயிச பேங்ச்கடுத்த வலதுசார்.  ்னாள் மாவிழமை 1968  ச மாவோயிச பே வலதுசாது ்னாள் மாவவழமலநிறுத்தத்திற்குப பின்ரி முன்னர்
ஸ்க வலதுசாலினிச ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சி, இன்ழமஉளவுத்துறைய புதிய முதல வலதுசாளித்துவ-எதிர்பபு
்கட்சி ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசான்உளவுத்துறை குட்டி-முதல வலதுசாளித்துவ  மாவோயிச பேப்னாள் மாவல வலதுசாவ வலதுசாத சக்தி்கள் ிழமைற்றும்
்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சி ஆகியவற்றுக்கு இழமம் மஞ்சள் சீருடை்னாள் மாவய உருவ வலதுசாக்்கப மாவோயிச பேட்ம் மஞ்சள் சீருடை கூட்ம் மஞ்சள் சீருடைணி
சத வலதுசாழில வலதுசாளர்்களின் இயக்்கத்திற்கு ஒரு பிற்்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக்குத்தரி முன்னிழமை வலதுசாரி முன்ன ச மாவோயிச பே வலதுசாறி
என் மாவோயிச பேழமத அந்த ்னாள் மாவிழமை வலதுசாசடி சித்தரித்தது.  இந்த ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாலி-இம் மஞ்சள் சீருடைது்கள், சிக்்கரி முன்ன
நம் மஞ்சள் சீருடைவடிக்ழம்க ிழமைற்றும் இக வலதுசாணுவவ வலதுசாத ச்க வலதுசாள்ழம்க்கழமளப பின்சத வலதுசாம் மஞ்சள் சீருடைர்ந்து
ச்க வலதுசாண்டிருக்கும் ஒரு முதல வலதுசாளித்துவ ்கட்சிய வலதுசாரி முன்ன ்னாள் மாவச வலதுசாசலிஸ்ட் ்கட்சியிம் மஞ்சள் சீருடைம்
சத வலதுசாழில வலதுசாளர்்களின் ழம்க-்க வலதுசால்்கழமளக் ்கட்டிய ்கயிழமஉளவுத்துறை ஒப மாவோயிச பேழமம் மஞ்சள் சீருடைத்தரி முன்னர்.

முப மாவோயிச பேது ஆண்டு்களுக்குப பின்ரி முன்னர், இந்த ்கட்சி்களின் வழி்னாள் மாவத வலதுசான்உளவுத்துறைல்்கள்
அகசியல் சூழலில் நஞ்சு ்கலக்்க,  எரிச்சலூட்டும் விதத்தில் யூத-
எதிர்பபுவ வலதுசாதத்ழமத எதிர்ப மாவோயிச பேத வலதுசா்க கூறியவ வலதுசாறு ிழமைழமஉளவுத்துறைமு்கிழமை வலதுசா்க அழமத
ஊக்குவித்து ச்க வலதுசாண்டிருக்கின்உளவுத்துறைரி முன்ன.

பிசகஞ்சு ்னாள் மாவச வலதுசாசலிச சிழமைத்துவக் ்கட்சியின் (Parti  de  l’égalité  socialiste  –  PES)

ச்க வலதுசாள்ழம்க,  வர்க்்கப ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைத்தின் அதி்கரித்து வரும் சர்வ்னாள் மாவதச
்னாள் மாவிழமைசலழுச்சிழமய அடித்தளிழமை வலதுசா்க ச்க வலதுசாண்டுள்ளது,  பிக வலதுசான்சில் "ிழமைஞ்சள்
சீருழமம் மஞ்சள் சீருடை" இயக்்கம் வர்க்்கப ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாட்ம் மஞ்சள் சீருடைத்தின் ஒரு சவளிப மாவோயிச பே வலதுசாம் மஞ்சள் சீருடை வலதுசாகும். அது
ிழமை வலதுசார்க்சிச ிழமைற்றும் சர்வ்னாள் மாவதசியவ வலதுசாதத்ழமதக் ச்க வலதுசாண்டு,  அத வலதுசாவது
அடி்னாள் மாவவரில் இருந்து அழுகி ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாயுள்ள முதல வலதுசாளித்துவத்திம் மஞ்சள் சீருடைம்
சகணழமம் மஞ்சள் சீருடைந்துள்ள ஸ்க வலதுசாலினிசம் ிழமைற்றும்  மாவோயிச பேப்னாள் மாவல வலதுசாவ வலதுசாத ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக்கு்களுக்கு
எதிக வலதுசா்க அகசியல் அதி்க வலதுசாகத்திற்்க வலதுசா்க ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாடுதவற்்க வலதுசாரி முன்ன ட்சக வலதுசாட்ஸ்கிச
்னாள் மாவவழமலத்திட்ம் மஞ்சள் சீருடைத்ழமதக் ச்க வலதுசாண்டு,  சத வலதுசாழில வலதுசாள வர்க்்கத்ழமத
ஆயுத மாவோயிச பே வலதுசாணிய வலதுசாக்்க முயல்வதன் மூலிழமை வலதுசா்க யூத-எதிர்பபுவ வலதுசாதத்திற்கு
எதிக வலதுசா்க ்னாள் மாவ மாவோயிச பே வலதுசாக வலதுசாடுகிஉளவுத்துறைது.
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