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லு பபென்னின் அத-வலது த தேசியப் தபெரண
பிரரான்சில் ஐதரராப்பியத் த தேர் தேல் வராக்கி் வாக்கினல

பவல்கிறது
By Will Morrow,        29 May 2019

பரரான்சில் ் ஞராயிறன்று ன்று வறன்று வெளிு வெளியரான ஐியான ஐரரராப்பு வெளியத் ியான ஐரோப்பியத் தேர்ோப்பியத் தேல் றன்று வெராக்க

முடிவுகள, ஒட்டுன்று வடராத்ோப்பியத் தே முோப்பியத் தேுதலராளித்துறன்று வெ அரசிு வெளியல் ஸ்ோப்பியத் தேராபகத்திற்க
எதிரராய் ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராளர்கள டற்றும் இ்றும் இளள் ஞர்கள டத்தியில்
எத்ோப்பியத் தே்றும் இளகு வெளிய அஅசராோப்பியத் தேராரண டட்டத்திற்க கியான ஐரரராோப்பியத் தேமும் அந்நிு வெளியப்படலும்
றன்று வெளர்ச்சி கண்டிருக்கின்றன என்ப்றும் இளோப்பியத் தே சுட்டிக் கராட்டுகிறது.

ஆயினும்,  டரின் லு ன்று வபன்னின் ியான ஐரோப்பியத் தேசிு வெளியப் ியான ஐரபரணி (RN) ஒரு
கறுகிு வெளிய வித்திு வெளியராஅசத்தில் ன்று வறன்று வெற்றி்றும் இளு வெளியப் ன்று வபற இு வெளியலும் டட்டத்திற்க
ியான ஐரஅசராஅசலிஸ்ட் கட்சி டற்றும் ியான ஐரமரான் லுக் ன்று வடுதலன்ியான ஐரஅசரானின்
அடிபணிு வெளியரா பரரான்ஸ் ியான ஐரபரான்ற உத்திியான ஐரு வெளியராகப்பூர்றன்று வெ ”இடது” டற்றும்
ியான ஐரபராலி-இடதுகளது இற்றுப் ியான ஐரபரான ோப்பியத் தேன்்றும் இளட இருக்கிறது. லு ன்று வபன்
அசமூக துன்ப நி்றும் இளுதல்றும் இளடகள மீோப்பியத் தேரான ியான ஐரகராபத்்றும் இளோப்பியத் தே சுரண்டிக்
ன்று வகராண்டரார்,  உு வெளியரடுக்கினருக்க எதிரரான ஸ்ோப்பியத் தேராபக-விியான ஐரரராோப்பியத் தே
“டக்களின் (le peuple)” கராறன்று வெுதலரராக ோப்பியத் தேன்்றும் இளன கராட்டிக் ன்று வகராண்டரார்,
முோப்பியத் தேுதலராளித்துறன்று வெத்தினரால் உருறன்று வெராக்கப்பட்ட அசமூக ன்று வகப்பட்ட சமூக நெருக்கடிக்க
றன்று வெராய்வீச்சுடன் புுதலம்ன்று வபு வெளியர்ந்ியான ஐரோப்பியத் தேரார் மீது பழிசுடத்தினரார்.

ஆறு டராோப்பியத் தேங்களராய் “டஞ்அசள சீரு்றும் இளட” ஆர்ப்பராட்டங்களுக்க பராரிு வெளிய
்றும் இளகதுகள,  கண்ணீர் பு்றும் இளக,  இரப்பர் புல்ுதலட்டுகள டற்றும்
இரராணுறன்று வெ நி்றும் இளுதலநிறுத்ோப்பியத் தேம் ஆகிு வெளியறன்று வெற்்றும் இளற பதிுதலராய்
ன்று வகராடுத்திருக்கம் மனராதிபதி இடரானுறன்று வெல் டக்ியான ஐரரரானின் கட்சி 22.41
அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தே றன்று வெராக்ககளுடன் இரண்டராமிடத்்றும் இளோப்பியத் தேப் ன்று வபற்றது,  ியான ஐரோப்பியத் தேசிு வெளியப்
ியான ஐரபரணி கட்சி 23.3 அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தே றன்று வெராக்ககள ன்று வபற்றிருந்ோப்பியத் தேது.

Ipsos கணக்ன்று வகடுப்பன்படி றன்று வெராக்கராளர்களின் மிகப் ன்று வபரும்
பகதிு வெளியராக 48.7 அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேம் ியான ஐரபர் எந்ோப்பியத் தே ியான ஐரறன்று வெட்பராளருக்கம் றன்று வெராக்களிக்க
டறுத்திருந்ோப்பியத் தேனர்.  டராோப்பியத் தேத்திற்க 1,200  யூியான ஐரரராக்களுக்கம் க்றும் இளறறன்று வெராய்
றன்று வெருறன்று வெராய் ஈட்டுியான ஐரறன்று வெரார் டத்தியில்,  றன்று வெராக்களிக்கராியான ஐரோப்பியத் தேரார் விகிோப்பியத் தேம் 58
அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேடராக இருந்ோப்பியத் தேது.  1,200  முோப்பியத் தேல் 2,000  யூியான ஐரரராக்கள றன்று வெ்றும் இளர
அசம்பராதிப்ியான ஐரபரார் டத்தியில் இந்ோப்பியத் தே விகிோப்பியத் தேம் 52 அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேடராக இருந்ோப்பியத் தேது.
இ்றும் இளள் ஞர்களில் கணிஅசடரான ன்று வபரும்பரான்்றும் இளடயினர், 34  றன்று வெு வெளியதுக்கக்
கீீழரானறன்று வெர்களில் 60  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேத்துக்கம் அதிகடராியான ஐரனரார்
றன்று வெராக்களிக்கவில்்றும் இளுதல.

ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராளர்களில் ஓரளவுக்க ன்று வபரும் எண்ணிக்்றும் இளகயிுதலராியான ஐரனரார் லு
ன்று வபன்னின் கட்சிக்க றன்று வெராக்களித்திருந்ோப்பியத் தேரார்கள என்றரால் அக்கட்சியின்
ன்று வகராள்றும் இளககளுக்க ஆோப்பியத் தேரவு கராட்டிு வெளியோப்பியத் தேரால் அல்ுதல,  டராறராக ஒரு
ியான ஐரறன்று வெட்பராளரராக இல்ுதலராோப்பியத் தே ியான ஐரபராதும் அறன்று வெரது முகம் டட்டுியான ஐரட
இடம்ன்று வபற பத்ோப்பியத் தேராயிரக்கணக்கரான துண்டறிக்்றும் இளகக்றும் இளள
அச்சிட்டிருந்ோப்பியத் தே “பணக்கராரர்களின் மனராதிபதி”யின் டற்றும்
அரஅசராங்கத்தின் ன்று வகராள்றும் இளககளுக்க எதிரரான ஒரு எதிர்ப்பு
றன்று வெராக்கராகியான ஐரறன்று வெ அறன்று வெர்கள றன்று வெராக்களித்திருந்ோப்பியத் தேனர்.  எந்ோப்பியத் தேக் கட்சி்றும் இளு வெளியயும்
அசராரராோப்பியத் தேறன்று வெர்கள என்று கூறிு வெளிய றன்று வெராக்கராளர்களில் 26  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேம் ியான ஐரபரின்
றன்று வெராக்கக்றும் இளள RN ன்று வபற்றது,  இது இதுறன்று வெ்றும் இளரு வெளியரானதில் மிகப்ன்று வபரும்
அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தே எண்ணிக்்றும் இளகு வெளியராகம்.

1950 கள டற்றும் 1960 களின் ஆரம்பத்தில் அல்ஜீரிு வெளிய சுோப்பியத் தேந்திரப்
ியான ஐரபரார் கராுதலம் ன்று வோப்பியத் தேராடங்கி பரரான்்றும் இளஅச ஆட்சி ன்று வஅசய்து றன்று வெந்திருக்கம்

ியான ஐரஅசராஅசலிஸ்ட் கட்சி டற்றும் கடிு வெளியரசுக் கட்சி ஆகிு வெளிய பரரான்சின்
இரண்டு பராரம்பரிு வெளியடரான கட்சிகளும் ியான ஐரஅசர்ந்து ன்று வறன்று வெறும் 14  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தே
றன்று வெராக்கக்றும் இளளப் ன்று வபறும் நி்றும் இளுதலக்க சுருக்கப்பட்டு விட்டிருந்ோப்பியத் தேன.

ியான ஐரகராலிஅச கடிு வெளியரசுக் கட்சியினர் ன்று வபற்ற றன்று வெராக்ககள ன்று வறன்று வெறும் 8
அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேத்திற்க அசற்று அதிகடரானோப்பியத் தேராய் வீழ்ச்சி கண்டிருந்ோப்பியத் தேது. 2017
மனராதிபதி ியான ஐரோப்பியத் தேர்ோப்பியத் தேலின் ியான ஐரபராது முோப்பியத் தேல் சுற்றில் கடிு வெளியரசுக் கட்சி
ியான ஐரறன்று வெட்பராளரரான பரரான்சுறன்று வெரா ஃபய்ியான ஐரு வெளியரானுக்க றன்று வெராக்களித்ோப்பியத் தேறன்று வெர்களில்
கிட்டத்ோப்பியத் தேட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கினர் டக்ியான ஐரரரானுக்க றன்று வெராக்களிக்க
டராறி விட்டிருந்ோப்பியத் தேோப்பியத் தேராக Ipsos ன்று வோப்பியத் தேரிவித்ோப்பியத் தேது.

PS 6  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தே றன்று வெராக்கக்றும் இளளப் ன்று வபற்றது,  இதுறன்று வெ்றும் இளர அது
ன்று வபற்றிருப்பதில் மிகக் க்றும் இளறந்ோப்பியத் தே அளறன்று வெராகம் இது.
கப்பட்ட சமூக நெராடராளுடன்றத்தில் நு்றும் இளீழறன்று வெோப்பியத் தேற்கரான 5  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தே அளவு என்னும்
ியான ஐரகராட்்றும் இளட அது ோப்பியத் தேட்டுத்ோப்பியத் தேடுடராறி ோப்பியத் தேராண்டியிருக்கிறது.  ஐியான ஐரரராப்பு வெளிய
ஒன்றிு வெளியத் ியான ஐரோப்பியத் தேர்ோப்பியத் தேலிுதலரான அோப்பியத் தேன் றன்று வெராக்கவீோப்பியத் தேம் 2004  இல் 28.9
அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேடராக இருந்ோப்பியத் தேதில் இருந்து 2009 இல் 16.5 அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேடராக அசரிந்து
2014  இல் 14  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேத்திற்க வீழ்ச்சி கண்டது.  து்றும் இளறப்
பணிு வெளியராளர்களில் (நிர்றன்று வெராகத் து்றும் இளற,  ியான ஐரஅச்றும் இளறன்று வெத் து்றும் இளற டற்றும்
விடுதித்து்றும் இளற ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராளர்கள)  ன்று வறன்று வெறும் 3  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தே
றன்று வெராக்கக்றும் இளளயும், Ouvriers களில் (ன்று வோப்பியத் தேராழிற்து்றும் இளற டற்றும் உற்பத்தித்
து்றும் இளற ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராளர்கள)  எட்டு அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தே றன்று வெராக்கக்றும் இளளயும் அது
ன்று வபற்றோப்பியத் தேராக Ipsos கணித்ோப்பியத் தேது.

இக்கட்சி,  புதல ோப்பியத் தேஅசராப்ோப்பியத் தே கராுதலங்களராய் ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராளர்கள டற்றும்
அறன்று வெர்ோப்பியத் தேம் கடும்பங்களது றன்று வெராழ்க்்றும் இளகக்றும் இளள சின்னராபன்னடராக்கிு வெளிய
ன்று வபருநிறுறன்று வென-ஆோப்பியத் தேரவுக் ன்று வகராள்றும் இளகக்றும் இளள திணித்து றன்று வெந்திருக்கம்,
ன்று வபருறன்று வெணிகங்களது ஒரு கருவிு வெளியராக இழிவுடன் பரார்க்கப்படுகிறது.
PS இல் இருந்து றன்று வெந்ோப்பியத் தேறன்று வெரும்,  ோப்பியத் தேனக்க முன்பருந்ோப்பியத் தே மனராதிபதி
பரரான்சுறன்று வெரா வா ஹராுதலண்டிடம் நிதி அ்றும் இளடச்அசரராக இருந்திருந்ோப்பியத் தேறன்று வெருடரான
டக்ியான ஐரரரான்,  ன்று வபருநிறுறன்று வெனங்களுக்க பராரிு வெளிய ஆட்க்றும் இளறப்புக்க
றன்று வெழிறன்று வெ்றும் இளக ோப்பியத் தேரும் றன்று வெ்றும் இளகயில் ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராளர் அசட்டத்்றும் இளோப்பியத் தே சி்றும் இளோப்பியத் தேத்ோப்பியத் தேது
உளளிட்ட வா ஹராுதலண்டின் சிக்கன கப்பட்ட சமூக நெடறன்று வெடிக்்றும் இளகக் ன்று வகராள்றும் இளககள
அ்றும் இளனத்்றும் இளோப்பியத் தேயும் ன்று வோப்பியத் தேராடர்ந்தும், தீவிரப்படுத்தியும் றன்று வெந்திருக்கிறரார்.

PS இன் ன்று வபராறிறன்று வெரானது,  ியான ஐரமர்டனி,  ஐக்கிு வெளிய இரராச்சிு வெளியம் டற்றும்
ஆஸ்திியான ஐரரலிு வெளியராவில் அசமீபத்தில் கப்பட்ட சமூக நெடந்ோப்பியத் தே கூட்டரஅசராங்கத் ியான ஐரோப்பியத் தேர்ோப்பியத் தேல்
உளளிட,  அசர்றன்று வெியான ஐரோப்பியத் தேஅச அளவில் அசமூக மனகப்பட்ட சமூக நெராு வெளியக டற்றும் “டத்திு வெளிய-
இடது”  முோப்பியத் தேுதலராளித்துறன்று வெ கட்சிகள ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராள றன்று வெர்க்கத்தினரால்
நிரராகரிக்கப்படுறன்று வெ்றும் இளோப்பியத் தே பரதிபலிக்கிறது.

PS இன் வீழ்ச்சிு வெளியரால் மிக ியான ஐரகப்பட்ட சமூக நெரடி ஆோப்பியத் தேராு வெளியம் ன்று வபற்றிருப்பது பசு்றும் இளடக்
கட்சிு வெளியராகம்,  இது ியான ஐரோப்பியத் தேர்ோப்பியத் தேலுக்க முந்்றும் இளோப்பியத் தேு வெளிய கருத்துக்கணிப்புகள
அ்றும் இளனத்்றும் இளோப்பியத் தேயும் விஞ்சி 14  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தே றன்று வெராக்கக்றும் இளளப் ன்று வபற்றது.  இது
ன்று வபருறன்று வெராரிு வெளியராக இ்றும் இளள் ஞர்களின் ஆோப்பியத் தேரவு றன்று வெராக்கினரால்
வி்றும் இளளந்திருந்ோப்பியத் தேது,  25-34  றன்று வெு வெளியதினரில் 28  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேம் ியான ஐரபரும் 18-24
றன்று வெு வெளியதினரில் 25  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேம் ியான ஐரபரும் இக்கட்சிக்க றன்று வெராக்களித்ோப்பியத் தேனர்.
“றன்று வெருங்கராுதலத்திற்கராக ன்று வறன்று வெளளி”  ஆர்ப்பராட்டங்கள டற்றும் உுதலக
ன்று வறன்று வெப்படு வெளியடராோப்பியத் தே்றும் இளுதலத் ோப்பியத் தேடுப்போப்பியத் தேற்க அரஅசராங்கங்கள இுதலஞ்அசம்



ன்று வபற்றுக் ன்று வகராண்டு எந்ோப்பியத் தே கப்பட்ட சமூக நெடறன்று வெடிக்்றும் இளககளும் எடுக்கராடல்
இருப்போப்பியத் தேற்க எதிர்ப்பு ஆகிு வெளியறன்று வெற்றில்
ன்று வறன்று வெளிப்படுத்ோப்பியத் தேப்பட்டிருக்கின்றறன்று வெராறராக, இ்றும் இளள் ஞர்களது மிகப் பரந்ோப்பியத் தே
அடுக்ககளின் ன்று வபருகம் அரசிு வெளியல்டு வெளியடராக்கத்தில் இருந்து பசு்றும் இளடக்
கட்சியினர் ோப்பியத் தேகதியின்றி புதலன்றும் இளடந்ோப்பியத் தேனர்.

பசு்றும் இளடக் கட்சியினர் கராுதலநி்றும் இளுதல டராற்றத்்றும் இளோப்பியத் தே நிறன்று வெர்த்தி ன்று வஅசய்றன்று வெோப்பியத் தேற்க
எதுவும் ன்று வஅசய்ு வெளியப் ியான ஐரபராறன்று வெதில்்றும் இளுதல,  ஏன்று வனன்றரால் உுதலக
ன்று வறன்று வெப்படு வெளியடராோப்பியத் தேலின் மூுதலறன்று வெளடரான முோப்பியத் தேுதலராளித்துறன்று வெ இுதலராப ியான ஐரகப்பட்ட சமூக நெராக்க
அ்றும் இளடப்பு மு்றும் இளற்றும் இளு வெளியயும் மிகப் ன்று வபரும் ன்று வபருநிறுறன்று வென
முோப்பியத் தே்றும் இளுதலகளின் கப்பட்ட சமூக நெுதலன்களுக்க அசமூகத்்றும் இளோப்பியத் தே கீழ்ப்படிு வெளியச்
ன்று வஅசய்றன்று வெ்றும் இளோப்பியத் தேயும் அறன்று வெர்கள ஆோப்பியத் தேரிக்கின்றனர்.  இது ன்று வபரு
றன்று வெணிகங்களது ஒரு கட்சிு வெளியராக இருக்கிறது, அரஅசராங்கத்தில் இருந்ோப்பியத் தே
அசடு வெளியத்தில், மிகக் கறிப்பராக 1998-2005 றன்று வெ்றும் இளர ியான ஐரமர்டனியிலும் 2012
முோப்பியத் தேல் 2015  றன்று வெ்றும் இளர ஆஸ்திியான ஐரரலிு வெளியராவிலும்,  ியான ஐரபரார்க்றும் இளளயும்
ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராள றன்று வெர்க்கத்தின் மீோப்பியத் தேரான ோப்பியத் தேராக்கோப்பியத் தேல்க்றும் இளளயும் ஆோப்பியத் தேரித்து
றன்று வெந்திருக்கின்றனர்.

எந்ோப்பியத் தேக் கட்சிகளிலுடரான றன்று வெராக்க வீழ்ச்சியிலும் மிகக் கறிப்படத்ோப்பியத் தேக்க
வீழ்ச்சிு வெளியராக இருப்பது ியான ஐரமரான் லக் ன்று வடியான ஐருதலரான்ியான ஐரஅசரானின்
அடிபணிு வெளியரா பரரான்ஸ் இு வெளியக்கத்தின் றன்று வெராக்ககள வீழ்ச்சி.  இது 6
அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தே றன்று வெராக்கக்றும் இளளப் ன்று வபற்றது,  2017  இல் 19.58  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேம் —

அல்ுதலது ஏழு மில்லிு வெளியன் டக்கள— ன்று வபற்றிருந்ோப்பியத் தே நி்றும் இளுதலயில் இருந்து
இது வீழ்ச்சி கண்டிருந்ோப்பியத் தேது.  மனராதிபதித் ியான ஐரோப்பியத் தேர்ோப்பியத் தேலில்
ன்று வடியான ஐருதலரான்ியான ஐரஅசரானுக்க றன்று வெராக்களித்ோப்பியத் தேறன்று வெர்கள ஐியான ஐரரராப்பு வெளிய ஒன்றிு வெளியத்
ியான ஐரோப்பியத் தேர்ோப்பியத் தே்றும் இளுதலப் புறக்கணிப்பதில் ியான ஐரறன்று வென்று வறந்ோப்பியத் தே கட்சியின்றும் இளர விடவும்
அதிகடராய் இருக்க அசராத்திு வெளியமிருந்ோப்பியத் தே ியான ஐரறன்று வெ்றும் இளளயில்,  அறன்று வெர்களில் 64
அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேம் ியான ஐரபர் டற்ற ியான ஐரறன்று வெட்பராளர்களுக்க றன்று வெராக்களித்துச் ன்று வஅசன்றனர்.

கடந்ோப்பியத் தே 18  டராோப்பியத் தேங்கள ன்று வடுதலன்ியான ஐரஅசரானின் ன்று வகராள்றும் இளகக்றும் இளள
கூர்்றும் இளடு வெளியரான விோப்பியத் தேத்தில் அம்புதலப்படுத்தியிருக்கின்றன.  அசமூக
அசடத்துறன்று வெத்திற்கரான “டஞ்அசள சீரு்றும் இளட”  ியான ஐரபராரராட்டக்கராரர்களின்
ியான ஐரகராரிக்்றும் இளகக்றும் இளள பூர்த்தி ன்று வஅசய்ு வெளிய எோப்பியத் தே்றும் இளனயும் முன்்றும் இளறன்று வெக்க அறன்று வெர்
டறுத்து விட்டரார்.  டராறராக,  ியான ஐரஅசராஅசலிஅசத்திற்கரான ியான ஐரபராரராட்டத்தில்
ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராள றன்று வெர்க்கத்்றும் இளோப்பியத் தே ஐக்கிு வெளியப்படுத்துறன்று வெ்றும் இளோப்பியத் தே ியான ஐரகப்பட்ட சமூக நெராக்கிு வெளிய எந்ோப்பியத் தே
முன்ியான ஐரனராக்்றும் இளகயும் அறன்று வெர் கண்டனம் ன்று வஅசய்ோப்பியத் தேியான ஐரோப்பியத் தேராடு,
ஆர்ப்பராட்டங்களுக்க ஒரு “நிறுறன்று வெனத் தீர்வு” (“institutional solution”)
இருக்க ியான ஐரறன்று வெண்டும் என்று றன்று வெலியுறுத்தினரார்.  ன்று வறன்று வெறுப்்றும் இளபச்
அசம்பராதித்திருந்ோப்பியத் தே ியான ஐரஅசராஅசலிஸ்ட் கட்சியுடன் ஒரு “மனரஞ்அசக
கூட்ட்றும் இளடப்பு” கூட்டணிக்க அ்றும் இளீழப்பு விடுத்ோப்பியத் தேோப்பியத் தேன் மூுதலம், ஏப்ரலில்
இோப்பியத் தே்றும் இளன அறன்று வெர் ியான ஐரடலும் ன்று வறன்று வெளிப்ப்றும் இளடு வெளியராக்கினரார்.

“டக்களின்”  ஒரு இு வெளியக்கத்திற்கரான ன்று வடுதலன்ியான ஐரஅசரானின் ியான ஐரோப்பியத் தேசிு வெளியறன்று வெராோப்பியத் தே
அ்றும் இளீழப்புகள RN இன் மனரஞ்அசக றன்று வெராய்வீச்சின் கறன்று வெர்ச்சி்றும் இளு வெளிய
றன்று வெலுப்படுத்ோப்பியத் தேியான ஐரறன்று வெ ன்று வஅசய்கிறது.  றன்று வெராக்களிப்புக்க முன்பராக,
ன்று வடுதலன்ியான ஐரஅசரானின் முன்னி்றும் இளுதல உறுப்பனர்களில் ஒருறன்று வெரரான,
ஆண்ட்ரிு வெளியரா ியான ஐரகராட்டரராக், அறன்று வெர் RN ஐ ஆோப்பியத் தேரிப்போப்பியத் தேராக அறிவித்ோப்பியத் தேரார்,
ோப்பியத் தேரான் நீண்டகராுதலடராக ன்று வகராண்டிருந்ோப்பியத் தே டற்றும் பகிரங்கடராக
ன்று வறன்று வெளிப்படுத்தி றன்று வெந்திருந்ோப்பியத் தே ியான ஐரோப்பியத் தேசிு வெளியறன்று வெராோப்பியத் தேம் டற்றும் புுதலம்ன்று வபு வெளியர்வுக்க
எதிர்ப்பு ஆகிு வெளியறன்று வெற்்றும் இளற அக்கட்சி மிகச் சீர்்றும் இளடயுடன்
றன்று வெராய்ன்று வடராழிந்து றன்று வெந்திருப்போப்பியத் தேராக அறன்று வெர் அறிவித்ோப்பியத் தேரார். றன்று வெராக்களிப்பன்
பன்னர் லு ன்று வபன் பகிரங்கடராக ியான ஐரகராட்டரராக்கிற்க கப்பட்ட சமூக நென்றி
ன்று வோப்பியத் தேரிவித்ோப்பியத் தேரார்.

ஐக்கிு வெளிய இரராச்சிு வெளியத்தில் ன்று வோப்பியத் தேராழிற் கட்சித் ோப்பியத் தே்றும் இளுதலறன்று வெரரான ியான ஐரகரார்பன்,
ஸ்ன்று வபயினில் ன்று வபரான்று வடியான ஐரடராஸ் டற்றும் கிரீஸில் சிரிஅசரா ஆகிியான ஐரு வெளியரா்றும் இளரப்
ியான ஐரபராுதலியான ஐரறன்று வெ,  ன்று வடுதலன்ியான ஐரஅசரானும் அறன்று வெர் சுு வெளியரூபத்தில் -ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராள
றன்று வெர்க்கத்திடம் இருந்ோப்பியத் தேரான எந்ோப்பியத் தே அசறன்று வெராலில் இருந்தும் எப்பராடு
பட்ியான ஐரடனும் முோப்பியத் தேுதலராளித்துறன்று வெ இுதலராபியான ஐரகப்பட்ட சமூக நெராக்க அ்றும் இளடப்பு மு்றும் இளற்றும் இளு வெளியக்

கராப்பராற்றுறன்று வெோப்பியத் தேற்க உறுதிபூண்ட முோப்பியத் தேுதலராளித்துறன்று வெ றன்று வெர்க்கத்தின் ஒரு
விசுறன்று வெராஅசடரான ியான ஐரஅசறன்று வெகனராக-  அதிகடரான அளவில் அம்புதலப்பட்டுக்
ன்று வகராண்டிருக்கிறரார்.  ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராளர்க்றும் இளளயும் இ்றும் இளள் ஞர்க்றும் இளளயும்
ியான ஐரகப்பட்ட சமூக நெராக்கநி்றும் இளுதல பறீழச் ன்று வஅசய்து,  ஒரு உண்்றும் இளடு வெளியரான ியான ஐரஅசராஅசலிஅச
முன்ியான ஐரனராக்கி்றும் இளனக் கராண்பதில் இருந்து அறன்று வெர்க்றும் இளளத் ோப்பியத் தேடுப்பியான ஐரோப்பியத் தே
அறன்று வெரது அத்திு வெளியராறன்று வெசிு வெளியடரான பராத்திரடராக இருக்கிறது.

வி்றும் இளளவு,  கப்பட்ட சமூக நெராஜ-ஒத்து்றும் இளீழப்புறன்று வெராோப்பியத் தே விச்சி ஆட்சியின் அரசிு வெளியல்
றன்று வெம்அசராறன்று வெளிகள அசமூகத் துு வெளியரத்்றும் இளோப்பியத் தே சுரண்டிக் ன்று வகராண்டு,
ியான ஐரறன்று வெ்றும் இளுதலறன்று வெராய்ப்பற்ியான ஐரறராரில் 29  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேத்தினரின் றன்று வெராக்கக்றும் இளளயும்,
ன்று வோப்பியத் தேராழிற்து்றும் இளற ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராளர்களில் (Ouvriers) 40  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேத்தினரின்
றன்று வெராக்கக்றும் இளளயும்,  டற்ற ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராளர்களின் 27  அசோப்பியத் தேவீோப்பியத் தேத்தினரின்
றன்று வெராக்கக்றும் இளளயும் ன்று வபற முடிந்ோப்பியத் தேது,  இது ியான ஐரறன்று வெறு எந்ோப்பியத் தேக் கட்சிக்க
கி்றும் இளடத்ோப்பியத் தே்றும் இளோப்பியத் தே விடவும் கணிஅசடராய் அதிகடராகம்.  டராோப்பியத் தேத்திற்க 3,000
யூியான ஐரரராக்களுக்க க்றும் இளறறன்று வெரான ஊதிு வெளியடளிக்கப் ன்று வபறும் ஒவ்ன்று வறன்று வெராரு
ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராளர் பரிவிலும் லு ன்று வபன் டக்ியான ஐரரரா்றும் இளனத்
ியான ஐரோப்பியத் தேராற்கடித்திருந்ோப்பியத் தேரார்,  அத்துடன் 2014  இல் ியான ஐரபராுதல,  கடந்ோப்பியத் தே மூன்று
ோப்பியத் தேஅசராப்ோப்பியத் தேங்களில் பராரிு வெளிய ஆட்க்றும் இளறப்்றும் இளபக் கண்டிருக்கம் கப்பட்ட சமூக நெராட்டின்
றன்று வெடக்க டற்றும் கிீழக்கில் உளள கிரராடப்புற டற்றும்
ன்று வோப்பியத் தேராழிற்து்றும் இளறடு வெளியடகற்றப்பட்ட பகதிக்றும் இளளயும் அளளிச் ன்று வஅசன்று
விட்டரார்.

டக்ியான ஐரரரான் அரஅசராங்கம் ியான ஐரோப்பியத் தேர்ோப்பியத் தேலுக்கரான ோப்பியத் தேனது பதிலிறுப்பராய் அது
இன்னும் றன்று வெுதலது ியான ஐரகப்பட்ட சமூக நெராக்கித் திரும்பவிருப்ப்றும் இளோப்பியத் தே ஏற்கனியான ஐரறன்று வெ
ன்று வோப்பியத் தேளிறன்று வெராக்கி விட்டிருக்கிறது.  ் ஞராயிற்றுக்கிீழ்றும் இளட இரவில்,  பரோப்பியத் தேடர்
எட்றன்று வெரார்ட் பலிப் RN இன் ன்று வறன்று வெற்றிக்க ோப்பியத் தேனது அரஅசராங்கத்தின்
ன்று வபராறுப்்றும் இளப டறுக்க வி்றும் இளீழந்ோப்பியத் தேரார்,  கப்பட்ட சமூக நெறன்று வெ-பராசிஅச கட்சி்றும் இளு வெளிய
அங்கீகரித்துப் ியான ஐரபசினரார்.  றன்று வெராக்களிப்பு “ியான ஐரகராபத்்றும் இளோப்பியத் தே”  அல்ுதலது
”நிரராகரிப்்றும் இளப கராட்டியிருப்போப்பியத் தேராக ியான ஐரபசுறன்று வெது டட்டும்
ியான ஐரபராதுடரானோப்பியத் தேல்ுதல...டராறராக RN உம் "மிகப்ன்று வபரும் அரசிு வெளியல்
அசக்திகளில் ஒன்றராய்” ஆகி விட்டிருந்ோப்பியத் தேது, “அரசிு வெளியல் பரதிநிதிகள
அ்றும் இளனறன்று வெரும் பன்று வரஞ்சு டக்களின் இந்ோப்பியத் தே ன்று வஅசய்திக்க ன்று வஅசவிடடுத்ோப்பியத் தேராக
ியான ஐரறன்று வெண்டும்...கப்பட்ட சமூக நெராம் அ்றும் இளோப்பியத் தே மிக உரத்ோப்பியத் தே கரலில் ன்று வோப்பியத் தேளிவுபட கூறப்
ன்று வபற்றிருக்கிியான ஐரறராம்.”

ன்று வஅசன்ற கப்பட்ட சமூக நெறன்று வெம்பரில் கப்பட்ட சமூக நெராஜ ஒத்து்றும் இளீழப்புறன்று வெராதி டரார்ஷல் பலிப்
ன்று வபத்ோப்பியத் தேரானுக்க டக்ியான ஐரரரான் புகழு்றும் இளர பராடிு வெளியது டற்றும்
போப்பியத் தேவிியான ஐரு வெளியற்புக்கப் பன்னர் உடனடிு வெளியராக லு ன்று வபன்னுக்க அறன்று வெர்
“கடிு வெளியரசுறன்று வெராோப்பியத் தே றன்று வெணக்கம்”  ன்று வஅசய்ோப்பியத் தேது ஆகிு வெளிய்றும் இளறன்று வெ உளளிட அதி-
றன்று வெுதலதுக்றும் இளள ஊக்கவிக்கம் அரஅசராங்கத்தின் முு வெளியற்சிகள
ன்று வோப்பியத் தேராடர்றன்று வெ்றும் இளோப்பியத் தே இது கராட்டுகிறது.  டக்ியான ஐரரரான்,  ியான ஐரஅசராஅசலிஸ்ட் கட்சி
டற்றும் பசு்றும் இளடக் கட்சியினருடன் ியான ஐரஅசர்ந்து, RNக்க எதிரராக ன்று வஅசய்ோப்பியத் தே
பரச்அசராரத்தில்,  ஒரு ஐியான ஐரரராப்பு வெளிய இரராணுறன்று வெத்திற்க RN கராட்டும்
எதிர்ப்பு அசர்றன்று வெியான ஐரோப்பியத் தேஅச அளவில் பன்று வரஞ்சு ஏகராதிபத்திு வெளியத்தின்
கப்பட்ட சமூக நெுதலன்க்றும் இளள மூர்க்கடராகத் திட்டறன்று வெட்டம் ன்று வஅசய்றன்று வெதில் ஒரு
ோப்பியத் தே்றும் இளடக்கல்ுதலராய் ஆகி விடும் என்ற ியான ஐரோப்பியத் தேசிு வெளியறன்று வெராோப்பியத் தே டற்றும்
இரராணுறன்று வெறன்று வெராோப்பியத் தே அடிப்ப்றும் இளடயில் பரச்அசராரம் ன்று வஅசய்ோப்பியத் தேரார்.

முோப்பியத் தேுதலராளித்துறன்று வெ அரசிு வெளியல் ஸ்ோப்பியத் தேராபகத்தில் எந்ோப்பியத் தே முற்ியான ஐரபராக்கரான
கன்்றும் இளனயும் இல்்றும் இளுதல என்ற உண்்றும் இளட்றும் இளு வெளியியான ஐரு வெளிய இது
அடிக்ியான ஐரகராடிட்டுக் கராட்டுகிறது. ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராள றன்று வெர்க்கம் “டஞ்அசள
சீரு்றும் இளட”  இு வெளியக்கம் உளளிட்ட ியான ஐரறன்று வெ்றும் இளுதலநிறுத்ோப்பியத் தேங்கள டற்றும்
ஆர்ப்பராட்டங்க்றும் இளளக் ன்று வகராண்டு டக்ியான ஐரரரானுக்க எதிரராய் ஒரு
ஆரம்பகட்ட ோப்பியத் தேராக்கோப்பியத் தே்றும் இளுதல முன்ன்று வனடுக்கின்ற நி்றும் இளுதலயில்,  ஆளும்
றன்று வெர்க்கடரானது அது ியான ஐரபராருக்கத் ோப்பியத் தேு வெளியராரித்துக் ன்று வகராண்டிருப்பியான ஐரோப்பியத் தேராடு,
அசர்றன்று வெராதிகராரத்்றும் இளோப்பியத் தே ியான ஐரகப்பட்ட சமூக நெராக்கித் திரும்பக் ன்று வகராண்டிருக்கிறது,
அத்துடன் ன்று வோப்பியத் தேராழிுதலராளர்கள டற்றும் இ்றும் இளள் ஞர்களுக்க எதிரரான
அோப்பியத் தேன் ோப்பியத் தேராக்கோப்பியத் தே்றும் இளுதல தீவிரப்படுத்திக் ன்று வகராண்டிருக்கிறது.


