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நவ-பாசிச ததேசிய முன்னணியின் (FN) ஜனாதிபதி தவட்பாளளரான

மரின் லு பபன், லிதயான் இல் தேனது பிளரச்சாளரத்ாரத்ததே பதோடங்கியதேன்
பின்னர, தேனது 144-அம்ச ததேரதேல் தவாரத்த வேலைத்திட்டத்ாரத்ததே பவளியிட்டார.
இந்தே தவாரத்த வேலைத்திட்டம்,  ப வேலைதேளரப்பான நச்சுத்தேனமான பு வேலைம்பபயர-
விதளராதே மற்றும் குறிப்பாக முஸ்லீம்-விதளராதே நடவடிக்ாரத்தககாரத்தளயும்,
சட்டம்-ஒழுங்கு பகாள்ாரத்தககாரத்தளயும்,  அத்துடன் இளராணுவ
தீவிளரப்படுத்தோரத்த வேலையும், இவற்றுடன் வ வேலைதுசாரி நிாரத்த வேலைப்பாட்டில் இருந்து
தநட்தடாவின் இளராணுவக் கூட்டணிாரத்தய மற்றும் ஐதளராப்பிய
ஒன்றியத்ாரத்ததே தோக்குவாரத்ததேயும் முன்பமாழிகிறது.

இந்தேக் பகாள்ாரத்தககளுக்கு பிபளரஞ்சு மக்களின் பபரும்பான்ாரத்தமயினர
விதளராதேம் காட்டுகின்றனர என்றதபாதிலும்,  ஏப்ளரல்-தம ஜனாதிபதி
ததேரதேலில் பவல்வதேற்கான வாய்ப்ாரத்தப இன்னும் கூட மரின் லு பபன்
வலுவாகக் பகாண்டிருக்கிறார.  வியாழனன்று பவளியான Ipsos

கருத்துக்கணிப்பு ஒன்றின்படி, இவர 25 முதேல் 26 சதேவீதே வாக்குகாரத்தள
பபற்று ததேரதேலின் முதேல் சுற்றில் பவற்றி காண்பார என்றும்,
தசாசலிஸ்ட் கட்சி (PS)  உடன் பதோடரபுாரத்தடய சுதயச்ாரத்தச
தவட்பாளளரான இமானுவல் மக்தளரான், 20  முதேல் 23  சதேவீதேம் வாரத்தளர
வாக்குகாரத்தளப் பபற்று அவருக்குப் பின்னால் வருவார என்றும்
கூறப்பட்டுள்ளது.

இது பிளரான்சில் சிக்கன நடவடிக்ாரத்தககள்,  தபார மற்றும்
அவளரசகா வேலைநிாரத்த வேலை திணிப்பு ஆகியவற்றால் தம வேலைாதிக்கம் பசய்யப்பட்ட
ஒரு ஜனாதிபதி பதேவிக்கா வேலைத்தின் இறுதி மாதேங்காரத்தள கழித்துக்
பகாண்டிருப்பவளரான ஜனாதிபதி பிளரான்சுவா ான்சுவா ஹா வேலைண்டின் தசாசலிஸ்ட்
கட்சியின் திவால்நிாரத்த வேலையிாரத்தனயும் அது பபற்றுள்ள மக்கள்
பவறுப்ாரத்தபயும் பிளரதிபலிக்கிறது.  தசாசலிஸ்ட் கட்சியின் முதேனிாரத்த வேலை
ததேரதேலில் பவற்றி பபற்றது பபனுவா அதமான் ஆக இருந்தோலும்,
கட்சியின் பபரும்பகுதி முன்னாள் முதேலீட்டு வங்கியாளளரான
மக்தளராாரத்தன ஆதேரிக்கும் நிாரத்த வேலையில் கட்சி இதுபதோடரபாய்
பிளவுபட்டிருக்கிறது.

வ வேலைது-சாரி குடியளரசுக் கட்சியும் (LR) கூட,  அதேன் தவட்பாளளரான
பிளரான்சுவா ஃபிய்தயான்,  தேனது மாரத்தனவிக்கு தேனது நாடாளுமன்ற
உதேவியாளர என்ற ஒரு கற்பாரத்தனயான தவாரத்த வேலையின் தபரில் 1
மில்லியன் யூதளராக்கள் அளரசாங்க நிதிாரத்தய வழங்கியிருந்தேதோக
கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளில் சிக்கியதேன் பின்னர,  ஒரு ஆழமான
பநருக்கடியின் விளிம்பில் நிற்கிறது.  பிளரான்சில் முதே வேலைாளித்துவ
ஜனநாயகம் உருக்குாரத்த வேலைந்திருப்பதிலும் பிளரான்சிலும் மற்றும்
ஐதளராப்பாபவங்கிலும் அளரசியல் ஸ்தோபகத்தின் மீது மக்களின்
பவறுப்பு பபருகிச் பசல்வதிலும் லு பபன் தோன் ஆதோயமாரத்தடந்து
பகாண்டிருப்பதோய் பதேன்படுகிறது.

ான்சுவா ஹா வேலைண்டின் அளரசாங்கத்தில் முன்னாள் பபாருளாதோளர அாரத்தமச்சளராக
இருந்தேவளரான மக்தளரானும் இந்தே இளரண்டு கட்சிகளின் பநருக்கடியின்
மூ வேலைம் ஆதோயமாரத்தடந்திருக்கிறார,  இளரண்டாவது சுற்றில் இவர லு
பபன்ாரத்தனத் ததோற்கடிக்கக் கூடும் என்பதோக இப்தபாது
கருத்துக்கணிப்புகள் காட்டுகின்றன.  ஆயினும் மக்தளரானது
வாக்காளரகளில் பவறும் 36  சதேவீதேம் தபர மட்டுதம தேமது முடிவில்
உறுதியாக இருப்பதோக Ifop இன் ஒரு கருத்துக்கணிப்பு கூறுவாரத்ததே
சுட்டிக்காட்டி,  Ifop இன் துாரத்துணைத் தோரத்த வேலைவளரான ஃபிபளரடரிக் டபி
கூறினார:  “2012  முதே வேலைாக ததேசிய முன்னணி (FN) இன் சீளரான
பவற்றிகள் பதோடரவாரத்ததேக் பகாண்டு பாரத்தோல், இளரண்டாவது சுற்றில்
மரின் லு பபன் வாய்ப்புமிக்க ஒரு தவட்பாளளராக இருக்கிறார.”

அவர தமலும் கூறினார:  “[மக்தளரான்]  மாற்றத்திற்கான
எதிரபாரப்புகளில் இருந்து ஆதோயம் பபற்றுக் பகாண்டிருக்கிறார,
பபனுவா அதமான் மற்றும் எல் வேலைாவற்றுக்கும் தமல் ஃபிளரான்சுவா
ஃபிய்தயான் ஆகிய அளரசாங்கக் கட்சிகளின் தவட்பாளரகளது
இக்கட்டு நிாரத்த வேலையில் இருந்து ஆதோயமாரத்தடந்து பகாண்டிருக்கிறார,
ஆனதபாதும் அவருக்கு வாக்களிக்கவிருப்பவரகளின் பகுதி,
அவரகளது பதேரிவு குறித்து அதிக உறுதி பகாண்டிளராதேவரகளாக,
மிகவும் தீரமானமற்றவரகளாக இருக்கின்றனர.”

பிபளரஞ்சு ஆளும் உயளரடுக்கானது,  அதிலும் குறிப்பாக தசாசலிஸ்ட்
கட்சி,  பாளரம்பரியக் கட்சிகளின் பளரவ வேலைான பிளராரத்தமவி வேலைகல் குறித்தும்
FN பவற்றிபபறுவதேற்கான சாத்தியம் பபருகிவருவது குறித்தும் மிக
அதிக கவாரத்த வேலை பகாண்டிருக்கிறது. வியாழக் கிழாரத்தமயன்று Le Monde

எழுதியது:  “தசாசலிஸ்ட் கட்சிக்குள்ளாக,  பீதி இருக்கிறது.  இதேற்கு
அதிகமான காளருணைம் அதமான் ஒரு தமாசமான தவட்பாளர என்பதோல்
அல் வேலை,  மாறாக மரின் லு பபன்ாரத்தன பாரத்து அதிரஷ்டம்
புன்னாரத்தகத்துக் பகாண்டிருக்கிறது என்பதோல்...  மிக முன்தனறிய
பதோழில்நுட்பத்தின் முன்முாரத்தனயாக இருக்கும் கல்விபாரத்தடத்தே
மக்காரத்தளதய கூட ஜனளரஞ்சகம் (populism) பவற்றிகாுணை முடிகிறது
என்பாரத்ததேதய அபமரிக்கா தபான்ற மிகப் பாரத்தழய மற்றும் மிக
சக்திவாய்ந்தே ஒரு ஜனநாயகத்தின் தோரத்த வேலைாரத்தமயித வேலைதய உயளரடுக்கு-
விதளராதே தவட்பாளளரான படானால்ட் ட்ளரம்ப் பவற்றிபபற்றிருப்பது
எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ட்ளரம்ப்பின் ததேரவானது ஐதளராப்பாவில் ஆழமான
நிச்சயமின்ாரத்தமாரத்தயயும் அளரசியல் பதேட்டங்காரத்தளயும்
ஆழப்படுத்தியிருக்கிறது. லு பபன் ட்ளரம்ப்ாரத்தப வழிபமாழிந்திருக்கிறார,
ட்ளரம்ப்பின் நிரவாகம் FN ஐ ஆதேரிக்கிறது,  ட்ளரம்புக்கு பிளரான்சில்
மக்கள் பவறுப்பு பபருவாரியாக இருக்கிறது என்றாலும் கூட,  இந்தே
ஆதேளராரத்தவ ஊடகங்களும் அளரசியல் வட்டாளரங்களும்
உதோசீனப்படுத்துகின்றன.  ஐதளராப்பிய ஒன்றியத்ாரத்ததே தஜரமனியின்
கருவியாக ட்ளரம்ப் கண்டனம் பசய்தோரத்ததேயும் பசன்ற ஆண்டின்



பிபளரக்ஸிட் வாக்களிப்ாரத்தப அவர பகாண்டாடியாரத்ததேயும் FN இன்
தவாரத்த வேலைத்திட்டம் எதிபளராலிக்கிறது.

FN தேனது தவாரத்த வேலைத்திட்டத்தின் முதேல் ஷளரத்தித வேலைதய,  ஐதளராப்பிய
ஒன்றியத்தி வேலைான பிளரான்சின் அங்கத்துவம் குறித்து ஒரு
கருத்துக்கணிப்புக்கு அாரத்தழப்புவிடுக்க உறுதியளித்து, பிளரான்ஸ் “நமது
சுதேந்திளரத்ாரத்ததேயும் நமது தோரத்த வேலைவிதி மீதோன கட்டுப்பாட்ாரத்தடயும்
மீட்படடுக்க தவண்டும்”  என்று அறிவித்தேது.  தநட்தடா கூட்டணி
“கா வேலைாவதி”யானதோக கூறிய ட்ளரம்ப்பின் கருத்துக்காரத்தள
எதிபளராலிக்கும் விதேமாய்,  தநட்தடாவில் இருந்து வி வேலைகப்
தபாவதோகவும்,  “ஒவ்பவாரு பிரிவிலும் ஒரு தேன்னாட்சியான
பாதுகாப்புத் திறன்”  உள்ளிட்ட ஒரு கூடுதேல் சுயாதீனமான
பவளியுறவுக் பகாள்ாரத்தகாரத்தய நிாரத்த வேலைநாட்டப் தபாவதோகவும் FN

கூறுகிறது.

லு பபன்னின் இளராணுவ முன்பமாழிவுகளில், தேனது பதேவிக்கா வேலைத்தின்
முதேல் ஆண்டில் பமாத்தே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2  சதேவீதேமாக
பாதுகாப்பு பச வேலைவினத்ாரத்ததே உயரத்துவது,  தேனது பதேவிக்கா வேலைம்
முடிவதேற்குள் 3  சதேவீதேமாக அதிகப்படுத்துவது,  குாரத்தறந்தேபட்சம் 3
மாதேங்களுக்தகனும் கட்டாய இளராணுவ தசாரத்தவாரத்தய மீண்டும்
பகாண்டுவருவது,  மற்றும் பிளரான்சின் அணு ஆயுதேத் திறாரத்தன
புதுப்பிப்பது மற்றும் அதிகரிப்பது ஆகியாரத்தவயும் அடங்கும்.

இந்தே இளராணுவமயமாக்கமானது பவளிநாட்டு இ வேலைக்குகாரத்தள மட்டுதம
தநாக்கமாய் பகாண்டிருக்கவில்ாரத்த வேலை,  மாறாக பசாந்தே நாட்டில்
இருக்கும் பதோழி வேலைாள வரக்கத்ாரத்ததேயும் இ வேலைக்காக பகாண்டிருக்கிறது.
“15,000  புதிய தபாலிஸ் அதிகாரிகாரத்தள பணியமரத்துவது மற்றும்
அவரகளது ஆயுதேங்காரத்தள “நவீனப்படுத்துவது” ஆகியாரத்தவ உள்பட
“சட்டம் ஒழுங்குப் பாரத்தடகாரத்தள பாரிய அளவில்
மறுஆயுதேபாணியாக்குவதேற்கு”  FN வாக்குறுதியளிக்கிறது.  பிளரான்சின்
முக்கிய நகளரங்களது வறுாரத்தமப்பட்ட புறநகர பகுதிகாரத்தள குறிாரத்தவக்கும்
FN இன் தவாரத்த வேலைத்திட்டம் “சட்டம் இயங்கமுடியா நிாரத்த வேலையிலிருக்கும்
மண்ட வேலைங்களில் அளரசு மீண்டும் கட்டுப்பாட்ாரத்தட மீட்சி பசய்வதேற்கு”
அாரத்தழப்பு விடுக்கிறது.

லு பபன்,  ளரஷ்யாவுடன் பநருக்கமான உறவுகளுக்கான தேனது
விருப்பத்ாரத்ததே ஏற்கனதவ சுட்டிக்காட்டியிருப்பததோடு,  ளரஷ்யாவுக்கு
எதிளரான அபமரிக்க-ஐதளராப்பிய ஒன்றிய தோரத்தடகாரத்தள அகற்றுவதேற்கும்
பதோடரந்து அாரத்தழப்பு விடுத்திருக்கிறார.  மாஸ்தகாாரத்தவ தநாக்கிய
அவளரது தநாக்குநிாரத்த வேலையானது, அபமரிக்காவில் படானால்ட் ட்ளரம்ப்பின்
பிளரச்சாளரத்திற்கு எதிளராக தமற்பகாள்ளப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளின்
பிளரதிபலிப்ாரத்தப தபா வேலை,  பிபளரஞ்சு ததேரதேலில் மக்தளரானுக்கு எதிளராக லு
பபன்னுக்கு ஆதேளரவாக தோரத்த வேலையீடு பசய்வதேற்கு கிபளரம்ளின் திட்டம்
பகாண்டிருப்பதோக ஊடகங்களில் ஊரஜிதேப்படாதே குற்றச்சாட்டுகளுக்கு
இட்டுச் பசன்றிருக்கிறது.

ஐதளராப்பிய ஒன்றியத்தி வேலைான பநருக்கடிக்கும் ட்ளரம்ப்பின் பதேரிவுக்கும்
எவ்வாறு பதிலிறுப்பு பசய்வது என்பது குறித்து ஐதளராப்பிய ஆளும்
உயளரடுக்கில் தீவிளரமான பிளவுகள் பவடித்திருக்கின்றன.  ஐதளராப்பிய
ஒன்றியத்தின் முழுாரத்தமயான சிதேறலுக்கு கட்டியம் கூறக் கூடிய FN

இன் ஜனாதிபதிக்கா வேலைம் ஒன்ாரத்தற, எப்படிதயனும் தேடுப்பதேற்கு பிபளரஞ்சு
ஆளும் வரக்கத்தின் ப வேலை கூறுகளும் முாரத்தனப்புடன் இருக்கின்றன.

ஆயினும், லு பபன்னின் பிளரச்சாளரத்தில் பிளரதிபலிக்கின்றவாறாய்,  ஒரு
ஒற்ாரத்தற ஐதளராப்பிய நாுணையம் பிளரான்சுக்கு அனுகூ வேலைமற்றது
தஜரமனிக்கு சாதேகமானது என பிபளரஞ்சு முதே வேலைாளித்துவத்தின்
கணிசமான பிரிவுகள் முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றன.  தஜரமனியுடன்
ஒப்பிடுாரத்தகயில் பிளரான்சின் பபாருளாதோளர ப வேலைவீனம் பபருகிச்
பசல்வதேற்கு முகம்பகாடுக்கின்ற நிாரத்த வேலையில்,  அாரத்தவ,  தபரலினுக்கு
பநருக்குதே வேலைளிப்பதேற்காக ளரஷ்யாவுடன்,  ட்ளரம்ப் நிரவாகத்துடன்,
அல் வேலைது இளரண்டுடனும் கூட்டணி தசருகின்ற ஒரு மூத வேலைாபாயத்ாரத்ததே
பரிசீலித்துக் பகாண்டிருக்கின்றன.

இளரண்டாம் உ வேலைகப் தபாருக்குப் பிந்ாரத்ததேய முதே வேலைாளித்துவ ஒழுங்கின்
இந்தே முறிவானது FNக்கு முதே வேலைாளித்துவ அளரசியலின் ஒரு
ாரத்தமயமான சக்தியாக அபிவிருத்தி காண்பதேற்கான ஒரு பாாரத்ததோரத்தயத்
திறந்து விட்டிருக்கிறது. 2015  இல் பிளரான்சின் நாஜி-ஒத்துாரத்தழப்புவாதே
விச்சி ஆட்சிாரத்தய பாதுகாத்து தபசியதேற்காகவும் யூதேப்படுபகாாரத்த வேலைாரத்தய
குாரத்தறத்துக் காட்டியதேற்காகவும் அதேன் ஸ்தோபகர தஜான் மரி லு
பபன்ாரத்தன பவளிதயற்றியதேன் மூ வேலைம்,  FN தேனக்கு ஒரு “பிளரதோன
நீதளராட்ட”  கட்சியாக மறுததோற்றத்ாரத்ததே பகாடுக்க முாரத்தனந்து
வந்திருக்கிறது.  மூத்தே லு பபன்னின் சாரத்தளக்காதே
பிற்தபாக்குத்தேனமான கண்துணைாட்டங்கள் FN ஐ ‘இயல்பானதோய்’
ஆக்குவதேற்கான அவளரது மகளான மரின் லு பபன்னின்
முயற்சிகளுக்கு இாரத்தடயூறாக இருந்தே நிாரத்த வேலையில் அவர
பவளிதயற்றப்பட்டது ஒரு தேந்திதளராபாய நடவடிக்ாரத்தகயாகதவ
இருந்தேது, இதேற்கு PSம் தபாலி-இடதுகளும் முடிவில் வேலைாதே உதேவிாரத்தய
வழங்கியிருக்கின்றன.

குடியுரிாரத்தம பறிப்பு என்ற,  நாஜி ஆக்கிளரமிப்பின் சமயத்தில் வாரத்ததே
முகாம்களுக்கு யூதேரகள் அனுப்பப்பட்ட சமயத்தில்
ாரத்தகயிப வேலைடுக்கப்பட்ட ஒரு தகாட்பாட்ாரத்தட,  அளரசியல்சட்டத்தில்
தசரப்பதேற்கு தசாசலிஸ்ட் கட்சி பசய்யும் முயற்சிகள் FN இன்
அளரசியாரத்த வேலை தசாசலிஸ்ட கட்சி ஏற்றுக் பகாண்டிருப்பாரத்ததேதய
எடுத்துக்காட்டுகிறது.  அத்துடன் தசாசலிஸ்ட் கட்சி ஒரு
அவசளரகா வேலைநிாரத்த வேலைாரத்தய திணித்தேது என்பதுடன்,  கத வேலை (Calais) இல்
அகதி முகாாரத்தமயும் மிருகத்தேனமாய் அகற்றியது, அத்துடன் முழு-முக
மாரத்தறப்பு பரதோக்கள் மற்றும் முஸ்லீம் “பரகினி” நீச்சலுாரத்தட மீதோன
தோரத்தடகாரத்தளயும் ஆதேரித்தேது.  பாரிஸில் 2015  நவம்பரில் நடந்தே
தோக்குதேல்களுக்குப் பின்னர,  ”ததேசிய ஐக்கியம்”  என்ற தபரில்
ான்சுவா ஹா வேலைண்ட் மீண்டும் மீண்டும் மரின் லு பபன்ாரத்தன எலிதச
அளரண்மாரத்தனக்கு அாரத்தழத்துப் தபசினார.

தபாலி-இடது புதிய முதே வேலைாளித்துவ-எதிரப்புக் கட்சியும் (NPA)

பதோழி வேலைாளர தபாளராட்டம் (LO) குழுவும் இதேற்கு சாரத்தளக்காதே ஒரு
அசிங்கமான பாத்திளரத்ாரத்ததே ஆற்றியிருக்கின்றன.  2012  இல்
ான்சுவா ஹா வேலைண்டுக்கு தேங்கள் ஆதேளராரத்தவ பதேரிவித்தேதேன் மூ வேலைமும்,  2016
பதோழி வேலைாளர சட்டத்ாரத்ததேப் தபான்ற தசாசலிஸ்ட் கட்சியின்
பவறுக்கப்பட்ட பகாள்ாரத்தககளுக்கு எதிளரான பதோழி வேலைாள வரக்க
எதிரப்ாரத்தப ஒடுக்குவதேற்காக பதோழிற்சங்கங்களுடன் தசரந்து
தவாரத்த வேலைபசய்தேதேன் மூ வேலைமும், இாரத்தவ இடதின் பக்கமிருந்து தசாசலிஸ்ட்
கட்சிக்கு வந்தே எதிரப்புகாரத்தள தோரத்தடபசய்து அளரசியல் முன்முயற்சிாரத்தய
அதிவ வேலைதிடம் ஒப்பாரத்தடத்தேன.

மதேச்சாரபின்ாரத்தமயாக்கல் மற்றும் பால் சமநிாரத்த வேலை என்ற தபரில்,
முஸ்லீம் பரதோக்களுக்கும் பரகினிக்களுக்குமான தோரத்தடக்கு NPA

மற்றும் இன்னும் பவளிப்பாரத்தடயாக LO இன் ஆதேளரவு,  லு பபன்
முஸ்லீம்களுக்கும் பு வேலைம்பபயரந்தேவரகளுக்கும் எதிளராக தம வேலைதிக
நடவடிக்ாரத்தககாரத்தள சூத்திளரப்படுத்துவதேற்கு ஒரு பாாரத்ததோரத்தய திறந்து
விடுகிறது.  அதேன் தவாரத்த வேலைத்திட்டத்தில் “பிளரான்ாரத்தச சுதேந்திளரங்களின்
ஒரு நாடாக மீண்டும் ஆக்குவது” என்ற தோரத்த வேலைப்பி வேலைான பகுதியில்,
FN, முஸ்லீம்கள் மீதோன தம வேலைதிக தோக்குதேல்களுக்கு இததேதபான்ற
வாய்வீச்ாரத்தச பயன்படுத்துகிறது,  “இஸ் வேலைாமியத்திற்கு எதிளராகப்
தபாளராடுவதேன் மூ வேலைமாக” பபண்களது உரிாரத்தமகாரத்தள பாதுகாப்பதேற்கு
அது ஆத வேலைாசாரத்தன முன்ாரத்தவக்கிறது.

FN  இன் பு வேலைம்பபயரந்ததோர விதளராதே பசயல்பட்டியல் எல்ாரத்த வேலைக்
கட்டுப்பாடுகாரத்தள அதிகரிப்பது,  பிபளரஞ்சு பிளராந்தியத்தில் பவளிநாட்டு
பபற்தறாரகளுக்கு பிறந்தே குழந்ாரத்ததேகளுக்கு பிபளரஞ்சுக் குடியுரிாரத்தமாரத்தய
அகற்றுவது,  சட்டவிதளராதேமாய் பு வேலைம்பபயரந்ததோர இயல்பான
பிபளரஞ்சு குடிமக்களாக ஆவாரத்ததே சாத்தியமற்றதோக்குவது, அவரகாரத்தள
பசாந்தே நாட்டிற்கு திருப்பியனுப்பும் நிகழ்முாரத்தறாரத்தய
எளிாரத்தமப்படுத்துவது ஆகியாரத்தவ இடம்பபற்றுள்ளன.


