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பிரரெஞ்சு  து தேர்ு தேல் வி் விவல் விவாு தேம:
மக் தரெல் விவானும லு ரு பென்னும
இரெல் விவாணு் விவ் விவல் விவாு தேம, புலமரு பெயர்ந் து தேல் விவார் மீு தேல் விவான
ு தேல் விவாக்குு தேல்ககள்களை ஊக்குவிக்கின்றனர்
By Alex Lantier and Johannes Stern, 4 May 2017

முன்ன்னாள் வங்கி்கிய்னாளர் இர் இம்னானுவல் ர் இமக்வல் மக்ரு்னானுக்கும் வல் மக்ரரோனுக்கும் தேசி்கிய
முன்னணி (FN) ரோனுக்கும் தேலைவர் ர் இமரீன் லு ு பலு பென்னுக்கும் இலக்கும் இடைவல் மக்ர்கிய
புரோனுக்கும் தேனன்று இுவு நக்கும் இடைந்ரோனுக்கும் தே விவ்னாரோனுக்கும் தேம் பிு புஞ்சு ஜன்னாதிலு பெதி
வல் மக்ரரோனுக்கும் தேர்ரோனுக்கும் தேல்களின் ரோனுக்கும் தேுங்குல தரங்குறைந்ரோனுக்கும் தே ஒரு புதி்கிய ர் இமட்க்கும் இடைத்லரோனுக்கும் தேக் குறித்ரோனுக்கும் தேத .
பிு்னான்சில் ர் இமக்கள் ர் இமதிப்பிழந்ரோனுக்கும் தே வல் மக்ரி்னாிலிஸ்ட் கட்சியின் (PS) ஒரு
முன்ன்னாள்
அலர் இமச்ிரும்
ஒரு
நவ-லு பெ்னாசிிவ்னாதியும்
அந்ரோனுக்கும் தே
கடுலர் இம்கிய்னான
விவ்னாரோனுக்கும் தேத்தில்
கூச்ிலிட்டு
அவர் இமரி்கிய்னாலரோனுக்கும் தே்கிய்னான
வ்னார்த்லரோனுக்கும் தேகலளப் லு பெரிர் இம்னாறி்கியரோனுக்கும் தே்னால், நிகழ்ச்சி ு பரோனுக்கும் தே்னாகுப்லு பெ்னாளர்களும் ,
இரோனுக்கும் தேழி்கியை்னாளர்கள் Nathalie Saint-Cricq ர் இமற்றும் Christophe Jakubyszyn
உம் ர் இமவுனத்தில் உல தரங்குறைந்த இரோனுக்கும் தேலன லு பெ்னார்த்தக்ு பக்னாண்டிருந்ரோனுக்கும் தேனர் .
அந்நிகழ்ச்சியின் 150 நிமிக்கும் இடைங்களில் அவர்கள் ரோனுக்கும் தேங்களின் அுசி்கியல்
களத்லரோனுக்கும் தேக்
குறித்த
புதிரோனுக்கும் தே்னாக
ஒன்ல தரங்குறையும்
ு பவளியிக்கும் இடை்னார் இமல்
ஒருவலுு ப்கிய்னாருவலு ு பலு பெ்னாய்்கியர்கள் ர் இமற்றும் குற் தரங்குறைவ்னாளிகள் என்று
குல தரங்குறைகூறிக் ு பக்னாண்டு, அவ்விரு வல் மக்ரவட்லு பெ்னாளர்களும் ர் இமக்களிலக்கும் இடைவல் மக்ர்கிய
அதிகரித்த வரும் ிமூக ர் இமற்றும் அுசி்கியல் அதிருப்தி்கிய்னால்
லு பெ்னாதிக்கப்லு பெக்கும் இடை்னாரோனுக்கும் தேவர்கள்னாகவும் , அவர்கள் அரோனுக்கும் தேற்கு விவல் மக்ரு்னாரோனுக்கும் தேர் இம்னாக
இருப்லு பெலரோனுக்கும் தேயும் ு பரோனுக்கும் தேளிவுலு பெடுத்தினர்.
ு பலு பெருநிறுவன
வல் மக்ரலு பெ்னாட்டித்ரோனுக்கும் தேன்லர் இமல்கிய
ஊக்குவிப்லு பெரோனுக்கும் தேற்க்னாக ,
ு பலு பெருந்திுள்னான ர் இமக்கள் வல் மக்ரலு பெ்னாு்னாட்க்கும் இடைங்களின் முகத்தக்கு முன்ன்னாவல் மக்ரை ,
ஒப்லு பெந்ரோனுக்கும் தேங்கலள
மீறி
வல் மக்ரவலைவல் மக்ரவகத்லரோனுக்கும் தே
அதிகரிப்லு பெரோனுக்கும் தேற்க்னாக
ு பரோனுக்கும் தே்னாழிற்ிங்கங்களுக்கும் இடைன் கூடி வல் மக்ரவலை ு பிய்த கக்கும் இடைந்ரோனுக்கும் தே ஆண்டு
உத்ரோனுக்கும் தேுவ்னாலவாணை மூைர் இம்னாக நில தரங்குறைவல் மக்ரவற் தரங்குறைப்லு பெட்க்கும் இடை வல் மக்ரி்னாிலிஸ்ட் கட்சியின்
(PS) ு பரோனுக்கும் தே்னாழிை்னாளர் ிட்க்கும் இடைத்லரோனுக்கும் தே அவர் லு பெ்கியன்லு பெடுத்ரோனுக்கும் தே இருப்லு பெலரோனுக்கும் தே
ர் இமக்வல் மக்ரு்னான் வலியுறுத்தின்னார். கட்க்கும் இடை்னா்கிய இு்னாணுவ வல் மக்ரிலவல்கியத்
திரும்லு பெ ு பக்னாண்டு வு அலழப்புவிடுத்த வரும் ர் இமக்வல் மக்ரு்னான், அவர்
"பிு புஞ்சு ு பவற்றிக்க்னான உத்வல் மக்ரவகத்தக்கும் இடைன் " வல் மக்ரலு பெசுவரோனுக்கும் தே்னாகவும்,
“பிு்னான்ஸ் எப்வல் மக்ரலு பெ்னாதவல் மக்ரர் இம உைகில் ு பவற்றி ு பலு பெற்றுள்ளத , அரோனுக்கும் தேன்
ு பர் இம்னாழி ஒவ்ு பவ்னாரு கண்க்கும் இடைத்திலும் வல் மக்ரலு பெிப்லு பெடுகி தரங்குறைத ,” என்று
ு பலு பெருலர் இமபீற்றின்னார்.
வல் மக்ரி்னாிலிஸ்ட் கட்சியின் ர் இமற்றும் ஆளும் உ்கியுடுக்கின் ஒரு
பிுதிநிதி்கிய்னாக ர் இமக்வல் மக்ரு்னாலன சுருக்கர் இம்னாக கண்க்கும் இடைனம் ு பிய்ரோனுக்கும் தே பின்னர் ,
லு ு பலு பென் ு பவளிந்னாட்டினர் எதிர்ப்பு ர் இமவல் மக்ரன்னாலு பெ்னாவம் ர் இமற்றும்
வல் மக்ரரோனுக்கும் தேசி்கியவ்னாரோனுக்கும் தேத்லரோனுக்கும் தே தூண்டிவிக்கும் இடை திரும்பின்னார் . அவர் மீண்டும்
மீண்டும் ு பவளிந்னாட்டு ு பரோனுக்கும் தே்னாழிை்னாளர்கலள குல தரங்குறைகூறி்கியதக்கும் இடைன் , யூவல் மக்ரு்னா
ந்னாவாணை்கியத்திலிருந்த ு பவளிவல் மக்ர்கியறி பிு புஞ்சு பிு்னாங்க் ந்னாவாணை்கியத்லரோனுக்கும் தே
மீண்டும் ு பக்னாண்டு வருவரோனுக்கும் தேன் மூைர் இம்னாக, வல் மக்ரஜர்ர் இமன் ு பலு பெ்னாருள்னாரோனுக்கும் தே்னாும்

ர் இமற்றும் ஐவல் மக்ரு்னாப்பி்கிய ஏற்றுர் இமதி ிந்லரோனுக்கும் தேகளுக்கு பிு்னான்ஸ் தீவிுர் இம்னாக
லு பெ்னாதிப்வல் மக்ரலு பெற்லு பெடுத்தம் என்று நம்பிக்லக ு பவளியிட்க்கும் இடை்னார் .
முற்றிலும் கீழ்ரோனுக்கும் தேுர் இம்னாக இருந்ரோனுக்கும் தே அந்ரோனுக்கும் தே ு பரோனுக்கும் தே்னாலைக்க்னாட்சி விவ்னாரோனுக்கும் தேம் ,
பிு புஞ்சு
அுசி்கியல்
அலர் இமப்புமுல தரங்குறை
ஆழர் இம்னாக
அழுகி
வல் மக்ரலு பெ்னாயிருப்லு பெரோனுக்கும் தேன்
ஓர்
அலக்கும் இடை்கிய்னாளர் இம்னாகும் .
கக்கும் இடைந்ரோனுக்கும் தே
அலுநூற் தரங்குறை்னாண்டுக்கும் அதிகர் இம்னாக பிு்னான்லமாக பிரான்ஸை ஆட்சிு பிய்த வந்தள்ள ,
வல் மக்ரி்னாிலிஸ்ட் கட்சி ர் இமற்றும் வல் மக்ரக்னாலிி குடி்கியுசு கட்சி (LR) ஆகி்கிய
இவ்விரு கட்சிகளத வல் மக்ரவட்லு பெ்னாளர்களும் முரோனுக்கும் தேல் சுற்றிவல் மக்ரைவல் மக்ர்கிய
ு பவளிவல் மக்ர்கியற் தரங்குறைப்லு பெட்டுள்ள நிலையில், இவ்விரு கட்சிகளும் ஆழர் இம்னாக
பிளவுலு பெட்டுள்ளன என்லு பெவல் மக்ரரோனுக்கும் தே்னாடு , ரோனுக்கும் தேி்னாப்ரோனுக்கும் தே க்னாை சிக்கன ர் இமற்றும் வல் மக்ரலு பெ்னார்
ு பக்னாள்லககள்னால் ர் இமக்களிலக்கும் இடைவல் மக்ர்கிய ர் இமதிப்பிழந்தள்ளன .
பிு்னான்சின் வல் மக்ரி்னாிலிி ிர் இமத்தவக் கட்சி (Parti de l'égalité socialiste –
PES) இுண்க்கும் இடை்னாம் சுற்றில் ஒரு ு பி்கியலூக்கர் இம்னான பு தரங்குறைக்கணிப்புக்கு
அலழப்புவிடுத்த விவரித்ரோனுக்கும் தேலரோனுக்கும் தேப் வல் மக்ரலு பெ்னாை, இுண்க்கும் இடை்னாம் சுற்றுக்கு
முன்வல் மக்ரனறி
உள்ள
ர் இமக்வல் மக்ரு்னானும்
லு
ு பலு பென்னும்
பிற்வல் மக்ரலு பெ்னாக்குத்ரோனுக்கும் தேனர் இம்னானவர்கவல் மக்ரள
என் தரங்குறை
உண்லர் இம ,
அடுத்ரோனுக்கும் தே
ஜன்னாதிலு பெதிக்கும் ு பரோனுக்கும் தே்னாழிை்னாள வர்க்கத்திற்கும் இலக்கும் இடைவல் மக்ர்கிய ஒரு
கடுலர் இம்கிய்னான
வல் மக்ரர் இம்னாரோனுக்கும் தேல்
ரோனுக்கும் தே்கிய்னாு்னாகி
வருகி தரங்குறைத
என்லு பெலரோனுக்கும் தேவல் மக்ர்கிய
க்னாட்டுகி தரங்குறைத.
இவ்விரு
வல் மக்ரவட்லு பெ்னாளர்களுக்கும்
எதிு்னாக
ு பரோனுக்கும் தே்னாழிை்னாளர்கள் ர் இமற்றும் இலளஞர்களிலக்கும் இடையிை்னான எதிர்ப்லலு பெ
அபிவிருத்தி ு பிய்வதம், ஞ்னாயிற்றுக்கிழலர் இம வல் மக்ரரோனுக்கும் தேர்ரோனுக்கும் தேல்களில் ்கிய்னார்
ு பவன் தரங்குறை்னாலும்
அவருக்கு
எதிு்னான
வல் மக்ரலு பெ்னாு்னாட்க்கும் இடைத்தில்
ு பரோனுக்கும் தே்னாழிை்னாளர்கலள
அணிதிுட்டுவதவல் மக்ரர் இம
இன்றி்கியலர் இம்கிய்னா
லு பெணி்கிய்னாகும்.
வல் மக்ரலு பெ்னார் ர் இமற்றும் ிர்வ்னாதிக்னாுத்லரோனுக்கும் தே ஆரோனுக்கும் தேரிப்லு பெதில் ர் இமக்வல் மக்ரு்னானும் லு
ு பலு பென்னும்
கருத்ு பரோனுக்கும் தே்னாருமித்தள்ளனர் .
பிு்னான்ஸ்,
அடிப்லு பெலக்கும் இடை
ஜனந்னா்கியக உரிலர் இமகலள நீக்கும் வல் மக்ரி்னாிலிஸ்ட் கட்சி்கிய்னால்
திணிக்கப்லு பெட்க்கும் இடை அவிுக்னாை நிலை ிட்க்கும் இடைத்தின் கீழ் உள்ளத
என்லு பெலரோனுக்கும் தேவல் மக்ர்கிய்னா, அல்ைத சிரி்கிய்னா, வக்கும் இடை ு பக்னாரி்கிய்னாவிற்கு எதிு்னான
வல் மக்ரநட்வல் மக்ரக்கும் இடை்னா வல் மக்ரலு பெ்னார் அச்சுறுத்ரோனுக்கும் தேல்கள் அணுஆயுரோனுக்கும் தேவல் மக்ரர் இமந்தி்கிய ுஷ்்கிய்னா
அல்ைத சீன்னாவுக்கும் இடைன்னான வல் மக்ரலு பெ்னார்கள்னாக தீவிுர் இமலக்கும் இடை்கியக் கூடி்கியத
என்லு பெலரோனுக்கும் தேவல் மக்ர்கிய்னா அவ்விருவரில் ்கிய்னாரும் குறிப்பிக்கும் இடைவில்லை . பிு புஞ்சு
ஆளும் உ்கியுடுக்கு இத்ரோனுக்கும் தேலக்கிய ு பக்னாள்லககலள ஆரோனுக்கும் தேரிப்லு பெதக்கும் இடைன் ,
Saint-Cricq அல்ைத Jakubyszyn உம் ிரி அவர்களுக்கு எதிு்னாக
எலரோனுக்கும் தேயும்
ு பரோனுக்கும் தேரிவிக்க
ரோனுக்கும் தேகுதியுலக்கும் இடை்கியவர்கள்னாக
ரோனுக்கும் தேங்கலளக்
க்னாவாணைவில்லை.

இுண்டு
வல் மக்ரவட்லு பெ்னாளர்களுவல் மக்ரர் இம
லு பெ்னாரி்கியளவில்
அுலி
லு பெைப்லு பெடுத்ரோனுக்கும் தேலுக்கு அலழப்புவிடுத்ரோனுக்கும் தேதக்கும் இடைன், "லு பெ்கியங்குவ்னாரோனுக்கும் தேத்திற்கு "
எதிு்னாக வல் மக்ரலு பெ்னாதர் இம்னானளவிற்கு ஆக்வல் மக்ரு்னாஷர் இம்னாக வல் மக்ரலு பெ்னாு்னாக்கும் இடை்னாரோனுக்கும் தேரோனுக்கும் தேற்க்னாக
ஒருவலுு ப்கிய்னாருவர்
விர் இமர்சித்த
ு பக்னாண்க்கும் இடைனர்.
ர் இமக்வல் மக்ரு்னான்
"இஸ்ை்னாமி்கிய
அடிப்லு பெலக்கும் இடைவ்னாரோனுக்கும் தேத்திற்கு
உக்கும் இடைந்லரோனுக்கும் தே்கிய்னாக "
இருப்லு பெரோனுக்கும் தே்னாகவும் , ிட்க்கும் இடைம்-ஒழுங்கு பிுச்சிலனகளில் "ு பலு பெ்னாறுப்பின்றி"
இருப்லு பெரோனுக்கும் தே்னாகவும் லு ு பலு பென் ர் இமக்வல் மக்ரு்னாலனத் ரோனுக்கும் தே்னாக்கி்கிய நிலையில்,
ர் இமக்வல் மக்ரு்னான், “2015 க்குப் பின்னர் இருந்த ந்னாங்கள் நர் இமத எல்லை
கட்டுப்லு பெ்னாட்டுகலள மீள்ஸ்ரோனுக்கும் தே்னாபிரோனுக்கும் தேம் ு பிய்த, 60,000 வல் மக்ரலு பெலு ரோனுக்கும் தேடுத்த
நிறுத்தி உள்வல் மக்ரள்னாம்" என்று ு பலு பெருலர் இமபீற்றி அவலுத் திருப்பி
ரோனுக்கும் தே்னாக்கின்னார்.

“ஒரு ந்னாட்டிலிருந்த ஒரு ந்னாட்டிற்கு எல்லைக் கக்கும் இடைந்த ு பில்லும்
லு பெ்கியங்குவ்னாதிகலளக் கட்டுப்லு பெடுத்ரோனுக்கும் தே" “ஐவல் மக்ரு்னாப்பி்கிய அங்கத்தவ
ந்னாடுகளுக்கு இலக்கும் இடைவல் மக்ர்கிய அதிக கூட்டு தரங்குறைவு" அவசி்கியர் இம்னாகும் என்று
வலியுறுத்தி்கிய ர் இமக்வல் மக்ரு்னான், ஐவல் மக்ரு்னாப்பி்கிய ஒன்றி்கியத்திற்க்னான லு பெைர் இம்னான
ு பலு பெ்னாலிஸ் அதிக்னாுங்கலள லு ு பலு பென் ஆரோனுக்கும் தேரிப்லு பெதில்லை என்று
அவலு குற் தரங்குறைஞ்ி்னாட்டின்னார்.
ு பவளியு தரங்குறைவு ு பக்னாள்லக குறித்த கூறுலகயில், ஏலன்கிய ிக்திகளிக்கும் இடைம்
பிு்னான்லமாக பிரான்ஸை அடிலு பெணி்கிய லவப்லு பெரோனுக்கும் தே்னாக இருவரும் ஒருவலுு ப்கிய்னாருவர்
குல தரங்குறை கூறி ு பக்னாண்க்கும் இடைதக்கும் இடைன், பிு புஞ்சு ஏக்னாதிலு பெத்தி்கியத்திற்க்னான
இன்னும்
அதிக
சுரோனுக்கும் தேந்திுர் இம்னான
மூவல் மக்ரை்னாலு பெ்னா்கியத்திற்கு
அலழப்புவிடுத்ரோனுக்கும் தேனர். “பிு்னான்ஸ் அரோனுக்கும் தேன் சுரோனுக்கும் தேந்திுத்ரோனுக்கும் தேன்லர் இமல்கிய
திரும்லு பெ ு பலு பெ தரங்குறை வல் மக்ரவண்டியுள்ளத" என்லு பெதக்கும் இடைன், அத வல் மக்ரஜர்ர் இமனிக்வல் மக்ரக்னா
அல்ைத அு பர் இமரிக்க்னாவிற்வல் மக்ரக்னா அடிலு பெணி்கிய வல் மக்ரவண்டி்கியதில்லை என்று
லு ு பலு பென் முல தரங்குறையிட்க்கும் இடை்னார். ர் இமக்வல் மக்ரு்னான் அவர் லு பெங்கிற்கு, லு ு பலு பென்
"புட்டினின் கட்க்கும் இடைலளல்கிய" ஏற்றுக் ு பக்னாள்வரோனுக்கும் தே்னாக குற் தரங்குறைஞ்ி்னாட்டி ,
ி்னாு பாஹெல், சிரி்கிய்னா ர் இமற்றும் ஈு்னாக்கில் ிண்லக்கும் இடையிடுவரோனுக்கும் தேற்கு ரோனுக்கும் தேலகலர் இம
ு பக்னாண்க்கும் இடை
"ஐவல் மக்ரு்னாப்லு பெ்னாவில்
ஒரு
லு பெைர் இம்னான
நம்லு பெகர் இம்னான
பிு்னான்ஸிற்க்னாக" அலழப்புவிடுத்ரோனுக்கும் தே்னார்.
இந்ரோனுக்கும் தே விவ்னாரோனுக்கும் தேம் நக்கும் இடைத்ரோனுக்கும் தேப்லு பெட்டுள்ளத என் தரங்குறை உண்லர் இமயுவல் மக்ரர் இம கூக்கும் இடை,
கக்கும் இடைந்ரோனுக்கும் தே 15 ஆண்டுகளில் ஆளும் வட்க்கும் இடை்னாுங்கள் லு பெுந்ரோனுக்கும் தேளவில்
வைதிற்கு
ர் இம்னாறியிருப்லு பெலரோனுக்கும் தேக்
க்னாட்டுகி தரங்குறைத.
2002
இல்,
முரோனுக்கும் தேல்முல தரங்குறை்கிய்னாக வல் மக்ரி்னாிலிஸ்ட் கட்சி வல் மக்ரவட்லு பெ்னாளர் முரோனுக்கும் தேல் சுற்றிவல் மக்ரைவல் மக்ர்கிய
ு பவளிவல் மக்ர்கியற் தரங்குறைப்லு பெட்டு, இுண்க்கும் இடை்னாம் சுற்றில் வைதி்னாரி ஜன்னாதிலு பெதி
ஜ்னாக் சிு்னாக்கும் ர் இமற்றும் அப்வல் மக்ரலு பெ்னாலரோனுக்கும் தே்கிய வல் மக்ரரோனுக்கும் தேசி்கிய முன்னணி ரோனுக்கும் தேலைவர்
வல் மக்ரஜ்னான்-ர் இமரி லு ு பலு பென்னும் வல் மக்ரலு பெ்னாட்டியிட்க்கும் இடைனர், அத மில்லி்கியன்
கவாணைக்க்னானவர்களின்
லு பெ்னாரி்கிய
வல் மக்ரலு பெ்னாு்னாட்க்கும் இடைங்கலள
ர் இமட்டும்
தூண்டிவிக்கும் இடைவில்லை,
ர் இம்னா தரங்குறை்னாக
ஆளும்
வர்க்கத்தினுள்
கவலைகலளயும் தூண்டிவிட்க்கும் இடைத.
ர் இமக்களின் பிுதிலு பெலிப்பு குறித்ரோனுக்கும் தே அச்ித்தின்னாலும் ர் இமற்றும் ந்னாஜ
ஆக்கிுமிப்புக்க்னான
பிு புஞ்சு
எதிர்ப்பு
லு பெற்றி்கிய
வல் மக்ரக்னாலிி
கருத்தக்களில்
இருந்த
இை்னாலு பெர் இமலக்கும் இடைந்து பக்னாள்ளும்
விருப்லு பெத்தின்னாலும், ஒரு லு பெ்னாசிிவ்னாதி உக்கும் இடைன்னான விவ்னாரோனுக்கும் தேத்லரோனுக்கும் தே சிு்னாக்
நிு்னாகரித்ரோனுக்கும் தே்னார் என் தரங்குறை அடித்ரோனுக்கும் தேளத்திற்க்னாக, ர் இமுலு பெ்னார்ந்த நக்கும் இடைக்கும்
ு பரோனுக்கும் தே்னாலைக்க்னாட்சி விவ்னாரோனுக்கும் தேத்தில் வல் மக்ரஜ்னான்-ர் இமரி லு ு பலு பென் உக்கும் இடைன்
லு பெங்ு பகடுக்க சிு்னாக் ர் இமறுத்ரோனுக்கும் தே்னார்.
ந்னான்க்னாம்
அகிைத்தின்
அலனத்தைக
குழு,
ு பரோனுக்கும் தே்னாழிை்னாள
வர்க்கத்லரோனுக்கும் தே அணிதிுட்க்கும் இடைவும் ர் இமற்றும் அடுத்ரோனுக்கும் தே அுி்னாங்கத்திற்கு
எதிு்னாக ஓர் அுசி்கியல் வல் மக்ரலு பெ்னாு்னாட்க்கும் இடைத்திற்கு அலரோனுக்கும் தே ரோனுக்கும் தே்கிய்னார்லு பெடுத்ரோனுக்கும் தேவும்

வல் மக்ரரோனுக்கும் தேர்ரோனுக்கும் தேல்கலளச்
ு பி்கியலூக்கத்தக்கும் இடைன்
பு தரங்குறைக்கணிக்குர் இம்னாறு
அலழப்புவிடுத்ரோனுக்கும் தேத. இந்ரோனுக்கும் தே அலழப்லலு பெ நிு்னாகரித்ரோனுக்கும் தே புுட்சிகு
கம்யூனிஸ்ட் கழகம் (LCR), ு பரோனுக்கும் தே்னாழிை்னாளர்கள் வல் மக்ரலு பெ்னாு்னாட்க்கும் இடைம் (LO)
ர் இமற்றும் ு பரோனுக்கும் தே்னாழிை்னாளர்கள் கட்சி (PT) வல் மக்ரலு பெ்னான் தரங்குறை குட்டி-முரோனுக்கும் தேை்னாளித்தவ
அலர் இமப்புகள், வல் மக்ரரோனுக்கும் தேசி்கிய முன்னணியின் வளர்ச்சில்கியத் ரோனுக்கும் தேடுக்க
சிு்னாக்கிற்கு
வ்னாக்களிக்குர் இம்னாறு
வல் மக்ரி்னாிலிஸ்ட்
கட்சியின்
பிுச்ி்னாுத்தக்கும் இடைன் ரோனுக்கும் தேங்கலள இலவாணைத்தக் ு பக்னாண்க்கும் இடைன.
2002

முரோனுக்கும் தேை்னாளித்தவ கட்சிகளுக்கும் இடைன்னான அவர்களின் அணிவல் மக்ரிர்க்லக,
வல் மக்ரி்னாிலிஸ்ட்
கட்சியின்
சுற்றுவட்க்கும் இடைத்தில்
இ்கியங்குலு பெவர்கள்னாக
அவர்கள் ஒருங்கிலவாணைவதில் வல் மக்ரலு பெ்னாய் முடிந்ரோனுக்கும் தேத ர் இமற்றும் இத
வல் மக்ரலு பெுழிவுகுர் இம்னான விலளவுகளுக்கும் இடைன் வல் மக்ரரோனுக்கும் தேசி்கிய முன்னணிவல் மக்ர்கிய பிு்னான்சில்
ஒவல் மக்ரு எதிர்க்கட்சி என்லு பெரோனுக்கும் தே்னாக க்னாட்டிக் ு பக்னாள்ள அனுர் இமதித்ரோனுக்கும் தேத.
அப்வல் மக்ரலு பெ்னாதிருந்த
அுசி்கியல் ஸ்ரோனுக்கும் தே்னாலு பெகம்
மிகவும்
வைதிற்கு
நகர்ந்தள்ளதக்கும் இடைன், ர் இமரீன் லு ு பலு பென் உக்கும் இடைன்னான ஒரு விவ்னாரோனுக்கும் தேத்லரோனுக்கும் தே
ர் இமக்வல் மக்ரு்னான் நிு்னாகரிப்லு பெ்னாு்னா என் தரங்குறை ஒரு வல் மக்ரகள்வி கூக்கும் இடை இங்வல் மக்ரக
எழவில்லை.
பிு்னான்சிலும்
ஐவல் மக்ரு்னாப்லு பெ்னா
எங்கிலும்
ஆளும்
வர்க்கத்தின் வல் மக்ரர் இமலும் லு பெுந்ரோனுக்கும் தே அடுக்குகள் மீண்டும் லு பெ்னாசிித்திற்கு
ர் இமறு ர் இமதிப்பீடு ு பிய்த அரோனுக்கும் தேற்கு புத்தயிரூட்க்கும் இடை முலனவரோனுக்கும் தே்னால் ,
பிு புஞ்சு ஆளும் வர்க்கம் ஜனந்னா்கியக உரிலர் இமகளுக்கும் இடைன் இலவாணைந்ரோனுக்கும் தே
எந்ரோனுக்கும் தேு பவ்னாரு ி்னா்கியலையும் ர் இமறுத்ரோனுக்கும் தேளிக்கி தரங்குறைத .
லு ு பலு பென்னின் வல் மக்ரரோனுக்கும் தேசி்கிய முன்னணி மீரோனுக்கும் தே்னான வுை்னாற்று பிுச்சிலன ,
ந்னாஜ ஆக்கிுமிப்பின் வல் மக்ரலு பெ்னாத பிு்னான்லி ஆட்சி ு பிய்ரோனுக்கும் தே
ஒத்தலழப்புவ்னாதிகள் வலுயில் வல் மக்ரநுடி்கிய்னாக வல் மக்ரவரூன்றியுள்ள
நிலையில், இந்ரோனுக்கும் தே விவ்னாரோனுக்கும் தேத்தின் வல் மக்ரலு பெ்னாத ர் இமக்வல் மக்ரு்னான் அத குறித்த
ஆர்வம் க்னாட்க்கும் இடைவில்லை என்லு பெத குறிப்பிக்கும் இடைத்ரோனுக்கும் தேக்கரோனுக்கும் தே்னாகும் . இத
கக்கும் இடைந்ரோனுக்கும் தே ஒன் தரங்குறைலு ரோனுக்கும் தேி்னாப்ரோனுக்கும் தேர் இம்னாக , குறிப்லு பெ்னாக 2008 வல் மக்ரவ்னால் ஸ்ட்ரீட்
ு பலு பெ்னாறிவு ர் இமற்றும் ு பலு பெ்னாருள்னாரோனுக்கும் தே்னாு வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் இருந்த ,
ஐவல் மக்ரு்னாப்லு பெ்னாவில் அபிவிருத்தி அலக்கும் இடைந்தள்ள ஆழ்ந்ரோனுக்கும் தே ு பலு பெ்னாருள்னாரோனுக்கும் தே்னாு
ர் இமற்றும் அுசி்கியல் ு பநருக்கடில்கிய பிுதிலு பெலிக்கி தரங்குறைத .
அலனத்த வலகப்லு பெட்க்கும் இடை பிு புஞ்சு அுி்னாங்கங்களும் , ஆும்லு பெ
க்னாைங்களில் ர் இமுலு பெ்னார்ந்ரோனுக்கும் தே வலகயில் தீவிு வைதக்கும் இடைன் ு பரோனுக்கும் தே்னாக்கும் இடைர்புலக்கும் இடை்கிய
அுசி்கியல் திட்க்கும் இடைநிுலை , அரோனுக்கும் தே்னாவத ு பலு பெ்னாலிஸ்-அுசு ஆட்சி, சுரோனுக்கும் தேந்திுிந்லரோனுக்கும் தே கட்டுப்லு பெ்னாடுகள் ர் இமற்றும் ஏக்னாதிலு பெத்தி்கிய வல் மக்ரலு பெ்னாலு ஏற்றுள்ளன .
இப்வல் மக்ரலு பெ்னாத ு பவளிவல் மக்ர்கிய தரங்குறைவிருக்கும் வல் மக்ரி்னாிலிஸ்ட் கட்சியின் பிு்னான்சுவ்னா
வல் மக்ராஹெ்னாை்னாண்ட் ர் இமக்களிலக்கும் இடைவல் மக்ர்கிய ஆழர் இம்னாக ர் இமதிப்பிழந்தள்ள அவுத
வல் மக்ரி்னாிலிஸ்ட் கட்சி அுி்னாங்கத்லரோனுக்கும் தே ஸ்திுப்லு பெடுத்தவரோனுக்கும் தேற்க்னான ஒரு
இ்கியங்குமுல தரங்குறை்கிய்னாக, 2012 இல் அதிக்னாுத்திற்கு வந்ரோனுக்கும் தேரோனுக்கும் தேற்குப் பின்னர்
இருந்த, வல் மக்ரரோனுக்கும் தேசி்கிய முன்னணியின் தீவிு-வைத ு பவகுஜனவ்னாரோனுக்கும் தே
வ்னாய்ிவக்கும் இடை்னால்கலள ி்னார்ந்திருந்ரோனுக்கும் தே்னார் . அவர் 2015 இல் இுண்டு
முல தரங்குறை லு ு பலு பென்லன எலிவல் மக்ரி ர் இம்னாளிலகக்கு அலழத்த வல் மக்ரலு பெசி்கியதக்கும் இடைன் ,
நவ-லு பெ்னாசிிவ்னாதிகலள பிு்னான்சின் பிுரோனுக்கும் தே்னான அுசி்கியல் ஓட்க்கும் இடைத்தின்
லு பெ்னாகர் இம்னாக ிட்க்கும் இடைபூர்வர் இம்னாக்கும் விரோனுக்கும் தேத்தில் வல் மக்ரரோனுக்கும் தேசி்கிய முன்னணியின்
வல் மக்ரவலைத்திட்க்கும் இடைத்தின் ு பலு பெரும்லு பெ்னாகங்கலள ஏற்றுக் ு பக்னாண்க்கும் இடை்னார் .
ஆளும் வர்க்கங்களின் எந்ரோனுக்கும் தேு பவ்னாரு கன்லனக்கும் ஆரோனுக்கும் தேுவு
வழங்குவரோனுக்கும் தேன் மூைர் இம்னாக, ிர்வ்னாதிக்னாும் ர் இமற்றும் நவ-லு பெ்னாசிிவ்னாரோனுக்கும் தே
ஆட்சி வடிவங்கலள வல் மக்ரந்னாக்கி்கிய அணிவகுப்லலு பெ ரோனுக்கும் தேடுத்த விக்கும் இடை
முடி்கிய்னாத என்லு பெலரோனுக்கும் தேவல் மக்ர்கிய வல் மக்ரநற்றிுவு நக்கும் இடைந்ரோனுக்கும் தே பிற்வல் மக்ரலு பெ்னாக்குத்ரோனுக்கும் தேனர் இம்னான
விவ்னாரோனுக்கும் தேம் உட்லு பெக்கும் இடை 2002 ு பநருக்கடிக்குப் பிந்லரோனுக்கும் தே்கிய அனுலு பெவங்கள்
எடுத்தக்க்னாட்டுகின் தரங்குறைன .

