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பிரரான்சில் சமூக எதிர்புரட்சி்புரட்சியர
ந்புரட்சியநடைமு்புரட்சியமுறைப்படுத்தும் அரசராங்கத்திற்க
மக்்ரரரான் அ்புரட்சிய அழைப்புவிடுகின்முறைரார்
By Francis Dubois, 18 May 2017
புதிதிதாக ததர்ந்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு ஜ பிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி இசு ஜனாதிபதி இமிதானுவல
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான் தசு ஜனாதிபதி இம 15 அன்று ந்தபயரிட்ட பிட்டுள்ள பிரெதசு ஜனாதிபதி இம சு ஜனாதிபதி இமந்திரி எடுவிதார்ட்
பிலிப் (Edouard Philippe) தேற்று அவர் அஅமசு ஜனாதிபதி இமச்சட்டுள்ள பிரெஅமவயின்
ததர்வுகஅமள பகிட்டுள்ள பிரெங்கசு ஜனாதிபதி இமிதாக அறிவித்திதார். ஒரு சமூக எதிர்புட்டுள்ள பிரெட்சிக்க
தயிதாரிப்பு ந்தசய்வதற்கிதாக அட்டுள்ள பிரெசியல ஸ்திதாபகத்தின் ந்தசலவிதாக்கிதா பிரெஞ்சு ஜன
சகல கன்அம பிரெஞ்சு ஜனகளும, கறிப்பிதாக தசிதாசலிஸ்ட் கட்சி (PS) சு ஜனாதிபதி இமற்றும
கடியட்டுள்ள பிரெசுக்
கட்சி
(LR)
களின்
மிதவிதாத
பிரிவுகள்
என்றஅமன்றழைக்கப்படுவஅமத, ந்தேருக்கசு ஜனாதிபதி இமிதாக ந்தகிதாண்டு வந்திருக்கம ஓர்
அட்டுள்ள பிரெசிதாங்கசு ஜனாதிபதி இமிதாக உள்ளத.
அஅமசு ஜனாதிபதி இமச்சட்டுள்ள பிரெஅமவயில நியமிக்கப்பட்டவர்கள் எவரும, ந்தபிதாத
விதாழ்அமவ "ேன்ந்த பிரெஞ்சு ஜனறிப்படுத்தவும" சு ஜனாதிபதி இமற்றும அதிகிதாரிகளத வரி
ஏய்ப்புகஅமள
நிறுத்தவும
சூளுஅமட்டுள்ள பிரெத்தள்ள
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதாஅம பிரெஞ்சு ஜன
தர்சு ஜனாதிபதி இமசங்கடத்திற்க
உள்ளிதாக்க
சு ஜனாதிபதி இமிதாட்டிதார்கள்
என்பஅமத
உறுதிப்படுத்திக் ந்தகிதாள்வதற்கிதாக, அஅமசு ஜனாதிபதி இமச்சட்டுள்ள பிரெஅமவ கறித்த
அறிவிப்பு 24 சு ஜனாதிபதி இமணி தேட்டுள்ள பிரெம திதாசு ஜனாதிபதி இமதப்படுத்தப்பட்டத. சிக்க பிரெஞ்சு ஜனக்
ந்தகிதாள்அமக, தபிதார் சு ஜனாதிபதி இமற்றும ஜ பிரெஞ்சு ஜனேிதாயக உரிஅமசு ஜனாதிபதி இமகள் மீதிதா பிரெஞ்சு ஜன
திதாக்கதலகள் எ பிரெஞ்சு ஜன இதற்க முன்பிருந்த தசிதாசலிஸ்ட் கட்சி
ஜ பிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி பிட்டுள்ள பிரெிதான்சுவிதா தசிதாலிதாண்ட் இன் சு ஜனாதிபதி இமதிப்பின்றழைந்த
ந்தகிதாள்அமககஅமளதய
ந்ததிதாடர்ந்த
தீவிட்டுள்ள பிரெப்படுத்தவிருக்கம
அவட்டுள்ள பிரெத ந்தகிதாள்அமககளுக்க, சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான், சட்டபூர்வ சு ஜனாதிபதி இமஅமறப்அமப
வன்றழைங்க விருமபுகிறிதார்.
உள்தஅமற,
ந்தவளியுறவு
விவகிதாட்டுள்ள பிரெங்கள்,
பிதாதகிதாப்பு,
நீதித்தஅமற சு ஜனாதிபதி இமற்றும ந்தபிதாருளிதாதிதாட்டுள்ள பிரெம எ பிரெஞ்சு ஜன மூதலிதாபிதாய
அஅமசு ஜனாதிபதி இமச்சகங்கஅமள, அட்டுள்ள பிரெசியல ஸ்திதாபகத்தின் நீண்டகிதால
முண்டுதகிதாலகளும சு ஜனாதிபதி இமற்றும LR இன் வலதசிதாரி ஜ பிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி
நிக்தகிதாலிதா சிதார்க்தகிதாசி அலலத தசிதாலிதாண்ட் சு ஜனாதிபதி இமற்றும
தசிதாசலிஸ்ட்
கட்சியின்
கீழ்
பிட்டுள்ள பிரெிதான்சில
ேஅமடமுஅமறப்படுத்தப்பட்ட ந்தகிதாள்அமகயின் ஆதட்டுள்ள பிரெவிதாளர்களும
பிடித்தக் ந்தகிதாள்விதார்கள்.
ஜ பிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி ததர்தலகளின் இட்டுள்ள பிரெண்டிதாம சுற்றில, சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான்
சு ஜனாதிபதி இமற்றும ேவ-பிதாசிச சு ஜனாதிபதி இமரீன் லு ந்தபன்னுக்க இஅமடயிலிதா பிரெஞ்சு ஜன ஒரு
தபிதாட்டியின் தபிதாத, பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு தசிதாசலிச சசு ஜனாதிபதி இமத்தவக் கட்சி
(Parti de l’égalité socialiste – PES) வலியுறுத்தஅமகயில,
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதானுக்க விதாக்களிப்பதன் மூலசு ஜனாதிபதி இமிதாக, இட்டுள்ள பிரெிதாணுவவிதாதம
சு ஜனாதிபதி இமற்றும ந்தபிதாலிஸ் அட்டுள்ள பிரெசு வளர்ச்சிஅமய ந்ததிதாழிலிதாளர்களிதால
நிறுத்த முடியிதாத என்றும, சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதானின் தவஅமலத்திட்டதசு ஜனாதிபதி இம
ஆன்றழைசு ஜனாதிபதி இமிதாக பிற்தபிதாக்கத்த பிரெஞ்சு ஜனசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜனத என்றும வலியுறுத்தியத.
அதற்க பதிலிதாக பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு தசிதாசலிச சசு ஜனாதிபதி இமத்தவக் கட்சி

வட்டுள்ள பிரெவிருக்கின்ற சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதானுக்க எதிட்டுள்ள பிரெிதா பிரெஞ்சு ஜன தபிதாட்டுள்ள பிரெிதாட்டங்களுக்க
ஒரு சுயிதாதீ பிரெஞ்சு ஜனசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன, புட்டுள்ள பிரெட்சிகட்டுள்ள பிரெசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன சு ஜனாதிபதி இமற்றும தசிதாசலிச
முன்த பிரெஞ்சு ஜனிதாக்கடன் ந்ததிதாழிலிதாளர்கஅமள ஆயுதபிதாணியிதாக்க ஒரு
ந்தசயலூக்கசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன புறக்கணிப்அமப முன்ந்தசு ஜனாதிபதி இமிதாழிந்தத.
லு
ந்தபன்அம பிரெஞ்சு ஜனத்
தடுக்க
விதாக்கிதாளர்கள்
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதாஅம பிரெஞ்சு ஜன
ததர்ந்ந்ததடுக்க தவண்டுந்தசு ஜனாதிபதி இமன்ற விதாதங்களுக்க அவர்களத
ஆதட்டுள்ள பிரெஅமவ சமிக்அமிக்ஞை ந்தசய்த தஜிதான்-லூக் ந்தசு ஜனாதிபதி இமதலிதான்தசிதான்
சு ஜனாதிபதி இமற்றும புதிய முதலிதாளித்தவ-எதிர்ப்பு கட்சி தபிதான்ற
அஅம பிரெஞ்சு ஜனவருக்கம
முட்டுள்ள பிரெண்பட்ட
விதத்தில,
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதானின்
ஜ பிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி
பதவிகிதாலத்அமதக்
கறித்த
PES
இன்
பகப்பிதாய்அமவ சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான் சு ஜனாதிபதி இமற்றும பிலிப் முன்னிறுத்தம கழ
உறுதிப்படுத்தியுள்ளத.
தசிதாசலிஸ்ட்
கட்சி
உள்தஅமற
அஅமசு ஜனாதிபதி இமச்சர்
தபர் பிரெஞ்சு ஜனிதார்ட்
கந்தசத பிரெஞ்சு ஜனவ் இன் முன் பிரெஞ்சு ஜனிதாள் தஅமலஅமசு ஜனாதிபதி இம ஆதலிதாசகர் பிதாட்ரிஸ்
ஸ்ட்தட்டுள்ள பிரெிதாடிதா (Patrice Strzoda) அவதட்டுள்ள பிரெ சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதானின் தஅமலஅமசு ஜனாதிபதி இம
ஆதலிதாசகட்டுள்ள பிரெிதாக இருப்பிதார் என்பஅமத இவ்விதாட்டுள்ள பிரெ ந்ததிதாடக்கத்தில
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான் அறிவித்திதார்.

“சு ஜனாதிபதி இமட்டுள்ள பிரெண

ஆபத்திலலிதாத"

இட்டுள்ள பிரெப்பர்

ததிதாட்டிதாக்கஅமள,

திட்டமிட்டும அபிதாயகட்டுள்ள பிரெசு ஜனாதிபதி இமிதாகவும பிட்டுள்ள பிரெதயிதாகித்தத உட்பட
தசிதாலிதாண்ட்க்க எதிட்டுள்ள பிரெிதா பிரெஞ்சு ஜன தபிதாட்டுள்ள பிரெிதாட்டங்களின் மூர்க்கசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன
ந்தபிதாலிஸ் ஒடுக்கமுஅமறஅமய ஸ்ட்தட்டுள்ள பிரெிதாடிதா ஒழங்கஅமசு ஜனாதிபதி இமத்திதார்.
2013 இல இருந்த 2016 வஅமட்டுள்ள பிரெயில பிரிட்டிதானி (Brittany) இன்
உயர் நிர்விதாக அதிகிதாரியிதாக (prefect) இருந்த அவர்,
ந்தபிதாலிஸ் ேடவடிக்அமககள் சு ஜனாதிபதி இமற்றும படுகிதாயதசு ஜனாதிபதி இமற்படுத்தம
அமகந்தயறி
கண்டுகளின்
பயன்பிதாட்அமட
தசு ஜனாதிபதி இமற்பிதார்அமவ
ந்தசய்தவட்டுள்ள பிரெிதாவிதார்,
இத்தஅமகய
அமகந்தயறி
கண்டுகஅமள
பயன்படுத்திய
தபிதாததிதான்
சுற்றுச்சூன்றழைல
பிதாதகிதாப்பு
தபிதாட்டுள்ள பிரெிதாட்டக்கிதாட்டுள்ள பிரெர் Rémi Fraisse 2014 இல உயிரின்றழைந்திதார்.
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான்
சு ஜனாதிபதி இமற்றும
பிலிப்
இன்
ந்தகிதாள்அமககள்
தூண்டிவிடக்கூடிய
ந்தவடிப்பிதார்ந்த
எதிர்ப்அமப
ஒடுக்க
அவர்கள் தயங்கி நிற்கப் தபிதாவதிலஅமல என்பதற்க இவரின்
நியசு ஜனாதிபதி இம பிரெஞ்சு ஜனதசு ஜனாதிபதி இம ஒரு அஅமடயிதாளசு ஜனாதிபதி இமிதாக உள்ளத.
பிட்டுள்ள பிரெிதான்சின் புதிய ந்தவளியுறவுத்தஅமற அஅமசு ஜனாதிபதி இமச்சட்டுள்ள பிரெிதாக தஜிதான்ஈவ்
லு
திரிதயிதான்
(தசிதாசலிஸ்ட்
கட்சி)
நியமிக்கப்பட்டுள்ளிதார். தசிதாலிதாண்ட் இன் கீழ் பிதாதகிதாப்பு
அஅமசு ஜனாதிபதி இமச்சட்டுள்ள பிரெிதாக இருந்த இவர், சிரியிதா சு ஜனாதிபதி இமற்றும ஆபிரிக்கிதாவில
ஆக்தட்டுள்ள பிரெிதாஷசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு ஏகிதாதிபத்திய ந்தகிதாள்அமகயிலும

சு ஜனாதிபதி இமற்றும தேட்தடிதா கூட்டணியின் பிதாகசு ஜனாதிபதி இமிதாக ட்டுள்ள பிரெஷ்யிதாவிற்க
எதிட்டுள்ள பிரெிதாகவும முக்கிய பிதாத்திட்டுள்ள பிரெம வகித்தவட்டுள்ள பிரெிதாவிதார். அடிப்பஅமட
ஜ பிரெஞ்சு ஜனேிதாயக
உரிஅமசு ஜனாதிபதி இமகஅமள
இஅமடநிறுத்தம
ந்தசய்யும
அவசட்டுள்ள பிரெகிதால
ந்தேருக்கடி
நிஅமலஅமய
நீடிக்கம
உள்ளடக்கத்தில,
அவர்
பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு
சு ஜனாதிபதி இமண்ணிதலதய
இட்டுள்ள பிரெிதாணுவத்அமத
நிஅமலநிறுத்தவஅமதயும
தசு ஜனாதிபதி இமற்பிதார்அமவ
ந்தசய்தள்ளிதார்.
பத்திரிஅமக
ந்தசய்திகளின்படி,
தசிதாசலிஸ்ட்
கட்சியின்
"ஆட்ந்தகிதாஅமல
ேடவடிக்அமககளின்"
இலக்ககஅமள
அஅமடயிதாளம கிதாணவும சு ஜனாதிபதி இமற்றும ஒப்புதல வன்றழைங்கவும லு
திதயிதான், தசிதாலிதாண்ட் உடன் ந்தேருக்கசு ஜனாதிபதி இமிதாக தவஅமல
ந்தசய்திருந்திதார்.
சு ஜனாதிபதி இமட்டுள்ள பிரெண
தண்டஅம பிரெஞ்சு ஜன
தஅமடந்தசய்யப்பட்ட
பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு
அட்டுள்ள பிரெசியலஅமசு ஜனாதிபதி இமப்அமப
ந்தவளிப்பஅமடயிதாக
மீறியவஅமகயில,
நீதி
விசிதாட்டுள்ள பிரெஅமணயற்ற
இத்தஅமகய
படுந்தகிதாஅமலகளும, ந்தசிதாந்த கடிசு ஜனாதிபதி இமக்கள் உட்பட "இலக்கில
அமவத்த படுந்தகிதாஅமலகளும", ந்தவளிேிதாடுகளிலும பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு
அட்டுள்ள பிரெசிதால
ேடத்தப்பட்டத.
தபர்லினின்
ந்தேருக்கசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன
ஒத்தஅமன்றழைப்புடன், ஐதட்டுள்ள பிரெிதாப்பிய ந்தவளியுறவு ந்தகிதாள்அமகஅமய
மீள
ஒழங்கஅமசு ஜனாதிபதி இமப்பத
சு ஜனாதிபதி இமற்றும
மீள
இட்டுள்ள பிரெிதாணுவசு ஜனாதிபதி இமயப்படுத்தவஅமத
ந்தசய்வதத
இந்த
புதிய
அட்டுள்ள பிரெசிதாங்கத்தில
அவர்
வகிக்க
இருக்கம
முக்கிய
பிதாத்திட்டுள்ள பிரெசு ஜனாதிபதி இமிதாக இருக்கம.
லிதயிதான் ேகரின் தசிதாசலிஸ்ட் கட்சி தசு ஜனாதிபதி இமயர் ந்தஜட்டுள்ள பிரெிதார்
ந்தகிதாந்தலிதாம
(Gérard
Collomb)
இப்தபிதாத
உள்தஅமற
சு ஜனாதிபதி இமந்திரியிதாகி உள்ளிதார். இவர் தசிதாசலிஸ்ட் கட்சியின் ஒரு
ஸ்திதாபக அங்கத்தவர் ஆவிதார். Le Monde சு ஜனாதிபதி இமற்றும Libération
இன் ஒரு முன் பிரெஞ்சு ஜனிதாள் இதன்றழைிதாளர் Luc Rosenzweig இன்
கருத்தப்படி,
தசிதாசலிஸ்ட்
கட்சி
சு ஜனாதிபதி இமற்றும
வணிக
வட்டிதாட்டுள்ள பிரெங்களுக்க
இஅமடயிலிதா பிரெஞ்சு ஜன
ந்தேருக்கசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன
ஒத்தஅமன்றழைப்பின் கிதாட்டுள்ள பிரெணசு ஜனாதிபதி இமிதாக ந்தகிதாந்தலிதாம இன் கீழ் லிதயிதான்
ேகட்டுள்ள பிரெம,
“சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான்
அட்டுள்ள பிரெசியல
அட்டுள்ள பிரெங்கில
களமிறங்கி
ஆட்டத்அமத ந்ததிதாடங்கவதற்க முன் பிரெஞ்சு ஜனதட்டுள்ள பிரெ சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதானிசத்தின்
ஒரு ஆய்வுகூடசு ஜனாதிபதி இமிதாக" இருந்தத. ேவமபர் 13, 2015 பிதாரீஸ்
திதாக்கதலகளுக்க பின் பிரெஞ்சு ஜனர், லிதயிதான் ேகட்டுள்ள பிரெசஅமப ந்தபிதாலிஅமி
ஆயுதசு ஜனாதிபதி இமயப்படுத்த ந்தகிதாந்தலிதாம உத்தட்டுள்ள பிரெவிட்டிதார்.
அட்டுள்ள பிரெசியல
ஸ்திதாபகத்தின்
சு ஜனாதிபதி இமற்ந்தறிதாரு
முண்டுதகிதாலிதா பிரெஞ்சு ஜன
ஜ பிரெஞ்சு ஜனேிதாயக இயக்கத்தின் (MoDem) வலதசிதாரி அட்டுள்ள பிரெசியலவிதாதி
பிட்டுள்ள பிரெிதான்சுவிதா தபய்ரூ இப்தபிதாத நீதித்தஅமற அஅமசு ஜனாதிபதி இமச்சட்டுள்ள பிரெிதாக
ஆகியுள்ளிதார். தபய்ரூ 1980 களுக்கப் பின் பிரெஞ்சு ஜனர் இருந்தத
வன்றழைஅமசு ஜனாதிபதி இமயிதாக
பிற்தபிதாக்கத்த பிரெஞ்சு ஜன
அட்டுள்ள பிரெசிதாங்கங்களின்
ஒரு
அஅமசு ஜனாதிபதி இமச்சட்டுள்ள பிரெிதாக
இருந்தள்ளிதார்.
கத்ததிதாலிக்க
சு ஜனாதிபதி இமதத்அமத
பின்பற்றும இவர், தனியிதார் பள்ளிகளுக்க நிதியுதவிகஅமள
அதிகரிக்க அனுசு ஜனாதிபதி இமதிக்கம ஒரு சட்டத்அமத அறிமுகப்படுத்த
கலவி அஅமசு ஜனாதிபதி இமச்சட்டுள்ள பிரெிதாக இருக்அமகயில முயன்றிதார். 1994 இல,
அண்மித்த ஒரு மிலலியன் தபிதாட்டுள்ள பிரெிதாட்டக்கிதாட்டுள்ள பிரெர்கள் இந்த
திட்டத்அமத எதிர்த்த அணிவகத்த பிரெஞ்சு ஜனர்.
15,000 க்கம அதிகசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன சிஅமறயஅமறகள் உட்பட சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதானின்
"பூச்சிய சகிப்புத்தன்அமசு ஜனாதிபதி இம" (zero tolerance) திட்டத்அமத

ேஅமடமுஅமறப்படுத்த
சு ஜனாதிபதி இமற்றும
இஅமளிக்ஞைர்களுக்கிதா பிரெஞ்சு ஜன
தடுப்புக்கிதாவல அமசு ஜனாதிபதி இமயங்களின் எண்ணிக்அமகஅமய அதிகரிப்பத
சு ஜனாதிபதி இமற்றும ந்தபிதாலிஸின் உட பிரெஞ்சு ஜனடி அபட்டுள்ள பிரெிதாத விதிப்புமுஅமற
என்றஅமன்றழைக்கப்படுவஅமத அறிமுகப்படுத்தவத உட்பட சிறிய
கற்றங்களுக்கம கடுஅமசு ஜனாதிபதி இமயிதா பிரெஞ்சு ஜன தண்டஅம பிரெஞ்சு ஜனகஅமள விதிப்பத
ஆகியவற்அமற ேஅமடமுஅமறப்படுத்த பணிபுரிவிதார்.
பிதாதகிதாப்பு அஅமசு ஜனாதிபதி இமச்சகம தபய்ரூவின் MoDem ஐ தசர்ந்த
சிலவி
கலிதார்
(Sylvie
Goulard)
வசம
ஒப்பஅமடக்கப்பட்டுள்ளத, இவர் 2001 சு ஜனாதிபதி இமற்றும 2004 க்க
இஅமடதய ஐதட்டுள்ள பிரெிதாப்பிய கமிஷன் தஅமலவர் தட்டுள்ள பிரெிதாசு ஜனாதிபதி இமத பிரெஞ்சு ஜனிதா பிதட்டுள்ள பிரெிதாடி
(Romano Prodi) க்க
ஆதலிதாசஅம பிரெஞ்சு ஜன வன்றழைங்கிய பின் பிரெஞ்சு ஜனர்
ஐதட்டுள்ள பிரெிதாப்பிய ஒன்றியத்தடன் ந்தேருக்கசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன ந்ததிதாடர்புகஅமளக்
ந்தகிதாண்டிருந்திதார். இட்டுள்ள பிரெிதாணுவ ந்தசலவி பிரெஞ்சு ஜனங்கஅமள ந்தசு ஜனாதிபதி இமிதாத்த
உள்ேிதாட்டு உற்பத்தியில 2 சதவீதசு ஜனாதிபதி இமிதாக உயர்த்தவத சு ஜனாதிபதி இமற்றும
கட்டிதாய
இட்டுள்ள பிரெிதாணுவ
தசஅமவஅமய
மீண்டும
அறிமுகப்படுத்தவத உட்பட சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதானின் இட்டுள்ள பிரெிதாணுவவிதாத
தவஅமலத்திட்டத்அமத ேஅமடமுஅமறப்படுத்தம ந்தபிதாறுப்புகஅமள
இப்ந்தபண்சு ஜனாதிபதி இமணி ஏற்றுள்ளிதார்.
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான் அவரின் பதவிதயற்பு வின்றழைிதாவிற்க ஓர் இட்டுள்ள பிரெிதாணுவ
விதாக பிரெஞ்சு ஜனத்தில Champs-Élysées க்க வந்திறங்கியதன் மூலம,
தபிதாருக்க
தயிதாட்டுள்ள பிரெிதாவத
சு ஜனாதிபதி இமற்றும
இட்டுள்ள பிரெிதாணுவத்திற்க
ஆதட்டுள்ள பிரெவளிப்பத
ஆகியஅமவ
அவரின்
உயர்சு ஜனாதிபதி இமட்ட
முன்னுரிஅமசு ஜனாதிபதி இமகளில
இருக்கம
என்பஅமத
சுட்டிக்கிதாட்ட
அஅம பிரெஞ்சு ஜனத்அமதயும ந்தசய்தள்ளிதார். தசு ஜனாதிபதி இம 25 இல புரூந்தசலஸில
ேடக்கவுள்ள தேட்தடிதா உச்சிசு ஜனாதிபதி இமிதாேிதாட்டில பங்ந்தகடுக்க உள்ள
அவர், சு ஜனாதிபதி இமிதாலியில சு ஜனாதிபதி இமற்றும ஆபிரிக்கிதாவின் எலஅமலதயிதாட்டுள்ள பிரெ
சிதாந்தசல
பகதியில
நிஅமலநிறுத்தப்பட்டுள்ள
பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு
தருப்புகஅமள இன்தறிதா அலலத ேிதாஅமளதயிதா சந்திக்க
உள்ளிதார்.
புதிய
ந்ததிதாழிலிதாளர்தஅமற
அஅமசு ஜனாதிபதி இமச்சட்டுள்ள பிரெிதா பிரெஞ்சு ஜன
முரிதயல
ந்தபனிக்தகிதா
(Muriel
Pénicaud)
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதானுக்க
மிகவும
ந்தேருக்கசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜனவர் ஆவிதார். இப்ந்தபண்சு ஜனாதிபதி இமணி பல ந்தபரிய
அட்டுள்ள பிரெசுத்தஅமற சு ஜனாதிபதி இமற்றும தனியிதார் பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு நிறுவ பிரெஞ்சு ஜனங்களில
தஅமலஅமசு ஜனாதிபதி இம நிஅமறதவற்று அதிகிதாரியிதாக (CEO) இருந்தள்ளிதார்.
Voix du Nord ேிதாளிதழ் இவஅமட்டுள்ள பிரெ "ந்தவளிேிதாட்டு மூலத பிரெஞ்சு ஜனத்திற்க
பிட்டுள்ள பிரெிதான்அமச விற்பஅம பிரெஞ்சு ஜன ந்தசய்பவர்" என்று கறிப்பிட்டத.
பிதாரியளவில ந்தேறிமுஅமறகஅமள தளர்த்தவதன் மூலசு ஜனாதிபதி இமிதாக,
ஊதியங்கள், தவஅமலவிதாய்ப்பு சு ஜனாதிபதி இமற்றும சமூக ந்தசலவி பிரெஞ்சு ஜனங்கள்
மீத வட்டுள்ள பிரெலிதாற்று திதாக்கதலகள் ேடத்தவதன் மூலசு ஜனாதிபதி இமிதாக
ந்தவளிேிதாட்டு மூலத பிரெஞ்சு ஜனங்கஅமள ஈர்ப்பதற்கிதா பிரெஞ்சு ஜன சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதானின்
முயற்சிகஅமள ஒருங்கிஅமணப்பதத இவரின் தவஅமலயிதாக
இருக்கம.
தசிதாலிதாண்டின்
கீழ்,
ேிதாடிதாளுசு ஜனாதிபதி இமன்றத்தில
ஒரு
விதாக்ந்தகடுப்பின்றியும, அதற்க எதிட்டுள்ள பிரெிதா பிரெஞ்சு ஜன தபிதாட்டுள்ள பிரெிதாட்டங்கஅமள
கடுஅமசு ஜனாதிபதி இமயிதாக ஒடுக்கிய பின் பிரெஞ்சு ஜனரும ந்தகிதாண்டு வட்டுள்ள பிரெப்பட்ட,
ஆன்றழைசு ஜனாதிபதி இமிதாக சு ஜனாதிபதி இமக்கள் சு ஜனாதிபதி இமதிப்பின்றழைந்த ந்ததிதாழிலிதாளர் சட்டத்தின்
அடிப்பஅமடயில
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான்
அறிவித்த
ந்ததிதாழிலிதாளர்
ந்தேறிமுஅமற அழிப்அமப ந்தபனிக்தகிதா தசு ஜனாதிபதி இமற்பிதார்அமவ ந்தசய்விதார்.

