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அடிபணியன பிரனன்ஸ் கட்சியின் மீத
அரசு தனக்குதல் நடத்தகிறத
By Alex Lantier,

பாரிஸில்

 ஜ்ான் லூக் க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலானின் வீட்டிலும் அவரத
அடிபணியா பிரான்ஸ் (LFI) கட்சியின் த தல் தலூக் மெயலுவ்கத்திலும்
 ஜ நேற்று க் மலவ்வாய கிழ தலூக் மெ  ஜபாலிஸ்  நேடத்திய  ஜலாத தலதனைகள
்தனை நோயக உரி தலூக் மெகள மீதாதனை ஒரு மிகப்க் மபரும் தாக்குத்ாகும்.
இத, 2017 ்தனைாதிபதி  ஜதர்தலில் பிக் மரஞ்சு வாக்காளர்களின் 20
லதவீத வாக்குக தலள க் மபற்ற ஒரு அ தலூக் மெப்பிற்கு எதிராக
 ஜபாலியாதனை லாக்குக தலளக் கூறி  நேடத்தப்படுகின்ற ஒரு அரசியல்
 நேடவடிக் தலகயாகும். அதன் முதல் இ்க்கு க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலாதனைாக
இருக்கின்ற அ ஜத ஜவ தலளயில், ்தனைாதிபதி இூக் மொனுவல் ூக் மெக் ஜரானின்
அரலாங்கத்திற்கு க் மதாழி்ாள வர்க்கத்தில் அதிகரித்தச் க் மலல்கின்ற
எதிர்ப் ஜப அதன் அடிப்ப தலடயாதனை இ்க்காகும்.
இன் கணிப்பின் படி சுூக் மொர் 100  ஜபாலிலார் க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலா தலதனை
எழுப்பி அவரும் அவரத உதவியாளர்களும் குடியிருந்த
வீடுகளில்  ஜதடுதல் ஜலாத தலதனைகள  நேடத்திதனைர், LFI ூக் மெற்றும் இடத
கட்சியின் -இத 2009 இல் க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலாதனைால்
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டணி அரசியல்
கட்சியாகும்த தல் தலூக் மெயகங்களில் இருந்த
கணினிகளில்
இருந்த
அத்த தலதனை
விபரங்க தலளயும்  ஜலகரித்த எடுத்தச் க் மலன்றதனைர்.
LFI

க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலான்  ஜபாலிலால் ததனைத வீடு
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருப்ப தலதக் காட்டும் ஒரு
காக் மணாளி தலயப் பதிவு க் மலயத,  ஜலாத தலதனை
 நேடந்த
க் மகாண்டிருந்த
LFI
இன்
த தல் தலூக் மெயகத்திற்கு க் மவளி ஜய  ஜபாராட்டம்
 நேடத்த ததனைத ஆதரவாளர்களுக்கு அ தலழப்ப
விடுத்தார்.
“ ஜவடிக் தலகயாய
இருக்கிறத,
கா தல் 7 ூக் மெணி முத்ாக  ஜபாலிலார் எதனைத வீடு ூக் மெற்றும் PG
ூக் மெற்றும்
LFI
இன்
த தல் தலூக் மெ
அலுவ்கங்க தலள
குறி தலவத்தளளதனைர்....
 நோனிருக்கும்
ஒட்டுக் மூக் மொத்த
இடமும்
ஆட்களால் நிரம்பியுளளத: இத ஒரு அரசியல்  நேடவடிக் தலக,
அரசியல் மூர்க்கத்ததனை  நேடவடிக் தலக என்ப தலத தயவுக் மலயத க் மலன்று
ஒவ்க் மவாருவரிடமும் க் மலால்லுங்கள.”
அரலாங்கத் தரப்பிதனைர் இரண்டு வழக்குக தலள காரணூக் மொக் காட்டி
இந்த  ஜலாத தலதனைக தலள  நேடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறத: LFI இன்
ஐ ஜராப்பிய
 நோடாளுூக் மென்ற
உறுப்பிதனைர்களுக்கு
அவர்களத
உதவியாளர்களுக்கு வழங்குவதற்காக வழங்கப்படுகின்ற நிதி தலயக்
க் மகாண்டு
க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலான்
LFI
இன்
பணியாளர்களுக்கு
மு தலறயற்ற விதத்தில் ஊதியூக் மெளித்ததாக க் மலால்்ப்பட்ட க் மலன்ற
ஆண்டின் குற்றச்லாட்டுகள, ூக் மெற்றும் LFI இன் பிரச்லார
நிதிகளி்ாதனை ஊழல்கள குறித்த குற்றச்லாட்டுகள.
இந்த
லந் ஜதகத்திற்கிடூக் மொதனை
க் மதாடுக்கப்பட்ட
 ஜபாலிஸ்

குற்றச்லாட்டுகள,
 ஜலாத தலதனைகளுக்கு

மீத
நியாயத் தலத
LFI
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வழங்கவில் தல். முத்ாவத குற்றச்லாட்டு க் மலன்ற ஆண்டில்  நேவபாசில  நோடாளுூக் மென்ற உறுப்பிதனைராதனை  ஜலாஃபி க் மூக் மொன் ஜடல்
கூறியதாகும்,  ஜதசிய முன்தனைணியின் (FN) நிதியாதாரங்களி்ாதனை
ஊழல்கள குறித்த அரசின் குற்றச்லாட்டுகளுக்காதனை பழிவாங்கும்
க் மலய்ாக க் மவறுூக் மெ ஜதனை “ நோன் பரிகாலம் க் மலயத க் மலய ஜ் அத”
என்று அவர் அதற்குப் பின்தனைர் விளக்கியிருந்தார். அந்த
லூக் மெயத்தில், அவதூறு வழக்குகள க் மதாடரவிருப்பதாக மிரட்டுவதன்
மூ்ம் க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலான் எதிர்வி தலதனையாற்றிதனைார், அத்தடன் அந்தக்
க தலத க் மபாதூக் மெக்களின் கவதனைத்தில் இருந்த லடுதியில் ூக் மெ தலறந்த
விட்டிருந்தத.
இரண்டாவத, Anticor association உளளிட்ட பல் ஜவறு ஆதாரங்களில்
இருந்த வருவதாகும், க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலானின் உடனிருந்தவர்களால்
வழங்கப்பட்ட
 ஜல தலவகளுக்கு
LFI
மி தலகயாதனை
க் மதா தலக
க் மலலுத்தியதாக
இந்தக்
குற்றச்லாட்டுகள
 தலவக்கப்பட்டதனை.
இவற்றில், ்தனைாதிபதி  ஜதர்தலில் க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலானின் ூக் மெக்கள
க் மதாடர்ப பணிகளுக்கு த தல்வராய இருந்த
 ஜலாஃபியா
சிக்கூ ஜராவின்
Médiascop
நிறுவதனைத் தலதக் குறி தலவத்த கூறப்பட்ட சி்
குற்றச்லாட்டுகள
 ஜபான்ற தலவ
ஏற்கதனை ஜவ
தூக்கிக் மயறியப்பட்டு
விட்டிருக்கின்றதனை.
இதனி தலட ஜய
க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலானின்
பிரச்லார
நிதிகள
அரசு
அதிகாரிகளால்
ஒப்பத்ளிக்கப்பட்டுமிருக்கின்றதனை.
 ஜலாலலிஸ்ட்
கட்சி
அரலாங்கத்தின்
ஒரு
முன்தனைாள
அ தலூக் மெச்லராதனை
 ஜ்ான்-லூக்
க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலானின் ூக் மொர்க்சில-வி ஜராத ூக் மெற்றும்
ட்க் மராட்ஸ்கில-வி ஜராத ்தனைரஞ்லகவாதத்தடதனைாதனை
ததனைத அரசியல் கருத்த ஜவறுபாடுக தலள  ஜலாலலில லூக் மெத்தவக் கட்சி
(PES) ஆவணப்படுத்தியிருக்கிறத. ஆயினும் LFI ஐ இ்க்கு
 தலவத்தாதனை
இந்த
 ஜபாலிஸ்
 நேடவடிக் தலகயின்
வ தலக,
ஒவ்க் மவாருவ தலரயும் அச்சுறுத்தவதாக அ தலூக் மெகின்ற, ்தனை நோயக
உரி தலூக் மெகள மீதாதனை ஒரு தாக்குத்ாகும்.  ஜூக் மெலும்  ஜபாலிசுக்கும்,
அதி-வ்தகளுக்கும்
ூக் மெற்றும்
ூக் மெக் ஜரான்
அரலாங்கத்தக்கும்
இ தலடயி்ாதனை அறிவிக்கப்படாத ஒத்த தலழப்பின் மூ்ூக் மொக தயாரிப்ப
க் மலயயப்படுகின்ற ஒரு தாக்குதலுக்கு எதிராக அடிபணியா
பிரான்ஸ் கட்சி தலய (LFI)  ஜலாலலில லூக் மெத்தவக் கட்சி (PES)
பாதகாத்த நிற்கிறத.
2017 இல் க் மபரும்பான் தலூக் மெயாதனை இடத-லாரி வாக்குக தலள க் மபற்ற
ஒரு அ தலூக் மெப்பின் த தல் தலூக் மெயகங்களில்  ஜதடுதல்  ஜவட் தலடக தலளயும்
 தலகப்பற்றல்க தலளயும்  நேடத்தவதற்கு இந்தக் குற்றச்லாட்டுக தலள
ஒரு லாக்காக பயன்படுத்திக் க் மகாளவதற்காதனை ஒரு அரசியல்
முடிவு எடுக்கப்பட்டிருந்தத. பிக் மரஞ்சு அரசியலில் இப் ஜபாத
லாதாரணூக் மொகி விட்டிருக்கும் இ ஜத ஜபான்ற குற்றச்லாட்டுகளுக்கு

ூக் மெக் ஜரானின் பிரச்லாரமும் அவரத குடியரசு அணிவகுப்ப (LRM)
கட்சியும் கூட முகம்க் மகாடுக்கின்றதனை, ஆயினும் இயல்பாக ஜவ
அ தலவ
இ ஜத ஜபான்ற
 ஜபாலிஸ்
 ஜலாத தலதனைகளுக்கு
முகம்க் மகாடுத்திருக்கவில் தல்.
எல்்ாவற்றுக்கும்  ஜூக் மெல், நீதிூக் மென்றங்கள ஊழல் குற்றச்லாட்டுகள
மீத மு தலறயாக விலார தலணக தலள  ஜூக் மெற்க் மகாளகின்றதனை என்று
எடுத்தக் க் மகாண்டாலும் கூட, கிட்டத்தட்ட 240,000 அனுதாபிக தலள
-அவர்களின்
மிகப்க் மபருவாரியா ஜதனைாருக்கும்
இந்த
வழக்குகளுக்கும் எந்த
க் மதாடர்பமில் தல்க் மகாண்ட
ஒரு
அ தலூக் மெப்பின் மின்தனைணுத் தரவு அத்த தலதனை தலயயும்  ஜலகரிப்ப தலத
அத நியாயப்படுத்த முடியாத. மிகத் தீவிரூக் மொதனை  ஜகளவிகள
முன்நிற்கின்றதனை. LFI இன் அனுதாபிகள ூக் மெற்றும் வாக்காளர்கள
குறித்த
என்தனை
தரவுக தலள
பாதகாப்பப்
ப தலடயிதனைர்
 ஜலகரித்திருக்கின்றதனைர்? அவர்கள க் மபற்றிருக்கின்ற இந்த பாரிய
எண்ணிக் தலகயி்ாதனை விவரங்க தலளக் க் மகாண்டு என்தனை க் மலயவதற்கு
திட்டமிடுகின்றதனைர்?
 ஜபாலிஸ் ஆட்சிக்காதனை தரிதூக் மொதனை மு தலதனைப்பக்கும், இருபதாம்
நூற்றாண்டில் ரஷ்ய பரட்சிக்கும் பாசிலத்தின்  ஜதாற்கடிப்பக்கும்
பின்தனைர்
ஐ ஜராப்பியத்
க் மதாழி்ாள
வர்க்கத்திதனைால்
க் மவல்்ப்பட்டிருந்த அத்த தலதனை
லமூக
ூக் மெற்றும்
்தனை நோயக
உரி தலூக் மெகளும் ஆளும் வர்க்கத்திதனைால் ூக் மெறுதலிக்கப்படுவதற்கும்
ூக் மெத்தியில்,
இந்தக்
 ஜகளவிகள குறிப்பாதனை அவலரத் தலதப்
க் மபறுகின்றதனை. 2008  ஜவால் ஸ்ட்ரீட் க் மபாறிவுக்குப் பின்தனைர் ஒரு
தலாப்த கா் ஆழூக் மொதனை முத்ாளித்தவ க் ம நேருக்கடிக்குப் பின்தனைர்,
முத்ாளித்தவ வர்க்கூக் மொதனைத லமூக எதிர்ப்பி தலதனைக் குறி தலவத்த
முன்க் மதனைப் ஜபாதினும்
வன்மு தலறயாதனை
 நேடவடிக் தலகக தலள
 தலகயிக் ம்டுக்கிறத.
“க் மலல்வந்தர்களின்

்தனைாதிபதி” ஆக பரவ்ாதனை க் மவறுப் தலப
லம்பாதித்திருக்கும்
ூக் மெக் ஜரான்
க் மதாழி்ாள
வர்க்கத்தில்
க் மவறுப்படன் பார்க்கப்படுகிறார். இரயில் ஜவ க் மதாழி்ாளர்கள
ூக் மெற்றும் அரலாங்கத் க் மதாழி்ாளர்களின் ஊதியங்கள ூக் மெற்றும்
 ஜவ தல்நி தல் தலூக் மெகள
மீதாதனை
அவரத
தாக்குதல்களும்,
ஓயவூதியங்கள,
சுகாதாரப்
பராூக் மெரிப்ப
ூக் மெற்றும்
 ஜவ தல்வாயப்பின் தலூக் மெ காப்பீட்டில் வர்ாறு கண்டிராத க் மபரும்
க் மவட்டுகளுக்கு அவர்  ஜபாடும் திட்டங்களும் க் மதாழி்ாளர்கள
ூக் மெத்தியில் ஆழூக் மொதனை எதிர்ப் தலபத் தூண்டுகின்றதனை, இத அரசியல்
ஸ்தாபகத்திற்கு
பீதியூட்டுகிறத.
நிதியப்
பிரபத்தவத் தலத
க் மலழிப்பாக்குவத, நூறு பில்லியன் கணக்காதனை யூ ஜராக்க தலள
இராணுவத்திற்காய அர்ப்பணிப்பத என்ற க் மகாள தலகக்கு —
இ ஜத ஜபான்ற
க் மகாள தலககளதான்
ஐ ஜராப்பாக் மவங்கிலும்
 ஜூக் மெற்க் மகாளளப்பட்டுக் க் மகாண்டிருக்கின்றதனை— எழுகின்ற எதிர்ப் தலப
ஒடுக்குவதற்கு ஒரு  ஜபாலிஸ் அர தலலக் கட்டிக் மயழுப்பவதன்
மூ்ூக் மொக அத எதிர்வி தலதனையாற்றுகிறத.
2015 க்கும் 2017 க்கும் இ தலடயி்ாதனை கா்த்தில், பிரான்ஸ்,
்தனை நோயக உரி தலூக் மெக தலள நிறுத்தி  தலவத்ததம்  ஜலாத தலதனைக தலள
 நேடத்தவதற்கும்
குற்றச்லாட்டுகள
இல்்ாூக் மெ ஜ் ஜய
வீட்டுக்
காவ தல்த் திணிப்பதற்கும்  ஜபாலிசுக்காதனை அதிகாரங்க தலள பாரிய
அளவில் அதிகரித்ததூக் மொதனை ஒரு அவலரகா் நி தல்யின் கீழ
இருந்தத.  ஜலாலலிஸ்ட் கட்சியின் (PS) அரக்கத்ததனைூக் மொதனை,
க் மதாழி்ாளர்-வி ஜராத க் மதாழிற் லட்டத்திற்கு எதிராதனை க் மவகு்தனை
ஆர்ப்பாட்டங்களின் மீத வன்மு தலறயாதனை  ஜபாலிஸ் தாக்குதல்க தலள
 நேடத்தவதற்கு
அவலரகா்நி தல்
ஒரு
லாக்காக
பயன்படுத்தப்பட்டத.

அடுத்தடுத்த க் மதாடர்ந்த அ தலூக் மெச்லர தலவ இராஜிதனைாூக் மொக்களுக்குப்
பின்தனைர் அவரத பதிய அரலாங்கத் தலத அவர் அ தலூக் மெக்க  ஜவண்டிய
நி தல்யில்,
அவருடன்
 ஜவ தல்
க் மலயய
அ தலூக் மெச்லர்க தலள
கண்டுபிடிக்க இரண்டு வாரங்க தலள எடுத்தக் க் மகாண்ட ூக் மெக் ஜரான்
மீத ஏற்பட்ட க் மவறுப்பணர்வு என்பத, ஆட்சியின் க் ம நேருக்கடி
ூக் மெற்றும் ஐ ஜராப்பிய ்தனை நோயகத்தின் உருக்கு தல்வின் ஒரு
பாகூக் மொகும். இத்தாலியில், ஒரு  நேவ-பாசில அரலாங்கம் அகதிக தலள
க் மூக் மொத்த
எண்ணிக் தலகயில்
 நோடுகடத்தலுக்கு
அச்சுறுத்திக்
க் மகாண்டிருக்கிறத.  ஜ்ர்ூக் மெனியில் க் மகம்னிட்ஸில் க்கக்காரர்கள
யூத
வணிகங்கள
மீத
தாக்குதல்
 நேடத்திய
 நேவ- நோஜி
க்கங்களுக்கு ஆதரவாக உளத தலற அ தலூக் மெச்லராதனை  ஜசார்ஸ்ட்
சீ ஜசாஃபர் உளளிட்ட உயர்நி தல்  ஜ்ர்ூக் மென் அதிகாரிகள
க் மவளிப்ப தலடயாக  ஜபசியிருக்கின்றதனைர்.
ஐ ஜராப்பிய
்தனை நோயகத்தின்
தரிதூக் மொதனை
உருக்கு தல்வு,
க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலான் மீதாதனை  ஜலாலலில லூக் மெத்தவக் கட்சியின் (PES)
விூக் மெர்லதனைத் தலத லரிக் மயதனை நிரூபணம் க் மலயகிறத. ூக் மெக்களின் லகாப்தம்
என்ற ததனைத பத்தகத்தில் இடத ூக் மெற்றும்  ஜலாலலிலத்தின் ூக் மெரணம்
குறித்த அறிவித்த க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலான், பிக் மரஞ்சு ்தனைாதிபதி
 ஜதர்தலின் இரண்டாவத சுற்றில் ூக் மெக் ஜரானுக்கும்  நேவ-பாசில
 ஜவட்பாளராதனை
ூக் மெரின்
லு
க் மபன்னுக்கும்
இ தலடயி்ாதனை
 ஜபாட்டியின் ஜபாத,
 ஜதர்த தல்
க் மலயலூக்கத்தடன்
பறக்கணிப்பதற்கு PES விடுத்த அ தலழப் தலப உதாசீதனைம் க் மலயத,
ூக் மெக் ஜரான் லு க் மபன்னுக்காதனை ்தனை நோயக ூக் மொற்றீடு என்ற கூற்றுக்கு
அடிபணிந்த, எந்த நி தல்ப்பாட் தலடயும் வழங்குவதற்கு ூக் மெறுத்தார்.
இந்த ஆண்டில் க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலான்,  ஜதசிய இரயில் ஜவயின் (SNCF)
தனியார்ூக் மெயூக் மொக்கத் தலதயும் இரயில் ஜவ க் மதாழி்ாளர்கள மீதாதனை
தாக்குதல்க தலளயும்  ஜபச்சுவார்த் தலத  நேடத்திய க் மதாழிற்லங்கங்களத
க் மகாள தலக தலய ஆதரித்தார் என்பதடன், LFI இன்  ஜகா தலடப்
பளளியில்
 ஜபார்
ூக் மெற்றும்
இராணுவப்
பிரச்சி தலதனைக தலள
விவாதிப்பதற்கு
வ்த-லாரி
அரசியல்வாதிக தலளயும்
அ தலழத்திருந்தார். அந்த லூக் மெயத்தில், “அரசு ூக் மெற்றும் குடியரசின்
நிர்ணயங்க தலள பாதகாப்பதாதனை விடயம் என்று வரும் ஜபாத,  நோம்
வ்தடன் ஒன்று ஜலர்கி ஜறாம், அ தலதச் க் மலால்வதற்கு  நோன்
பயப்படவில் தல்” எதனை க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலான் கூறிதனைார்.
க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலான் அவர் வி தலதத்த பிர தலூக் மெகளின்  நேச்சுத்தன் தலூக் மெ
மிக்க வி தலளவுகளுக்கும், அவர் வளர்த்க் மதடுத்த வ்த-லாரி
லக்திகளுக்கும் இன்று முகம்க் மகாடுத்த நிற்கிறார்.  ஜ நேற்று அவர்
 நோடாளுூக் மென்றத்தில், பழ தலூக் மெவாதிகள ூக் மெற்றும் LRM பிரதிநிதிகளின்
பரிகசிப்பக்கும் ஊ தலளயிடல்களுக்கும் ூக் மெத்தியில்,
பிரான்ஸ்
இன்னும் ஒரு ்தனை நோயக ஆட்சியாகத்தான் இருக்கிறதா என்று
 ஜகட்கும் நி தல்க்கு தளளப்பட்டிருந்தார்.
்தனை நோயக ூக் மெற்றும் லமூக உரி தலூக் மெக தலளப் பாதகாத்தம்  ஜபார்
ூக் மெற்றும் லமூகத்தின் இராணுவூக் மெயூக் மொக்கத் தலத எதிர்த்தம் ஒரு
லர்வ ஜதல, பரட்சிகர இயக்கத்தில் க் மதாழி்ாள வர்க்கத் தலத
ஐக்கியப்படுத்தவதம்
அணிதிரட்டுவத ஜூக் மெ
தீர்ூக் மொதனைகரூக் மொதனை
பிரச்சி தலதனையாகும்.
 ஜதசியவாதத்தடனும்,
வ்தலாரிகளுடனும்
க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலாதனைால்
ஊக்குவிக்கப்படுகின்ற
லமூக
்தனை நோயகத்தடனும் தாட்லண்யூக் மெற்ற ஒரு முறி தலவ க் மலயத,
 ஜலாலலிலத்தக்காதனை ஒரு  ஜபாராட்டத் தலத முன்க் மதனைடுப்பத என்ப ஜத
இதன் அர்த்தூக் மொகும். LFI மீதாதனை தாக்குதலில் க் மவளிப்படும்
அபாயங்க தலள எதிர்க் மகாள தலகயில்,  ஜபாலிஸ் அரசுக்கு எதிராக
க் மூக் மெ ஜ்ான் ஜலானின் ூக் மெற்றும் அவரத இயக்கத்தின் உரி தலூக் மெக தலளப்
பாதகாப்ப தலதயும் இத சூழக் க் மகாண்டுளளத.

