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பிரரெஞ்சு
ஜஜன ஜனாதிபதி
இி இம ஜனானுவல்
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின்
இரெயில்ல் மக்ரவ
தனிிய ஜனார்ி இமியி இம ஜனாக்கத் திட்டத்திற்கு எதிரெ ஜனாஜன ல் மக்ரவு எதிரான வேலகு எதிரான வேலைநிறுத்தங்கு எதிரான வேலன
முடிவுக்குக் ரக ஜனாண்டுவருவதற்கு ஸ்ரெ ஜனாலினிச CGT (ரத ஜனாழிகு எதிரான வேலை ஜனானர்
ரப ஜனாதுக் கூட்டு எதிரான வேலி இமப்ப) அு எதிரான வேலஅழைப்பவிடுத்த இரெண்டு ி இம ஜனாதங்களின்
பின்ஜனர்,
அு எதிரான வேலி இமச்சர்கள்
அரெச ஜனாங்கத்ு எதிரான வேலத
விட்டு
விகு எதிரான வேலைகிக்
ரக ஜனாண்டிருக்கின்றஜனர். அு எதிரான வேலி இமச்சரெு எதிரான வேலவயும் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் கட்சிிய ஜனாஜன
குடிியரெசு அணிவகுப்ப இியக்கமும் (LRM) சிதறிக் ரக ஜனாண்டிருக்கின்றஜன,
முதகு எதிரான வேலை ஜனாளித்துவத்தின் சக்திவ ஜனாய்ந்த பிரிவுகள் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனாு எதிரான வேலஜன அகற்றிவிட்டு
ஒரு ி இம ஜனாற்று அரெச ஜனாங்கத்ு எதிரான வேலத கட்டிரியழுப்பவதற்க ஜனாஜன ரப ஜனாறிமுு எதிரான வேலறகு எதிரான வேலன
ரவளிப்பு எதிரான வேலடிய ஜனாக விவ ஜனாதித்துக் ரக ஜனாண்டிருக்கின்றஜன.

அழிப்பதற்கு” வழிரசய்கின்றவிதி இம ஜனாய் திட்டமிடப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு

உியரிிய

மூன்ற ஜனாவது

அு எதிரான வேலி இமச்சர்

இடத்திலிருந்த

நிக்ல் மக்ரக ஜனால் மக்ரகு எதிரான வேலை ஜனா

அு எதிரான வேலி இமச்சரெ ஜனாஜன

ி இமற்ற

உியர்நிு எதிரான வேலகு எதிரான வேலை

அு எதிரான வேலி இமச்சர்களும்

அவர்கனது

விகு எதிரான வேலைகலுக்கு

ரக ஜனாரகு எதிரான வேலை ஜனாம்ப் கூறிிய அல் மக்ரத க ஜனாரெணங்கு எதிரான வேலனல் மக்ரிய வஅழைங்கிஜனர். நிதிநிு எதிரான வேலகு எதிரான வேலை
அு எதிரான வேலி இமச்சரெ ஜனாஜன ரஜரெ ஜனால்ட் ட ஜனார்ி இமஜன ஜனான் வட பிரெ ஜனான்சின்
ல் மக்ரப ஜனாட்டியிட திட்டமிடுகிற ஜனார்,
ி இம ஜனார்ரகு எதிரான வேலைன் ஷிிய ஜனாப்ப ஜனா
அு எதிரான வேலி இமச்சரெ ஜனாஜன

Turcoing

இல்

ஆண்-ரபண் சி இமத்துவ அு எதிரான வேலி இமச்சரெ ஜனாஜன
இல், சுற்றுச்சூஅழைலுக்க ஜனாஜன இு எதிரான வேலனிய

Le Mans

ரசபஸ்திிய ஜனான்

லுல் மக்ரக ஜனார்னு

இல், டிஜிட்டல்

Vernon

அு எதிரான வேலி இமச்சரெ ஜனாஜன

சுற்றுச்சூஅழைல்

விவக ஜனாரெ இு எதிரான வேலனிய அு எதிரான வேலி இமச்சர் முனிர் ி இமஹ்யூபி ி இமற்றும் அரெச ஜனாங்க

அதன்பின்

விு எதிரான வேலனிய ஜனாட்டு

ரசய்தித்ரத ஜனாடர்ப ஜனானரெ ஜனாஜன ரபஞ்சி இம ஜனான் கிறில் மக்ரவ ஜனா இருவரும் ப ஜனாரிஸில்

உல் மக்ரகு எதிரான வேலை ஜனாவும்,

ல் மக்ரகு எதிரான வேலை ஜனாரென்ஸ்

சட்டத்திு எதிரான வேலஜன அவர் விி இமர்சஜனம் ரசய்த ஜனார்.

ஃபிரனசலும்

விகு எதிரான வேலைகிியதற்குப்

பின்ஜனர்,

ல் மக்ரப ஜனாட்டியிடத்

திட்டமிடுகின்றஜனர்.

கட்சியின்

LRM

து எதிரான வேலகு எதிரான வேலைவரெ ஜனாஜன

இரெண்ட ஜனாவது இடத்திலிருக்கும் அு எதிரான வேலி இமச்சரெ ஜனாஜன உள்துு எதிரான வேலற அு எதிரான வேலி இமச்சர்

கிறிஸ்ல் மக்ரத ஜனாப் க ஜனாஸ்ட்டல் மக்ரஜனர் ி இம ஜனார்ு எதிரான வேலசயில் ல் மக்ரப ஜனாட்டியிடத் திட்டமிடுகிற ஜனார்.

ரஜரெ ஜனார் ரக ஜனாரகு எதிரான வேலை ஜனாம்ப், த ஜனான் விகு எதிரான வேலைகப் ல் மக்ரப ஜனாவு எதிரான வேலத ரசப்டம்பர் 18 அன்று

இவர்களுக்கு ல் மக்ரி இமியரெ ஜனாகும் எண்ணமிருந்த ஜனால், அவர்கள் அு எதிரான வேலஜனவரும்

அறிவித்த ஜனார். 2019 ல் மக்ரி இம ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பிியத் ல் மக்ரதர்தல்கள் வு எதிரான வேலரெ ி இமட்டுல் மக்ரி இம த ஜனான்

இந்த ஆண்டுக்குள்ன ஜனாக விகு எதிரான வேலைகிிய ஜனாக ல் மக்ரவண்டும்.

பதவியில் இருக்கப் ல் மக்ரப ஜனாவத ஜனாக அவர் ரதரிவித்த ஜனார்.
உள்துு எதிரான வேலற

அு எதிரான வேலி இமச்சகத்தில்

Jonathan Guémas

ி இமற்றும்

ரக ஜனாரகு எதிரான வேலை ஜனாம்ப்

“சிகு எதிரான வேலை அு எதிரான வேலி இமச்சர்கள் அவர்கனது விகு எதிரான வேலைகு எதிரான வேலகு எதிரான வேலை நிிய ஜனாியப்படுத்துவதற்க ஜனாஜன

உடன்

ல் மக்ரவு எதிரான வேலகு எதிரான வேலைரசய்த,

ஆகிிய இருவரும் கூட

Jean-Marie Girier

விகு எதிரான வேலைகுவு எதிரான வேலதயும் ரசய்திரவளியிட்டிருந்த ஊடகங்கள், ரக ஜனாரகு எதிரான வேலை ஜனாம்ு எதிரான வேலப
சுவ ஜனாசக் கருவியுடன் நீடித்திருக்கும் ஒரு அு எதிரான வேலி இமச்சரெ ஜனாக வருணித்தஜன.
இந்த மூல் மக்ரகு எதிரான வேலை ஜனாப ஜனாிய அு எதிரான வேலி இமச்சரெு எதிரான வேலவ “கடு எதிரான வேலி இமதவறிியத ஜனாக”

Le Monde

இருப்பத ஜனாக
இருந்து

கூறிியதுடன்

வந்திருந்த

“இத்து எதிரான வேலகிய

உியர்நிு எதிரான வேலகு எதிரான வேலை

அதிர்ச்சிிய ஜனாஜன

ரச ஜனாந்தி இம ஜனாய்

ல் மக்ரப ஜனாலிஸ்

அதிக ஜனாரிகளிடம்

எதிர்விு எதிரான வேலஜனகு எதிரான வேலன

அழித்துக்

ரக ஜனாள்ளும்

விவரித்தது.
ரசியல்ப ஜனாடு

அபூர்வி இம ஜனாய் க ஜனாணக்கூடிியத ஜனாகும். உள்துு எதிரான வேலற அு எதிரான வேலி இமச்சரெ ஜனாக இருக்கும்
ரஜரெ ஜனார் ரக ஜனாரகு எதிரான வேலை ஜனாம்ப் இன் ி இமக்கள் ரத ஜனாடர்ப, லில் மக்ரிய ஜனான் இன் ல் மக்ரி இமியர்
பதவிக்க ஜனாஜன வருங்க ஜனாகு எதிரான வேலை ல் மக்ரவட்ப ஜனானரெ ஜனாக ரஜரெ ஜனார்ட் ரக ஜனாகு எதிரான வேலைம்ப்பின் ி இமக்கள்

அு எதிரான வேலி இமச்சர்களும்

நீடிக்கப்

ல் மக்ரப ஜனாவதில்ு எதிரான வேலகு எதிரான வேலை

அறிவித்திருக்கின்றஜனர்.

எஜன

இன்னும்

பகு எதிரான வேலை

அரெச ஜனாங்கத்திற்கு

ஒரு

“ரப ஜனாம்ி இமகு எதிரான வேலை ஜனாட்ட ரப ஜனாம்ு எதிரான வேலி இம” ஆக அல்கு எதிரான வேலைது ஒரு “ி இமு எதிரான வேலறப்ப இு எதிரான வேலகு எதிரான வேலை”ிய ஜனாக
இருக்க விரும்ப ஜனாி இமல், ஆண்டின் இறுதி வு எதிரான வேலரெ ி இமட்டுல் மக்ரி இம பதவியில்
நீடிக்க ப ஜனாரெம்பரிியத் துு எதிரான வேலற

(Heritage Minister)

அு எதிரான வேலி இமச்சரெ ஜனாஜன ஸ்ரரெப ஜனான்

ல் மக்ரபர்ன் விரும்பகிற ஜனார். இப்ல் மக்ரப ஜனாது ப ஜனாதுக ஜனாக்கப்பட்டத ஜனாய் இருக்கின்ற
ஒட்டுரி இம ஜனாத்த

சுற்றுவட்ட ஜனாரெங்கு எதிரான வேலனயும்,

ரதரிகிறது” என்று L’Obs கிண்டகு எதிரான வேலை ஜனாகக் குறிப்பிட்டது.
ல் மக்ரதசிிய ந ஜனாட ஜனாளுி இமன்றத்தில்

LRM

இன் மூத்த பிரெதிநிதிகளில் ஒருவரெ ஜனாஜன

ஃப்ரரெரடரிக் டுி இம ஜனா, ரசப்டம்பர் 16 அன்று

LRM

ஐ விட்டு விகு எதிரான வேலைகி

அதற்கு கது எதிரான வேலவ அு எதிரான வேலறந்து ச ஜனாத்திஜன ஜனார், “ு எதிரான வேலடட்ட ஜனானிக்கில் (மூழ்கும்
கப்பல்)

இருப்பு எதிரான வேலத

ல் மக்ரப ஜனான்ற”

உணர்வு

இருந்தத ஜனாக

அவர்

ரதரிவித்த ஜனார்.
ல் மக்ரதசிிய இரெயில்ல் மக்ரவு எதிரான வேலிய தனிிய ஜனார்ி இமியி இம ஜனாக்குவதற்கு ரத ஜனாழிற்சங்கங்கள்
ு எதிரான வேலகரியழுத்திட்ட

இரெண்டு

ி இம ஜனாதங்களின்

பின்ஜனர்,

இரெயில்

ரத ஜனாழிகு எதிரான வேலை ஜனானர்களுக்கு எதிரெ ஜனாக ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் ரபற்ற ரவற்றி, மிகப்ரபரும்
விு எதிரான வேலகு எதிரான வேலை ரக ஜனாடுக்கப்பட்டு வ ஜனாங்கப்பட்டது என்பது முன்ரஜனப்ல் மக்ரப ஜனாதினும்

ரத ஜனாடர்ு எதிரான வேலப பகு எதிரான வேலைவீஜனப்படுத்தியிருகிறது.”
அரெச ஜனாங்கத்தில்

ஒரு வழிவு எதிரான வேலகு எதிரான வேலிய ி இம ஜனாநகரெ ஜனாட்சித் ல் மக்ரதர்தல்கள் வஅழைங்கியிருப்பத ஜனாகத்

அு எதிரான வேலவ

சின்ஜன ஜனாபின்ஜனி இம ஜனாய்

பழுதுப ஜனார்ப்பின்றி கிடக்கின்றஜன என்ற வ ஜனாதத்தின் அடிப்பு எதிரான வேலடயில்,

ரதளிவ ஜனாகியிருக்கிறது. இது உண்ு எதிரான வேலி இமயில் அவரெது அரெச ஜனாங்கத்திற்கு
எந்த

சமூக

அடித்தனல் மக்ரி இம ஜனா

அல்கு எதிரான வேலைது

ஜஜனந ஜனாியக

அங்கீகரிப்ல் மக்ரப ஜனா

இல்கு எதிரான வேலை ஜனாதிருப்பு எதிரான வேலத அம்பகு எதிரான வேலைப்படுத்திியது. ரசன்ற ி இம ஜனாதத்தில் நடத்தப்பட்ட
Elabe

கருத்துக்கணிப்ப ஒன்றின்படி, பிரரெஞ்சு ி இமக்களில் ரவறும் 6

சதவீதம்

ல் மக்ரபர்

ி இமட்டுல் மக்ரி இம

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின்

ரக ஜனாள்ு எதிரான வேலககள்

அவர்கனது

வ ஜனாழ்க்ு எதிரான வேலககு எதிரான வேலன ல் மக்ரி இமம்படுத்துவத ஜனாகக் ரதரிவித்துள்னஜனர். இவ்வ ஜனாற ஜனாய்
ி இமக்கள்

ஆதரெவு

எதுவுமின்றி

இருப்பது,

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான்

ரநருக்கடிு எதிரான வேலிய ல் மக்ரி இமலும் தீவிரெப்படுத்திக் ரக ஜனாண்டிருக்கிறது.

ஆட்சியின்

“ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான்

‘ஜஜன ஜனாதிபதி

கட்சிு எதிரான வேலிய

அவு எதிரான வேலரெ

ல் மக்ரதடுகிற ஜனார்’

என்ற

ரக ஜனாடுக்ககு எதிரான வேலை ஜனாம்”

என்று

“நிர்வ ஜனாகத்ு எதிரான வேலத

ப ஜனாதுக ஜனாக்க

ப ஜனாதுக ஜனாத்துப்
ல் மக்ரபரில்

எழுதிிய

Le

ல் மக்ரபசுவதற்கு

ஒரு

தனி

வினம்பரெல் மக்ரி இம

ல் மக்ரி இமலும்

Monde

ஒரு

எதிர்ப ஜனார்க்கப்படுகின்ற

கூறிியது:
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின்

ரசஜனட்

சப ஜனாந ஜனாியகரெ ஜனாஜன

ரக ஜனாடுங்ல் மக்ரக ஜனான்ு எதிரான வேலி இமிய ஜனானர்”
த ஜனான்

கூறிியதற்கு

வலியுறுத்திியல் மக்ரத ஜனாடு

கூட இருக்கின்றஜன.” “கட்சியில் ஆவணரீதிிய ஜனாக இருக்கும் 403,000

வலியுறுத்திஜன ஜனார்.

ரவறும்

70,000

ல் மக்ரபர்

ி இமட்டுல் மக்ரி இம

இன்று

‘ரசியலூக்கி இம ஜனாஜன உறுப்பிஜனர்’கன ஜனாய் இருக்கின்றஜனர்” என்று எழுதிிய
LRM

நிர்வ ஜனாகி ஒருவு எதிரான வேலரெ அது ல் மக்ரி இமற்ல் மக்ரக ஜனாளிட்டது.

என்று

ப ஜனா

ஒரு

அு எதிரான வேலஅழைத்த ஜனார்.

“அற்பி இம ஜனாஜன

ஒரு

வ ஜனாரெத்திற்குப்

பின்ஜனர், அவர் ரசஜனட்டிடம் விரிவ ஜனாஜன ி இமன்னிப்ப ல் மக்ரகட்க முன்வந்த ஜனார்,

பு எதிரான வேலடகள், ரப ஜனாதுவ ஜனாக சத்தமில்கு எதிரான வேலை ஜனாி இமல் இன்னும் க ஜனாணமுடிிய ஜனாதத ஜனாகவும்
உறுப்பிஜனர்களில்,

பிலிப்

“ஆழ்ந்த
“ி இமன்னிப்ப

வருத்தம்”

ல் மக்ரகட்க”

ரதரிவிப்பத ஜனாக

விரும்பிியத ஜனாகவும்

அவர்

எலில் மக்ரச ஜஜன ஜனாதிபதி ி இம ஜனாளிு எதிரான வேலக அதன் முன்ஜன ஜனாள் பணிிய ஜனானர்கு எதிரான வேலனச்
சுற்றிிய

விச ஜனாரெு எதிரான வேலணகளுக்கு

ஆக்ல் மக்ரரெ ஜனாஷி இம ஜனாக

எதிர்விு எதிரான வேலஜனிய ஜனாற்றிியது,

அதிக ஜனாரெங்கு எதிரான வேலன அபகரிப்பதற்கும் ஜஜன ஜனாதிபதி மீது அரெசிியல்ரீதிிய ஜனாக

ரசல்வந்தர்களுக்க ஜனாஜன வரி ரவட்டுகளுக்கும் ஒரு ரபரும் இரெ ஜனாணுவ

த ஜனாக்குவதற்கும் ரசஜனட் முியற்சிப்பத ஜனாக அது குற்றம்ச ஜனாட்டிியது. இந்த

கட்டிரியழுப்பலுக்கும் நிதிிய ஜனாத ஜனாரெம் திரெட்டுவதற்க ஜனாக நிதிிய பிரெபத்துவம்

விச ஜனாரெு எதிரான வேலணகள்

நூறு பில்லிியன் கணக்க ஜனாஜன யூல் மக்ரரெ ஜனாக்கு எதிரான வேலன ரக ஜனாள்ு எதிரான வேலனியடிப்பதற்கு

திறம்பட்ட முியற்சிிய ஜனாக இருப்பு எதிரான வேலதக் க ஜனாட்டிலும் அதிகி இம ஜனாக ஒரு

ல் மக்ரவு எதிரான வேலகு எதிரான வேலைரசய்து ரக ஜனாண்டிருக்கின்ற நிு எதிரான வேலகு எதிரான வேலையிலும் கூட, ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் அவரெது

வினம்பரெ ச ஜனாகச நடவடிக்ு எதிரான வேலகிய ஜனாக இருக்கிறது” என்று கூறி 22

சமூக ரவட்டுகனது திட்டநிரெு எதிரான வேலகு எதிரான வேலை அி இமகு எதிரான வேலை ஜனாக்கி விட முடியுி இம ஜனா என்பு எதிரான வேலதக்

ரசஜனட்டர்கள் விச ஜனாரெு எதிரான வேலணு எதிரான வேலிய பறக்கணித்தஜனர்.

குறித்து

ஊடகங்கள்

ரவளிப்படக்

கவு எதிரான வேலகு எதிரான வேலை

க ஜனாட்டுகின்றஜன.

உண்ு எதிரான வேலி இமயில், இரெ ஜனாஜிஜன ஜனாி இம ஜனா ரசய்திருக்கும் அு எதிரான வேலி இமச்சர்கள் நிதிநிு எதிரான வேலகு எதிரான வேலை ,
சமூகப்

ப ஜனாதுக ஜனாப்ப

ி இமற்றும்

அதிமுக்கிியி இம ஜனாஜன

உள்துு எதிரான வேலற

ப ஜனாதுக ஜனாப்ப

துு எதிரான வேலறகளுக்கு

ல் மக்ரப ஜனான்ற
ரப ஜனாறுப்ப

ரக ஜனாடுக்கப்பட்டிருந்தவர்கன ஜனாவர்.
ரபஜன ஜனால்கு எதிரான வேலை ஜனா

உள்னடக்கத்தில்,

அடிபணிிய ஜனா

பிரெ ஜனான்ஸ்

(LFI)

ல் மக்ரஜ ஜனான்-லூக்
ரத ஜனாடங்கி

நவ-

ப ஜனாசிஸ்டுகள் வு எதிரான வேலரெயிலும் கட்சிகளின் ஒரு கூட்டணிிய ஜனாஜனது -இதில்
வகு எதிரான வேலைது-ச ஜனாரி குடிியரெசுக் கட்சியும்

(LR)

அடக்கம்- ஏற்கஜனல் மக்ரவ கிட்டத்தட்ட

அரெச ஜனாங்கத்ு எதிரான வேலத ஸ்திரெம்குு எதிரான வேலகு எதிரான வேலைத்து விட்டிருக்கின்றஜன.

ஜஜனந ஜனாியக உரிு எதிரான வேலி இமகளுக்கு குு எதிரான வேலறந்த குல் மக்ரரெ ஜனாதமுு எதிரான வேலடிய எந்த கன்ு எதிரான வேலஜனயும்
கிு எதிரான வேலடிய ஜனாது என்பு எதிரான வேலதல் மக்ரிய ரபஜன ஜனால்கு எதிரான வேலை ஜனா விவக ஜனாரெம் அடிக்ல் மக்ரக ஜனாடிட்டுக்
க ஜனாட்டிியது. ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் உதவிிய ஜனானரெ ஜனாஜன அரகு எதிரான வேலைக்ச ஜனாண்டர் ரபஜன ஜனால்கு எதிரான வேலை ஜனா
திஜனத்தன்று

ப ஜனாரிஸில்

அு எதிரான வேலி இமதிிய ஜனாக

ரசன்றுரக ஜனாண்டிருந்த

ஆர்ப்ப ஜனாட்டக்க ஜனாரெர்கு எதிரான வேலன சட்டவில் மக்ரரெ ஜனாதி இம ஜனாக அடித்த ஒரு க ஜனாரண ஜனாளி
ரவளிிய ஜனாஜனதற்கு

LFI,

LR

ஆர்ப்ப ஜனாட்டக்க ஜனாரெர்களுக்கு

ி இமற்றும் நவ-ப ஜனாசிஸ்டுகள் அு எதிரான வேலஜனவருல் மக்ரி இம
எதிரெ ஜனாஜன

ல் மக்ரப ஜனாலிஸ்

மிருகத்தஜனத்ு எதிரான வேலத

எதிர்ப்பு எதிரான வேலதக் ரக ஜனாண்டு அல்கு எதிரான வேலை ஜனாி இமல், ி இம ஜனாற ஜனாக ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கு எதிரெ ஜனாய்
ல் மக்ரப ஜனாலிஸ்

படும்

துன்பங்களுக்கு

க ஜனாட்டிக்ரக ஜனாள்வதன்

மூகு எதிரான வேலைி இம ஜனாக

வக்க ஜனாகு எதிரான வேலைத்து

வ ஜனாங்குபவர்கன ஜனாய்

எதிர்விு எதிரான வேலஜனிய ஜனாற்றிஜனர்.

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கு

எதிரெ ஜனாஜன ஒரு அரெண்ி இமு எதிரான வேலஜனக் கவிழ்ப்பக்கு திய ஜனாரிப்ப ரசய்வதற்கு
முதகு எதிரான வேலை ஜனாளித்துவத்தின்

சக்திவ ஜனாய்ந்த

கன்ு எதிரான வேலஜனகள்

நடவடிக்ு எதிரான வேலககளில்

இறங்கியிருப்பு எதிரான வேலதல் மக்ரிய அு எதிரான வேலஜனத்தும் சுட்டிக்க ஜனாட்டுகின்றஜன.

ச ஜனாட்சிியி இமளிக்க
அலுவகு எதிரான வேலைகத்த ஜனால்

சம்பந்தப்பட்ட
ரசஜனட்
நீக்கம்

ந ஜனாட ஜனாளுி இமன்றத்துடஜன ஜனாஜன

அு எதிரான வேலி இமச்சரும்

LRM

ரபஜனல்கு எதிரான வேலை ஜனா

து எதிரான வேலகு எதிரான வேலைவருி இம ஜனாஜன

விவக ஜனாரெத்திகு எதிரான வேலை ஜனாஜன

ரசஜனட்

உறவுகளுக்க ஜனாஜன

ஒரு
LRM

இு எதிரான வேலனிய

கிறிஸ்ல் மக்ரத ஜனாப்

க ஜனாஸ்ட்டல் மக்ரஜனரும்

விச ஜனாரெு எதிரான வேலண

உறுப்பிஜனர்கள்,

அரெசின் து எதிரான வேலகு எதிரான வேலைவு எதிரான வேலரெ பகு எதிரான வேலைவீஜனப்படுத்த முியற்சிப்பத ஜனாக குற்றம்ச ஜனாட்டிஜன ஜனார்.

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின்

நிர்ப்பந்தித்தது.

உதவிிய ஜனானர்கள்

இதனிு எதிரான வேலடல் மக்ரிய

ரசய்ியப்பட்டிருக்கும்

சந்ல் மக்ரதகத்திற்கிடமில்கு எதிரான வேலை ஜனாி இமல்
விவக ஜனாரெத்ு எதிரான வேலத

அவர்

பரிசீலிக்கப்பட்டு

எழுப்பிஜன ஜனார்,

அவர்

வருகின்ற
கூறிஜன ஜனார்:

ஒரு

“குடிியரெசின்

ஜஜன ஜனாதிபதி மீது கண்டஜனத்தீர்ி இம ஜனாஜனம் ரக ஜனாண்டுவரும் அதிக ஜனாரெத்ு எதிரான வேலத
த ஜனாி இம ஜனாகல் மக்ரவ எடுத்துக்ரக ஜனாள்னகு எதிரான வேலை ஜனாம் என்று சிகு எதிரான வேலைர் கருதுவ ஜனார்கல் மக்ரனிய ஜனாஜன ஜனால்,

ஐந்த ஜனாவது குடிியரெசில் இதற்குமுன் கண்டிரெ ஜனாதத ஜனாக இருக்கக்கூடிிய ஒரு
நிு எதிரான வேலகு எதிரான வேலைு எதிரான வேலி இம

குறித்து,

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான்

மீத ஜனாஜன கண்டஜனத்தீர்ி இம ஜனாஜனம்

அதுவு எதிரான வேலரெ ல் மக்ரவரறவரரெ ஜனாருவரும் எழுப்பியிரெ ஜனாத நிு எதிரான வேலகு எதிரான வேலைு எதிரான வேலி இம

என்ற
குறித்து

க ஜனாஸ்ட்டல் மக்ரஜனர் எழுப்பியிருந்த ஜனார்: “அரெசிியல் அபிகு எதிரான வேலை ஜனாு எதிரான வேலசகளுடஜன ஜனாஜன ஒரு
விச ஜனாரெு எதிரான வேலண
குடிியரெசின்

ஆு எதிரான வேலணியம்

தஜனது

ஜஜன ஜனாதிபதிு எதிரான வேலிய

ல் மக்ரி இமற்ப ஜனார்ு எதிரான வேலவ

ரசியல்ப ஜனாடுகு எதிரான வேலன

பதவியிறக்குவதற்க ஜனாய்

சுரெண்டிக்

ரக ஜனாள்னகு எதிரான வேலை ஜனாம் என்று நிு எதிரான வேலஜனத்த ஜனால் அது ஒரு அரெசிியல்சட்ட தவு எதிரான வேலற
இு எதிரான வேலஅழைப்பத ஜனாக இருக்கும்.”
இருப்பினும்

Le

Monde

க ஜனாஸ்ட்டல் மக்ரஜனரின்

கருத்துக்கு எதிரான வேலன

அர்த்தமுள்னத ஜனாக எடுத்துக்ரக ஜனாண்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட க ஜனாகு எதிரான வேலைத்திற்க ஜனாஜன
ஆல் மக்ரகு எதிரான வேலை ஜனாசு எதிரான வேலஜனத் தீர்வ ஜனாக அதுவும் ஒன்ு எதிரான வேலற முன்ு எதிரான வேலவத்தது: “கண்டஜனத்
தீர்ி இம ஜனாஜனத்திற்கு ஒல் மக்ரரெரிய ஜனாரு வழிமுு எதிரான வேலற த ஜனான் இருக்கிறது. 'குடிியரெசின்
ஜஜன ஜனாதிபதி

அவர்

பதவியில்

ரத ஜனாடர்வு எதிரான வேலத

ரவளிப்பட

ரப ஜனாருத்தி இமற்றத ஜனாக்குகின்ற ஒரு விதத்தில் அவர் தஜனது கு எதிரான வேலடு எதிரான வேலி இமகளில்

இந்த முியற்சிகள் சமீபத்தில் இரெட்டிப்ப ஜனாகியிருக்கின்றஜன, ரபஜனல்கு எதிரான வேலை ஜனா
விவக ஜனாரெத்தில்

இல் மக்ரதல் மக்ரப ஜனாகு எதிரான வேலை

ரக ஜனாள்வதற்க ஜனாஜன

அவர்கல் மக்ரனயும் குடிியரெசுக்க ஜனாஜன ஒரு ஆபத்த ஜனாகல் மக்ரவ இருக்கிற ஜனார்கள்.”

அரெசிியல் ஸ்த ஜனாபகத்திற்குள்ன ஜனாக அதிகம் இடது-ச ஜனாரிிய ஜனாஜன அல்கு எதிரான வேலைது

ல் மக்ரி இம

அறிந்து

எவ்வ ஜனாற ஜனாயினும், அரெசிலும் ஆளும் ஸ்த ஜனாபகத்திலும் உியர்வட்டங்களில்

விவக ஜனாரெத்தின்

ரி இமல் மக்ரகு எதிரான வேலை ஜனான்ல் மக்ரச ஜனானின்

“உண்ு எதிரான வேலி இமு எதிரான வேலிய

ஜஜன ஜனாதிபதி

ரபஜனல்கு எதிரான வேலை ஜனா,

இந்த

விச ஜனாரெு எதிரான வேலணு எதிரான வேலிய “சட்டமுு எதிரான வேலறு எதிரான வேலி இமியற்றது” என்று கண்டஜனம் ரசய்தல் மக்ரத ஜனாடு

இருந்து

தவறியிருந்த ஜனால்

கண்டஜனத்தீர்ி இம ஜனாஜனம்

ி இமட்டுல் மக்ரி இம

அவருக்கு

எதிரெ ஜனாய்

ரக ஜனாண்டுவரெப்பட

முடியும்’

என்று

அரெசிியல்சட்டத்தின் பிரிவு 68 கூறுகிறது. அதன்பின் அந்தக் கண்டஜனம்
“உியர்ந்த நீதிி இமன்றி இம ஜனாக ந ஜனாட ஜனாளுி இமன்றத்தின் இரெண்டு அு எதிரான வேலவகளிஜன ஜனாலும்
கூட்ட ஜனாகப் பிரெகடஜனப்படுத்தப்படுகிறது.”

