
 �ரா���
ெபா� ேவைல���த��
மாணவ� �ள�����

1968



 1968 The general strike and the student revolt in France

19681968  பிரரான்சின் பொதனராது வேலது வேலைந வேலைநிறுத்தமுமபிரரான்சின் பொதனராது வேலது வேலைந வேலைநிறுத்தமும

மாராணது வேர் எழுச்சியுமமாராணது வேர் எழுச்சியும

Peter Schwarz

© World Socialist Web Site



முதற் பதிப்பு 2015



உள்ளடக்கம

முன்னுரைன.......................................................................................................................iv

ஒரு புனட்சிகன சூழல் உருவாகிறதல் உருவாகிறத..........................................................................1

PCF மற்றும CGT இன் கல் உருவாட்டிக்கொடகல் உருவாடுப்பு...............................................................18

அலன் கிறிவினின் JCR எவ்வாகிறதல் உருவாறு ஸ்னல் உருவாலினிசத்தின் கல் உருவாட்டிக்கொடகல் உருவாடுப்புகரைள 
மூடிமரைறத்தத (1).............................................................................................35

அலன் கிறிவினின் JCR எவ்வாகிறதல் உருவாறு ஸ்னல் உருவாலினிசத்தின் கல் உருவாட்டிக்கொடகல் உருவாடுப்புகரைள 
மூடிமரைறத்தத (2).............................................................................................57

சர்வாகிறதததச கமயூனிஸ்ட் அரைமப்பின் (OCI) மத்தியவாகிறதல் உருவாத தபல் உருவாக்கு (1)...............76

சர்வாகிறதததச கமயூனிஸ்ட் அரைமப்பின் (OCI) மத்தியவாகிறதல் உருவாத தபல் உருவாக்கு (2)...............95

சர்வாகிறதததச கமயூனிஸ்ட் அரைமப்பின் (OCI) மத்தியவாகிறதல் உருவாத தபல் உருவாக்கு (3).............113

சர்வாகிறதததச கமயூனிஸ்ட் அரைமப்பின் (OCI) மத்தியவாகிறதல் உருவாத தபல் உருவாக்கு (4).............131

பினல் உருவான்சில் சமூக இயக்கங்கள்: கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இருந்த கொடபறும 
அனசியல் படிப்பிரைடிப்பினைகள்...............................................................................145

லிதயல் உருவாடிப்பினைல் தஜல் உருவாஸ்பனும ட்கொடனல் உருவாட்ஸ்கிசமும: பிகொடனஞ்சு பினதமரின் 
கடந்தகல் உருவாலம கொடதல் உருவாடர்பல் உருவாடிப்பினை விவாகிறதல் உருவாதம...........................................................178

iii



முன்னுலைநர

இச் சிறு பினசுனம இனண்டல் உருவாம உலகப் தபல் உருவாரின் முடிவுக்குப் பின்டிப்பினைர்
சர்வாகிறதததச கொடதல் உருவாழிலல் உருவாள வாகிறதர்க்கத்தின் மிகப்கொடபரிய தல் உருவாக்குதலுக்கு
முன்தடிப்பினைல் உருவாடியல் உருவாக இருந்த பினல் உருவான்சின் 1968
தம-ஜூன் சமபவாகிறதங்களின் அனசியல் முக்கியத்தவாகிறதம குறித்த ஆனல் உருவாய்கிறத.
இத, தம –  ஜூன் 68 இன் 40வாகிறதத வாகிறதருட பூர்த்தி தவாகிறதரைளயில் உலக
தசல் உருவாசலிச வாகிறதரைலத் தளத்தின் சர்வாகிறதததச ஆசிரியர் குழுவின் உறுப்பிடிப்பினைரும,
நல் உருவான்கல் உருவாம அகிலத்தின் அரைடிப்பினைத்தலகக் குழுவின் கொடசயலருமல் உருவாடிப்பினை பீட்டர்
சுவாகிறதல் உருவார்ட்ஸ் ஆல் தமற்கொடகல் உருவாள்ளப்பட்ட ஆய்வாகிறதல் உருவாகும. ஆனமபத்தில் தம 28,
2008 இல் இருந்த உலக தசல் உருவாசலிச வாகிறதரைலத் தளத்தின் ஆங்கில கொடமல் உருவாழி
பக்கத்தில் எட்டு பல் உருவாகங்களல் உருவாக பினசுரிக்கப்பட்டத. பின்டிப்பினைர் பிகொடனஞ்சு,
தஜர்மன் கொடமல் உருவாழிகளில் கொடமல் உருவாழியல் உருவாக்கம கொடசய்யப்பட்டத.

பல் உருவாகம 1, மல் உருவாணவாகிறதர் எழுச்சி மற்றும கொடபல் உருவாத தவாகிறதரைலநிறுத்தம
அபிவிருத்தி அரைடந்ததிலிருந்த தம மல் உருவாத இறுதியில் அத அதன்
உச்சக்கட்டத்ரைத அரைடந்தத வாகிறதரைனயில் விவாகிறதரிக்கிறத. பல் உருவாகம 2, அவாகிறதற்றின்
மீத பிகொடனஞ்சு கமயூனிஸ்ட் கட்சியும அதனுடன் இரைணந்திருந்த
கொடதல் உருவாழிற்சங்கமல் உருவாடிப்பினை CGT உம எவ்வாகிறதல் உருவாறு கட்டுப்பல் உருவாட்ரைட கொடகல் உருவாண்டிருந்தடிப்பினை
என்பத குறித்தம மற்றும, ஜடிப்பினைல் உருவாதிபதி சல் உருவார்ல்ஸ் டு தகல் உருவால் மீண்டும
அதிகல் உருவானத்திற்கு வாகிறதன அரைவாகிறத எவ்வாகிறதல் உருவாறு உதவிடிப்பினை என்பரைதயும
ஆனல் உருவாய்கின்றத. பல் உருவாகங்கள் 3, 4 பப்தலல் உருவாவாகிறதல் உருவாதிகள் வாகிறதகித்த பல் உருவாத்தினம குறித்த
ஆனல் உருவாய்கின்றடிப்பினை; பல் உருவாகங்கள் 5, 6, 7, 8 பியர் லமதபர் இன் சர்வாகிறதததச
கமயூனிஸ்ட் அரைமப்ரைபக் (OCI) குறித்த ஆனல் உருவாய்கின்றடிப்பினை.

1971இல் அரைடிப்பினைத்தலகக் குழுவில் இருந்த உரைடத்தக்கொடகல் உருவாண்ட OCI

இன் கொடதல் உருவாடர் சீனழிரைவாகிறதயும, பின்டிப்பினைர் அபிவிருத்தி கண்ட சமூக இயக்கங்கள்
முகங்கொடகல் உருவாடுத்த அனசியல் முட்டுச்சந்ரைதயும புரிந்தகொடகல் உருவாள்ள தமலும இரு
அத்தியல் உருவாயங்கள் இரைணக்கப்பட்டுள்ளடிப்பினை. 
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1

ஒர புரட்சிகர சூழல உரது வேராகிறது

1968 மேலெழுச்சிகளின இந்த 40 வத ஆண்ட
நிறிறைவிறவினைமனைபோல, மவலிறைந்த வரெைபோற்ற சம்னவமும்
இந்தளவிற்க ேக்களின கவவினைத்றத ஈர்த்திருக்கைபோத. அந்த
ஆண்டில நடந்த ேைபோணவர் மனைபோரைபோட்டங்கள ேற்றம்
லதைபோழிெைபோளர் பிரச்சிறவினைகள மீத, சமீனத்திய வைபோரங்களில
நூற்றக் கணக்கைபோவினை கட்டறரகள, மநர்கைபோணலகள,
ஆவணப்னடங்கள, லதைபோறெக்கைபோட்சி னடங்கள லவளியைபோக
உளளவினை. அதவும் ஒப்பீட்டளவில மவலிறைந்த நிறவினைவைபோண்றட
விடவும் நிச்சயேைபோக மஜேர்ேனியில அதிகேைபோக லவளியைபோக
உளளவினை.

1968 சம்னவங்கள மீதைபோவினை இத்தறகய ஆர்வத்றத எவ்வைபோற
விவரிப்னத?
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2 1968: பினல் உருவான்சின் கொடபல் உருவாத தவாகிறதரைலநிறுத்தமும மல் உருவாணவாகிறதர் எழுச்சியும

இதற்கைபோவினை னதில நிகழ்கைபோெம் ேற்றம் எதிர்கைபோெத்றத விட
கடந்த கைபோெத்தடன அதிகேைபோக சம்னந்தப்னட்டளளத.
அலேரிக்கைபோ, மஜேர்ேனி, பிரைபோனறன, அத்தடன இத்தைபோல,
ஜேப்னைபோன, லேக்சிமகைபோ ேற்றம் ஏறவினைய னெ நைபோடகறளயும்
உலுக்கய 1968 ஆம் ஆண்ட, லவறேமவினை "ேைபோணவர்
களர்ச்சிகளைபோல" கணைபோம்சப்னட்டதலெ. அத இரண்டைபோம் உெகப்
மனைபோரின முடிவுக்கப் பினவினைர் சர்வமதச லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின
மிகப்லனரிய தைபோக்கதலுக்க முனமவினைைபோடியைபோக இருந்தத. ஏழு
ஆண்டகள நீடித்த இந்த தைபோக்கதல, னெ தருணங்களில
புரட்சிகர வடிவங்கறள எடத்தத, அரசைபோங்கங்கறள
இரைபோஜிவினைைபோேைபோ லசய்ய நிர்னந்தித்தத, சர்வைபோதிகைபோரங்கறள
னதவியிலருந்த இிறைக்கயத, முதெைபோளித்தவ வர்க்க ஆட்சி
அறேப்புமுறிறையின அடித்தளத்றதமய அதிரச் லசய்தத.

இத பிரைபோனஸில, மே 1968 இல 10 மிலலயன
லதைபோழிெைபோளர்கள ஒரு லனைபோத மவறெநிறத்தத்தில னங்லகடத்த,
ஆறெகறள ஆக்கரமித்த, லஜேவினைரைபோல சைபோர்லஸ ட மகைபோல
அரசைபோங்கத்றத அதன னைபோதங்களில ேண்டியிட லசய்தமனைபோத,
மிகவும் லவளிப்னறடயைபோக லவளிப்னைபோட்றடக் கண்டத. 1969
இல மஜேர்ேனியில லசப்டம்னர் மவறெநிறத்தங்கள
எனிறைறறழைக்கப்னட்டறவ நடந்தவினை. இத்தைபோல லதைபோழிலதறிறைமயைபோ
மேைபோதலகளின "லகைபோதிப்னைபோவினை இறெயுதிர்கைபோெத்றத" கடந்த
லசனிறைத. அலேரிக்கைபோவில கடி உரிறே இயக்கத்தின (civil rights

movement) மனைபோர் எதிர்ப்பு ஆர்ப்னைபோட்டங்களும், உள-நகர
மசரிப்னகதி களர்ச்சி எழுச்சிகளும் நடந்தவினை. பிரைபோக்
வசந்தகைபோெம் (Prague  Spring) நடந்த லசக்மகைபோஸமெைபோவைபோகயைபோவில
ேற்றம் மனைபோெைபோந்தில லதைபோழிெைபோளர்கள ஸரைபோலனிச
சர்வைபோதிகைபோரத்திற்க எதிரைபோக களர்ச்சியில இிறைங்கயிருந்தவினைர்.
1970 களில, கரீஸ, ஸலனயின ேற்றம் மனைபோர்ச்சுகலல
வெதசைபோரி சர்வைபோதிகைபோரங்கள அகற்ிறைப்னட்டவினை. அமத
கைபோெகட்டத்தின மனைபோத, அலேரிக்க இரைபோணுவம் வியட்நைபோமில
அவேைபோவினைகரேைபோக மதைபோலவியறடந்தத.

இத்தறகய சம்னவங்களின பினபுெம், இரண்டைபோம் உெக
மனைபோருக்கப் பிந்றதய முதெைபோளித்தவ லனைபோருளைபோதைபோரத்தின முதல



ஒரு புனட்சிகன சூழல் உருவாகிறதல் உருவாகிறத 3

ஆறழைேைபோவினை லநருக்கடியைபோகம். 1966 இல ஒரு ேந்தநிறெறே,
உெக லனைபோருளைபோதைபோரத்றத உலுக்கயத. 1971 இல அலேரிக்க
அரசைபோங்கம், தங்கத்திற்கம் டைபோெருக்கம் இறடயிெைபோவினை
பிறணப்றனத் தண்டித்தத. அவ்வைபோற லசய்ததன மூெேைபோக,
மனைபோருக்கப் பிந்றதய லசழிப்புக்க வடிவறேப்றன
வறழைங்கயிருந்த, 1944 பிலரட்டன வூட்ஸ (Bretton Woods) உெக
நைபோணய அறேப்புமுறிறையின அடித்தளத்றதக் கறெத்தத. 1973
இல உெக லனைபோருளைபோதைபோரம் மேலும் ேந்தநிறெக்கள மூழ்கயத.

சர்வமதச மனைபோரைபோட்டங்கள, மவறெநிறத்தங்கள ேற்றம்
களர்ச்சி எழுச்சிகளின அறெ அவற்றின அறடயைபோளத்றத
விட்டச் லசனிறைவினை. னெ நைபோடகளில, ஊதியங்கள ேற்றம்
லதைபோழிெைபோளர் நிறெறேகள, லனரும்னைபோலும் ஒரு கணிசேைபோவினை
அளவிற்க, மேம்னடத்தப்னட்டவினை. அந்த '68 இயக்கம்,
கெைபோச்சைபோரம் ேற்றம் னரந்த சமூக வைபோழ்வின தறிறைகளிலும்
அதன சுவடகறள விட்ட லசனிறைத. அத லனண்கள ேற்றம்
சிறனைபோனறேயிவினைரின உரிறேகளில கணிசேைபோவினை மேம்னைபோடகறள
லகைபோண்ட வந்ததடன, 1950 கள ேற்றம் 1960 களில இருந்த
அருவருக்கத்ததம் ேற்றம் மூச்சுத்திணிறைறவக்கம் அளவிெைபோவினை
சூறழைறெ தறடத்தழித்தத. னலகறெக்கறழைகங்கள
விரிவைபோக்கப்னட்ட, சமூகத்தின னரந்த அடக்ககளுக்க
திிறைந்தவிடப்னட்டவினை. ஆவினைைபோல முதெைபோளித்தவ ஆட்சி ேற்றம்
லசைபோத்திறைவுகள மசதேறடயைபோேல மனணப்னட்டவினை.
முதெைபோளித்தவ வர்க்கம் அரசியல ேற்றம் சமூக
விட்டக்லகைபோடப்புகறள வறழைங்க நிர்னந்திக்கப்னட்டத எனிறைைபோலும்,
அதவினைைபோல அதிகைபோரத்றதக் கைபோப்னைபோற்றி றவக்க முடிந்திருந்தத.

1970 களின இறதியில எதிர்தைபோக்கதல லதைபோடங்கயத.
பிரிட்டனில ேைபோர்கலரட் தைபோட்சர் னதவிக்க வந்தைபோர்,
அலேரிக்கைபோவில மரைபோவினைைபோலட் ரீகனும், மஜேர்ேனியில ல் ஹெலமுட்
மகைபோலும் ஆட்சிக்க வந்தவினைர். சமூக சலுறககள திரும்ன
னறிக்கப்னட்ட, லதைபோழிெைபோள வர்க்கம் மீதைபோவினை தைபோக்கதலகள
தீவிரப்னடத்தப்னட்டவினை.

இனமிறைைபோ மீண்டம் புயல மேகங்கள அடிவைபோவினைத்தில
லதரிகனிறைவினை, சமூகப் பிளவுகள முனபு எப்மனைபோறதயும் விட
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மிகவும் ஆறழைேைபோக உளளவினை. மிலலயன கணக்கைபோவினைவர்கள
மவறெவைபோய்ப்பினறிமயைபோ அலெத னைபோதகைபோப்னற்ிறை
மவறெகளிமெைபோ உளளவினைர். கறழைக்க ஐமரைபோப்னைபோ ேற்றம்
ஆசியைபோவிலுளள ஒரு ேைபோலனரும் லதைபோழிெைபோளர் னறட, அடிேட்ட
கூலகளுக்க சுரண்டப்னட்ட வருகிறைத. சர்வமதச வங்கயியல
அறேப்புமுறிறையின ஒரு லனைபோறிவு அதிகரித்தளவில சைபோத்தியம்
எனனறத சமீனத்திய நிதியியல லநருக்கடி எடத்தக்கைபோட்டகிறைத.
வலெரசுகளுக்க இறடயிெைபோவினை னதட்டங்கள அதிகரித்த
வருகனிறைவினை, ஈரைபோக்கல நடத்தப்னட்டறதப் மனைபோெ ஏகைபோதினத்திய
மனைபோர்கள மீண்டலேைபோருமுறிறை நிகழ்ச்சிநிரலல லகைபோண்ட
வரப்னட்டளளவினை. புதிய மேைபோதலகள ேற்றம் வர்க்கப்
மனைபோரைபோட்டங்கமள இவற்றின தவிர்க்கவியெைபோத விறளலனைபோருளைபோக
இருக்கம்.

இததைபோன, 1968 சம்னவங்கள மீதைபோவினை தற்மனைபோறதய
ஆர்வத்திற்க பிரதைபோவினைேைபோவினை கைபோரணம். அறவ மீண்டம்
மவலிறைைபோரு வடிவத்தில திரும்ன வரக்கூடம். ஆளும் வர்க்கம்
தனறவினைத்தைபோமவினை தயைபோரிப்பு லசய்தலகைபோளள முயற்சித்த
வருறகயில, லதைபோழிெைபோளர்களும் இறளஞர்களும் 1968 இன
அனுனவங்களில இருந்த னடிப்பிறவினைகறள லனற்ற தயைபோரிப்பு
லசய்த லகைபோளள மவண்டம்.

இந்த லதைபோடர்ச்சியைபோவினை கட்டறரகள பிரைபோனஸ
சம்னவங்களின மீத கவவினைத்றத லசலுத்தம். இங்மக, வர்க்க
மேைபோதலகள மே ேைபோதம் லவடிப்னைபோர்ந்த சக்தியுடன மேலெழும்பி
லவடித்தவினை, அறவ புதிய இடதின (New Left) ஆய்வுக்கருத்தைபோவினை,
அதைபோவத நுகர்வின மூெேைபோகவும் (னைபோவறவினைப்லனைபோருட்களுக்க
அடினணிந்தமனைபோவினைதைபோலும்) ேற்றம் ஊடகங்களின
மேெைபோதிக்கத்தைபோலும் லதைபோழிெைபோள வர்க்கம் லவற்றிகரேைபோக
முதெைபோளித்தவத்திற்கள ஒருங்கறணந்தவிட்டதைபோக கூிறைப்னட்ட
வைபோதத்றத, முற்றிலும் உண்றேயற்ிறைலதவினை நிரூபித்தத.
ேைபோணவர்களுக்கம் அரசைபோங்கத்திற்கம் இறடமய ஜேவினைவரியில
எத ஒப்பீட்டளவில ஊறவிறளவிக்கைபோத பிரச்சிறவினையைபோக
னைபோர்க்கப்னட்டமதைபோ, அத ஒரு சிெ வைபோர இறடலவளியிமெமய,
ஒரு புரட்சிகர சூறழைலுக்கள திரும்பியத. அந்நைபோமட
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முடங்கப்மனைபோவினைத, அரசைபோங்கம் சக்தியற்றப் மனைபோவினைத,
அந்நிறெறேயின மீத லதைபோழிற்சங்கங்கள கட்டப்னைபோட்றட
இறழைந்தவினை. மே ேைபோத இறதியில லதைபோழிெைபோள வர்க்கம், ஜேவினைைபோதினதி
ட மகைபோல தறெறேயிெைபோவினை அரசைபோங்கத்றத இரைபோஜிவினைைபோேைபோ லசய்ய
நிர்னந்திக்கம் நிறெறேயில ேட்டேலெ, ேைபோிறைைபோக
முதெைபோளித்தவ அறேப்புமுறிறைறயமய தூக்கலயறிந்த அதன
லசைபோந்த அதிகைபோரத்றத நிறவ கூடிய நிறெறேயிலும் இருந்தத.
இத கறழைக்க, மேற்க ஐமரைபோப்னைபோ முழுவதிலும் அரசியல
சம்னவங்களின மனைபோக்றகமய அடிப்னறடயில ேைபோற்றியிருந்தத.

அத்தறகயலதைபோரு அபிவிருத்தி பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட்
கட்சியைபோலும் (PCF), அதன லதைபோழிற்சங்க கூட்டைபோளியைபோவினை
லதைபோழிெைபோளர் லனைபோதக் கூட்டறேப்னைபோலும் (Conf d ration g n rale dué é é é

travail  –  CGT) தடக்கப்னட்டத. அறவ அதிகைபோரத்றத றகப்னற்ிறை
உறதியைபோக ேறத்ததடன, அந்த னைபோரிய இயக்கத்தின
கரலவறளறய லநரிக்க அதன ஒட்டலேைபோத்த லசலவைபோக்றகயும்
னயனனடத்திவினை. இதனுடன மசர்ந்த ஏர்லவினைஸட் ேண்மடல
தறெறேயிெைபோவினை னப்மெைபோவைபோத ஐக்கய லசயெகத்திடமிருந்தம்
ேற்றம் அதன பிலரஞ்சு கறளகள-பியர் பிரைபோங்க்
தறெறேயிெைபோவினை சர்வமதச கம்யூனிச கட்சி (Parti  communiste

internationaliste – PCI) ேற்றம் அலென கறிவின தறெறேயிெைபோவினை
புரட்சிகர கம்யூனிஸட் இறளஞர் இயக்கம் (Jeunesse  communiste

r volutionnaire – Jé CR)ஆகயவற்றிடமிருந்தம் பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட்
கட்சி ஆதரறவப் லனற்றிருந்தத. 15 ஆண்டகள,
னப்மெைபோவைபோதிகள திட்டமிட்டனடி ட்லரைபோட்ஸகச இயக்கத்தின
ேைபோர்க்சிச னைபோரம்னரியங்கறள தைபோக்க இருந்தவினைர். இப்மனைபோத
அவர்கள ஸரைபோலனிசத்திற்க ஒரு ேைபோற்றீடைபோக, மச கவைபோரைபோ
ேற்றம் அரைபோஜேகவைபோத-னைபோணியிெைபோவினை நறடமுறிறைவைபோதத்றத
முனேைபோதிரிகளைபோக முனறவத்த, ேைபோணவர்கறள மநைபோக்கநிறெ
பிிறைறழை லசய்யவும் ேற்றம் தவிறைைபோக திறசதிருப்பிவிடவும்
முயனற வந்தவினைர்.

இந்த லதைபோடரின முதல னைபோகம், ேைபோணவர் களர்ச்சி ேற்றம்
லனைபோத மவறெநிறத்தம் அபிவிருத்தி அறடந்ததிலருந்த மே
ேைபோத இறதியில அறவ அவற்றின உச்சகட்டத்றத அறடந்தத
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வறரயில விவரிக்கம். லஜேவினைரைபோல ட மகைபோல அந்நிறெறேகளின
மீத மீண்டம் கட்டப்னைபோட்றட எடப்னதற்க கம்யூனிஸட்
கட்சியும் CGTஉம் எவ்விதத்தில உதவிவினை எனனறத இரண்டைபோம்
னைபோகம் ஆரைபோய்கிறைத. மூனிறைைபோம் னைபோகம் னப்மெைபோவைபோதிகள வகத்த
னைபோத்திரத்றத றகயைபோளும். நைபோனகைபோம் னைபோகம் பியர் ெம்மனர்
தறெறேயிெைபோவினை சர்வமதச கம்யூனிஸட் அறேப்றனக் (OCI)

கறித்த ஆரைபோயும். அத (OCI) அந்மநரத்தில நைபோனகைபோம்
அகெத்தின அறவினைத்தெகக் கழுவின உத்திமயைபோகபூர்வ
பிலரஞ்சு பிரிவைபோக விளங்கயத. 1968 இல ஒரு ேத்தியவைபோத
நிறெப்னைபோட்றட எடத்த, அதற்க பினவினைர் விறரவிமெமய
மசைபோசலஸட் கட்சியின பினவினைைபோல மனைபோய் மசர்ந்தத.

1968 க்கு முன்டிப்பினைர் பினல் உருவான்ஸ்

1960 களில பிரைபோனஸ ஆழ்ந்த முரண்னைபோடகளைபோல
கணைபோம்சப்னட்டிருந்தத. அந்த அரசியல ஆட்சி
சர்வைபோதினத்தியேைபோக, ஆழ்ந்த பிற்மனைபோக்கத்தவினைேைபோவினைதைபோக இருந்தத.
ஏமதைபோ மவலிறைைபோரு சகைபோப்தத்திலருந்த வந்தவரைபோக லதரிந்த,
ேற்றம், ஐந்தைபோம் கடியரறச தவினைத தனிப்னட்ட வடிவத்தின
ஆளுருவைபோக்க ேைபோதிரியைபோக லஜேவினைரைபோல ட மகைபோல விளங்கவினைைபோர்.
1958 இல ட மகைபோல ஜேவினைைபோதினதியைபோக மதர்ந்லதடக்கப்னட்டமனைபோத
அவருக்க வயத 68, 1969 இல அவர் இரைபோஜிவினைைபோேைபோ
லசய்தமனைபோத அவருக்க வயத 78. ஆவினைைபோல அந்த னறறழைய
லஜேவினைரைபோலன வைபோட்டிவறதத்த ஆட்சியின கீழ், பிலரஞ்சு
சமூகத்தின சமூகச் மசர்க்றகறய அடிப்னறடரீதியில
ேைபோற்றியறேத்த, ஒரு மவகேைபோவினை லனைபோருளைபோதைபோர நவீவினைேயேைபோக்கல
நடந்த வந்தத.

இரண்டைபோம் உெகப் மனைபோரின முடிவில, பிரைபோனசின லனரும்
னகதிகள விவசைபோயத்றத அடிப்னறடயைபோக லகைபோண்டிருந்தவினை.
ேக்கள லதைபோறகயில 37 சதவீதம் மனர் அப்மனைபோத நிெத்றத
நம்பி வைபோழ்க்றக நடத்தி வந்தவினைர். அதற்கடத்த 20
ஆண்டகளில, பிலரஞ்சு விவசைபோயிகளில மூனறில இரண்ட
னங்கவினைர் நிெத்றத விட்ட நகரங்கறள மநைபோக்க நகர்ந்தைபோர்கள,
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அங்மக அவர்கள - புெம்லனயர்ந்த லதைபோழிெைபோளர்களுடன
மசர்ந்த - ஓர் இளம் மனைபோர்கணமிக்க சமூக அடக்கைபோக
விளங்கய ேற்றம் லதைபோழிற்சங்க அதிகைபோரத்தவமே
கட்டப்னடத்த சிரேப்னட்ட லகைபோண்டிருந்த, லதைபோழிெைபோள வர்க்க
பிரிவிவினைருடன இறணந்தவினைர்.

1962 இல அலஜீரிய மனைபோர் முடிந்த பினவினைர், பிலரஞ்சு
லனைபோருளைபோதைபோரம் மவகேைபோக வளர்ந்தத. அதன கைபோெனிநைபோடகளின
இறழைப்பு, பிலரஞ்சு முதெைபோளித்தவத்றத இனனும் னெேைபோக
ஐமரைபோப்னைபோறவ மநைபோக்க அதன லனைபோருளைபோதைபோரத்றத திருப்ன
நிர்னந்தித்தத. ஐமரைபோப்பிய ஒனறியத்தின முனமவினைைபோடியைபோவினை
ஐமரைபோப்பிய லனைபோருளைபோதைபோர சமூகத்தின (European Economic Community)

ஸதைபோனக ஆவணேைபோக விளங்கய மரைபோம் உடனனடிக்றகயில,
1957 இல அப்மனைபோமத பிரைபோனஸ றகலயழுத்திட்டிருந்தத.
ஐமரைபோப்னைபோவின லனைபோருளைபோதைபோர ஒருங்கறணவு லதைபோழிற்தறிறையில
புதிய பிரிவுகறளக் கட்டறேக்க சைபோதகேைபோக இருந்தத, அத
நிெக்கரி சுரங்கங்கள ேற்றம் ஏறவினைய னறறழைய
லதைபோழிற்தறிறைகளின வீழ்ச்சிறய ஈடகட்டவறதயும் விட
மேெதிகேைபோக இருந்தத. வைபோகவினைத்தறிறை, விேைபோவினைத்தறிறை,
விண்லவளித்தறிறை, ஆயுதங்கள ேற்றம் அணுசக்தி ஆகய
தறிறைகளில புதிய நிறவவினைங்களும் புதிய லதைபோழிற்சைபோறெகளும்
அரசைபோங்கத்தின உதவியுடன திிறைக்கப்னட்டவினை. லனரும்னைபோலும்
னறறழைய லதைபோழிற்தறிறை றேயங்களுக்க லவளிமய
அறேந்திருந்த அறவ, 1968 லனைபோத மவறெநிறத்தத்தின
னெம்வைபோய்ந்த றேயங்களைபோக இருந்தவினை.

மநைபோர்மேைபோனடியில இருந்த மகைபோன (Caen) நகரம் இதற்க
கறிப்பிடத்தக்க உதைபோரணேைபோகம். அந்நகரில வசித்மதைபோரின
எண்ணிக்றக 1954 ேற்றம் 1968 க்கள 90,000 இல இருந்த
150,000 ஆக அதிகரித்தத, அதில னைபோதிப் மனர் 30 வயதிற்க
கறிறைவைபோவினைவர்கள. கைபோர் உற்னத்தி நிறவவினைேைபோவினை லரமவினைைபோலட்டின
தறண நிறவவினைம் சைபோவியம் (Saviem) சுேைபோர் 3,000
லதைபோழிெைபோளர்கறளக் லகைபோண்டிருந்தத. அவர்கள ஜேவினைவரியில,
அதைபோவத லனைபோத மவறெநிறத்தத்திற்க நைபோனக ேைபோதங்களுக்க
முனவினைர், தற்கைபோலகேைபோக ஆறெறய ஆக்கரமித்தம்
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லனைபோலனிஸூடன மூர்க்கேைபோக சண்றடகளில ஈடனட்ட,
மவறெநிறத்தத்தில இிறைங்கயிருந்தவினைர்.

லதைபோழிற்சங்கங்களுக்க உளமளயும் கறிப்பிடத்தக்க
அளவில ஒரு தீவிரேயேைபோதல மனைபோக்க இருந்தத. னறறழைய,
கத்மதைபோலக்க லதைபோழிற்சங்கம், CFTC  (Conf d ration  Fran aise  desé é ç

Travailleurs  Chr tiens)é  உறடந்தத, அதிலருந்த லனரும்னைபோனறே
அங்கத்தவர்கள ேதசைபோர்னற்ிறை அடிப்னறடயில CFDT ஐ
(Conf d ration Fran aise D mocratique du Travail)é é ç é  ேறஒழுங்கறேத்தவினைர்.
அத "வர்க்க மனைபோரைபோட்டத்றத" ஏற்றக் லகைபோண்டதடன, 1966
லதைபோடக்கத்தில CGT உடன மசர்ந்த ஓர் ஐக்கயப்னட்ட
நடவடிக்றகக்கம் உடனனட்டத.

புதிய லதைபோழிற்சைபோறெகள ஸதைபோபிக்கப்னட்டறே, அதனுடன
மசர்ந்த கலவித்தறிறையின தடிப்னைபோர்ந்த விரிவைபோக்கத்றதக்
லகைபோண்ட வந்தத. புதிய லனைபோறியைபோளர்கள, லதைபோழிலநுட்ன
வலலுவினைர்கள, திிறைனசைபோர் லதைபோழிெைபோளர்கள உடவினைடியைபோக
அவசியப்னட்டவினைர். 1962 ேற்றம் 1968 க்க இறடயில ேட்டம்,
ேைபோணவர்களின எண்ணிக்றக இரண்ட ேடங்கைபோவினைத.
னலகறெக்கறழைகங்களில லநரிசல அதிகரித்தத, ஆவினைைபோல அறவ
லதைபோழிற்சைபோறெகறளப் மனைபோெமவ மனைபோதேைபோவினை வசதிகறள
லகைபோண்டிருக்கைபோததடன, னறழைறேவைபோத ேமவினைைபோனைபோவங்கறளக்
லகைபோண்ட ஓர் னரம்னறர ஆட்சி நிர்வைபோகத்தின கட்டப்னைபோட்டில
இருந்தவினை.

ேைபோணவ விடதி அறிறைகளில தங்கம்
ஆண்கமளைபோ/லனண்கமளைபோ எதிர் னைபோலவினை ேைபோணவ அறிறைகளுக்கச்
லசலெக்கூடைபோத மனைபோனிறை ஏறவினைய விடயங்கமளைபோட மசர்ந்த,
மேைபோசேைபோவினை னடிக்கம் இட நிறெறேகள ேற்றம்
னலகறெக்கறழைகத்தின ஏமதச்சதிகைபோர அணுகமுறிறை ஆகயவற்றின
மீதைபோவினை எதிர்ப்பு, ேைபோணவர் தீவிரேயப்னடத்தலன ஒரு முக்கய
கைபோரணியைபோக இருந்தவினை. அவர்கள விறரவிமெமய அதமனைபோனிறை
பிரச்சிறவினைகறள அரசியல பிரச்சிறவினைகளுடன இறணத்தவினைர்.
மே 1966 இல வியட்நைபோம் மனைபோருக்க எதிரைபோக முதல
ஆர்ப்னைபோட்டம் நடந்தத. ஓரைபோண்டக்கப் பினவினைர், 2 ஜேிஸூன 1967
இல, ேைபோணவர் லனனமவினைைபோ ஒலவினைமசைபோர்க் மனர்லனில லனைபோலனைபோல
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சுட்டக் லகைபோலெப்னட்டதைபோல உண்டைபோவினை மஜேர்ேன ேைபோணவர்
மனைபோரைபோட்டங்கள பிரைபோனசிலும் எதிலரைபோலத்தவினை.

அமத ஆண்டில உெகளைபோவிய ேந்தநிறெறேயின
தைபோக்கங்கள உணரப்னட்ட வந்ததடன, அறவ லதைபோழிெைபோளர்கள
மீத தீவிரேயேறடவதற்கைபோவினை தைபோக்கங்கறள லகைபோண்டிருந்தவினை.
வைபோழ்க்றக நிறெறேகள ேற்றம் மவறெயிட நிறெறேகள
ஆண்டக்கணக்கைபோக லனைபோருளைபோதைபோர அபிவிருத்தியின
மவகத்திலருந்த பினதங்க வீழ்ச்சி அறடந்திருந்தவினை.
ஊதியங்கள கறிறைக்கப்னட்ட, மவறெ மநரங்கள நீடிக்கப்னட்ட,
லதைபோழிற்சைபோறெகளுக்கள லதைபோழிெைபோளர்களுக்க எவ்வித
உரிறேகளும் இலெைபோேல இருந்தத. இப்மனைபோத
மவறெவைபோய்ப்பினறேயும் மவறெனளுவும் அதிகரிக்க
லதைபோடங்க இருந்தத. சுரங்கத்லதைபோழிலதறிறை, எஃகத்தறிறை,
ஜேவுளித்தறிறை ேற்றம் கட்டேைபோவினைத்தறிறை லதைபோழிற்சைபோறெகள
ேந்தேறடந்தவினை.

கட்டப்னைபோட்றட இறழைந்தவிடக்கூடைபோத எனனதற்கைபோகமவ
லதைபோழிற்சங்கங்களின தறெறே மேமெயிருந்த
மனைபோரைபோட்டங்கறள ஒழுங்கறேத்தவினை. ஆவினைைபோல
அடிேட்டத்திலருந்த உளளூர் மனைபோரைபோட்டங்கள உருவைபோவினைதடன,
அறவ லனைபோலனைபோல கைபோட்டமிரைபோண்டித்தவினைேைபோக ஒடக்கப்னட்டவினை.
லனப்ரவரி 1967 இல லனனனமசைபோன (Besan on)ç  நகரில
ஜேவுளித்தறிறை உற்னத்தி நிறவவினைம் மிறைைபோடியைபோலசற்ிறைைபோ (Rhodiac ta)é

இன லதைபோழிெைபோளர்கமள, மவறெ லவட்டக்களுக்க எதிரைபோக
மனைபோரைபோடியும் சிிறைந்த மவறெயிட நிறெறேகறளக் மகைபோரியும்,
அவர்களத ஆறெறய முதனமுதலல ஆக்கரமித்தவினைர்.

விவசைபோயிகளும் வீழ்ச்சியறடந்தவந்த வருவைபோய்களுக்க
எதிரைபோக ஆர்ப்னைபோட்டத்தில ஈடனட்டிருந்தவினைர். 1967 இல
பிரைபோனசின மேற்கல, விவசைபோயிகளின னெ ஆர்ப்னைபோட்டங்கள
வீதிச் சண்றடகளைபோக வளர்ந்தவினை. அப்மனைபோறதய ஒரு லனைபோலஸ
அறிக்றகயினனடி, அந்த விவசைபோயிகள "எண்ணிக்றகயில
அதிகேைபோக, ஆக்மரைபோஷேைபோக, ஒழுங்கறேக்கப்னட்டரீதியில,
இரும்பு தகடகள, உருறளக்கற்கள, உமெைபோக கத்தூசிகள,
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மனைபோத்தலகள ேற்றம் கூறழைைபோங்கற்கள மனைபோனிறை னெ வீசிலயறியும்
லனைபோருட்களுடன ஆயுதமேந்தி" இருந்தவினைர்.

1968 இன லதைபோடக்கத்தில, பிரைபோனஸ ஒப்பீட்டளவில
மேற்னைபோர்றவக்க அறேதியைபோக இருப்னதைபோக லதரிந்தத, ஆவினைைபோல
அடியில சமூக னதட்டங்கள லகைபோதித்தக் லகைபோண்டிருந்தவினை.
ஒட்டலேைபோத்த நைபோடம் ஒரு லவடி உறெக்க ஒத்திருந்தத.
லேைபோத்தமும் லவடிப்னதற்க ஏமதனும் ஒரு சிறிய தீப்லனைபோறி
மனைபோதேைபோவினைதைபோக இருந்தத. அந்த தீப்லனைபோறி, ேைபோணவர்
மனைபோரைபோட்டங்களைபோல வறழைங்கப்னட்டத.

மல் உருவாணவாகிறதர்கள் கிளர்ச்சியும கொடபல் உருவாத தவாகிறதரைலநிறுத்தமும

1960 களில கட்டப்னட்ட கலலூரிகளில நைபோந்மதர் (Nanterre)

னலகறெக்கறழைகமும் ஒனிறைைபோகம். னைபோரீஸில இருந்த லவறம் ஐந்த
கமெைபோமீட்டர் லதைபோறெவில, முனவினைர் ஆயுதப் னறடகளுக்க
லசைபோந்தேைபோக இருந்த இடத்தில கட்டப்னட்டிருந்த அத, 1964
இல திிறைக்கப்னட்டத. அறதச் சுற்றி வறறே-நிறிறைந்த
அண்றடகடியிருப்புகளும், “கடிறச மசரிகள" (Bidonvilles)

எனிறைறறழைக்கப்னடனறவ ேற்றம் லதைபோழிற்சைபோறெகளும்
நிறிறைந்திருந்தவினை. மனைபோரைபோடிவந்த ேைபோணவர்கள, ஜேவினைவரி 8, 1968
இல, ஒரு புதிய நீச்சலகளம் திிறைக்க அப்னகதிக்க வந்திருந்த
இறளஞர் ேந்திரி பிரைபோனசுவைபோ மிஸமனைபோஃப் (Fran ois  Missoffe)ç

உடன மேைபோதலல இிறைங்கவினைர்.

அந்த சம்னவமே ஒப்பீட்டளவில லனரிய முக்கயேைபோவினைதலெ
எனிறைமனைபோதினும், ேைபோணவர்களுக்க எதிரைபோக விதிக்கப்னட்ட
ஒழுங்க நடவடிக்றககளும், அத்தடன லனைபோலஸின
லதைபோடர்ச்சியைபோவினை தறெயீடகளும், மேைபோதறெத்
தீவிரப்னடத்தியதடன, நைபோந்மதறர ஓர் இயக்கத்திற்க லதைபோடக்க
புளளியைபோக ேைபோற்றியத. அத மவகேைபோக அந்நைபோட முழுவதிலும்
இருந்த னலகறெக்கறழைகங்கள ேற்றம் உயர்நிறெ
னளளிகளுக்கம் னரவியத. சிிறைந்த னடிப்பிட நிறெறேகள,
னலகறெக்கறழைகங்களுக்கள அணுகவதற்கரிய கட்டப்னைபோடற்ிறை
வசதி, நிறிறைய தனிநனர் சுதந்திரம் ேற்றம் அரசியல சுதந்திரம்,
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றகத லசய்யப்னட்ட ேைபோணவர்களின விடதறெ மனைபோனிறை
மகைபோரிக்றககளும், அதனுடன ஜேவினைவரியின இறதியில லடட்
னறடலயடப்பு (Tet  Offensive) லதைபோடங்கய வியட்நைபோமுக்க
எதிரைபோவினை அலேரிக்க மனைபோருக்க எதிர்ப்பும் அதன றேயத்தில
இருந்தவினை.

மகைபோன (Caen) ேற்றம் மனைபோர்மதைபோ (Bordeaux)  மனைபோனிறை சிெ
நகரங்களில, லதைபோழிெைபோளர்கள, ேைபோணவர்கள ேற்றம்
உயர்நிறெப்னளளி ேைபோணவர்களும் ஒனறமசர்ந்த வீதிகளில
இிறைங்கவினைர். ஒரு சீற்ிறைங்லகைபோண்ட வெதசைபோரியைபோல, மனர்லன
வீதியில சுட்டக்லகைபோலெப்னட்ட மஜேர்ேன ேைபோணவர் ரூடி
டட்ஸக்க (Rudi  Dutschke) இற்க ஆதரவைபோக ஏப்ரல 12 அனற,
னைபோரீஸில ஒரு ஒற்றறேயுணர்றவ கைபோட்டம் ஆர்ப்னைபோட்டம்
நடத்தப்னட்டத.

ேைபோர்ச் 22 இல, 142 ேைபோணவர்கள நைபோந்மதர்
னலகறெக்கறழைகத்தின நிர்வைபோக கட்டிடத்றத ஆக்கரமித்தவினைர்.
அந்நிர்வைபோகம் னலகறெக்கறழைகத்றத முற்றிலுேைபோக ஒரு
ேைபோதத்திற்க மூடவதைபோக அறிவித்த தவினைத னதிறெ கைபோட்டியத.
பினவினைர் அந்த மேைபோதல னைபோரீஸின இெத்தீன வட்டைபோர னகதியில
(Quartier  latin) அறேந்தளள பிரைபோனஸின மிகப்னறறழைய
னலகறெக்கறழைகேைபோவினை மசைபோர்மனைபோனுக்க திறசதிரும்பியத. மே 3
இல, னலமவற ேைபோணவர் அறேப்புகளின பிரதிநிதிகள
எவ்வைபோற நடவடிக்றகறய முனலவினைடப்னத எனனத கறித்த
விவைபோதிக்க ஒனறகூடிவினைர். இதற்கறடமய அதிதீவிர வெதசைபோரி
கழுக்கள லவளிமய ஆர்ப்னைபோட்டத்தில ஈடனட்ட வந்தவினை.
னலகறெக்கறழைக தறெவர் லனைபோலறன அறறழைத்தைபோர்; லனைபோலஸ
அந்த வளைபோகத்றத விடவிக்கத் லதைபோடங்கயதம், ஒரு
மிகப்லனரிய, தனனியலனைபோவினை ஆர்ப்னைபோட்டம் லவடித்தத.
லனைபோலஸ மிகவும் மூர்க்கேைபோக எதிர்நடவடிக்றக கைபோட்டியத,
ேைபோணவர்கமளைபோ தறடயரண்கறள எழுப்பி விறடயிறப்பு
கைபோட்டிவினைைபோர்கள. அந்த இரவுக்கள, சுேைபோர் நூற்றக்
கணக்கைபோவினைவர்கள கைபோயப்னடத்தப்னட்டவினைர்; நூற்றக்
கணக்கைபோவினைவர்கள றகத லசய்யப்னட்டவினைர். அந்த றகத
நடவடிக்றககளுக்க அடத்த நைபோள, முழுறேயைபோக லனைபோலஸ
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அதிகைபோரிகளின சைபோட்சியத்தின அடிப்னறடயில நீதிேனிறைம், 13
ேைபோணவர்களுக்க கடறேயைபோவினை தண்டறவினைகறள விதித்தத.

அரசைபோங்கமும் ஊடகங்களும் இெத்தீன வட்டைபோர னகதியில
நடந்த வீதிப் மனைபோரைபோட்டங்கறள, தீவிரேயப்னடத்தப்னட்ட
கழுக்களின ேற்றம் லதைபோலறெ லகைபோடப்னவர்களின மவறெயைபோக
சித்தரிக்க முறவினைந்தவினை. கம்யூனிஸட் கட்சியும் ேைபோணவர்களுக்க
எதிரைபோவினை கூச்சலல இறணந்த லகைபோண்டத. அதன இரண்டைபோவத
முக்கய பிரமுகர் மஜேைபோர்ஜ ேைபோர்மஷ (Georges  Marchais),  இவர்
பினவினைர் அக்கட்சியில லனைபோத லசயெைபோளரைபோக ஆவினைைபோர், இவர்
கட்சி நைபோளிதழ் l’Humanité இன முதல னக்கத்தில ேைபோணவ “மனைபோல
புரட்சியைபோளர்களுக்க”  எதிரைபோக ஒருதறெனட்சேைபோக தைபோக்கவினைைபோர்.
"னைபோசிச ஆத்திரமூட்டமவைபோருக்க" தறணமனைபோவதைபோக அவர்
அவர்கறளக் கற்ிறைஞ்சைபோட்டிவினைைபோர். அறவினைத்திற்கம் மேெைபோக
ேைபோணவர்கள "தண்டறிக்றககள ேற்றம் ஏறவினைய பிரச்சைபோர
அறிக்றககறள அதிக எண்ணிக்றகயில ஆறெ வைபோயிலகளிலும்
புெம்லனயர்ந்த லதைபோழிெைபோளர்கள வசித்த ேைபோவட்டங்களிலும்
வினிமயைபோகத்த" சம்னவத்தைபோல, ேைபோர்மஷ நிறெகறெந்த
மனைபோவினைைபோர். அவர் கைபோழ்ப்புணர்ச்சிமயைபோட பினவருேைபோற
அறிவித்தைபோர்: “இந்த லனைபோய் புரட்சியைபோளர்கள மகைபோலச ஆட்சி
ேற்றம் லனரு-முதெைபோளித்தவ ஏகமனைபோகங்களின நெனகளுக்க
புிறைநிறெரீதியைபோக மசறவ லசய்வதற்கைபோக, அவர்கள
அம்னெப்னடத்தப்னட மவண்டம்.”

ஆவினைைபோல அதமனைபோனிறை லவறப்பூட்டலகள எந்த
தைபோக்கத்றதயும் லகைபோண்டிருக்கவிலறெ. வைபோலவினைைபோல
நிறெயங்களிலருந்த ஒலனரப்னப்னட்ட லனைபோலஸின
கைபோட்டமிரைபோண்டித்தவினைேைபோவினை நடவடிக்றககறள அறிந்த நைபோமட
அதிர்ந்த மனைபோவினைத. சம்னவங்கள இப்மனைபோத அவற்றின லசைபோந்த
மவகத்றத எடத்தவினை. கடந்த லசனிறை ஒவ்லவைபோரு நைபோளும்
னைபோரீஸில ஆர்ப்னைபோட்டங்கள மிகப் லனரியளவில வளர்ந்ததடன,
ஏறவினைய நகரங்களிலும் னரவிவினை. அறவ லனைபோலஸ
ஒடக்கமுறிறைக்க எதிரைபோக திரும்பியதடன, றகத லசய்யப்னட்ட
ேைபோணவர்கறள விடவிக்க மகைபோரிவினை. உயர்நிறெப்னளளி
ேைபோணவர்களும் மவறெநிறத்தத்தில னங்லகடத்தவினைர். மே 8
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அனற மேற்க பிரைபோனசில முதல ஒருநைபோள மவறெநிறத்தம்
நடந்தத.

பல் உருவாரிசில் மல் உருவாணவாகிறதர்கள் ஒடுக்குமுரைறக்கு எதினல் உருவாடிப்பினை தபல் உருவானல் உருவாட்டத்தில்

மே 10-11 இல இருந்த இெத்தீன வட்டைபோர னகதி,
“தறடயரண்களின இரவைபோக” (“Nuit  des  barricades”) ேைபோறியத.
னலகறெக்கறழைகம் இருந்த னகதியில னத்தைபோயிரக்
கணக்கைபோவினைவர்கள அவர்கமள தறடயரண்களைபோக நினிறைைபோர்கள,
பினவினைர் அங்மக அதிகைபோறெ இரண்ட ேணியளவில லனைபோலஸ
கண்ணீர் புறகக்கண்டகறள பிரமயைபோகத்த தைபோக்கயத. அதில
நூற்றக் கணக்கைபோவினைவர்கள கைபோயேறடந்தவினைர்.

அதற்கடத்த நைபோள, பிரதே ேந்திரி மஜேைபோர்ஜ லனைபோம்பிட
(Georges Pompidou), அப்மனைபோததைபோன ஈரைபோன அரசு விஜேயத்திலருந்த
திரும்பியிருந்த அவர், மசைபோர்மனைபோன னலகறெக்கறழைகம் மீண்டம்
திிறைக்கப்னடலேனறம், கைபோவலல றவக்கப்னட்ட ேைபோணவர்கள
விடவிக்கப்னடவைபோர்கள எனறம் அறிவித்தைபோர். ஆவினைைபோல அவரத
நடவடிக்றககளைபோலும் கூட நிறெறேறயக் கட்டப்னடத்த
முடியவிலறெ. கம்யூனிஸட் கட்சியின லசலவைபோக்கமிகந்த CGT
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உட்னட லதைபோழிற்சங்கங்கள லனைபோலஸ ஒடக்கமுறிறைக்க எதிரைபோக
மே 13 இல ஒரு லனைபோத மவறெநிறத்தத்திற்க
அறறழைப்புவிடத்தவினை. அறவ மவற ஏமதனும் வறகயில நடந்த
லகைபோண்டைபோல, மனைபோர்கணமிக்க லதைபோழிெைபோளர்கள மீதைபோவினை
கட்டப்னைபோட்றட அறவ இறழைக்க மநரிடலேவினை லதைபோழிற்சங்கங்கள
அஞ்சிவினை.

மவறெநிறத்தத்திற்கைபோவினை அறறழைப்பு மிகப்லனரிய
வரமவற்றன லனற்ிறைத. எண்ணற்ிறை நகரங்கள, இரண்டைபோம்
உெக மனைபோருக்கப் பிந்றதய மிகப்லனரிய ஆர்ப்னைபோட்டங்கறளக்
கண்டவினை. னைபோரீஸில ேட்டம் 800,000 மனர் வீதிகளில
இிறைங்கவினைர். அரசியல மகைபோரிக்றககள முனனுக்க வந்தவினை. னெர்
அரசைபோங்கம் அகற்ிறைப்னட மவண்டலேவினைக் மகைபோரிவினைர். ேைபோறெ
மவறளயில, மசைபோர்மனைபோன ேற்றம் ஏறவினைய னலகறெக்கறழைகங்கள
மீண்டம் ேைபோணவர்களைபோல ஆக்கரமிக்கப்னட்டவினை.

மவறெநிறத்தங்கறள ஒரு நைபோமளைபோட ேட்டப்னடத்தம்
லதைபோழிற்சங்கங்களின திட்டம் நறடமுறிறையில மதைபோலவி
அறடந்தத. அதற்கடத்த நைபோள, மே 14 அனற,
லதைபோழிெைபோளர்கள நைபோனந்த் (Nantes) எனனும் நகரத்தில இருந்த Sud-
Aviation (சுட்-அவிமயசன) எனனும் விேைபோவினை தயைபோரிப்பு ஆறெறய
ஆக்கரமித்தவினைர். அந்த ஆறெ ஒரு ேைபோதம் லதைபோழிெைபோளர்களத
கட்டப்னைபோட்டின கீழ் இருந்தத, அதன நிர்வைபோக கட்டிடத்தின
மீத லசங்லகைபோடிகள னிறைந்த லகைபோண்டிருந்தவினை. அதன பிரைபோந்திய
இயக்கவினைர் டமவைபோலஷல (Duvochel)  16  நைபோட்கள
ஆக்கரமிப்னைபோளர்களைபோல பிடித்த றவக்கப்னட்டிருந்தைபோர்.
அந்மநரத்தில Sud-Aviation  இன லனைபோத மேெைபோளரைபோக இருந்தவர்
லேைபோறிஸ னப்மனைபோன (Maurice  Papon),  இவர் ஒரு நைபோஜி
ஒத்தறறழைப்னைபோளரும், மனைபோர் கற்ிறைவைபோளியும் ஆவைபோர். 1961 இல
அவர் னைபோரீஸின லனைபோலஸ தறெவரைபோக இருந்தமனைபோத, அலஜீரிய
மனைபோருக்க எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்தில ஆர்ப்னைபோட்டக்கைபோரர்களின
னடலகைபோறெக்க லனைபோறப்னைபோக இருந்தைபோர்.
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ஏறவினைய ஆறெகளில
இருந்த
லதைபோழிெைபோளர்களும் 
Sud-Aviationஐ
முனனுதைபோரணேைபோக
லகைபோண்ட
பினலதைபோடர்ந்தவினைர். மே
15 இல இருந்த மே 20
வறரயில நைபோலடங்கலும்
ஆக்கரமிப்பு அறெ
னரவியத. எங்லகங்கலும்
லசங்லகைபோடிகள
னிறைக்கவிடப்னட்டவினை, னெ
ஆறெகளில நிர்வைபோகம்
சிறிறைப்பிடிக்கப்னட்டத.
அந்நடவடிக்றககள
நூற்றக் கணக்கைபோவினை
லதைபோழிற்சைபோறெகள
ேற்றம் அலுவெகங்கறள னைபோதித்தவினை, அதில 1947
மவறெநிறத்த அறெயில ஒரு ேத்திய னைபோத்திரம் வகத்த
பியைபோனகூர் இல இருந்த பிரதைபோவினை ரிமவினைைபோலட் ஆறெயைபோவினை
அந்நைபோட்டின மிகப்லனரிய லதைபோழிற்சைபோறெயும் உளளடங்கம்.

ஆரம்னத்தில லதைபோழிெைபோளர்கள உடவினைடி
மகைபோரிக்றககறளத்தைபோன உயர்த்திவினைர், அத இடத்திற்க இடம்
ேைபோறப்னட்டம் இருந்தத: நியைபோயேைபோவினை ஊதியம், மவறெ
மநரத்றதக் கறிறைப்னத, னணிநீக்கங்கள கூடைபோத,
லதைபோழிற்சைபோறெகளில லதைபோழிெைபோளர்களுக்க அதிக உரிறேகள
மனைபோனிறைறவ அதில இருந்தவினை. ஆக்கரமிக்கப்னட்ட
லதைபோழிற்சைபோறெகள ேற்றம் அவற்றிறை சுற்றியிருந்த னகதிகளில
உருவைபோகய லதைபோழிெைபோளர்களத கழுக்கள ேற்றம் நடவடிக்றக
கழுக்களில உளளூர் கடிவைபோசிகளும், னலகறெக்கறழைக ேற்றம்
னைபோடசைபோறெ ேைபோணவர்களும் மவறெநிறத்த லதைபோழிெைபோளர்கள,
லதைபோழிலநுட்ன ேற்றம் நிர்வைபோக னணியைபோளர்களுடன இறணந்த

Sud-Aviation கொடதல் உருவாழிற்சல் உருவாரைல கொடதல் உருவாழிலல் உருவாளர்கள் ஆக்கிமிப்பில்
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லகைபோண்டவினைர். அந்த கழுக்கள மவறெநிறத்தங்கறள
ஒழுங்கறேக்க லனைபோறப்மனற்ிறைதடன, ஆழ்ந்த அரசியல விவைபோத
சறனகறள அபிவிருத்தி லசய்தவினை. அத லனரியளவில
ேைபோணவர்களைபோல ஆக்கரமிக்கப்னட்டிருந்த
னலகறெக்கறழைகங்களுக்கம் லனைபோருந்தி இருந்தத.

மே 20 இல ஒரு லனைபோத மவறெநிறத்தத்தடன
ஒட்டலேைபோத்த நைபோமட ஸதம்பித்தத, ஆவினைைபோல
லதைபோழிற்சங்கங்கமளைபோ அலெத ஏறவினைய எந்தலவைபோரு
அறேப்புகமளைபோ அதமனைபோனிறைலவைபோரு மவறெநிறத்தத்திற்க
அறறழைப்பு விடத்திருக்கவிலறெ. லதைபோழிற்சைபோறெகள,
அலுவெகங்கள, னலகறெக்கறழைகங்கள, னளளிக்கூடங்கள
ஆக்கரமிக்கப்னட்டவினை, உற்னத்தி ேற்றம் மனைபோக்கவரத்த
அறேப்புமுறிறை முடங்கயத. கறெஞர்கள, இதறழைைபோளர்கள,
கைபோலனந்தைபோட்ட விறளயைபோட்ட வீரர்கள கூட அந்த இயக்கத்தில
இறணந்தவினைர். பிரைபோனசின 15 மிலலயன னெேைபோவினை லதைபோழிெைபோளர்
சக்தியில, 10 மிலலயன கணக்கைபோவினைவர்கள அந்நடவடிக்றகயில
ஈடனட்டிருந்தவினைர். பினவினைர் வந்த ஆய்வுகள இந்த
எண்ணிக்றகறய சுேைபோர் 7-9 மிலலயன எனற கறிறைத்த
திருத்தம் லசய்தவினை, ஆவினைைபோல அப்னடியிருந்தைபோலும் கூட அத
பிலரஞ்சு வரெைபோற்றில மிக பிரேைபோண்டேைபோவினை லனைபோத
மவறெநிறத்தேைபோக இருக்கிறைத. 1936 லனைபோத
மவறெநிறத்தத்தில 3 மிலலயன லதைபோழிெைபோளர்கள "ேட்டமே"
னங்லகடத்தவினைர், அமதமவறளயில 1947 லனைபோத
மவறெநிறத்தத்தில 2.5 மிலலயன லதைபோழிெைபோளர்கள
னங்லகடத்தவினைர்.

மே 22 ேற்றம் 30 க்க இறடமய அந்த மவறெநிறத்தம்
அதன உச்சத்றத எட்டியத, ஆவினைைபோல ஜேிஸூறெ வறரயில அத
நீடித்தத. 4 மிலலயனுக்க அதிகேைபோவினை லதைபோழிெைபோளர்கள மூனற
வைபோரங்களுக்க அதிகேைபோவினை கைபோெத்திற்க மவறெநிறத்தத்தில
ஈடனட்டிருந்தவினைர், 2 மிலலயன மனர் நைபோனக வைபோரங்களுக்க
அதிகேைபோவினை கைபோெத்திற்க மவறெநிறத்தத்தில ஈடனட்டிருந்தவினைர்.
பிலரஞ்சு லதைபோழிலதறிறை அறேச்சகத்தின தகவலனடி, 1968 இல
மவறெநிறத்தத்தின கைபோரணேைபோக லேைபோத்தம் 150 மிலலயன
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மவறெ நைபோட்கள இறழைக்கப்னட்டத. இதமவினைைபோட ஒப்பிடறகயில,
எட்வைபோர்ட் ஹீத் தறெறேயிெைபோவினை னறழைறேவைபோத கட்சி
அரசைபோங்கத்றத கவிழ்த்த, 1974 பிரிட்டன சுரங்க
லதைபோழிெைபோளர்களின மவறெநிறத்தத்தில லேைபோத்தம் 14 மிலலயன
மவறெ நைபோட்கள இறழைக்கப்னட்டவினை.

மே 20 வைபோக்கல அந்த அரசைபோங்கம் லனரிதம் நைபோட்டின
கட்டப்னைபோட்றட இறழைந்திருந்தத. ட மகைபோல ேற்றம் அவரத
அரசைபோங்கம் னதவி விெக மவண்டலேனிறை மகைபோரிக்றக -
அதைபோவத "னத்த ஆண்டகள மனைபோதம்" எனிறை முறழைக்கம் -
ஊடருவி னரந்த னரவியத. மே 24 அனற, ட மகைபோல
மதசத்திற்க ஆற்றிய லதைபோறெக்கைபோட்சி வழி உறரயுடன
நிறெறேயின மீத மீண்டம் கட்டப்னைபோட்றடப் லனிறை
முயனிறைைபோர். னலகறெக்கறழைகங்கள ேற்றம் நிறவவினைங்களில
ேைபோணவர்கள ேற்றம் லதைபோழிெைபோளர்களுக்க அதிக உரிறேகள
வறழைங்க ஒரு லவகஜேவினை வைபோக்லகடப்பு நடத்தவதற்க அவர்
உறதியளித்தைபோர். ஆவினைைபோல அவரத பிரசனவினைம் அவரத
திரைபோணியற்ிறைதனறேறயத்தைபோன எடத்தக்கைபோட்டியத. அவரத
உறர முற்றிலும் எந்த தைபோக்கத்றதயும் லகைபோண்டிருக்கவிலறெ.

மே ேைபோதத்தின முதல மூனற வைபோரங்களில, பிரைபோனசில ஒரு
புரட்சிகர சூறழைல உருவைபோக இருந்தத, வரெைபோற்றிமெமய
இறதப்மனைபோனிறை ஒருசிெ முனேைபோதிரிகளதைபோன இருக்கனிறைவினை. ஒரு
தீர்க்கரேைபோவினை தறெறேயுடன, அந்த இயக்கமே ட மகைபோல
ேற்றம் அவரத ஐந்தைபோம் கடியரசின அரசியல தறெவிதிக்க
முடிவுகட்டியிருக்கம். அப்மனைபோதம் னைபோதகைபோப்பு னறடகள
ஆட்சிக்கப் பினவினைைபோல நினறிருந்த மனைபோதிலும் அறவ ஒரு
திட்டமிட்ட அரசியல எதிர்ப்பின முன நினறபிடித்திருந்திருக்க
முடியைபோத. அந்த இயக்கத்தின உயர்ந்தலசனிறை அளவைபோவினைத
அக்கட்சி அணிகளில இருந்தவர்கறளமய நிறெகறெக்கம்
அளவிற்க னைபோதிப்றனக் லகைபோண்டிருந்திருக்கம்.
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மே 20, 1968 இல இருந்த பிரைபோனஸ ஸதம்பித்திருக்கிறைத.
ஊதியம் லனறவர்களில மூனறில இரண்ட னங்கவினைர் லனைபோத
மவறெநிறத்தத்தில னங்கனற்றி இருக்கனிறைவினைர்; ேைபோணவர்கள
னலகறெக்கறழைகங்கறள ஆக்கரமித்திருக்கனிறைவினைர். இந்நிறெறேயில
ட மகைபோல ேற்றம் அவரத அரசைபோங்கத்தின தறெவிதி, பிலரஞ்சு
கம்யூனிஸட் கட்சி (PCF) ேற்றம் அதன கட்டப்னைபோட்டில இருந்த
லதைபோழிற்சங்கேைபோவினை லதைபோழிெைபோளர் லனைபோதக் கூட்டறேப்பின (CGT)

கரங்களில இருக்கிறைத. அவர்கள, ஜேவினைைபோதினதி சைபோர்ெஸ ட மகைபோல
அரசியலரீதியைபோக உயிர் பிறறழைத்திருப்னதற்கம் ேற்றம் ஐந்தைபோம்
கடியரசிறவினை கைபோப்னைபோற்றவதற்கம் லனைபோறப்புறதி ஏற்றிருந்தவினைர். 1968
இல, அப்மனைபோதம் பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சி சுேைபோர் 350,000
அங்கத்தவர்களுடன ஒரு கறிப்பிடத்தக்க அரசியல சக்தியைபோக
இருந்தத. அத 1967 இல 22.5 சதவீத வைபோக்ககறள லனற்றிருந்தத.
1948 இல 4 மிலலயவினைைபோக இருந்த CGT அங்கத்தவர்களின
எண்ணிக்றக 2.3 மிலலயனுக்க கறிறைந்தவிட்ட மனைபோதினும், அத
லனைபோருளைபோதைபோரத்தின முக்கய தறிறைகளில மேெைபோளுறே லகைபோண்ட
லதைபோழிற்சங்கேைபோக இருந்தத. அதன லனைபோத லசயெைபோளர் மஜேைபோர்ஜ லசக
(Georges  Séguy)  பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சியின உயர்ேட்ட
அரசியல கழுவில [லனைபோலட்பீமரைபோவில] இடம் லனற்றிருந்தைபோர்.
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நைபோம் ஏற்கவினைமவ னைபோர்த்தறதப் மனைபோெ, ேைபோணவர்
மனைபோரைபோட்டங்கறள மநைபோக்க PCF உம் CGT உம்
லவளிப்னறடயைபோவினை லவறப்புடன தேத பிரதினலப்றன
கைபோட்டிவினை. ேைபோணவர்கறள லதைபோலறெ லகைபோடப்னவர்களைபோகவும்
ேற்றம் மகைபோலச முகவர்களைபோகவும் னரிகைபோசம் லசய்த மஜேைபோர்ஜ
ேைபோர்மஷ இன இழிவைபோர்ந்த மே 3 ஆம் மததி கட்டறர ஒரு
விதிவிெக்கைபோக இருக்கவிலறெ, ேைபோிறைைபோக அதமவ நறடமுறிறை
விதியைபோக ேைபோறியிருந்தத. PCF இன நைபோளிதழ் l’Humanité, “இடத
தீவிர மனைபோக்கவினைருக்க" (Gauchistes  - மகைபோஷஸட்ஸ) எதிரைபோவினை
வறசப்மனச்சுக்களில மசைபோர்வுிறைவிலறெ, அதில PCF இன
வெதசைபோரி மனைபோக்றக எதிர்க்கனிறை ஒவ்லவைபோருவறரயும்
உளளடக்ககிறைத. லதைபோழிெைபோளர்களும் ேைபோணவர்களும் இறணந்த
ஆர்ப்னைபோட்டங்கறள CGT லதைபோழிற்சங்கம் நிரைபோகரிக்கிறைத,
லதைபோழிெைபோளர்களுடன லதைபோடர்புகறள ஏற்னடத்த முயனிறை
ேைபோணவர்கறள லதைபோழிற்சைபோறெகறள லநருங்கவிடைபோத
இருக்கேைபோற அதன அங்கத்தவர்களுக்க அறிவுறத்தகிறைத.

லதைபோழிற்சைபோறெ ஆக்கரமிப்புகளும் லனைபோத
மவறெநிறத்தமும் CGT லதைபோழிற்சங்கத்தின விருப்னத்திற்க
எதிரைபோகவும் ேற்றம் அதன கட்டப்னைபோட்டிற்க லவளியிலும்
அபிவிருத்தி அறடந்திருந்தவினை. ஏறவினைய எலெைபோ
ஆக்கரமிப்புகளுக்கம் ஒரு முனேைபோதிரியைபோக ேைபோறிய Sud  aviation

ஆக்கரமிப்பு, Force Ouvri re (FO)è  லதைபோழிற்சங்கத்தின முயற்சியைபோல
எழுகிறைத. அத்லதைபோழிற்சங்கம், நைபோனந்த் நகரத்தில மிகக்
கறிறைந்த ஊதியம் லனறமவைபோரின கழுக்களிறடமய லசலவைபோக்க
லனற்றிருந்ததடன, ஒரு ட்லரைபோட்ஸகசவைபோதியைபோவினை OCI

அங்கத்தவர், ஈவ் லிறைைபோக்மரைபோன (Yves  Rocton) இன
வழிகைபோட்டதலல இருந்தத. ஆக்கரமிப்புகறள CGT

தடக்கவிலறெ எனிறைமனைபோதினும், அத அவற்றிறை
கட்டப்னைபோட்டின கீழ் றவத்திருக்கவும், லதைபோழிலதறிறை
மகைபோரிக்றககளுடன ேட்டம் அவற்றிறை ேட்டப்னடத்தி
றவக்கவும் முயலகிறைத. ேத்திய மவறெநிறத்தக் கழு ஒனறிறை
ஸதைபோபிப்னறத அத எதிர்ப்னதடன, லதைபோழிற்சைபோறெகளுக்க
லவளியிலருந்த சக்திகளுடவினைைபோவினை எந்த கூட்டிறைறவயும் அத
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நிரைபோகரிக்கிறைத. முனவினைணி நிர்வைபோக அதிகைபோரிகறள
தடப்புக்கைபோவலல றவப்னதற்க அனுேதிக்கவும் அத
ேறக்கிறைத.

மே 16 அனற, அதன மனைபோட்டி லதைபோழிற்சங்கேைபோவினை
லதைபோழிெைபோளர்களின பிலரஞ்சு ஜேவினைநைபோயக கூட்டறேப்பின
தறெறே (CFDT) ஓர் அறிக்றக லவளியிடகிறைத. அதன மூெம்
அத ஆக்கரமிப்புகள அறெயின மீத அதன மேெைபோளுறேறய
லனிறை முயலகிறைத. CGTக்க முரண்னட்ட வறகயில, அத
ேைபோணவர் எழுச்சிகறள மநைபோக்க சைபோதகேைபோவினை அணுகமுறிறைறய
லகைபோண்டிருந்தத. அவ்லவழுச்சிகறள கறித்த அத
கறிப்பிடறகயில, "தங்களின லனைபோறப்புணர்வுகறள
லசயலனடத்த முடியைபோேலருக்கம் ஒரு சமூகத்தின நசுக்கப்னட்ட,
ஒடக்கப்னட்ட வர்க்க கட்டறேப்புகளுக்க எதிரைபோக"
அவ்லவழுச்சிகள திரும்பி இருப்னதைபோக கறிப்பிடகிறைத.
லதைபோழிற்சைபோறெகளின "சுய-நிர்வைபோகம்:” (autogestion) அதைபோவத
“லதைபோழிெக ேற்றம் நிர்வைபோக எமதச்சதிகைபோரத்றத, சுய-நிர்வைபோக
அடிப்னறடயிெைபோவினை நிர்வைபோக கட்டறேப்புகறள லகைபோண்ட
பிரதியீட லசய்ய மவண்டலேனிறை" முறழைக்கங்கறள CFDT

முனலவினைடக்கிறைத.

CGT தறெவர் மஜேைபோர்ஜ லசக நிதைபோவினைமிறழைந்த ஆத்திரத்தடன
பிரதினலப்றன கைபோட்டிவினைைபோர். அவர் CFDTஐ னகரங்கேைபோக
தைபோக்ககிறைைபோர். வளர்ந்தவரும் அந்த இயக்கத்திற்க எவ்வித
லனைபோதவைபோவினை மநைபோக்கநிறெ வறழைங்கம் எந்தலவைபோரு
முயற்சிறயயும், அம்முயற்சி எந்தளவிற்க ேட்டப்னட்டதைபோக
இருந்தைபோலும் கூட, அறத அவர் நிரைபோகரிக்கிறைைபோர். மிமஷல
லிறைைபோக்கைபோவின (Michel  Rocard) இடத-சீர்திருத்தவைபோத ஐக்கய
மசைபோசலஸட் கட்சியின (Parti Socialiste Unifi  — PSU)é  லசலவைபோக்கன
கீழ் இருந்த CFDT இன மகைபோரிக்றகயும், ஒரு முட்டச்சந்திற்க
இட்ட லசலவதைபோக இருக்கிறைத. அத முதெைபோளித்தவ
ஆட்சிறயயும் சரி, முதெைபோளித்தவ சந்றதயின
மேெைபோதிக்கத்றதயும் சரி மகளவிக்கட்னடத்தவிலறெ.

இறதியைபோக மே 25 அனற, சுற்றி வறளக்கப்னட்ட
அரசைபோங்கத்திற்க மநரடியைபோக உதவ CGT அவசரம் கைபோட்டகிறைத.
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ேைபோறெ 3 ேணிக்க, லதைபோழிற்சங்கங்களின, முதெைபோளிகள
அறேப்புகளின ேற்றம் அரசைபோங்கத்தின பிரதிநிதிகள Rue  de

Grenelle (கலிறைலவினைல வீதி) இல உளள லதைபோழிற்தறிறை
அறேச்சகத்தில ஒனறகூடகனிறைவினைர். எந்தளவிற்க சைபோத்தியமேைபோ
அந்தளவிற்க தரிதேைபோக லதைபோழிற்சைபோறெகளில ஒழுங்றக
லகைபோண்ட வருவமத அவர்களத மநைபோக்கேைபோக இருக்கிறைத. அதில
எலெைபோ லதைபோழிற்சங்கங்களும் பிரதிநிதித்தவம் லசய்திருக்கனிறை
மனைபோதினும், மனச்சுவைபோர்த்றதகள ஏிறைக்கறிறைய பிரத்திமயகேைபோக
இரண்ட நனர்களைபோல, பிரதே ேந்திரி மஜேைபோர்ஜ லனைபோம்பிட
ேற்றம் CGT தறெவர் மஜேைபோர்ஜ லசக இவினைைபோல நடத்தப்னட்டவினை.

னெ லதைபோழிற்சைபோறெகளில லதைபோழிெைபோளர்கள மகைபோரியவைபோற
லவவ்மவற ஊதிய தரம்பிரித்தலுக்க இறடயிலருந்த
இறடலவளிறயக் கறிறைக்கைபோேல, லசக ஒரு சீரைபோவினை ஊதிய
உயர்றவ விரும்புகிறைைபோர். அதனுடன மசர்ந்த,
லதைபோழிற்சங்கங்களின அந்தஸத னெப்னடத்தப்னட
மவண்டலேனகிறைைபோர். இந்த பிரச்சிறவினையில முதெைபோளிேைபோர்களின
அறேப்புகளுக்க எதிரைபோக லனைபோம்பிட இன ஆதரவு அவருக்க
இருக்கிறைத. “மனைபோதிய னயிற்சியும், உரிய லசலவைபோக்கம் உளள
லதைபோழிற்சங்கங்களின மூெேைபோக லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றத
ஒருங்கறணக்க அரசைபோங்கம் உடனனடகிறைத, இத
லதைபோழிற்சைபோறெறய சுமூகேைபோக நடத்த உதவும்,”  எனனத தைபோன
கூட்டத்தின முடிவில சூத்திரப்னடத்தப்னட்ட கறிப்புகளைபோக
இருக்கனிறைவினை.

மனச்சுவைபோர்த்றத மேறடயில அரசைபோங்கத்தின தரப்பில
மஜேைபோர்ஜ லனைபோம்பிட உடன அேர்ந்திருந்த ேற்ிறைவர்கள, எதிர்கைபோெ
ஜேவினைைபோதினதியைபோக ஆகவிருந்த ஜேைபோக் சிரைபோக் ேற்றம் எதிர்கைபோெ
பிரதே ேந்திரியைபோக ஆகவிருந்த எடவைபோர்ட் னெடூர் ஆகமயைபோர்
ஆவர். தற்மனைபோத னதவியிலருக்கம் நிக்மகைபோெைபோ சைபோர்க்மகைபோசிறய
மனைபோெமவ, அவர்கள அறவினைவருமே அந்மநரத்தில அந்த
உடனனடிக்றகயுடனும், லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றத
"ஒருங்கறணக்க" லதைபோழிற்சங்கங்கறள உனமயைபோகப்னத
எனனதிலும் இணங்க இருந்தைபோர்கள. அப்மனைபோதிருந்த
“கலிறைலவினைல”  (Grenelle) எனிறை லசைபோற்பிரமயைபோகமே, அரசைபோங்கம்,
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லதைபோழிற்சங்கங்கள ேற்றம் முதெைபோளிகளுக்க இறடயிெைபோவினை
அதமனைபோனிறை உயர்ேட்ட ேைபோநைபோடகளுக்கைபோவினை ஒரு
இறணச்லசைபோலெைபோக ேைபோறியுளளத.

அப்மனச்சுவைபோர்த்றதயில னங்லகடத்தவர்கள லவறம்
இரண்மட நைபோட்களில உடனனைபோட்டிற்க வருகனிறைவினைர். மே 27,
திங்களனற அதிகைபோறெ, அவர்கள கலிறைலவினைல
உடனனடிக்றகயில றகலயழுத்திட்டவினைர். அத ஏழு சதவீத
ஊதிய உயர்வும், ேணிக்க 2.22 பிரைபோங்கல இருந்த 3
பிரைபோங்கைபோக கறிறைந்தனட்ச கூல உயர்வும், லதைபோழிற்சைபோறெகளில
சட்டபூர்வேைபோக லதைபோழிற்சங்கங்கறள அறேப்னதம் அதில
உளளடங்க உளளத. னடிப்னடியைபோக ஊதியங்கறள
உயர்த்தவத, மவறெநிறத்த நைபோட்களுக்கம் முழு ஊதியம்,
சமூக னைபோதகைபோப்புக்க கவறெயளிக்கம் அரசைபோங்க
லநறிமுறிறைகறள திரும்ன லனறவத ஆகய அதன பிரதைபோவினை
மகைபோரிக்றககறள CGT றகவிடகிறைத. PCF ேற்றம் CGT உடன
எவ்விதேைபோவினை முன உடனனைபோடமினறி, லிறைைபோக்கைபோவின PSU,  CFDT
ேற்றம் UNEF (பிரைபோனஸ மதசிய ேைபோணவர் சங்கம் - Union

Nationale des tudiants de France)É  ஆகயறவ ஓர் ஆர்ப்னைபோட்டத்திற்க
திட்டமிடகனிறைவினை எனனறத அறிந்ததம், லசக உடவினைடியைபோக ஓர்
உடனனடிக்றகக்க அழுத்தேளித்த, அவர் ஜேைபோக் சிரைபோக் உடன
மநருக்க-மநரைபோவினை ஒரு கெந்தறரயைபோடலல அதறவினை
அதிகைபோறெயில உத்தரவைபோதம் லசய்கனிறைைபோர்.

கைபோறெ 7:30 ேணிக்க, லசக உம் ேற்றம் லனைபோம்பிட உம்
னத்திரிறகயைபோளர் கூட்டத்தின முனமதைபோனறி, கலிறைலவினைல
உடனனடிக்றகறய அறிவிக்கனிறைவினைர். லசக விவரித்தைபோர்:
“தைபோேதமினறி மவறெறயத் லதைபோடங்கெைபோம்". ரிமவினைைபோலட் ஆறெ
லதைபோழிெைபோளர்களிறடமய அந்த உடனனடிக்றகக்க சம்ேதம்
லனிறை, அவர் தனிப்னட்டரீதியில பியைபோனகூர் லசலகிறைைபோர். ஆவினைைபோல
அந்த உடனனடிக்றகறய ஓர் ஆத்திரமூட்டெைபோக கருதிய
அவர்கள, ஒருசிெ பிரைபோங்ககளுக்கைபோக விட்டலகைபோடக்க தயைபோரைபோக
இலறெ. லசக உடன சர்ச்றச ஏற்னடகிறைத, கூட்டைபோவினை
கூச்சலகறள அவர் முகங்லகைபோடக்கிறைைபோர். அச்லசய்தி நைபோட
முழுவதம் கைபோட்டத்தீ மனைபோல னரவுகிறைத, யைபோருமே
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மனைபோரைபோட்டத்றத நிறத்தவதற்க நைபோட்டம் லகைபோளளவிலறெ.
அதற்கடத்த நைபோள லு லேைபோண்ட் (Le  Monde) னத்திரிறகயின
தறெப்பு லசய்தி, பினவருேைபோற லவளியைபோகிறைத:
“மவறெநிறத்தகைபோரர்கறள மீண்டம் மவறெறயத் லதைபோடருேைபோற
லசய்ய CGT ஆல முடியவிலறெ".

ரிதடிப்பினைல் உருவால்ட்  கொடதல் உருவாழிலல் உருவாளர்கள்  ஆரைல ஆக்கினமிப்பில்

அதிகல் உருவானம பற்றிய பினச்சிரைடிப்பினை முன்ரைவாகிறதக்கப்படுகிறத

அரசியல லநருக்கடி இப்மனைபோத அதன உச்சநிறெறய
எட்டகிறைத. ஒட்டலேைபோத்த நைபோமட லனரும் கறழைப்னத்தில
இருக்கிறைத. அரசைபோங்கம் அதன அதிகைபோரத்றத
இறழைந்தவிட்டிருப்னதடன, லதைபோழிெைபோளர்கள மீதைபோவினை அதன
கட்டப்னைபோட்றட CGT இறழைந்திருந்தத. நைபோட்டின மீத யைபோர்
அதிகைபோரம் லகைபோண்டிருக்கிறைைபோர்கள எனிறை மகளவி இப்மனைபோத
னகரங்கேைபோக முன வந்திருக்கிறைத எனனதில அங்மக யைபோருக்கம்
சந்மதகமிருக்கவிலறெ.
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அதவறரயில மிகந்த எச்சரிக்றகமயைபோட பினபுெத்தில
இருந்தவந்த சமூக ஜேவினைநைபோயகவைபோதிகள, இப்மனைபோத அவர்களத
கரறெ உயர்த்தகனிறைவினைர். ட மகைபோல அதிகைபோரத்தில ஒட்டிக்
லகைபோண்டிருக்க முடியுேைபோ எனனத மகளவிக்கறியைபோவினைதைபோல, ஒரு
ேைபோற்ற முதெைபோளித்தவ அரசைபோங்கத்திற்கைபோவினை தயைபோரிப்புகள
லசய்யப்னடகனிறைவினை. பிரைபோனசுவைபோ மித்திமரைபோன மே 28 அனற
ஒரு னத்திரிறகயைபோளர் கூட்டத்றத கூட்டகிறைைபோர், அத
லதைபோறெக்கைபோட்சியில விரிவைபோக ஒளினரப்னப்னடகிறைத. அவர் ஓர்
இறடக்கைபோெ அரசைபோங்கத்திற்கம், அத்தடன புதிய ஜேவினைைபோதினதி
மதர்தலகளுக்கம் அவரத ஆதரறவ அறிவிக்கிறைைபோர். அதில
அவமரலயைபோரு மவட்னைபோளரைபோக நிற்க விரும்புவதைபோகவும்
அறிவிக்கிறைைபோர்.

நைபோனகைபோம் கடியரசில தங்கறளத்தைபோங்கமள
ேதிப்பிறழைக்கேைபோற லசய்த லகைபோண்டதம், எவ்வித னைபோரிய
அடித்தளமும் இலெைபோததேைபோக இருந்த தைபோரைபோளவைபோத ேற்றம்
சமூக-ஜேவினைநைபோயகக் கட்சிகளின ஒரு கூட்டணியைபோவினை ஜேவினைநைபோயக
ேற்றம் மசைபோசலச இடதின கூட்டறேப்பிற்க (Federation  of  the

Democratic and Socialist Left - FGDS) மித்திமரைபோன தறெறே வகத்த
வந்தைபோர். 1965 இல, ஜேவினைைபோதினதி மதர்தலகளில அவர் ட மகைபோல
ஐ எதிர்த்த நினிறைதடன, பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சியைபோலும்
ஆதரிக்கப்னட்டைபோர்.

PSU, CFDT ேற்றம் UNEF ேைபோணவர் கூட்டறேப்பு ஆகயறவ
பியர் லேைபோனலடஸ-பிரைபோனஸின (Pierre  Mend s-France)è  மீத
நம்பிக்றக றவத்திருந்தவினை. முற்றிலும் ஒரு முதெைபோளித்தவ
வர்க்க கட்சியைபோவினை தீவிரவைபோதப்மனைபோக்க மசைபோசலஸடகளின (Radical

Socialists)  ஓர் அங்கத்தவரைபோவினை லேைபோனலடஸ-பிரைபோனஸ, 1936 இல,
லெமயைபோன புளூம் (L on  Blum)é  இன ேக்கள முனவினைணி
அரசைபோங்கத்தில இறணந்திருந்தவரைபோவர். மனைபோரின மனைபோத, அவர்
லஜேவினைரைபோல ட மகைபோல ஐ ஆதரித்தைபோர். நைபோனகைபோம் கடியரசில, 1954
இல அரசு தறெவரைபோக இருந்த வியட்நைபோமிலருந்த பிலரஞ்சு
தருப்புகறளத் திரும்ன லனறவறத அவர் ஒழுங்கறேத்ததற்கைபோக,
வெதசைபோரிகளின லவறப்றன சம்னைபோதித்திருந்தைபோர். 1968 இல
அவர் PSUக்க லநருக்கேைபோக இருக்கிறைைபோர்.
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லேைபோனலடஸ-பிரைபோனஸின முறிறைப்னடி அறிவிக்கப்னட்ட
மேற்றக மநைபோக்கய நிறெமநைபோக்க எனனத, பிலரஞ்சு
கம்யூனிஸட் கட்சி அவறர ஒரு னரே-எதிரியைபோக கருதகிறைத
எனனறத அர்த்தப்னடத்தியத. னைபோரீஸின சைபோர்லெட்டி
றேதைபோவினைத்தில அவர் PSU, CFDT ேற்றம் UNEF இன ஒரு லனரிய
கூட்டத்தில மதைபோனறியமனைபோத, மே 27 இல பிலரஞ்சு
கம்யூனிஸட் கட்சியின தறெறேயகங்களில எச்சரிக்றக ேணி
னெேைபோக ஒலக்கிறைத. மித்திமரைபோனும் லேைபோனலடஸ-பிரைபோனஸ உம்
பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சியின எவ்வித லசலவைபோக்கம்
இலெைபோத ஒரு புதிய அரசைபோங்கத்றத உருவைபோக்கவிடவைபோர்கமளைபோ
எனற அத அஞ்சுகிறைத.

மே 29 இல, பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சியும் CGT உம்
அவற்றின லசைபோந்த ஆர்ப்னைபோட்டங்கறள னைபோரீஸில
ஒழுங்கறேக்கனிறைவினை; னெ நூற ஆயிரக் கணக்கைபோவினைவர்கள "ஒரு
ேக்கள அரசைபோங்கத்திற்கைபோக" (“For  a  popular  government”) எனிறை
முறழைக்கத்தின கீழ் தறெநகரில அணிவகக்கனிறைவினைர். பிலரஞ்சு
கம்யூனிஸட் கட்சி புரட்சிகரேைபோவினைரீதியில அதிகைபோரத்றத
றகப்னற்றவதற்க கவினைவிலும் நிறவினைக்கவிலறெ. ஒரு "ேக்கள
அரசைபோங்கத்திற்கைபோவினை" அதன மகைபோரிக்றகயைபோவினைத, ஐந்தைபோம் கடியரசு
அறேப்புகளுக்க சவைபோலவிடக்கைபோேல, லதைபோழிற்சைபோறெகளில
இருந்த புரட்சிகர உணர்வுகறளச் சைபோந்தப்னடத்தவதற்கைபோவினை ஒரு
முயற்சியைபோக இருக்கிறைத. “நைபோட்டிற்க ஜேவினைநைபோயக ேைபோற்ிறைமே"
(changement  d mocratique  du  pays)é  அவசியலேவினை வலயுறத்தியதன
மூெேைபோக, புரட்சிகர நடவடிக்றகறய நிரைபோகரிப்னறத CGT

லதளிவுனடத்தகிறைத.

னைபோரீஸின தறெறே லனைபோலஸ அதிகைபோரி பினவினைர்
அறிவிக்றகயில, CGT-PCF ஆர்ப்னைபோட்டம் கறித்த அவருக்க எந்த
கவறெயும் இலறெலயனறம், ஒரு னைபோரம்னரிய,
கட்டப்னைபோட்டிற்கட்னட்ட லதைபோழிற்சங்க ஆர்ப்னைபோட்டத்றதமய
அவர் எதிர்னைபோர்ப்னதைபோகவும், அத தைபோன நடக்கிறைத எனறம்
அவர் அறிவிக்கிறைைபோர். ஆவினைைபோல நிறெறே, ஆர்ப்னைபோட்டங்கறள
ஒழுங்கறேத்தவர்களின கீழ் கட்டப்னைபோட்டில இருந்தத எனனதில
அரசைபோங்கம் நம்பிக்றக லகைபோண்டிருக்கவிலறெ. இரைபோணுவ
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தறணப்னறட தருப்புகள தயைபோர்நிறெயில
றவக்கப்னட்டிருப்னதடன, னைபோரீஸ புிறைநகர் னகதிகளில
முனலவினைச்சரிக்றகயைபோக டைபோங்ககள நிறத்தப்னட்டிருக்கனிறைவினை.

மே 30 அனற, பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சியின ேத்திய
கழு நிறெறேறய விவைபோதிக்க ஒனற கூடகிறைத. அதிகைபோரத்றத
ஏற்க அக்கட்சிக்க எவ்வித விருப்னமும் இலறெ எனனறதயும்,
நிெவும் ஒழுங்கறேப்றன மனணுவதிலதைபோன அத முழுறேயைபோக
அக்கறிறை லகைபோண்டிருக்கிறைத எனனறதயும் அக்கூட்டத்தின
னதிவு லசய்யப்னட்ட ஒலநைபோடைபோ உறதி லசய்கிறைத. ஆற
ேைபோதங்களுக்க பினவினைர், ேத்திய கழுவின அறிக்றக ஒனற,
இமத ேமவினைைபோனைபோவத்றத அதன வைபோர்த்றதகளிமெமய
நியைபோயப்னடத்தகிறைத: “லதைபோழிெைபோள வர்க்கமும் அதன நட்பு
சக்திகளும் கடந்த மே ேைபோதம் அரசியல அதிகைபோரத்றத றகயில
எடப்னறத சக்திகளின சேநிறெ அனுேதிக்கவிலறெ". (“Le

rapport des forces ne permettait pas  la classe ouvri re et  ses alli sà è à é
de  prendre  le  pouvoir  politique  en  mai  dernier”)  எவினை அத
அறிவித்தத.

மே 30 ஆம் மததி கூட்டத்தில, லனைபோதச் லசயெைபோளர் எமில
வைபோலலடக்-லிறைைபோமஷ ( mile  Waldeck-Rochet)É  அறிவிக்றகயில,
பிரைபோனசுவைபோ மித்திமரைபோன பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சிக்க
மனைபோதிய லசலவைபோக்றக வறழைங்கவினைைபோல, அவரின கீழ் ஓர்
இறடக்கைபோெ அரசைபோங்கத்தில னங்லகடப்னதற்க தயைபோரைபோக
இருப்னதைபோக அவர் அறிவிக்கிறைைபோர். அதமனைபோனிறைலவைபோரு
அரசைபோங்கம் மூனற னணிகறள நிறிறைமவற்ிறை மவண்டலேவினை
அவர் கூறகிறைைபோர்: அரசு மீண்டம் லசயலனடேைபோற லசய்ய
மவண்டம், மவறெநிறத்தக்கைபோரர்களின நியைபோயேைபோவினை
மகைபோரிக்றககளுக்க விறடயிறக்க மவண்டம், ேற்றம்,
ஜேவினைைபோதினதி மதர்தலகறள நடத்த மவண்டம் எனனவினைவைபோகம்.

எவ்வைபோறிருந்தமனைபோதினும் உடவினைடியைபோக நைபோடைபோளுேனிறை
மதர்தலகறள நடத்தவத பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சிக்க
விருப்னேைபோவினை மதர்வைபோக உளளத. கட்சி லசய்தி லதைபோடர்னைபோளர்
லனைபோதவைபோவினை ேமவினைைபோனைபோவத்றத லதைபோகத்தளிக்கிறைைபோர்: “ஒரு லனைபோத
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மதர்தலல இருந்த ேட்டந்தைபோன நம்ேைபோல இெைபோனேறடய
முடியும்” எனிறைைபோர்.

அந்நைபோளின நிறெறே கத்தி முறவினையில நிற்னதைபோக
உளளத. லஜேவினைரைபோல ட மகைபோல அதற்க முந்றதய ேைபோறெ சுவட
லதரியைபோேல தறெேறிறைவைபோக இருந்தைபோர். னைபோடன-னைபோடனுக்க
லசனிறை அவர், அங்மக மஜேர்ேனியில இருந்த பிலரஞ்சு
தருப்புகளின தளனதி லஜேவினைரல ேஸசு உடன
மனச்சுவைபோர்த்றதகள நடத்தகிறைைபோர். ேஸசு அலஜீரிய மனைபோரில
அவர் வகத்த னைபோத்திரத்திற்கைபோக இழிலனயலரடத்தவர். ட மகைபோல
தப்பிப்னதற்க திட்டமிட்டைபோரைபோ அலெத லவறேமவினை அவரிடம்
ஆதரவு மகைபோரிவினைைபோரைபோ எனனத இனற வறரயில
சர்ச்றசக்கரியதைபோக உளளத. பினவினைர் அவரத நிறவினைவுக்
கறிப்புகளில ேஸசு கறிப்பிடறகயில, அவர் ட மகைபோறெ
னைபோரீஸிற்க திரும்பி லசனற, பிலரஞ்சு ேக்களுக்க னகரங்கேைபோக
எடத்தறரக்கேைபோற மகட்டக் லகைபோண்டதைபோக கறிப்பிடகிறைைபோர்.

பினவினைர் மே 30 அனற ேதியம், ட மகைபோல வைபோலவினைைபோலயில
ஓர் உறர நிகழ்த்தகிறைைபோர். கடியரசு ஆனத்தில இருப்னதைபோகவும்,
அத னைபோதகைபோக்கப்னட மவண்டலேனறம் அவர் கூறகிறைைபோர்.
அவர் நைபோடைபோளுேனிறைத்றத கறெப்னதைபோக அறிவித்த, ஜேிஸூன 23
ேற்றம் 30 ஆம் மததிகளில புதிய மதர்தலகளுக்க
அறறழைப்புவிடத்தைபோர். அமத மநரத்தில, அந்த லஜேவினைரைபோலன னெ
நூற ஆயிரக் கணக்கைபோவினை ஆதரவைபோளர்கள, பிலரஞ்சு மதசிய
நிிறைத்தின கீழ் சைபோம்ப்ஸ எலமச வீதியில ஆர்ப்னைபோட்டத்தில
ஈடனடகனிறைவினைர்.

அமதநைபோள ேைபோறெ, பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சி, ட மகைபோல
இன முடிறவ ஆதரித்த, அதன லசைபோந்த லகைபோளறகயின
விறளவைபோக கறடத்த லவற்றியைபோக, அறத முனறவக்கிறைத. அத
ஐந்தைபோம் கடியரசின சட்டபூர்வ கட்டறேப்பிற்க அதன
ஆதரறவ வறழைங்கயமதைபோட, “லசங்லகைபோடியிவினைதம் அந்நைபோட்டின
மூவண்ண லகைபோடியிவினைதம்" ஐக்கயத்றத பிரகடவினைம் லசய்த,
அத தனறவினைத்தைபோமவினை மகைபோலஸட்டகளுக்க உகந்த கட்சியைபோக
கைபோட்டிக்லகைபோளள முறவினைகிறைத. மே 31 அனற, CGT தறெவர்
மஜேைபோர்ஜ லசக மதர்தலகளுக்க அவரத உடனனைபோட்றட
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அறிவிக்கிறைைபோர். அவர், “மதர்தலகள நடத்தவறத CGT

தடக்கைபோத,”  எனற கூறகிறைைபோர், அத நைபோட்றட பீடித்தளள
இயக்கேற்ிறைநிறெ லனைபோத மவறெநிறத்தத்றத றகவிடம்
அளவிற்கலசலலும் எனிறை கண்மணைபோட்டத்தில அத இருக்கிறைத.
“லதைபோழிெைபோளர்களின நெனுக்கைபோகமவ, அவர்களத
ேைபோற்ிறைத்திற்கைபோவினை விருப்னத்றத அத லவளிப்னடத்தவதைபோக,”
அவர் லதரிவிக்கிறைைபோர்.

மதர்தல மததிக்க முனவினைதைபோக மவறெநிறத்தங்கள ேற்றம்
ஆக்கரமிப்புகறள முடிவுக்கக் லகைபோண்ட வர, இப்மனைபோத CGT

அதன லேைபோத்த சக்திறயயும் பிரமயைபோகக்கிறைத, இத
ஏமதைபோவிதத்தில அதற்க மிகவும் சிரேத்தடன ேட்டமே லசய்ய
மவண்டியதைபோக இருக்கிறைத. ஆவினைைபோல னடிப்னடியைபோக
மவறெநிறத்த முறவினை சிறதக்கப்னடகிறைத. லதைபோழிற்சைபோறெ
உடனனடிக்றககள முடிவு லசய்யப்னட்டறத லதைபோடர்ந்த
லதைபோழிெைபோளர்கள மவறெக்கத் திரும்புகனிறைவினைர், ஆவினைைபோல மிகவும்
மனைபோர்கணமிக்க பிரிவுகள தனிறேப்னடத்தப்னடகனிறைவினை,
லனைபோலஸ னலகறெக்கறழைகங்களிலருந்த லவளிமயிறை
லதைபோடங்ககனிறைவினை. ஜேிஸூன 16 அனற, மதர்தலுக்க ஒரு
வைபோரத்திற்க முனவினைதைபோக ரிமவினைைபோலட்-பியைபோனகூர் லதைபோழிெைபோளர்கள
மவறெறய லதைபோடங்ககிறைைபோர்கள; அமத நைபோளிலதைபோன மசைபோர்மனைபோன
இலருந்தம் லனைபோலஸ லவளிமயற்ிறைப்னடகனிறைத.

எவ்வைபோறிருந்த மனைபோதினும், இறதி மவறெநிறத்தங்களும்
ேற்றம் ஆக்கரமிப்புகளும் முடிவுக்க வருவதற்க அப்மனைபோதம்
வைபோரக்கணக்கைபோகிறைத. னெ ேைபோதங்களுக்க, ஆண்டகளுக்க
பினவினைரும் கூட உண்றேயில நைபோட அறேதி நிறெறேக்க
திரும்பி இருக்கவிலறெ. ஆவினைைபோல லதைபோழிெைபோள வர்க்கம் அரசியல
அதிகைபோரத்றத றகப்னற்றவதற்கைபோவினை ஒரு சந்தர்ப்னத்றத
இறழைந்தவிட்டிருந்தத. “CGT இன வரெைபோற”  ஐ எழுதிய ஓர்
ஆசிரியர் மிமஷல ட்மரஃப்யூஸ (Michel  Dreyfus),  லனைபோத
மவறெநிறத்தத்தின உச்சக்கட்டத்தில மிகவும் லசலவைபோக்க
மிகந்த லதைபோழிற்சங்கங்களின ேமவினைைபோனைபோவம் கறித்த
பினவருேைபோற எழுதகிறைைபோர்: “மே 1968 இல, சக்திகளின
சேநிறெ அதற்க சைபோதகேைபோக லதனனட்டமனைபோதம், CGT



PCF மற்றும CGT இன் கல் உருவாட்டிக்கொடகல் உருவாடுப்பு 29

மவண்டலேனமிறை அரசுடன மேைபோதலுக்க லசலவறத தவிர்த்தக்
லகைபோண்டத.”

வாகிறதலதசல் உருவாரி எதிர்தல் உருவாக்குதல்

மே முதல வைபோரங்களில, வெதசைபோரி முகைபோம்கள முற்றிலுேைபோக
முடேைபோக, தனிறேப்னடத்தப்னட்டிருந்தவினை. இப்மனைபோத அறவ,
னடிப்னடியைபோக அதன லசயலனைபோடகறள ேற்றம் அதன
தனவினைம்பிக்றகறய மீட்டக் லகைபோண்ட வருகனிறைவினை, இதற்க PCF

ேற்றம் CGTக்க தைபோன நனறிகூிறை மவண்டம். மதர்தல பிரச்சைபோரம்
லதைபோடங்கயமனைபோத, மனைபோரைபோட்டங்கள வீதிகள ேற்றம்
லதைபோழிற்சைபோறெகளிலருந்த வைபோக்கப் லனட்டிகறள மநைபோக்க
ேைபோறகனிறைவினை, இத ட மகைபோல ேற்றம் அவரத
ஆதரவைபோளர்களுக்க ஆதைபோயேளிக்கிறைத. இப்மனைபோத அவர்கள,
“லேனவினைேைபோவினை லனரும்னைபோனறேயிவினைரின" அச்சங்களுக்க
முறிறையிட்ட, சமூகத்தின மிகவும் முறவினைப்னற்ிறை ேற்றம்
பினதங்கய பிரிவுகறள அரங்கத்திற்கள லகைபோண்ட வரக்கூடிய
நிறெறேயில இருக்கிறைைபோர்கள.

இந்த திறசயில முதலமுயற்சிகறள ஏற்கவினைமவ மே
ேைபோதத்தில னைபோர்க்க முடிந்தத. அரசைபோங்கம் அரசு-
கட்டப்னைபோட்டிெைபோவினை ஊடகங்கள மீத (இந்த சேயத்தில அங்மக
தனியைபோர் ஒளினரப்னைபோளர்கள இருக்கவிலறெ) கடறேயைபோவினை
தணிக்றக நடவடிக்றககறள அமுெைபோக்ககிறைத. மே 19 இல,
அத எதிர்கட்சிகளுக்க னயனனடக்கூடிய தகவலகறள
ஒளினரப்புவதற்க லதைபோறெக்கைபோட்சிக்க தறடவிதிக்கிறைத.
பிரைபோனசிஸிற்கள ஒளினரப்றன லனிறைக்கூடியதைபோக இருந்த,
லவளிநைபோட்ட ஒளினரப்பு அறேப்புகளின இதறழைைபோளர்கள
ஆர்ப்னைபோட்டக்கைபோரர்களிடமிருந்த மநரடியைபோவினை லசய்திகறள
அறிவித்த வந்த நிறெயில, மே 23 இல, அத அவர்களைபோல
னயனனடத்தப்னட்ட அறெவரிறசகறள நிறத்தகிறைத.

மே 22 இல, அரசைபோங்கம் டைபோனியல மகைபோன-லனனடிற் (Daniel

Cohn-Bendit) இன கடியிருப்பு அனுேதிறய திரும்ன லனறகிறைத.
மஜேர்ேன கடவுச்சீட்றட லகைபோண்டிருந்த இந்த ேைபோணவர்
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தறெவர், நைபோஜிக்களிடமிருந்த தப்பிக்க பிரைபோனசிற்க தப்பிமயைபோடி
வந்த ஒரு யூதக் கடம்னத்றதச் மசர்ந்தவரைபோவைபோர். நைபோஜி ஆட்சி
லவறம் 23 ஆண்டகளுக்க முனவினைர்தைபோன முடிவுக்க
வந்திருந்தத, இந்நடவடிக்றகயின அறடயைபோளேயப்னடத்தலகள
எதிலும் கைபோணக்கூடியதைபோக இருந்தத. அங்மக னைபோரிய மகைபோனம்
நிெவியத, ேைபோணவர் மனைபோரைபோட்டங்கள மிகவும் தீவிரேைபோக
ேைபோறியிருக்கனிறைவினை. மீண்டம் அங்மக வனமுறிறையைபோவினை வீதி
மனைபோரைபோட்டங்கள நிகழ்கனிறைவினை. CGT,  ேைபோணவர்கறள லதைபோடர்ந்த
தனிறேப்னடத்தி, அவர்களுடன எந்தவித கூட்ட
நடவடிக்றகறயயும் நிரைபோகரிக்கனிறை மனைபோதினும், ேைபோணவர்கள
னெ சேயங்களில லதைபோழிெைபோளர்களின னைபோதகைபோப்பிலெைபோேமெமய
நடவடிக்றகயில ஈடனடகனிறைவினைர்—அத நிறெறேறய
தீவிரப்னடத்த ேட்டமே மசறவ லசய்கிறைத.

மே 24 அனற, வனமுறிறை மனைபோரைபோட்டங்கள இருவறர னல
வைபோங்ககிறைத. லமயைபோனில, ஒரு லனைபோலஸகைபோரர் உயிரிறழைக்கிறைைபோர்,
னைபோரீஸில ஓர் இளம் ஆர்ப்னைபோட்டக்கைபோரர் லகைபோலெப்னடகிறைைபோர்.
அந்த அதிர்ச்சி பிரேைபோண்டேைபோக உளளத, ஊடங்கமளைபோ
"ேைபோணவர் வனமுறிறை கற்ிறைவைபோளிகளுக்க" எதிரைபோக கைபோறதப்
பிளக்கம் அளவிற்க பிரச்சைபோரமிடத் லதைபோடங்ககனிறைவினை.

சிெ மகைபோலஸட்டகள, கடியரசின னைபோதகைபோப்பிற்கைபோவினை கழு
(CDR)  ஒனறிறை உருவைபோக்ககனிறைவினைர், அத அலஜீரிய பிலரஞ்சு
பிரிவுகளில இருக்கம் அதிவெத உட்கூறகளுடன
ஒத்தறறழைக்கிறைத. அலஜீரியைபோவிற்க மகைபோல சுதந்திரம்
வறழைங்கயதைபோல, அலஜீரிய பிலரஞ்சு பிரிவுகள மகைபோல ஐ ஒரு
லகைபோடங்மகைபோெரைபோக கருதகனிறைவினை, ஆவினைைபோல புரட்சியின ஆனத்த
லவவ்மவற வெதசைபோரி கனறவினைகறள ஐக்கயப்னடத்த மசறவ
லசய்கிறைத. மே 30 இல, "அலஜீரியைபோ பிலரஞ்சினுறடயத"
(Alg rie fran aise)é ç  எனிறை கூச்சலகள சைபோம்ப்ஸ எலமச இன மகைபோலச
அறடயைபோளங்களுடன இறணகனிறைவினை. ட மகைபோலுக்க ஆதரவைபோவினை
முதல மிகப்லனரிய ஆர்ப்னைபோட்டம் கூட்டைபோக
தயைபோரிக்கப்னடகிறைத. 1961 இல அவருக்க எதிரைபோக
அலஜீரியைபோவில ஒரு ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதிறய ஒழுங்கறேத்த
லஜேவினைரல ரைபோவுல சமெைபோன (Raoul  Salan) ேற்றம் அவருடன OAS
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னயங்கரவைபோத அறேப்பின ஏறவினைய 10 அங்கத்தவர்கறளயும்,
ஜேிஸூன 17 இல, ட மகைபோல ேனனிப்னளிப்னதன மூெம் தவினைத
நனறிக்கடறவினை தீர்த்தக்லகைபோளகனிறைைபோர்.

மதர்தல பிரச்சைபோரம் லதைபோடங்கயதம், அரசு ஒடக்கமுறிறை
அங்கங்கள மிகவும் சுய-நம்பிக்றகமயைபோட லசயலனட
லதைபோடங்ககனிறைவினை. மே 31 இல, உளதறிறை ேந்திரி
கறிஸதியைபோன ஃபுமஷ (Christian Fouchet) ேைபோற்ிறைப்னட்ட, மிறைலேைபோன
ேைபோர்லசெைபோன (Raymond Marcellin) நியமிக்கப்னடகிறைைபோர். "இறதியில,
ஒரு உண்றேயைபோவினை ஃபுமஷ”  வந்தளளைபோர் எனிறை
வைபோர்த்றதகமளைபோட ட மகைபோல அவறர வரமவற்ிறைைபோர் –  அத
மஜேைபோசப் ஃபுமஷ (Joseph  Fouch )é  ஐ கறித்த ஒரு கறிப்னைபோகம்,
அவர் 1789 பிலரஞ்சு புரட்சியின மதைபோலவிக்கப் பினவினைர்,
னரவெைபோக பீதியூட்டிய ஒடக்கமுறிறை எந்திரம் ஒனறிறை
உருவைபோக்க, லநப்மனைபோலய இயக்கவினைரகத்தின கீழ்
லனைபோலஸதறிறை ேந்திரியைபோக இருந்தவரைபோவைபோர்.

ேைபோர்லசெைபோன மிக மிக கடறேயைபோக லசயலனடகிறைைபோர். அவர்
நியமிக்கப்னட்ட அனறிறைய நைபோளிமெமய, எரிலனைபோருள
வினிமயைபோகங்கள நடப்னதற்கம், மனைபோக்கவரத்த மீண்டம்
லசயலனடவதற்கேைபோக எரிலனைபோருள நிரப்பு நிறெயங்களுக்க
லவளிமய வீதிகளிலருந்த ேறியல மனைபோரைபோட்டக்கைபோரர்கள
அப்புிறைப்னடத்தப்னடகிறைைபோர்கள. ஜேிஸூன 12 அனற, மதர்தல
பிரச்சைபோரத்தின மனைபோத அறவினைத்த வீதி ஆர்ப்னைபோட்டங்களுக்கம்
தறட விதிக்கப்னடகிறைத. அமத நைபோளில, அவர் எலெைபோ
புரட்சிகர அறேப்புகறளயும் கறெக்க உத்தரவிடகிறைைபோர்,
அத்தடன இருநூற "சந்மதகத்திற்கரிய லவளிநைபோட்டவர்கள"
நைபோட்டிலருந்த லவளிமயற்ிறைப்னடகிறைைபோர்கள. அந்த தறட,
ட்லரைபோட்ஸகச OCI, அதன இறளஞர் ேற்றம் ேைபோணவர்
அறேப்புகள, அலென கறிவினின JCR (புரட்சிகர இறளஞர்
கம்யூனிஸட் - Jeunesses  communistes  r volutionnaires)é ,  டைபோனியல
மகைபோன-லனனடிற் இன அரைபோஜேகவைபோத "ேைபோர்ச் 22 இயக்கம்",
அத்தடன ேைபோமவைபோயிச அறேப்புகறளயும் னைபோதிக்கிறைத.
ஒவ்லவைபோரு அங்கத்தவறரயும் கண்கைபோணித்த அவர்கறள
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கறித்த தகவல மசகரிக்கேைபோற உளநைபோட்ட இரகசிய மசறவக்க
(Renseignements g n raux)é é  உத்தரவிடப்னடகிறைத.

ேைபோர்லசெைபோன ஆற ஆண்டகள னதவியில இருக்கிறைைபோர், இந்த
கைபோெகட்டத்தில அவரைபோல லனைபோலஸ, இரகசிய மசறவ ேற்றம்
சிிறைப்பு கெகம் ஒடக்கம் லனைபோலஸ (CSR) ஆகயவற்றிறை
உயர்ந்தளவில தயைபோர் லசய்யப்னட்ட உளநைபோட்ட மனைபோர்
எந்திரங்களைபோக அபிவிருத்தி லசய்ய முடிகிறைத. அவர் லனைபோலஸ
னறடகளுக்கைபோவினை லசெவுகறள இரட்டிப்னைபோக்கவதடன, அறத
நவீவினை லதைபோழிலநுட்னம் ேற்றம் ஆயுதங்களுடன ஆயுதமேந்தச்
லசய்த, 20,000 புதிய லனைபோலஸ அதிகைபோரிகறளயும்
நியமிக்கிறைைபோர்.

மகைபோலஸட்டகள அச்சத்திறவினை அடித்தளேைபோக்லகைபோண்ட ஒரு
மதர்தல பிரச்சைபோரத்றத நடத்தகனிறைவினைர். அவர்கள ஓர்
உளநைபோட்ட மனைபோர் அனைபோயத்றத உயர்த்திக்கைபோட்டகனிறைவினைர், ஒரு
சர்வைபோதினத்தியத்றத கறித்தம், கம்யூனிஸட் அதிகைபோரத்றத
றகப்னற்றவறதக் கறித்தம் எச்சரிக்கனிறைவினைர், கடியரசு ேற்றம்
மதசத்தின ஐக்கயம் கறித்த னைபோசைபோங்க லசய்கனிறைவினைர்.
எதிர்கட்சிகளும் லதைபோழிற்சங்கங்களும் இந்த கூச்சலல
இறணந்த லகைபோளகனிறைவினை. “இடத தீவிர மனைபோக்கவினைருக்க”
எதிரைபோக பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சியின லதைபோடர்ச்சியைபோவினை
களர்ச்சிகள, வெதசைபோரிகளின பிரச்சைபோர ஆறெகளில அறரத்த
அமத ேைபோறவ அறரக்கிறைத. மதர்தலுக்க முனவினைர்
லதைபோறெக்கைபோட்சியில பிரைபோனசுவைபோ மித்திமரைபோன இவ்வைபோற
எதிர்ப்புறர வறழைங்ககிறைைபோர்: “தைபோக்கதலகளுக்க இறடயிலும்,
நைபோங்கள, முதல நைபோளிலருந்த, தந்றத நைபோட்டின ஐக்கயம்
ேற்றம் சேைபோதைபோவினைத்றத மனணுவறதக் கறித்த ேட்டமே
சிந்தித்த வந்தளமளைபோம்,” எனகிறைைபோர்.

இந்த மதர்தல உத்திமயைபோகபூர்வ இடதிற்க ஒரு
லனருந்மதைபோலவியைபோக இருக்கிறைத. மகைபோலஸட்டகள ேற்றம்
அவர்களத கூட்டைபோளிகள 46 சதவீத வைபோக்ககள லனறகனிறைவினைர்,
மிகப் னெேைபோவினை எதிர்கட்சியைபோவினை பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சி,
அதற்க ஓரைபோண்டக்க முனவினைர் லனற்ிறைறத விடவும் மிகவும்
கறிறைவைபோக, 20 சதவீத வைபோக்ககள ேட்டமே லனறகிறைத.
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இடங்களின ஒதக்கீட எனற வரும் மனைபோத முடிவு இனனும்
னடமேைபோசேைபோக இருக்கம் எனனறத லனரும்னைபோனறே மதர்தல
உரிறே முறிறை (first-past-the-post) அர்த்தப்னடத்தகிறைத. ஐந்தில
நைபோனக னங்க இடங்கள வெதசைபோரி முதெைபோளித்தவ வர்க்க
கட்சிகளுக்க லசலகனிறைவினை—59 சதவீதம் மகைபோலஸட்டகளுக்கம்,
13 சதவீதம் தைபோரைபோளவைபோதிகளுக்கம், 7 சதவீதம் ேத்திய
கட்சிகளுக்கம் லசலகனிறைவினை. மித்திமரைபோனின ஜேவினைநைபோயக ேற்றம்
மசைபோசலச இடத கூட்டறேப்பு (F d ration  de la  gauche d mocrate  eté é é

socialiste  –  FGDS) 12  சதவீத இடங்கறளப் லனறகிறைத, பிலரஞ்சு
கம்யூனிஸட் கட்சி 7 சதவீதம் ேட்டம் லனறகிறைத.
அறவினைத்திற்கம் மேெைபோக, னறழைறேவைபோத கரைபோேப்புிறை னகதிகளில ஒரு
னைபோரிய லனரும்னைபோனறே வெதிற்க வைபோக்களிக்கிறைத; மிகவும்
லசயலூக்கத்தடன இருந்த உட்கூறகளில னெருக்க -அதைபோவத
உயர்நிறெ னளளிக்கூடங்கள, னலகறெக்கறழைக ேைபோணவர்கள,
இளம் லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம் புெம்லனயர்மவைபோர்களுக்க-
அப்மனைபோத வைபோக்களிக்கம் உரிறே இலறெ. உத்திமயைபோகபூர்வ
வைபோக்களிக்கம் வயத 21 ஆகம், அவசர அவசரேைபோக
அறறழைப்புவிடக்கப்னட்ட மதர்தலுக்க முனவினைதைபோக வைபோக்கைபோளர்
னட்டியலும் புதப்பிக்கப்னட்டிருக்கவிலறெ.

புரட்சிகர லநருக்கடி லதைபோடங்க இரண்ட ேைபோதங்களுக்கப்
பினவினைர், முதெைபோளித்தவ வர்க்கம் மீண்டலேைபோருமுறிறை
அதிகைபோரத்தில அதன பிடிறய மீளறேத்த லகைபோளகிறைத. இப்மனைபோத
ட மகைபோல ஐ அறேதியைபோக பிரதியீட லசய்யவும் ேற்றம் அதன
ஆட்சிறய னைபோதகைபோக்க கூடிய ேற்றம் வரவிருக்கனிறை
தசைபோப்தங்களில லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றத அதன கட்டப்னைபோட்டில
றவத்திருக்க கூடிய புதிய அரசியல லனைபோறிமுறிறையைபோவினை
மித்திமரைபோனின மசைபோசலஸட் கட்சிறய அபிவிருத்தி லசய்யவும்
அதற்க கைபோெ அவகைபோசம் கறடக்கிறைத. இதற்கைபோக அத ஒரு
லனைபோருளைபோதைபோர விறெ லகைபோடக்க மவண்டி உளளத. இறதியைபோக
கலிறைலவினைல உடனனடிக்றக நறடமுறிறைக்க வருகிறைத, உறறழைக்கம்
ேக்கள அறதயடத்த வரவிருந்த ஆண்டகளில அவர்களத
வைபோழ்க்றகத் தரங்களில ஒரு லதளிவைபோவினை மேம்னைபோட்றடக்
கைபோண்கிறைைபோர்கள. ஆவினைைபோல இந்த முனமவினைற்ிறைங்கள
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எனலிறைனறிறைக்கம் நீடித்திருக்கவிலறெ, இப்மனைபோத அறவ
லனரிதம் திரும்ன எடக்கப்னட்ட வருகனிறைவினை.



3

அ வேலைன் கிறிவினின் JCR எவ்து வேராறு
ஸ்ரராலினிசத்தின் கராட்டிக்பொதகராடுப்புகலைநட

மூடிமாலைநறத்தது (1)

ஜேவினைைபோதினதி ட மகைபோலும் அவரத ஐந்தைபோம் கடியரசும், மே
1968 இல அரசியலரீதியில உயிர்பிறறழைத்தறேக்கைபோக, ஸரைபோலனிச
பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சிக்கம் (PCF) ேற்றம் அதன
லதைபோழிற்சங்க கறளயைபோவினை லதைபோழிெைபோளர் லனைபோத
கூட்டறேப்புக்கம் (CGT) கடனனட்டிருந்தவினைர். எவ்வைபோறிருந்த
மனைபோதினும், 1945 ேற்றம் 1968 க்க இறடமய, பிலரஞ்சு
கம்யூனிஸட் கட்சி மிக லவளிப்னறடயைபோக வீழ்ச்சி
அறடந்திருந்தத. லனைபோத மவறெநிறத்தத்தின கரலவறளறய
லநரிப்னதற்க ஸரைபோலனிஸடகள, அவர்கறளவிட மிகவும் தீவிர
நிறெப்னைபோட்டிறவினை எடத்திருந்த ஏறவினைய அரசியல சக்திகளின
ஒத்தறறழைப்றன சைபோர்ந்திருந்தவினைர் எனிறைைபோலும், னரந்த இயக்கத்தின
மீத அதன ஆதிக்கத்றத லகைபோண்டிருப்னறத PCF உறதிப்னடத்தி
லகைபோண்டத.
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இவ்விடயத்தில ஏர்லவினைஸட் ேண்மடல தறெறேயிெைபோவினை
னப்மெைபோவைபோத ஐக்கய லசயெகம் ேற்றம் அதன பிலரஞ்சு
ஆதரவைபோளர்கள, அென கறிவின தறெறேயிெைபோவினை புரட்சிகர
கம்யூனிஸட் இறளஞர் அறேப்பு (Jeunesse  Communiste

R volutionnaire JCR)é ―  ேற்றம் பியர் பிரைபோங் தறெறேயிெைபோவினை
சர்வமதச கம்யூனிஸட் கட்சி (Parti  Communiste

Internationaliste PCI)―  ஆகயறவ ஒரு முக்கய னைபோத்திரம் வகத்தவினை.
அவர்கள இறளஞர்களத தீவிரேயேைபோக்கல ஒரு தீவிர புரட்சிகர
ேைபோற்றீடைபோக அபிவிருத்தி அறடவறத தடத்ததடன, லனைபோத
மவறெநிறத்தத்றத அவ்விதத்தில ஸரைபோனிஸடகளின
கட்டப்னைபோட்டின கீழ் லகைபோண்ட வர உதவிவினைர்.

நைபோஜி மஜேர்ேனியின மீத மசைபோவியத் லசம்னறடயின
லவற்றியும், னைபோசிச-விமரைபோத எதிர்ப்பியக்கத்தில (anti-fascist

R sistanceé ) பிலரஞ்சு கட்சி வகத்த லசைபோந்த னைபோத்திரம்
ஆகயவற்றின கைபோரணேைபோக, இரண்டைபோம் உெகப் மனைபோரின
முடிவில பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சி கணிசேைபோவினை அரசியல
ஆளுறேறய லகைபோண்டிருந்தத. விச்சி ஆட்சியின வடிவில
இருந்த பிலரஞ்சு முதெைபோளித்தவ வர்க்கம், நைபோஜிக்களுடவினைைபோவினை
அதன ஒத்தறறழைப்பின மூெேைபோக தனறவினைத்தைபோமவினை ேதிப்பிறழைக்க
லசய்திருந்தத. மேலும் அங்மக லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்திற்களளும்
ேற்றம் பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சியின அங்கத்தவர்
ேத்தியிலும் ஒரு மசைபோசலச சமூகத்திற்கைபோவினை னெேைபோவினை
எதிர்ப்னைபோர்ப்புகள இருந்தவினை. ஆவினைைபோல பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட்
கட்சியின அப்மனைபோறதய தறெவர் லேைபோறிஸ லதைபோமரஸ (Maurice

Thorez),  முதெைபோளித்தவ ஆட்சிறய மீள-ஸதைபோபிதம் லசய்வதற்க
அவரத லேைபோத்த அரசியல அதிகைபோரத்றதயும் பிரமயைபோகத்தைபோர்.
லதைபோமரஸ அவமர தனிப்னட்டரீதியில, ட மகைபோல நிறவிய
மனைபோருக்கப் பிந்றதய முதல அரசைபோங்கத்தில னங்லகடத்ததடன,
எதிர்ப்பியக்கத்றத நிரைபோயுதனைபோணியைபோக்கவறத உறுதிப்படுத்த-

வதற்க கைபோரணேைபோக இருந்தைபோர்.

மனைபோருக்கப் பிந்றதய கைபோெகட்டத்தில முதெைபோளித்தவ சமூக
ேறஸதிரப்னடத்தலல அத வகத்த னைபோத்திரத்திற்கைபோக, பிலரஞ்சு
கம்யூனிஸட் கட்சிக்கைபோவினை ஆதரவு சிறக சிறக கறிறைந்த
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வந்தத. அக்கட்சி வியட்நைபோம் ேற்றம் அலஜீரியைபோவிற்க எதிரைபோவினை
கைபோெனித்தவ மனைபோர்களுக்க அதன ஆதரறவ
வறழைங்கயிருந்ததடன, 1956 இல நிகடைபோ கருஷ்மசவ் அளித்த
உறரயில ஸரைபோலனிச கற்ிறைங்கள அம்னெப்னடத்தப்னட்டறத
லதைபோடர்ந்த அத மேற்லகைபோண்டம் ேதிப்பிறழைந்தத. இதறவினை
லதைபோடர்ந்த ் ஹெங்மகரி ேற்றம் மனைபோெைபோந்தில ஸரைபோலனிச
தருப்புக்களைபோல லனருந்திரளைபோவினை ேக்கள மேலெழுச்சிகள
இரத்தக்களரியுடன ஒடக்கப்னட்டறே நடந்தத. 1968 இல
பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சி அப்மனைபோதம் லதைபோழிெைபோள வர்க்க
அங்கத்தவ எண்ணிக்றகயில மிகப்லனரிய கட்சியைபோக
இருந்தமனைபோதினும், அத ேைபோணவர்கள ேற்றம் இறளஞர்கள
ேத்தியில அதன லசலவைபோக்றகப் லனரிதம் இறழைந்திருந்தத.

கறிப்னைபோக கம்யூனிஸட் ேைபோணவர் கூட்டறேப்பு (Union des

tudiants Communistes UEC)É ―  ஆழ்ந்த லநருக்கடியில இருந்தத. 1963
இல இருந்த UEC  க்கள ― "இத்தைபோலய" கனறவினை (கரைபோம்ஸக
ேற்றம் இத்தைபோலய கம்யூனிஸட் கட்சியின ஆதரவைபோளர்கள),
―ேைபோர்க்சிஸட்-லெனினிஸட்" (ேைபோமவைபோ மச தங் ஆதரவைபோளர்கள)
ேற்றம் "ட்லரைபோட்ஸகச" கனறவினை எவினை  ― மவற கனறவினைகள
உருவைபோயிவினை, அறவ பினவினைர் லவளிமயற்ிறைப்னட்ட அவற்றின
லசைபோந்த அறேப்புகறள நிறவிவினை. இந்த கைபோெகட்டம் "அதிதீவிர
இடத" எனிறைறறழைக்கப்னட்டதன மதைபோற்ிறைத்றதக் கறித்தத.
அரசியல அரங்கல அவற்றின உதயம், "மனைபோர்க்கணமிக்க
இறளஞர்களின ஓர் ஆக்கபூர்வேைபோவினை னகதி பிலரஞ்சு
கம்யூனிஸட் கட்சியிலருந்த உறடத்தக் லகைபோண்ட எழுச்சி
லனற்ிறைறதக்" கறிப்னதைபோக வரெைபோற்ிறைைபோளர் மிமஷல னனகரிணி-
ஃபூர்லவினைல (Michelle  Zancarini-Fournel) 1968  இயக்கம் கறித்த
அவரத நூலல கறிப்பிட்டைபோர்.1

CGT இன ஆளுறே 1968 இல அதிகரித்த அழுத்தத்தின
கீழ் இருந்தத. மனைபோட்டி லதைபோழிற்சங்கங்களைபோவினை Force  Ouvri reè

ேற்றம் CFDT மனைபோனிறைறவ அப்மனைபோத இடத-சீர்திருத்தவைபோத PSU

(Parti  Socialiste  Unifi )é  இன லசலவைபோக்கன கீழ் இருந்தவினை. அறவ

1 Michelle Zancarini-Fournel, “1962-1968: Le champ des possibles” in 68: Une histoire collective,
Paris: 2008
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மனைபோர்கணமிக்க நிறெப்னைபோட்றட ஏற்ிறைதடன CGT க்க சவைபோெைபோக
நினிறைவினை. கறிப்னைபோக CFDT  ஆல மசறவத்தறிறை ேற்றம்
லனைபோதத்தறிறை மசறவகளில ஆதரறவத் திரட்ட முடிந்தத.

இத்தறகய சூழ்நிறெகளின கீழ் ஐக்கய லசயெகத்தில
அணிதிரண்டிருந்த னப்மெைபோவைபோதிகள, ஸரைபோலனிஸடகளின
அதிகைபோரத்றத னைபோதகைபோப்னதில ேற்றம் சைபோத்தியேைபோவினை அளவில
லனைபோத மவறெநிறத்தத்றத கைபோட்டிக்லகைபோடப்னதிலும் ஒரு மிக
முக்கய னைபோத்திரம் வகத்தவினைர்.

பப்தலல் உருவாவாகிறதல் உருவாதத்தின்  ததல் உருவாற்றுவாகிறதல் உருவாய்கள்

நைபோனகைபோம் அகெத்தின மவறெத்திட்டத்திற்க எதிரைபோவினை ஓர்
அரசியல தைபோக்கதலன விறளவைபோக, 1950 களின லதைபோடக்கத்தில
னப்மெைபோவைபோத ஐக்கய லசயெகம் உருவைபோவினைத. நைபோனகைபோம்
அகெத்தின லசயெைபோளர் மிமஷல னப்மெைபோ, 1938 இல லமயைபோன
ட்லரைபோட்ஸகயைபோல நைபோனகைபோம் அகெத்தின ஸதைபோனகத்திற்கைபோவினை
அடித்தளேைபோக உருவைபோக்கயிருந்த, ஸரைபோலனிசம் கறித்த
ஒட்டலேைபோத்த னகப்னைபோய்றவயும் நிரைபோகரித்தைபோர்.

1933 இல மஜேர்ேன னைபோட்டைபோளி வர்க்கத்தின மதைபோலவிறய
லதைபோடர்ந்த, கம்யூனிச அகெத்தினுள ஸரைபோலனிச சீரழிவின
அளவைபோவினைத, அகெத்றத சீர்திருத்தவறத அடிப்னறடயைபோக
லகைபோண்ட எந்தலவைபோரு லகைபோளறகறயயுமே ஏற்கவியெைபோதவைபோற
லசய்திருந்ததைபோக ட்லரைபோட்ஸக தீர்ேைபோனித்தைபோர். ஹிட்ெர்
அதிகைபோரத்திற்க வருவறத சைபோத்தியேைபோக்கயிருந்த மஜேர்ேன
கம்யூனிஸட் கட்சியின அரசியல கைபோட்டிக்லகைபோடப்பிலருந்த
லதைபோடங்க, அறதயடத்த மஜேர்ேன மதைபோலவியிலருந்த
எந்தலவைபோரு னடிப்பிறவினைகறளயும் லனிறை கம்யூனிச அகெம்
ேறத்தறதத் லதைபோடர்ந்த, கம்யூனிஸட் கட்சிகள தீர்ேைபோவினைகரேைபோக
முதெைபோளித்தவ வர்க்கத்தின னக்கம் லசனறவிட்டதைபோக
ட்லரைபோட்ஸக முடிவுக்க வந்தைபோர். எதிர்கைபோெ புரட்சிகர
மனைபோரைபோட்டம் எனனத, ஒரு புதிய னைபோட்டைபோளி வர்க்க
தறெறேறய கட்டிலயழுப்னவதிமெமய தங்கயிருப்னதைபோக அவர்
வலயுறத்திவினைைபோர். அவர் நைபோனகைபோம் அகெத்தின ஸதைபோனக
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மவறெத்திட்டத்தில பினவறேைபோற எழுதிவினைைபோர்: “ேனிதகெத்தின
கெைபோச்சைபோர லநருக்கடியைபோகயுளள னைபோட்டைபோளி வர்க்க தறெறேயின
லநருக்கடிறய நைபோனகைபோம் அகெத்தைபோல ேட்டமே தீர்க்க முடியும்".

இந்த கண்மணைபோட்டத்றத னப்மெைபோ நிரைபோகரித்தைபோர். அவர்,
கறழைக்க ஐமரைபோப்னைபோவின புதிய ஊவினைமுற்ிறை லதைபோழிெைபோளர் அரசுகள
உதயேைபோவினைறதக் லகைபோண்ட, எதிர்கைபோெத்தில ஸரைபோலனிசம்
வரெைபோற்றரீதியில ஒரு முற்மனைபோக்கைபோவினை னைபோத்திரம் வகக்க
முடியுலேனற தீர்ேைபோனித்தைபோர். அதமனைபோனிறைலவைபோரு முனமவினைைபோக்க
நைபோனகைபோம் அகெத்மதமய கறெப்னதற்கரியதைபோக இருந்தத.
ஸரைபோலனிச னைபோரிய அறேப்புகளிலருந்த சுயைபோதீவினைேைபோவினை
நைபோனகைபோம் அகெத்தின பிரிவுகறளக் கட்டறேப்னதற்க அங்மக
எந்த கைபோரணமும் இலறெ எனனமத னப்மெைபோவின கருத்தைபோகம்.
அதற்க ேைபோிறைைபோக நடப்பிலருந்த ஸரைபோலனிச கட்சிகளுக்கள
நுறறழைந்த, அவர்களின தறெவர்களில இடதசைபோரி பிரிவிவினைர் எவினை
ஏற்றக்லகைபோளளப்னட்டவர்களுக்க ஆதரவளிப்னமத எனிறைளவிற்க
ட்லரைபோட்ஸகஸடகளின னணி சுருக்கப்னட்டத.

அரசியலரீதியில ேற்றம் தத்தவைபோர்த்தரீதியில
நவினைவுபூர்வேைபோவினை முனவினைணிப்-னறட ஒனறின அவசியத்றத
வலயுறத்தகனிறை, ஒரு னைபோட்டைபோளி வர்க்க கட்சியின
ஒட்டலேைபோத்த ேைபோர்க்சிச கருத்தருறவயும் னப்மெைபோ நிரைபோகரிப்னதில
மனைபோய் நினிறைைபோர். னப்மெைபோறவ லனைபோறத்த வறரயில தறெறேப்
னைபோத்திரம் எனனத, லதைபோழிற்சங்கவைபோதிகள, இடத
சீர்திருத்தவைபோதிகள, கட்டி முதெைபோளித்தவ மதசியவைபோதிகள,
கைபோெனித்தவ ேற்றம் முனவினைைபோள கைபோெனித்தவ நைபோடகளில
இருந்த மதசிய சுதந்திர இயக்கங்கள மனைபோனிறை ேைபோர்க்சிஸட்-
அலெைபோத ேற்றம் னைபோட்டைபோளி வர்க்கம்-அலெைபோத சக்திகளிடம்
ஒப்னறடக்கெைபோம், அறவ புிறைநிறெ சக்திகளின அழுத்தத்தின
கீழ் இடத மநைபோக்க இட்ட லசலெப்னடம் எனனதைபோக இருந்தத.
னப்மெைபோ தனிப்னட்டரீதியில தனறவினைத்தைபோமவினை அலஜீரிய மதசிய
சுதந்திர முனவினைணிக்க (Front  de  Lib ration  Nationale  -  FLN)é

மசறவலசய்ய இருத்திக்லகைபோண்டதடன, அதன லவற்றிக்கப்
பினவினைர் ஒரு மூனிறைைபோண்ட கைபோெத்திற்க அலஜீரிய
அரசைபோங்கத்தடமவினைமய கூட இறணந்திருந்தைபோர்.
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னப்மெைபோவின கடந்தைபோக்கதல நைபோனகைபோம் அகெத்றத
உறடத்தத. பிலரஞ்சு பிரிவின லனரும்னைபோனறே அவரத
திரித்தலகறள நிரைபோகரித்ததைபோல, பியர் பிரைபோங் தறெறேயிெைபோவினை
சிறனைபோனறேயிவினைரைபோல அதிகைபோரத்தவரீதியில அவர்கள
லவளிமயற்ிறைப்னட்டவினைர். 1953 இல அலேரிக்க மசைபோசலச
லதைபோழிெைபோளர் கட்சி (SWP) ஒரு கடறேயைபோவினை விேர்சவினைத்தடன
னப்மெைபோவைபோத திரித்தலகளுக்க விறடயிறத்ததடன, அத
அறவினைத்த ேரபுவழி ட்லரைபோட்ஸகஸடகளின சர்வமதச
ஐக்கயத்திற்க அறறழைப்புவிடத்த ஒரு னகரங்க கடிதத்றத
லவளியிட்டத. இதமவ நைபோனகைபோம் அகெத்தின அறவினைத்தெகக்
கழுவிற்க அடித்தளேைபோக ேைபோறியத, அதில பிலரஞ்சு
லனரும்னைபோனறேயும் உளளடங்கம்.

ஆவினைைபோல, மசைபோசலச லதைபோழிெைபோளர் கட்சி (SWP), னப்மெைபோவைபோதம்
மீதைபோவினை அதன எதிர்ப்றன, லதைபோடர்ந்த மனணவிலறெ.
அதற்கடத்த 10 ஆண்டகளின மனைபோத, SWP லனருேளவில
னப்மெைபோவைபோதிகளுடவினைைபோவினை அதன கருத்த மவறனைபோடகறளக்
றகவிட்ட, பினவினைர் 1963 இல தவிர்க்கவியெைபோதவைபோற
(அலேரிக்க) ஐக்கய லசயெகத்றத உருவைபோக்க
அவர்களுறடமவினைமய இறணந்தத. இதற்கறடமய ஏர்லவினைஸட்
ேண்மடல அலேரிக்க தறெறேறய ஏற்ிறைைபோர். னப்மெைபோ
அதிகரித்தளவில இரண்டைபோம்னட்ச னைபோத்திரம் வகக்க
தளளப்னட்டிருந்தைபோர், பினவினைர் விறரவிமெமய ஐக்கய
லசயெகத்திலருந்த லவளிமயறிவினைைபோர். பிடல கைபோஸட்மரைபோவிற்க
ேற்றம் அவரத கட்டி முதெைபோளித்தவ மதசியவைபோத "26 வத
ஜேிஸூறெ இயக்கத்திற்க" நினந்தறவினையற்ிறை ஆதரவு எனனதன
அடித்தளத்தில 1963 ேறஐக்கயம் அறேந்திருந்தத. கயூனைபோவில
கைபோஸட்மரைபோ அதிகைபோரத்றதக் றகப்னற்றியறே ஒரு லதைபோழிெைபோளர்
அரறச அறேத்ததைபோகவும், கைபோஸட்மரைபோ, ஏர்லவினைஸமடைபோ "மச"
கமவரைபோ ேற்றம் ஏறவினைய கயூன தறெவர்கள "இயலபிமெமய
ேைபோர்க்சிஸடகளின" னைபோத்திரம் வகத்ததைபோகவும் ஐக்கய
லசயெகத்தைபோல கூிறைப்னட்டத.

இந்த முனமவினைைபோக்க கயூனைபோவின லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றத,
அதன லசைபோந்த அங்கங்கள ஒருமனைபோதம் அதிகைபோரத்றத
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லகைபோண்டிருக்கவிலறெ எனிறை நிறெயில, அவர்கறள
நிரைபோயுதனைபோணியைபோக்க ேட்டம் மசறவ லசய்யவிலறெ. அத
ஸரைபோலனிச ேற்றம் கட்டி முதெைபோளித்தவ மதசியவைபோத
அறேப்புகளுக்க விேர்சவினைேற்ிறை ஆதரவு வறழைங்க, அவற்றின
பிடிறய லனருந்திரளைபோவினை ேக்கள மீத னெப்னடத்தி, சர்வமதச
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றதயும் நிரைபோயுதனைபோணியைபோக ஆக்கயத.
இவ்வைபோற லசய்றகயில, னப்மெைபோவைபோதம் ஏகைபோதினத்தியத்தின
இரண்டைபோவத முகறேயைபோக உருலவடத்தத. லதைபோழிெைபோள வர்க்கம்
ேற்றம் இறளஞர்களின னைபோர்றவயில னறறழைய அதிகைபோரத்தவ
எந்திரங்கள அதிகளவில ேதிப்பிறழைந்த லகைபோண்டிருந்த
நிறெறேகளின கீழ், அத வகத்த னைபோத்திரம் முனபினும் அதிக
முக்கயத்தவம் மிக்கதைபோக ேைபோறியிருந்தத.

இத SWP ேற்றம் னப்மெைபோவைபோதிகளின ஐக்கயத்திற்க
லவறம் ஓரைபோண்டக்கப் பினவினைர் இெங்றகயில உறதி
லசய்யப்னட்டத. னைபோரிய லசலவைபோக்க லனற்றிருந்த ஒரு
ட்லரைபோட்ஸகச கட்சியைபோவினை ெங்கைபோ சே சேைபோஜே கட்சி (LSSP) 1964
இல மதசியவைபோத ஸ்ரீெங்க சுதந்திர கட்சியுடன ஒரு
முதெைபோளித்தவ கூட்டணி அரசைபோங்கத்தில இறணந்தத.
அரசைபோங்கத்திற்கள LSSP  நுறறழைந்ததற்க விறெயைபோக, சிங்கள
மனரிவினைவைபோதத்திற்க ஆதரவளிப்னதற்கைபோக அந்நைபோட்டின தமிழ்
சிறனைபோனறேயிவினைர் றகவிடப்னட்டவினைர். அந்நைபோட இனவினைமும்
இக்கைபோட்டிக்லகைபோடப்பின விறளவுகறள அனுனவித்த வருகிறைத.
அந்நடவடிக்றக தமிழ் சிறனைபோனறேயிவினைறர ஒதக்க
றவப்னறதக் கூடதெைபோக னெப்னடத்தியமதைபோட, மூனற
தசைபோப்தங்களைபோக இெங்றக இரத்தந்மதைபோய்ந்த உளநைபோட்ட மனைபோரில
மூழ்கவதற்கம் இட்டச் லசனிறைத.

1968 இல பிரைபோனசில முதெைபோளித்தவ ஆட்சிறயக்
கைபோப்னைபோற்ிறை உதவுவதிலும் னப்மெைபோவைபோதிகள ஒரு முக்கய
னைபோத்திரம் வகத்தவினைர். அந்த முக்கய சம்னவங்களினமனைபோத
அவர்களத னைபோத்திரத்றத ஒருவர் ஆரைபோய்வைபோமரயைபோவினைைபோல, இரண்ட
விடயங்கள அதிர்ச்சியூட்டம்: ஒனற ஸரைபோலனிசத்றத மநைபோக்கய
அவர்களத ஒப்புக்லகைபோளளும் நிறெப்னைபோட, ேற்ிறைத ேைபோணவர்



42 1968: பினல் உருவான்சின் கொடபல் உருவாத தவாகிறதரைலநிறுத்தமும மல் உருவாணவாகிறதர் எழுச்சியும

சூறழைலல மேமெைபோங்கயிருந்த "புதிய இடதின" ேைபோர்க்சிச-விமரைபோத
தத்தவங்கறள அவர்கள விேர்சவினைேற்ற ஏற்றக் லகைபோண்டறே.

அலன் கிறிவினும, புனட்சிகன கமயூனிஸ்ட் இரைளஞர் அரைமப்பும
(JCR)

இரண்டைபோம் உெக மனைபோர் முடிந்தமனைபோத பிரைபோனசில நைபோனகைபோம்
அகெம் கணிசேைபோவினைளவிற்க லசலவைபோக்க லகைபோண்டிருந்தத. 1944
இல பிலரஞ்சு ட்லரைபோட்ஸகச இயக்கம், மனைபோரினமனைபோத
பிளவுனட்டிருந்த இத, சர்வமதச கம்யூனிஸட் கட்சிறய (Parti

Communiste  Internationaliste  -  PCI) உருவைபோக்கவதற்கைபோக
ேறஐக்கயேைபோக இருந்தத. இரண்ட ஆண்டகளுக்க பினவினைர்
PCI சுேைபோர் 1,000 அங்கத்தவர்கறளக் லகைபோண்டிருந்ததடன,
நைபோடைபோளுேனிறை மதர்தலகளில 11 மவட்னைபோளர்கறள நிறத்தியத.
அவர்கள 2 இல இருந்த 5 சதவீத வைபோக்ககறளப் லனற்ிறைவினைர்.
அவ்வறேப்பின நைபோளிதழ் La  V rité é னத்திரிறக விற்னறவினை
நிறெயங்களில விற்கப்னட்டமதைபோட, ஒரு னரந்த வைபோசகர்
வட்டத்றதயும் லகைபோண்டிருந்தத. அதன லசலவைபோக்க ஏறவினைய
அறேப்புகளிலும் விரிவறடந்தத; லேைபோத்தம் 20,000
அங்கத்தவர் எண்ணிக்றகயுடன மசைபோசலஸட் இறளஞர்
அறேப்பின ஒட்டலேைபோத்த தறெறேயும் ட்லரைபோட்ஸகஸடகறள
ஆதரித்தத. PCI இன அங்கத்தவர்கள மவறெ நிறத்த
இயக்கத்தில ஒரு பிரதைபோவினை னைபோத்திரம் வகத்தவினைர். அந்நைபோட்றடமய
அதிர றவத்த அந்த மவறெநிறத்தம், 1947 இல
அரசைபோங்கத்திலருந்த பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சி
லவளிமயறவதற்க அறத நிர்னந்தித்தத.

எவ்வைபோறிருந்த மனைபோதினும், அதற்கடத்த வந்த
ஆண்டகளில சர்வமதச கம்யூனிஸட் கட்சியின (PCI) புரட்சிகர
மநைபோக்கநிறெ அதன லசைபோந்த அணிகளுக்கள இருந்த
உட்கூறகளிடம் இருந்மத லதைபோடர்ச்சியைபோவினை தைபோக்கதலன கீழ்
வந்தத. 1947 இல சமூக-ஜேவினைநைபோயக SFIO  (Section  Fran aise  deç

l’Internationale  Ouvri re)è  கூர்றேயைபோக வெதிற்க நகர்ந்த, அதன
இறளஞர் அறேப்றனக் கறெத்தடன, அதன ட்லரைபோட்ஸகச
தறெவறர லவளிமயற்றியத. அப்மனைபோத PCI இன லசயெைபோளர்
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ஈவைபோன கமிறைப்மனைபோ (Yvan  Craipeau) தறெறேயிலருந்த அந்த
வெதசைபோரி, எந்தலவைபோரு புரட்சிகர முனமவினைைபோக்றகயும் ஒதக்கத்
தளளி தவினைத பிரதினலப்றன கைபோட்டியத. ஓரைபோண்டக்கப் பினவினைர்
அந்த அணி, பிலரஞ்சு லேய்யியெைபோளர் மஜேைபோன-மனைபோல சைபோர்த்ர்
(Jean-Paul  Sartre)  [Rassemblement  D mocratique  R volutionnaire  -  RDR]é é

தறெறேயிெைபோவினை னரந்த இடத இயக்கத்திற்கள PCI ஐ
கறெத்தவிடவதற்க ஆதரவைபோக வைபோதிட்டதம் அத
லவளிமயற்ிறைப்னட்டத. கமிறைப்மனைபோ உட்னட,
லவளிமயற்ிறைப்னட்ட முனவினைணி பிரமுகர்களில னெர், பினவினைர்
PSU இல மீளஎழுச்சி கண்டவினைர்.

அமத ஆண்டில, 1948 இல, லகைபோர்மவினைலுயிஸ
கைபோஸமரைபோறியைபோடிஸ (Cornelius  Castoriadis) ேற்றம் கமளைபோட்
லுஃமனைபோர் (Claude  Lefort) தறெறேயிெைபோவினை மசைபோசலசேைபோ அலெத
கைபோட்டமிரைபோண்டித்தவினைேைபோ (Socialisme  ou  barbarie) எனும் ேற்லிறைைபோரு
கழு PCI  இல இருந்த லவளிமயறியத. இந்த கழு, மசைபோவியத்
ஒனறியத்றத ஓர் உருக்கறெந்த லதைபோழிெைபோளர் அரசைபோக
எடத்தக்கைபோட்டிய ட்லரைபோட்ஸகயின னகப்னைபோய்றவ நிரைபோகரித்தம்,
"அதிகைபோரத்தவ முதெைபோளித்தவத்தின" அறேப்புமுறிறைக்கள
ஸரைபோலனிச ஆட்சி ஒரு புதிய வர்க்கலேவினை வைபோதிட்டம்,
னனிப்மனைபோர் ஆரம்பித்ததற்க தேத பிரதினலப்றன கைபோட்டிவினை.
இந்த நிறெப்னைபோட்டின அடித்தளத்தில இக்கழு ேைபோர்க்சிசத்திற்க
விமரைபோதேைபோவினை எண்ணிறிறைந்த நிறெப்னைபோடகறள அபிவிருத்தி
லசய்தத. Socialisme  ou barbarie கழுவின எழுத்தக்கள ேைபோணவர்
இயக்கத்தின மீத கணிசேைபோவினை லசலவைபோக்க லசலுத்தி வந்தத,
அத்தடன அதன அங்கத்தவர்களில ஒருவரைபோவினை மஜேைபோன-
பிரைபோனசுவைபோ லமயைபோத்தைபோர் (Jean  Fran ois  Lyotard)ç  பினவினைர்
பினநவீவினைத்தவத்தடன லதைபோடர்புனட்ட சித்தைபோந்தத்றத
அபிவிருத்தி லசய்வதில ஒரு முனவினைணிப் னைபோத்திரம் வகத்தைபோர்.

எவ்வைபோறிருப்பினும் பிரைபோனசில ட்லரைபோட்ஸகச இயக்கத்திற்க
ஒரு மிகப்லனரிய அடியைபோக இருந்தத, னப்மெைபோவைபோதேைபோகம்.
சர்வமதச கம்யூனிஸட் கட்சி (PCI) அரசியலரீதியிலும்
அறேப்புரீதியிலும் மிமஷல னப்மெைபோவின கறெப்புவைபோத
(liquidationist) லகைபோளறக ேற்றம் அறதயடத்த னப்மெைபோவைபோத
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சிறனைபோனறேயிவினைரைபோல லனரும்னைபோனறே பிரிவு
லவளிமயற்ிறைப்னட்டறே ஆகயவற்ிறைைபோல னெவீவினைேறடந்தத.
பியர் ெம்மனர் (Pierre  Lambert) தறெறேயிெைபோவினை PCI இன
லனரும்னைபோனறேயிவினைர் கறித்த இக்கட்டறர லதைபோடரின இறதி
னைபோகத்தில விவரிக்கப்னடம். பிளவுனட்ட பினவினைர் பியர் பிரைபோங்
(Pierre  Frank) தறெறேயிெைபோவினை னப்மெைபோவைபோத சிறனைபோனறேயிவினைர்,
அலஜீரிய மனைபோரில மதசிய சுதந்திர இயக்கத்திற்க (FLN)

நறடமுறிறை உதவிகள ேற்றம் தளவைபோட னரிவர்த்தறவினை
உதவிகறள வறழைங்கவதன மீத கவவினைம் லசலுத்திவினைர்.
1960 களின மனைபோத அத லதைபோழிற்சைபோறெகளுக்கள லனரியளவில
ஏதம் லசலவைபோக்க லகைபோண்டிருக்கவிலறெ. ஆவினைைபோல அத
ேைபோணவர் வட்டைபோரங்களில ஆதரறவப் லனற்றிருந்ததடன, 1968
இல அதமனைபோனிறை அடக்ககள ேத்தியில ஓர் முக்கய னைபோத்திரம்
வகத்தத. அரைபோஜேகவைபோத டைபோனியல மகைபோன-லனனடிற் ேற்றம்
ேைபோமவைபோயிச அென ஜிேைபோர் மனைபோனிறை பிரனெங்கமளைபோட ேைபோணவர்
எழுச்சியில நனகறியப்னட்ட முகங்களில ஒனிறைைபோக இருந்தவர்
அதன முனவினைணி அங்கத்தவரைபோவினை அென கறிவின ஆவைபோர்.

1955 இல அவரத 14 வயதில ஸரைபோலனிச இறளஞர்
இயக்கத்தில இறணந்த கறிவின, 1957 இல ேைபோஸமகைபோவில
இறளஞர் விறழைைபோவில னங்லகடத்த ஓர் உத்திமயைபோகபூர்வ
பிரதிநிதிகள கழுவின னைபோகேைபோக இருந்தைபோர். அவர் அலஜீரிய FLN

அங்கத்தவர்கறளச் சந்தித்தைபோர் எனனதம், அலஜீரியைபோறவ
லனைபோறத்த வறரயில கம்யூனிஸட் கட்சியின லகைபோளறககறள
மநைபோக்க ஒரு விேர்சவினைரீதியிெைபோவினை ேமவினைைபோனைபோவத்றத வளர்த்தைபோர்
எனனதம் அவரத சுயசரிறதயில உளளத. ஓரைபோண்டக்கப்
பினவினைர் அவர் அலஜீரிய பிரச்சிறவினை மீத னப்மெைபோவைபோத PCI

உடன ஒத்தறறழைக்க லதைபோடங்கவினைைபோர். கறிவின ஆரம்னத்தில
அவருக்க PCI இன பினபுெம் கறித்த லதரியைபோத எனற
வைபோதிடகிறைைபோர், ஆவினைைபோல அவரத இரண்ட சமகைபோதரர்கள
அவ்வறேப்பின தறெறேயில இருந்த நிறெயில இத
லனரும்னைபோலும் அவ்வைபோறிருக்க சைபோத்தியமிலறெ. கறிறைந்தனட்சம்
1961 இல, எந்தலவைபோரு சம்னவத்திலும் அவர் PCI உடன
இறணந்திருந்தைபோர், அமதமவறளயில ஸரைபோலனிச ேைபோணவர்
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அறேப்னைபோவினை UEC க்கள (Union des tudiants communistes) é லதைபோடர்ந்த
உத்திமயைபோகபூர்வேைபோக மவறெ லசய்த வந்தைபோர்.

கறிவின மவகேைபோக PCI ேற்றம் ஐக்கய லசயெகத்தின
தறெறேக்கள வளர்ந்தைபோர். 1965 இல 24 வயதிலருந்த
கறிவின, பியர் பிரைபோங் ேற்றம் மிமஷல லுக்லகன (Michel

Lequenne) உடன மசர்ந்த கட்சியிவினைத அரசியல கழுவின
உயர்ேட்ட தறெறேயில இடம் லனற்றிருந்தைபோர். அமத ஆண்ட
அவர் லுக்லகனனுக்க ேைபோற்ிறைைபோக ஐக்கய லசயெகத்தின நிர்வைபோக
கழுவில நியமிக்கப்னட்டைபோர்.

1966 இல னைபோரீஸ னலகறெக்கறழைகத்தில (La  Sorbonne)  UEC

இன கறிவின பிரிவு, இடதின லனைபோத ஜேவினைைபோதினதி மவட்னைபோளர்
பிரைபோனசுவைபோ மித்திமரைபோனுக்க ஆதரவு வறழைங்க ேறத்ததற்கைபோக
ஸரைபோலனிச தறெறேயைபோல லவளிமயற்ிறைப்னட்டத. ஏறவினைய UEC

இன களர்ச்சி பிரிவுகளுடன மசர்ந்த அவர் JCR ஐ (Jeunesse

Communiste R volutionnaire) é நிறவ லசனிறைைபோர், ஏிறைத்தைபோறழை முழுறேயைபோக
ேைபோணவர்கறளக் லகைபோண்டிருந்த அத, PCI மனைபோலனறி,
லவளிப்னறடயைபோக தனறவினைத்தைபோமவினை ட்லரைபோட்ஸகசத்திற்க
லனைபோறப்மனற்னதைபோக அறிவிக்கவிலறெ. 1969 ஏப்ரலல JCR

ேற்றம் PCI  அப்மனைபோத Ligue Communiste  ஐ (1974 இல இருந்த,
இத Ligue Communiste R volutionnaire  LCRé ―  எனிறைைபோவினைத) உருவைபோக்க
உத்திமயைபோகபூர்வேைபோக இறணந்தவினை, முனவினைதைபோக பிலரஞ்சு
உளதறிறை ேந்திரி அவ்விரு அறேப்புகளுக்கம் ஓரைபோண்ட
தறடவிதித்திருந்தைபோர்.

அதற்க முனவினைமர, 1968 இல மூர்க்கேைபோவினை உத்மவகத்தடன
ஆவினைைபோல சிறிதளமவ அரசியல அனுனவம் லகைபோண்ட ஓர் இளம்
முதிர்ச்சி லனிறைைபோத அறேப்னைபோக இருந்த JCR ஐ முனனுக்கக்
லகைபோண்ட வர கறிவின முயற்சித்தைபோர்: “நைபோம் சிெ நூற
அங்கத்தவர்கள லகைபோண்ட ஓர் அறேப்னைபோக இருக்கெைபோம்,
அவர்களின சரைபோசரி வயத அமவினைகேைபோக அந்மநரத்தில சட்டபூர்வ
வயத வந்மதைபோர் வயதைபோவினை இருப்னத்தி ஒனறிறை ஒத்திருந்தத.
ஒரு கூட்டம் ேற்றம் ஆர்ப்னைபோட்டத்தில இருந்த ேற்லிறைைபோனறக்க
ஒனற ேைபோற்றி ஒனிறைைபோக அடத்தடத்த மிக முக்கய
மவறெகளைபோல உந்தப்னட்டிருந்த நைபோம் விடயங்கறள
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முழுறேயைபோக சிந்திக்கக்கூட மநரமிலெைபோேல இருந்மதைபோம்
எனனறதக் கறிப்பிட மவண்டியமத இலறெ. நேத
கட்டப்னைபோடைபோவினை சக்திகளின கண்மணைபோட்டத்தில நைபோம்
னலகறெக்கறழைகங்களிலும், மவறெ நிறத்தம் ேற்றம்
வீதிகளிலும் நேத வீடகளில இருப்னறதப் மனைபோெ
உணர்ந்மதைபோம். அரசைபோங்கத்திவினைத பிரச்சிறவினைக்கத் தீர்வு
ேற்லிறைைபோரு ேட்டத்தில நடந்தத, அதன மீத நைபோம் மிகக்
கறிறைவைபோகமவ லசலவைபோக்க லகைபோண்டிருந்மதைபோம்”.2

உண்றேயில, அதமனைபோனிறை வைபோதங்கள ஏற்புறடயதைபோக
இருக்கவிலறெ. 1968 இல 27 வயதிலருந்த அென கறிவின
ஒப்பீட்டளவில அப்மனைபோத இளம் வயதில இருந்தைபோர் எனிறைைபோலும்
ஏற்கவினைமவ கணிசேைபோவினைளவிற்க அரசியல அனுனவம்
லனற்றிருந்தைபோர். அவர் ஸரைபோலனிச அறேப்புகறளக் கறித்த
ஆழ்ந்த புரிதறெப் லனற்றிருந்தைபோர், மேலும் ஐக்கய
லசயெகத்தின ஓர் அங்கத்தவரைபோக அவர் ட்லரைபோட்ஸகச
இயக்கத்திற்கள நிெவிய சர்வமதச மேைபோதலகறளக் கறித்த
முற்றிலும் னரிச்சயேைபோக இருந்தைபோர். அந்மநரத்தில ஏற்கவினைமவ
அவர் னலகறெக்கறழைகத்றத விட்டிருந்தைபோர் எனிறைைபோலும், பினவினைர்
அவர் JCR இன நடவடிக்றககறள முனலவினைடப்னதற்கைபோக
அதற்கள மீண்டம் நுறறழைந்திருந்தைபோர்.

1968 மே-ஜேிஸூனில, JCR இன அரசியல நடவடிக்றகறய
னருவேறடயைபோத சிிறைைபோர்களின அனுனவேற்ிறை நடவடிக்றகயைபோக
விட்டவிட முடியைபோத, அதற்க ேைபோிறைைபோக அறவ ேரபுவழி
ட்லரைபோட்ஸகசத்திற்க எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்தில னப்மெைபோவைபோதத்தைபோல
அபிவிருத்தி லசய்யப்னட்ட அரசியல மனைபோக்கைபோல
வழிநடத்தப்னட்ட இருந்தத. ஐக்கய லசயெகம் (United Secretariat),
நைபோனகைபோம் அகெத்திலருந்த உறடத்தக் லகைபோண்ட லசனிறை
னதிறவினைந்த ஆண்டகளுக்கப் பினவினைர், அத அதன அரசியறெ
ேட்டம் ேைபோற்றியிருக்கவிலறெ ேைபோிறைைபோக அதன சமூக
மநைபோக்கநிறெறயமய ேைபோற்றி இருந்தத. அத ஒரு னைபோட்டைபோளி
வர்க்க சக்தியைபோக இருக்கவிலறெ, அதற்க ேைபோிறைைபோக அத ஒரு
கட்டி முதெைபோளித்தவ இயக்கேைபோக இருந்தத. னப்மெைபோவைபோதிகள

2 Daniel Bensaid, Alain Krivine, Mai si! 1968-1988: Rebelles et repentis, Montreuil: 1988, p. 39
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ஒனிறைறர தசைபோப்தங்களுக்க, ஸரைபோலனிச ேற்றம் சீர்திருத்தவைபோத
எந்திரங்களின பிறறழைப்புவைபோதிகளுக்க ஆதரவளிக்க
முயற்சித்திருந்தவினைர் எனனதடன, மதசிய இயக்கங்கறள
ஊக்கவித்த வந்தவினைர். அதமனைபோனிறை இயக்கங்களின சமூக
மநைபோக்கநிறெ னப்மெைபோவைபோதிகளிவினைத இரண்டைபோவத இயலனைபோவினை
தனறேயைபோக ேைபோறியிருந்தத. ேைபோர்க்சிசத்தின ஒரு தத்தவைபோர்த்த
திரித்தலவைபோதேைபோக லதைபோடங்கய அத, அவர்களத அரசியல
அங்க இெட்சணத்தின அறேப்புரீதியிெைபோவினை னைபோகேைபோக
ேைபோறியிருந்தத - அதற்க முனவினைர் வறரயில அத ஸதூெேைபோவினை
ஆட்சிலயலறெயிலருந்த அரசியலுக்க ேைபோறம்
வறரயறிறைகளில அனுேதிக்கத்தக்க அளவில இருந்தத.

1848 ஐமரைபோப்பிய புரட்சிகளின மதைபோலவியிலருந்த
னடிப்பிறவினைகறள வறரறகயில, ேைபோர்க்ஸ, கட்டி முதெைபோளித்தவ
வர்க்கத்தின முனமவினைைபோக்றக, லதைபோழிெைபோள வர்க்க
முனமவினைைபோக்கலருந்த பினவருேைபோற மவறனடத்தி கைபோட்டிவினைைபோர்:
“ஜேவினைநைபோயக கட்டி முதெைபோளித்தவ வர்க்கத்திவினைர், ஒட்டலேைபோத்த
சமூகத்றதயும் புரட்சிகர னைபோட்டைபோளி வர்க்கத்தின
நெனகளுக்மகற்ன ேைபோற்றவதிலருந்த விெக, நிெவும் சமூகத்றத
சைபோத்தியேைபோவினை அளவிற்க அவர்களுக்க லசனகரியேைபோக ேற்றம்
அவர்களைபோல சகத்தக் லகைபோளளத்தக்க சமூக நிறெறேகளின ஒரு
ேைபோற்ிறைத்றத ேட்டமே விரும்புவர்.”3 இந்த னண்புேயப்னடத்தல
(characterisation),  1968  இல சேேைபோவினை அளவில
னப்மெைபோவைபோதிகளுக்க லனைபோருத்தேைபோக இருந்தத. இத அரைபோஜேவைபோதம்
ேற்றம் ஏறவினைய கட்டி-முதெைபோளித்தவ இயக்கங்கறள
மநைபோக்கய அவர்களின விேர்சவினைேற்ிறை ேமவினைைபோனைபோவத்திலருந்த
லதளினடத்தப்னட்டத, அத்தறகய இயக்கங்களுக்க எதிரைபோக
ேைபோர்க்ஸ ேற்றம் ஏங்லகலனைபோல முந்றதய நைபோட்களில
சேரசத்திற்கடமினறி மனைபோரைபோடப்னட்டத. அந்த கைபோெகட்டத்திலும்
சரி, இனறிறைய கைபோெகட்டத்திலும் சரி அவர்கள அதமனைபோனிறை
பிரச்சிறவினைகறள இவினை, ஆண்னைபோல/லனண்னைபோல ேற்றம் னைபோலயல
சைபோர்ந்த பிரச்சிறவினைகமளைபோட இறணத்திருந்தவினைர், லதைபோடர்ந்த
இறணத்த வருகனிறைவினைர் எனனதம் லவளிப்னறடயைபோக

3 Karl Marx and Friedrich Engels, “Speech to the Central Authority of the Communist League”



48 1968: பினல் உருவான்சின் கொடபல் உருவாத தவாகிறதரைலநிறுத்தமும மல் உருவாணவாகிறதர் எழுச்சியும

முக்கயத்தவம் மிக்கதைபோகம்; மேலும் லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றத
தூற்றம் மதசியவைபோத இயக்கங்களின தறெவர்கறள அவர்கள
உத்மவகப்னடத்தவதடன, தங்கறளத்தைபோங்கமள கரைபோேப்புிறை
ேத்தியதர வர்க்க அடக்ககறள மநைபோக்க சைபோய்த்தக்
லகைபோளகனிறைவினைர். இந்த விடயம் ரஷ்ய லவகஜேவினைவைபோதிகளுக்க
(Populists) எதிரைபோக லெனிவினைைபோல மனைபோரைபோடப்னட்டத.

“ட்கொடனல் உருவாட்ஸ்கிஸ்ரைட விட அதிகளவில்  குதவாகிறதனல் உருவாயிஸ்ட் ”

அறவினைத்திற்கம் மேெைபோக கயூன தறெறேக்க வறழைங்கய
முற்றிலும் விேர்சவினைேற்ிறை ஆதரவைபோல கறிவினின JCR

கணைபோம்சப்னட்டிருந்தத –  இந்த பிரச்சிறவினைதைபோன 1963
ஐக்கயத்தின இதயதைபோவினைத்தில இருந்தத. LCR  இன வரெைபோற்றிறை
எழுதிய ஆசிரியர் மஜேைபோன-மனைபோல சைபோல, “ஒரு அறேப்பின
அறடயைபோளம், மே 68 முனவினைர் னெ விதத்திலும்
ட்லரைபோட்ஸகசவைபோதிகள எனனறத விட லனரிதம்
கமவரைபோவைபோதிகளைபோக லதரிந்ததைபோக" கறிப்பிடகிறைைபோர்.4

அக்மடைபோனர் 19, 1967 இல, லனைபோலவியைபோவில மச
கமவரைபோவின னடலகைபோறெக்க 10 நைபோட்களுக்கப் பினவினைர், னைபோரீஸ
மூச்சுவைபோலற்மர (Mutualit) ேண்டனத்தில JCR  அவருக்க அஞ்சல
லசலுத்தம் ஒரு கூட்டத்திற்க ஏற்னைபோட லசய்தத. கமவரைபோவின
னடங்கள JCR கூட்டத்தில எங்லகங்கம் நிறிறைந்திருந்தத. 2006
இன அவரத சுயசரிதத்தில அென கறிவின எழுதறகயில,
“மூனிறைைபோம் உெக நைபோடகளின சுதந்திர மனைபோரைபோட்டங்கறளக்
கறித்த எங்களின மிகவும் முக்கய கறிப்புப்புளளி
ஐயத்திற்கடமினறி கயூன புரட்சியைபோகம், அத 'ட்லரைபோட்ஸமகைபோ-
கமவரைபோவைபோதிகள' (‘Trotsko-Guevarists’) எனிறைறறழைக்கப்னடேளவிற்க
எங்கறள இட்டச் லசனிறைத …  கறிப்னைபோக மச கமவரைபோ
எங்களின னைபோர்றவயில புரட்சிகர மனைபோரைபோளியின முனேைபோதிரியைபோக
உருவைபோகயிருந்தைபோர்,”எனகிறைைபோர்.5

மச கமவரைபோறவ லனருறேப்னடத்தியதடன, LCR,
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின தறெறேறயக் கட்டிலயழுப்புவதடன

4 Jean-Paul Salles, La Ligue communiste révolutionnaire , Rennes: 2005, p. 49
5 Alain Krivine, Ça te passera avec l’âge, Flammarion: 2006, pp. 93-94
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பிறணந்திருந்த அதிமுக்கய பிரச்சிறவினைகறள தட்டிக்கழித்தத.
அந்த அலஜீரிய-கயூன புரட்சியைபோளரின வைபோழ்க்றக
சம்னவங்களில கைபோணக்கூடிய ஒமரலயைபோரு லனைபோதவைபோவினை னகதி
இருக்கிறைலதனிறைைபோல, அத, லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின அரசியல
சுயைபோதீவினைம் மீதைபோவினை அவரத அறசக்கமுடியைபோத விமரைபோதேைபோகம்.
அதற்க னதிெைபோக அவர் ஒரு சிறிய ஆயுதமேந்திய
சிறனைபோனறே, – கரைபோேப்புிறை னகதிகளில லசயலனடம் ஒரு
லகரிலெைபோ தருப்புகள – லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்திலருந்த
சுயைபோதீவினைேைபோக, மசைபோசலசப் புரட்சியின னைபோறதக்க இட்டச்
லசலலும் எனிறை நிறெப்னைபோட்றட பிரதிநிதித்தவம் லசய்தைபோர்.
இதற்க ஒரு தத்தவமேைபோ அலெத ஓர் அரசியல முனமவினைைபோக்மகைபோ
மதறவப்னடவிலறெ. ஒரு சிறிய கழுவின நடவடிக்றகயும்,
உத்மவகமும் ேட்டம் அவசியேைபோக இருந்தத. அரசியல
நவினைறவப் லனறவதற்கம், அவர்களத லசைபோந்த சுதந்திர
மனைபோரைபோட்டத்றத முனலவினைடப்னதற்கரிய லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின
ேற்றம் ஒடக்கப்னட்ட லனருந்திரளைபோவினை ேக்களின இயலுறே
ேறக்கப்னட்டத.

ஜேவினைவரி 1968 இல JCR நைபோளிதழ் Avant-Garde  Jeunesse,

கமவரைபோவின கருத்தருக்கறள பினவருேைபோற னரப்பியத: “நடப்பு
சூறழைலகறளப் லனைபோருட்னடத்தைபோேல, லகரிலெைபோக்கள, கறகய
கைபோெத்திமெைபோ அலெத நீண்ட கைபோெகட்டம் வறரயிமெைபோ,
சுரண்டப்னடம் ஒட்டலேைபோத்த ேக்கறள ஆட்சிக்க எதிரைபோவினை ஒரு
முனவினைணி மனைபோரைபோட்டத்திற்கள அவர்களைபோல லகைபோண்ட வர
முடியும் வறரயில, அவர்கள தங்கறளத்தைபோங்கமள அபிவிருத்தி
லசய்தலகைபோளள அறறழைப்புவிடவைபோர்கள”.

ஆவினைைபோல கமவரைபோவிவினைைபோல இெத்தீன அலேரிக்கைபோவில
பினனற்ிறைப்னட்ட லகரிலெைபோ மூமெைபோனைபோயம், அந்தளவிற்க
சுெனேைபோக பிரைபோனசிற்க லகைபோண்ட வரமுடியவிலறெ. அதற்க
னதிெைபோக ேண்மடல, பிரைபோங் ேற்றம் கறிவின இந்த
முனவினைணிப்-னறடயின (avant-garde) னைபோத்திரத்றத
ேைபோணவர்களுக்க வறழைங்கவினைர். அவர்கள, ேைபோணவர்களத
தனனிச்றசயைபோவினை நடவடிக்றககள ேற்றம் லனைபோலஸ உடவினைைபோவினை
அவர்களத வீதி மனைபோரைபோட்டங்கறள லனருறேப்னடத்திவினைர்.
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கமவரைபோவின கருத்தருக்கள, எந்தலவைபோரு முக்கய அரசியல
நிறெமநைபோக்றகயும் விறெயைபோக லகைபோடத்த கருட்டத்தவினைேைபோவினை
நடவடிக்றகவைபோதத்றத (activism) நியைபோயப்னடத்த மசறவ லசய்தத.
அவ்வைபோற லசய்ததன மூெேைபோக, னப்மெைபோவைபோதிகள முற்றிலுேைபோக
புதிய இடதின ேைபோர்க்சிச-விமரைபோத தத்தவங்கறள ஏற்றிருந்தவினைர்.
ேைபோணவர்களிறடமய ஒரு முனவினைணி னைபோத்திரம் வகத்த வந்த
புதிய இடத, அதனமூெேைபோக ஒரு உண்றேயைபோவினை ேைபோர்க்சிச
மநைபோக்கநிறெக்கரிய னைபோறதறயத் தடத்தத.

அங்மக அரைபோஜேவைபோத டைபோனியல மகைபோன-லனனடிற், ேைபோமவைபோயிச
அென ஜிேைபோர் ேற்றம் 1968 சம்னவங்களில பிரதைபோவினைேைபோக
இருந்த ஏறவினைய ேைபோணவர் தறெவர்களுக்கம், "ட்லரைபோட்ஸகச"
அென கறிவினுக்கம் இறடமய எந்தலவைபோரு கறிப்பிடத்தக்க
அரசியல வித்தியைபோசமும் இருக்கவிலறெ. அவர்கள இெத்தீன
வட்டைபோர னகதியில நடந்த வீதி மனைபோரைபோட்டங்களில
அக்கம்னக்கேைபோக கெந்தலகைபோண்டிருந்தவினைர். மஜேைபோன-மனைபோல சைபோல
எழுதகிறைைபோர்: “மே 6-11 வைபோரத்தின மனைபோத JCR இன
அங்கத்தவர்கள முனவினைணியில நினறிருந்ததடன, மகைபோன-
லனனடிற் ேற்றம் அரைபோஜேவைபோதிகளுடன உடன இறணந்த
எலெைபோ ஆர்ப்னைபோட்டங்களிலும் னங்கனற்றிவினைர் - இரவு மநர
தறடயரண்களும் அதில உளளடங்கம்.6 அப்மனைபோத
உக்கரேைபோவினை வீதி மனைபோரைபோட்டங்களின கைபோட்சிறயக் லகைபோண்டிருந்த
இெத்தீன வட்டைபோர மூச்சுவைபோலற்மர ேண்டனத்தில, மே 9 அனற,
நீண்ட கைபோெத்திற்க முனவினைமர தயைபோரிப்பு லசய்யப்னட்டிருந்த ஒரு
கூட்டத்றத JCR கூட்டியத. 3,000க்கம் மேற்னட்டவர்கள
அக்கூட்டத்தில னங்லகடத்தவினைர், பிரதைபோவினை மனச்சைபோளர்களில
ஒருவரைபோக டைபோனியல மகைபோன-லனனடிற் இருந்தைபோர்.

அமத கைபோெகட்டத்தில இெத்தீன அலேரிக்கைபோவில ஐக்கய
லசயெகம் நினந்தறவினையினறி மச கமவரைபோவின லகரிலெைபோ
முனமவினைைபோக்றக ஆதரித்தத. மே 1969 இல இத்தைபோலயில
நடத்தப்னட்ட அதன 9 வத உெக கைபோங்கரஸில, அலேரிக்க
பிரிவு அதன லதன-அலேரிக்க பிரிவுகறள மச கமவரைபோவின
முனேைபோதிரிறய பினனற்றேைபோறம், அவரத ஆதரவைபோளர்களுடன

6 Jean-Paul Salles, ibid., p. 52
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ஐக்கயப்னட்டிருக்கேைபோறம் அறிவுறத்தியத. இத,
மனைபோரைபோட்டத்றத கரைபோேப்புிறைங்களில இருந்த நகர்புிறைங்களுக்க
லகைபோண்ட லசலலும் மநைபோக்கல ஓர் ஆயுதமேந்திய லகரிலெைபோ
மனைபோரைபோட்டத்திற்க ஆதரவைபோக நகர்புிறைத்றத றேயேைபோக
லகைபோண்டிருந்த லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்திற்க புிறைமுதக கைபோட்டவறத
அர்த்தப்னடத்தியத. இந்த மூமெைபோனைபோயத்றத ஆதரித்த
கைபோங்கரஸில இருந்த லனரும்னைபோனறே பிரதிநிதிகளில ஏர்லவினைஸட்
ேண்மடல ேற்றம் பிலரஞ்சு பிரதிநிதிகள பியர் பிரைபோங் ேற்றம்
அென கறிவின ஆகமயைபோரும் உளளடங்க இருந்தவினைர்.
லகரிலெைபோ-னைபோணி மனைபோரைபோட்ட முனமவினைைபோக்கன மனரழிவுகரேைபோவினை
விறளவுகள கண்கூடைபோக அதிகரித்ததம், அத ஐக்கய
லசயெகத்திற்கள சர்ச்றசக்கரிய ஒரு ஆதைபோரேைபோக ேைபோறியிருந்த
மனைபோதினும், அவர்கள 10 ஆண்டகளுக்க கறிறைவிலெைபோேல
இந்த மூமெைபோனைபோயத்தில உறதியைபோக இருந்தவினைர். இந்த
னைபோறதறயப் பினலதைபோடர்ந்த லகைபோண்டிருந்த ேற்றம் லகரிலெைபோ
மனைபோரைபோட்ட னைபோறதறய எடத்திருந்த ஆயிரக் கணக்கைபோவினை
இறளஞர்கள அர்த்தமேயிலெைபோேல அவர்களத உயிறரத்
தியைபோகம் லசய்தவினைர், அமதமவறளயில லகரிலெைபோ-கடத்தலகள,
பிறணக்றகதிகறளப் பிடித்தறவத்தல ேற்றம் வனமுறிறை
மேைபோதலகள மனைபோனிறை நடவடிக்றககள லவறேமவினை லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்றத அரசியலரீதியில மநைபோக்கநிறெ பிிறைறழை றவக்க
ேட்டமே மசறவ லசய்தவினை.

“புனட்சிகன முன்டிப்பினைணிப் பரைடயல் உருவாக”  மல் உருவாணவாகிறதர்கள்

ேைபோணவர்கள வகத்த னைபோத்திரத்தில, னப்மெைபோவைபோதிகள எடத்த
முற்றிலும் விேர்சவினைேற்ிறை நிறெப்னைபோடைபோவினைத, ஜேிஸூன 1968 இன
லதைபோடக்கத்தில, JCRக்க தறடவிதிக்கப்னடவதற்க சற்ற
முனவினைதைபோக, பியர் பிரைபோங்கைபோல எழுதப்னட்ட மே ேைபோத
சம்னவங்கள கறித்த ஒரு நீண்ட கட்டறரயில
லவளிப்னறடயைபோக உளளத.

“மே ேைபோத புரட்சிகர முனவினைணிப் னறட இறளஞர்கறளக்
லகைபோண்டிருந்தத எனனத லனைபோதவைபோக ஏற்றக்
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லகைபோளளப்னடகிறைத,”  எனற எழுதிய பிரைபோங் லதைபோடர்ந்த
இறதயும் மசர்த்தக் லகைபோண்டைபோர்: “அரசியலரீதியில னனமுகேைபோக
இருந்த முனவினைணி னறடக்கள சிறனைபோனறேயிவினைர் ேட்டமே
ஒழுங்கறேந்திருந்த நிறெயிலும், அத லேைபோத்தத்தில ஓர்
உயர்ந்த அரசியல ேட்டத்றத லகைபோண்டிருந்தத.
முதெைபோளித்தவத்றத தூக்கலயறிந்த, மசைபோசலசத்றதக்
கட்டறேக்கம் ஒரு சமூகத்றத நிறவுவமத, அந்த இயக்கத்தின
மநைபோக்கலேனனறத அத உணர்ந்திருந்தத. 'மசைபோசலசத்திற்கைபோவினை
சேைபோதைபோவினை ேற்றம் நைபோடைபோளுேனிறை னைபோறதகளின' லகைபோளறக
ேற்றம் 'சேைபோதைபோவினை சகவைபோழ்வு' லகைபோளறக எனனத மசைபோசலசத்றதக்
கைபோட்டிலகைபோடப்னதைபோகம் எனனறதயும் அத உணர்ந்திருந்தத.
அத எலெைபோவிதேைபோவினை கட்டி முதெைபோளித்தவ வர்க்க
மதசியவைபோதத்றத நிரைபோகரித்ததடன, மிகவும் கறிப்பிடத்தக்க
னைபோணியில அதன சர்வமதசியவைபோதத்றத லவளிப்னடத்தியத.
அத னெேைபோக அதிகைபோரத்தவ-எதிர்ப்பு நவினைறவக்
லகைபோண்டிருந்ததடன, அதன னடிநிறெகளில ஜேவினைநைபோயகத்திற்க
உத்தரவைபோதேளிக்க மூர்க்கத்தடன தீர்ேைபோவினைகரேைபோக இருந்தத.”7

பிரைபோங், மசைபோர்மனைபோன னலகறெக்கறழைகத்றத "'இரட்றட
அதிகைபோரத்தின' மிகவும் அபிவிருத்தி அறடந்த வடிவேைபோக"
ேற்றம் "பிலரஞ்சு மசைபோசலச கடியரசின முதல சுதந்திர
பிரைபோந்தியேைபோக" வர்ணிக்கேளவிற்க கூட லசனிறைைபோர். அவர்
லதைபோடர்ந்த கறிப்பிட்டைபோர்: “நவ-முதெைபோளித்தவ னைபோவறவினையைபோளர்
சமூகத்திற்க, ேைபோணவர் எதிர்ப்புக்க தூண்டலனைபோருளைபோவினை
சித்தைபோந்தம், அவர்களத மனைபோரைபோட்டத்தில அவர்கள
னயனனடத்திய அணுகமுறிறைகள, சமூகத்தில அவர்கள
லகைபோண்டிருந்த ேற்றம் லகைபோண்டிருக்க மனைபோகனிறை இடம் (இத
அவர்களில லனரும்னைபோனறேயிவினைறர உயர்ேட்ட அரசு லதைபோழில
வறழைங்கவினைர்களைபோக அலெத முதெைபோளித்தவவைபோதிகளைபோக ஆக்கம்)
இந்த மனைபோரைபோட்டத்திற்கக் கறிப்பிடத்தக்களவிற்க ஒரு மசைபோசலச,
புரட்சிகர, ேற்றம் சர்வமதசிய கணைபோம்சத்றத வறழைங்கயத”.
ேைபோணவர்களத மனைபோரைபோட்டம், "ஒரு புரட்சிகர ேைபோர்க்சிச

7 Pierre Frank, “Mai 68: première phase de la révolution socialiste française”
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அர்த்தத்தில ஒரு மிக உயர்ந்த அரசியல ேட்டத்றத"
எடத்தக்கைபோட்டியத.8

யதைபோர்த்தத்தில அங்மக ேைபோணவர்களின ேத்தியில ேைபோர்க்சிச
அர்த்தத்திெைபோவினை எந்த புரட்சிகர நவினைவின சுவடம்
இருக்கவிலறெ. ேைபோணவர்கள ேத்தியில மேமெைபோங்கயிருந்த
அரசியல கருத்தருக்கள, “புதிய இடத” எனிறைறறழைக்கப்னட்டதன
தத்தவைபோர்த்த கடங்கற்கள அவர்களத மதைபோற்றவைபோறயக்
லகைபோண்டிருந்ததடன, அறவ ேைபோர்க்சிசத்திற்க எதிரைபோக னெ
ஆண்டகளைபோக அபிவிருத்தி லசய்யப்னட்டிருந்தவினை.

பிரைபோனசில '68 இயக்கம் கறித்த வரெைபோற்ிறைைபோளர் இங்கரிட்
கலஷ்லசர்-ம் ஹெைபோலட்றர (Ingrid  Gilcher-Holtey) பினவருேைபோற
எழுதகிறைைபோர்: “அந்த நிகழ்ச்சிப்மனைபோக்றக முனனுக்கக் லகைபோண்ட
லசனிறை அந்த ேைபோணவர் கழுக்கள, லவளிப்னறடயைபோக
தங்கறளத்தைபோங்கமள புதிய இடதின புத்திஜீவித
ஆமெைபோசகர்களின மீத அறேத்தக் லகைபோண்டிருந்தவினை அலெத
அவர்களத கருத்தருக்கள ேற்றம் விேர்சவினைங்களைபோல, கறிப்னைபோக
‘Socialisme  ou  barbarie’ ேற்றம் ‘Arguments’ அறேப்புகறளச்
சுற்றியிருந்த கழுவைபோவினை 'Situationist International' இன எழுத்தக்களைபோல
மேெைபோளுறே லனற்றிருந்தவினை. அவர்களத மூமெைபோனைபோய
நடவடிக்றக (மநரடியைபோக ஆத்திரமூட்டவத) ேற்றம் அவர்களத
லசைபோந்த சுய-கருத்தரு (விறைட்டவைபோத-எதிர்ப்பு, அதிகைபோரத்தவ-
எதிர்ப்பு, அறேப்புரீதியிெைபோவினை-எதிர்ப்பு, சர்வைபோதினத்திய-எதிர்ப்பு
ஆகயறவ) இரண்டமே புதிய இடதின ஒருங்கறணக்கம்
வடிவங்களுக்க சரியைபோக லனைபோருந்தி இருந்தவினை”.9

லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றத ஒரு புரட்சிகர வர்க்கேைபோக
கருத்தவதற்க னதிெைபோக, புதிய இடத, லதைபோழிெைபோளர்கறள
நுகர்வு ேற்றம் ஊடங்களினூடைபோக முதெைபோளித்தவ வர்க்க
சமூகத்திற்கள முற்றிலுேைபோக ஒருங்கறணந்திருந்த ஒரு
பினதங்கய ேக்களைபோக னைபோர்த்தத. புதிய இடத, அதன சமூக
னகப்னைபோய்வில, முதெைபோளித்தவ சுரண்டல எனிறை இடத்தில

8 Pierre Frank, ibid.
9 Ingrid Gilcher-Holtey, “Mai 68 in Frankreich” in 1968: Vom Ereignis zum Mythos, Frankfurt am 

Main: 2008, p. 25
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உறடறே ேைபோற்ிறைத்தின னைபோத்திரத்றத – உறடறே ேைபோற்ிறைம்
எனனறத முற்றிலும் உளவியலரீதியைபோவினை அலெத
வைபோழ்வியலவைபோத அர்த்தத்தில –  வலயுறத்தியத. “புரட்சி”
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தைபோல முனலவினைடக்கப்னட முடியைபோத, ேைபோிறைைபோக
புத்திஜீவித ேற்றம் சமூகத்தின விளிம்பிலருந்த கழுக்களைபோல
முனலவினைடக்கப்னடலேவினை அத வலயுறத்தியத. புதிய இடறதப்
லனைபோறத்த வறரயில, உந்தசக்திகளைபோக இருப்னறவ
முதெைபோளித்தவ சமூகத்தின வர்க்க முரண்னைபோடகள அலெ,
ேைபோிறைைபோக "விேர்சவினைபூர்வ சிந்தறவினையும்" ேற்றம் ஓர்
அறிலவைபோளிலனற்ிறை மேற்தட்டின நடவடிக்றககளுேைபோகம்.
புரட்சியின இெக்க இனியும் அதிகைபோர ேைபோற்ிறைம் ேற்றம்
உறடறே சைபோர்ந்த ேைபோற்ிறைேைபோக இருக்கவிலறெ, ேைபோிறைைபோக னைபோலயல
உிறைவுகளின ேைபோற்ிறைங்கள மனைபோனிறை சமூக ேற்றம் கெைபோச்சைபோர
ேைபோற்ிறைங்களைபோகம் எனற அத கருதியத. புதிய இடதின
பிரதிநிதிகளத கருத்தப்னடி அதமனைபோனிறை கெைபோச்சைபோர ேைபோற்ிறைங்கள
ஒரு சமூக புரட்சிக்கைபோவினை முனநினந்தறவினைகளைபோக இருந்தவினை.

பிரைபோனஸ ேற்றம் மஜேர்ேனியில இருந்த நனகறியப்னட்ட
இரண்ட ேைபோணவர் தறெவர்கள, டைபோனியல மகைபோன-லனனடிற்
ேற்றம் ரூடி டட்ஷ்க (Rudi  Dutschke)  இருவரும் “Situationist

International” ஆல ஈர்க்கப்னட்டிருந்தவினைர். அத ஆத்திரமூட்டம்
நடவடிக்றககறளக் லகைபோண்ட நவினைவில ேைபோற்ிறைத்றதக் லகைபோண்ட
வர பிரச்சைபோரம் லசய்தத. நிஜேத்தில டைபோடைபோவிவினைதம் (Dada- 20ஆம்
நூற்ிறைைபோண்டின ஐமரைபோப்பிய நவீவினை-னறடப்பியக்கம்) ேற்றம்
மிறகயதைபோர்த்தவைபோத னைபோரம்னரியத்தில மவரூனறிய கறெஞர்களின
ஒரு கழுவைபோல உருவைபோக்கப்னட்ட Situationists அறேப்பு,
நறடமுறிறை நடவடிக்றககளின முக்கயத்தவத்றத
வலயுறத்தியத. Situationists இன ஒரு சமீனத்திய கட்டறர அறத
இவ்வைபோற கறிப்பிடகிறைத: “லசயலவீரர்களின இறடயூற,
தீவிரப்னைபோட, தஷ்பிரமயைபோகம், ேறேதிப்பீட ேற்றம் உறதியைபோவினை
அனிறைைபோட நிறெறேகறள விறளயைபோட்டத்தவினைேைபோக
ேறஉருவைபோக்கம் லசய்வத ஆகயறவமய அறவினைத்த விதத்திலும்
ஊடருவி னரவிய சலப்பிலருந்த எழும் ஆழ்ந்த உிறைக்கத்தின
சர்வ வலெறே பிடியில சிக்கயுளள அறவினைவரத நவினைறவயும்
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நிரந்தரேைபோக புரட்சிகரேயப்னடத்த ேற்றம் உயர்த்த
வழிவறககளைபோக உளளவினை”.10 

அதமனைபோனிறை நிறெப்னைபோடகள ேைபோர்க்சிசத்திற்க எவ்விதேைபோவினை
லதைபோடர்புேற்ிறை விடயங்களைபோகம். தீர்க்க முடியைபோத வர்க்க
மேைபோதலகளைபோல கணைபோம்சப்னட்ட ஒரு சமூகத்திற்கள இருக்கம்
அதன நிறெறேயில மவரூனறி இருந்த லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்தின புரட்சிகர னைபோத்திரத்றத அவர்கள ேறத்தவினைர்.
புிறைநிறெரீதியில அறேந்திருந்த வர்க்க மனைபோரைபோட்டமே புரட்சிக்க
உந்தசக்தியைபோக உளளத. அதன விறளவைபோக ேைபோர்க்சிச
புரட்சியைபோளர்களத னணி ஆத்திரமூட்டம் நடவடிக்றககறளக்
லகைபோண்ட லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றத தூண்டிவிடவதலெ அதற்க
ேைபோிறைைபோக அதன அரசியல நவினைறவ உயர்த்தவதம் ேற்றம் அதன
லசைபோந்த விதிக்க அதமவ லனைபோறப்மனற்க உதவும் வறகயில
ஒரு புரட்சிகர தறெறேறய வறழைங்கவதம் ஆகம்.

இெத்தீன வட்டைபோர னகதியில முனவினைணிப் னைபோத்திரம் வகத்த
அரைபோஜேகவைபோதிகள, ேைபோமவைபோயிஸடகள ேற்றம் ஏறவினைய கட்டி
முதெைபோளித்தவ வர்க்க கழுக்கள "ஒரு புரட்சிகர ேைபோர்க்சிச
அர்த்தத்தில மிகவும் உயர்ந்த அரசியல ேட்டத்றத" (பியர்
பிரைபோங்) எடத்தக்கைபோட்டிவினைைபோர்கள எனற ேட்டம் னப்மெைபோவைபோதிகள
அறிவிக்கவிலறெ, அவர்கள அவர்களத சைபோகச நடவடிக்றகயில
உத்மவகத்தடன னங்கனற்றிய அதமனைபோனிறை அரசியல
கண்மணைபோட்டங்கறளயும் முன லகைபோண்ட வந்தவினைர்.

இெத்தீன வட்டைபோர னகதியில அரைபோஜேகவைபோதத்தைபோல –
ஈர்க்கப்னட்ட வீதி மனைபோரைபோட்டங்கள லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம்
ேைபோணவர்களத அரசியல கலவியூட்டலல எந்த னங்களிப்பும்
லசய்யவிலறெ எனனமதைபோட, அத ஒருமனைபோதம் பிலரஞ்சு
அரசிற்க ஓர் ஆழ்ந்த அச்சுறத்தறெயும் முனனிறத்தவிலறெ.
1968 இல அந்த அரசு ஒரு நவீவினை லனைபோலஸ அறேப்றனயும்
ேற்றம் இரண்ட கைபோெனித்தவ மனைபோர்களின மனைபோக்கல
ஒருங்கறணக்கப்னட்டிருந்த ேற்றம் மநட்மடைபோவின ஆதரவில
சைபோர்ந்திருக்கக்கூடிய இரைபோணுவத்றத லகைபோண்டிருந்தத. அத
19ஆம் நூற்ிறைைபோண்டில னயனனடத்தப்னட்ட புரட்சிகர
10 archplus 183, Zeitschrift für Architektur und Städtebau, May 2007
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தந்திமரைபோனைபோய வழிமுறிறைகளைபோவினை – தறெநகர வீதிகளில
தறடயரண்கறளக் கட்டறேப்னத மனைபோனிறைவற்ிறைைபோல கவிழ்க்க
முடியைபோத. இெத்தீன வட்டைபோரத்தின வீதிப் மனைபோரைபோட்டங்களில
கைபோணப்னட்ட லனரியளவிெைபோவினை வனமுறிறைகளுக்க பிரதைபோவினை
லனைபோறப்னைபோக னைபோதகைபோப்பு னறடகமள இருந்த மனைபோதினும்,
அங்மக ேைபோணவர்கள ஆர்வத்தடன தறடயரண்கறள
அறேத்த, லனைபோலனிஸூடன ஆட புல ஆட்டம் விறளயைபோடி
லகைபோண்டிருந்ததில இருந்த அவர்களத கறழைந்றதத்தவினைேைபோவினை
புரட்சிகர கவர்ச்சிவைபோதமும் அதற்க ஒரு ஐயுிறைவுக்கடமிலெைபோத
கைபோரணியைபோக இருந்தத.



4

அ வேலைன் கிறிவினின் JCR எவ்து வேராறு
ஸ்ரராலினிசத்தின் கராட்டிக்பொதகராடுப்புகலைநட

மூடிமாலைநறத்தது (2)

ஸ்னல் உருவாலினிசத்திற்கு  ஒரு மூடிமரைறப்பு

பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சி ேற்றம் CGT

லதைபோழிற்சங்கத்தின ஸரைபோலனிஸடகள இறளஞர்களின
களர்ச்சிகரேைபோவினை உத்மவகத்றத லவறத்லதைபோதக்கயதடன,
gauchistes (இடதசைபோரி தீவிர மனைபோக்கவினைர்) எனறம் ேற்றம்
ஆத்திரமூட்டனவர்கள எனறம் அவர்களைபோல கறிப்பிடப்னட்ட
இடதசைபோரி ேைபோணவர் கழுக்களைபோல அவர்கள லவறக்கப்னட்ட
மனைபோதினும் கூட, அரசியலரீதியைபோக ஸரைபோலனிஸடகளைபோல
அவர்களுடன சைபோத்தியேைபோவினை அளவிற்க கூடி வைபோறழை
முடிந்திருந்தத. டைபோனியல மகைபோன-லனனடிற் இன அரைபோஜேகவைபோத
நடவடிக்றககள, லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்திற்கள
ஸரைபோலனிஸடகளின மேெைபோதிக்கத்றத அரிதைபோகமவ
அச்சுறத்தியத.  அமதமனைபோெ  சீவினை கெைபோச்சைபோர  புரட்சிக்கைபோவினைதம்
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ேற்றம் ஆயுதமேந்திய மனைபோரைபோட்டத்திற்கைபோவினை ேைபோமவைபோவைபோதிகளின
ஆதரவிவினைைபோலும் அமதேைபோதிரி அவர்களத மேெைபோதிக்கத்றதயும்
அச்சுறத்தமுடியைபோத இருந்தத.

மேலும் னப்மெைபோவைபோதிகள, மிக கவவினைேைபோக
ஸரைபோலனிஸடகளுடவினைைபோவினை மேைபோதலகறள தவிர்த்தக் லகைபோண்டவினைர்.
அவர்கள லதைபோழிெைபோள வர்க்கம் ேற்றம் ஸரைபோலனிச தறெறேக்க
இறடயிெைபோவினை உிறைவுகறள லகைபோதிப்னைபோக்கம் அலெத பினவினைர்
ஒரு லநருக்கடிக்க லகைபோண்ட வரும் எந்தலவைபோரு அரசியல
முறவினைவுகறளயும் தவிர்த்தவினைர். 1968 லநருக்கடியின உச்சக்கட்ட
சூறழைலல, லதைபோழிெைபோளர்கள கலிறைலவினைல உடனனடிக்றகறய
நிரைபோகரித்தடன, அதிகைபோரத்றத றகயிலெடப்னத மீதைபோவினை
பிரச்சிறவினை நிகழ்ச்சி நிரலல இருந்தமனைபோத, JCR  (Jeunesse

Communiste  R volutionnaire)é  ஸரைபோலனிஸடகளுக்க ஒரு
மூடிேறிறைப்றன வறழைங்கயத. இந்த சம்னவங்களுக்க இருனத
ஆண்டகளுக்க பினவினைர், அென கறிவின ேற்றம் டைபோனியல
லனனசைபோயிட் JCRஇன னங்கறவினை சிிறைப்னைபோக எடத்தக்கைபோட்டம்
முயற்சியைபோக 1968 இன சுயனரிமசைபோதறவினை ஒனறிறை எழுதிவினைைபோர்கள.
ஆவினைைபோல அத அதன நிஜேேைபோவினை னைபோத்திரத்றத லதளிவைபோக
அம்னெேைபோக்கயத.11

னைபோரிய இயக்கத்தின உச்சக்கட்டத்தில சமூக
ஜேவினைநைபோயகவைபோதிகள ேற்றம் ஸரைபோலனிஸடகளைபோல அறறழைப்பு
விடக்கப்னட்ட இரண்ட மிகப்லனரும் ஆர்ப்னைபோட்டங்களிலும்
JCR னங்லகடத்தத. அறவ, மே 27 இல சைபோர்லெட்டி
றேதைபோவினைத்தில UNEF (Union Nationale des tudiants de France)É  ேைபோணவர்
அறேப்பு, CFDT லதைபோழிற்சங்கம் ேற்றம் PSU ஆகயவற்ிறைைபோல
ஏற்னைபோட லசய்யப்னட்ட ஒரு னைபோரிய கூட்டம், ேற்றம் மே 29
இல PCF ேற்றம் CGT இன னைபோரிய ஆர்ப்னைபோட்டங்கள
ஆகயறவ ஆகம்.

அப்மனைபோத PSU இன ஓர் அங்கத்தவரைபோக இருந்த
அனுனவமிக்க முதெைபோளித்தவ வர்க்க அரசியலவைபோதி பியர்
லேைபோனலடஸ-பிரைபோனஸ இன கீழ் ஒரு இறடேருவு
அரசைபோங்கத்திற்க னைபோறத வகப்னமத சைபோர்லெட்டி றேதைபோவினை
11  Alain Krivine, Daniel Bensaid, “Mai si! 1968-1988: Rebelles et repentis,” Montreuil : 1988
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லனைபோதக்கூட்டத்தின மநைபோக்கேைபோக இருந்தத. ஒழுங்றக
மீட்டறேக்க ேற்றம் புதிய மதர்தலகளுக்க தயைபோரிப்பு
லசய்வதற்கைபோக மவறெநிறத்தத்றத கட்டப்னைபோட்டின கீழ்
லகைபோண்ட வருவமத அதமனைபோனிறைலவைபோரு அரசைபோங்கத்தின
னணியைபோக இருந்திருக்கம்.

இந்த விடயத்தில வெதசைபோரி னத்திரிறகயின பிரிவுகமள
கூட, அதமனைபோனிறைலவைபோரு "இடத" அரசைபோங்கத்தைபோல தைபோன
அப்மனைபோறதய ஒழுங்கறேப்றன னைபோதகைபோக்க முடியுலேவினை
உடனனட்டிருந்தவினை. நிதிய னத்திரிறக Les  Echos மே 28 இல,
சீர்திருத்தேைபோ, புரட்சியைபோ அலெத "அரைபோஜேகவைபோதேைபோ"
எனனதற்கறடமய ேட்டமே விருப்னத்மதர்வு இருப்னதைபோக
எழுதியத. “லவளிமய வருவதற்க ஒரு னைபோறத கண்டறியப்னட
மவண்டம்" எனிறை தறெப்பின கீழ் அத பினவருேைபோற
கறிப்பிட்டத:

“யைபோரும் யைபோறரயும் நம்னமவைபோ அலெத யைபோர் லசைபோலவறதயும்
மகட்கமவைபோ தயைபோரைபோக இலறெ. ஒழுங்க ேற்றம்
கட்டப்னைபோட்டக்க CGT ஓர் அரணைபோக இருக்கலேவினை இப்மனைபோத
வறரயில லதனனட்டத. ஆவினைைபோல இப்மனைபோமதைபோ அத யைபோருறடய
களர்ச்சி எழுச்சிறய கறிறைேதிப்பீட லசய்திருந்தமதைபோ, கெகத்தில
ஈடனட்டளள அந்த லனைபோதவைபோவினை நனர்களைபோமெமய அத
நிறெகறெக்கப்னட்டளளத. லதைபோழிற்சங்க தறெவர்கள
மவறெநிறத்தக்கைபோரர்களைபோல ஓரங்கட்டப்னட்டளளவினைர், அவர்கள
எந்த வைபோக்கறதிறயயும் – அத யைபோருறடயதைபோக இருந்தைபோலும் –
இனியும் நம்புவதற்கத் தயைபோரைபோக இலறெ. அரசைபோங்கத்றதக்
கறித்த கூிறை மவண்டியமத இலறெ.... லஜேவினைரைபோலன (ட மகைபோல)
சமீனத்திய ஒரு தரதிருஷ்டவசேைபோவினை மனச்சில 'சீர்திருத்தத்திற்க
ஒப்புக் லகைபோளகமிறைன, சீர்கறெவு மவண்டைபோம்' எனற
கூறியிருக்கிறைைபோர். சீர்திருத்தேைபோ அரைபோஜேகவைபோதேைபோ எத லவற்றி
லனறம் எனனத லதளிவைபோக இலெைபோத நிறெறேகளின கீழ்
இனற அவ்விரண்றடயும் ஒருவர் எதிர்லகைபோளகிறைைபோர்.”

இந்மநரத்தில பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சி முதெைபோளித்தவ
அரசைபோங்கத்திற்கள நுறறழைய லனரிதம் தயைபோரிப்பு லசய்திருந்தத.
அதன லனைபோதச் லசயெைபோளர் வைபோலலடக் லிறைைபோமஷ (Waldeck Rochet)
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அறிவிக்றகயில, “ஒரு லனைபோத மவறெத்திட்டத்தின
அடிப்னறடயில ேக்களின ஜேவினைநைபோயக ஐக்கய அரசைபோங்கத்றத
லகைபோண்ட, மகைபோலச ஆட்சிறய பிரதியீட" லசய்வதற்கைபோவினை
நிறெறேகள கறித்த விவைபோதிக்க அவரும் பிரைபோனசுவைபோ
மித்திமரைபோனும் உடவினைடியைபோக சந்திக்க இருப்னதைபோக மே 27 இல
முனலேைபோழிந்தைபோர். ஸரைபோலனிச வைபோர்த்றத பிரமயைபோகங்களில
னரிச்சயேைபோவினைவர்களுக்க, “ஜேவினைநைபோயக ஐக்கயத்திற்கைபோவினை ேக்களின
அரசைபோங்கம்" எனனத முதெைபோளித்தவ லசைபோத்திறைவுகறள
னைபோதகைபோக்க அர்ப்னணிக்கப்னட்ட ஒரு முதெைபோளித்தவ
அரசைபோங்கத்றத அர்த்தப்னடத்தகிறைத எனனதில எந்த
ஐயப்னைபோடம் இருந்திருக்கைபோத.

ஆவினைைபோல PCF இலெைபோேமெமய, மித்திமரைபோனும் லேைபோனலடஸ-
பிரைபோனஸ உம் கூட்டைபோக ஓர் அரசைபோங்கத்றத
அறேத்தவிடவைபோர்கமளைபோ எனற அத அஞ்சியத. ஆகமவ CGT

உடன இறணந்த, மே 29 இல "ேக்களின அரசைபோங்கம்" எனிறை
முறழைக்கத்தின கீழ் அதன லசைபோந்த னைபோரிய ஆர்ப்னைபோட்டத்றத அத
ஏற்னைபோட லசய்தத. முதெைபோளித்தவத்றத தூக்கலயறிந்த ஒரு
புரட்சிகரேைபோவினை வழியில அதிகைபோரத்றதப் பிடிப்னத கறித்த
பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சி ஒருமனைபோதம் கவினைவிலும்
நிறவினைத்ததிலறெ எனிறைமனைபோதினும், மித்திமரைபோன உடமவினைைபோ
அலெத ஏறவினைய சிெ முதெைபோளித்தவ அரசியலவைபோதிகளுடமவினைைபோ
மசர்ந்த ஒரு கூட்டணிக்கைபோக ேட்டமே அத மனைபோரைபோடி இருந்த
மனைபோதினும், அந்த முறழைக்கம் லனருந்திரளைபோவினை ேக்களின புரட்சிகர
ேமவினைைபோனைபோவத்றத ஏற்ிறைத.

“ேக்களின அரசைபோங்கத்றத ஏற்மனைபோம்! மித்திமரைபோன,
லேைபோனலடஸ-பிரைபோனஸ மவண்டைபோம்!”  எனிறை முறழைக்கத்தின கீழ்
PCF-CGT ஆர்ப்னைபோட்டத்தில JCR னங்லகடத்தத, அவ்விதத்தில
அத நறடமுறிறையில PCF இன உனைபோயத்திற்க ஆதரவளித்தத.
கறிவின ேற்றம் லனனசைபோயிட் அவர்களத சுயனரிமசைபோதறவினை
கறித்த ஆய்வில JCR  இன முறழைக்கம் கறித்த பினவருேைபோற
எழுதிவினைைபோர்கள:

“அந்த சூத்திரேைபோக்கல லதளிவினறி றகயைபோளப்னட்டத.
மவறெநிறத்தம் ேற்றம் அதன அங்கங்களின மிகவும்
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மனைபோர்கணமிக்க லவளிப்னைபோடைபோக கூிறைத்தகந்த ஒரு ேக்களின
அரசைபோங்கத்றத, அத, அரசியல பிரமுகர்களின ஓர்
அரசைபோங்கத்திற்க எதிர்நிறெயில லகைபோண்ட வந்திருந்தத. இடத
கட்சிகளின ஒரு கூட்டணி அரசைபோங்கத்றத முற்றிலுேைபோக
நிரைபோகரிக்கைபோேல, அத, லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தடன எந்தலவைபோரு
லதளிவைபோவினை லதைபோடர்புமினறி இருந்த ேற்றம் வர்க்க கூட்டிறைவின
அடிப்னறடயில அப்மனைபோதிருந்த அறேப்புக்களில இருந்த தேத
சுயவுரிறேறய னயனனடத்த பினவினைடித்த பிரமுகர்கறளயும் அத
தைபோக்கயத.... ஆழ்ந்த ஆரைபோய்ந்த லதளிறவ அத
லகைபோண்டிருக்கைபோத நிறெயில, “ேக்களின அரசைபோங்கம்”  எனிறை
சூத்திரேயேைபோக்கல, இடத கட்சிகளின ஓர் அரசைபோங்கத்றதக்
கறித்தத எனனதற்க எவ்வித வினரங்களுக்களளும் லசலெ
மவண்டியமத இலறெ.”12

மவற வைபோர்த்றதகளில கூறவதைபோவினைைபோல, பிலரஞ்சு
கம்யூனிஸட் கட்சி உளளடங்கய ஒரு இடத முதெைபோளித்தவ
அரசைபோங்கமே "அந்த மவறெநிறத்தம் ேற்றம் அதன
அங்கங்களின விறளலனைபோருளைபோக" இருக்கலேனனறத
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின "மிகவும் மனைபோர்கணமிக்க பிரிவுகறள"
நம்புேைபோற லசய்வமத JCR  ஆல னயனனடத்தப்னட்ட இந்த
சூத்திரேைபோக்கலன மநைபோக்கேைபோக இருந்தத. இத
லவளிப்னறடயைபோவினை ஓர் ஒப்புக்லகைபோளளெைபோகம். புரட்சிகர
லநருக்கடி அதன உச்சக்கட்டத்றத எட்டியிருந்த மநரத்தில, CGT

அதன அதிகைபோரத்றத இறழைந்தவிட்டிருந்த மநரத்தில,
லசலவைபோக்லகலறெயிலருந்த ட மகைபோல கைபோணைபோேல மனைபோயிருந்த
அந்த மவறளயில, அதைபோவத னகரங்கேைபோக ேற்றம் தீர்க்கேைபோக
ஒரு நிறெப்னைபோட எடக்க மவண்டியிருந்த அந்மநரத்தின மனைபோத,
JCR “லதளிவிலெைபோ” னைபோத்திரம் வகத்ததடன, மவண்டலேனமிறை
உறதியினறி இருந்தத. யைபோர் நைபோட்டின அதிகைபோரத்றத
லகைபோண்டிருந்தைபோர்கள எனிறை தீர்க்கேைபோவினை மகளவிறய அத
தவிர்த்தத.

ஸரைபோலனிஸடகளிடம் இருந்த JCR ஏற்றக் லகைபோண்ட
"ேக்களின அரசைபோங்கத்திற்கைபோவினை" மகைபோரிக்றக, ேக்களிறடமய

12 ibid., pp. 39-40
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கணிசேைபோவினை ஆதரறவப் லனற்ிறைத. ஆவினைைபோல அந்த மகைபோரிக்றக
லனைபோதவைபோகவும், ஒனறிற்கம் கடறேப்னைபோடினறியும் இருந்தத.
கம்யூனிஸட் கட்சி இந்த மகைபோரிக்றகறய சமூக
ஜேவினைநைபோயகவைபோதிகள ேற்றம் கட்டி-முதெைபோளித்தவ தீவிர
மனைபோக்கவினைர் உடவினைைபோவினை ஒரு கூட்ட அரசைபோங்கத்திற்கைபோவினை
மகைபோரிக்றகயைபோக புரிந்த லகைபோண்டத, அத்தறகயவர்களின மிக
முக்கய னணி அப்மனைபோதிருந்த ஒழுங்றகப் மனணுவதைபோகமவ
இருந்திருக்கம். பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சியின சிந்தறவினையில
புரட்சிகரேைபோக அதிகைபோரத்றதக் றகயிலெடப்னத கறித்த
மேெதிகேைபோக அங்மக ஒனறம் இருக்கவிலறெ. னப்மெைபோவைபோதிகள
இந்த நிறெப்னைபோட்றட ஒருமனைபோதம் சவைபோல லசய்யவிலறெ
எனனதடன, அவர்களும் ஸரைபோலனிஸடகளின பினவினைைபோல
லசனிறைவினைர்.

JCR என்டிப்பினை கொடசய்திருக்க தவாகிறதண்டும?

அதிகைபோரத்றத பிடிப்னதற்க அவசியேைபோவினை ஆதரவு JCR  க்க
இருக்கவிலறெ எனனத உண்றேதைபோன. ஆவினைைபோல ஒரு
சிறனைபோனறேயிவினைரைபோக இருந்தைபோலுமே கூட புரட்சிகர
ேைபோர்க்சிஸடகள அவர்களின மவறெத்திட்டத்திற்கைபோக எவ்வைபோற
மனைபோரைபோடி, லனரும்னைபோனறே லதைபோழிெைபோளர்கறள அவர்கள தரப்பில
லவனலிறைடக்க மவண்டம் எனனறத எடத்தக்கைபோட்டம்
எண்ணிிறைந்த வரெைபோற்ற முனேைபோதிரிகள உளளவினை.

ரஷ்யைபோவில, 1917 இன லதைபோடக்கத்தில, லேனஷவிக்ககள
ேற்றம் சமூக புரட்சியைபோளர்கறள விட லெனினின
மனைபோலஷவிக்ககளுக்க கணிசேைபோவினைளவிற்க லவக கறிறைவைபோவினை
ஆதரமவ இருந்தத. இருந்தமனைபோதினும் திிறைறேயைபோவினை ேற்றம்
மகைபோட்னைபோட்டரீதியிெைபோவினை அரசியறெ னயனனடத்தி,
மனைபோலஷவிக்ககள லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின ஆதரறவ லவனற,
அக்மடைபோனரில அதிகைபோரத்றத றகயிலெடக்க உறறழைத்தவினைர்.
ட்லரைபோட்ஸக 1933 இல இருந்த 1935 வறர நைபோடகடத்தப்னட்ட
பிரைபோனசில இருந்தமனைபோத, அவர் பிலரஞ்சு பிரிவின
நடவடிக்றககளில லசயலூக்கத்தடன ஆர்வங்கைபோட்டிவினைைபோர்,
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மேலும் ஒரு சிறனைபோனறேயைபோக இருந்தைபோலும் அத எவ்வைபோற ஒரு
புரட்சிகர மவறெத்திட்டத்திற்கைபோக மனைபோரைபோட முடியும் எனனறதக்
கறித்த விரிவைபோவினை னரிந்தறரகறள முனறவத்தைபோர்.
சீர்திருத்தவைபோத கட்சி எந்திரத்திடமிருந்த (பினவினைர் ஸரைபோலனிச
கட்சி எந்திரத்திடமிருந்தம் கூட) லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின
அரசியல சுயைபோதீவினைம் எனனதம் ேற்றம் ஒரு சுயைபோதீவினைேைபோவினை
புரட்சிகர கட்சிறய கட்டிலயழுப்புவதமே எப்மனைபோதம் ேத்திய
பிரச்சிறவினையைபோக இருந்தத.

லெனின 1917 இல நைபோடகடத்தப்னட்ட நிறெயிலருந்த
ரஷ்யைபோவுக்க திரும்பியமனைபோத, லேனஷவிக்ககளும் சமூக
புரட்சியைபோளர்களும் ேந்திரிப் னதவிகள ஏற்றிருந்த இறடக்கைபோெ
முதெைபோளித்தவ அரசைபோங்கத்றத மநைபோக்கய மனைபோலஷவிக்ககளின
அறர-ேவினைதைபோவினை ேமவினைைபோனைபோவத்றத அவர் தைபோக்கவினைைபோர். அவர்
உறதியைபோவினை எதிர்ப்றனயும், மசைபோவியத்தக்கள மூெேைபோக
அதிகைபோரத்றதக் றகப்னற்றம் மநைபோக்கல ஒரு
மவறெத்திட்டத்றதயும் வலயுறத்திவினைைபோர். 

இந்த மவறெத்திட்டத்தின அடிப்னறடயில
மனைபோலஷவிக்ககள, லதைபோழிெைபோளர்கறள இறதியில அவர்களத
சீர்திருத்தவைபோத தறெவர்களிடமிருந்த முறிப்னறத மநைபோக்கேைபோக
லகைபோண்ட ஒரு தந்திமரைபோனைபோயத்றதப் பிரமயைபோகத்தவினைர், அத
முந்றதயவர்களுக்கம் ேற்றம் பிந்றதயவர்களுக்கம்
இறடயிெைபோவினை இறடலவளிறய ஆறழைப்னடத்தியத. சமூகப்
புரட்சியைபோளர்களும் லேனஷவிக்ககளும் தைபோரைபோளவைபோத
முதெைபோளித்தவ வர்க்கத்திடமிருந்த முறித்தக் லகைபோண்ட,
அவர்களத லசைபோந்த கரங்களில அதிகைபோரத்றத எடக்க
மவண்டலேவினை மனைபோலஷவிக்ககள மகைபோரிவினைர். சமூகப்
புரட்சியைபோளர்களும் ேற்றம் லேனஷவிக்ககளும் முதெைபோளித்தவ
வர்க்கத்திலருந்த சுயைபோதீவினைப்னட்ட ஓர் அரசைபோங்கத்றத அறேக்க
தறகறேயற்ற இருந்தறத நிரூபித்த மனைபோதினும்,
“லேனஷவிக்ககள ேற்றம் சமூகப் புரட்சியைபோளர்களுக்க,
மனைபோலஷவிக்ககளின மகைபோரிக்றக:”  எனனதில ட்லரைபோட்ஸக
பினவருேைபோற எழுதிவினைைபோர், இந்த அனுனவம் கறித்த பினவினைர்
அவர் இறடேருவு மவறெத்திட்டத்தில (Transitional  Programme)
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கறிப்பிட்டிருந்தைபோர்: “'முதெைபோளித்தவ வர்க்கத்தடன முறித்தக்
லகைபோண்ட, அதிகைபோரத்றத உங்கள லசைபோந்த கரங்களில எடங்கள!'
அத லனருந்திரளைபோவினை ேக்களுக்க பிரேைபோண்டேைபோவினை
கலவியூட்டலன முக்கயத்தவத்றத லகைபோண்டிருக்கம்.
அதிகைபோரத்றத எடக்க லேனஷவிக்ககள ேற்றம் சமூக
புரட்சியைபோளர்களின பிடிவைபோதேைபோவினை விருப்னமினறே, மிக
மவகேைபோக ஜேிஸூறெ நைபோட்களின மனைபோத அம்னெேைபோவினைத,
நிச்சயேைபோக அத னைபோரிய ேக்களின கருத்தக்க முனவினைைபோல
அவர்கறள னெவீவினைப்னடத்தியதடன, மனைபோலஷவிக்ககளின
லவற்றிக்க தயைபோரிப்பு லசய்தத.”13 

1968 இல, லனைபோத மவறெநிறத்தத்றத ஆதரவைபோகக்
லகைபோண்டதன அடிப்னறடயில, PCF ேற்றம் CGT அதிகைபோரத்றதக்
றகயிலெடக்கேைபோற மகைபோருவறத JCR முனனிறத்தியிருக்கெைபோம்.
முதெைபோளித்தவ கட்சிகறள மநைபோக்கய ஸரைபோலனிஸடகளின சேரச
ேமவினைைபோனைபோவத்திற்க எதிரைபோக திட்டமிட்ட களர்ச்சியுடன
ஒனறமசர்ந்த, இந்த மகைபோரிக்றக மிகப் பிரேைபோண்ட அரசியல
உந்தசக்திறய லகைபோண்டிருந்திருக்கம். அத லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்திற்கம் ஸரைபோலனிச தறெறேக்கம் இறடயிெைபோவினை
மேைபோதறெ கூர்றேயைபோக்க இருக்கம் எனனதடன,
அவர்களிடமிருந்த அரசியலரீதியில லதைபோழிெைபோளர்கள முறித்தக்
லகைபோளளவும் உதவியிருக்கம். ஆவினைைபோல அதமனைபோனிறை
மகைபோரிக்றககளுடன ஸரைபோலனிஸடகறள ஒரு சிக்கெைபோவினை
நிறெக்க லகைபோண்ட வருவத னப்மெைபோவைபோதிகளின
சிந்தறவினைகளுக்க மிகவும் அப்னைபோற்னட்ட இருந்தத. புரட்சிகர
லநருக்கடி அதன உச்சநிறெறய லதைபோட்டமனைபோத, அவர்கள தைபோம்
ஸரைபோலனிச அதிகைபோரத்தவத்தின நம்னகரேைபோவினை முண்டமகைபோலகள
எனனறத நிரூபித்தவினைர்.

எவ்வைபோறிருப்பினும் முதெைபோளித்தவ னத்திரிறககளில
னகரங்கேைபோக எழுதப்னட்ட வந்த நிறெறேகளின கீழ்,
னப்மெைபோவைபோதிகளைபோல ஸரைபோலனிஸடகளின எதிர்ப்புரட்சிகர
னைபோத்திரத்றத புிறைக்கணிக்க முடியவிலறெ. ஜேிஸூன 1968 இல
பியர் பிரைபோங், “5  மிலலயன வைபோக்ககளுக்கைபோக 10 மிலலயன

13 Leon Trotsky, The Transitional Program, Labour Publications, New York: 1981, p. 24
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மவறெநிறத்தக்கைபோரர்களின மவட்றகறய கைபோட்டிக்லகைபோடத்ததைபோக"
PCF ேற்றம் CGTஐ கற்ிறைஞ்சைபோட்டிவினைைபோர். “PCF தறெறேயின
இந்த கைபோட்டிக்லகைபோடப்றன” அவர் மஜேர்ேன சமூக ஜேவினைநைபோயகக்
கட்சியின வரெைபோற்ற கைபோட்டிக்லகைபோடப்புடமவினைமய கூட
ஒப்பிட்டைபோர்: “1918-19  மஜேர்ேன புரட்சிக்க எதிரைபோக லநைபோஸக்க
(Noskes) ேற்றம் ஏலனர்ட் (Eberts)  நடந்த லகைபோண்ட விதத்தின
அளவிற்க இந்த தறெறே இதவறர லசய்யவிலறெ,
ஏலவினைனிறைைபோல, முதெைபோளித்தவ வர்க்கத்திற்க அதன மதறவ
இருந்திருக்கவிலறெ. ஆவினைைபோல 'அதிதீவிர இடதகறள' மநைபோக்கய
அதன நடத்றத, அவசியம் எழும்மனைபோத அத அவ்வைபோற லசய்ய
தயைபோரைபோகமவ உளளத எனனதில எவ்வித சந்மதகத்றதயும் விட்ட
றவக்கவிலறெ.”14 

ஆவினைைபோல இதவறரயில அதன ஒட்டலேைபோத்த அரசியல
ஆற்ிறைறெயும் சைபோகச நடவடிக்றககள மீத ஒனறதிரட்டிய JCR,
ேைபோணவர்கறள புரட்சிகர முனவினைணிப்-னறடயைபோக அறிவித்த
நிறெயில, னப்மெைபோவைபோதிகமளைபோ நைபோனகைபோம் அகெத்தின ஒரு
பிரிவின வடிவில ஒரு புதிய புரட்சிகர தறெறேறயக்
கட்டிலயழுப்புதல எனிறை மிகவும் தீர்க்கேைபோவினை பிரச்சிறவினைறய
தட்டிக் கழித்தவினைர். அவர்கள மவண்டலேனமிறை
ஸரைபோலனிஸடகளின மேெைபோளுறே கறித்த மகளவிறய
தவிர்த்தவினைர். நைபோனகைபோம் அகெத்தில 1953 உறடவுக்க இட்டச்
லசனிறை அதன அறேப்றன ஸரைபோலனிசத்திற்கள கறரத்தவிடம்
னப்மெைபோவைபோத முனமவினைைபோக்மக 1968 இல அவர்களத
லகைபோளறககளின றேயப்புளளியைபோக இருந்தத.

அவர்கள, ஸரைபோலனிசத்தடன முறித்தக்லகைபோளளவும்
அறறழைப்புவிடக்கவிலறெ, நைபோனகைபோம் அகெத்றத
கட்டிலயழுப்புவதற்கம் அவர்கள மனைபோரைபோடவிலறெ. அதற்க
ேைபோிறைைபோக அவர்களத லகைபோளறககள, ேைபோணவர்கள ேற்றம்
இறளஞர்களத நடவடிக்றககள, ஸரைபோலனிச
கைபோட்டிக்லகைபோடப்றன தனனியலனைபோக கடந்த லசனற, லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்தின தறெறே லநருக்கடிறயத் தீர்க்கம் எனிறை
தீர்ேைபோவினைத்தின அடிப்னறடயில இருந்தவினை. அதனவிறளவைபோக JCR

14 Pierre Frank, “Mai 68 : première phase de la révolution socialiste française”
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அதமவ ஒரு நிஜேேைபோவினை புரட்சிகர முனவினைணிப்-னறடயின
அபிவிருத்திக்க மிக முக்கய தறடயைபோக ேைபோறியத.

1935 இல லமயைபோன ட்லரைபோட்ஸக ேக்கள முனவினைணிறய
எதிர்க்கம் வறகயில பிரைபோனசில நடவடிக்றக கழுக்கறள
கட்டிலயழுப்புவறத ஊக்கவித்தைபோர். "Radical  Party (தீவிரமனைபோக்க
கட்சி) வடிவில, ஏகைபோதினத்திய முதெைபோளித்தவ வர்க்கத்தடன
னைபோட்டைபோளி வர்க்கத்தின கூட்டணியைபோக" ேக்கள முனவினைணிறய
அவர் கணைபோம்சப்னடத்திவினைைபோர்.

"ேக்கள முனவினைணிக்கைபோக ஒரு கறிப்பிட்ட நகரம்,
ேைபோவட்டம், லதைபோழிற்சைபோறெ, னறடயிவினைர் கடியிருப்பு அலெத
கரைபோேத்தில இருக்கம் ஒவ்லவைபோரு இருநூற, ஐநூற அலெத
ஆயிரம் கடியைபோவினைவர்கள, மனைபோரைபோட்ட நடவடிக்றககளின மனைபோத,
உளளூர் நடவடிக்றக கழுவிற்க அவர்களத பிரதிநிதிகறள
மதர்ந்லதடப்னைபோர்கள,”  எனிறைவர் எழுதிவினைைபோர். நடவடிக்றக
கழுக்கறள மதர்ந்லதடப்னதில லதைபோழிெைபோளர்கள ேட்டேலெ,
“ேைபோிறைைபோக லனைபோதச்மசறவத்தறிறை, னணியைபோளர்கள,
உத்திமயைபோகத்தர்கள, முனவினைைபோள மனைபோர் வீரர்கள, கறெஞர்கள,
சிற வணிகர்கள ேற்றம் சிறவிவசைபோயிகளும் கூட அதில
னங்லகடக்கெைபோம். இவ்விதத்தில நடவடிக்றக கழுக்கள, கட்டி
முதெைபோளித்தவத்தின மீத னைபோட்டைபோளி வர்க்கம் மேெைபோளுறே
லகைபோளவதற்கரிய மனைபோரைபோட்ட னணிகளுடன லநருக்கேைபோக
இறணந்திருக்கம். ஆவினைைபோல அவர்கள லதைபோழிெைபோளர்களின
அதிகைபோரத்தவத்திற்கம் ேற்றம் முதெைபோளித்தவ வர்க்கத்திற்க
இறடயிெைபோவினை ஒத்தறறழைப்றன மிகவும் சிக்கெைபோக்கவைபோர்கள.” அத
"அறவினைத்த ேற்றம் ஒவ்லவைபோரு ேக்களின லனைபோதவைபோவினை
ஜேவினைநைபோயக பிரதிநிதித்தவேைபோக இலெைபோேல, ேைபோிறைைபோக
மனைபோரைபோடகனிறை லனருந்திரளைபோவினை ேக்களின புரட்சிகர
பிரதிநிதித்தவேைபோக இருக்கம். நடவடிக்றக கழு,
மனைபோரைபோட்டத்திற்கரிய கருவியைபோக ேைபோறம்,”  எனற ட்லரைபோட்ஸக
வலயுறத்திவினைைபோர். அதமவ "கட்சி ேற்றம் லதைபோழிற்சங்க
எந்திரத்தின எதிர்-புரட்சிகர எதிர்ப்றன உறடப்னதற்கரிய ஒமர
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வழிவறகயைபோக" இருக்கம் எனிறைைபோர். (மூெத்தில அழுத்தம்
மசர்க்கப்னட்டத)15 

1968 இல னப்மெைபோவைபோதிகள நடவடிக்றக கழுக்களுக்கைபோவினை
இந்த மகைபோரிக்றகறய ஏற்ிறைவினைர். சைபோனிறைைபோக, மே 21 அனற,
மவறெயிடங்களில மவறெநிறத்தக் கழுக்கறள
ஸதைபோபிப்னதற்கம் ேற்றம் னலகறெக்கறழைக வளைபோகங்களிலும்
புிறைநகர் னகதிகளிலும் நடவடிக்றக கழுக்கறள
ஸதைபோபிப்னதற்கம் அறறழைப்பு விடத்த JCR ஒரு
தண்டறிக்றகறய வினிமயைபோகத்தத. அந்த தண்டறிக்றக
லதைபோழிெைபோளர்களின அரசைபோங்கத்றத அறேக்க
அறறழைப்புவிடத்ததடன, பினவருேைபோற வலயுறத்தியத: “நைபோம்
விரும்பும் அதிகைபோரம் லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம் ேைபோணவர்களின
மவறெநிறத்தத்திலருந்தம், நடவடிக்றக கழுக்களிலருந்தம்
மேலெறழை மவண்டம்.” ஆவினைைபோல ஸரைபோலனிஸடகள ேற்றம் கட்டி
முதெைபோளித்தவ தீவிர மனைபோக்கவினைறர னப்மெைபோவைபோதிகள தழுவிக்
லகைபோண்டறே, இந்த மகைபோரிக்றகயின எந்தலவைபோரு புரட்சிகர
உளளடக்கத்றதயும் இலெைபோலதைபோழித்தவிட்டத. ஒரு புதிய
புரட்சிகர தறெறேறயக் கட்டிலயழுப்புவதிலருந்த விெக,
னப்மெைபோவைபோதிகளைபோல எழுப்னப்னட்ட அந்த மகைபோரிக்றககள,
லவறேமவினை முற்றிலுேைபோவினை சந்தர்ப்னவைபோத லகைபோளறககளைபோக
இருந்த தீவிர மனைபோக்கன பினபுெ கரறெ ஒத்திருந்தத.16 

ட்கொடனல் உருவாட்ஸ்கிக்கு எதினல் உருவாக பியர் பினல் உருவாங்

பியர் பிரைபோங் அதமனைபோனிறைலவைபோரு அரசியல னைபோத்திரம்
வகத்தத இததைபோன முதலமுறிறை அலெ. அவர் அமதமனைபோனிறை
கைபோரணங்களுக்கைபோக 1935 இல ட்லரைபோட்ஸகயைபோல கடறேயைபோக
விேர்சிக்கப்னட்டிருந்தைபோர், பினவினைர் அறதயடத்த ட்லரைபோட்ஸகச
இயக்கத்திலருந்த லவளிமயற்ிறைப்னட்டைபோர். அமதமநரத்தில அவர்
La Commune  இதறறழைச் சுற்றி மிறைமேைபோனட் லேைபோலனிமய (Raymond

Molinier)  உடன மசர்ந்த ஒரு கழுவுக்க தறெறே ஏற்றிருந்தைபோர்.

15 Leon Trotsky, “Committees of Action - Not People’s Front,” November 26, 1935, in Whither 
France?

16 Jeunesse Communiste Revolutionnaire, “Workers, Students,” May 21, 1968



68 1968: பினல் உருவான்சின் கொடபல் உருவாத தவாகிறதரைலநிறுத்தமும மல் உருவாணவாகிறதர் எழுச்சியும

அக்கழு ேத்தியவைபோத இயக்கங்களுடன – கறிப்னைபோக ேைபோர்மசைபோ
பிமவர் (Marceau  Pivert) தறெறேயிெைபோவினை புரட்சிகர இடதடன
(Gauche r volutionnaireé ) – “புரட்சிகர நடவடிக்றக" எனிறை லனயரில
ஐக்கயத்றதக் மகைபோரியத. பிமவர் திருத்தமுடியைபோத ஒரு
ேத்தியவைபோதியைபோக இருந்தைபோர். சைபோத்தியேைபோவினைளவிற்க புரட்சிகர
வைபோர்த்றத பிரமயைபோகங்களில நைபோட்டங்லகைபோண்டிருந்த மனைபோதினும்,
நறடமுறிறையில அவர் 1936 லனைபோத மவறெ நிறத்தத்றத
திணிறைடித்த லெமயைபோன புளூம் (L on  Blum)é  தறெறேயிெைபோவினை
ேக்கள முனவினைணி அரசைபோங்கத்தில இடதகனறவினையைபோக இருந்தைபோர்.

ட்லரைபோட்ஸக, பிமவர் இன ேத்தியவைபோதத்றதயும்,
லேைபோலனிமய ேற்றம் பிரைபோங்கன உனைபோயங்கறளயும்
சறளக்கைபோேல எதிர்த்தைபோர். “பிமவர் மனைபோக்கவினைத சைபோரம் லவறேமவினை
இததைபோன: புரட்சிகர முறழைங்கங்கறள ஏற்றக்லகைபோள, ஆவினைைபோல
[ஒரு வெதசைபோரி சமூக ஜேவினைநைபோயகவைபோதியைபோவினை] ஷமரைபோம்ஸக
(Zyromsky) ேற்றம் புளூம் இடமிருந்த உறடத்தக்லகைபோளவத
ேற்றம் ஒரு புதிய கட்சிறயயும் புதிய அகெத்றதயும்
உருவைபோக்கவத மனைபோனிறை  அவசியேைபோவினை முடிவுகறள
எடப்னதிலறெ. 'புரட்சிகரேைபோவினை' முறழைக்கங்களிலருந்த
அவசியேைபோவினை தீர்ேைபோவினைங்கறளப் லனிறைைபோேல, அவற்றிறை ஏற்றக்
லகைபோளவதம், புதிய கட்சி ேற்றம் புதிய அகெத்றத
உருவைபோக்கவதேைபோக இருந்தத. அத இலறெலயனிறைைபோல,
அறவினைத்த 'புரட்சிகர' முறழைக்கங்களும் னயவினைற்ிறை லவற்ற
முறழைக்கங்களைபோக ேைபோறிவிடகனிறைத.” அவர் லேைபோலனிமய ேற்றம்
பிரைபோங்றக, “பினகதவு மனச்சுவைபோர்த்றதகள ஊடைபோக, தனிப்னட்ட
சூழ்ச்சிகள மூெேைபோக, புரட்சிகர இடதின அனுதைபோனங்கறள லனிறை
முயலவதைபோகவும் ேற்றம் அறவினைத்திற்கம் மேெைபோக நேத
முறழைக்கங்கறளயும் ேத்தியவைபோதிகள மீதைபோவினை விேர்சவினைங்கறளயும்
அவர்கள றகதிறைந்தவிட்டதைபோகவும்" கற்ிறைஞ்சைபோட்டிவினைைபோர்.17 

அடத்தடத்த கட்டறரயில, ட்லரைபோட்ஸக, லேைபோலனிமய
ேற்றம் பிரைபோங் இன நிறெப்னைபோடகறள ஓர் அரசியல கற்ிறைேைபோக
வர்ணித்தைபோர். அவர்களத மவறெத்திட்டத்றத ேறிறைப்னதைபோகவும்

17 Leon Trotsky, “What is a ‘Mass Paper’?” in “The Crisis of the French section (1935-36),” New 
York: 1977, pp. 98, 101
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ேற்றம் லதைபோழிெைபோளர்களுக்க "பிறறழையைபோவினை னைபோறதறய
கைபோட்டவதைபோகவும்" அவர்கறள ட்லரைபோட்ஸக கற்ிறைஞ்சைபோட்டிவினைைபோர்.
“அதலவைபோரு கற்ிறைேைபோகம்!”  ஒருங்கறணந்த நறடமுறிறை
மவறெகறள விட புரட்சிகர மவறெத்திட்டத்தின னைபோதகைபோப்மன
முனனுரிறேயைபோவினைத எனிறைவர் வலயுறத்திவினைைபோர். “'னைபோரிய
னத்திரிறகயைபோ'? புரட்சிகர நடவடிக்றகயைபோ? எங்கலும்
கம்யூனகளைபோ? … மிகவும் அருறே, மிகவும் அருறே தைபோன. …
ஆவினைைபோல மவறெத்திட்டம் தைபோன முதலல!”18

“புதிய புரட்சிகர கட்சி இலெைபோேல, பிலரஞ்சு னைபோட்டைபோளி
வர்க்கம் மனரழிவுக்கள தளளப்னடகிறைத,”  எவினை அவர்
லதைபோடர்ந்தைபோர். “னைபோட்டைபோளி வர்க்கத்தின கட்சி, அகெேைபோக
ேட்டமே இருக்க முடியும். இரண்டைபோம் ேற்றம் மூனிறைைபோம்
அகெம் புரட்சிக்க மிகப்லனரிய தறடயைபோக ேைபோறிவிட்டவினை. ஒரு
புதிய அகெத்றத – நைபோனகைபோம் அகெத்றத – உருவைபோக்கவத
அவசியைபோகம். அதன அவசியத்றத நைபோம் னகரங்கேைபோக அறிவிக்க
மவண்டம். கட்டி-முதெைபோளித்தவ ேத்தியவைபோதிகள, அவர்களின
லசைபோந்த கருத்தக்களத விறளவுகளின முனவினைைபோல ஒவ்லவைபோரு
னடியிலும் தடேைபோறகனிறைவினைர். புரட்சிகர லதைபோழிெைபோளர்,
இரண்டைபோம் ேற்றம் மூனிறைைபோம் அகெத்தடவினைைபோவினை அவரத
ேரனைபோர்ந்த இறணப்னைபோல முடேைபோக்கப்னடெைபோம், ஆவினைைபோல அந்த
உண்றேறய அவர் புரிந்த லகைபோளளும்மனைபோத, அவர்
மநரடியைபோக நைபோனகைபோம் அகெத்தின னதைபோறகக்கள வருவைபோர்.
இதற்கைபோகத்தைபோன நைபோம் ஒரு முழுறேயைபோவினை மவறெத்திட்டத்றத
லனருந்திரளைபோவினை ேக்களுக்க முனறவக்க மவண்டம். லதளிவற்ிறை
சூத்திரங்கள மூெேைபோக, நைபோம் லேைபோலனிமயக்க ேட்டந்தைபோன
மசறவ லசய்ய முடியும், அவமர கூட பிமவருக்க மசறவ
லசய்த வருகிறைைபோர், அறதலயைபோட்டி அவர் லெமயைபோன புளூமுக்க
மூடிேறிறைப்றன வறழைங்ககிறைைபோர். மேலும் புளூம் அவரத
அறவினைத்த சக்திறயயும் [னைபோசிசவைபோதி] de la Rocque க்க பினவினைைபோல
லசெவிடகிறைைபோர் ...”19 

18 Leon Trotsky, “Against False Passports in Politics,” ibid, pp. 115, 119
19 ibid, pp. 119-120
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மூனற தசைபோப்தங்களுக்க பினவினைரும் பியர் பிரைபோங்,
ட்லரைபோட்ஸக உடவினைைபோவினை அவரத மேைபோதலல இருந்த ஒனறிறையுமே
கற்றக்லகைபோளளவிலறெ. ஏமதனும் இருக்கிறைலதனிறைைபோல, அவர்
1935 இல இருந்தறத விட 1968 இல இனனும் அதிகேைபோக
வெதின தரப்பில நினிறைைபோர் எனனததைபோன. இம்முறிறை அவர்
ேைபோர்மசைபோ பிமவர் மனைபோனிறை ேத்தியவைபோதிகளுடன ேட்டேலெ,
ேைபோிறைைபோக அரைபோஜேகவைபோதிகள, ேைபோமவைபோயிஸடகள ேற்றம் ஏறவினைய
லதைபோழிெைபோள வர்க்க விமரைபோத மனைபோக்ககளுடனும் நலலணக்கம்
மனண முயற்சிக்கிறைைபோர். 1935 இல ஓர் "அரசியல கற்ிறைம்"
கறித்த ட்லரைபோட்ஸகயின கண்டவினைம், 1968 இல இனனும்
அதிகேைபோகமவ நியைபோயேைபோவினைதைபோகயத. லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம்
இறளஞர்கள புரட்சிகர ேைபோர்க்சிசத்றத மநைபோக்க திருப்புவதற்க
னப்மெைபோவைபோதிகள முக்கய தறடயைபோக விளங்கவினைர்.

இறதியில அவர்கள, ஸரைபோலனிஸடகளின
கைபோட்டிக்லகைபோடப்புக்கைபோவினை ேற்றம் அவர்களத லசைபோந்த
இயெைபோறேக்கைபோவினை லனைபோறப்புகறள லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின
முதகல சுேத்திவினைர். சுேைபோர் 20 ஆண்டகளுக்க பினவினைர்
கறிவினும் ேற்றம் லனனசைபோயிட்டம் எழுதிவினைைபோர்கள: “அந்த
இயக்கத்தின ஆரம்னத்தில ஒழுங்கறேந்திருந்த புரட்சிகர
சக்திகளின னெவீவினைங்கறள, ஸரைபோலனிசம் ேற்றம் சமூக-
ஜேவினைநைபோயகத்தின கற்ிறைங்களைபோக ஒருவரைபோல கற்ிறைஞ்சைபோட்ட
முடியும். ஆவினைைபோல ஒரு பித்தபிடித்த கருத்தவைபோதத்திற்கள
மூழ்கவறத ஒருவர் தவிர்க்க விரும்பிவினைைபோல, பின, ஒரு
உருத்திரிந்த வறகயில, அத லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின,
அவர்களத மனைபோர்கணமிக்க மனைபோக்ககளின, லதைபோழிற்சைபோறெகள
ேற்றம் லதைபோழிற்சங்கங்களில இருந்த அவர்களின இயலனைபோவினை
முனவினைணிப் னறடயின அதிக லனைபோதவைபோவினை நிறெறேயின ஒரு
லவளிப்னைபோடைபோகவும் உளளத.”  அங்மக மனைபோரைபோட்டத்தின
இயக்கவியலுக்கம் கம்யூனிஸட் கட்சிக்கம் இறடமய
முரண்னைபோடகள இருந்தவினை எனற அவர்கள லதைபோடர்கனிறைவினைர்:
“எவ்வைபோறிருந்த மனைபோதினும் இறவலயலெைபோம் இரண்டைபோம்
னட்சேைபோகமவ இருந்தவினை.... மவறெநிறத்தத்தில ஈடனட்டிருந்த
லனருந்திரளைபோமவினைைபோர், ஒரு சமூக மேைபோதறெ ஒழுங்கனடத்தவும்
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ேற்றம் ஒரு சர்வைபோதினத்திய ஆட்சியின நுகத்தடிறய
அகற்ிறைவும் விரும்பிவினைர். அவ்விடத்திலருந்த, புரட்சி வறரயில
இனவினைமும் நிறிறையத் தூரம் மனைபோகமவண்டி இருந்தத.”20 

அதற்கடத்த 20 ஆண்டகள கழித்த, கறிவின இனனும்
கூடதெைபோக லவளிப்னறடயைபோக எடத்தறரத்தைபோர்: அவரத
சுயசரிதத்தில அவர் எழுதிவினைைபோர்: “நிச்சயேைபோக, JCR இன
தறெறேயில அந்த இயக்கம் எவ்வளவு தூரம் மனைபோகலேனற
எங்களுக்க லதரியைபோதிருந்தத. ஆவினைைபோல அத எங்மக மனைபோகைபோத
எனனத, எங்களுக்க முற்றிலும் தலலயேைபோக லதரிந்தத. அத
கடந்த லசலெ முடியைபோத அளவிெைபோவினை ஒரு களர்ச்சி எழுச்சியைபோக
இருந்தத, ஆவினைைபோல அதலவைபோரு புரட்சியைபோக இருக்கவிலறெ:
அங்மக ஒரு மவறெத்திட்டமேைபோ, அலெத, அதிகைபோரத்றத
றகயிலெடக்க தயைபோரைபோக இருந்த நம்னகேைபோவினை அறேப்புகமளைபோ
இருக்கவிலறெ.”21 

இவ்விதேைபோக வைபோதிடம் மனைபோக்க னப்மெைபோவைபோத
சந்தர்ப்னவைபோதத்திற்கரியதைபோகம். ஸனைபோனிய POUM உடவினைைபோவினை
அவரத கருத்த விவைபோதத்தில ட்லரைபோட்ஸக ஒருமுறிறை
கறிப்பிடறகயில, அறதலயைபோரு "ஆற்ிறைெற்ிறை லேய்யியல,”
(Impotent  philosophy) எனற வர்ணித்தைபோர், அத "மேமெைபோட்டேைபோவினை
லதைபோடர் அபிவிருத்திகளில, மதைபோலவிகறள ஒரு அவசியேைபோவினை
இறணப்னைபோக இணங்கவிக்க முயலகிறைத, [மேலும்] மதைபோலவிக்க
கைபோரணேைபோவினை மவறெத்திட்டங்கள, கட்சிகள, தனிேனிதப்
னண்புகள மனைபோனிறை உறதியைபோவினை கைபோரணிகள மீத அத மகளவி
எழுப்ன ேறக்கிறைத.”22 

புனட்சிகன கமயூனிஸ்ட் கழகம (LCR) இன்று

பிலரஞ்சு உளதறிறை ேந்திரி மிறைமேைபோனட் ேைபோர்லசெைபோன
(Raymond Marcellin), லேைபோத்தம் 12 இடதசைபோரி அறேப்புகறள ஜேிஸூன
12, 1968 இல அவர் கறெத்தமனைபோத, ேற்றம் ஜேிஸூன 28, 1973
இல னைபோரீஸில ஒரு னைபோசிச-விமரைபோத ஆர்ப்னைபோட்டத்திற்கப் பினவினைர்

20 Krivine, Bensaid, ibid, p. 43
21 Alain Krivine, “Ça te passera avec l’âge,” Flammarion : 2006, pp. 103-104
22 Leon Trotsky, “Class, Party and Leadership”
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லனைபோலஸ உடவினைைபோவினை வனமுறிறை மேைபோதலகறள லதைபோடர்ந்த,
இரண்ட முறிறைகளுக்க கறிறைவிலெைபோேல, JCR ேற்றம் அதற்க
பினவினைர் வந்த கம்யூனிஸட் கறழைகத்திற்க (Ligue  communiste)

தறடவிதித்தைபோர். ஆவினைைபோல 1968 க்க பினவினைர், ஆளும்
மேற்தட்டின மிகவும் லதைபோறெமநைபோக்க னைபோர்றவ லகைபோண்ட
உட்கூறகள, முதெைபோளித்தவ ஒழுங்கற்க LCR ஓர் அச்சுறத்தல
அலெ எனனதிலும், லநருக்கடி சேயங்களில அவ்வறேப்றன
சைபோர்ந்திருக்கெைபோம் எனனதிலும் லதளிவைபோக இருந்தவினை.

1968 இன புரட்சிகர அறெ எழுச்சிக்கப் பினவினைர், LCR

உம் அத இறணந்த மவறெலசய்த வந்த அறேப்புகளும்
ஸதைபோனக கட்சிகள, முதெைபோளித்தவ ஊடகங்கள,
னலகறெக்கறழைகங்கள ேற்றம் அரசு எந்திரத்திற்க ஆளணிகறள
திரட்டவதற்க உகந்த விறளநிெேைபோகவினை. முனவினைைபோள LCR

அங்கத்தவர்கள, மசைபோசலஸட் கட்சியின முனவினைணிப்
னதவிகளிலும் (ல் ஹெனறி மவனர், ஜேிஸூலயைபோன ட்மர, லஜேரைபோர்ட்
ஃபிமெைபோச், இனனும் னெர்), லேய்யியல தறெவர்களின
இடங்களிலும் (டைபோனியல லனனசைபோய்ட்) ேற்றம் முனவினைணி
முதெைபோளித்தவ நைபோளிதழ்களின ஆசிரியர் கழுக்களிலும்
ஆக்கரமித்த லகைபோண்டிருப்னறதக் கைபோண முடிந்தத.

புரட்சிகர கம்யூனிஸட் கறழைகத்தின (LCR) னதவிகளில
இருந்த புகழ்லனற்ிறை நைபோளிதழ் லு லேைபோண்ட் இன ஆசிரியர்
கழு தறெறேக்க உயர்ந்த எட்வி பிலளலவினைல (Edwy  Plenel)

அவரத நிறவினைவுக்கறிப்புகளில இவ்வைபோற எழுதகிறைைபோர்: “நைபோன
ேட்டம் ஒமர ஆளிலறெ: நிச்சயேைபோக தீவிரஇடதில பினவினைர்
லசயலனட்ட வந்த ட்லரைபோட்ஸகஸடகள அலெத
ட்லரைபோட்ஸகஸடகள அலெைபோதவர்கள எவினை னத்தைபோயிரக்
கணக்கைபோவினைவர்கள எங்களின ஆரம்னகைபோெ மகைபோனத்திற்க எேத
விசுவைபோசத்றத  லகைபோண்டிருந்தைபோலும் நைபோங்கள லனற்ிறை
னயிற்சிகளுக்க எங்களத நனறிக்கடறவினை மூடிேறிறைக்கைபோேல
மனைபோர்கணமிக்க னடிப்பிறவினைகறளயும் ேற்றம்
அக்கைபோெகட்டத்திலருந்த எங்களின நப்னைபோறசகறளயும்
விேர்சவினைபூர்வேைபோக திரும்பி னைபோர்ப்னறத நிரைபோகரித்மதைபோம்.”23 

23 Edwy Plenel, “Secrets de jeunesse”, Editions Stock: 2001, pp. 21-22
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அரைபோஜேகவைபோத டைபோனியல மகைபோன-லனனடிற், 1998 இல
இருந்த 2005 வறரயில மஜேர்ேன லவளியுிறைவுத்தறிறை
ேந்திரியைபோக இருந்த மஜேைபோஸகைபோ பிஷ்லஷசரின லநருக்கேைபோவினை
நண்னரைபோக, அரசியல ஆமெைபோசகரைபோக ஆகயிருந்தைபோர். மகைபோன-
லனனடிற் இனற ஐமரைபோப்பிய நைபோடைபோளுேனிறைத்தில னசுறே
கட்சியிவினைரின நைபோடைபோளுேனிறை கழுவிற்கத் தறெறே வகக்கிறைைபோர்
எனனதடன, இப்மனைபோத முற்றிலும் வெதசைபோரி கட்சியைபோவினை
ஒனறில வெதசைபோரியைபோக இருக்கிறைைபோர்.

1990 இல, மதசிய கலவித்தறிறையின தறெறே
கண்கைபோணிப்னைபோளரைபோக னதவிமயற்ிறை ேைபோமவைபோயிச அென ஜிேைபோர்,
மசைபோசலஸட் கட்சி தறெறேயிெைபோவினை னலமவற அறேச்சகங்களில
னெமுறிறை இறண லசயெைபோளர் னதவிகறள நிரப்னச் லசனிறைைபோர்.
நைபோளிதழ் Lib rationé  இன ஸதைபோபிதமும் ேைபோமவைபோயிசத்தடன அதன
மவர்கறளக் லகைபோண்டிருந்தத. உண்றேயில அத ஒரு
ேைபோமவைபோயிச னதிப்னைபோக, லேய்யியெைபோளர் மஜேைபோன-மனைபோல சைபோர்த்ர்
(Jean-Paul Sartre) ஐ தறெறே ஆசிரியரைபோக லகைபோண்ட, 1973 இல
ஸதைபோபிக்கப்னட்டத.

பிரைபோனசில லதைபோழிலவைபோழ்வின ஏணிகளில மேமெ ஏிறை
முடிந்திருந்த லனரும் எண்ணிக்றகயிெைபோவினை 1968 இன
தீவிரப்மனைபோக்கவினைறர, லவறேமவினை “ஊதைபோரி ேகனகளின
ேறவரவு" எனிறை அடித்தளத்தில விவரித்த விடமுடியைபோத.
அதற்க ேைபோிறைைபோக அத னப்மெைபோவைபோதிகள ேற்றம் அவர்களத
கூட்டைபோளிகளத முனமவினைைபோக்கன விறளலனைபோருளைபோகம்,
அவர்களதைபோன, அவர்களத தீவிர வீரைபோமவச மனச்சுக்களுக்க
இறடமய, எப்மனைபோதம் முற்றிலும் முதெைபோளித்தவ ஒழுங்கற்க
லனைபோருத்தேைபோவினை சந்தர்ப்னவைபோத லகைபோளறககறள பினலதைபோடர்ந்தவினைர்.

1968 ஐ விட மிக மிக தீவிரேைபோக உளள ஒரு
லனைபோருளைபோதைபோர ேற்றம் அரசியல லநருக்கடியின லவளிச்சத்தில,
புரட்சிகர கம்யூனிஸட் கறழைகத்தின (LCR) மசறவகள இப்மனைபோத
முனபினும் அதிகேைபோக மதறவப்னடகிறைத. பூமகைபோளேயப்னட்ட
உற்னத்தி, சர்வமதச நிதியியல லநருக்கடி ேற்றம்
அதிகரித்தவரும் எண்லணய் விறெகள எவினை இறவ ஒவ்லவைபோரு
நைபோட்றடயும் மனைபோெமவ பிரைபோனசிலும் சமூக சேரசங்களுக்கைபோவினை
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அடித்தளத்றத இலெைபோலதைபோழித்தளளத. இதற்கறடமய PCF

ேற்றம் CGT ஆகயறவ அறவ முனனிருந்த நிறெயிலருந்த
லவறேமவினை னெமிறழைந்தமனைபோயிருப்னதடன, லதைபோழிெைபோளர் சக்தியில
லவறம் 7 சதவீதம் ேட்டமே லதைபோழிற்சங்கத்தடன
ஒழுங்கறேந்திருக்கனிறைவினைர். 1968 சம்னவங்களின
பிற்மனைபோக்கத்தவினைத்திலருந்த நிறவப்னட்டதம் ேற்றம் கடந்த
மூனற தசைபோப்தங்களில முதெைபோளித்தவ ஆட்சியின மிக முக்கய
முண்டமகைபோல எனனதைபோக நிரூபித்தளளதேைபோவினை மசைபோசலஸட்
கட்சி, பிளவுனட்டளளதடன, மவகேைபோக ஆதரறவ இறழைந்த
வருகிறைத. சமூக னதட்டங்கள உறடயும் புளளியில உளளவினை,
கடந்த 12 ஆண்டகளைபோக அந்நைபோட மவறெநிறத்தங்கள ேற்றம்
மனைபோரைபோட்டங்களின ஒரு அறெ ேைபோற்றி ஒரு அறெயைபோல
அதிர்ந்த மனைபோயுளளத.

இத்தறகய சூழ்நிறெகளின கீழ், சமூக லநருக்கடிக்க ஒரு
சீர்திருத்தவைபோத தீர்வில எந்த நம்பிக்றகயும் லகைபோண்டிரைபோத
லனரும் எண்ணிக்றகயிெைபோவினை லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம்
இறளஞர்களின மநைபோக்கநிறெறய பிிறைறழைச் லசய்ய, ேற்றம்
அவ்விதத்தில ஒரு புரட்சிகர ேைபோற்றீட்றட எடப்னதிலருந்த
அவர்கறள தடக்க தறகறே லகைபோண்ட ஒரு புதிய இடத
முண்டமகைபோல ஆளும் உயரடக்க மதறவப்னடகிறைத. இததைபோன
தவறக்கடமினறி புதிய "முதெைபோளித்த-எதிர்ப்பு கட்சிக்க" (NPA)

ஒப்னறடக்கப்னட்டளள னைபோத்திரம் ஆகம். இந்த ஆண்டின
இறதியில அக்கட்சிறய நிறவ LCR திட்டமிட்ட வருகிறைத.
அதன லசய்தி லதைபோடர்னைபோளரும் அென கறிவினின
லசலெப்பிளறளயுேைபோவினை ஒலவிமய லனசனனமநைபோ (Olivier

Besancenot), கடந்த ஜேவினைைபோதினதி மதர்தலுக்கப் பினவினைர், அதில
அவர் 1.5 மிலலயன வைபோக்ககறள லவனறிருந்த நிறெயில,
ஊடகங்களைபோல ஆர்வத்தடன அரவறணக்கப்னட்டளளைபோர்.

1968 இன JCRக்கம் இனறிறைய LCR இன "முதெைபோளித்தவ-
எதிர்ப்பு கட்சிக்கம்" இறடயிெைபோவினை சேைபோந்தரங்கள ஒமரேைபோதிரி
மிகவும் லவளிப்னறடயைபோக உளளவினை. லனசனனமநைபோவைபோல ஒரு
முக்கய முனேைபோதிரியைபோக ஏற்றக் லகைபோளளப்னட்டிருக்கம் மச
கமவரைபோறவப் லனருறேப்னடத்தவதடன அவர்கள
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லதைபோடங்ககிறைைபோர்கள. அவர் மச கமவரைபோ கறித்த கடந்த ஆண்ட
ஒரு புத்தகம் கூட எழுதிவினைைபோர். னலமவற கட்டி முதெைபோளித்தவ
தீவிர மனைபோக்ககறள LCR விேர்சவினைபூர்வமினறி
ஏற்றக்லகைபோளவதம் இவ்வைபோிறைைபோவினை மேெதிக சேைபோந்தரங்களில
உளளடங்கம். அவரத புதிய கட்சி "அரசியல கட்சிகளின
முனவினைைபோள அங்கத்தவர்கள, லதைபோழிற்சங்க இயக்கத்தின
நடவடிக்றகயைபோளர்கள, லனண்ணியலவைபோதிகள,
தைபோரைபோளவைபோதத்திறவினை எதிர்ப்னவர்கள, அரைபோஜேகவைபோதிகள,
கம்யூனிஸட்டக்கள அலெத புதிய தைபோரைபோளவைபோத
எதிர்ப்னைபோளர்கள" ஆகமயைபோருக்க திிறைந்திருப்னதைபோக லனசனனமநைபோ
கூறகிறைைபோர். இதற்கம் கூடதெைபோக அவர் மிகத் லதளிவைபோக
ட்லரைபோட்ஸகசத்தடவினைைபோவினை எந்தலவைபோரு வரெைபோற்ற இறணப்றனயும்
நிரைபோகரிக்கிறைைபோர். எந்தலவைபோரு லதளிவைபோவினை மவறெத்திட்டமும்
இலெைபோத, அதமனைபோனிறைலவைபோரு மகைபோட்னைபோடற்ிறை அலெத
னெமகைபோட்னைபோட லகைபோண்ட கட்சிறய, ஆளும் வர்க்கத்தின
நெனகளுக்க மசறவ லசய்விக்க மிக சுெனேைபோக றகயைபோளவும்,
ஒழுங்கறேக்கவும் முடியும்.

ஆகமவ 1968 இன னடிப்பிறவினைகள லவறேமவினை வரெைபோற்ற
ஆர்வம் சைபோர்ந்ததலெ. அந்த மநரத்தில ஆளும் வர்க்கம்,
புரட்சிகர லநருக்கடியின ஒரு கைபோெகட்டத்தில அதன ஆட்சிறய
ஸதிரப்னடத்தி, அதன கட்டப்னைபோட்றட, ஸரைபோலனிஸடகள
ேற்றம் னப்மெைபோவைபோதிகளின உதவியுடன, மீட்டறேத்தக்
லகைபோளள முடிந்தத. லதைபோழிெைபோள வர்க்கம் இரண்டைபோவத சுற்றில
ஏேைபோற்ிறைப்னடவதற்க தனறவினைத்தைபோமவினை அனுேதிக்க
மனைபோவதிலறெ.
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சர்து வேவேலதச கமயூனிஸ்ட் அலைநமாப்பின் (OCI)
மாத்தியது வேராத வேலனராக்கு (1)

சர்வமதச கம்யூனிஸட் அறேப்பு (OCI)

உத்திமயைபோகபூர்வேைபோக 1971 இல நைபோனகைபோம் அகெத்தின
அறவினைத்தெகக் கழுவிலருந்த (ICFI) உறடத்தக் லகைபோண்டத.
ஆவினைைபோல அத 1968 இல  பினனற்றிய அரசியல மனைபோக்கைபோவினைத,
ஏற்கவினைமவ 1950 களின லதைபோடக்கத்தில ஏறவினைய ICFI இன
பிரிவுகளுடன மசர்ந்த னப்மெைபோவைபோத திருத்தலவைபோதத்திற்க
எதிரைபோக அத னைபோதகைபோத்த வந்த புரட்சிகர முனமவினைைபோக்கலருந்த
லவகதூரத்திற்க விெகப்மனைபோயிருந்தத.

1968 இல OCIஆல முனலவினைடக்கப்னட்ட மவறெத்திட்டம்,
நைபோனகைபோம் அகெத்தின புரட்சிகர மவறெத்திட்டத்தின ேரபுகறள
விட லனரிதம் ேத்தியவைபோத ேற்றம் பிலரஞ்சு
லதைபோழிற்சங்கவைபோதத்தின   ேரபுகறள  ஒத்திருந்தத.  பிலரஞ்சு 
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கம்யூனிஸட் கட்சி (PCF) ேற்றம் லதைபோழிெைபோளர் லனைபோத
கூட்டறேப்பின (CGT) ஸரைபோலனிச தறெறே மே  ேைபோத  லனைபோத
மவறெநிறத்தத்றத நசுக்க, மகைபோலச ஆட்சிறய னைபோதகைபோக்க
முடிந்தத எனிறை உண்றேயில, னப்மெைபோவைபோத ஐக்கய
லசயெகத்தின பிலரஞ்சு ஆதரவைபோளர்களுடனும், அென கறிவின
தறெறேயிெைபோவினை புரட்சிகர இறளஞர் கம்யூனிஸட் (Jeunesse

Communiste  R volutionnaire —JCR)é  ேற்றம் பியர் பிரைபோங்
தறெறேயிெைபோவினை சர்வமதச கம்யூனிஸட் கட்சி (Parti  Communiste

Internationaliste  —  PCI) ஆகயவற்றடனும் மசர்ந்த, OCI உம்
லனரியளவில லனைபோறப்றன லகைபோண்டளளத.

ஒரு ேத்திய மவறெநிறத்த கழுவிற்க அறறழைப்புவிடவமத
(comit  central  de  gr ve),  OCIé è  இன அரசியல மனைபோக்கன பிரதைபோவினை
அச்சைபோக இருந்தத. இத "ஐக்கயத்திற்கைபோவினை", அலெத OCI ஆல
விரும்னப்னட்ட சூத்திரத்தினனடி, “லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம்
அதன அறேப்புகளின ஐக்கய வர்க்க முனவினைணிக்கைபோவினை" (unit  deé

front  de  classe  ouvri re  et  de  ses  organisations)è  அறறழைப்புடன மூழ்க
இறணந்திருந்தத. 1968 இன மிகமுக்கய ேைபோதங்களில,
இறவதைபோன OCI ேற்றம் அதனுடன இறணந்திருந்த
அறேப்புகளத அறவினைத்த அறிக்றககளிலும் ேற்றம் அரசியல
மகைபோரிக்றககளிலும் கைபோணக்கூடிய பிரதைபோவினை முறழைக்கங்களைபோக
இருந்தவினை.

அந்த லனைபோத மவறெநிறத்தத்திற்க ஓரைபோண்டக்க பினவினைர்
பிரசுரித்த அதன 300 னக்க நூலல OCI  அந்மநரத்திய அதன
லனைபோதவைபோவினை மநைபோக்கநிறெறய லதைபோகத்தளித்திருந்தத. அதில
OCI  முடிவைபோக அறிவித்தத: “அதிகைபோரத்திற்கைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்தில
னைபோட்டைபோளி வர்க்கத்தின மூமெைபோனைபோயம் ேற்றம்
தந்திமரைபோனைபோயங்கள …  லதைபோழிெைபோளர்களின ேற்றம் அவர்களத
அறேப்புகளின ஒருங்கறணந்த வர்க்க முனவினைணிக்கைபோவினை
மனைபோரைபோட்டத்தில உளளடங்க இருந்தத. அந்த மனைபோரைபோட்டம்
1968 மே இல ஒரு மதசிய லனைபோத மவறெநிறத்த கழுவிற்கைபோவினை
சுமெைபோகத்தில பிரத்திமயக வடிவத்றத எடத்தத.”

OCI இன னத்திரிறகயைபோவினை Information  Ouvri resè  இல ஒரு
சிிறைப்பு னதிப்னைபோக அந்நூல பிரசுரிக்கப்னட்டத, அதன ஆசிரியர்
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பிரைபோனசுவைபோ ட ேைபோஸமனைபோ (Fran ois de Massot),ç  1950 இல இருந்த
அவ்வறேப்பின ஒரு முக்கய அங்கத்தவர் ஆவைபோர். ட
ேைபோஸமனைபோ அனிறைைபோட அபிவிருத்திகறளக் கறித்த ஒரு விரிவைபோவினை
விவரிப்றன அந்நூலல வறழைங்கவதடன, OCI  இன தறெயீட
கறித்த விரிவைபோவினை ஆவணங்கறளயும் அத வறழைங்ககிறைத.
அதில அரசியல மகைபோரிக்றககள ேற்றம் தண்டப்பிரசுரங்களின
ேறபிரசுரமும் உளளடங்கம். OCI  இன அரசியல மனைபோக்றக
தலலயேைபோக வறரவறத அந்நூல சைபோத்தியேைபோக்ககிறைத.24

“ஐக்கிய வாகிறதர்க்க முன்டிப்பினைணி ”

ேத்தியவைபோதத்திற்க எதிரைபோவினை ஒரு நீண்ட அரசியல
மனைபோரைபோட்டத்தில நைபோனகைபோம் அகெத்றத ஸதைபோபித்திருந்த லமயைபோன
ட்லரைபோட்ஸக, ஐக்கய முனவினைணி மகைபோரிக்றகக்க பினவரும்
வைபோர்த்றதகமளைபோட அவரத அணுகமுறிறைறய
லதைபோகத்தளித்திருந்தைபோர்: “ஐக்கய முனவினைணி லகைபோளறகறய
சூளுறரக்கம் அந்த ேத்தியவைபோதி, அறத புரட்சிகர
உளளடக்கமினறி லவறறேப்னடத்தி, அறதலயைபோரு
தந்திமரைபோனைபோய அணுகமுறிறை எனனதிலருந்த ஓர் உயர்ந்த
மகைபோட்னைபோட எனனதைபோக உருேைபோற்றகிறைைபோர்.”  1932  இல,
ேத்தியவைபோத மஜேர்ேன மசைபோசலஸட் லதைபோழிெைபோளர் கட்சி
(Sozialistischen  Arbeiter  Partei  .SAP)  கறித்த அவர் எழுதிவினைைபோர்:
“எந்தலவைபோரு சந்தர்ப்னத்திலும், ஐக்கய முனவினைணியின லகைபோளறக
ஒரு புரட்சிகர கட்சியின ஒரு மவறெத்திட்டேைபோக மசறவ
லசய்ய முடியைபோத. இறடப்னட்ட கைபோெத்தில, மசைபோசலஸட்
லதைபோழிெைபோளர் கட்சியின (SAP) ஒட்டலேைபோத்த நடவடிக்றகயும்
இப்மனைபோத அதன மீததைபோன கட்டறேக்கப்னட்ட வருகிறைத,”
எனிறைைபோர்.25

இந்த கண்டவினைம் 1968 இல OCI இன நடவடிக்றகக்கம்
அமதயளவிற்க லனைபோருந்தகிறைத. அத, ஐக்கய முனவினைணி

24 François de Massot, “La grève générale (Mai-Juin 1968),” Supplément au numéro 437 d’ 
“Informations Ouvrières.” All quotes in the above article, if not indicated otherwise, are from this
book.

25 Leon Trotsky, “Two Articles On Centrism” (February/March 1934), Leon Trotsky, “What Next? 
Vital Questions for the German Proletariat” (January 1932).
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லகைபோளறகறய, ஒரு தந்திமரைபோனைபோய அணுகமுறிறை எனனதிலருந்த
அதன பிரதைபோவினை மவறெத்திட்ட மகைபோட்னைபோடைபோக ேைபோற்றியிருந்தத.
ஐக்கய முனவினைணி எனிறை லனயரிலருந்த, அறவினைத்த
லதைபோழிற்சங்கங்களின ஐக்கயம் எனனதைபோக அத புரிந்த
லகைபோண்ட நிறெயில, நிஜேேைபோவினை புரட்சிகர நடவடிக்றகயின
எந்தலவைபோரு வடிவத்றதயும் அத தவிர்த்தத.

அதன மகைபோரிக்றககள ேற்றம் அறிக்றககள அறவினைத்திலும்
வறழைறேயைபோக கைபோணப்னட்ட, "லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம்
அவர்களத அறேப்புகளின ஐக்கய வர்க்க முனவினைணிக்கைபோவினை"
புதிய சூத்திரத்தின முக்கயத்தவேைபோகம். அப்மனைபோதிருக்கம்
னைபோரிய அறேப்புகளின இருப்றன நிரைபோகரிப்னதற்கைபோக,
னப்மெைபோவைபோதிகள ேற்றம் கட்டி-முதெைபோளித்தவ ேைபோணவர்
தறெவர்கறள OCI மிகச் சரியைபோக கற்ிறைஞ்சைபோட்டிய மனைபோதினும்,
அத அமத அறேப்புகறள மநைபோக்க ஒரு அடினணிந்த
அணுகமுறிறைறய ஏற்ற, லதைபோழிெைபோளர்களைபோல எடக்கப்னடம்
எந்தலவைபோரு மனைபோரைபோட்டமும் அதன கட்டறேப்பிற்களமளமய
இருக்கமவண்டம் எவினை அத வலயுறத்தியத.

ஏற்கவினைமவ 1967 இன மகைபோறடயில, OCI ஏற்னைபோட லசய்த
ஒரு மிகப்லனரிய கூட்டத்தில நிறிறைமவற்ிறைப்னட்ட ஒரு
தீர்ேைபோவினைம், “லதைபோழிற்சங்கங்களுக்மக இயலனைபோக உரித்தைபோவினை ஒரு
கடறேயைபோவினை, அதன னதவிகளில இருப்னவர்களின ஒரு
கடறேயைபோவினை ஐக்கயத்திற்கைபோவினை நடவடிக்றகறய எடக்கம்
லதைபோழிெைபோளர் அறேப்புகளிவினைதம் லதைபோழிற்சங்க
தறெறேயகத்தின இடத்திறவினை எடப்னத எேத மநைபோக்கேலெ
எனற நைபோம் முழுேவினைதடன அறிவிக்கமிறைைபோம்,”  எனற
கறிப்பிட்டத.

ட ேைபோஸமனைபோ அவரத நூலல இந்த தீர்ேைபோவினைத்றத
மேற்மகைபோளிடவதடன, லதைபோழிற்சங்கங்கள அவற்றிவினைத
தறெறேயின லகைபோளறககள எவ்வைபோறிருப்பினும், அறவ
லதைபோழிெைபோள வர்க்க நெனகறள உளளடக்க உளளவினை எனிறை
வைபோதத்தடன அறத நியைபோயப்னடத்த லசலகிறைைபோர். அவர்
எழுதகிறைைபோர்: “சுரண்டலுக்க எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்தில,
லதைபோழிெைபோளர்கமள அபிவிருத்தி லசய்தளள அறேப்புகறளக்
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லகைபோண்ட ேற்றம் அறவமய அவர்களத வர்க்க எதிரிக்க
எதிரைபோக அவர்கறள ஐக்கயப்னடத்தவதற்க ஒரு வழிவறகயைபோக
மசறவ லசய்கனிறை நிறெயில, அந்த அறேப்புகமள அவர்கறள
ஒரு வர்க்கேைபோக ேைபோற்றியுளளத. மனைபோரைபோட்டத்தில அறவ
புிறைநிறெயைபோவினை இடத்றதக் லகைபோண்டிருப்னதைபோல —அதைபோவத
கறிப்பிட்ட கைபோெகட்டத்தில லதைபோழிற்சங்கங்கள அவற்றின
தறெறேயிவினைத லகைபோளறகயிலருந்த சுயைபோதீவினைேைபோக இருப்னதைபோல
— அத்தறகய அறேப்புகள சுரண்டலுக்க எதிரைபோவினை அவற்றின
லதைபோடர்ச்சியைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்தில, லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின
நிறெப்னைபோடகறளமய உளளடக்க உளளவினை. ஐக்கயப்னட்ட
லதைபோழிெைபோளர் முனவினைணிறய, னைபோட்டைபோளி வர்க்கத்திவினைத வர்க்க
அறேப்புகளின வழிமுறிறையைபோக ேட்டம்தைபோன
யதைபோர்த்தேைபோக்கப்னட முடியும்,”  எனகிறைைபோர். (அழுத்தம்
மசர்க்கப்னட்டத).

இந்த ேதிப்பீட்டிலருந்த லசயலனட்ட OCI, 1968  இல,
லதைபோழிற்சங்கங்களின முதெைபோளித்தவ-சீர்திருத்தவைபோத
மவறெத்திட்டத்றத விேர்சிப்னறத தவிர்த்தத. லதைபோழிற்சங்க
தறெறேகள லதைபோழிெைபோளர்களின ஐக்கயத்திற்க
முட்டக்கட்றடயைபோக இருந்தைபோர்கள எனிறை கண்டவினைத்றத ேட்டமே
அவர்கள லதைபோழிற்சங்க தறெறேகளுக்க எதிரைபோக
எழுப்பிவினைைபோர்கள. லவவ்மவற லதைபோழிற்சங்கங்களுக்க இறடமய
எலெைபோ ேட்டங்களிலும் கூட்ட-ஒத்தறறழைப்புக்க
அறறழைப்புவிடவதடன, OCI இன லசைபோந்த அரசியல
முனலவினைடப்புகளும் கூட ேட்டப்னட்ட இருந்தவினை. இததைபோன,
நைபோம் பினவினைர் னைபோர்க்கவிருப்னறதப் மனைபோெ, அவர்கள அறறழைப்பு
விடத்த ஒரு ேத்திய மவறெநிறத்த கழுவிற்கைபோவினை
மகைபோரிக்றகக்க அடிப்னறட சைபோரேைபோக இருந்தத.

னரந்தளவில வினிமயைபோகக்கப்னட்ட அதன தண்டறிக்றககள
ேற்றம் மகைபோரிக்றககளில, OCI,  ஸரைபோலனிச ேற்றம் சமூக
ஜேவினைநைபோயகக் கட்சிகள மீத எந்தலவைபோரு னகரங்கேைபோவினை விேர்சவினைம்
றவப்னறதயும் கூட தவிர்த்தக் லகைபோண்டத. ஒரு சிறிய வைபோசகர்
வட்டத்திற்கைபோவினை தத்தவைபோர்த்த கட்டறரகளிலும் ேற்றம்
னகப்னைபோய்வுகளிலும் ஸரைபோலனிசம் ேற்றம் சமூக ஜேவினைநைபோயகத்தின
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எதிர்ப்புரட்சிகர னைபோத்திரம் கறித்த றகயைபோளப்னட்ட மனைபோதினும்,
லனருந்திரளைபோவினை ேக்கறள மநைபோக்கய அதன
தண்டப்பிரசுரங்களில OCI சர்வசைபோதைபோரணேைபோக, சீர்திருத்தவைபோத
ேற்றம் ஸரைபோலனிச லதைபோழிற்சங்க தறெவர்களுடன
ஒனறனடேைபோற அறறழைப்புவிட்டத.

ஐக்கய முனவினைணி கறித்த OCI இன லனைபோருளவிளக்கம்,
ேைபோர்க்சிச இயக்கத்தைபோல அபிவிருத்தி லசய்யப்னட்ட
தந்திமரைபோனைபோயத்தடன லனைபோதவைபோவினை எறதயும்
லகைபோண்டிருக்கவிலறெ. 1922 இல லமயைபோன ட்லரைபோட்ஸக
கறிப்பிடறகயில, “ஒரு கறிப்பிட்ட கைபோெகட்டத்தில,
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றத சைபோர்ந்திருக்கம் அரசியல
அறேப்புகளுக்க இறடமய, தவிர்க்கவியெைபோத
கருத்தமவறனைபோடகள இருந்தைபோலும் கூட, முதெைபோளித்தவத்திற்க
எதிரைபோவினை லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின மனைபோரைபோட்டத்தில ஓர் ஐக்கய
முனவினைணியின சைபோத்தியக்கூறிறை அதற்க உத்தரவைபோதப்னடத்த
மவண்டியத ஓர் அவசர அவசியேைபோகம்,” எனற கூறி ஐக்கய
முனவினைணியின அவசியத்றத விவரித்திருந்தைபோர்.26 

அதற்க ஓரைபோண்டக்க முனவினைதைபோக, மஜேர்ேன கம்யூனிஸட்
கட்சி (Kommunistische  Partei  Deutschlands  -  KPD) ஐக்கய முனவினைணி
லகைபோளறகறய முனலவினைடக்க மவண்டலேவினை கம்யூனிச
அகெத்தின (Comintern) மூனிறைைபோம் கைபோங்கரஸ வலயுறத்தி
இருந்தத. தனிறேப்னடத்தப்னட்ட மதைபோலவியறடந்திருந்த KPD

இன ஒரு மேலெழுச்சியைபோவினை "ேைபோர்ச் இயக்கம்"
எனிறைறறழைக்கப்னட்டதிலருந்த கம்யூனிச அகெம்
னடிப்பிறவினைகறள எடத்தத. KPD அதிகைபோரத்றத
றகயிலெடப்னதற்க முனவினைதைபோக முதலல லனருந்திரளைபோவினை
ேக்களின ஆதரறவ "லவனலிறைடக்க" மவண்டலேவினை, அந்த
மதைபோலவியிலருந்த அத முடிவுக்க வந்தத. அத ஒரு
லதைபோழிெைபோளர்களின அரசைபோங்கத்திற்கைபோவினை மகைபோரிக்றகறய,
சீர்திருத்தவைபோத லதைபோழிற்சங்கங்களில தறெயீட ேற்றம் னெ
இறடேருவு மகைபோரிக்றக ஆகயவற்றடன ஐக்கய முனவினைணி
லகைபோளறகறய மநரடியைபோக பிறணத்தத, ஏலவினைனில, ட்லரைபோட்ஸக

26 Leon Trotsky, “What Next? Vital Questions for the German Proletariat” (January 1932).
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எடத்தறரத்தறதப் மனைபோெ, “ஒரு புரட்சிகர சகைபோப்தத்தில, அத
ஏமதைபோ வித்தியைபோசேைபோவினை விதத்தில இருந்தைபோலும் கூட,
லனருந்திரளைபோவினை ேக்கள அவர்களத அனிறைைபோட வைபோழ்றவ
லதைபோடர்ந்த நடத்தகனிறைவினைர்”27 

னத்தைபோண்டகளுக்க பினவினைர், ட்லரைபோட்ஸக
மீண்டலேைபோருமுறிறை மஜேர்ேனியில ஐக்கய முனவினைணி
தந்திமரைபோனைபோயத்றத ஏற்கேைபோற அறறழைப்புவிடத்தைபோர். இப்மனைபோமதைபோ
அத ஹிட்ெர் அதிகைபோரத்றத ஏற்னதிலருந்த தடப்னதற்கைபோவினை
பிரச்சிறவினையைபோக இருந்தத. ட்லரைபோட்ஸக வைபோதிடறகயில, மதசிய
மசைபோசலசத்தின (நைபோஜிசம்) அதிகரித்த வந்த அச்சுறத்தலுக்க
எதிரைபோக ஓர் ஐக்கய முனவினைணிறய அறேக்கேைபோற
கம்யூனிஸட்டக்கள ேற்றம் சமூக ஜேவினைநைபோயகவைபோதிகளிடம்
வலயுறத்திவினைைபோர். அவ்விரு கட்சிகளின தறெவர்களும்
அதமனைபோனிறைலவைபோரு மனைபோக்றக பிடிவைபோதேைபோக ேறத்தவினைர்.
ஸரைபோலனிச KPD தறெவர்கள சமூக ஜேவினைநைபோயகக் கட்சிறய (SPD)

"சமூக னைபோசிசவைபோதிகள" எனற வறரவிெக்கணமிட்ட, அதனுடன
ஒத்தறறழைக்க ேறத்தறே, லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றத பிளவுனடத்தி
முடேைபோக்க ஹிட்ெரின லவற்றிறய சைபோத்தியேைபோக்கயத.

1920 களின ஆரம்ன ேற்றம் 1930 களின ஆரம்ன
சந்தர்ப்னங்களிலுமே ஐக்கய முனவினைணி எனனத புரட்சிகர
மூமெைபோனைபோயத்திற்க ஒரு னதிலீடைபோக அலெ, ஒரு
தந்திமரைபோனைபோயேைபோக முனலவினைடக்கப்னட்டத. அத நறடமுறிறை
பிரச்சிறவினைகள மீதைபோவினை கூட்ட-ஒத்தறறழைப்பில ேட்டப்னட்ட
இருந்ததடன, மஜேர்ேன கம்யூனிஸட் கட்சி அதன லசைபோந்த
மவறெத்திட்டத்றத றகவிட மவண்டலேனமிறைைபோ அலெத சமூக
ஜேவினைநைபோயகக் கட்சிறய விேர்சிப்னறத தவிர்த்தக் லகைபோளள
மவண்டலேனனறதமயைபோ அர்த்தப்னடத்தவிலறெ.

ஒரு ஐக்கய முனவினைணியின அடிப்னறடயில சமூக
ஜேவினைநைபோயக தறெவர்கறள புரட்சியைபோளர்களைபோக ேைபோற்றிவிட
முடியுலேவினை ஒருமனைபோதம் ட்லரைபோட்ஸக பிரறேகறள
வறழைங்கயதிலறெ. அதற்க ேைபோிறைைபோக, சமூக ஜேவினைநைபோயக
தறெவர்களின லசலவைபோக்கலருந்த லனருந்திரளைபோவினை ேக்கறள
27 Leon Trotsky, “The Third International After Lenin”.
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முறித்தக் லகைபோளள லசய்வமத ஐக்கய முனவினைணியின
மநைபோக்கேைபோக இருந்தத.

கம்யூனிஸடகள, எவ்வித முனநினந்தறவினைகறளயும்
றவக்கைபோேல, அவர்களத அனிறைைபோட நெனகறள னைபோதகைபோக்க
ேற்றம் சமூக ஜேவினைநைபோயகக் கட்சியுடன னைபோசிஸடகளுக்க எதிரைபோக
ஒரு அணிறய உருவைபோக்க விரும்புகிறைைபோர்கள எனனறத அவர்கள
சமூக ஜேவினைநைபோயக லதைபோழிெைபோளர்களுக்க எடத்தக்கைபோட்டி
இருந்தைபோல, அத முதெைபோளித்தவ அரசுடன ஒத்தறறழைக்க
விரும்பிய SPD இன தறெறேறய னெவீவினைப்னடத்த ேட்டமே
மசறவ லசய்திருக்கம். பினவினைர் SPD இன அங்கத்தவர்கள,
அவர்களத லசைபோந்த அனுனவத்தின அடிப்னறடயில, அவர்கமள
அவர்களத அறேப்பு ேற்றம் அவர்களத தறெறேயின
ேதிப்றன தீர்ேைபோனித்திருப்னைபோர்கள.

எந்த சந்தர்ப்னத்திலும் ஐக்கய முனவினைணி எனனத, ஒரு
சுயைபோதீவினைேைபோவினை புரட்சிகர லகைபோளறகறய றகவிடதறெ
அர்த்தப்னடத்தவிலறெ. ட்லரைபோட்ஸக 1932 இல,
“மனைபோரைபோட்டத்திற்க சீர்திருத்தவைபோதிகள தறட மனைபோட ஆரம்பிக்கம்
சேயத்தில, இயக்கத்திற்க லவளிப்னறடயைபோக மசதம்
ஏற்னடவிருக்கனிறைமனைபோத, நிறெறேக்க எதிர்-நிறெப்னைபோட
எடப்னதற்கைபோக ேற்றம் லனருந்திரளைபோவினை ேக்களின சிந்தறவினைக்க
ஏற்ன, நைபோம் ஒரு சுயைபோதீவினைேைபோவினை அறேப்னைபோக, நேத தற்கைபோலக
அறரகறிறை-கூட்டைபோளிகள இலெைபோேமெமய, அப்மனைபோரைபோட்டத்றத
அதன முடிவு வறரயில இட்டச்லசலெ எப்மனைபோதம் நைபோம்
உரிறே லகைபோண்டிருக்கமிறைைபோம்,” எனற வலயுறத்திவினைைபோர்.28

மல் உருவார்க்சிசத்திற்கு  பதிலல் உருவாக கொடதல் உருவாழிற்சங்கவாகிறதல் உருவாதம

OCI ஐக்கய முனவினைணிறய, ஒரு புரட்சிகர தந்திமரைபோனைபோயம்
எனனதிலருந்த லதைபோழிற்சங்கங்களிடம் அதன லசைபோந்த
அடினணிவுக்க ஒரு சந்தர்ப்னவைபோத நியைபோயப்னைபோடைபோக ேைபோற்றியத.
OCI  வலயுறத்தறகயில, லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம்
ேைபோணவர்களைபோல நடத்தப்னட்ட மனைபோரைபோட்டம் இத்தறகய

28 Leon Trotsky, “What Next? Vital Questions for the German Proletariat” (January 1932).
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அறேப்புகளின வடிவங்களுக்கள ேட்டப்னட்டிருக்க மவண்டம்
எனறம், லதைபோழிெைபோளர்களுக்கம் லதைபோழிற்சங்க எந்திரத்திற்கம்
இறடமய மேைபோதறெத் தீவிரப்னடத்தக்கூடிய எந்தலவைபோரு
அரசியல நடவடிக்றககளும் தவிர்க்கப்னட மவண்டம் எனறம்
கூறியத.

உண்றேயில, ஒரு சிறனைபோனறே லதைபோழிெைபோளர்கள ேட்டமே
லதைபோழிற்சங்கங்களில ஒழுங்கறேந்திருந்தவினைர். அமத மநரத்தில,
லதைபோழிெைபோளர் சக்தியில லவறம் 30 சதவீதத்திற்கம்
கறிறைவைபோவினைவர்கமள லதைபோழிற்சங்க ேயப்னடத்தப்னட்டிருந்தவினைர்.
(இனமிறைைபோ இந்த எண்ணிக்றக 7 சதவீதத்திற்கம் கறிறைவைபோக
உளளத.) லேைபோத்த லதைபோழிெைபோளர்களில மூனறில இரண்ட
னங்கவினைரும் ேற்றம் இறளஞர்களில லனரும்
லனரும்னைபோனறேயிவினைரும் லதைபோழிற்சங்கங்களுடன
ஒழுங்கறேயவிலறெ எனனமதைபோட, அவர்கள முற்றிலும்
சரியைபோகமவ அவற்றின மீத அவநம்பிக்றக லகைபோண்டிருந்தவினைர்.
அவர்கறள லதைபோழிற்சங்கங்கள மநைபோக்க திருப்பிவிடவதற்க
அப்னைபோற்னட்ட, OCI ஆல அத்தறகய அடக்ககளுக்க ஒரு
முனமவினைைபோக்றக வறழைங்க முடியவிலறெ.

ேைபோணவர் அறேப்பு UNEF ஐ மநைபோக்க ேைபோணவர்கள
திரும்பியிருந்தவினைர், அதமவைபோ அந்மநரத்தில மிமஷல லிறைைபோக்கைபோ
தறெறேயிெைபோவினை சமூக ஜேவினைநைபோயக, ஐக்கய மசைபோசலஸட்
கட்சியின (Parti socialiste unifi —PSU) é மேெைபோளுறேயில இருந்தத. ட
ேைபோஸமனைபோ எழுதகிறைைபோர்: “எதிர்ப்றன ஒழுங்கறேப்னதற்க
ேைபோணவர்களுக்க ஒரு லதைபோழிற்சங்கம், அதைபோவத Union National des

tudiants  de  France,  É மவண்டம்…  நிஜேேைபோவினை மனைபோரைபோட்டம்
லதைபோடங்கறகயில, UNEF அதன தறெறேயின தயக்கம் ேற்றம்
னெவீவினைங்களுக்க இறடயிலும் அதன முழு முக்கயத்தவத்றத
மீளப்லனற்றக்லகைபோண்டத. ஒரு ேைபோணவர் லதைபோழிற்சங்க
அறேப்னைபோக னைபோத்திரம் வகப்னதவினைைபோல அதன லனைபோறப்னைபோவினை
தறெயீட ஊடைபோக, அத ஒடக்கமுறிறைக்க எதிரைபோவினை
மனைபோரைபோட்டத்றத லனருந்திரளைபோவினை ேைபோணவர்களின
விடயேைபோக்கயதடன, லதைபோழிெைபோளர் அறேப்புகறள அவற்றின
லசைபோந்த கடறேப்னைபோடகறள எதிர்லகைபோளளவும் லசய்தத. அதமவ
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ேைபோணவர்கறள ஒனறதிரட்டவதற்கைபோவினை வழிவறக எனனமதைபோட,
அமதமநரத்தில அத ஐக்கய முனவினைணிக்கைபோவினை ஒரு நிஜேேைபோவினை
மனைபோரைபோட்டத்றதயும் சைபோத்தியேைபோக்ககிறைத" (மூெத்தில அழுத்தம்
மசர்க்கப்னட்டத).

னப்மெைபோவைபோதிகளுக்க எதிரைபோவினை ஒரு தைபோக்கதலல ட
ேைபோஸமனைபோ எழுதகிறைைபோர்: “லதைபோழிெைபோளர்களின ேற்றம்
அடிேட்டத்திலருந்த ஐக்கய முனவினைணி
எனிறைறறழைக்கப்னடவதற்க ஆதரவைபோக உளள அவர்களத
அறேப்புகளின ஐக்கய முனவினைணிக்கைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்றத
யைபோலரலெைபோம் நிரைபோகரிக்கிறைைபோர்கமளைபோ, அவர்கள ஒனிறைறர
நூற்ிறைைபோண்ட கைபோெ மனைபோரைபோட்டம் ேற்றம் தியைபோகங்களிலருந்த
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தைபோல ஸதைபோபிக்கப்னட்ட அறேப்புகறளமய
நிரைபோகரிக்கனிறைவினைர். அந்த அறேப்புகமள தம்றே ஒரு வர்க்கேைபோக
உருவறேத்தக்லகைபோண்டதம், தனறவினைப்னற்றியும் ேற்றம்
மூெதவினைத்திற்க எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்தில நவினைவுபூர்வேைபோகவும்
இருந்தவினை. அவற்றில இருப்னவர்கமள இந்த மனைபோரைபோட்டத்றத
முனலவினைடப்னதற்கைபோக தவிர்க்கவியெைபோேல ஒனறிறணந்த
வருகனிறைவினைர். யைபோலரலெைபோம் அவர்களத அதிகைபோரத்தவ
தறெறேறயக் கைபோட்டி, னைபோரிய அறேப்புகறள
கறழைப்புகிறைைபோர்கமளைபோ, யைபோலரலெைபோம் 'CGT கைபோட்டிக்லகைபோடப்பு' எனற
அெறகிறைைபோர்கமளைபோ, அவர்களத கரங்களில தறடத்தழிக்கம்
அழிப்னைபோறவினை றவத்தக் லகைபோண்ட லதைபோழிற்சங்கங்கறளயும்
அரசியல கட்சிகறளயும் வர்க்க மனைபோரைபோட்டத்தின
வறரனடத்திலருந்த லவறேமவினை அழிக்க னைபோய்கிறைைபோர்கமளைபோ,
அவர்கள அதிகைபோரத்தவங்கள ேற்றம் முதெைபோளித்தவ அரசுக்க
எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்திலருந்த பினவைபோங்ககிறைைபோர்கள,” எனகிறைைபோர்.

லதைபோழிெைபோள வர்க்கம் இந்த அறேப்புகளில, "ஒரு
வர்க்கேைபோக, தைபோமவினை நவினைவுபூர்வேைபோக, மூெதவினைத்திற்க எதிரைபோவினை
அதன மனைபோரைபோட்டத்தில தனறவினைத்தைபோமவினை உளளடக்க இருந்தத"
எனற லதைபோழிற்சங்கங்கறள லனருறேப்னடத்தியறே, ேைபோர்க்சிச
ேரபியத்தடன எறதயும் லகைபோண்டிருக்கவிலறெ, ஆவினைைபோல
அதற்க ேைபோிறைைபோக இத லதைபோழிற்சங்கவைபோதத்தின (syndicalism)

ேரபியத்திலருந்மத வருகிறைத. அத்தறகய லதைபோழிற்சங்கவைபோதம்
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பிரைபோனசில ஒரு நீண்டகைபோெ ேற்றம் இழிவைபோர்ந்த வரெைபோறிறைக்
லகைபோண்டளளத. ேைபோர்க்சிச இயக்கம் எப்மனைபோதமே
லதைபோழிற்சங்கங்கள கறித்த ஒரு விேர்சவினைபூர்வ நிறெப்னைபோட்றட
மனணி வந்தளளவினை. ஏற்கவினைமவ இருனதைபோம் நூற்ிறைைபோண்ட
லதைபோடக்கத்தில, லெனின, லதைபோழிற்சங்க நவினைவு எனனத
முதெைபோளித்தவ நவினைவைபோகம் எனறம், (மஜேர்ேனியில 1914 இல
இருந்த 1918 வறரயில இருந்தறதப் மனைபோெ) அதிதீவிர சமூக
னதட்டேைபோவினை கைபோெகட்டத்தில லதைபோழிற்சங்கங்கள ஒவ்லவைபோரு
சந்தர்ப்னத்திலும் லதைபோழிெைபோளர்களிவினைத இயக்கத்தின
அதீதவெதசைபோரி பிரிவைபோக இருந்தவினை எனறம் வலயுறத்திவினைைபோர்.29

பிலரஞ்சு லதைபோழிற்சங்கவைபோதிகள, லதைபோழிற்சங்க மவறெயில
அரசியல கட்சிகளின தறெயீட-இலெைபோ மகைபோட்னைபோட்றட
வலயுறத்திவினைர். 1906 இல CGT அதன அமியைபோன (Amiens)

சைபோசவினைத்தில அறவினைத்த அரசியல கட்சிகளிடமிருந்தம்
லதைபோழிற்சங்கங்கள முற்றிலும் சுதந்திரேைபோக இருக்கம்
மகைபோட்னைபோட்டக்க உருவடிவம் லகைபோடத்தத. இந்த சுதந்திரம்,
அதிகரித்தவரும் னறழைறேவைபோதம் ேற்றம் சமூக ஜேவினைநைபோயகத்தின
நைபோடைபோளுேனிறை அறிவுேந்தத்திற்க எதிரைபோக திரும்பியிருந்த
வறரயில, பிலரஞ்சு லதைபோழிற்சங்கவைபோதம் ஒரு கறிப்பிட்ட
ேட்டத்திற்க புரட்சிகர தகறேறய லகைபோண்டிருந்தத.
ட்லரைபோட்ஸக ஒருமுறிறை கறிப்பிட்டறதப் மனைபோெ, அத கட்சியின
னைபோத்திரத்றத நிரைபோகரித்தமனைபோதம், அத "லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின
ஒரு நைபோடைபோளுேனிறை-எதிர்ப்பு கட்சி எனனறதத்தவிர
மவலிறைைபோனறமிலறெ.”30

எவ்வைபோறிருந்த மனைபோதினும், லதைபோழிற்சங்கங்களின அரசியல
சுதந்திரம் கறித்த மகைபோட்னைபோட, புரட்சிகர கட்சியின
மேெைபோளுறேக்க எதிரைபோக திருப்பி விடப்னட்டமனைபோத, அத
லதைபோடர்ந்த அவ்விதேைபோக இருக்கவிலறெ. 1921 இல, அப்மனைபோத
கம்யூனிச அகெத்தின ஒரு முனவினைணி உறப்பிவினைரைபோவினை
ட்லரைபோட்ஸக எழுதிவினைைபோர்: “கட்சிக்கம் லதைபோழிற்சங்கங்களுக்கம்
இறடமய அங்மக ஒரு முழுறேயைபோவினை ேற்றம் நினந்தறவினையற்ிறை

29 On the attitude of the Marxist movement to the trade unions see: David North, “Marxism and 
the Trade Unions”.

30 Leon Trotsky, “A School of Revolutionary Strategy”.
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லதைபோழிற் னங்கீட உளளத எனிறை தத்தவமும் ேற்றம்
அவற்றிறடமய ஒனறக்லகைபோனற னரஸனர தறெயீமடைபோ அலெத
மநரடி தறெயீமடைபோ லசய்யைபோத நறடமுறிறை இருக்க மவண்டம்
எனிறை தத்தவமும், ஐயத்திற்கடமினறி பிலரஞ்சு அரசியல
அபிவிருத்தியின ஒரு விறளலனைபோருளைபோகம். அத அதன மிகவும்
உச்சக்கட்ட லவளிப்னைபோடைபோகம். இந்த தத்தவம் கெப்னடேற்ிறை
சந்தர்ப்னவைபோதத்தின அடிப்னறடயில அறேகிறைத.

“லதைபோழிற்சங்கங்களில ஒழுங்கறேந்த லதைபோழிெைபோளர்
அதிகைபோரத்தவம், கூல உடனனடிக்றககறள தீர்ேைபோனிக்கனிறை
வறரக்கம், மசைபோசலஸட் கட்சி நைபோடைபோளுேனிறைத்தில
சீர்திருத்தங்கறள னைபோதகைபோக்கனிறை அமதமவறளயில, இந்த
லதைபோழிற் னங்கீட ேற்றம் னரஸனரம் தறெயீட லசய்யக்கூடைபோத
எனனலதலெைபோம் கூடதெைபோகமவைபோ அலெத கறிறைவைபோகமவைபோ
சைபோத்தியேைபோவினைதைபோக இருக்கம். ஆவினைைபோல நிஜேேைபோவினை லனருந்திரளைபோவினை
னைபோட்டைபோளி வர்க்கம் மனைபோரைபோட்டத்திற்கள இழுக்கப்னடறகயில,
அந்த இயக்கம் ஒரு நிஜேேைபோவினை புரட்சிகர கணைபோம்சத்றத ஏற்ிறை
உடமவினைமய, பினவினைர் இந்த தறெயீட-லசய்யைபோ மகைபோட்னைபோட
(principle of non-intervention) பிற்மனைபோக்கத்தவினைேைபோவினை மேதைபோவித்தவினைேைபோக
சீரழிகிறைத.

“லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின உயிர்வைபோழும் வரெைபோற்ற
அனுனவங்கறள பிரதிநிதித்தவப்னடத்தம், ேற்றம்
ஒட்டலேைபோத்த மனைபோரைபோட்டத்றதயும் தத்தவைபோர்த்தரீதியில
லனைபோதக்மகைபோட்னைபோடைபோக்க, நறடமுறிறையில லகைபோண்ட லசலலும்
தறகறேறய லகைபோண்டிருக்கம் ஓர் அறேப்பு, அதன
தறெறேயில இருந்தைபோல ேட்டமே லதைபோழிெைபோள வர்க்கம் லவற்றி
லனிறை முடியும். அதன வரெைபோற்ற கடறேயின அர்த்தத்தில,
அக்கட்சி லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின மிகவும் நவினைவுபூர்வேைபோவினை
ேற்றம் லசயலூக்கேைபோவினை சிறனைபோனறேறய ேட்டமே உளளடக்க
இருக்க முடியும். ேறபுிறைம், லதைபோழிற்சங்கங்கமளைபோ லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்றத ஒட்டலேைபோத்தேைபோக அறணத்தக்லகைபோளள
முறவினைகனிறைவினை. னைபோட்டைபோளி வர்க்கத்திற்க கம்யூனிஸட் கட்சியில
ஐக்கயப்னட்டளள அதன முனவினைணிப் னறடயைபோக ஒரு சித்தைபோந்த
ேற்றம் அரசியல தறெறே அவசியேைபோக மதறவப்னடகனிறைத



88 1968: பினல் உருவான்சின் கொடபல் உருவாத தவாகிறதரைலநிறுத்தமும, மல் உருவாணவாகிறதர் எழுச்சியும

எனற உணர்னவர்கள, அக்கட்சி அவ்விதத்தில
லதைபோழிற்சங்கங்களுக்க உளமளயும் அத்தடன னைபோரிய
லதைபோழிெைபோள வர்க்க அறேப்புகளுக்க உளமளயும் முனவினைணி
சக்தியைபோக ேைபோிறை மவண்டம் எனனறத உணர்கிறைைபோர்கள.”31

இந்த லதைபோழிற்சங்கவைபோத ேரபு, OCI க்கள நீண்டகைபோெத்திற்க
கணிசேைபோவினை லசலவைபோக்க லகைபோண்டிருந்தத. ஒருவர் பியர் ெம்மனர்
ஐ நம்புவைபோரைபோவினைைபோல லதைபோழிற்சங்கங்களுடவினைைபோவினை அவரத
அறேப்பின உிறைவு, ஒரு கறிப்பிடத்தக்க கைபோெத்திற்க ேைபோர்க்சிச
மகைபோட்னைபோடகறள விட லதைபோழிற்சங்கவைபோத அடித்தளத்றதக்
லகைபோண்டிருந்தறத கைபோணெைபோம்.

1947 இல அமியைபோன சைபோசவினைத்றத அவரத லசைபோந்த
அறேப்பில மீட்டறேத்ததைபோக ெம்மனர் அவரத வைபோழ்வின
இறதியில எழுதிய ஒரு சுயசரித நூலல லனருறேனட்டக்
லகைபோண்டைபோர். மனைபோரின மனைபோத சட்டவிமரைபோத லதைபோழிற்சங்க
மவறெயிலருந்தம் ேற்றம் ஸரைபோலனிச மேெைபோளுறே லகைபோண்ட
CGT  உடவினைைபோவினை அவரத அனுனவங்களின அடிப்னறடயிலும்,
அவர் ட்லரைபோட்ஸகச அறேப்பின பிரைபோனஸ ேைபோநைபோட்டின மனைபோத
ஒரு திருத்த தீர்ேைபோவினைத்றத முனலேைபோழிந்தைபோர், “அக்கூட்டம்
கட்சிகள ேற்றம் லதைபோழிற்சங்கங்களின னரஸனர சுதந்திரத்றத
ஏற்றக்லகைபோண்ட, 21 நினந்தறவினைகளில புளளிகள 9 ேற்றம் 10
ஐ பிரதியீட லசய்ய ஒருேவினைதைபோக ஏற்றக் லகைபோண்டத.”32 

அந்த "21 நினந்தறவினைகள", 1920 இல சீர்திருத்தவைபோத
ேற்றம் ேத்தியவைபோத அறேப்புகறள விெக்கவதற்கைபோக ஏற்னைபோட
லசய்யப்னட்ட கம்யூனிச அகெத்தின இரண்டைபோம் உெக
ேைபோநைபோட்டில லகைபோண்ட வரப்னட்ட அங்கத்தவத்திற்கைபோவினை
நினந்தறவினைகறளக் கறிக்கனிறைவினை. புளளி 9,
"லதைபோழிற்சங்கங்களுக்கள முறிறையைபோக ேற்றம் உறதியைபோக
கம்யூனிஸட் நடவடிக்றககறள அபிவிருத்தி லசய்ய" ேற்றம்
"சமூக மதசியவைபோதிகளின மதசத்தமரைபோகங்கறள ேற்றம்
'ேத்தியவைபோதிகளின' தயக்கங்கறள எங்லகங்கலும்
அம்னெப்னடத்த" அங்கத்தவ கட்சிகறள கடறேப்னட்டிருக்க

31 Leon Trotsky, “A School of Revolutionary Strategy”.
32 Daniel Gluckstein, Pierre Lambert, “Itinéraires,” Éditions du Rocher 2002, p. 51
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லசய்கிறைத. புளளி 10, “ேஞ்சள லதைபோழிற்சங்க அறேப்புகளின
ஆம்ஸடர்டைபோம் 'அகெத்தடன'”  உறடத்தக்லகைபோளளுேைபோற
ேற்றம் கம்யூனிச அகெத்தடன இறணந்திருந்த
லதைபோழிற்சங்கங்கறள ஆதரிக்கேைபோற மகைபோருகிறைத.

“கட்சிகள ேற்றம் லதைபோழிற்சங்கங்கள னரஸனரம்
சுயைபோதீவினைேைபோக இருப்னதற்க ஒப்புறக" வறழைங்கம் அந்த இரண்ட
புளளிகறளப் பிரதியீட லசய்தறே, சீர்திருத்தவைபோத ேற்றம்
ஸரைபோலனிச லதைபோழிற்சங்க அதிகைபோரத்தவத்திற்க எதிரைபோவினை
அரசியல மனைபோரைபோட்டத்றதக் றகவிடவறதக் கறித்தத.

அனசியல் கண்ணல் உருவாமூச்சி விரைளயல் உருவாட்டு

சர்வமதச கம்யூனிஸட் அறேப்பு (OCI) விேர்சவினைபூர்வேற்ிறை
ரீதியில லதைபோழிற்சங்கங்கறள லனருறேப்னடத்திய
அமதமவறளயில, அத லனரிதம் இரகசியேைபோக றவத்திருந்த
அதன லசைபோந்த அறடயைபோளம் கறித்த ஓர் அரசியல
கண்ணைபோமூச்சி விறளயைபோட்ட விறளயைபோடி வந்தத. அத,
அரசியல அறடயைபோளத்றதத் தலலயேைபோக இருட்டில
றவத்திருந்த லதைபோழிெைபோளர் கூட்டணி கழுக்கள (Comit s d ’allianceé

ouvri re)è  மனைபோனிறை முனவினைணி அறேப்புகளுக்க பினவினைைபோல
ேறிறைந்திருக்க விரும்பி, அரிதைபோகமவ அதன லசைபோந்தப் லனயரில
மனசியத. அதன முனவினைணி அறேப்புகளில ஒனிறைைபோக இருந்த
OCI ஐ அவர் கறிப்பிடகிறைைபோரைபோ, அலெத லசயலூக்கத்தடன
இருந்த லதைபோழிற்சங்கவைபோதிகளின ஒரு கழுறவக்
கறிப்பிடகிறைைபோரைபோ எனனறத லதளிவுனடத்தைபோேல, அவர்
வறழைறேயைபோக "புரட்சிகர முனவினைணிப்னறட" எனற எழுதகிறைைபோர்.

மகைபோலச ஆட்சி உடவினைைபோவினை மேைபோதல மே 29 இல அதன
உச்சக்கட்ட புளளிறய எட்டிய நிறெயில,
லதைபோழிற்சங்கங்களின பிற்மனைபோக்கத்தவினைேைபோவினை னைபோத்திரம் லனரிதம்
கண்கூடைபோக ேைபோறியிருந்த நிறெயில, லதைபோழிெைபோளர்கள கூட்டணி
கழுக்களைபோல லவளியிடப்னட்ட னரந்தளவில
வினிமயைபோகக்கப்னட்ட தண்டப்பிரசுரம் சர்வமதச கம்யூனிஸட்
அறேப்றனமயைபோ அலெத நைபோனகைபோம் அகெத்றதமயைபோ
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கட்டறேப்னதற்க அறறழைப்பு விடக்கவிலறெ, அதற்க ேைபோிறைைபோக
அத ஒரு மனைபோலயைபோவினை "புரட்சிகர லதைபோழிெைபோளர் கறழைகத்றத"
(Revolutionary Workers League) உருவைபோக்க அறறழைப்பு விடத்தத.

இந்த "புரட்சிகர லதைபோழிெைபோளர் கறழைகம்" ஒரு னகல கவினைவைபோக
இருந்தத. அதகறித்த யைபோரும் அதற்க முனவினைர்
மகளவினட்டிருக்கவிலறெ. அதில அங்கத்தவர்களும்
இருக்கவிலறெ, ஒரு மவறெத்திட்டமும் இலறெ, ஒரு யைபோப்பும்
இலறெ. அதலவைபோரு ஸதூெேைபோவினை அறேப்னைபோக இருக்கவிலறெ.
டிசம்னர் 1967 இல OCI ஆல வறரயப்னட்ட 40-னக்க
அறிக்றகயின இறதியில ேட்டந்தைபோன இந்த அறேப்பு கறித்த
கறிப்பிடப்னடகிறைத.

அங்மக, “புரட்சிகர கட்சிறயக் கட்டிலயழுப்பும் னைபோறதயின
ஒரு கட்டேைபோக" “புரட்சிகர லதைபோழிெைபோளர் கறழைகம்"
வர்ணிக்கப்னடகிறைத. அந்த அறிக்றகயினனடி, OCI இன
மவறெத்திட்டம் ேட்டமே "ேனிதகெத்தின வரெைபோற்ற
லநருக்கடிக்க ஒரு னதிறெ வறழைங்க முடியும், ஆவினைைபோல பிலரஞ்சு
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின அறேப்புரீதியிெைபோவினை கைபோரியைபோளர்கள
உடவினைடியைபோக அதில மசர தயைபோரைபோக இலறெ,”  எனிறை
அனுேைபோவினைத்திலருந்த “புரட்சிகர லதைபோழிெைபோளர் கறழைகத்தின"
முனமவினைைபோக்க எழுகிறைத.33 

இவ்விதேைபோவினை அரசியல உருேறிறைப்பு (political camouflage), OCI

ேற்றம் அதன வழிவந்த அறேப்புகளின ஒட்டலேைபோத்த
வரெைபோற எங்கலும் ஒமர சீரைபோக மீண்டம் மீண்டம்
நடந்தளளவினை. அத ேத்திரிமயைபோஸகைபோ (Matryoshka) லனைபோம்றேறய
நிறவினைவூட்டகிறைத. ஒரு ரஷ்ய லனைபோம்றே அதற்கள
ேற்லிறைைபோனறிறை ேறிறைத்த றவத்திருப்னறதப் மனைபோெ, OCI

(சர்வமதச கம்யூனிஸட் அறேப்பு) ஒனிறைனபின ஒனிறைைபோகவரும்
ஒரு முனவினைணியின அலெத அவ்விதேைபோக உருத்தரித்த
அறேப்புகளின பினவினைைபோல தவினைத அறடயைபோளத்றத ேறிறைக்க
முயலகிறைத. ஒரு அரசியல அவதைபோனிக்க, எதனுடன தைபோன
றகயைபோளுகனிறைைபோர் எனனத ஒருமனைபோதம் உண்றேயில
லதரிவதிலறெ.
33 La vérité, no. 541, avril-mai 1968
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இந்த அரசியல கண்ணைபோமூச்சி விறளயைபோட்ட ஒரு
கறிப்பிட்ட சந்தர்ப்னவைபோத வடிவேைபோகம். "உண்றேறயக்
கூறங்கள!”  எனிறை அடிப்னறட புரட்சிகர மகைபோட்னைபோட்டிலருந்த
OCI  விெகயதடன, லதைபோழிெைபோளர்களுக்க அதன நிஜேேைபோவினை
முகத்றதக் கைபோட்ட ேறத்தத. சிறிய வட்டத்தக்கள நைபோனகைபோம்
அகெத்றத லதைபோழுத லகைபோண்ட அமதமவறளயில, அத
லனருந்திரளைபோவினை ேக்களுக்க ஒரு நீர்த்தப்மனைபோவினை
மவறெத்திட்டத்றத முனறவத்தத, இறதத்தைபோன அவர்கள ஏற்க
தயைபோரைபோக இருந்தைபோர்கள எனனறதப் மனைபோெ உணர றவத்தத.

ஒரு புரட்சிகரக் கட்சி அதன ஒட்டலேைபோத்த
மவறெத்திட்டத்றதயும் னகரங்கேைபோக முனறவப்னறத தவிர்க்கம்
சந்தர்ப்னங்களும் இருக்கெைபோம் எனனத உண்றே தைபோன.
உதைபோரணேைபோக ஒரு சர்வைபோதிகைபோர ஆட்சியின கீழ் அலெத ஒரு
பிற்மனைபோக்கத்தவினைேைபோவினை லதைபோழிற்சங்கத்திற்கள அவ்வைபோற அறத
முனறவக்கைபோேல இருக்கெைபோம். ஆவினைைபோல OCI ஐ லனைபோறத்த
வறரயில, அப்னணி அரசு எந்திரம் அலெத லதைபோழிற்சங்க
அதிகைபோரத்தவத்றத ஏேைபோற்றவதற்கைபோக இருக்கவிலறெ, அறவ
இரண்டமே அக்கட்சியின அறடயைபோளம் கறித்த
நனகறிந்திருந்தவினை. ஆவினைைபோல ஒரு புதிய மநைபோக்கநிறெறயக்
கைபோண மவண்டலேனிறை உளமநைபோக்கத்தடன அரசியல
வைபோழ்விற்கள நுறறழைந்திருந்த லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம்
இறளஞர்கறள OCI ஏேைபோற்றியத.

கறிப்னைபோக, லதைபோழிற்சங்க அதிகைபோரத்தவத்தின
கீழ்னடிநிறெகளில இருந்தவர்களுடன OCI எவ்வித
சங்கடத்றதயும் தவிர்க்க விரும்பியத, ஏலவினைனில அத
அவர்களத ஆதரறவ விடைபோப்பிடியைபோக லனிறை முயனிறைத. அத
அதன லசைபோந்த அறடயைபோளத்றத ேறிறைத்தக் லகைபோண்டதன
மூெேைபோக, அத்தறகய லசயலனைபோட்டைபோளர்கள (Functionaries)

ட்லரைபோட்ஸகச-விமரைபோத அதிகைபோரத்தவ மேெடக்ககளுடன ஒரு
னகரங்க மேைபோதல அனைபோயத்றத ஏற்னடத்திக் லகைபோளளைபோேல, OCI

உடவினைைபோவினை உிறைவுகளுக்கள நுறறழையும் வறகயிெைபோவினை
நிறெறேகறள உருவைபோக்கயத.
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இத்தறகய கீழ்னடிநிறெ (lower-rank) லதைபோழிற்சங்க
லசயலனைபோட்டைபோளர்கறள, OCI,  "லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின
அறேப்புரீதியிெைபோவினை கைபோரியைபோளர்களைபோக" அலெத "இயலபிமெமய
அந்த வர்க்கத்தின ஒழுங்கறேப்னைபோளர்களைபோக" விவரித்தத. இந்த
இரண்ட வசவினைங்களுமே மீண்டம் மீண்டம் அதன
எழுத்தக்களில எடத்தக்கைபோட்டப்னடகிறைத. ஒட்டலேைபோத்த
அங்கத்தவர் மீத கட்டப்னைபோட்றட மனணுவதற்க, இந்த அடக்க
லதைபோழிற்சங்க அதிகைபோரத்தவ எந்திரத்திற்க மிகவும்
முக்கயேைபோவினைத எனனறத OCI லதளிவைபோக புரிந்த றவத்திருந்தத.
எவ்வைபோறிருந்தமனைபோதினும், அதிகைபோரத்தவத்தின உயர்ேட்ட
ேற்றம் கீழ்ேட்டங்களுக்க இறடயிெைபோவினை - அதைபோவத
"அதிகைபோரத்தவ எந்திரத்திற்கம்" ேற்றம் "கைபோரியைபோளர்களுக்கம்"
இறடயிெைபோவினை - பிந்றதயவர்கறள ஒரு புரட்சிகர திறசயில
தளளிச்லசலலும் எனற அத வைபோதிட்டத.

1968 இன லதைபோடக்கத்தில la  v rité é இல கட்சியைபோல
லவளியிடப்னட்ட ஓர் அறிக்றக கறிப்பிடறகயில, "அந்த
வர்க்கத்தின மீத அதிகைபோரத்தவ எந்திரம் - அதைபோவத
அறவினைத்திற்கம் மேெைபோக ஸரைபோலனிச அதிகைபோரத்தவ எந்திரம் -
அதன கட்டப்னைபோட்றட லனறவதற்க கருவியைபோக இருக்கம்
ேத்தியஸதர்களும், அடத்ததைபோக னைபோட்டைபோளி வர்க்கத்றத ஒரு
வர்க்கேைபோக அபிவிருத்தி லசய்ய ேற்றம் ஒழுங்கறேக்க உதவும்
மனைபோர்கணமிக்க அடக்கவினைரும் எவினை இவ்விரு வறகயிவினைருமே"
“கைபோரியைபோளர்கள”  ஆவர் எனற விவரிக்கிறைத. இத்தறகய
"அறேப்புரீதியிெைபோவினை கைபோரியைபோளர்களின" எண்ணிக்றக “10,000
இல இருந்த 15,000 நடவடிக்றகயைபோளர்களைபோக" உளளத,
இவர்கள "மிகப் லனரியளவில கம்யூனிஸட் கட்சியைபோல
கட்டப்னடத்தப்னட்ட, ஒழுங்கறேக்கப்னடகனிறைவினைர்,”  எனறம்
அமத அறிக்றக கறிப்பிடகிறைத.34 

“அதிகைபோரத்தவ எந்திரத்தின முதெைபோளித்தவ-ஆதரவு
மநைபோக்கநிறெறய தங்களின வர்க்கத்திற்கைபோக மனைபோரைபோடவும்
ேற்றம் எதிர்ப்றன லதரிவிக்க நிர்ப்னந்திக்கப்னடகனிறை இந்த

34 “Le bonapartisme gaulliste et les tâches de l’avant-garde,” la vérité No. 540, février-mars 1968, 
pp. 13-14
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நடவடிக்றகயைபோளர்கள ேற்றம் அறேப்புரீதியிெைபோவினை
கைபோரியைபோளர்களுடன, இவர்கள தங்களின வர்க்கத்திற்கைபோக
மனைபோரைபோட ேற்றம் எதிர்ப்றன வறழைங்க நிர்னந்திக்கப்னடகனிறை
நிறெயில, மேைபோதலுக்கள லகைபோண்ட வருகனிறை புிறைநிறெ
முரண்னைபோடகறள தகர்க்கவும் ேற்றம் முதிர்ச்சியறடய
லசய்வறதயுமே" OCI அதன லசைபோந்தக் கடறேயைபோக கண்டத.

மேற்கறிப்பிடப்னட்ட னந்திகள னப்மெைபோவைபோதத்தின மீதைபோவினை
கடறேயைபோவினை தைபோக்கதலகமளைபோட பிறணந்தறவ ஆகம். ஆவினைைபோல,
யதைபோர்த்தத்தில, 1968 இல லதைபோழிற்சங்கங்கள ேற்றம்
ஸரைபோலனிஸடகறள மநைபோக்க OCI ஆல ஏற்கப்னட்டிருந்த
ேமவினைைபோனைபோவம், சித்தைபோந்தரீதியில 1953 இல னப்மெைபோவைபோதிகள
ஏற்றிருந்ததற்க ஒத்திருந்தத.

ஒரு புதிய புரட்சிகர தைபோக்கதல, நைபோனகைபோம் அகெத்தின
னதைபோறகயின கீழ் லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின ஒரு சுயைபோதீவினைேைபோவினை
இயக்கத்தின வடிவத்தில அபிவிருத்தி அறடயைபோத, ேைபோிறைைபோக
புிறைநிறெ சம்னவங்களின அழுத்தத்தின கீழ், ஸரைபோலனிச
அதிகைபோரத்தவ எந்திரத்தின பிரிவுகள இடதிற்க நகரும் வடிறவ
எடக்கலேவினை அந்மநரத்தில னப்மெைபோ தீர்ேைபோனித்திருந்தைபோர். அமத
னைபோணியில, OCI "அறேப்புகளின உளளிருக்கம்
உளமுரண்னைபோடகளில இருந்தம், அந்த வர்க்கத்தின
அதிகைபோரத்தவ எந்திரம் ேற்றம் அறேப்புரீதியிெைபோவினை
கைபோரியைபோளர்களுக்க இறடயிெைபோவினை தற்மனைபோறதய முரண்னைபோட
முதிர்ச்சி அறடவதிலருந்தம் ஒரு புரட்சிகர அபிவிருத்தி
எழுலேவினை எதிர்மநைபோக்கயத.”35

1968 இல லதைபோழிற்சங்கங்கள ேற்றம் கம்யூனிஸட்
கட்சிக்கள ஆறழைேைபோவினை பிளவுகளும் னதட்டங்களும் நிெவிய
நிறெயில, ஸரைபோலனிசத்தடன அரசியலரீதியில
முறித்தக்லகைபோண்ட, அதற்க எதிரைபோவினை ஒரு னகரங்க
மனைபோரைபோட்டத்திலருந்த ேட்டமே கூட ஒரு புரட்சிகர இயக்கம்
அபிவிருத்தி அறடந்திருக்கம். ஆவினைைபோல OCI,  அதன லசைபோந்த
அறடயைபோளத்றத ேறிறைத்தம், ஐக்கய முனவினைணி

35 “Le bonapartisme gaulliste et les tâches de l’avant-garde,” la vérité No. 540, février-mars 1968, 
p. 15



94 1968: பினல் உருவான்சின் கொடபல் உருவாத தவாகிறதரைலநிறுத்தமும, மல் உருவாணவாகிறதர் எழுச்சியும

தந்திமரைபோனைபோயத்றத ஒரு மூமெைபோனைபோயேைபோக மேலுயர்த்திபிடித்தம்
அந்த னணிறய தட்டிக்கழித்தத.

ட ேைபோஸமனைபோவின நூலன னெ னந்திகளில
ஸரைபோலனிஸடகமள கூட ஒரு புரட்சிகர திறசயில
திரும்புவைபோர்கள எவினை சுட்டிக்கைபோட்டப்னடகிறைத. சைபோனிறைைபோக அந்த
எழுத்தைபோளர், மே 13 அனற ஸரைபோலனிச இறளஞர் அறேப்பு
அறிவித்த ஒரு அறறழைப்றன, அத "தீவிர இடறத"
தைபோக்கவிலறெ; கலலூரி ேைபோணவர்கள, உயர்நிறெப்னளளி
ேைபோணவர்கள ேற்றம் இளம் லதைபோழிெைபோளர்களின ஐக்கயத்திற்க
அறறழைப்புவிடத்தத எனனதடன; லதைபோழிெைபோளர்களத
அரசைபோங்கத்திற்க ஆமெைபோசறவினை வறழைங்கயத எனனதற்கைபோக அவர்
அறதப் னைபோரைபோட்டகிறைைபோர். “அந்த அதிகைபோரத்தவ எந்திரம்,
அவ்வியக்கத்றத பினலதைபோடர தைபோன நிர்னந்திக்கப்னட்டதைபோக
னைபோர்க்கவிலறெ. லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின மீத கட்டப்னைபோட்றட
னரைபோேரிப்னதற்கைபோகவும் ேற்றம் முனமுயற்சிகறள மீண்டம்
லதைபோடங்கவதற்கைபோகவும், அத ஒரு கறிப்பிட்ட வடிவத்திலும்,
கறிப்பிட்ட வரம்புகமளைபோடம் கூட, முனமவினைறிச் லசலகிறைத:
அதைபோவத தறெறேறய எடப்னறத மநைபோக்க லசலகிறைத…
இவ்விதேைபோக முனலசலவதன மூெேைபோக, அந்த அதிகைபோரத்தவ
எந்திரம் அதறவினைச் சுற்றியுளள நடவடிக்றகயைபோளர்கறள
ஒனறதிரட்டவதடன, பினவினைர் அவர்கள மூெேைபோக
ஒட்டலேைபோத்தேைபோக லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றதமய
தீவிரேயப்னடத்தகிறைத” எவினை ட ேைபோஸமனைபோ கறிப்பிடகிறைைபோர்.36

36 François de Massot, « La grève générale (Mai-Juin 1968),” p. 58
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சர்து வேவேலதச கமயூனிஸ்ட் அலைநமாப்பின் (OCI)
மாத்தியது வேராத வேலனராக்கு (2)

“மத்திய தவாகிறதரைலநிறுத்தக்  குழுவிற்கல் உருவாடிப்பினை ” முழக்கம

1935 இல, லமயைபோன ட்லரைபோட்ஸக அவரத பிலரஞ்சு
ஆதரவைபோளர்களுக்க "நடவடிக்றக கழுக்களின" (Comit s  d'action)é

முறழைக்கத்றத னரிந்தறரந்தைபோர். அந்த மநரத்தில, லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்தின ஒரு தரிதேைபோவினை தீவிரேயேைபோக்கல அபிவிருத்தி
அறடந்த லகைபோண்டிருந்தத, ஆவினைைபோல அத லனரிதம்
ஸரைபோலனிஸடகள, சமூக ஜேவினைநைபோயகவைபோதிகள ேற்றம்
முதெைபோளித்தவ தீவிர மனைபோக்கவினைரின எதிர்-புரட்சிகர
கூட்டணியைபோவினை, ேக்கள முனவினைணியின லசலவைபோக்கன கீழ்
இருந்தத. அத்தறகய சூறழைலகளின கீழ், ட்லரைபோட்ஸக,
லனருந்திரளைபோவினை ேக்கள மீத லசலவைபோக்க லகைபோண்டிருந்த ேக்கள
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முனவினைணிறய னெவீவினைப்னடத்தவதற்க நடவடிக்றக கழுக்கறள
ஒரு வழிவறகயைபோக கருதியதடன, அவற்றின சுயைபோதீவினைேைபோவினை
முனலவினைடப்புக்கறளயும் ஊக்கவித்தைபோர். 

“ேக்கள முனவினைணியின தறெறேயைபோவினைத, மனைபோரைபோடிக்
லகைபோண்டிருக்கம் னைபோரிய ேக்களின விருப்னத்றத மநரடியைபோகவும்
உடவினைடியைபோகவும் பிரதினலப்னதைபோக இருக்க மவண்டம்.
எவ்வைபோற? மிக எளிறேயைபோக கூறவதைபோவினைைபோல: மதர்தலகள
மூெேைபோக,”  எனிறைவர் எழுதிவினைைபோர். “ேக்கள முனவினைணிக்க
ஆதரவைபோக இருக்கம் ஒரு கறிப்பிட்ட நகரம், ேைபோவட்டம்,
லதைபோழிற்சைபோறெ, னறடவீரர் கடியிருப்பு ேறவினை அலெத
கரைபோேத்தில இருக்கம் ஒவ்லவைபோரு இருநூற, ஐந்நூற அலெத
ஆயிரம் கடியைபோவினைவர்களும், மனைபோரைபோட்ட நடவடிக்றககளின
மனைபோத, உளளூர் நடவடிக்றக கழுவிற்க அவர்களத
பிரதிநிதிகறள மதர்ந்லதடப்னைபோர்கள. மனைபோரைபோட்டத்தில
னங்லகடப்னவர்கள அறவினைவரும் அதன கட்டப்னைபோட்டக்க
உட்னட்டிருப்னைபோர்கள,” எனிறைவர் எழுதிவினைைபோர்.37

1968 இல OCI இவினைத தறெயீட்டின றேயத்தில இருந்த
"ேத்திய மவறெநிறத்த கழுவிற்கைபோவினை" (Comité central  de  gr ve)è

முறழைக்கம், ட்லரைபோட்ஸகயின முனலேைபோழிவுகளில இருந்த
லனிறைப்னட்டத. OCI அறிக்றககள, ட்லரைபோட்ஸகயின
எழுத்தக்களிலருந்த ஏிறைத்தைபோறழை வைபோர்த்றத ேைபோிறைைபோேல
எடக்கப்னட்ட னெ சூத்திரேைபோக்கலகறளக் லகைபோண்டளளத.
ஆவினைைபோல, ஐக்கய முனவினைணி தந்திமரைபோனைபோயத்றத லனைபோறத்த
வறரயில, OCI அம்முறழைக்கத்தின எந்தலவைபோரு புரட்சிகர
உளளடக்கமும் இலெைபோேல அதறவினை சூறிறையைபோடியிருந்தத.

அதன னெ அறிக்றககள, மதசிய மவறெநிறத்த கழு எந்த
ேைபோதிரியைபோவினை அதிகைபோர னடிநிறெகளின மீத தங்கயிருக்க
மவண்டலேவினை, அதிகைபோரத்தவரீதியில லவவ்மவற ேட்டங்கறளக்
கறித்த தலலயேைபோக கணக்லகடப்னதில ேட்டப்னட்டிருந்தவினை.
இதற்க ஒரு லனைபோருத்தேைபோவினை சைபோனற, “ஆம், லதைபோழிெைபோளர்களைபோல
லவலெ முடியும்: ேத்திய மவறெநிறத்த கழு எனும்

37 This and the following quotes from Trotsky, unless otherwise indicated, are taken from: Leon 
Trotsky, “Committees of Action—Not People’s Front” (November 26, 1935).
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லவற்றியின ஆயுதத்றத உருவைபோக்கமவைபோம்!”  எனற
தறெப்பிட்ட அறிக்றகயைபோகம். மே 23 அனற பிரசுரிக்கப்னட்ட
அத லனைபோத மவறெநிறத்தத்தின இறடமய Informations  Ouvri resè

இன ஒரு சிிறைப்பு னதிப்னைபோக னரந்தளவில
வினிமயைபோகக்கப்னட்டத.

அந்த அறிக்றக பினவரும் னந்திறய லகைபோண்டளளத:
“லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம் இறளஞர்களத லனைபோத இயக்கத்றத
மதைபோற்கடிக்கவியெைபோத ஒமரலயைபோரு லவற்றிகரேைபோவினை சக்தியைபோக
எவ்வைபோற ஐக்கயப்னடத்தவத? இந்த மகளவிக்க ஒமரலயைபோரு
னதில ேட்டமே உளளத: உளளூர் மவறெநிறத்த கழுக்களின
அறேப்றன லவவ்மவற-லதைபோழிலதறிறைசைபோர் மவறெநிறத்த
கழுக்களைபோக்க மவண்டம்; தறிறைசைபோர்ந்தளவில, பிரதிநிதிகள,
தறிறைரீதியிெைபோவினை ேற்றம் பிரைபோந்திய ரீதியிெைபோவினை லவவ்மவற-
லதைபோழிலதறிறைசைபோர் மவறெநிறத்த கழுக்கறள உருவைபோக்க
மவண்டம். மவறெநிறத்த கழுக்களின கூட்டறேப்பும் ேற்றம்
லதைபோழிெைபோளர்களத அறேப்புகளும், மதசியளவில ஒரு ேத்திய
மவறெநிறத்த கழுறவ உருவைபோக்க மவண்டம்.

“ஒரு மவறெநிறத்த கழுவில னங்லகடக்கம் ஒவ்லவைபோரு
நடவடிக்றகயைபோளரும், ஒரு ேறியல மனைபோரைபோட்டத்தில ஈடனடம்
ஒவ்லவைபோரு லதைபோழிெைபோளரும் அமதமனைபோனிறை னைபோணியில
அந்நடவடிக்றகறய முனலவினைடக்க மவண்டம். வர்க்க
இயக்கத்தின னரந்த லனருந்திரளைபோவினை ேக்களின தறெறேயும்
ேற்றம் முடிவுகளும், லதைபோழிற்சைபோறெ மவறெநிறத்த
கழுக்களில இருந்த உருவைபோகம் லவவ்மவற-லதைபோழிலதறிறைசைபோர்
மவறெநிறத்த கழுக்களுக்கள ஒனறிறணந்திருக்க மவண்டம்.
நிறவவினைங்களுக்கள மவறெநிறத்தக்கைபோரர்களின கூட்டங்களும்,
எலெைபோ நிறவவினைங்கறள மசர்ந்த எலெைபோ
மவறெநிறத்தக்கைபோரர்களின கூட்டங்களும், ஒரு கறிப்பிட்ட
இடத்தில ஒருங்கறணந்த முடிலவடக்கம் அதிகைபோரத்றதக்
லகைபோண்டிருக்க மவண்டம்.”

லவறம் வைபோர்த்றதயளவில ேட்டேலெ, ேைபோிறைைபோக இந்த
அறிக்றகயின உளளடக்கமே கூட ஒரு புரட்சிகர
லதைபோழிெைபோளரின மனைபோரைபோடம் உத்மவகத்றதக் கைபோட்டிலும், ஒரு
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கணக்கைபோளரின அதிகைபோரத்தவ ேமவினைைபோனைபோவத்தடன மிகப்
லனைபோதவைபோக லனைபோருந்தியுளளத. அதன கறிக்மகைபோள, கழுத்றத
லநரிக்கம் அறவினைத்த அதிகைபோரத்தவ அறேப்புகளின
பிடியிலருந்தம் லதைபோழிெைபோளர்கறள சுயைபோதீவினைப்னடத்தவதைபோக
இருக்கவிலறெ, ேைபோிறைைபோக ஒனறக்லகைபோனற விமரைபோதேைபோக இருந்த
அதிகைபோரத்தவ அறேப்புகளுக்க இறடயிெைபோவினை பிளவுகறள
தீர்ப்னதற்கைபோக இருந்தத. நடவடிக்றக கழு "ேட்டமே கட்சியின
ேற்றம் லதைபோழிற்சங்க அறேப்புகளின எதிர்-புரட்சிகர எதிர்ப்றன
உறடப்னதற்கைபோவினை ஒமர வழிவறக" எனற ட்லரைபோட்ஸக
எழுதியிருந்த நிறெயில, OCI ஐ லனைபோறத்த வறரயில, ேத்திய
மவறெநிறத்த கழுமவ "லதைபோழிற்சங்கங்கள ேற்றம்
லதைபோழிெைபோளர்களத கட்சிகளின ஐக்கய முனவினைணியின
உயர்ந்தனட்ச லவளிப்னைபோடைபோக" இருந்தத.

ட்லரைபோட்ஸக நடவடிக்றக கழுக்கறள, விவைபோதத்தின
ேற்றம் அரசியல மனைபோரைபோட்டத்தின அரங்கங்களைபோக கருதிவினைைபோர்:
“கட்சிகளுடன ஒப்பிடறகயில, நடவடிக்றக கழுக்கறள
புரட்சிகர நைபோடைபோளுேனிறைம் எனற அறறழைக்கெைபோம்: இதற்கைபோக
கட்சிகறள தவிர்த்தவிடவத எனனதலெ, ேைபோிறைைபோக, அதற்க
முரண்னட்ட வறகயில, அறவ முனமதறவயைபோக இருக்கனிறைவினை;
அமதமநரத்தில அறவ நடவடிக்றகயினூடைபோக
னரிமசைபோதிக்கப்னடகனிறைவினை எனனதடன லனருந்திரளைபோவினை ேக்கள
சீரழிந்த கட்சிகளின லசலவைபோக்கலருந்த தங்கறளத்தைபோங்கமள
விடவித்தக் லகைபோளள னயிலகனிறைவினைர்.”

OCI ஐ லனைபோறத்த வறரயில, ேத்திய மவறெநிறத்த கழு
எனனத சீரழிந்த லதைபோழிற்சங்கங்கள ேற்றம் கட்சிகளுடன
லதைபோழிெைபோளர்களின "ஐக்கயத்றத" ஸதைபோபிக்க மசறவ லசய்வதைபோக
இருந்தத.

மவறெநிறத்த கழுக்களின முறழைக்கத்றத, இறடேருவுக்
மகைபோரிக்றககளின ஒரு மவறெத்திட்டத்தடன இறணப்னறதக்
கூட OCI தவிர்த்தக் லகைபோண்டத. ட ேைபோஸமனைபோ இன நூலன
பினவரும் னந்தி லதளிவுனடத்தவறதப் மனைபோெ, OCI ஐ
லனைபோறத்த வறரயில, அந்த மவறெநிறத்த கழுமவ
மவறெத்திட்டேைபோக இருந்தத: “ஒருவர் னைபோர்ப்னறதப் மனைபோெ,
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ேத்திய மவறெநிறத்த கழு கறித்த பிரச்சிறவினையுடன லனைபோத
மவறெநிறத்தத்தின தறெவிதியும் லதைபோடர்புனட்டளளத. இந்த
கறிக்மகைபோள, லனைபோத மவறெநிறத்தத்தின அடிப்னறட
மநைபோக்கங்கறளயும் ேற்றம் அதன அரசியல விறளவுகறளயும்
கறித்த வறரயறிறைகளின விடயங்கறளயும்,
மவறெநிறத்தத்றத ஐக்கயப்னடத்தம் அம்சங்கறளயும்,
ஐக்கயப்னட்ட லதைபோழிெைபோளர்களத முனவினைணிறய
றகவரப்லனறவதற்கைபோவினை விடயங்கறளயும்... எவினை, மிக உயர்ந்த
அரசியல ேட்டத்தில, அறேப்புரீதியில, இயக்கத்தின
மதறவகறள லவளிப்னடத்தம் ஓர் அறேப்பின எலெைபோ
அம்சங்கறளயும் ஒனறிறணக்கிறைத,” எனற எழுதகிறைைபோர்.38

இந்த "அறேப்புரீதியில–மிக உயர்ந்த அரசியல
ேட்டத்தில" எனனத லதளிவைபோக OCI இன ேத்தியவைபோத
கண்மணைபோட்டத்றத லவளிப்னடத்தகிறைத. ேைபோர்க்சிஸடகறள
லனைபோறத்த வறரயில, உச்சகட்ட அரசியல பிரச்சிறவினைகள
எனனத முனமவினைைபோக்க கறித்த பிரச்சிறவினையைபோகம்.
ேத்தியவைபோதிகறள லனைபோறத்த வறரயில, அறவ
அறேப்புரீதியிெைபோவினை பிரச்சிறவினைகளைபோக உளளவினை. ஆவினைைபோல 1968
லனைபோத மவறெநிறத்தமும் ேற்றம் சர்வமதச லதைபோழிெைபோளர்
இயக்கத்தின ஏறவினைய எண்ணிறிறைந்த அனுனவங்களும்
எடத்தக்கைபோட்டியுளளறதப் மனைபோெ, அறேப்புரீதியிெைபோவினை
ஐக்கயத்திற்க விடப்னதன மூெம், சமூகத்தின மசைபோசலச
ேைபோற்ிறைத்தடன பிறணந்தளள சிக்கெைபோவினை பிரச்சிறவினைகளுக்க
னதிெளிக்க முடியைபோத. அதற்க ஓர் அரசியல முனமவினைைபோக்க
அவசியப்னடவதடன, அத முதெைபோளித்தவ
வர்க்கத்திடமிருந்தம் ேற்றம் அதன சீர்திருத்தவைபோத, ேத்தியவைபோத
அறேப்புகளிடமிருந்த லதளிவைபோக விெக இருக்கேைபோறம்
மகைபோருகிறைத.

நடவடிக்றக கழுக்கள னற்றிய அவரத கட்டறரயில,
ட்லரைபோட்ஸக னகரங்கேைபோக தைபோக்கய ஒரு இழிவைபோர்ந்த
ேத்தியவைபோதியைபோவினை ேைபோர்மசைபோ பிமவர் இன கருத்தக்கறள, OCI இன
கருத்தக்கள, னெேைபோக நிறவினைவுக்கக் லகைபோண்ட வருகனிறைவினை.

38 François de Massot, “La grève générale (Mai-Juin 1968)”, p. 123
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“ேத்தியவைபோதிகள எந்தளவிற்க 'லவகஜேவினைங்கள' கறித்த
பிதற்றகிறைைபோர்கள எனனத விடயமே அலெ,”  எனற எழுதிய
ட்லரைபோட்ஸக, “அவர்கள எப்மனைபோதம் தங்கறளத்தைபோங்கமள
சீர்திருத்தவைபோத எந்திரத்தின மீத தேத நிறெமநைபோக்றக
லகைபோண்டிருப்னர். ேைபோர்மசைபோ பிமவர், இந்த அலெத அந்த
புரட்சிகர முறழைக்கத்றத திரும்ன திரும்ன கூறிக்லகைபோண்மட, அறத
வைபோர்த்றதயளவில "அறேப்புரீதியிெைபோவினை ஐக்கய"
மகைபோட்னைபோட்டிற்க அடினணிய லசய்கிறைைபோர். இந்த "அறேப்பு
ரீதியிெைபோவினை ஐக்கயம்" நறடமுறிறையில புரட்சியைபோளர்களுக்க
எதிரைபோக மதசப்னற்ிறைைபோளர்களுடன ஐக்கயப்னடவதற்க
திரும்புகிறைத. ஒருங்கறணந்த சமூக-மதசப்னற்ற எந்திரங்களின
எதிர்ப்றன நிர்மூெேைபோக்கவதில லனருந்திரளைபோவினை ேக்களின
வைபோழ்வைபோ சைபோவைபோ பிரச்சிறவினை எனற வரும் மநரத்தில, இடத
ேத்தியவைபோதிகள இத்தறகய எந்திரங்களின 'ஐக்கயத்றத',
புரட்சிகர மனைபோரைபோட்ட நெனகளுக்க மேெைபோக நிற்கம் ஒரு
னரிபூரண 'நனறேயைபோக' கருதகனிறைவினைர்.”

ட்லரைபோட்ஸக நடவடிக்றக கழு கறித்த அவரத
கருத்தக்கறள மீண்டலேைபோருமுறிறை லதளிவுனடத்தி அவரத
னகப்னைபோய்றவ முடித்தைபோர்: “சமூக-மதசனற்ிறைைபோளர்களின
தமரைபோகத்தவினைேைபோவினை தறெறேயிலருந்த லனருந்திரளைபோவினை ேக்கறள
விடவிப்னதின அவசியத்றத, இறதி வறரயில, புரிந்த
றவத்தளளவர்களைபோல ேட்டமே நடவடிக்றக கழுக்கள
கட்டறேக்கப்னடம். னைபோட்டைபோளி வர்க்கத்தின லவற்றிக்கைபோவினை
நிறெறே, தற்மனைபோறதய தறெறேறய ஒழித்தக்கட்டவதைபோகம்.
இத்தறகய நிறெறேகளின கீழ் 'ஐக்கயம்' எனிறை முறழைக்கம்
முட்டைபோளதவினைேைபோவினைத ேட்டேலெ, ஒரு கற்ிறைமும் ஆகம்.
பிலரஞ்சு ஏகைபோதினத்திய ேற்றம் சர்வமதச சங்க (League of Nations)

முகவர்களுடன ஐக்கயம் மவண்டைபோம். புரட்சிகர நடவடிக்றக
கழுக்கறள, அவர்களின நயவஞ்சக தறெறேக்க
எதிர்நிறெயில நிறத்தவத அவசியேைபோகம். ேைபோர்மசைபோ பிமவர் ஐ
தறெறேயில லகைபோண்டிருக்கம் 'புரட்சிகர இடத'
எனிறைறறழைக்கப்னடவதன எதிர்புரட்சிகர லகைபோளறககறள
இரக்கமினறி அம்னெப்னடத்தவதன மூெேைபோக ேட்டமே
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இத்தறகய கழுக்கறள கட்டிலயழுப்புவத சைபோத்தியேைபோகம்.”
[மூெத்தில அழுத்தம் மசர்க்கப்னட்டளளத]

கொடபல் உருவாத தவாகிறதரைலநிறுத்தத்தின் தபல் உருவாத OCI

1968 இல OCI இன சக்திகள ஒப்பீட்டளவில கறிறைவைபோக
இருந்தமனைபோதினும், அவர்கள னப்மெைபோவைபோதிகறள விட அப்மனைபோத
மிகவும் சக்தி வைபோய்ந்தவர்களைபோக இருந்தவினைர். OCI,  F d ration  desé é

etudiants  r volutionnaires  (FER)é  எனும் அதன லசைபோந்த ேைபோணவர்
அறேப்றன லகைபோண்டிருந்ததடன, னப்மெைபோவைபோதிகறள
மனைபோலலெைபோேல, னெ லதைபோழிற்சைபோறெகளிலும் ஆதரவைபோளர்கறளக்
லகைபோண்டிருந்தத.

புதிய இடத ேற்றம் னப்மெைபோவைபோதிகளின கருத்தக்கறள
FER நிரைபோகரித்தத. புதிய இடத ேைபோணவர்களுக்க "புரட்சிகர
முனவினைணிப்-னறடயின" னைபோத்திரத்றத வறழைங்க, விேர்சவினைமினறி
ேைபோணவர்களத சைபோகச நடவடிக்றககறள ஆதரித்தத. லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்திற்க ஒரு மநைபோக்கநிறெ வறழைங்க FER மனைபோரைபோடியதடன,
அந்த அடித்தளத்தில எண்ணிிறைந்த புதிய அங்கத்தவர்கறள
லவனலிறைடத்தத.

ஆவினைைபோல இந்த மநைபோக்கநிறெ, ேத்தியவைபோத அடித்தளத்தில
அறேந்திருந்ததடன, எஞ்சியறவ அறேப்புரீதியிெைபோவினை
நடவடிக்றககளுடன ேட்டப்னட்ட இருந்தவினை. அத OCI இன
"ஐக்கய முனவினைணி" லகைபோளறககளின கட்டறேப்பிற்கள
லசயலனட்டத, அதைபோவத பிரதைபோவினைேைபோக அத ஒரு ேத்திய
மவறெநிறத்த கழுவிற்கைபோவினை அறறழைப்புடன பிறணந்த
லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம் இறளஞர்களின லனரியளவிெைபோவினை
கூட்ட ஆர்ப்னைபோட்டங்களுக்க அறறழைப்புவிடக்கேைபோற
லதைபோழிற்சங்கங்களுக்க முறிறையீடகறள றவத்திருந்தத.
ஸரைபோலனிஸடகள ேற்றம் சமூக ஜேவினைநைபோயகவைபோதிகளின
லகைபோளறககளுக்க எதிரைபோகமவைபோ அலெத முதெைபோளித்தவ
சித்தைபோந்தத்தின இவினைப்லனருக்க களேைபோக இருந்த
னலகறெக்கறழைகங்களில தீர்க்கேைபோக இருந்தவந்த புதிய இடதின
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தத்தவங்களுக்க எதிரைபோகமவைபோ FER ஒரு திட்டமிட்ட தைபோக்கதறெ
முனலவினைடக்கவிலறெ.

இெத்தீன வட்டைபோர னகதியில நடந்த வீதி சண்றடகளின
மனைபோத, னப்மெைபோவைபோத Jeunesse  communiste  r volutionnaire  (JCR)é  ஆல
மே 8 அனற னைபோரீஸின முச்சுவைபோலற்மர ேண்டனத்தில
நடத்தப்னட்ட ஒரு கூட்டத்தில FER இன தறெயீட கறித்த ட
ேைபோஸமனைபோ அவரத நூலல வர்ணிக்கிறைைபோர். JCR இன மனச்சைபோளர்
ஒருவர், அரைபோஜேகவைபோத டைபோனியல மகைபோன-லனனடிற்ிறைைபோல றகதட்டி
னைபோரட்டப்னட்டதடன, அவர் அரசியல மனைபோக்றகத்
லதளிவுனடத்தவத, இந்த இயக்கத்றதமய உறடக்கலேவினை
கூறி, அவ்வைபோற லசய்வறத எதிர்த்த மனசுேளவிற்கச் லசனிறைைபோர்.
அதற்க னதிெைபோக அவர் வலயுறத்தறகயில, இத அறவினைவரும்
உடனனடக்கூடிய கருத்தக்கறளக் கண்டபிடிக்கம் ஒரு
விடயலேனிறைைபோர். “ஒரு புரட்சிகரக் கட்சி இலெைபோதமனைபோத,
லனைபோலஸிற்க எதிரைபோக மனைபோரைபோடனவர்கமள நிஜேேைபோவினை
புரட்சியைபோளர்கள,” எனற JCR இன மனச்சைபோளர் அறிவித்தைபோர்.

இந்த நிறெப்னைபோட்றட FER இன பிரதிநிதிகள எதிர்த்தவினைர்,
அவர்கள எலெைபோ ேைபோணவர்களத முயற்சிகறளயும்
"லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம் இறளஞர்களத ஒரு ேத்திய
ஆர்ப்னைபோட்ட" முறழைக்கத்தில லகைபோண்ட வந்த ஒருங்கவிக்கேைபோற
னரிந்தறரத்தவினைர். அந்த மனைபோரைபோட்டம் "[ேத்திய ேைபோணவர்
அறேப்னைபோவினை] UNEF இன ஆதரவுடன ஒரு மதசிய
மவறெநிறத்த கழுறவ ேற்றம் மவறெ நிறத்த கழுக்கறள
கட்டிலயழுப்புவதன மூெேைபோக ஒழுங்கறேக்கப்னட்ட,
ஒருங்கறணக்கப்னட்ட, மேற்லகைபோண்டம் விரிவைபோக்கப்னட
மவண்டம்,”  எனற FER வைபோதிட்டத. இரண்ட நைபோட்களுக்கப்
பினவினைர், “இெத்தீன வட்டைபோரப் னகதியில 500,000
லதைபோழிெைபோளர்கள" எனிறை முறழைக்கத்தின கீழ் FER அதன லசைபோந்த
கூட்டத்றத நடத்தியத. இந்த முறழைக்கத்றதக் லகைபோண்ட
னத்தைபோயிரக் கணக்கைபோவினை தண்ட பிரசுரங்கள லதைபோழிற்சைபோறெகளில
வினிமயைபோகக்கப்னட்டவினை.39 

39 François de Massot, “La grève générale (Mai-Juin 1968)”, p. 48
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சிெ நைபோட்கள கழித்த லதைபோழிற்சங்கங்கள, மே 13 இல,
ஒருநைபோள மவறெநிறத்தத்திற்கம், மிலலயன கணக்கைபோவினைவர்கள
னங்லகடத்த லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம் ேைபோணவர்களின கூட்ட
ஆர்ப்னைபோட்டங்களுக்கம் அறறழைப்புவிடக்க நிர்னந்திக்கப்னட்டவினை.
அந்த இயக்கம் அவர்களின கட்டப்னைபோட்றட மீறிச் லசனற
லகைபோண்டிருந்தத. அதற்கடத்த வந்த நைபோட்களில, அந்த
மவறெநிறத்தம் னத்தைபோயிரக் கணக்கைபோவினை லதைபோழிெைபோளர்கள
னங்லகடத்த லதைபோழிற்சைபோறெ ஆக்கரமிப்பு அறெகளுடன
மசர்ந்த, ஒட்டலேைபோத்த நைபோட முழுவதம் னரவி, முற்றிலுேைபோக
பிரைபோனறசமய முடக்கயத.

ஆவினைைபோல OCI ேற்றம் FER அவற்றின லதைபோழிற்சங்கவைபோத
மனைபோக்றக மனணி வந்தவினை. இப்மனைபோத அறவ முற்றிலுேைபோக ஒரு
மதசிய மவறெநிறத்த கழுவிற்கைபோவினை மகைபோரிக்றக மீத
ஒருங்கவிந்திருந்தவினை. மே 13 அனற, OCI வறழைறேக்கேைபோிறைைபோவினை
விதத்தில அதன லசைபோந்த லனயரில ஒரு தண்ட பிரசுரம்
லவளியிட்டத, அத அதற்கடத்த வந்த நைபோட்களில
லதைபோழிற்சைபோறெகளில ஆயிரக் கணக்கல வினிமயைபோகக்கப்னட்டவினை.

லவறம் இருனத வரிகள லகைபோண்டிருந்த அந்த
தண்டறிக்றக, ஒமரலயைபோரு அரசியல அறிவிப்றனக் கூட
வறழைங்கவிலறெ. அத (“மனைபோரைபோட்டம் லதைபோடங்க உளளத,”
“ஐக்கயம் வைபோழ்க,”  “லவற்றி,”  “முனமவினைைபோக்க லசலமவைபோம்,”
“லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம் ேைபோணவர்கள ஐக்கயப்னட்டைபோல, நைபோமே
லவலமவைபோம்" எனிறை) ஓய்ந்தமனைபோவினை லவற்ற வைபோர்த்றதகளின ஒரு
லதைபோகப்றனயும் ேற்றம் (“ட மகைபோல ஒழிக,” “இந்த லனைபோலஸ
அரசு ஒழிக" எனிறை) லனைபோதவைபோவினை முறழைக்கங்கறளயும்
லகைபோண்டிருந்தத.

இந்த லதைபோனி ஏமதைபோ மனைபோதேைபோவினைளவிற்க கடறேயைபோக
இலறெ எனனறத மனைபோெ, அந்த வைபோர்த்றதகள லனரிய ேற்றம்
லகைபோட்றட எழுத்தக்களில றவக்கப்னட்டவினை. அந்த
தண்டறிக்றக பினவரும் வைபோர்த்றதகளுடன அதன
உச்சலதைபோனிக்க லசனிறைத: “Renault, Panhard, S.N.E.C.M.A இல உளள
லதைபோழிெைபோளர்கமள, எலெைபோ லதைபோழிற்சைபோறெகள, அலுவெகங்கள,
னட்டறிறைகளில உளள லதைபோழிெைபோளர்கமள — லவற்றி நம்றேச்
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சைபோர்ந்தளளத. நைபோம் மவறெ லசய்வறத நிறத்த மவண்டம்,
ஆர்ப்னைபோட்டத்தில இிறைங்க மவண்டம், நேத மவறெநிறத்த
கழுக்கறள மதர்ந்லதடக்க மவண்டம்,” எனிறைத.

அரசியல னணிகறள லநறிப்னடத்தவதற்கைபோகமவைபோ அலெத
லதைபோழிெைபோளர்களுக்க அவற்றிறை விளங்கப்னடத்தவதற்கைபோகமவைபோ
புதிய நிறெறேகறள ஆரைபோயும் முயற்சி அங்மக அிறைமவ
இருக்கவிலறெ. மவகேைபோக அபிவிருத்தி அறடந்தவந்த
புரட்சிகர நிறெறேறய முகங்லகைபோடத்த நிறெயில, OCI இல
இருந்த அறவினைவரும் கூட்ட நடவடிக்றகக்க லனைபோதவைபோவினை
அறறழைப்பு விடக்க மவண்டியவர்களைபோக இருந்தைபோர்கள.
கம்யூனிஸட் கட்சி ேற்றம் மித்திமரைபோனின FGDS இன னைபோத்திரம்
கறித்த ஒரு வைபோர்த்றத கூட இலறெ; லதைபோழிற்சங்க
அதிகைபோரத்தவத்தின தமரைபோக னைபோத்திரம் கறித்தம் எச்சரிக்றககள
இலறெ; லதைபோழிெைபோளர் அரசைபோங்கம் கறித்த பிரச்சிறவினை மீத
எதலவைபோனறம் உச்சரிக்கப்னடமவ இலறெ.

இரண்ட வைபோரங்கள கழித்த, மே 27 இல, அரசைபோங்கம்,
முதெைபோளிேைபோர்களின அறேப்புகள ேற்றம் லதைபோழிற்சங்கங்களைபோல
மனரம்மனசப்னட்ட கலிறைலவினைல உடனனடிக்றகறய மவறெநிறத்த
லதைபோழிெைபோளர்கள நிரைபோகரித்தவினைர். அதிகைபோரம் னற்றிய பிரச்சிறவினை
னகரங்கேைபோக முனனுக்க வந்தத.

பியல் உருவான்கூர் ரிதடிப்பினைல் உருவால்ட் கொடதல் உருவாழிலல் உருவாளர்கள் கிகொடறகொடடிப்பினைல் உடன்படிக்ரைகரைய நினல் உருவாகரிக்கின்றடிப்பினைர்
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இத கறித்த ட ேைபோஸமனைபோ லதளிவைபோக இருந்தைபோர். அவர்
எழுதகிறைைபோர், “ஒமர மநரத்தில ஒட்டலேைபோத்தேைபோக மிலலயன
கணக்கைபோவினை மவறெநிறத்தக்கைபோரர்கள அரசு எந்திரத்றத அதிர
லசய்தளளவினைர். அரசைபோங்க, வணிக ேற்றம் லதைபோழிெைபோளர் இயக்க
தறெவர்களுக்க இறடமய எட்டப்னட்ட, மிகவும் கவவினைேைபோக
வடிவறேக்கப்னட்ட திட்டங்கள ஒதக்கத்தளளப்னட்டளளவினை…
இப்மனைபோத, மநரடியைபோக அதிகைபோர பிரச்சிறவினை எழுகிறைத… லனைபோத
மவறெநிறத்தத்தின மகைபோரிக்றககறள பூர்த்தி லசய்ய,
அரசைபோங்கம் தறடத்லதறியப்னட்டைபோக மவண்டம்.”40 

இதற்கறடமய OCI, சம்னவங்களின வைபோறெப்பிடித்த
லதைபோங்கக் லகைபோண்டிருந்தத. லதைபோழிெைபோளர் கூட்டணி கழுக்களத
(Comit s d ’alliance ouvrire)é è  ஆதரவின கீழ் அத பிரசுரித்த, லனரும்
எண்ணிக்றகயில வினிமயைபோகக்கப்னட்ட ஒரு தண்டறிக்றகயில,
அரசைபோங்க பிரச்சிறவினை கறித்த ஒனறமே கூிறைப்னடவிலறெ.

“றகலயழுத்திடைபோதீர்கள!” இத தைபோன லனரிய லனரிய தடித்த
எழுத்தக்களில அறர னக்கத்திற்க ஐந்த முறிறை திரும்ன திரும்ன
எழுதப்னட்டிருந்தத. அந்மநரத்தில கலிறைலவினைல
உடனனடிக்றகயில றகலயழுத்திடவத கறித்த எந்தலவைபோரு
மனச்சும், எந்த அம்சத்திலும், னயவினைற்ிறைதைபோக இருந்தத. CGT

தறெவர் மஜேைபோர்ஜ லசக (Georges  S guy)é  ஐ வரமவற்னதில
ரிமவினைைபோலட் லதைபோழிெைபோளர்கள விமரைபோதம் கைபோட்டியதற்கப் பினவினைர்,
அந்த லதைபோழிற்சங்கம் னயந்த, தற்கைபோலகேைபோக பினவைபோங்கயத.

OCI இன அந்த தண்ட பிரசுரம், “[பிரதைபோவினை லதைபோழிற்சங்க
கூட்டறேப்புகளைபோவினை] CGT,  CGT-FO,  FEN இன தறெவர்கமள:
அரசைபோங்கம் ேற்றம் அரசுக்க எதிரைபோக நீங்கள UNEF உடன ஓர்
ஒருங்கறணந்த வர்க்க முனவினைணிறய ஸதைபோபிக்க மவண்டம்,”
எனிறை மகைபோரிக்றகறயக் லகைபோண்டிருந்தத.

அமத நைபோளில, சீர்திருத்தவைபோத PSU (ஐக்கய மசைபோசலஸட்
கட்சி), UNEF ேற்றம் CFDT லதைபோழிற்சங்கத்தின ஒரு னைபோரிய
கூட்டம், னைபோரீஸின சைபோர்லெட்டி றேதைபோவினைத்தில நடந்தத, அத
பியர் லேைபோனலடஸ-பிரைபோனஸ இன கீழ் ஒரு இறடக்கைபோெ

40 François de Massot, “La grève générale (Mai-Juin 1968)”, p. 188
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முதெைபோளித்தவ அரசைபோங்கத்திற்க சுமூகேைபோவினை னைபோறத அறேத்தக்
லகைபோடப்னதற்கைபோக நடத்தப்னட்டத. "ஒரு இருமுறவினை அரசியல
நடவடிக்றகக்கத்" தயைபோரிப்பு லசய்த அந்த கூட்டத்றத, ட
ேைபோஸமனைபோ கதர்க்க புத்திமயைபோட, "கறழைப்னங்களின
ஒனறகூடெைபோக" வர்ணிக்கிறைைபோர்.

“முதெைபோவதைபோக,”  அவர் லதைபோடர்கிறைைபோர், “லனைபோத
மவறெநிறத்தத்தின மனைபோர்க் கணமிக்க னைபோகத்தின மீத,
கறிப்னைபோக இறளஞர்கள மீத, ஸரைபோலனிசம் கட்டப்னைபோட்றட
இறழைந்தளள நிறெயில, கட்டப்னைபோட்றட 'மீண்டம் லனறவமத'
மநைபோக்கேைபோகம்…  அறவினைத்திற்கம் மேெைபோக, முதல
கறிக்மகைபோளுடன மநரடியைபோக இறணப்பு லகைபோண்டரீதியில,
ேந்திரிசறன லநருக்கடிக்க ஒரு முதெைபோளித்தவ தீர்றவக் கைபோண
அடித்தளம் தயைபோர் லசய்யப்னட மவண்டம். லேைபோனலடஸ-
பிரைபோனஸ… இந்த ேணிப்லனைபோழுதின ேனிதரைபோக முனநிற்கிறைைபோர் "41

ஆவினைைபோல இங்மக OCI உம் அதற்க இணங்கயத, ஆவினைைபோல
அதன கண்மணைபோட்டத்றதத் லதளிவைபோக எடத்தக்கைபோட்ட அங்மக
அதற்க அருறேயைபோவினை வைபோய்ப்பு இருந்தத. பியர் ெம்மனர்
சைபோர்லெட்டி றேதைபோவினைத்தில ஒரு மனச்சைபோளரைபோக இருந்தைபோர். அங்மக
கூடியிருந்த 50,000 ேைபோணவர்கள ேற்றம்
லதைபோழிெைபோளர்களிறடமய அவர் மனசிவினைைபோர்—OCI இன தறெவரைபோக
அவரத தறகறேயில மனசவிலறெ, ேைபோிறைைபோக அவர் எதற்கைபோக
மவறெ லசய்த வந்தைபோமரைபோ "அந்த Force Ouvri re socialè  insurance இன
கைபோரியைபோளர்கள ேற்றம் லதைபோழிற்சங்க நிர்வைபோக கழு
னணியைபோளர்களின" லனயரில, ஒரு லதைபோழிற்சங்கவைபோதியைபோக
மனசிவினைைபோர்.

அவர் அறிவிக்றகயில, "முக்கயேைபோவினை மனைபோரைபோட்டம்
லநருங்க வந்த லகைபோண்டிருக்கிறைத; லனைபோத மவறெநிறத்தம்
அரசைபோங்கம் கறித்த பிரச்சிறவினைறய முனனுக்கக் லகைபோண்ட
வந்தளளத; ட மகைபோல ேற்றம் லனைபோம்பிட இன அரசைபோங்கத்தைபோல
மவறெநிறத்தக்கைபோரர்களின மகைபோரிக்றககறள பூர்த்தி லசய்ய
முடியைபோத,”  எனற அவர் அறிவிக்கிறைைபோர். ட ேைபோஸமனைபோ
அறிக்றகயிலருந்த எனவினை லதரிய வருகிறைலதனிறைைபோல, அவர் ஒரு
41 François de Massot, “La grève générale (Mai-Juin 1968)”, p. 195
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இறடக்கைபோெ முதெைபோளித்தவ அரசைபோங்கத்தின அனைபோயங்கறளக்
கறித்த எச்சரிக்கவும் இலறெ, அலெத லதைபோழிெைபோளர்
அரசைபோங்கம் மீதைபோவினை பிரச்சிறவினைறயக் கறிப்பிடவும் இலறெ.
அதற்க ேைபோிறைைபோக ெம்மனர், உளளூர் மவறெநிறத்த கழுக்கள
ேற்றம் ஒரு ேத்திய மவறெநிறத்த கழுறவ அறேப்னதற்க
அறறழைப்புவிடத்தம், அறத அவர் லவற்றிக்கைபோவினை னைபோறதயைபோக
சித்தரித்தக் கைபோட்டியும் தனறவினைத்தைபோமவினை ேட்டப்னடத்திக்
லகைபோண்டைபோர்.42

இதற்கறடமய, வீதிகளில, அந்த அறறழைப்பு "ேக்களின
அரசைபோங்கம்" (Gouvernement  populaire) எனனதைபோக எதிலரைபோலத்தத.
லதைபோழிெைபோளர்களத மகைபோரிக்றககள ெம்மனர் இன
மகைபோரிக்றககறள விட லதளிவைபோக மிகவும் முனமவினைறியறவயைபோக
இருந்தவினை.

“மக்களின் அனசல் உருவாங்கத்தக்கல் உருவாடிப்பினை” அரைழப்பு

42 François de Massot, “La grève générale (Mai-Juin 1968)”, pp. 196-197
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“மக்களின் அனசல் உருவாங்க”த்தக்கல் உருவாடிப்பினை அரைழப்பு

ேைபோஸமனைபோ எழுதகிறைைபோர்: “பிரைபோனஸ எங்கலும் மே 27 இல
ஆர்ப்னைபோட்டங்கள நடக்கனிறைவினை, அங்மக 'றகலயழுத்திட
மவண்டைபோம்!' எனனதன உளமநைபோக்கங்கள, அரசைபோங்கம் ேற்றம்
அரசு எனனதைபோக, அரசியல வைபோர்த்றதகளுக்கள லேைபோழிேைபோறி
உளளவினை…  'ஒரு ேக்களின அரசைபோங்கம்!' எனற
ஆர்ப்னைபோட்டக்கைபோரர்கள முறழைக்கமிடகனிறைவினைர், அதைபோவத இத
நைபோங்கள லனைபோத மவறெநிறத்தத்தின மநைபோக்கங்களுக்க
விறடயிறக்கம் ஓர் அரசைபோங்கத்றத விரும்புகமிறைைபோம் எனிறை
உண்றேறய லவளிப்னடத்தகிறைத. 'ட மகைபோல இரைபோஜிவினைைபோேைபோ
லசய்தைபோக மவண்டம்,' 'ட மகைபோல ஒழிக' எனற னத்தைபோயிரக்
கணக்கைபோவினை ேக்களைபோல எங்லகங்கலும் உரக்க ஒலக்கப்னடகிறைத.
ஆளும் வர்க்கத்தின தறெவிதிமய னணயத்தில இருக்கிறைத
எனனறத அவர்கள லதளிவைபோக எடத்தக்கைபோட்டி வருகனிறைவினைர்.”43

ஒரு "ேக்களின அரசைபோங்கம்" எனிறை இந்த அறறழைப்றன
அரசியல உளளடக்கத்தில லகைபோண்ட வர OCI முயெவிலறெ.
அறவினைத்திற்கம் மேெைபோக, அதமனைபோனிறைலவைபோரு அரசைபோங்கத்றத
யைபோர் உருவைபோக்க மவண்டம் எனனறதமயைபோ அலெத அதன
அரசியல மவறெதிட்டம் எனவினைவைபோக இருக்க மவண்டம்
எனனறதமயைபோ அத விளங்கப்னடத்தவிலறெ. இத PCF ேற்றம்
CGT இன ஸரைபோலனிஸடகளுக்க தைபோேைபோகமவ "ேக்களின
அரசைபோங்கம்" எனிறை முறழைக்கத்றத உயர்த்த உதவியத. ஆவினைைபோல
அவர்கள ஒருமனைபோதம் அதிகைபோரத்றதக் றகயிலெடக்க
கருதியதிலறெ எனனதடன, அதற்க ேைபோிறைைபோக அவர்கள ஒரு
இறடக்கைபோெ முதெைபோளித்தவ அரசைபோங்கத்தில னங்லகடப்னத
கறித்த மித்திமரைபோனுடன திறரக்கப் பினவினைைபோல மனரம்மனசி
லகைபோண்டிருந்தவினைர்.

இந்த விரிவுறர லதைபோடரின நைபோனகைபோம் னைபோகத்தில
விவரிக்கப்னட்டறதப் மனைபோெ, PCF ேற்றம் CGT-இன
அரசைபோங்கத்திற்கைபோக எவினை மகைபோரிக்றக றவத்திருந்தைபோல
இந்மநரத்தில அத பிரேைபோண்டேைபோவினை அரசியல விறளவுகறள

43 François de Massot, “La grève générale (Mai-Juin 1968)”, p. 197
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ஏற்னடத்தியிருந்திருக்கக்கூடம். அத ஸரைபோலனிச தறெவர்களின
சூழ்ச்சிகறள தகர்த்லதறிந்த, அவர்களுக்கம் லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்திற்கம் இறடயிெைபோவினை மேைபோதறெத் தீவிரப்னடத்தி
இருக்கம்.

ட்லரைபோட்ஸக "இறடேருவு மவறெத்திட்டத்தில"
அதமனைபோனிறைலவைபோரு தந்திமரைபோனைபோயத்றத அறிவுறத்திவினைைபோர். அவர்
ரஷ்ய புரட்சியின மனைபோக்கல மனைபோலஷவிக்களுக்க கறடத்த
அனுனவங்களின அடித்தளத்தில தனறவினைத்தைபோமவினை நிறத்தி
லகைபோண்ட, எழுதிவினைைபோர்: “லேனஷவிக்ககள ேற்றம் சமூக
புரட்சியைபோளர்களுக்க மனைபோலஷவிக்களின மகைபோரிக்றக:
'முதெைபோளித்தவத்றத உறடயுங்கள, அதிகைபோரத்றத உங்கள
றககளில எடங்கள!' எனனத லனருந்திரளைபோவினை ேக்களிறடமய
பிரேைபோண்டேைபோவினை கலவியூட்டலன முக்கயத்தவத்றதக்
லகைபோண்டிருந்தத. லேனஷவிக்ககள ேற்றம் சமூக
புரட்சியைபோளர்கள அதிகைபோரத்றதக் றகயிலெடக்க பிடிவைபோதேைபோக
ேறத்தறே, ஜேிஸூறெ நைபோட்களில வியத்தக முறிறையில
அம்னெேைபோக, ேக்களின கருத்மதைபோட்டத்தின முனவினைைபோல
முற்றிலுேைபோக அவர்களின ேதிப்றன கீழிிறைக்கயதடன,
மனைபோலஷவிக்ககளின லவற்றிக்க தயைபோரிப்பு லசய்தத.”44

ஆவினைைபோல OCI ஒருமனைபோதம் அதமனைபோனிறைலவைபோரு
மகைபோரிக்றகறய எழுப்னவிலறெ எனனதடன, அதற்க ேைபோிறைைபோக
ஸரைபோலனிஸடகளின ஏேைபோற்றத்தவினைத்றத விேர்சிக்கைபோேல, மே 29
இல "ஒரு ேக்களின அரசைபோங்கத்திற்கைபோக" எனிறை முறழைக்கத்தின
கீழ் நடந்த CGT இன மிகப்லனரிய ஆர்ப்னைபோட்டத்றத
ஆதரித்தத.

அந்த ஆர்ப்னைபோட்டத்தில UNEF ேற்றம் CFDT உம்
னங்லகடக்கவிலறெ எனனதற்கைபோக, OCI அவற்றிறை தைபோக்கயத.
(பிரைபோனசிலருந்த டைபோனியல மகைபோன-லனனடிற்
லவளிமயற்ிறைப்னட்டறேக்க CGT கண்டவினைம் லதரிவிக்கவிலறெ
எனிறை அடித்தளத்தில) அறவ னங்லகடக்கவிலறெ. OCI இதற்க
முனவினைர் வறரயிலும், CGT இன மநைபோக்கங்களிலருந்த
சுதந்திரேைபோக, அறவினைத்த லதைபோழிற்சங்கங்களத ஓர் கூட்ட
44 Leon Trotsky, “The Transitional Programme”.
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ஆர்ப்னைபோட்டம், தைபோவினைைபோகமவ ஒரு லதைபோழிெைபோளர்களின
அரசைபோங்கத்திற்க னைபோறதறயத் திிறைந்தவிடலேவினை வைபோதிட்டத.
“ஒமரசீரைபோக, அறவினைத்த லதைபோழிற்சங்க அறேப்புகளைபோலும் ஏற்னைபோட
லசய்யப்னடம் இத, லனைபோத மவறெநிறத்தத்தின மீதம்,
லதைபோழிெைபோளர்களத அறேப்புகள மீதம் தங்கயிருக்கம் ஓர்
அரசைபோங்கத்திற்க னைபோறதறய திிறைந்தவிடம்,”  எனற ட
ேைபோஸமனைபோ எழுதகிறைைபோர்.45

மே 29 ஆர்ப்னைபோட்டத்தில Comit s  d ’alliance  ouvrireé è  ஆல
பிரசுரிக்கப்னட்ட தண்ட பிரசுரமும், ஒரு லதைபோழிெைபோளர்
அரசைபோங்கத்திற்கைபோக OCI ஆல அறறழைப்பிடப்னட்ட "ேத்திய
ேற்றம் மதசிய மவறெநிறத்த கமிட்டிக்க" இறணயைபோக
இருந்தத: “லதைபோழிெைபோளர்கள, ேைபோணவர்கள, விவசைபோயிகள ேற்றம்
இறளஞர்களின மகைபோரிக்றககறள நிறிறைமவற்றம் ஒரு
லதைபோழிெைபோளர் அரசைபோகங்கேைபோக அத ேட்டமே இருக்கம்,” எனற
அந்த தண்டறிக்றக அறிவித்தத.46

இத, லதைபோழிெைபோளர்களின அரசைபோங்கம் சைபோர்ந்திருக்கக்கூடிய
லதைபோழிெைபோளர்களின சறனகள அலெத மசைபோவியத் மனைபோனிறைதன
ஒரு வறகயைபோக, OCI, மவறெநிறத்த கழுறவ கருதியத
எனனறத இத அர்த்தப்னடத்தியதைபோ? அந்த தண்ட பிரசுரத்தில
னயனனடத்தப்னட்ட சூத்திரேயேைபோக்கல அறதத்தைபோன
னரிந்தறரக்கிறைத. ஆவினைைபோல இத ஒரு தனிறேப்னடத்தப்னட்ட
உதைபோரணேைபோக நிற்கிறைத. OCI இந்த பிரச்சிறவினை மீத
லவளிப்னறடயைபோக முடிலவடக்கைபோேல இருந்தளளத.

அறவினைத்திற்கம் மேெைபோக, மவறெநிறத்த கழுக்கள ேற்றம்
லதைபோழிெைபோளர் சறனகள புரட்சிகர தறெறேயின பிரச்சிறவினைறய
தீர்க்கவிலறெ. அறவ ஸரைபோலனிசத்திற்க எதிரைபோவினை ஓர் அரசியல
மனைபோரைபோட்டம் நடத்தவதற்கரிய களேைபோக இருக்கனிறைவினைமவ
அனறி, இந்த மனைபோரைபோட்டத்திற்க அறவ ஒரு ேைபோற்றீட
கறடயைபோத. ஆவினைைபோல OCI இன தண்டப் பிரசுரத்தில, PCF

ேற்றம் CGT கறித்த எந்தலவைபோரு விேர்சவினைபூர்வ வைபோர்த்றத கூட

45 François de Massot, “La grève générale (Mai-Juin 1968)”, p. 203
46 François de Massot, “La grève générale (Mai-Juin 1968)”, p. 304
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இருக்கவிலறெ. அறவ கறித்த கறிப்பிடப்னடவும் கூட
இலறெ.

பல் உருவாரிஸ் ஆர்ப்பல் உருவாட்டங்களின்  ஒரு பகுதி

CGT ஆர்ப்னைபோட்டம் னைபோரீஸில ேட்டம் அறர மிலலயன
ேக்கறள வீதிகளில கண்டத, அதற்கடத்த நைபோள, ஜேவினைைபோதினதி ட
மகைபோல வைபோலவினைைபோலயில மதசத்திற்க உறரயைபோற்றி,
நைபோடைபோளுேனிறைத்றத கறெப்னதைபோக அறிவித்தைபோர். PCF ேற்றம் CGT

புதிய மதர்தலகளுக்கைபோவினை அறிவிப்றன வரமவற்ிறைதடன, அறவ
ஒழுங்கைபோக நறடலனறவறத உறதிப்னடத்தவதற்க
வைபோக்கறதியளித்தவினை, அத லனைபோத மவறெநிறத்தத்றத றகவிட
அறறழைப்பு விடப்னதற்க ஒப்னைபோவினைதைபோக இருந்தத.

மவறெநிறத்தத்றத லதைபோடர்வதற்கைபோவினை மகைபோரிக்றக உடனும்
ேற்றம் லதைபோழிற்சங்கங்களுக்க முறிறையீடகளுடனும் OCI

எதிர்விறவினை கைபோட்டியத: “ஒவ்லவைபோனறம் நேத உடவினைடி
னதிறெச் சைபோர்ந்தளளத! ஒவ்லவைபோனறம் லதைபோழிற்சங்க
தறெறேயகங்களிலருந்தம் ேற்றம் லதைபோழிெைபோளர்
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கட்சிகளிடமிருந்தம் வரும் அறறழைப்றனச் சைபோர்ந்தளளத! லனைபோத
மவறெநிறத்தம் லனைபோலஸ அரறச மதைபோற்கடிக்கம்!” எனிறைத.47

இததைபோன அதற்கடத்தவந்த நைபோட்களில OCI இன அரசியல
மனைபோக்கைபோக இருந்தத: அதைபோவத ஐக்கயத்திற்க, லதைபோடர்ந்த
மனைபோரைபோடவதற்க ேற்றம் பினவைபோங்கைபோேல இருப்னதற்க எவினை
இவற்றிற்கைபோவினை அறறழைப்பு, லனைபோத மவறெநிறத்தத்றத
மூச்சறடக்க லசய்த அமத லதைபோழிற்சங்கங்களிடம் ேற்றம்
கட்சிகளிடம் லகைபோண்ட லசலெப்னட்டவினை.

OCI இன ேைபோணவர் ேற்றம் இறளஞர் அறேப்புகள
உட்னட ஒரு டஜேன கணக்கைபோவினை ஏறவினைய அறேப்புகமளைபோட
மசர்த்த, உளதறிறை ேந்திரி ஜேிஸூன 12 இல, OCI க்கம்
தறடவிதித்தைபோர்.

47 François de Massot, “La grève générale (Mai-Juin 1968)”, p. 248
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சர்து வேவேலதச கமயூனிஸ்ட் அலைநமாப்பின் (OCI)
மாத்தியது வேராத வேலனராக்கு (3)

OCI இன் வாகிறதலரைத தநல் உருவாக்கிய பரிணல் உருவாமம

1968 சம்னவங்கள சர்வமதச கம்யூனிஸட் அறேப்பின (OCI)

வரெைபோற்றில ஒரு திருப்புமுறவினைறய கறிக்கிறைத. ட்லரைபோட்ஸகச
இயக்கத்தில மவரூனறியிருந்த OCI, லனைபோத மவறெநிறத்த
மவறளயில ஏற்கவினைமவ ஒரு கறிப்பிட்ட ேத்தியவைபோத திறசயில
னரிணமித்திருந்ததடன, அதன லகைபோளறககள அதிகரித்தளவில
ஸரைபோலனிச ேற்றம் சீர்திருத்தவைபோத அதிகைபோரத்தவங்கறள மநைபோக்க
சைபோய்ந்திருந்தத. மூனிறைைபோண்டகளுக்க பினவினைர், அத சர்வமதச
ட்லரைபோட்ஸகச இயக்கத்தடன உறடத்தக் லகைபோண்டதடன
பிலரஞ்சு மசைபோசலஸட் கட்சியின ஒரு முக்கய முண்டமகைபோெைபோக,
அவ்விதத்தில, பிலரஞ்சு முதெைபோளித்தவ அரசின ஒரு முக்கய
முண்டமகைபோெைபோக ேைபோறியிருந்தத.

113
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ேைபோணவர் இயக்கமும் ேற்றம் லனைபோத மவறெநிறத்தமும்,
OCI  க்க னெ ஆயிரக்கணக்கைபோவினை புதிய அங்கத்தவர்கறளயும்
ேற்றம் லதைபோடர்புகறளயும் லகைபோண்ட வந்திருந்தத. அவர்கள
லவளிப்னைபோர்றவக்க ஒரு ட்லரைபோட்ஸகச இயக்கத்தடன
இறணந்திருந்தவினைர். ஆவினைைபோல OCI  இன ேத்தியவைபோத மனைபோக்க,
அவர்கறள அதிகைபோரத்தவ அறேப்பு எந்திரங்கறள மநைபோக்க
மநைபோக்கநிறெ லகைபோளள லசய்திருந்தத. அவர்கள
ேைபோர்க்சிஸடகளைபோக னயிற்றவிக்கப்னடவிலறெ, ேைபோிறைைபோக
சந்தர்ப்னவைபோதிகளைபோக கலவியூட்டப்னட்டைபோர்கள.

னடிப்னடியைபோக னறறழைய கைபோரியைபோளர்களின இடத்றதப் பிடித்த
இத்தறகய இறளஞர்கள, OCI இன வெதமநைபோக்கய
அபிவிருத்தியில ஒரு முக்கய னைபோத்திரம் வகத்தவினைர். அவர்களில
னெர் பினவினைர் மசைபோசலஸட் கட்சிக்க ேைபோறியதடன, அதனுடன
மசர்ந்த ஓர் லதைபோழிலமுறிறை அரசியல வைபோழ்றவ மேற்லகைபோளள
லதைபோடங்கவினைர். அத அவர்கறள உயர்ந்த அரசு னதவிகளுக்க
லகைபோண்ட லசனிறைத.

OCI  இன வெதமநைபோக்கய னரிணைபோேம், "லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்தின அறேப்புரீதியிெைபோவினை கைபோரியைபோளர்கள" எனற
கறிப்பிட்ட, அத 1968 இல சிிறைப்பு கவவினைம் லசலுத்தி வந்த
லதைபோழிற்சங்க அதிகைபோரத்தவத்தின கீழ்ேட்ட னதவிகளில
இருந்தவர்கறள அத "லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின
அறேப்புரீதியிெைபோவினை கைபோரியைபோளர்கள" எனற கறிப்பிட்டறே, ஒரு
சமூக அடக்கன எழுச்சிமயைபோட லநருக்கேைபோக பிறணந்திருந்தத.

நைபோம் னைபோர்த்தளளறதப்மனைபோெ, கூர்றேயறடயும் அரசியல
லநருக்கடி இத்தறகய "கைபோரியைபோளர்கறள" “கட்சி எந்திரத்தடன"
மேைபோதலுக்கக் லகைபோண்ட வந்த, அவர்கறள இடதிற்க திரும்ன
நிர்னந்திக்கலேவினை OCI நம்பியத. இந்த நம்பிக்றக
லதைபோழிற்சங்கங்களின தனறே னற்றிய ஒரு தவிறைைபோவினை புரிதலன
அடித்தளத்தில ேட்டம் இருக்கவிலறெ, மகைபோலச ஆட்சிறய
கறித்த ஒரு பிறறழையைபோவினை ேதிப்பீட்டின மீதம் தங்கயிருந்தத.
அந்த ஆட்சிறய OCI னைபோரியளவில மிறகேதிப்பீட லசய்தத.



சர்வாகிறதததச கமயூனிஸ்ட் அரைமப்பின் (OCI) மத்தியவாகிறதல் உருவாத தபல் உருவாக்கு (3) 115

1958 இல இருந்த, அலஜீரிய லநருக்கடியின உச்சத்தில
லஜேவினைரைபோல ட மகைபோல ஆட்சிக்க திரும்பிய மனைபோதம் ேற்றம்
அவரத தனிப்னட்ட மதறவகளுக்க லனைபோருந்தியிருக்ககூடிய ஓர்
அரசியெறேப்றன லகைபோண்டவந்த மனைபோதம், OCI அவரத
ஆட்சிறய மனைபோவினைனைபோர்ட்டிசம் எனற கணைபோம்சப்னடத்தி
இருந்தத. “பிலரஞ்சு முதெைபோளித்தவ வர்க்கத்தின ஏறவினைய
அரசியல பிரமுகர்கள ேத்தியில லவறேமவினை ட மகைபோல ஒரு
கூற ேட்டேலெ,”  ேைபோிறைைபோக ட மகைபோல அவரத வர்க்கத்திவினைைபோல
நிர்ப்னந்திக்கப்னட்ட, மேலும் அவர் அதவினைைபோல
ஆதரிக்கப்னட்டைபோர். ஏலவினைனில "எலெைபோ சமூக அடக்ககறளயும்
அடினணிய லசய்கனிறை, லனைபோருளைபோதைபோரத்தின அறவினைத்த
ஆதைபோரவளங்கறளயும் ஒனறதிரட்டகனிறை ேற்றம் முழுறேயைபோக
லனரும் மூெதவினைத்திற்க ஆதரவைபோக சமூகத்தின எலெைபோ
னகதிகறளயும் ஒனறதிரட்டகனிறை ஒரு னெேைபோவினை அரசு ஆதரவு
லகைபோடத்தைபோல ேட்டமே னைபோட்டைபோளி வர்க்கத்திற்க எதிரைபோகவும்
ேற்றம் அதன சர்வமதச மனைபோட்டியைபோளர்களுக்க எதிரைபோகவும்
அதவினைைபோல அதன மனைபோரைபோட்டத்றத நடத்த முடியும்,” எனற OCI,
“மகைபோலச மனைபோவினைனைபோர்ட்டிசமும் முனவினைணிப்-னறடயின
னணிகளும்" எனிறை தறெப்பின கீழ் 1968 இன லதைபோடக்கத்தில
ஒரு மவறெத்திட்ட கட்டறரறய எழுதி la  v rité é இல
பிரசுரித்தத.48

OCI, ட மகைபோல ஐ ஏிறைத்தைபோறழை ேனிதசக்திக்க அப்னைபோற்னட்ட
ேனிதரைபோக கைபோட்டியத. “அவரைபோல நிறவப்னட்ட அரசு ஓர்
இரும்புபிடியைபோகம், அத ஒரு தளர்ந்த ேற்றம் னெவீவினைேைபோவினை
முதெைபோளித்தவ வர்க்கம் அதன கைபோலல உறதியைபோக நிற்க
உதவுகிறைத,”  எனற அந்த கட்டறர வைபோதிட்டத.
“னைபோரைபோளுேனிறைம் ஒரு மனைபோலமூடதிறரயைபோக இருந்ததடன,
லதைபோழிெைபோளர்களின தறெவர்கள லனருந்திரளைபோவினை ேக்களிறடமய
மதர்தல பிரறேகறளக் கைபோப்னைபோற்றி றவக்க" உதவியத.

நீண்டகைபோெேைபோக, OCI ஒருவறக தறெேறிறைவைபோவினை முறிறையில
இயங்கவந்தத. ஏலவினைனில ட மகைபோல னகரங்கேைபோக சர்வைபோதிகைபோர
ஆட்சி வடிவத்றத எடப்னைபோர் எனற அத எதிர்னைபோர்த்தத. ஒரு

48 “Le bonapartisme gaulliste et les tâches de l’avant-garde,” la vérité No. 540, février-mars 1968
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கடறேயைபோவினை லநருக்கடி ஏற்னடம் மவறளயில, அவர்
அரசுக்கள ஒருங்கறணந்தளள லதைபோழிற்சங்க தறெவர்களின
ஆதரவுடன லதைபோழிெைபோளர் இயக்கத்றத நசுக்கவைபோர் எனற அத
நம்பியிருந்தத.

OCI எழுதியத: “லதைபோழிெைபோளர்களின இயக்கத்றத
அரசியலரீதியில நசுக்க, அந்த வர்க்கத்தின அறேப்புரீதியிெைபோவினை
கைபோரியைபோளர்கறள அழிப்னதம் ேற்றம் கறெப்னதமே, ட மகைபோல
ேற்றம் அந்த கட்சி எந்திரங்களின லனைபோதவைபோவினை மநைபோக்கேைபோகம்.
“மனைபோவினைனைபோர்ட்டிசத்திவினைத லகைபோறெலவறி திட்டங்களின மநரடி
முகவர்களைபோக ேைபோறி, அரசுக்கள தங்கறளத்தைபோங்கமள
ஒருங்கறணத்தக் லகைபோண்மடைபோ அலெத அதன கீழ் லசலலும்
விதத்திமெைபோ" அந்த "கட்சி எந்திரங்கள" ேைபோற்றீட்றட
முகங்லகைபோடத்தவினை, அமதமவறளயில "வர்க்க மனைபோரைபோட்ட
களத்தில இருந்த அறேப்புரீதியிெைபோவினை கைபோரியைபோளர்கள, கட்சி
எந்திரங்களின அரசியலல இருந்த தங்கறளத்தைபோங்கமள
விெக்கக் லகைபோளள நகர்வைபோர்கள.”

ஆவினைைபோல 1968 இல, யதைபோர்த்தேைபோவினைத OCI எனவினை கருதியமதைபோ
அதிலருந்த மிகவும் மவறனட்ட இருந்தத. அத
எதிர்னைபோர்த்தறதயும் விட மகைபோலச ஆட்சி மிகவும் னெவீவினைேைபோக
இருந்தத. அத 10 மிலலயன லதைபோழிெைபோளர்களின லனைபோத
மவறெநிறத்தத்றத னெவந்தேைபோக ஒடக்க தணியவிலறெ.
அறத அதன கட்டப்னைபோட்டின கீழ் லகைபோண்ட வருவதற்கைபோக,
அத "கட்சி எந்திரங்களின" மசறவறய ேட்டம்
னயனனடத்தவிலறெ, ேைபோிறைைபோக, அறவினைத்திற்கம் மேெைபோக, OCI

யைபோர் மீத நம்பிக்றக றவத்திருந்தமதைபோ அந்த "கைபோரியைபோளர்களின"
மசறவகறளயும் னயனனடத்தியத. அத ஒப்பீட்டளவில மிக
சிறியளவில லதைபோழிெைபோளர்களுக்க சடரீதியிெைபோவினை சலுறககறள
வறழைங்கய மனைபோதினும், லனைபோத மவறெநிறத்தத்திலருந்த
நிஜேேைபோக ஆதைபோயேறடந்தவர்கள அத்தறகய "கைபோரியைபோளர்களைபோகத்"
தைபோன இருந்தைபோர்கள.

லதைபோழிற்சங்க அதிகைபோரத்தவவைபோதிகளின ஒரு னரந்த
அடக்றக லனைபோறத்த வறரயில, 1968 ஆம் ஆண்ட, அதற்க
னணம்-லகைபோழிக்கம் னதவிகறளயும் அத்தடன அவர்களுக்க
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அரசியல லசலவைபோக்றகயும் வறழைங்கய ஒரு சமூக
முனமவினைற்ிறைத்தின லதைபோடக்கத்றத கறிப்னதைபோக இருந்தத.
லதைபோழிலதறிறைக்கள லதைபோழிற்சங்கங்கறள சட்டபூர்வேைபோக
நங்கூரமிடவதம் ேற்றம் ஸதிரப்னடத்தவதம், கலிறைலவினைல
உடனனடிக்றகயின னைபோகேைபோக இருந்தவினை. இறத அரசைபோங்கம்,
முதெைபோளிேைபோர்களத அறேப்புகளின ஆரம்ன எதிர்ப்புகளுக்க
எதிரைபோக வலயுறத்தி இருந்தத. 

அத லதைபோழிற்சங்கங்களைபோல ேற்றம் லதைபோழில
வறழைங்கவினைர்களைபோல சமூகநெ கைபோப்புறதி முறிறையின கூட்ட
நிர்வைபோகத்றதத் லதைபோடர்வதற்கம் உத்தரவைபோதம் அளித்தத. அரசு-
ேைபோனிய வரவு-லசெவு திட்டத்தில பிலலயன கணக்கல
ேதிப்புறடய னலமவற சமூகநெ கைபோப்புறதி திட்டங்கள
லகைபோண்ட வரப்னட்டவினை. லதைபோழிற்சங்க அங்கத்தவர்களின
எண்ணிக்றக வீழ்ச்சி அறடந்த மனைபோதினும் கூட, (னெ முக்கய
OCI அங்கத்தவர்கள உட்னட) எண்ணிறிறைந்த லதைபோழிற்சங்க
அதிகைபோரிகளுக்க, லதைபோடர்ந்த லனரும் லதைபோறககள கறடத்தவினை.

அதற்கம் கூடதெைபோக, உறடந்த பிரிந்திருந்த சமூக
ஜேவினைநைபோயகக் கழுக்கள 1969 இல மசைபோசலஸட் கட்சிக்கள
ஒருங்கறணந்ததடன, அக்கட்சியுடன கம்யூனிஸட் கட்சியின
மதர்தல கூட்டணி, னெ லசயலனைபோட்டைபோளர்களுக்க அரசியல
முனமவினைற்ிறைத்திற்கைபோவினை வைபோய்ப்புகறள வறழைங்கயத. அலஜீரிய
மனைபோர் ேற்றம் நைபோனகைபோம் கடியரசில அத வகத்த இழிவைபோர்ந்த
னைபோத்திரத்தைபோல ேதிப்பிறழைந்திருந்த "இடத", மீண்டலேைபோருமுறிறை
ஓர் அரசியல சக்தியைபோக ஆவினைத. அத உளளைபோட்சி அளவிலும்,
பிரைபோந்தியளவிலும் ேற்றம் (பிரைபோனசுவைபோ மித்திமரைபோன
ஜேவினைைபோதினதியைபோக மதர்ந்லதடக்கப்னட்ட பினவினைர்) மதசியளவிலும்
னலமவற மிகவும் ேதிப்புறடய னதவிகறள ஏற்றிருந்தத.

1968 க்கப் பினவினைர், OCI அதன மநைபோக்கநிறெறய
அதிகைபோரத்தவத்றத மநைபோக்க மனணி வந்ததடன, அதன சமூக
உயர்வுக்மகற்ிறை அரசியல மவறெத்திட்டத்றதயும் ஏற்றிருந்தத.
1971 வைபோக்கல, அத "கைபோரியைபோளர்களுக்கம்" ேற்றம் "கட்சி
எந்திரத்திற்கம்" இறடமய ஒரு மவறனைபோட்றட
வறரந்திருக்கவிலறெ எனனதடன, அத "கட்சி எந்திரத்திடம்"
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நனேதிப்றனப் லனிறை முயனிறைத. 1968 இல OCI இன
மூர்க்கேைபோவினை தைபோக்கதலுக்க உளளைபோவினை மித்திமரைபோன, இப்மனைபோத
னைபோரீஸ கம்யூனின நூிறைைபோவத நிறவினைவைபோண்ட விறழைைபோவில
மிகப்லனரிய OCI மனரணியில ஒரு மனச்சைபோளரைபோக ஆகயிருந்தைபோர்.
“ஒருங்கறணந்த வர்க்க முனவினைணி" (Front unique de classe) எனனத
இப்மனைபோத, "ேத்திய மவறெநிறத்த கழுவுடன" (Comité central de

gr ve)è  அலெைபோத, ேைபோிறைைபோக மசைபோசலஸட் ேற்றம் கம்யூனிஸட்
கட்சிகளுக்க இறடயிெைபோவினை மதர்தல கூட்டணியுடன
அறடயைபோளம் கைபோணப்னட்டத.

சிெ தீவிர மனைபோக்க கழுக்கள அவற்றின லசைபோந்த மதர்தல
மவட்னைபோளர்கறள முனனிறத்திவினை எனனதற்கைபோக OCI

அவற்றிறையும் கண்டித்தத. னப்மெைபோவைபோத சர்வமதச கம்யூனிஸட்
கறழைகம் (Ligue  Communiste  Internationaliste –  பிற்கைபோெ LCR) அதன
லசைபோந்த ஜேவினைைபோதினதி மவட்னைபோளரைபோக அென கறிவிறவினை
நிறத்தியத எனனதற்கைபோக, 1969 இல, OCI அறதயும்
ஆக்மரைபோஷேைபோக தைபோக்கயத. OCI  அதன இறளஞர் னத்திரிறக
Jeunesse  r volutionnaireé  இல கறிப்பிடறகயில, "தங்களின
அறேப்புகள ேற்றம் கட்சிகளுக்க விசுவைபோசேைபோக இருக்கம்
லதைபோழிெைபோளர்களிடம் இருந்த, 'முனமவினைறிய' லதைபோழிெைபோளர்கறள"
இத பிளவுனடத்தவதடன, "முதெைபோளித்தவ வர்க்கம் ேற்றம்
ஸரைபோலனிச எந்திரத்திற்க தளவைபோடங்கறள" வறழைங்கவதைபோக
கறிப்பிட்டத. 1974 இல, Lutte  Ouvri reè  அறேப்பின ஆர்லெட்
ெைபோகமயயும், LCR இன கறிவினும் மதர்தலல
னங்லகடத்ததற்கைபோக அவர்கறள "ஐக்கய லதைபோழிெைபோளர்
முனவினைணிக்க எதிரைபோவினை மகைபோட்னைபோடற்ிறை மவட்னைபோளர்கள" எனற
கண்டித்தத.49

1971 இல, OCI அதன னெ அங்கத்தவர்கறள மசைபோசலஸட்
கட்சிக்கள அனுப்பியத. அவர்களத னணி ஒரு கனறவினைறய
அபிவிருத்தி லசய்வதைபோக இருக்கவிலறெ, ேைபோிறைைபோக மித்திமரைபோறவினை
ஆதரிப்னதைபோக இருந்தத. இத்தறகய OCI அங்கத்தவர்களில
மிகவும் லவற்றிகரேைபோக இருந்தவர், லமயைபோலவினைல மஜேைபோஸனன.
இவர் எதிர்கைபோெ ஜேவினைைபோதினதியின ஆமெைபோசகர்கள வட்டத்திற்கள

49 Quoted in Jean-Paul Salles, “La ligue communiste révolutionnaire,” Rennes 2005, p. 98
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மவகேைபோக இறணந்தலகைபோண்டதடன, இறதியைபோக 1981 இல
அவமர மசைபோசலஸட் கட்சியின தறெவரைபோகவும் ஆவினைைபோர்.
அந்மநரத்தில மஜேைபோஸனன அப்மனைபோதம் OCI இன ஓர்
அங்கத்தவரைபோக இருந்ததடன, ஆமெைபோசறவினைகளுக்கைபோக பியர்
ெம்மனர் ஐ வறழைறேயைபோக சந்தித்தைபோர். அவரத
விருப்னத்திற்கரியவரின (மஜேைபோஸனனின) நிஜேேைபோவினை அரசியல
அறடயைபோளம் கறித்த மித்திமரைபோன நனகறிந்திருந்தைபோர் எனனறத
மநரில னைபோர்த்தவர்கள அதற்கப் பினவினைர் உறதிப்னடத்தி
உளளவினைர். 1997 இல இருந்த 2002 வறரயில, மஜேைபோஸனன
பிரைபோனசின மசைபோசலஸட் கட்சி பிரதே ேந்திரியைபோக இருந்தைபோர்.

மூனிறைைபோவத மிகப்லனரிய பிலரஞ்சு லதைபோழிற்சங்க
கூட்டறேப்னைபோவினை Force Ouvri reè  ேற்றம் ேைபோணவர் கூட்டறேப்பு
UNEF இன "அறேப்பு எந்திரத்றதயும்" OCI றகப்னற்றி
இருந்தத. னெ ஆண்டகளைபோக, கட்சி அங்கத்தவர்கமளைபோ அலெத
லநருக்கேைபோவினை ஆதரவைபோளர்கமளைபோ அவ்விரு அறேப்புகளின
தறெறேயில இருந்தவினைர். OCI இன ேைபோணவர் பிரிவு
மவறெகளுக்க னெ ஆண்டகள லனைபோறப்னைபோக இருந்த மஜேைபோன-
கறிஸமதைபோப் கம்னலடலஸ (Jean-Christophe Cambad lis,é  இவர் 2014
ஏப்பிரலல இருந்த பிலரஞ்சு மசைபோசலஸட் கட்சியின முதல
லசயெைபோளரைபோவர்), 1986 இல, அவர் 450 OCI

அங்கத்தவர்களுடன, OCI இன ேத்திய கழுவிலருந்த
மநரடியைபோக மசைபோசலஸட் கட்சியின தறெறேக்கள நகர்ந்தைபோர்.

1985 இல இருந்த, OCI எச்சரிக்றகயுடன மசைபோசலஸட்
கட்சியிலருந்த தனறவினைத்தைபோமவினை விெக்கக்லகைபோளளத்
லதைபோடங்கயத. மசைபோசலஸட் கட்சி 1981 இல இருந்த
முதெைபோளித்தவ கடியரசிற்க அதன ஜேவினைைபோதினதிறய வறழைங்க
இருந்ததடன, லனரு வணிக நெனகளுக்க ஆதரவைபோவினை
லகைபோளறககறள பினனற்றம் அதன அரசைபோங்கத்றத நிறவி
இருந்தத. OCI, லதைபோழிெைபோளர் கட்சிக்கைபோவினை ஒரு இயக்கத்றத
(Mouvement pour un Parti des travailleurs  –  MPPT) உருவைபோக்கயத. இத
முற்றிலும் OCI இன ஒரு உருவைபோக்கம் தைபோன எனிறைைபோலும், அந்த
அறேப்பிற்கள "ட்லரைபோட்ஸகஸடகள" ஒரு சிறனைபோனறேயிவினைரைபோக
ேட்டமே இருந்ததைபோகவும், அத சமூக ஜேவினைநைபோயக, கம்யூனிஸட்
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ேற்றம் அரைபோஜேகவைபோத-லதைபோழிற்சங்கவைபோத மனைபோக்ககளுக்க
திிறைந்திருப்னதைபோகவும் எப்மனைபோதம் OCI வலயுறத்தியத. தங்களின
லசைபோந்த அறேப்புகளத தறெறேயுடன மேைபோதலுக்க வந்த
அலெத அவர்களத வைபோழ்க்றக முனமவினைற்ிறைங்கள
கவனிக்கப்னடைபோேல விடப்னட்டதற்கைபோக மேைபோதலுக்கள வந்த,
அதிருப்தி லகைபோண்ட லதைபோழிற்சங்கத்தின ேற்றம் கட்சியின
அதிகைபோரத்தவவைபோதிகளின ஒரு திரட்சியைபோக MPPT இருந்தத.

1985 இல MPPT, லதைபோழிெைபோளர் கட்சி (Parti des travailleurs —PT)

எவினை லனயர் ேைபோற்ிறைம் லசய்தலகைபோண்டத. ஜேிஸூன 2008 இல அத,
சுதந்திர லதைபோழிெைபோளர் கட்சிக்கள (Parti  ouvrier  independent  —  POI)

தனறவினை கறெத்தக்லகைபோண்டத. “மசைபோசலசம், கடியரசு ேற்றம்
ஜேவினைநைபோயகத்திற்கைபோக" எனிறை இந்த புதிய கட்சியின முறழைக்கம்
ஐயத்திற்கடமினறி வெதசைபோரி சமூக ஜேவினைநைபோயகத்தின
ேரபியேைபோகம். அத பூமகைபோளேயேைபோக்கலன விறளவுகளுக்க
மதசிய அரறச ஊக்கவிப்னதன மூெேைபோக விறடயிறப்பு
கைபோட்டிய, கட்டி முதெைபோளித்தவ ேற்றம் லதைபோழிற்சங்க
அதிகைபோரத்தவத்தின அடக்ககளுக்கைபோக மனசுகிறைத. அதன
அரசியல மவறெ, ஐமரைபோப்பிய ஒனறியத்திற்க எதிரைபோவினை
களர்ச்சியின மீத றேயங்லகைபோண்டிருந்தத. ஐமரைபோப்பிய
ஒனறியத்திற்க எதிரைபோக அத ஒரு மசைபோசலச ஐமரைபோப்னைபோறவ
முனனிறத்தவிலறெ, ேைபோிறைைபோக "ஐமரைபோப்னைபோவின அறவினைத்த
ேக்களுக்கைபோவினை ஒரு சுதந்திர ேற்றம் சமகைபோதரத்தவ
ஒனறியத்றத" முனனிறத்தகிறைத. POI இன இனலவினைைபோரு
சுமெைபோகம், “ஆம், ஐமரைபோப்பிய ேக்களின இறிறையைபோண்றேக்கைபோக"
எனற கூறகிறைத. இத்தறகய சுமெைபோகங்களுக்க அடியிலருந்த
மதசியவைபோத உளலதைபோனி தவிர்க்கமுடியைபோததைபோக இருந்தத.
தட்டிக்கழிக்கவியெைபோத அளவிற்க மதசியவைபோத லதைபோனிகள
அறேந்தளளவினை.

OCI இன் மத்தியவாகிறதல் உருவாத தவாகிறதர்கள்

OCI இன ேத்தியவைபோத பிிறைழ்வு 1968 க்க நீண்டகைபோெத்திற்க
முனவினைமர ஆரம்பித்திருந்தத. 1968 இல OCI இன தறெயீட்றட
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தீர்ேைபோனிக்கவிருந்த லகைபோளறககறளக் கடறேயைபோக விேர்சித்த,
நைபோனகைபோம் அகெத்தின அறவினைத்தெகக் கழுவின பிரிட்டிஷ்
பிரிவைபோவினை மசைபோசலச லதைபோழிெைபோளர் கறழைகம் (SLL) ஜேிஸூன 1967 இல,
OCI  க்க நீண்ட கடிதம் ஒனறிறை எழுதியத. கறிப்னைபோக,
அக்கடிதம் அறவினைத்தெகக் கழுவின நம்னகத்தனறே ேற்றம்
னப்மெைபோவைபோதத்திற்க எதிரைபோவினை அதன மனைபோரைபோட்டத்தின
முக்கயத்தவத்றத மநைபோக்க OCI இன அதிகரித்தவந்த ஐயுிறைறவ
கறிப்பிட்டக் கைபோட்டியத.50 

அதற்க ஓரைபோண்டக்க முனவினைதைபோக, ICFI இன மூனிறைைபோம் உெக
ேைபோநைபோட்டில, SLL ஆல சேர்பிக்கப்னட்ட ஒரு தீர்ேைபோவினைத்றத OCI

ஆதரித்திருந்தத. நைபோனகைபோம் அகெத்றத அழிப்னதற்கைபோவினை
திருத்தலவைபோத முயற்சிகள லவற்றிகரேைபோக
மதைபோற்கடிக்கப்னட்டவிட்டதைபோக அத்தீர்ேைபோவினைம் வலயுறத்தியத.
திருத்தலவைபோதத்திற்க எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டம் எனனத கட்சி
கட்டம் மிக முக்கய னணிகளிலருந்த ஒரு திறசதிருப்னம்
அலெ. அதற்க ேைபோிறைைபோக, ட்லரைபோட்ஸகச இயக்கம்
னப்மெைபோவைபோதத்திற்க எதிரைபோக ேைபோர்க்சிசத்றத உறதியைபோக
னைபோதகைபோப்னதில, முதெைபோளித்தவ வர்க்கத்தின சித்தைபோந்த
அழுத்தத்திற்க எதிரைபோக மனைபோரைபோடி, அதன புரட்சிகர
முனமவினைைபோக்றக அபிவிருத்தி லசய்வத எனற அம்ேைபோநைபோட
வலயுறத்தியத. னப்மெைபோவைபோத திருத்தலவைபோதத்திற்க எதிரைபோவினை
மனைபோரைபோட்டம் எனனத, நைபோனகைபோம் அகெத்தின லதைபோடர்ச்சிறய
உளளடக்க இருப்னதைபோகவும், அத, ஒரு புதிய னைபோட்டைபோளி
வர்க்க தறெறேறயக் கட்டிலயழுப்புவதற்க அவசியேைபோவினை
முனநினந்தறவினை எனறம் அம்ேைபோநைபோட வலயுறத்தியத.

SLL இன அந்த தீர்ேைபோவினைம், ஸனைபோட்டசிஸட் மனைபோக்க ேற்றம்
Voix Ouvri re è கழுவிற்க (இனறிறைய Lutte Ouvri reè ) எதிரைபோக திரும்பி
இருந்தத. அறவயும் அம்ேைபோநைபோட்டில னைபோர்றவயைபோளர்களைபோக
கெந்த லகைபோண்டிருந்தவினை. “நைபோனகைபோம் அகெத்தின
ேறகட்டறேப்பு" எனிறை அந்த பிரதைபோவினை தீர்ேைபோவினைத்தின
தறெப்னைபோவினைத, நைபோனகைபோம் அகெத்தின அறவினைத்தெகக் கழு

50 “Reply to the OCI by the Central Committee of the SLL, June 19, 1967,” in Trotskyism versus 
Revisionism, Volume 5, London 1975, pp. 107-132
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அழிக்கப்னட்டிருப்னறத மனைபோெவும் ேற்றம் னப்மெைபோவைபோத
திருத்தலவைபோதத்திற்க எதிரைபோக 1953 இல இருந்த நடத்தப்னட்ட
அறவினைத்தெகக் கழுவின மனைபோரைபோட்டம் எந்தவித தத்தவைபோர்த்த
ேற்றம் அரசியல முக்கயத்தவமும் லகைபோண்டிருக்கைபோததைபோகவும்,
ஆகமவ ஏமதைபோவிதத்தில அத இரட்றட அர்த்தம்
லகைபோண்டிருந்ததைபோக அறவ லனைபோருளவிளக்கம் அளித்தவினை.
னரந்தரீதியில அரசியல லனைபோதேனனிப்பின அடித்தளத்தில
நைபோனகைபோம் அகெத்றத "ேறகட்டேைபோவினைம்" லசய்ய அவர்கள
மனைபோரைபோடி வந்தவினைர், அவ்விதத்தில 1953 இன உறடவுக்க
இட்டச் லசனிறை முக்கய மவறெதிட்ட பிரச்சிறவினைகள
ஓரங்கட்டப்னட்ட விட்டவினை. அதமனைபோனிறைலவைபோரு ஒழித்தக்கட்டம்
மனைபோக்றக அறவினைத்தெகக் கழு எதிர்ப்னறதக் கண்டதம், இந்த
இரண்ட அறேப்புகளும் அம்ேைபோநைபோட்டிலருந்த லவளிமயறிவினை.

னப்மெைபோவைபோதிகளுக்க எதிரைபோவினை நைபோனகைபோம் அகெத்தின
அறவினைத்தெகக் கழுவின வரெைபோற்ற ரீதியிெைபோவினை
மனைபோரைபோட்டத்திற்க எதிரைபோக, ஸனைபோட்டசிஸட் மனைபோக்க ேற்றம் Voix

Ouvri reè  ஆல கைபோட்டப்னட்ட லவறித்தவினைேைபோவினை விமரைபோதத்றத
முகங்லகைபோடத்த OCI, மூனிறைைபோம் ேைபோநைபோட்டில தனறவினைத்தைபோமவினை SLL

உடன அணிமசர்த்தக் லகைபோண்டதடன, அதன தீர்ேைபோவினைத்திற்கம்
வைபோக்களித்தத. ஆவினைைபோல OCI கணிசேைபோவினை அளவிற்க அதன
லசைபோந்த தனிவிருப்புரிறேகறள மனணி வந்தத எனனத
விறரவிமெமய லதளிவைபோவினைத.

மே 1967 இல, அத பிரசுரித்த ஓர் அறிக்றக, மூனிறைைபோம்
உெக ேைபோநைபோட்டின சைபோதறவினைகறள னகரங்கேைபோக
மகளவிக்கட்னடத்தியத. மூனிறைைபோம் உெக ேைபோநைபோட்டிற்க
பினவினைரில இருந்த "அறவினைத்தெகக் கழுவின நடவடிக்றக
கறித்த ஒரு இருப்பு நிறெக்கறிப்பு அறிக்றக" வறரய
மவண்டலேனிறை சைபோக்கமனைபோக்கன கீழ் ேற்றம் "அறவினைத்தெகக்
கழுவின மூனிறைைபோம் ேைபோநைபோட்டில விவைபோதிக்க முடியைபோேல மனைபோவினை
பிரச்சிறவினைகறள தீர்க்க, அவசியேைபோவினை னகரங்க விவைபோதங்களுக்க
திிறைந்தவிட" மகைபோரி, OCI  நைபோனகைபோம் அகெத்தின தறடயற்ிறை
லதைபோடர்ச்சிறய ேறத்தத.51 

51 “Statement by the OCI, May 1967” in, Vol 5, London 1975, p. 84 Trotskyism versus Revisionism



சர்வாகிறதததச கமயூனிஸ்ட் அரைமப்பின் (OCI) மத்தியவாகிறதல் உருவாத தபல் உருவாக்கு (3) 123

“னப்மெைபோவைபோத தறெறேயின திவைபோலநிறெறேறய
அறிவித்தளள நைபோம், லவறேமவினை னப்மெைபோவைபோத சர்வமதச
லசயெகத்தின [International  Secretariat] இடத்றத அறவினைத்தெகக்
கழு எடத்த லகைபோண்டதடன, நைபோனகைபோம் அகெம்
சைபோதைபோரணேைபோகவும் எளிறேயைபோகவும் லதைபோடர்ச்சியைபோக இருக்கனிறைத
எனற கூறிவிட முடியைபோத" எனற OCI  இன அந்த ஆவணம்
கறிப்பிட்டத. “நைபோனகைபோம் அகெத்தின னறறழைய தறெறே
அறவினைத்தம் ஏகைபோதினத்தியம் ேற்றம் ஸரைபோலனிசத்தின
அழுத்தத்தின கீழ் அடினணிந்தவினை,”  எனற அறிவிக்கேளவிற்க
அத லசனிறைத.

“னப்மெைபோவைபோத லநருக்கடி நைபோனகைபோம் அகெத்றத
அறேப்புரீதியில உருக்கறெத்தவிட்டத,”  எனற கறிப்பிட்ட
OCI இன அந்த ஆவணம் லதைபோடர்ந்த, “ஒனறதிரண்டிருக்கம்
தத்தவைபோர்த்த ேற்றம் அரசியல பிரச்சிறவினைகள தீர்க்கப்னட
மவண்டம்… 'னறறழைய ேனவினைர் இிறைந்தவிட்டைபோர், புதிய ேனவினைர்
வைபோழ்க' எனற நைபோம் கத்திக் லகைபோண்டிருக்க முடியைபோத. நைபோம்
இத்தறகய பிரச்சிறவினைகள மீத ஒரு விவைபோதத்றத லதைபோடங்க
மவண்டம், அதமனைபோனிறைலவைபோரு விவைபோதம் அறவினைத்தெகக்
கழுவிற்கள முற்றிலுேைபோக இதவறரயில எடக்கப்னடவிலறெ,”
எனற கறிப்பிட்டத.

அந்த ஆவணம் பினவரும் அறிவிப்பில அதன உச்சத்றத
அறடந்தத: “அடிப்னறடயில, எதிர் வர்க்க சக்திகளின
அழுத்தங்களின கீழ் நைபோனகைபோம் அகெம் அழிந்தவிட்டத…
அறவினைத்தெகக் கழு நைபோனகைபோம் அகெத்தின தறெறேமய
அலெ…  நைபோனகைபோம் அகெத்றத ேறகட்டேைபோவினைம் லசய்வதற்க
அறவினைத்தெகக் கழு உந்த சக்தியைபோக இருக்கிறைத” எனிறைத.52

பினவினைர் அந்த ஆவணம், னப்மெைபோவைபோதத்றத கறித்த
அறவினைத்தெகக் கழுவின முந்றதய னகப்னைபோய்விலருந்த
முற்றிலும் மவறனட்டவிதத்தில, அறத எடத்தக்கைபோட்டியத.
ேைபோர்க்சிச மவறெதிட்டத்றத திருத்தியறேத்ததற்கைபோகவும்,
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின அரசியல சுயைபோதீவினைத்திற்கைபோவினை
மனைபோரைபோட்டத்றதயும் றகவிட்டதற்கம், நைபோனகைபோம் அகெத்றத
52 ibid. pp. 91-95
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கறெக்க மகைபோரியதற்கம் னப்மெைபோவைபோதிகறள OCI

கற்ிறைம்சைபோட்டைபோத, அதற்க ேைபோிறைைபோக, "ஒரு பூர்த்திலசய்யப்னட்ட
நைபோனகைபோம் அகெத்திற்கைபோவினை கருத்தக்கறளயும், அதீத-
ேத்தியேயப்னட்ட கட்டறேப்பு ேற்றம் உெக ேைபோநைபோடகறளக்
லகைபோண்ட ஒரு கூர்மகைபோபுர னைபோணியிெைபோவினை அறேப்பு
னடிநிறெறய லகைபோண்ட கட்சிக் கருத்றதயும்" னப்மெைபோவைபோதிகள
மனணி வருவதற்கைபோக அவர்கறளக் கறிறைகூறியத. ட்லரைபோட்ஸக
நைபோனகைபோம் அகெத்றத "ஒரு கட்டிமுடிக்கப்னட்ட ஒனிறைைபோகமவைபோ
அலெத ஒரு பூர்த்தியைபோக்கப்னட்ட கட்டறேப்றன
லகைபோண்டிருப்னதைபோகமவைபோ கருதவிலறெ எனற வைபோதிடேளவிற்க
அத லசனிறைத.”53 

ஸனைபோட்டசிஸட் மனைபோக்க ேற்றம் Voix  Ouvri reè  உடவினைைபோவினை
சர்ச்றசக்கப் பினவினைர், பிரிட்டிஷ் SLL மவகேைபோக இந்த
வைபோர்த்றதகளின முக்கயத்தவத்றத புரிந்த லகைபோண்டதடன,
அறவினைத்தெகக் கழுவின னைபோத்திரத்றத கறித்த சவைபோல
விடக்கம் OCI இன முயற்சிறய முற்றிலுேைபோக நிரைபோகரித்தத.
“மிலலயன கணக்கைபோவினை லதைபோழிெைபோளர்களின மனைபோரைபோட்டங்கறளக்
கைபோட்டிக்லகைபோடத்த ஸரைபோலனிஸடகள ேற்றம்
சீர்திருத்தவைபோதிகளுக்க எதிரைபோவினை லவறப்னைபோர்ந்த அனுனவத்றத
உளளடக்கயிருப்னறத நைபோனகைபோம் அகெத்தின எதிர்கைபோெம்
பிரதிநிதித்தவம் லசய்கிறைத,” எனற அத எழுதியத. “நைபோனகைபோம்
அகெம் இந்த மதறவறய பூர்த்தி லசய்ய நவினைவுபூர்வேைபோக
தறெறேக்கைபோக மனைபோரைபோட மவண்டம்…  திரித்தலவைபோதத்திற்க
எதிரைபோவினை இந்த மனைபோரைபோட்டம் ேட்டமே, முதெைபோளித்தவத்திற்க
எதிரைபோவினை ேற்றம் ஸரைபோலனிசத்திற்க எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்திற்கள
இழுக்கப்னடம் மிலலயன கணக்கைபோவினை லதைபோழிெைபோளர்களின
தறெறேறய எடத்தக்லகைபோளவதற்க கைபோரியைபோளர்கறள தயைபோர்
லசய்ய முடியும்…  னப்மெைபோவைபோதிகளுக்க எதிரைபோவினை இந்த
உயிமரைபோட்டேைபோவினை மனைபோரைபோட்டமும், இந்த மனைபோரைபோட்டத்தின
அடித்தளத்தில கைபோரியைபோளர்கள ேற்றம் கட்சிகளுக்க
னயிற்சியளிப்னதம் 1952 இலருந்த நைபோனகைபோம் அகெத்தின
ஜீவநைபோடியைபோக இருந்தத.”54

53 ibid. p. 92
54 “Reply to the OCI by the Central Committee of the SLL, June 19, 1967,” ibid. pp. 107-114
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SLL, நைபோனகைபோம் அகெத்தின வரெைபோற்ற லதைபோடர்ச்சிறய
னைபோதகைபோத்தமதைபோட தனறவினைத்தைபோமவினை ேட்டப்னடத்திக்
லகைபோளளவிலறெ. அத வர்க்கப் மனைபோரைபோட்டத்தின புிறைநிறெ
ேைபோற்ிறைங்களுக்கம் ேற்றம் OCI இன அதிகரித்தவந்த
ஐயுிறைவுக்கம் இறடயிெைபோவினை லதைபோடர்றன எடத்தக்கைபோட்டியத.
உெலகங்கலும் லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம் இறளஞர்களிறடமய
அதிகரித்தவந்த தீவிரேயப்னைபோட்றடயும் ேற்றம் அதன லசைபோந்த
கைபோரியைபோளர்களின எண்ணிிறைந்த னெவீவினைத்றதயும் முகங்லகைபோடத்த
OCI, லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்திற்கள ேைபோர்க்சிச நவினைவிற்கைபோக ஓர்
கடம்பிரயத்தேைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்றத நடத்தைபோேல அதன
லசலவைபோக்றக லவனலிறைடக்க அனுேதிக்கம் ஒரு சந்தர்ப்னவைபோத
கறக்கவழிறய கைபோண முயனிறைத. இததைபோன, ஒரு "அதீத-
ேத்திேயப்னட்ட" அகெத்றத னப்மெைபோவைபோதிகள னரிந்தறரத்த
வருகனிறைவினைர் எனிறை அதன கற்ிறைச்சைபோட்டின, ட்லரைபோட்ஸக எவ்வித
உறதியைபோவினை கட்டறேப்பும் இலெைபோத ஓர் அகெத்றத
விரும்பிவினைைபோர் எனிறை அதன வைபோதத்திவினைதம், ேற்றம் மூனிறைைபோம்
உெக ேைபோநைபோட்டிற்கப் பினவினைர் அறவினைத்தெகக் கழுவின
அறேப்புரீதியிெைபோவினை னெவீவினைங்கள ேற்றம் தவறகளின மீத OCI

தங்கயிருந்ததன அர்த்தேைபோக இருந்தத.

ஆகமவ SLL பினவருேைபோற எச்சரித்தத: “மேற்க
ஐமரைபோப்னைபோவில, கறிப்னைபோக பிரைபோனசில, லதைபோழிெைபோளர்களின
தீவிரேயப்னடத்தல இப்மனைபோத மவகேைபோக வளர்ந்த வருகிறைத…
அதமனைபோனிறைலவைபோரு அபிவிருத்திக் கட்டத்தில ஒரு புரட்சிகர
கட்சி லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்திற்கள அந்த நிறெறேக்க
புரட்சிகரேைபோவினை விதத்தில அலெைபோேல ேைபோிறைைபோக லதைபோழிெைபோளர்கள
னறறழைய தறெறேயின கீறழைைபோவினை —அதைபோவத தவிர்க்கவியெைபோத
ஆரம்ன கறழைப்னத்தடன—  அவர்களின லசைபோந்த
அனுனவங்களுடன ேட்டப்னட்ட மனைபோரைபோட்டத்தின தரங்களுக்க
அடினணிந்தமனைபோகம் ஓர் அனைபோயம் எப்மனைபோதமே அங்மக
நிெவுகிறைத. சுயைபோதீவினைேைபோவினை கட்சிக்கைபோவினை ேற்றம் இறடேருவு
மவறெத்திட்டத்திற்கைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்தில இவ்வைபோிறைைபோவினை
திருத்தங்கள வறழைறேயைபோக, லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்திற்க
லநருக்கேைபோக லசலவதற்கைபோக, மனைபோரைபோட்டத்தில இருப்னவர்கள
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அறவினைவறரயும் ஐக்கயப்னடத்தவதற்கைபோக, இறதி
எச்சரிக்றககறள முனநிறத்தைபோேல இருப்னதற்கைபோக,
விறைட்டவைபோதத்றத தவிர்த்லதைபோதக்கவதற்கைபோக, இனவினை
பிிறைவற்றிற்கைபோக எனிறை மனைபோர்றவயில லகைபோண்ட
லசலெப்னடகனிறைவினை" (மூெத்தில அழுத்தம் மசர்க்கப்னட்டத).55

OCI  இன சந்தர்ப்னவைபோத மநைபோக்கநிறெ கறிப்னைபோக "ஐக்கய
முனவினைணி" எனிறை அதன லனைபோருளவிளக்கத்தில மிக லதளிவைபோக
லவளிப்னட்டத. OCI எழுதியத: “பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட்
கட்சியின அரசியல கழுவிற்க ஒரு அறேப்பிலருந்த
இனலவினைைபோரு அறேப்பிற்க ஒரு ஐக்கய முனவினைணிக்கைபோக
னரிந்தறர கடிதங்கள அனுப்புவலதனனத, 1944 ேற்றம்
1951 க்க இறடமய [OCI க்க முனமவினைைபோடி அறேப்னைபோவினை] PCI இன
ேரனைபோக இருந்தத.”  PCI இன எண்ணிறிறைந்த னெவீவினைங்களுக்க
இறடமய, அதமனைபோனிறைலவைபோரு லகைபோளறக யதைபோர்த்தேற்ிறைதைபோக
இருந்தத ஏலவினைனிறைைபோல: “PCI க்கம் ேற்றம் பிலரஞ்சு
கம்யூனிஸட் கட்சிக்கம் இறடமய ஒரு ஐக்கய
முனவினைணிக்கைபோவினை அடித்தளத்றத வறழைங்கக்கூடிய எந்த ஒரு
பிரிவிற்க அத தறெறே வகத்தத?”

OCI  லதைபோடர்ந்த கறிப்பிடறகயில, “ஓர் ஐக்கய முனவினைணி
கறித்த நேத லகைபோளறக இப்மனைபோத மவறவிதேைபோவினைத. நைபோம்
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தைபோல ஏற்றக்லகைபோளளப்னட்ட
தறெறேகளுக்க (SFIO, பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சி,
லதைபோழிற்சங்க தறெறேகள) முனமவினைறிய லதைபோழிெைபோளர்களின
மகைபோரிக்றககறள லவளிப்னடத்தகமிறைைபோம்; ஆகமவ
முதெைபோளித்தவ வர்க்கத்தடன உறடத்தக் லகைபோளள
மவண்டியதம் ேற்றம் ஒருங்கறணந்த வர்க்க முனவினைணிறய
முனனுக்கக் லகைபோண்ட வர மவண்டியதம் அவசியேைபோகம்…
நைபோம் ஐக்கய முனவினைணிக்கைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்திற்க இறளஞர்கள,
லதைபோழிெைபோளர்கள ேற்றம் மனைபோர்கணமிக்கவர்களின அடக்ககறள
ஒழுங்கறேத்த ஒனறதிரட்டகமிறைைபோம். ஐக்கய முனவினைணிக்கைபோவினை

55 ibid., pp. 113-114
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இத்தறகய மனைபோரைபோட்டத்தினூடைபோக நைபோம் OCI ஐ கட்டிலயழுப்பி
வருகமிறைைபோம்,” எனிறைத.56 

மசைபோசலச லதைபோழிெைபோளர் கறழைகம் (SLL) “ஐக்கய முனவினைணி"
இன இந்த கருத்தருறவ னெேைபோக எதிர்த்தத. அக்கட்சி
"லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின சந்தர்ப்னவைபோத ேற்றம் ேத்தியவைபோத
அரசியல தறெறேகளுக்க சவைபோலவிடக்கம் அதன லசைபோந்த
லகைபோளறககறளக் லகைபோண்ட னெேைபோக மனைபோரைபோட மவண்டலேவினை"
அத வலயுறத்தியத. “சுயைபோதீவினைேைபோவினை தறெறேக்கைபோவினை
மனைபோரைபோட்டத்திற்க எதிரைபோக, ஓர் எளிறேயைபோவினை வழியில, ஒரு
ேைபோற்றீடைபோக ஐக்கய முனவினைணி முனனிறத்தப்னடகனிறை" மனைபோத,
அத லதைபோழிெைபோளர்கறள புரட்சிகர தறெறேயின
னைபோறதயிலருந்த திறசதிருப்புகிறைத. “உெக லநருக்கடியின
இந்த கட்டத்தில, திரித்தலவைபோதத்திற்க எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்தின
இந்த கட்டத்தில, மனைபோலஷவிக் கட்சிறய
கட்டிலயழுப்புவதிலருந்த அறவினைத்த வலயுறத்தலகறளயும்
தவிர்ப்னத, வர்க்க எதிரியின முழு அழுத்தத்திற்க உடவினைடியைபோக
கதறவத் திிறைந்தவிடவதைபோக இருக்கம். ஒருங்கறணந்த வர்க்க
முனவினைணி (Front  unique  de  classe) எனிறைறறழைக்கப்னடவத இந்த
அனைபோயகரேைபோவினை மனைபோக்கன, ஒரு மனரழிவுகரேைபோவினை மனைபோக்கன ஒரு
லவளிப்னைபோடைபோகம்,” எனற SLL எச்சரித்தத (மூெத்தில அழுத்தம்
மசர்க்கப்னட்டத).57

OCI இன லகைபோளறக, உளளடக்கத்தில எதறவினை
அர்த்தப்னடத்தியத எனனறதக் கறித்த SLL எழுதியத: “முதலல
ஐக்கய முனவினைணி, இதனூடைபோக, இரண்டைபோம் னட்சேைபோக கட்சி.
நைபோங்கள இறத நிரைபோகரிக்கமிறைைபோம்.”  அத லதைபோடர்ந்த
கறிப்பிடறகயில, “OCI ஆல முனலேைபோழியப்னட்ட வடிவம்,
முற்றிலும் நிச்சயேைபோக னப்மெைபோவைபோத 'நுறறழைவுவைபோத' தத்தவத்றத
மனைபோெமவ, கறெத்த விடவதற்கரிய ஒரு தயைபோரிப்னைபோக
இருக்கிறைத…  இரண்ட விடயங்களிலும் உளள சைபோரம்,
புரட்சிகர கட்சிறயக் கட்டிலயழுப்புவதன ேத்திய

56 “Statement by the OCI, May 1967,” ibid. p. 95
57 ibid. pp. 123-24
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முக்கயத்தவத்றத றகவிடவதைபோக உளளத" (மூெத்தில
அழுத்தம் மசர்க்கப்னட்டத).58

நைபோம் னைபோர்த்தளளறதப் மனைபோெ, SLL ஆல முனறவக்கப்னட்ட
விேர்சவினைத்றத OCI நிரைபோகரித்தத. அதற்க ேைபோிறைைபோக, 1968 இன
புரட்சிகர சம்னவங்களில OCI இன தறெயீட SLL ஆல
விேர்சிக்கப்னட்ட அரசியல மனைபோக்கன அடிப்னறடயிமெமய
இருந்தத, ேற்றம், SLL முனஅனுேைபோனித்தவைபோமிறை, இந்த
மநைபோக்கநிறெ தவிர்க்கவியெைபோதவைபோற ஒரு ட்லரைபோட்ஸகச
கட்சிறயக் கறெத்தவிடவதற்க இட்ட லசனிறைத.

ஜேிஸூன 19, 1967 இன கடிதம், OCI இன அரசியல மனைபோக்க
கறித்த பிரிட்டிஷ் பிரிவைபோல றவக்கப்னட்ட கறடசி விரிவைபோர்ந்த
விேர்சவினைேைபோக இருந்தத. அதற்கடத்த வந்த ஆண்டகளில, OCI

இன மனைபோக்றகக் கறித்த SLL எந்தலவைபோரு முழுறேயைபோவினை
னகப்னைபோய்றவயும் முனலவினைடக்கவிலறெ. அத, மே-ஜேிஸூன 1968
இன சம்னவங்கள கறித்த லரைபோம் லகம்ப் ஆல எழுதப்னட்ட
மேமெைபோட்டேைபோவினை கட்டறர லதைபோடர்கறள பிரசுரித்தத,
அக்கட்டறரகமளைபோ OCI வகத்த னைபோத்திரம் கறித்த லனரிதம்
தவிர்த்திருந்தவினை. 1968 இல அப்மனைபோதம் OCI

உத்திமயைபோகபூர்வேைபோக அறவினைத்தெகக் கழுவின ஓர் அங்கேைபோக
இருந்தத எனிறை அடித்தளத்தில, னகரங்கேைபோக விேர்சிப்னறத
தவிர்த்தக் லகைபோண்டதைபோக நியைபோயப்னடத்தப்னட்ட மனைபோதினும்,
1971 இல ICFI உடன உறடத்தக் லகைபோண்ட பினவினைரும் கூட
OCI இன ேத்தியவைபோத சீரழிவின மவர்கறள SLL ஆரைபோயத்
தவறியத.

அதமனைபோனிறைலவைபோரு ஆய்வு அறவினைத்தெகக் கழுவின
கைபோரியைபோளர்கறள அரசியலரீதியில ேற்றம் தத்தவைபோர்த்தரீதியில
ஆயுதனைபோணியைபோக்க அத்தியைபோவசியேைபோக அவசியேைபோகம். OCI இன
ேத்தியவைபோத மநைபோக்கநிறெ எவ்வைபோற அபிவிருத்தி அறடந்தத
எனனறத எடத்தக்கைபோட்ட 1968 சம்னவங்களுக்கம் ேற்றம்
1966 க்கம் லவகவைபோக முனவினைைபோல லசனற னைபோர்ப்னதம் ேற்றம்
அதமனைபோனிறைலவைபோரு சீரழிவுடன பிறணந்திருந்த அரசியல
பிரச்சிறவினைகறள அம்னெப்னடத்தவதம் அதன னணியைபோக
58 ibid. p. 125



சர்வாகிறதததச கமயூனிஸ்ட் அரைமப்பின் (OCI) மத்தியவாகிறதல் உருவாத தபல் உருவாக்கு (3) 129

இருந்திருக்க மவண்டம். ஆவினைைபோல லேய்யியலரீதியிெைபோவினை
கருத்தமவறனைபோடகளின இரண்டைபோம் னட்சேைபோவினை
லவளிப்னைபோடைபோகமவ, இந்த அரசியல கருத்தமவறனைபோடகளில
உளளடங்க இருந்ததைபோகவும், ேற்றம் அரசியல பிரச்சிறவினைகள
கறித்த ஆறழைேைபோவினை விசைபோரறண அறிவைபோதைபோர முறிறையிெைபோவினை
பிரச்சிறவினைகளின ஒரு மகைபோட்னைபோட்டளவிெைபோவினை விவைபோதத்தைபோல
பிரதியீட லசய்யப்னடெைபோம் எனறம் அறிவித்த, SLL அந்த
னணிறய தவிர்த்தக் லகைபோண்டத. இயங்கயல சடவைபோதத்றத OCI

ேைபோர்க்சிச தத்தவ அறிவைபோக ஏற்றக்லகைபோளளவிலறெ எனிறை இந்த
ஒமர கைபோரணத்தின அடித்தளத்தில, OCI உடவினைைபோவினை அதன
உறடறவ SLL நியைபோயப்னடத்தியத.

SLL இன னக்கத்தில இந்த தட்டிக்கழிப்புக்கப் பினவினைைபோல,
அதன லசைபோந்த ேட்டங்களுக்கள இருந்த கருத்தமவறனைபோடகள
இருந்தவினை, அறத அக்கட்சியின தறெறே விவைபோதிக்க
விரும்னவிலறெ. OCI உடவினைைபோவினை சர்ச்றசயைபோல தூண்டிவிடப்னட்ட
ஒரு னகரங்கேைபோவினை விவைபோதேைபோவினைத, அரசியல லதளிவைபோக்கறெ
விட மிக முக்கயேைபோவினைதைபோக அறவ கருதிய, தேத
நறடமுறிறைரீதியிெைபோவினை ேற்றம் அறேப்புரீதியிெைபோவினை
லவற்றிகறள அத கறழைப்பிவிடம் எனற தறெறே மிக
முக்கயேைபோக கருதியத.

இறதியில, OCI இன சீரழிறவ ஆரைபோய ேறத்தறேக்க SLL

ஒரு லனரும் விறெ லகைபோடக்க மவண்டியிருந்தத. அடிப்னறட
அரசியல பிரச்சிறவினைகள லதளிவுனடத்தப்னடைபோததடன, அறவ
SLLக்கள அவற்றின னைபோறதறயக் கண்டவினை. 1974 இல, SLL/WRP

இன (WRP இன முனமவினைைபோடி அறேப்பு SLL) லதைபோழிற்சங்க
மவறெகளின தறெவர் அென லதைபோர்லவினைட் எனனவர் மூெேைபோக,
லதைபோழிெைபோளர் புரட்சிக் கட்சிக்கள OCI ஆல கணிசேைபோவினை
னதட்டங்கறள தூண்டிவிட முடிந்தத. அதிலருந்த எழுந்த
லநருக்கடியில, WRP  லதைபோழிற்சைபோறெகளுக்கள இருந்த அதன
அங்கத்தவ எண்ணிக்றகயின லனரும் னைபோகங்கறள இறழைந்தத.
பிரைபோனசில OCI  ஏற்ிறைறதப் மனைபோெமவ, 1970 களின இறதி
வைபோக்கல, பிரிட்டனில WRP உம் —அறவினைத்திற்கம் மேெைபோக
லதைபோழிற்சங்கங்கள, லதைபோழிற் கட்சி ேற்றம் முனவினைைபோள
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கைபோெனித்தவ நைபோடகளில இருந்த மதசியவைபோத இயக்கங்கள
உடவினைைபோவினை அதன உிறைவுகமளைபோட லதைபோடர்புனட்ட விதத்தில—
அதிகரித்தளவில ஒரு சந்தர்ப்னவைபோத மனைபோக்றக ஏற்ிறைத.
இறதியில, 1985 இல, WRP அதன உள முரண்னைபோடகளைபோல
பிளவுண்டத.
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சர்து வேவேலதச கமயூனிஸ்ட் அலைநமாப்பின் (OCI)
மாத்தியது வேராத வேலனராக்கு (4)

பியர் ெம்மனரின அரசியல பினபுெம்

சர்வமதச கம்யூனிஸட் அறேப்பின (OCI) அரசியல
சீரழிறவ பிரிட்டனின மசைபோசலச லதைபோழிெைபோளர் கறழைகம் (SLL)

ஆரைபோய தவறியதன விறளவைபோக, அதன வரெைபோற னெ
ஆண்டகளைபோக அறியப்னடைபோேல இருந்தத. OCI இன அரசியல
அபிவிருத்திறய கறித்தம், அதன உளகட்சி விவைபோதங்கள
ேற்றம் அதன தறெவர்களின பினபுெம் கறித்தம் மிக
கறிறைவைபோகமவ அறியப்னட்டிருந்தத.

ஆவினைைபோல, கடந்த 15 ஆண்டகளுக்கம் அதிகேைபோவினை
கைபோெத்தில பிரைபோனசில, ட்லரைபோட்ஸகச இயக்கத்தின வரெைபோற்றடன
சம்னந்தப்னட்ட   லனரும்    எண்ணிக்றகயிெைபோவினை   தனிநனர்
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நிறவினைவுகூரலகளும், னலமவற தரத்திெைபோவினை வரெைபோற்ற
னறடப்புகளும் ேற்றம் கலவித்தறிறைசைபோர்ந்த தீவிர ஆய்வுகளும்
லவளிவந்தளளவினை. அதிகரித்தவரும் ஆர்வத்திற்கைபோவினை ஒரு
பிரதைபோவினை கைபோரணம், முனவினைைபோள OCI உறப்பிவினைரைபோவினை லமயைபோவினைல
மஜேைபோஸனன 1997 இல பிரதே ேந்திரியைபோக
மதர்ந்லதடக்கப்னட்டறேயும், ேற்றம் தங்கறளத்தைபோங்கமள
ட்லரைபோட்ஸகஸடகள எனற அறிவித்தக்லகைபோண்ட ஆர்லெட்
ெைபோகமய (Arlette Laguiller) ேற்றம் ஒலவிமய லனசனனமநைபோ (Olivier

Besancenot) மனைபோனிறைவர்களின கறிப்பிடத்தக்க மதர்தல
லவற்றிகளும் ஆகம்.

லசப்டம்னர் 2006 இல, நவீவினை பிலரஞ்சு லதைபோழிெைபோளர்
இயக்கங்களின வரெைபோற்ிறைைபோளரும், Histoire de la CGT எனிறை நூலன
ஆசிரியருேைபோவினை மிமஷல ட்மரஃப்யூஸ (Michel  Dreyfus)  இன
வழிகைபோட்டதலன கீழ் மஜேைபோன எனமஜேன (Jean  Hentzgen) னைபோரீஸ
னலகறெக்கறழைக வரெைபோற்றத்தறிறை ஆசிரியரிடம் அவரத
முதநிறெ ஆய்வறிக்றகறய சேர்பித்தைபோர், அத OCI  இன
ஆரம்னகைபோெ வரெைபோறிறை விரிவைபோக றகயைபோண்டிருந்தத.59

னரந்தளவிெைபோவினை ஆவணங்கள, சேகைபோெத்திய
ஆதைபோரநனர்களுடவினைைபோவினை மநர்கைபோணலகள ேற்றம் ஏற்கவினைமவ
இருந்த னறடப்புகறள ஆதைபோரேைபோக லகைபோண்ட, அதன ஆசிரியர்,
1952 இல இருந்த 1955 வறரயில [OCI இன முனமவினைைபோடி
அறேப்னைபோவினை] PCI லனரும்னைபோனறேயின வரெைபோறிறை கணக்கல
லகைபோண்ட வந்திருந்தைபோர். 1952 இல மிமஷல னப்மெைபோ, பிலரஞ்சு
பிரிவின லனரும்னைபோனறேயைபோவினை PCI ஐ நைபோனகைபோம்
அகெத்திலருந்த லவளிமயற்றிவினைைபோர். ஏலவினைனில அத, அவரத
"ஒரு சிிறைப்புவறக நுறறழைவுவைபோத" லகைபோளறகறய எதிர்த்தத.
அதைபோவத அக்லகைபோளறக PCI ஐ ஒரு சுயைபோதீவினை அறேப்னைபோக
இருப்னறத கறெப்னதன அடிப்னறடயில கம்யூனிஸட்
கட்சிக்கள நுறறழைவதைபோக இருந்தத. 1953 இல, நைபோனகைபோம்
அகெத்தின அறவினைத்தெகக் கழுவின ஸதைபோனக அறேப்புகளில
ஒனிறைைபோக PCI லனரும்னைபோனறே இருந்தத. 1965 இல இருந்த,

59 Jean Hentzgen, “Agir au sein de la classe. Les trotskystes français majoritaires de 1952 à 
1955,” Université de Paris I, Septembre 2006.
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அத அதறவினை OCI எனற அறறழைத்தக்லகைபோண்டத.

ஆரம்னத்திலருந்மத PCI லனரும்னைபோனறேக்கள இரண்ட
மவறனட்ட சிந்தறவினைஓட்டங்கள இருந்தவினை எனனறத எனமஜேன
இன னறடப்பு லதளிவுனடத்தகிறைத. ஒனற, பியர் ெம்மனர்
தறெறேயிெைபோவினைத, அத ஒரு லதைபோழிற்சங்கவைபோத கண்மணைபோட்ட
கணைபோம்சத்தில இருந்தத. அத அதன மவறெகறள,
லதைபோழிற்சங்கங்கள மீத ஒருங்கவித்திருந்ததடன, பினவினைர் அத
சமூக ஜேவினைநைபோயகக் கட்சி ஆதரவைபோளர்களின மீத ஒருங்கவிந்தத.
ேைபோர்லசல பிலீப்தற (Marcel  Bleibtreu) தறெறேயிெைபோவினை
இரண்டைபோவத, கம்யூனிஸட் கட்சியுடவினைைபோவினை மேைபோதலகளுக்க
கூடிய கவவினைம் லசலுத்தியத.

இந்த இரண்ட சிந்தறவினைமனைபோக்ககளுக்க இறடயிெைபோவினை
கருத்தமவறனைபோட ஆறழைேைபோக ேற்றம் கசப்புடன வளர்ந்தத.
ேைபோர்ச் 1953 இல, ெம்மனர் PCI இன தறெவரைபோக பிலீப்தற ஐ
பிரதியீட லசய்தைபோர். அதற்க இரண்ட ஆண்டகளுக்கப் பினவினைர்,
பிலீப்தற உம் ேற்றம் அவருக்க லநருக்கேைபோவினை மதைபோறழைர்களும்
அறவினைத்தெகக் கழுவின எதிர்ப்பிற்க இறடயிலும்
அக்கட்சியிலருந்த லவளிமயற்ிறைப்னட்டைபோர்கள. இரண்ட
கனறவினைகளுமே கணிசேைபோவினைளவிற்க அரசியல னெவீவினைத்தடன
இருந்தவினை. மேலும் னப்மெைபோவைபோத திருத்தலவைபோதத்திற்க எதிரைபோவினை
மனைபோரைபோட்டத்தடன லதைபோடர்புனட்ட னெ சிக்கெைபோவினை மகளவிகள
ஒருமனைபோதம் அந்த பிலரஞ்சு பிரிவில உண்றேயைபோக
லதளிவுனடத்தப்னடமவ இலறெ.

நவம்னர் 1950 இல நைபோனகைபோம் அகெத்தின சர்வமதச
நிறிறைமவற்றக்கழு கூட்டத்தில னப்மெைபோவின திருத்தலவைபோத
ஆய்வறிக்றகறய எதிர்த்த முதல நனர் Favre எனிறை கட்சி
புறவினைலனயறரக்லகைபோண்ட ேைபோர்லசல பிலீப்தற ஆவைபோர். “னப்மெைபோ
எங்மக லசலகிறைைபோர்?”  எனிறை தறெப்பின கீழ், அவர் ஆழ்ந்த
அரசியல ேற்றம் தத்தவைபோர்த்த விேர்சவினைத்றத அவர்களிடம்
சேர்பித்தைபோர்.60 

60 “‘Where is Pablo Going?’ by Bleibtreu (Favre), June 1951” in Trotskyism versus Revisionism, 
vol. 1, London, 1974
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இந்த ஆவணம் ஜேிஸூன 1951 இல பிரசுரிக்கப்னட்டதடன,
பிலரஞ்சு லனரும்னைபோனறேயிவினைத அரசியல மநைபோக்கநிறெக்க ஒரு
பிரதைபோவினை வழியில னங்களித்தத. அப்மனைபோக்கன மிக முக்கய
தறெவரைபோக விளங்கய 1918 இல பிிறைந்த பிலீப்தற, 1934 இல
சமூக ஜேவினைநைபோயக SFIO க்கள இயங்கவந்த பிலரஞ்சு
ட்லரைபோட்ஸகஸடகளுடன இறணந்தைபோர். மனைபோருக்கப் பினவினைர்,
அவர் அக்கட்சியின னத்திரிறகயைபோவினை La  v rité é இன
னதிப்னைபோசிரியரைபோக இருந்ததடன, PCI இன அரசியல
லசயெைபோளரைபோவினைைபோர். லதைபோழிலரீதியில ஒரு ேருத்தவரைபோவினை அவர்,
2001 இல ேரணேறடந்தைபோர்.

பியர் ெம்மனர் (1920-2008), 1937 இல மிறைமேைபோனட்
லேைபோலனிமய ேற்றம் பியர் பிரைபோங் இன கழுவில இறணந்தைபோர்.
அத, அதன சந்தர்ப்னவைபோத மனைபோக்கன கைபோரணேைபோக, அந்மநரத்தில
ட்லரைபோட்ஸக ேற்றம் உத்திமயைபோகபூர்வ பிலரஞ்சு பிரிவிலருந்த
கூர்றேயைபோக விெகயிருந்தத. மனைபோரின கைபோரணேைபோக, ெம்மனர்
சட்டவிமரைபோதேைபோக்கப்னட்ட லதைபோழிற்சங்கங்களில லசயலனட்ட
வந்தைபோர், 1944 இல பிலரஞ்சு ட்லரைபோட்ஸகஸடகளின
ேறஐக்கயத்திற்க பினவினைர் அவர் அவர்களத லதைபோழிற்சங்க
மவறெகளுக்க தறெறே ஏற்ிறைைபோர். அவர் சிறித ஆரம்ன
தயக்கங்களுக்க பினவினைர் னப்மெைபோவைபோத-எதிர்ப்பு
லனரும்னைபோனறேறய ஆதரித்தைபோர். “ஒரு சிிறைப்புவறகயைபோவினை
நுறறழைவுவைபோத" லகைபோளறக PCI இன லதைபோழிற்சங்க மவறெகறள
அழிக்க அச்சுறத்தியத எனனமத அவர் னப்மெைபோவைபோத-எதிர்ப்பு
லனரும்னைபோனறேறய இறதியைபோக ஆதரித்ததற்கைபோவினை முக்கய
கைபோரணங்களில ஒனிறைைபோக லதரிகிறைத. இந்த மவறெயின
உளளடக்கத்திற்கள, லதைபோழிற்சைபோறெகளில இருந்த னெ இளம்
மதைபோறழைர்கள மிக றதரியத்தடன ஸரைபோலனிஸடகறள எதிர்த்தவினைர்.

ெம்மனரின பிந்றதய லகைபோளறககளின னெ கணைபோம்சங்கள,
னப்மெைபோவைபோதிகளுடன பிளவுறவதற்க முனவினைமர லவளிப்னடத்
லதைபோடங்க இருந்தத. 1947 இல அவர், அரசியல
கட்சிகளிடமிருந்த லதைபோழிற்சங்கங்களின முழு சுதந்திரத்றத
வலயுறத்திய ஒரு தீர்ேைபோவினைத்றத PCIக்கள திணித்தைபோர் எனனறத
நைபோம் ஏற்கவினைமவ கறிப்பிட்டளமளைபோம். 1950 இல இருந்த 1952
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வறரயில, ெம்மனர் L’Unité (ஐக்கயம்) எனற தறெப்பிட்ட ஒரு
லதைபோழிற்சங்க னத்திரிறகயின பிரசுரத்தில னங்லகடத்தைபோர், அதன
ஆசிரியர் கழு னலமவற அரசியல மநைபோக்கநிறெகள லகைபோண்ட
லதைபோழிற்சங்கவைபோதிகறள உளளடக்க இருந்தத. PCI இல இருந்த
ட்லரைபோட்ஸகஸடகள ேட்டேலெைபோத, அதில னகரங்கேைபோவினை
கம்யூனிச-எதிர்ப்னைபோளர்கள உட்னட அரைபோஜேகவைபோதிகளும்
சீர்திருத்தவைபோதிகளும் இருந்தவினைர். 1947 இல இருந்த 1992
வறரயில லுவைபோர் அட்ெைபோடண்டிக் (Loire Atlantique) பிரைபோந்தியத்தில
Force  Ouvri reè  லதைபோழிற்சங்கத்தின லசயெைபோளரைபோக இருந்த
அரைபோஜேகவைபோத அலெக்னைபோண்ட்ர் எமனர் (Alexandre  H bert)é  மனைபோனிறை
அவர்களில சிெர், வைபோழ்நைபோள முழுவதம் ெம்மனருக்க
விசுவைபோசேைபோக இருந்தவினைர்.

ஜேிஸூறெ 1952 இல, PCI அதன எட்டைபோவத ேைபோநைபோட்றட
நடத்தியத, அதிமெ முதலமுறிறையைபோக லனரும்னைபோனறேயும்
ேற்றம் னப்மெைபோவைபோத சிறனைபோனறேயும் தனித்தனியைபோக
சந்தித்தவினை. லனரும்னைபோனறேயிவினைரின ேைபோநைபோட்டில
னப்மெைபோவைபோதிகளுக்க எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டமே றேயத்தில
இருந்தத, அதற்க பிலீப்தற ேற்றம் ெம்மனர்
உடனனட்டிருந்தவினைர். PCI தனறவினைத்தைபோமவினை நைபோனகைபோம்
அகெத்திலருந்த லவளிமயற்றி லகைபோளள கூடைபோத எனனதிலும்,
அதற்க ேைபோிறைைபோக உளளிருந்மத மனைபோக்றக ேைபோற்றவதற்கம்
ேற்றம் அத மீண்டம்-இறணந்திருப்னதற்கம் மனைபோரைபோட
மவண்டலேனனதிலும் அவர்கள உடனனட்டிருந்தவினைர்.

ஆவினைைபோல அரசியல மவறெகளின திறச கறித்த
னதட்டங்கள அபிவிருத்தி அறடந்தவினை. ஒட்டலேைபோத்த
பிரிறவயும் கம்யூனிஸட் கட்சிக்கள கறெப்னத னற்றிய
னப்மெைபோவின லகைபோளறகறய பிலீப்தற நிரைபோகரித்த மனைபோதினும்,
அவர் மதர்ந்லதடக்கப்னட்ட கைபோரியைபோளர்களின ஒரு இரகசிய
கனறவினைறய கம்யூனிஸட் கட்சிக்கள அபிவிருத்தி லசய்ய
மவண்டியத அவசியலேவினைக் கருதிவினைைபோர். ெம்மனர், அதமனைபோனிறை
மவறெக்க அறேப்பு னெவீவினைேைபோக இருந்ததைபோக கருதியதடன,
கட்சியின அறவினைத்த சக்திகறளயும் லதைபோழிற்சங்க மவறெயில
ஒனறதிரட்ட முறவினைந்தைபோர்.
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இத்தறகய னதட்டங்கள அதற்கடத்த வரவிருந்த
ேைபோதங்களில தீவிரேறடந்தவினை. டிசம்னர் இறதியில நடந்த ஒரு
ேத்திய கழு கூட்டத்தில, பிலீப்தற அரசியல அறிக்றக
சேர்பித்தைபோர்; லதைபோழிற்சங்க மவறெ கறித்த ெம்மனர் அறிக்றக
அளித்தைபோர். எனமஜேன இந்த எதிலரதிர் கண்மணைபோட்டங்கறள
பினவருேைபோற லதைபோகத்தளிக்கிறைைபோர்:

“சுயைபோதீவினைேைபோவினை கட்சியின தறெயீட்றட இரகசிய
கனறவினையின மவறெயுடன இறணத்த, [கம்யூனிஸட்
கட்சிக்கள] இடத எதிர்ப்னைபோளர்கறள உருவைபோக்கவதற்க PCI

உதவ மவண்டம் எனனதம், இந்த இடத எதிர்ப்பின
அடித்தளத்தில புரட்சிகர கட்சி அபிவிருத்தி லசய்யப்னடம்,”
எனனதம் பிலீப்தறவின கருத்தைபோக இருந்தத.

ெம்மனர் இன கருத்தினனடி, “மிகவும் னெவீவினைேைபோக இருந்த
லதைபோழிற்சங்க அறேப்புகறள, முதெைபோவதைபோக CGT றயயும்
அமதமனைபோல FO இறவினையும் ேறகட்டறேப்னமத
புரட்சியைபோளர்களின முதல னணியைபோகம். லசயலூக்கத்தடவினைைபோவினை
லதைபோழிற்சங்க மவறெயைபோவினைத, ட்லரைபோட்ஸகஸடகறள ேக்களுள
ஊடருவவும் அங்மக நிறெநிறத்திக்லகைபோளளவும் அனுேதிக்கம்.
அவர்களத லவற்றிகரேைபோவினை முறழைக்கங்களின மூெேைபோகவும்
ேற்றம் அவர்கள முனலேைபோழியும் நடவடிக்றககறள
லகைபோண்டம், ட்லரைபோட்ஸகஸடகள லதைபோழிெைபோளர்கறள
நடவடிக்றகக்கள ஒனறதிரட்டவதில லவற்றி லனற்ற,
னடிப்னடியைபோக தறெறே னைபோத்திரம் எடப்னைபோர்கள,”
எனறிருந்தத.61

இவ்விரு கண்மணைபோட்டங்களுமே மகடவிறளவிக்கம்
வறகயில னப்மெைபோவைபோதிகளின கண்மணைபோட்டங்களுக்க
லநருக்கேைபோக இருந்தவினை. அவர்கள [னப்மெைபோவைபோதிகள], புரட்சிகர
கட்சியைபோவினைத நைபோனகைபோம் அகெத்தின தற்மனைபோறதய
கைபோரியைபோளர்களில இருந்த எறழைப்மனைபோவதிலறெ, அதற்க ேைபோிறைைபோக
ஸரைபோலனிச அலெத சீர்திருத்தவைபோத அறேப்புகளுக்கள உளள

61 Hentzgen, op.cit., p. 57
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ட்லரைபோட்ஸகஸடகளைபோல ஆதிக்கம்லசலுத்தப்னடம் ஒரு இடத
கனறவினையிலருந்மத எழும் எனற லதரிவித்த வந்தைபோர்கள.

பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சிக்கள (PCF) ஓர் இடத
எதிர்ப்றன அபிவிருத்தி லசய்வதற்கைபோவினை பிலீப்தற இன
நம்பிக்றககள, ஆனட்மர ேைபோர்ட்டி (Andr  Marty)é  உடன ஓர்
கூட்டணியில அவற்றின லதளிவைபோவினை லவளிப்னைபோட்றட
கண்டத. 1919 இல ஒலடஸனைபோவிற்க அருமக ஒரு பிலரஞ்சு
மனைபோர்கப்னல விவகைபோரத்தில அதிகைபோரிகளுக்க கீழ்னடிய
ேறத்ததற்கைபோக புகழ்லனற்றிருந்த இந்த ஸரைபோலனிச மூத்த
தறெவர் [ஆனட்மர ேைபோர்ட்டி], 1935 இல இருந்த 1943
வறரயில கம்யூனிச அகெத்தின லசயெைபோளரைபோக இருந்தைபோர்
எனனதடன, ஸனைபோனிய உளநைபோட்ட மனைபோரில சர்வமதச
னறடப்பிரிவுகறள ஒழுங்கறேத்தவரைபோவைபோர். அவர் 1952 இல
அவேதிக்கப்னட்ட, பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சியிலருந்த
லவளிமயற்ிறைப்னட்டைபோர். ஸலனயினில இடத எதிர்ப்னைபோளர்களுக்க
எதிரைபோக ேைபோர்ட்டியின மூர்க்கேைபோவினை நடவடிக்றககள அவருக்க
"ஆலனலனட்மட இன லகைபோறெகைபோரர்" (“Butcher of Albacete”) எனிறை
லனயறர ஈட்டியிருந்த மனைபோதினும், அவரத ஸரைபோலனிச
கடந்தகைபோெத்றத கறித்த அவர் ஒரு உளளைபோர்ந்த
கணக்றகதீர்த்தக்லகைபோண்டதற்க அங்மக மிகச்சிறியளமவ
அறிகறிகள இருந்த நிறெயிலும், பிலீப்தற அவறர இடத
எதிர்ப்பின தறெவரைபோக ேதித்தைபோர்.

கூடி இயங்கவதற்க ஆர்வங்கைபோட்டிய, ஆவினைைபோல
னப்மெைபோவைபோதிகளுடனும் லதைபோடர்பில இருந்த ேைபோர்ட்டி ஐ
பிலீப்தற தனிப்னட்டரீதியில சந்தித்தைபோர். PCI லனரும்னைபோனறே,
ேைபோர்ட்டி ஐ னைபோதகைபோக்க ஒரு பிரச்சைபோரம் மேற்லகைபோண்டதடன,
அந்மநைபோக்கத்திற்கைபோக கம்யூனிச ேறசீரறேப்பு கழுறவ (Comit sé

de  redressement  communiste) உருவைபோக்கயத, அக்கழு ஸரைபோலனிச
தறெறேக்க எதிரைபோக ஓர் இடத எதிர்ப்றன உருவைபோக்க
இருந்தத. ஜேவினைவரி 1953 இல, La  V rité é ேைபோர்ட்டிக்க
பினவருேைபோற அறறழைப்புவிட்டத: “முனமவினைைபோக்க லசலலுங்கள,
நீங்கள முனவினைணி தறெவரைபோவதடன, பினவினைர் இந்நைபோட்டின
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புரட்சிகர னைபோட்டைபோளிகறள ஒழுங்கறேப்னவர்களைபோகவும்
ஆவீர்கள!”62

சுேைபோர் மூனற ஆண்டகளுக்கம் மேெைபோக ேைபோர்ட்டி உடன
கூட்டைபோக இருந்த வந்த பிலீப்தற, அக்கைபோெக்கட்டத்தில
PCIக்கள கணிசேைபோவினை எதிர்ப்றன எதிர்லகைபோண்டைபோர். “னப்மெைபோ
இலெைபோத னப்மெைபோயிசத்றத" அறிவுறத்தியதற்கைபோக பிலீப்தற
கற்ிறைம்சைபோட்டப்னட்டதடன, அத கணிசேைபோவினை அளவிற்க அவரத
அதிகைபோரத்திற்க கழினறித்தத. ேைபோர்ச் 1953 வைபோக்கல, அவர்
ேத்திய கழுவின சிறனைபோனறேயிவினைரில இடம்லனற்றிருந்த
நிறெயில, ெம்மனர் PCI இன தறெறேறய ஏற்ிறைைபோர்.

பிலீப்தற, ஆனட்மர ேைபோர்ட்டி உடன லதைபோடர்றன மனணி
வந்த அமதமவறளயில, ெம்மனர் பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட்
கட்சியின ேற்லிறைைபோரு முனவினைணி அங்கத்தவரைபோவினை, லதைபோழிற்சங்க
கூட்டறேப்பு CGT இன தறெவர் லனனுவைபோ ஃபிரமஷைபோன (Beno tî

Frachon) மீத லனரும் எதிர்ப்னைபோர்ப்புகறள றவத்திருந்தைபோர்.

1951 இல ேற்றம் மீண்டம் 1953 இல, ஃபிரமஷைபோன
அறவினைத்த லதைபோழிற்சங்கங்களின ஐக்கய நடவடிக்றகக்க
அறறழைப்புவிடத்ததடன, அவ்விதத்தில ெம்மனர் இன முழு
ஆதரறவப் லனற்ிறைைபோர். ஃபிரமஷைபோன ேற்றம் ஏறவினைய PCF

தறெவர்களுக்க இறடமய அங்மக னதட்டங்கள நிெவிய
மனைபோதினும், அறவ ஒருமனைபோதம் ஓர் அடிப்னறட
கணைபோம்சத்றதப் லனிறைவிலறெ. அதற்க ேைபோிறைைபோக, “ஐக்கய
நடவடிக்றகக்கைபோக" CGT  தரப்பிறவினை மநைபோக்க திரும்பியறே,
பிலரஞ்சு கம்யூனிஸட் கட்சி, அரசைபோங்கத்தில இறணவதற்கரிய
சைபோத்தியக்கூறகறள கருத்திலலகைபோண்ட, அவ்விதத்தில
சீர்திருத்தவைபோத கட்சிகளுடன லநருங்கலசலெ முறவினைந்த
வருகிறைத எனிறை உண்றேயுடன பிறணந்திருந்தத.

1954 இல, மசைபோசலஸடகள ேற்றம் தீவிர மனைபோக்க
மசைபோசலஸடகள ேற்றம் பியர் லேைபோனலடஸ-பிரைபோனஸ இன கீழ்
இடத மகைபோலசவைபோதிகளின ஒரு கூட்டரசைபோங்கத்திற்க பிலரஞ்சு
கம்யூனிஸட் கட்சி ஆதரவளித்தத. இருந்தமனைபோதினும் CGT

62 quoted in ibid. p. 60
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அறேப்பு எந்திரம் PCFக்க முரண்னட்ட விதத்தில
லனருந்திரளைபோவினை ேக்களுடன இறணந்திருந்ததைபோக ெம்மனர்
வைபோதிட்டைபோர்.

ஐக்கயத்திற்கைபோவினை மகைபோரிக்றகமய, PCI  இன லதைபோழிற்சங்க
மவறெயின றேயத்தில இருந்தத. 1953 இல இருந்த, அத
உளளூர் ேட்டத்திலும் ேற்றம் மதசிய ேட்டத்திலும் இருந்த
லவவ்மவற லதைபோழிற்சங்க அறேப்புகளின பிரதிநிதிகறள
ஒனறிறணக்க "லதைபோழிற்சங்கங்களின ஐக்கய நடவடிக்றகக்கைபோவினை
மதசிய ேனிறைம்" (“Assises  nationales  pour  l'unit  d'action  syndicale. ”)é

எனனதற்க அறறழைப்புவிடத்திருந்தத. லதைபோழிற்சங்க வைபோழ்வின
அறவினைத்த பிரச்சிறவினைகறளயும், "லதைபோழிற்சங்கங்களின ஐக்கய
நடவடிக்றகக்கைபோவினை மதசிய ேனிறைம்" எனிறை முறழைக்கத்தடன
இறணக்கேைபோற, லதைபோழிற்சங்கங்களில இருந்த PCI

அங்கத்தவர்களுக்க அறிவுறத்தப்னட்டத.

லதைபோழிற்சங்க தறெவர்கறள லனைபோறத்த வறரயில, லனரிதம்
விேர்சவினைேற்ிறை நிறெப்னைபோட்றடமய PCI மனணிவந்தத. ேைபோர்ச்
1954 இல, அத ஏற்னைபோட லசய்த ஒரு மதசிய ேைபோநைபோட, மிக
லவளிப்னறடயைபோக "ஜேவினைநைபோயக ஐக்கயத்தின" (unit  dans  laé

d mocratie)é  மீத றேயமிட்டிருந்தமத அனறி, கட்சி
மவறெத்திட்டத்தின மீத அலெ. இம்ேைபோநைபோட்டில, தனைபோலதறிறை
லதைபோழிற்சங்கத்தின லனைபோத லசயெரும் ேற்றம் உயர்ேட்ட CGT

அதிகைபோரியுேைபோவினை மஜேைபோர்ஜ ஃபிரிஷ்ேைபோன கெந்த லகைபோண்டறே ஒரு
லனரும் லவற்றியைபோக லகைபோண்டைபோடப்னட்டத. அதனபினவினைர்
"ேனிறைத்தக்கைபோவினை நிரந்தரக் கழுவிற்க", (Comit  permanent  desé

Assises) மூனற ட்லரைபோட்ஸகஸடகள உளளடங்கய ஒரு
பிரதிநிதிகள கழுறவ CGT உட்னட னலமவற லதைபோழிற்சங்க
தறெறேயகங்களுக்க அனுப்பியத.

இறதியில ெம்மனர் தனிப்னட்டரீதியில CGT தறெவர்
ஃபிரமஷைபோன ஐ சந்தித்தைபோர், அத்தடன அவரின வலயுறத்தலன
மனரில, அவர் முனவினைர் எதிலருந்த
லவளிமயற்ிறைப்னட்டிருந்தைபோமரைபோ அமத லதைபோழிற்சங்கத்தின ஓர்
அங்கத்தவரைபோக மீண்டம் ஏற்றக்லகைபோளளப்னட்டைபோர். லதைபோழிற்சங்க
ஐக்கயத்திற்கைபோவினை PCI இன பிரச்சைபோரம் அதிகைபோரத்தவத்திற்க
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அச்சுறத்தறெ முனறவக்கவிலறெ எனற ஃபிரமஷைபோன
நம்பிவினைைபோர்.

நவம்னர் 16, 1953 இல, அலேரிக்க மசைபோசலச லதைபோழிெைபோளர்
கட்சி (SWP) “னகரங்கக் கடிதம்”  ஒனறிறை பிரசுரித்தத. அத
னப்மெைபோவைபோதிகளுடன முறித்தக் லகைபோண்ட அறவினைத்தெகக்
கழுறவ ஸதைபோபிப்னதற்க அறறழைப்புவிடத்தத. இத PCI ஆல
உற்சைபோகத்தடன வரமவற்கப்னட்டத. அவர்களின சர்வமதச
தனிறேப்னைபோட இப்மனைபோத முடிவுக்க வந்திருந்தத.

“ட்லரைபோட்ஸகசம் லவற்றி லனறம், நைபோனகைபோம் [அகெத்தின]

கறெப்புவைபோதிகளுக்க எதிரைபோக அலேரிக்க ட்லரைபோட்ஸகஸடகளின
ஒரு அறறழைப்பு" எனிறை தறெப்புடன La  V rité é லவளியைபோவினைத.
நவம்னர் 23 அனற, PCI னைபோரீஸில அறவினைத்தெகக் கழுவின
முதல கூட்டத்றதக் கூட்டியத. அப்மனைபோத பிலீப்தற கட்சி
லசயெைபோளரைபோக இருக்கவிலறெ எனனதைபோல அறவினைத்தெகக்
கழுவில PCI ஐ அவர் பிரதிநிதித்தவம் லசய்யவிலறெ, அந்த
னைபோத்திரத்றத அதன லசயெைபோளரைபோக லஜேரைபோர் ப்லளைபோக் (G rard Bloch)é

ஏற்றிருந்தைபோர். இந்த ேைபோற்ிறைத்திற்க இறடயிலும், PCIக்கள
சர்ச்றசகள கறிறைவினறி லதைபோடர்ந்த இருந்த வந்தவினை.

மேெதிக கருத்தமவறனைபோடகளும் ஏற்கவினைமவ
இருந்தறவகளுடன மசர்ந்த லகைபோண்டவினை. ஸரைபோலனின ேரணம்
ேற்றம் கறழைக்க மஜேர்ேனியில ஜேிஸூன 1953 மேலெழுச்சி
ஒடக்கப்னட்டறே ஆகயவற்றிற்கப் பினவினைர், ஸரைபோலனிச
கட்சிகறள கறித்த லவவ்மவற ேதிப்பீடகள அபிவிருத்தி
அறடந்தவினை. அதிகைபோரத்தவத்திற்கள லவளிப்னைபோர்றவக்க
இடதசைபோரி சிந்தறவினை ஓட்டங்களைபோக இருந்தவற்றிற்க
விேர்சவினைபூர்வ ஆதரவு வறழைங்க பிலீப்தற இன மனைபோக்க
வைபோதிட்டத, அமதமவறளயில ெம்மனர் ேற்றம் ப்லளைபோக் ஐ
சுற்றியிருந்த கட்சி லனரும்னைபோனறே இந்த நிறெப்னைபோட்றட
நிரைபோகரித்ததடன, கறழைக்க மனர்லனில நடந்ததிருந்தறதப்
மனைபோனிறை லதைபோழிெைபோளர்களின ஒரு களர்ச்சிக்க
அறறழைப்புவிடத்தத.
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மதசிய விடதறெ இயக்கங்கள கறித்தம் அங்மக
கருத்தமவறனைபோடகள இருந்தவினை. இதிலும், ெம்மனர்
னப்மெைபோவைபோதிகறள மனைபோனிறை அமத விதத்தில எவ்வித
விேர்சவினைமும் இனறி நினந்தறவினையற்ிறை ஆதரவிற்க
அறறழைப்புவிடத்தைபோர், அமதமவறளயில பிலீப்தற இன மனைபோக்மகைபோ
சமகைபோதரத்தவ விேர்சவினைத்தடன மசர்ந்த ஆதரறவத் லதரிவித்தத.

மே 1952 இல இருந்த, PCI அலஜீரிய சுதந்திர இயக்கம்
MTLD (Mouvement pour le Triomphe des Libert s D mocratiques)é é  ேற்றம் MNA

(Mouvement  national  Alg rien)é  இன தறெவர் லேஸசல ் ஹெைபோட்ஜ
(Messali Hadj) உடன லநருக்கேைபோவினை அரசியல ேற்றம் தனிப்னட்ட
உிறைவுகறளப் மனணியத. அலஜீரியைபோவிலருந்த ் ஹெைபோட்ஜ
லனைபோலனைபோல லவளிமயற்ிறைப்னட்ட மனைபோத, PCI அங்கத்தவர்கள
அவரத கறழைந்றதகளின னரைபோேரிப்றன ஏற்ிறைவினைர். பிரைபோனசில
இருந்த னெ அலஜீரிய லதைபோழிெைபோளர்கள MTLD ஐ ஆதரித்தவினைர்
எனனதடன, அவர்களில சிெர் CGT லதைபோழிற்சங்கத்திற்கள PCI

உடன லநருக்கேைபோக மவறெ லசய்த வந்தவினைர். ஆவினைைபோல ் ஹெைபோட்ஜ
ஒரு முதெைபோளித்தவ மதசியவைபோதியைபோக இருந்தைபோர் ேற்றம்
லதைபோடர்ந்தம் அவ்வைபோமிறை நீடித்திருந்தைபோர்.

1954 இல அலஜீரிய விடதறெ மனைபோர் லதைபோடங்கயதம்,
ெம்மனர் ஆல சிெகைபோெத்திற்க ஒரு புரட்சிகர னைபோட்டைபோளி வர்க்க
கட்சியைபோக ஒப்பிட்டக்கைபோட்டப்னட்டிருந்த MNA க்கைபோவினை ஆதரவு,
இனனும் கூடதெைபோக PCI இன மவறெகளின றேயத்திற்க
நகர்ந்தத. PCI தளவைபோட வினிமயைபோக னணிகறள ஏற்ிறைதடன,
சட்டவிமரைபோத மவறெகளிலும் னங்லகடத்தத. பிலீப்தற மனைபோக்க
இந்த நிறெப்னைபோட்றட விேர்சித்தத ேற்றம் "MTLD ேற்றம்
அதன கறிறைனைபோடகறள கறித்த ஓர் இழிவைபோர்ந்த சந்தர்ப்னவைபோத
ேமவினைைபோனைபோவத்றத" தறெறே எடத்தக்கைபோட்டவதைபோக
கற்ிறைஞ்சைபோட்டியத.63

அலஜீரியைபோவில, MTLD இன ஆயுதமேந்திய தறெேறிறைவைபோவினை
அறேப்பிற்கள ஏற்னட்ட உறடவிலருந்த எழுந்ததம் ேற்றம்
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தில சிெ மவர்கறளக் லகைபோண்டதேைபோவினை
மதசிய விடதறெ முனவினைணி (Front de lib ration national - FLN) MNAé

63 quoted in ibid. p. 148
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இன இடத்றத பிடித்தக்லகைபோண்டத. அதற்க ஆயுதங்கள
வினிமயைபோகத்ததடன மசர்ந்த, அதன அரசியல எதிரைபோளிகளுக்க
எதிரைபோக அதன லசைபோந்த இரக்கேற்ிறை நடவடிக்றககறளயும்
நடைபோத்திய கேைபோல அப்லதல நைபோசரின கீழ் இருந்த எகப்திய
அரசைபோங்கத்றத ஆதரிப்னதற்கைபோக அத தவினைத சக்திகறள
னயனனடத்தியத. ் ஹெைபோட்ஜ அரசியலரீதியில வெதிற்க நகர்ந்த,
அதிகரித்தவந்த அவரத தனிறேப்னைபோட்டிற்க எதிர்விறவினை
கைபோட்டிவினைைபோர். 1958 இன மகைபோறடயில, அவரத ஆதரவைபோளர்கள
பிலரஞ்சு அரசைபோங்கத்தடன மனச்சுவைபோர்த்றதகள நடத்தியதம், PCI

அவருடவினைைபோவினை உிறைவுகறளத் தண்டித்தக் லகைபோண்டத.

PCIக்கள இருந்த கனறவினைவைபோத னதட்டங்கள 1954 ஆம்
ஆண்டில அதிகளவில கசப்னைபோக ேைபோறிவினை. அறவினைத்தெகக் கழு,
அறவினைத்திற்கம் மேெைபோக அதன பிரிட்டிஷ் பிரிவு, அந்த
னதட்டங்கறள கறிறைப்னதற்கம் ேற்றம் அவ்விரு
பிரிவுகளுக்கம் இறடமய சைபோதகேைபோவினை கூட்ட-
ஒத்தறறழைப்பிற்கைபோகவும் லசெவிட்ட உறறழைப்பு விரயேைபோவினைத.
இறதியில பிலீப்தற ேற்றம் அவரத இரு ஆதரவைபோளர்களைபோவினை
மிமஷல லுக்லகன ேற்றம் லூசியைபோன ஃலனைபோனரலவினைல ஆகமயைபோர்
அரசியல கழுவின விருப்னங்களுக்க எதிரைபோக ஒரு லனைபோலஸ
அறறழைப்னைபோறணகளுக்க னதிெளித்தைபோர்கள எனிறை ஓர் ஒழுங்க
நடவடிக்றகயின மனரில லவளிமயற்ிறைப்னட்டைபோர்கள. லனைபோலஸ
நிறெயத்தில ஒருமுறிறை, அப்மனைபோறதய கட்சிக் லகைபோளறக
மகைபோரியவைபோற விளக்கம் கூறவதற்க அவர்கள ேறத்திருந்தவினைர்.
ஆவினைைபோல அரசியல பிரிவு அந்த அறறழைப்னைபோறணகறள
புிறைக்கணிக்கேைபோற மகைபோரியிருந்தத, அந்நடவடிக்றக அவர்கள
றகத லசய்யப்னட இட்டச் லசனறிருக்கம்.

மே 21, 1955 மததியிட்ட அறிக்றக ஒனறில,
அறவினைத்தெகக் கழு பிலீப்தற, லுக்லகன ேற்றம்
ஃலனைபோனரலவினைல ஆகமயைபோறர மீண்டம் அங்கத்தவர்களைபோக
மசர்த்தக் லகைபோளள மவண்டம் எனறம், அறவினைத்த முனவினைணி
கட்சி கழுக்களிலும் அவர்கறளப் பிரதிநிதித்தவம் லசய்ய
மவண்டலேனறம் மகைபோரி, அவர்கறள லவளிமயற்றியதற்கைபோக
அதன மகைபோனத்றத லவளிப்னடத்தியத. ஆவினைைபோல இத



பினல் உருவான்சில் சமூக இயக்கங்கள்: கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இருந்த கொடபறும அனசியல் படிப்பிரைடிப்பினைகள் 143

னெவினைளிக்கவிலறெ. PCI ேத்திய கழு, அறவினைத்தெகக் கழுவின
மகைபோரிக்றககறள நிரைபோகரித்தத.

அறவினைத்தெகக் கழுவின மவறெகளில ஒரு சிறிய
னைபோத்திரம் ேட்டமே வகத்த வந்த PCI இன மீத, ெம்மனர் இன
மனைபோக்க இப்மனைபோத மேெைபோளுறே லகைபோண்டிருந்தத. 1963 இல,
அலேரிக்க SWP னப்மெைபோவைபோதிகளுடன ஐக்கய லசயெகத்தில
ேறஐக்கயப்னட்ட மனைபோத, பிலரஞ்சு பிரிவு அறவினைத்தெகக்
கழுவுடன மசர்ந்திருந்தத. ஆவினைைபோல, ேறஐக்கயத்திற்க எதிரைபோவினை
அறவினைத்த முக்கய ஆவணங்களும் பிரிட்டிஷ் பிரிவைபோல
எழுதப்னட்டவினை.

பிரைபோனசில, PCI தனறவினைத்தைபோமவினை லதைபோழிற்சைபோறெகளுக்கள
மவறெ லசய்ய அர்னணித்திருந்தத, அங்மக அத னெ
ஆண்டகள சந்தர்ப்னவைபோத Voix  Ouvri reè  (லதைபோழிெைபோளர் கரல)
உடன ஒரு வசதியைபோவினை லதைபோழிற்னங்கீட்றட மனணி வந்தத.
இத, அறவினைத்தெகக் கழுவின மூனிறைைபோம் உெக ேைபோநைபோட்டில
எழுந்த மேைபோதறெத் லதைபோடர்ந்த, 1966 இல ேட்டமே முடிவுக்க
வந்தத. 1959 இல இருந்த, அவ்விரு அறேப்புகளும் கூட்டைபோக
தண்டப்பிரசுரங்கறள தயைபோரித்ததடன, லதைபோழிற்சைபோறெகளுக்க
லவளிமய அவற்றிறை கூட்டைபோக வினிமயைபோகத்தவினை. ஒரு கைபோறர
லசைபோந்தேைபோக றவத்திருந்த ஒரு ேருந்த விற்னகரைபோவினை VO இன
தறெவர் ் ஹெைபோர்டி (Hardy), லனரும்னைபோலும் ெம்மனர் ஐ அவர்களின
கூட்ட னயணத்தின மனைபோத உடவினைறறழைத்த லசனிறைைபோர்.

அவர்கள லவளிமயற்ிறைப்னட்ட பினவினைர், பிலீப்தற ேற்றம்
லுக்லகன உம் கூடதெைபோக வெதிற்க நகர்ந்தவினைர். அவர்கள
புதிய இடதில (Nouvelle  Gauche) இறணந்ததடன, அங்மக
அவர்கள அவர்களின லசைபோந்த மனைபோக்றக அபிவிருத்தி லசய்தவினைர்.
ஒரு இடதசைபோரி கறட இயக்கேைபோவினை, பினவினைர் னெ அரசு
தறெவர்களும் ேற்றம் ேந்திரிகளும் அதில இறணயவிருந்த
ஒனிறைைபோவினை Partie  socialiste  unifi  (PSU)é  ஐ ஸதைபோபிப்னதில அவர்கள
னங்லகடத்தவினைர். 1968 இல, மிமஷல லரைபோக்கைபோவின
தறெறேயின கீழ் PSU,  UNEF ேைபோணவர் கூட்டறேப்றன
கட்டப்னைபோட்டில லகைபோண்டிருந்தத.
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PSU இன அரசியல கழு அங்கத்தவரைபோக சிெ கைபோெமிருந்த
பிலீப்தற, 1964 இல அவர் லவளிமயறம் வறரயில லனைபோத
லசயெைபோளரைபோகவும் மசறவ லசய்தைபோர். அதனபினவினைர் அவர்,
வியட்நைபோமிற்க சேைபோதைபோவினைம், கறழைந்றத வறறேக்க எதிரைபோக
ேற்றம் 1990 களில, ஈரைபோக் தறடயைபோறணகளுக்க எதிரைபோவினை எவினை
எண்ணிறிறைந்த முனலவினைடப்புகளில ஈடனட்டைபோர். லுக்லகன
மதசியவைபோத ஆட்சிறய ஆதரிக்க 1963 இல அலஜீரியைபோவிற்க
லசனிறைைபோர், அங்மக அவர் னப்மெைபோவைபோதிகளுடன இறணந்ததடன,
ஐக்கய லசயெகத்தின ஓர் அங்கத்தவரைபோவினைைபோர். 1974 இல இருந்த
1995 வறரயில, அவர் Lib rationé  நைபோளிதழில னணியைபோற்றிவினைைபோர்.
லுக்லகன 2006 இல ேரணேறடந்தைபோர்.

1968 இல மிகத் லதளிவைபோக லவளிப்னடத்தப்னட்ட OCI

இன ேத்தியவைபோதம், ஒரு நீண்ட முன-வரெைபோற்றிறை
லகைபோண்டிருந்தத. இறதி னகப்னைபோய்வுகளில, னப்மெைபோவைபோத
திருத்தலவைபோதத்திற்க எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்றத பிலரஞ்சு பிரிவு
றகவிட்டதன விறளலனைபோருளைபோக அத இருந்தத.
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பிரரான்சில சமூக இயக்கங்கள: கடந்த 10
ஆண்டுகளில இரந்து பொதனறும அரசியல

னடிப்பிலைநப்பினைகள

By Peter Schwarz
14 June 2006

மஜேர்ேனி ேற்றம் லனரிய பிரித்தைபோனியைபோவின மசைபோசலச
சேத்தவக் கட்சிகள ஏப்ரல 17 ல இருந்த ஏப்ரல 21 வறர
மனர்லனில நடத்திய கருத்தரங்கல உெக மசைபோசலச வறெத்
தளத்தின சர்வமதச ஆசிரியர் கழு உறப்பிவினைர்களில ஒருவரைபோவினை
பீட்டர் சுவைபோர்ட்ஸ கீழ்க்கண்ட உறரறய ஆற்றிவினைைபோர்.

வர்க்க முரண்னைபோடகள மிக லவளிப்னறடயைபோக
பூசலுக்கட்னட்ட நைபோட எனறதைபோன கடந்த 200 ஆண்டகளுக்கம்
மேெைபோக பிரைபோனஸ கருதப்னடகிறைத; அந்நிகழ்வுகள ஐமரைபோப்னைபோ
முழுவதம் சமூக உந்ததலகறளயும் அளித்தத. இத 1789
முதல 1815 வறரயிெைபோவினை புரட்சிகர கைபோெகட்டத்திற்கம், பினவினைர்
1831, 1848, 1871 ேற்றம் இறதியைபோக னைபோரிசில லதைபோடங்கய
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1968 ம் ஆண்ட மே-ஜேிஸூன எழுச்சி கைபோட்டத்தீ மனைபோல ஐமரைபோப்னைபோ
முழுவதம் னரவியதற்கம் லனைபோருந்தம்.

கடந்த இரண்ட ேைபோதங்களைபோக பிரைபோனறச அதிர்வுக்க
உட்னடத்திய "முதல மவறெ ஒப்னந்தம்" (Contrat premi re embaucheè

-  CPE) எனற அறறழைக்கப்னட்ட CPE ஐ சூழ்ந்திருந்த
முரண்னைபோடகளின தனறேயும் முக்கயத்தவமும் பிலரஞ்சு
எலறெகளுக்க அப்னைபோலும் உளளறவ ஆகம். ஐமரைபோப்னைபோ
முழுவதம் இருக்கம் உண்றேயைபோவினை சமூக ேற்றம் அரசியல
நிறெறேக்க மதர்ந்த முறிறையில உதைபோரணேைபோக அறவ
உளளவினை. வரெைபோற்ற ேரபினனடி, உதைபோரணேைபோக
மஜேர்ேனியர்கறளவிட, பிலரஞ்சு ேக்கள லதருக்களுக்க
மிலலயன கணக்கல வருவதற்க விருப்னம் உளளவர்
எனிறைைபோலும், இமத லவடிப்புத் தனறே உறடய அழுத்தங்களும்
அரசியல மேைபோதலகளும் இங்கம் ஐமரைபோப்னைபோவின ஏறவினைய
னகதிகளிலும் லசயலனடகனிறைவினை.

பிரைபோனசில ஏற்னட்ட நிகழ்வுகள ஒரு சர்வமதச மூமெைபோனைபோய
அனுனவத்றதப் பிரதினலப்னதைபோல, அவற்றிறைப் னற்றிய ஒரு
கவவினைேைபோவினை னகப்னைபோய்வு மதறவப்னடகிறைத. பிரைபோனசில
இறளஞர்களும் லதைபோழிெைபோள வர்க்கமும் எதிர்லகைபோண்டளள
பிரச்சிறவினைகளுக்க மதசிய தீர்வுகள ஏதம் கறடயைபோத. CPE

முரண்னைபோடகள அதன அறவினைத்த தீவிரத் தனறேயிலும் ஒரு
மசைபோசலச முனமவினைைபோக்கன அடிப்னறடயில ஒரு புதிய புரட்சிகர
தறெறேறயக் கட்டியறேக்க மவண்டம் எனனறதமய
எடத்தறரக்கிறைத.

சமீனத்திய நிகழ்வுகளில உெக மசைபோசலச வறெத் தளம்
தீவிரேைபோக தறெயீட லசய்த இந்த நிகழ்வுகளின மனைபோக்றக
தனனுறடய னணியின இதயத்தைபோவினைத்தில இருத்திக் லகைபோண்டத.
ஆசிரியர் கழுவின னெ உறப்பிவினைர்களும் னைபோரிசில முறிறையைபோக
லசயலனட்டவினைர். அனிறைைபோட அடிப்னறடயில நடப்பு நிகழ்வுகறள
நைபோங்கள னகத்தைபோய்ந்த பிலரஞ்சு, ஆங்கெம் உட்னட னெ
லேைபோழிகளில கட்டறரகறள லவளியிட்மடைபோம்.
லதைபோழிற்சங்கங்கள ேற்றம் னெ அரசியல மனைபோக்கக்களின
னங்றகப் னற்றி ஆரைபோய்ந்மதைபோம்; 1936 ம் ஆண்ட ேக்கள
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முனவினைணி, 1968 இன லனைபோத மவறெ நிறத்தம் மனைபோனிறை
வரெைபோற்ற சம்னவங்களில இருந்த எழும் னடிப்பிறவினைகறள
னற்றி உறரயைபோற்றிமவினைைபோம்.

அரசியல நவினைறவ உயர்த்தவத, னறறழைய சீர்திருத்த
அறேப்புக்களுடன முறித்தக் லகைபோளள மவண்டிய அவசியத்றத
லதளிவைபோக்கவத, இந்த அறேப்புக்களுக்க ஒரு இடத திறர
ேறிறைப்பு அளிக்கம் கட்டி முதெைபோளித்தவ தீவிரக் கழுக்கள
ஆற்றம் னங்கறவினை அம்னெப்னடத்தவத ஆகயறவதைபோன எேத
னணியின றேயத்தைபோவினைேைபோக இருந்தத. இவ்வைபோற லசய்றகயில
நைபோங்கள பிரைபோனசில நைபோனகைபோம் அகெத்தின அறவினைத்தெகக்
கழுவின ஒரு னகதிறய கட்டியறேப்னதற்க அடிப்னறடறய
நிறவத் லதைபோடங்கமவினைைபோம்.

முதல் தவாகிறதரைல ஒப்பந்தத்திற்கு எதினல் உருவாடிப்பினை இயக்கமும ''அதி இடதம"

அறவினைத்தெகக் கழுறவ தவிர, பிரைபோனசில எந்த ஒரு
அரசியல மனைபோக்கம் இத்தறகய னணிகறள லசய்ய சிற
முயற்சிகூட எடத்தக் லகைபோண்டத கறடயைபோத. புரட்சிகர
கம்யூனிஸட் கறழைகம் (LCR), லதைபோழிெைபோளர் மனைபோரைபோட்டம் (LO),

லதைபோழிெைபோளர் கட்சி (PT) ஆகயறவ அரசைபோங்கம் CPE ஐ திரும்னப்
லனற்றக் லகைபோண்டபின அறிக்றககறள லவளியிட்டவினை;
அவற்றின மநைபோக்கம் முரண்னைபோடகளைபோல எழுப்னப்னட்ட முக்கய
அரசியல பிரச்சிறவினைகறள ேறிறைப்னதைபோகத்தைபோன இருந்தவினை.

இந்த மூனற அறேப்புக்களும் சட்டம் திரும்னப்
லனிறைப்னட்டறே ஒரு லனரிய லவற்றி எனற
பிரகடவினைப்னடத்திவினை. லதைபோழிெைபோள வர்க்கம் தனனுறடய
இயக்கத்றத எண்ணிக்றகயில அதிகரித்த "ஐக்கயத்றத" தக்க
றவத்தக் லகைபோண்டைபோல அதன அறவினைத்த மகைபோரிக்றககறளயும்
லனிறைெைபோம் எனனததைபோன அவற்றின முக்கய அரசியல
முடிவுறரயைபோக இருந்தத. இதன லனைபோருள
லதைபோழிற்சங்கங்களுடன ஐக்கயம் எனனதைபோகம். ஒரு மசைபோசலச
முனமவினைைபோக்க எனனத ஒருபுிறைம் இருக்கட்டம், அறவ எதவுமே
ஒரு புதிய அரசியல மநைபோக்கநிறெனற்றிய பிரச்சிறவினைறயக் கூட
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எழுப்னவிலறெ. பிலரஞ்சு எலறெகளுக்க அப்னைபோல லசலலும்
மவறெத்திட்டத்றத ஒருவரும் முனலவினைடக்கவிலறெ;
இவர்கறள லனைபோறத்தவறரயில பிரைபோனசுக்க லவளிமய உெகம்
இயங்கவிலறெ எனிறை கருத்த இருந்தத மனைபோலும்.
லதைபோழிற்சங்கங்கள ேற்றம் சீர்திருத்தவைபோத கட்சிகள னற்றி
அறவ எதவுமே விேர்சிக்கவிலறெ; மிகக் கறிறைந்த
விேர்சவினைங்களகூட அதிக னட்சம் முற்றிலும் தைபோழ்வைபோவினை,
தந்திமரைபோனைபோயம் னற்றிய விவினைைபோக்கறளத்தைபோன எழுப்பியிருந்தவினை.
சுருங்கக் கூறின, மூனற அறேப்புக்களும் ஒரு கறகய
முற்றிலும் லதைபோழிற்சங்கவைபோத ேற்றம் முற்றிலும் மதசிய
முனமவினைைபோக்றகத்தைபோன னைபோதகைபோக்கனிறைவினை.

CPE திரும்ன லனிறைப்னட்டறத லனைபோறத்தவறரயில,
உதைபோரணத்திற்க, LCR எழுதியதைபோவத: "இந்த லவற்றி,
இறளஞர்கள, ஊதியம் லனறனவர்கள ேற்றம் முழு
ேக்கட்லதைபோறகக்க லனைபோருளைபோதைபோரப் னைபோதகைபோப்பினறே,
மவறெயினறே இவற்றிற்க எதிரைபோவினை உண்றே
நடவடிக்றககறள லசயலனடத்த மவண்டிய னைபோறதயில முக்கய
நடவடிக்றகயைபோகம். இறளஞர்கள இயக்கம் ஒரு னைபோறதறய
லதைபோடக்கவிட்டத; ஒரு ஜேவினைநைபோயக வடிறவக் லகைபோண்ட,
அரசியல தனறே லனற்ற, நிறவவினைங்கறள
மகளவிக்கட்னடத்தி, பிளவுகறள கடந்த லதைபோழிெைபோளர்கள,
னலமவற தறெமுறிறைகறள இறணக்கம்மனைபோத
மனைபோரைபோட்டத்திற்க லவற்றி ஏற்னடம்."

"அறவினைத்த லதைபோழிற்சங்கேயேைபோக்கப்னட்ட அறேப்புக்களும்"
இனனும் கூடதெைபோவினை மகைபோரிக்றகறள லசயலனடத்தவதற்க,
இப்லனைபோழுத "ஒரு லனைபோத அணிதிரளலுக்க தயைபோர்
லசய்யமவண்டம்" எனிறை மகைபோரிக்றகயில இந்த கருத்தறர
உச்சத்றத எட்டகிறைத.

தனனுறடய னங்கற்க லுத் ஊவ்றிமயர் லதரிவித்த
கருத்தைபோவத: "எலெைபோவற்றிற்கம் மேெைபோக CPE திரும்னப்
லனிறைப்னட்டத ஒரு லவற்றியைபோகம்; ஏலவினைனில லதருக்களில
நடவடிக்றகயில இிறைங்க சைபோதித்த முறிறையில இத
முனமவினைற்ிறைப்னைபோறதறய கைபோட்டகிறைத.… சமூக லநருக்கடி...
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மனைபோரைபோட்டத்தில ேகத்தைபோவினை அளவில லதைபோழிெைபோளர்கள
ஆர்ப்னைபோட்டங்கள, மவறெநிறத்தங்கள எனற அவர்களிடம்
உளள சமூக சக்திறய கைபோட்டி தறெயீட லசய்வதன மூெம்தைபோன
நிறத்தப்னடமுடியும்; இறவதைபோன முதெைபோளிகறளயும்
அரசைபோங்கங்கறளயும் பினவைபோங்க றவக்கம்."

"தங்கள லதைபோழிற்சங்கங்களுடன லதைபோழிெைபோளர்கள
ஐக்கயேைபோக இருந்தமத" லவற்றிக்கக் கைபோரணம் எனற கூறிய PT

அந்த ஐக்கயம்தைபோன அடிப்னறடப் பிரச்சிறவினை எனற
னெமுறிறையும் வலயுறத்தியத.

இந்த மூனற அறேப்புக்களில ஐமரைபோப்பிய ஒனறிய
பிரச்சிறவினைறய னற்றி எழுப்பிய அறேப்பு PT ஒனறதைபோன.
"ஐமரைபோப்பிய ஒனறியத்தடன முறித்தக் லகைபோளள மவண்டிய
மதறவயைபோவினைத, அடிப்னறட மதறவகறள பூர்த்திலசய்வதற்கைபோவினை
வழிகறளத் திிறைக்கம் அடிப்னறடயைபோக எழுகிறைத ேற்றம்
லதைபோடர்ந்த எழும்." ஆயினும், PT ஐ லனைபோறத்தவறரயில
ஐமரைபோப்பிய ஒனறியத்திற்க ேைபோற்றீட, ஐமரைபோப்பிய லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்தின ஐக்கயம் ேற்றம் ஐக்கய மசைபோசலச அரசுகள
எனறிலெைபோேல, பிரைபோனசிற்கள "ஜேவினைநைபோயகம்" எனனதைபோகம்;
இவ்வைபோற "ஜேவினைநைபோயகம்" எனனத, பிலரஞ்சு அரறச கறிக்கம்
இனலவினைைபோரு வைபோர்த்றத னதேைபோகம். மே ேைபோத இறதியில
இவ்வறேப்பு னைபோரிசில "ஜேவினைநைபோயகத்றத மீண்டம் லவற்றி
லகைபோளவதற்கம், ஐமரைபோப்பிய ஒனறியத்தில இருந்த முறித்தக்
லகைபோளவதற்கம்" எனிறை மகைபோஷத்றத எழுப்பி, ஒரு மிகப் லனரிய
கூட்டத்றத நடத்தியத.

இந்த மதசிய, லதைபோழிற்சங்கவைபோத-சைபோர்பு முனமவினைைபோக்க ஒரு
பிற்மனைபோக்கத்தவினைேைபோவினைதைபோகம் ேற்றம் தற்மனைபோறதய உண்றே
நிறெறய புரிந்த லகைபோளவதில இத முழுறேயைபோக மதைபோலவியும்
அறடந்தளளத. இத்தறகய முனமவினைைபோக்க 1960 களிமெைபோ
அலெத 1970 களிமெைபோ எனறிலெைபோேல 2006 ல
முனறவக்கப்னட்டளளத. பூமகைபோளேயேைபோக்கல முறிறை
லனருேளவு முனமவினைறிய கைபோெகட்டத்தில, ஐமரைபோப்னைபோ முழுவதம்
வருடக்கணக்கைபோவினை இறடயிறைைபோத நெனபுரி லவட்டக்களின
பினவினைர், உெக உற்னத்தி முறிறையில சீவினைைபோ, இந்தியைபோவில உளள
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மிகக் கறிறைந்த ஊதியத்தில லனரும் மிலலயன கணக்கைபோவினை
லதைபோழிெைபோளர்கள இறணக்கப்னட்டளள நிறெயில, இந்த மூனற
அறேப்புக்களும் ஒருமித்த வறகயில, "தங்கள மனைபோரைபோட்டத்றத
லதைபோழிெைபோளர்கள முடக்கவிட்டைபோல, சமூக லநருக்கடி
நிறத்தப்னட்ட விடெைபோம்" எனற கூறகனிறைவினை.

இத்தறகய நிறெப்னைபோட, முட்டைபோளதவினைத்றதமயைபோ,
லவகளித்தவினைத்றதமயைபோ பிரதினலக்கவிலறெ. லதைபோழிற்சங்க
மனைபோரைபோட்டங்கறள மனைபோற்றிப்புகழ்வத எனனத லதைபோழிற்சங்க
கருவிகள ேற்றம் உத்திமயைபோகபூர்வ "இடத" கட்சிகறள
வலுப்னடத்தி, ேக்கள இயக்கத்றத அவற்றின பினமவினை
வழிப்னடத்தம் இெக்றக லகைபோண்டளளத.

கடந்த 10 ஆண்டகளில பிரைபோனசில மிலலயன கணக்கைபோவினை
ேக்கள திரண்ட லவகஜேவினை இயக்கங்கள லதைபோடர்ச்சியைபோக
நறடலனற்றளளவினை. ஒவ்லவைபோரு முறிறையும், லதைபோழிற்
சங்கங்களும் உத்திமயைபோகபூர்வ இடத கட்சிகளும், இயக்கத்றத
ஒடக்கவும் நிெவும் முதெைபோளித்தவ ஒழுங்றக கைபோப்னதற்கம்தைபோன
முயனறளளவினை. இதன விறளவைபோக, இந்த அறேப்புக்கள
தீவிரேைபோவினை வறகயில ேதிப்பிறழைந்த வலுவிறழைந்தளளவினை.
பிரைபோனசின லதைபோழிற்சங்க உறப்பிவினைர் லதைபோறக உத்திமயைபோகபூர்வ
லதைபோழிெைபோளர்களில 8 சதவிகதத்றத ஒட்டி உளளத எனற
கணக்கடப்னட்டளளத; ஐமரைபோப்னைபோவின மிகக் கறிறைந்த
விகதங்களில இதவும் ஒனிறைைபோகம். 2002 ம் ஆண்ட
உத்திமயைபோகபூர்வ இடத கட்சிகளைபோவினை மசைபோசலஸட் கட்சி (PS),

கம்யூனிஸட் கட்சி (PCF) இரண்டம் மதர்தலகளில
அவேைபோவினைகரேைபோவினை மதைபோலவிறய சந்தித்தவினை.

கடந்த தசைபோப்தத்தின சமூக இயக்கங்களில இருந்த ஒரு
றேயப் னடிப்பிறவினை லனிறைப்னடெைபோம் எனிறைைபோல, அத சீரழிந்த
லதைபோழிற்சங்க ேற்றம் சீர்திருத்தவைபோத கருவிகளில இருந்த
லதைபோழிெைபோள வர்க்கம் உறடத்தக்லகைபோண்ட தனனுறடய லசைபோந்த
சுயைபோதீவினைேைபோக அரசியல இயக்கத்றத வளர்த்தக் லகைபோளள
மவண்டம் எனனமதயைபோகம். "அதி இடத" கழுக்களின னங்க,
இந்த அழுகய அறேப்புக்களிடம் இருந்த ஒரு அரசியல
உறடறவ தடத்தவிட மவண்டம் எனனதம், தற்மனைபோறதய
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அரசைபோங்கம் சரிந்தைபோல ஒரு புதிய "இடத அரசைபோங்க" ேைபோதிரிறய
சமூக ஜேவினைநைபோயகத்தின தறெறேயினகீழ் லகைபோண்டவர மவண்டம்
எனனதம்தைபோன.

பிரைபோனசின நிகழ்வுகள உெக மசைபோசலச வறெத் தளம்
ேற்றம் நைபோனகைபோம் அகெத்தின அறவினைத்தெகக் கழுவும்தைபோன
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின சுயைபோதீவினைேைபோவினை அரசியல இயக்கத்திற்க
அடிப்னறடறய லகைபோடக்க முடியும் எனனறத லதளிவைபோகக்
கைபோட்டகனிறைவினை. ஏறவினைய மனைபோக்ககள அறவினைத்தம்
இந்நிறெப்னைபோட்றட நிரைபோகரிக்கனிறைவினை. தனனியலனைபோவினை
இயக்கத்தின மிகத்தீவிரேைபோவினை பிரிவைபோகச் லசயலனடவத எனனத
னணி அலெ, ேைபோிறைைபோக நிகழ்வுகள னற்றிய ஒரு அரசியல
புரிதறெ ஏற்னடத்தவதம், மசைபோசலச நவினைறவ
வளர்த்லதடப்னதம் ேற்றம் வரெைபோற்றில இருந்த அவசியேைபோவினை
னடிப்பிறவினைகறள லனறவதேைபோகம்.

புரட்சிகர தறெறேயின லநருக்கடி ேற்றம் அதன
மநைபோக்கநிறெ இரண்டம் கடந்த 10 ஆண்டகளின
நிகழ்வுகளிலும் முக்கயேைபோவினை ேற்றம் லதைபோடர்ச்சியைபோவினை கருவைபோக
லவளிப்னட்டளளவினை. அமத மநரத்தில முக்கயேைபோவினை புதிய
வளர்ச்சிகறளயும் கவனிக்க முடியும். னறறழைய சீர்திருத்தவைபோத
அறேப்புக்கள ேற்றம் கட்டி முதெைபோளித்தவ தீவிரப்மனைபோக்ககள
(LCR,  LO) அறேப்புக்களில இருந்த மிகவும் அகற்ிறைப்னட்ட
மனைபோரைபோட்டத்தில புதிய தட்டக்களும் தறெமுறிறைகளும்
நுறறழைந்தவிட்டவினை. இரண்டைபோவதைபோக, சீர்திருத்தவைபோத கட்சிகளும்
லதைபோழிற்சங்கங்களும் அதிகரித்த முறிறையில
ேதிப்பிறழைந்தவிட்டவினை. மேலும், மூனிறைைபோவதைபோக, ஆளும்
உயரடக்கைபோவினைத, கடறேயைபோக வெதிற்க நகர்ந்தவிட்ட "இடத"
கழுக்கறள அதிகரித்த அளவில நம்னமவண்டிய நிறெ
ஏற்னட்டளளத.

இத்தறகய அபிவிருத்தியைபோவினைத, புரட்சிகர தறெறேயின
லநருக்கடிறய தனனியலனைபோக தீர்த்தவிடப்மனைபோவதிலறெ;
ேைபோிறைைபோக அறத இனனும் கூர்றேயைபோவினை ேற்றம் முறவினைப்னைபோவினை
வடிவில முனறவக்கிறைத. முதெைபோளித்தவ முகைபோமிற்க நம்றே
தவிர மவற எந்த சக்தியும் எதிர்ப்னைபோக இலெைபோத வறகயில
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னறறழைய சீர்திருத்தவைபோத அறேப்புக்களின சீரழிவும்,
தீவிரப்மனைபோக்கறடய கழுக்கள முதெைபோளித்தவ எந்திரத்தக்கள
இறணந்தளளதம் மிகத் தீவிரேைபோவினை வடிவறேப்றன
லகைபோண்டளளவினை. இதன லனைபோருள நைபோம் மிகப் லனரிய அரசியல
லனைபோறப்றன எதிர்லகைபோளள நிர்னந்திக்கப்னட்டளமளைபோம்
எனனதைபோகம்.

இப்லனைபோழுத கடந்த 10 ஆண்டகளின நிகழ்வுகறள
கைபோெவரிறசப்னடி ஆரைபோய்மவைபோம்.

நவம்னர்/டிசம்னர் 1995 மவறெநிறத்த இயக்கம்

1995 ம் ஆண்டக் கறடசியில, னெ நூிறைைபோயிரக்கணக்கைபோவினை
லதைபோழிெைபோளர்கள ஒரு மூனிறைறர வைபோரம் நீடித்த மனைபோரைபோட்டத்றத
அென யூப்மன ேற்றம் ஜேவினைைபோதினதி ஜேைபோக் சிரைபோக்கன வெதசைபோரி
அரசைபோங்கத்திற்க எதிரைபோக நடத்திவினைர். லவகஜேவினை
ஆர்ப்னைபோட்டங்களில மிலலயன கணக்கைபோவினை ேக்கள
னங்மகற்ிறைவினைர். சமூகப் னைபோதகைபோப்பு நெனகள, ஒய்வூதியங்கள,
சுகைபோதைபோரக் கைபோப்பீட, மவறெகள இவற்றின மீதைபோக அரசைபோங்கம்
நடத்திய தைபோக்கதலகறள எதிர்க்கம் லனைபோருட்ட இவ்வியக்கம்
நடந்தத. இதன இெக்க மனைபோருக்கப் பிந்றதய கைபோெத்தில
லனற்ிறை சமூக நெனகறள கைபோப்னத எனனதைபோகம்; இறவ
ஐமரைபோப்னைபோ முழுவதமே தைபோக்கதலுக்க உட்னட்டிருந்தவினை.
மசைபோவியத் ஒனறியம் லனைபோறிந்த ஐந்த ஆண்டகளுக்க பினவினைர்
ஐமரைபோப்பிய முதெைபோளித்தவ வர்க்கம் மனைபோருக்கப் பிந்றதய
கைபோெத்தில வர்க்க முரண்னைபோடகறள சேைபோதைபோவினைப்னடத்தவும்
அடக்கவும் லகைபோடக்கப்னட்டிருந்த சமூக சலுறககறள
தக்கறவத்தக் லகைபோளள மவண்டிய எந்தவித அவசியத்றதயும்
கைபோணவிலறெ.

இந்த லவகஜேவினை இயக்கத்தின ேத்தியில புறகயிரத,
மனைபோக்கவரத்த, மினவிறச நிறெயங்கள, அஞ்சல நிறெயங்கள
ேற்றம் நகரைபோட்சி அலுவெகங்கள எனற லனைபோதப் னணித்
லதைபோழிெைபோளர்கள ஏரைபோளேைபோக இருந்தவினைர். இப்பிரிவிவினைர்
ஒப்பீட்டளவில மிக உயர்ந்த அளவு லதைபோழிற்சங்கத்தனறே
லனற்றிருந்தவினைர். ஆவினைைபோல இந்த இயக்கத்தின உந்தசக்தி
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லதைபோழிற்சங்கங்கள அலெ. அறவ தங்களுறடய னணிறய,
எதிர்ப்புக்கறளயும் மவறெநிறத்தங்கறளயும்
கட்டப்னைபோட்டிற்கள றவத்த அறவ அரசைபோங்கத்றத
அச்சுறத்தக்கூடிய அரசியல இயக்கேைபோக வளரைபோேல னைபோர்த்தக்
லகைபோளவதைபோகக் கண்டவினைர்.

தேத னங்கற்க "அதி இடதகள" லதைபோழிற்சங்க
அதிகைபோரத்தவத்திற்க கைபோெைபோட்னறடயிவினைர் எனிறை நிறெறய
எடத்தக் லகைபோண்டத. கணக்கெடங்கைபோ மவறெநிறத்தக்
கூட்டங்களில LCR அலெத LO வில இருந்த எப்லனைபோழுதம்
ஒரு மனச்சைபோளர் லதைபோழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகளுடன மேறடயில
அேர்ந்ததடன, அவமரைபோ, அவமளைபோ லதைபோழிற்சங்கப் பிரதிநிதிறய
எப்லனைபோழுதம் ஆதரித்த அமத அரசியல னைபோறதறயத்தைபோன
முனறவத்தவினைர்.

யூப்மனயுடன ஓர் இற்றப்மனைபோவினை சேரசத்திற்க உடனனட்ட
வறகயில, லதைபோழிற்சங்கங்கள இறதியைபோக மவறெநிறத்தத்றத
மூச்சு திணிறைடித்தவிட்டவினை. சமீனத்திய CPE னற்றிய
சர்ச்றசகளில நடந்தத மனைபோனமிறை, யூப்மன அரசைபோங்கமும்
தனனுறடய திட்டத்தில மிகவும் விவைபோதத்திற்க கைபோரணேைபோக
அறேயக்கூடிய னகதிகறள திரும்னப் லனற்றக் லகைபோண்டத;
ஆவினைைபோல ஏறவினைய கூறனைபோடகள அப்னடிமய தக்க றவத்தக்
லகைபோளளப்னட்டவினை. அப்மனைபோறதக்க யூப்மன லதைபோடர்ந்த
னதவியில இருக்க அனுேதிக்கப்னட்டைபோர், சிரைபோக்கற்க முறிறையைபோக
அரசைபோங்கத்றத ேைபோற்றவதற்க மதறவயைபோவினை கைபோெஅவகைபோசம்
லகைபோடக்கப்னட்டத.

தஜல் உருவாஸ்பன் அனசல் உருவாங்கம

1995 மவறெநிறத்த இயக்கத்தைபோல யூப்மன அரசைபோங்கத்தின
லசலவைபோக்க கீறழைறக்கப்னட்டதைபோல, சிரைபோக் 1997 ம் ஆண்ட
வசந்தகைபோெத்தில னைபோரைபோளுேனிறைத்றத முனகூட்டிமய கறெத்த
புதிய மதர்தலகளுக்க உத்திரவு இட மநர்ந்தத. இந்த
மயைபோசறவினை தற்மனைபோத பிரதே ேந்திரியைபோகவும் அப்லனைபோழுத
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ஜேவினைைபோதினதி அலுவெகத்தின தறெவரைபோகவும் இருந்த லடைபோமினிக்
ட விலப்னனிடம் இருந்த வந்தத எவினைக் கூிறைப்னடகிறைத.

வெதசைபோரியின லனரும்னைபோனறேறய இறழைக்கக்கூடிய
நிறெறய ஏற்னடத்தம் இந்த நடவடிக்றகறய சிரைபோக்கம்
விலப்னனும் எடக்கத் தூண்டியத எத எனனத னற்றி
கணிசேைபோவினை ஊகங்கள இருந்தவினை. உயரடக்றக சைபோர்ந்த
விலப்னன, அண்றேயில அவர் நிரூபித்தளளத மனைபோெ அவர்
லனைபோத ேக்கள கருத்றத னற்றிக் கவறெப்னடனவர் அலெர்.
எவினைமவ அவறரப் லனைபோறத்தவறரயில இத ஒரு தப்புக்
கணக்கைபோகக் கூட இருந்திருக்கெைபோம். ஆவினைைபோல இறதயும் விட
ஏற்கக்கூடியத, இததைபோன லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின மீதைபோவினை
கட்டப்னைபோட்றட தைபோங்கள தக்கறவத்தக் லகைபோளளக் கூடிய ஒமர
வழி எனனறத அறிந்த, சிரைபோக்கம் விலப்னனும் இடத கட்சிகள
மதர்தலல லவற்றி லனறவறத ஏற்க நவினைவுடன தயைபோரைபோக
இருந்தவினைர்.

மசைபோசலஸட் கட்சி ஜேவினைைபோதினதி பிரைபோனசுவைபோ மித்திமரைபோனின
சகைபோப்தம் இதற்க இரண்ட ஆண்டகளுக்க முனபுதைபோன
முடிவறடந்த, "மசைபோசலஸட்டகள" ேற்றம் கம்யூனிஸட்
கட்சிறய ஆழ்ந்த கறிறைேதிப்பிற்க உட்னடத்தியிருந்தத.
எவினைமவ ஆளும் உயர்தட்டிவினைர் இடத மதைபோற்ிறைத்றத லதைபோடர்ந்த
றவத்திருக்க ட்லரைபோட்ஸகச இயக்கத்தில இருந்த விட்மடைபோடிய
ஓடகைபோலகறள நம்பியிருந்தவினைர். பினவினைர் நைபோனகைபோம் அகெத்தின
அறவினைத்தெகக் கழுவின ஒரு னகதியைபோக ஒருகைபோெத்தில இருந்த,
பியர் ெம்மனர் தறெறேயில இயங்கய OCI, (இனறிறைய Parti de

travailleurs) - அறேப்பில கறிறைந்தத தனனுறடய வைபோழ்வில 20
ஆண்டகறளயைபோவத கழித்த, எதிர்கைபோெ பிரதேரைபோக வரவிருந்த
லமயைபோவினைல மஜேைபோஸனறவினை அரசைபோங்கத்தின தறெறேப்
லனைபோறப்புக்க லகைபோண்டவந்தவினைர்.

1964 ம் ஆண்ட உயரடக்க ENA எவினைப்னடம் உயர்ேட்ட
ஆட்சிப்னணிக் கலவிக்கூடத்தில மஜேைபோஸனன னடித்தக்
லகைபோண்டிருக்கம்மனைபோத OCI யில மசர்ந்திருந்தைபோர்; 1972 ம்
ஆண்ட அவர் மசைபோசலஸட் கட்சியில மசர்ந்தைபோர். லவக
விறரவில அவர் மித்திமரைபோனின லநருக்கேைபோவினை
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ஒத்தறறழைப்னைபோளர்களில ஒருவரைபோக மதசிய அறேப்பின
தறெறேயிடத்திற்க உயர்ந்தைபோர். கறிறைந்தனட்சம் 1980 களின
முற்னகதிவறரயிமெனும் அவர் OCI இன கட்டப்னைபோட்டினகீழ்
னணியைபோற்றிவினைைபோர்.

OCI, நைபோனகைபோம் அகெத்தின அறவினைத்தெகக் கழுவின
முனமவினைைபோக்கல இருந்த விெகச் லசலலும் கைபோெகட்டத்தில
மஜேைபோஸனனுறடய அரசியல னண்புகள வளர்ச்சியுற்ிறைவினை;
இறதியில அறவ சமூக ஜேவினைநைபோயக அதிகைபோரத்தவத்திற்க
முட்டக் லகைபோடத்த நிறத்தம் தூண் மனைபோல லவளிவந்தவினை.

1960 களில, மிமஷல னப்மெைபோ ேற்றம் ஏர்லவினைஸட்
ேண்மடல ஆகமயைபோரின திருத்தலவைபோதத்திற்க எதிரைபோக
அறவினைத்தெகக் கழு நடத்திய மனைபோரைபோட்டம் நீடித்தநிற்கேைபோ
எனிறை விவினைைபோறவ OCI எழுப்னத் லதைபோடங்கயிருந்தத. இந்த
ேைபோற்ிறைம் நைபோனகைபோம் அகெம் ேடிந்தவிட்டத எனற OCI

கூறியதில ஆரம்னத்தில லவளிப்னடத்தப்னட்டத. நைபோனகைபோம்
அகெம் னப்மெைபோவைபோதத்தைபோல அழிக்கப்னட்டவிட்டத எவினை OCI

பிடிவைபோதேைபோகக் கூறி, அத இனி ஒரு புத அடிப்னறடயிலதைபோன
நிறவப்னட மவண்டம் எனறம் கூறியத. 1966-ல நிகழ்ந்த
அறவினைத்தெகக் கழுவின மூனிறைைபோம் உெக ேைபோநைபோட்டில, OCI

நைபோனகைபோம் அகெம் "மீள கட்டியறேக்கப்னட மவண்டம்" எவினை
வலயுறத்திப் மனசியத.

இந்த நிறெப்னைபோட ேத்தியவைபோத சக்திகளுக்க ஒரு லனைபோத
அரசியல ேனனிப்பு அளிப்னதற்க ஒப்னைபோயிற்ற.
னப்மெைபோவைபோதத்தடவினைைபோவினை சர்ச்றசயில னைபோதகைபோக்கப்னட்டிருந்த
அரசியல மகைபோட்னைபோட்டடன அவர்கள உடனனட்டிருந்தைபோலும்
அலெத நிரைபோகரித்தைபோலும் கூட "நைபோனகைபோம் அகெத்றத
மீளகட்டியறேக்க மவண்டம்" எனிறை கருத்றத லனைபோதவைபோக
ஆதரித்த அறவினைத்த அரசியல மனைபோக்ககளின ஒத்தறறழைப்பிற்க
அறறழைப்பு விடத்தறத இத பிரதிநிதித்தவப்னடத்தியத.

இந்நிறெப்னைபோட்றட அறவினைத்தெகக் கழு கடறேயைபோக
நிரைபோகரித்தத. அதன பிரிட்டிஷ் னகதியைபோவினை மசைபோசலச
லதைபோழிெைபோளர் கறழைகம் (SLL) 1967 ல OCI க்க எழுதியதைபோவத:
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"திருத்தலவைபோதத்திற்க எதிரைபோவினை இப்மனைபோரைபோட்டத்திற்கூடைபோகமவ
கைபோரியைபோளர்கறள முதெைபோளித்தவம் ேற்றம் அதிகைபோரத்தவத்திற்க
எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்தில தறெறே எடப்னதற்க
தயைபோரிக்கமுடியும்.... னப்மெைபோவைபோதத்திற்க எதிரைபோவினை
உயிமரைபோட்டேைபோவினை மனைபோரைபோட்டம் ேற்றம் கைபோரியைபோளர்கறளயும்
கட்சிகறளயும் இப்மனைபோரைபோட்டத்தின அடிப்னறடயில
னயிற்றவிப்னலதனனத 1952 ல இருந்த நைபோனகைபோம் அகெத்தின
உயிர்ப்னைபோக இருந்தளளத."

1968 ல நிகழ்ந்த லனரும் வர்க்கப் மனைபோர்
நடவடிக்றககளுக்க முனவினைதைபோக SLL ஆவினைத, OCI ஐ அதன
நிறெப்னைபோட்டின அரசியல விறளவுகள னற்றி எச்சரித்தத:
''முக்கயேைபோக பிரைபோனசிலும், ஐமரைபோப்னைபோவிலும் லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்தின தீவிரேயேைபோகல விறரவைபோக
அபிவிருத்தியறடகனிறைத... அப்னடியைபோவினை அபிவிருத்தி நிகழும்
கைபோெகட்டத்தில, லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தில உளள நிறெறேறய
புரட்சிகரேைபோவினை வழியில அணுகைபோேல, லதைபோழிெைபோளர்கள
தங்களின னறறழைய தறெறேகளின கீழ் தேத லசைபோந்த
அனுனவத்தின ஊடைபோக கட்டப்னடத்தப்னட்டிருந்த
மனைபோரைபோட்டத்தின ேட்டத்திற்க அனுசரித்த அதைபோவத
தவிர்க்கவியெைபோத ஆரம்ன கறழைப்னத்திற்க கட்சி
அனுசரித்தப்மனைபோகம் ஒரு அனைபோயம் எப்மனைபோதம் அங்மக
இருக்கிறைத. சுயைபோதீவினைேைபோவினை கட்சிக்கம் இறடேருவு
மவறெத்திட்டத்திற்கேைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்றத னற்றிய அத்தறகய
திருத்தலகள, இறதி ேைபோற்றீடகறள முனறவக்கைபோத,
விறைட்டவைபோதத்றத றகவிடதல, மனைபோரைபோட்டத்திலுளள அறவினைவரும்
ஐக்கயப்னடல, லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்திற்க லநருக்கேைபோகதல
எனும் மூடதிறரக்கள வறழைக்கேைபோய் ேறிறைந்தலகைபோளளும்.”

இந்த எச்சரிக்றககள லசவிடன கைபோதகளில ஊதிய
சங்கைபோயிவினை. 1968 எழுச்சி ஆயிரக்கணக்கைபோவினை புதிய,
அனுனவேற்ிறை உறப்பிவினைர்கறள OCI, அதன இறளஞர் பிரிவு
அறேப்பு AJS  (Alliance  des  jeunes  pour  le  socialism  —

மசைபோசலசத்திற்கைபோவினை இறளஞர்களின கூட்ட) இவற்றில
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தளளியத; மேலும் OCI தறெறே இந்தப் புதிய அடக்ககளின
அரசியல கறழைப்னத்திற்க ஏற்ன தனறவினை ேைபோற்றிக் லகைபோண்டத.

1967 இல SLL விேர்சித்திருந்த "ஐக்கய வர்க்க முனவினைணி"
எனனதற்கைபோவினை மகைபோரிக்றகயைபோவினைத, இப்லனைபோழுத OCI தனறவினைமய
சமூக ஜேவினைநைபோயக அதிகைபோரத்தவத்திற்க தைபோழ்த்திக் லகைபோண்டதடன,
புதிதைபோக லவற்றிலனற்ிறை சக்திகறள னறறழைய அதிகைபோரத்தவ
கருவிகளுக்கள மீண்டம் இட்டச்லசனிறை சூத்திரம் மனைபோல
ஆகயத. "ஐக்கய வர்க்க முனவினைணி" எனற கூறம்மனைபோத இதன
லனைபோருள பிரைபோனசுவைபோ மித்திமரைபோனின தறெறேயின கீழ்
மசைபோசலஸட் ேற்றம் கம்யூனிஸட் கட்சிகளின கூட்ட எனற
ஆயிற்ற; அதறவினை அத ஆர்வத்தடன ஆதரித்தத ேற்றம்
இடதில இருந்த எந்தவிேர்சவினைம் வந்தைபோலும் னைபோதகைபோத்தத.

இந்த சூழ்நிறெறேயில, 1970 களில OCI சமூக ஜேவினைநைபோயக
அதிகைபோரத்தவத்திற்க ஒரு முக்கய புதிய "நீர்த்மதக்கம்" மனைபோல
வளர்ச்சியுற்ிறைத. OCI இன கலவிக்கூடத்திற்கூடைபோக
லவளிவந்திருந்த கணக்கெடங்கைபோ தற்கைபோெத்திய தறெவர்களில
ஒருவர்தைபோன லமயைபோவினைல மஜேைபோஸனன ஆவைபோர்.

லதைபோழிற்சங்க அதிகைபோரத்தவத்திலும் தனனுறடய
லசலவைபோக்றக OCI கைபோட்டிக் லகைபோண்டத. னெ ஆண்டகளைபோக,
அத ஒரு லதைபோழிற்சங்க சம்மேளவினைேைபோவினை Force ouvri re (FO)è  இன
தறெறேறய கட்டப்னைபோட்டிற்கள றவத்திருந்தத;
லதைபோடக்கத்தில அத ஸரைபோலனிச ஆதிக்கத்திற்க உட்னட்டிருந்த
CGT இல இருந்த ஒரு வெதசைபோரிப் பிளவில மதைபோனறியிருந்தத.

பிலரஞ்சு ஆளும் உயரடக்கன எதிர்னைபோர்ப்புக்களுக்க ஏற்ன,
மஜேைபோஸனன அரசைபோங்கம் நடந்த லகைபோண்டத. யூப்மனயிவினைைபோல
கட்டப்னடத்த முடியைபோேல மனைபோயிருந்த மனைபோர்க்கணமிக்க
இயக்கத்தின மனைபோக்றக அவர் தீங்க ஏதம் இலெைபோத வறகயில
திருப்பிவிட்டைபோர். மவறெநிறத்தங்கள மூெம் ஒவ்லவைபோரு
ஆண்டம் இறழைக்கப்னட்டிருந்த மவறெநைபோட்களின
எண்ணிக்றகறய றவத்த இறத மிகத் லதளிவைபோகக்
கைபோணமுடியும். 1995 ம் ஆண்ட லவகஜேவினை இயக்கம் யூப்மனக்க
எதிரைபோக உச்சக் கட்டத்தில இருந்தமனைபோத 5.8 மிலலயன
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நைபோட்கள இறழைக்கப்னட்டிருந்தவினை; 1997 ம் ஆண்ட மஜேைபோஸனன
அரசைபோங்கத்தின முதல ஆண்டில இத அறர மிலலயவினைைபோகத்தைபோன
இருந்தத.

ஆவினைைபோல மஜேைபோஸனன மீத இருந்த ஆரம்னகட்ட
நம்பிக்றககள, கடறேயைபோவினை ஏேைபோற்ிறைத்திற்க இட்டச் லசனிறைவினை.
தனனுறடய மதர்தல வைபோக்கறதிகறள அவரைபோல கைபோப்னைபோற்ிறை
முடியைபோேல மனைபோயிற்ற; அவற்றிறை லசயலனடத்திய மனைபோதம்
அறவ முற்றிலும் லவற்றத் தனறே உறடயவினைவைபோக இருந்தவினை.
சட்டபூர்வ கறிப்னைபோவினை 35 ேணி மநர உறறழைப்பு வைபோரம் எனனத,
கறிறைந்த ஊதியம், னைபோதகைபோப்னற்ிறை மவறெ ேற்றம் மவறெயில
வறளந்த லகைபோடக்கக்கூடிய நிறெ ஆகயவற்றிறை சுேத்தம்
கருவியைபோயிற்ற. 2000 ம் ஆண்றட ஒட்டி மவறெ
நிறத்தங்களிவினைைபோல இறழைக்கப்னட்ட மவறெநைபோட்கள 3.1
மிலலயன எனனத, 1995 ம் ஆண்ட னரந்த மவறெநிறத்த
ஆண்டில இருந்த எண்ணிக்றகயில 50 சதவிகதம்
கூடதெைபோயிற்ற.

2002 ம ஆண்டு ஜடிப்பினைல் உருவாதிபதித் ததர்தல்கள்

தவினைக்க வரவிருக்கம் நிறெறய 2002 ல மஜேைபோஸனன
லனற்ிறைைபோர். ஜேவினைைபோதினதி மதர்தலகளுக்க மூனற வைபோரங்கள முனபு
எடத்த கருத்தக் கணக்கனனடி 70 சதவிகத வைபோக்கைபோளர்கள
முக்கய மவட்னைபோளர்களைபோவினை சிரைபோக்கற்கம் மஜேைபோஸனனுக்கம்
இறடமய எந்த மவறனைபோட்றடயும் கைபோணவிலறெ.

லேைபோத்தத்திமெமய இருவருக்கம் லேைபோத்த வைபோக்கைபோளர்
எண்ணிக்றகயில கைபோல னகதி ஆதரவுதைபோன இருந்தத. முக்கைபோல
னங்கவினைர் வைபோக்களிப்னறத அலெத தங்களத வைபோக்ககள
வீணைபோவறத இட்ட கவறெப்னடவிலறெ. மஜேைபோஸனனுக்க 16
சதவிகத வைபோக்கமள கறடத்தத, அவருறடய முக்கய
கூட்டணி னங்கைபோளியைபோவினை கம்யூனிஸட் கட்சியின
மவட்னைபோளருக்க 3.4 சதவிகதமே கறடத்தத. "அதி இடத"
மவட்னைபோளர்களுக்க 10 சதவிகதத்திற்கம் மேெைபோவினை வைபோக்ககள
கறடத்தவினை. ஆவினைைபோல மதர்தலன மிகப் னரனரப்னைபோவினை முடிவு,
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நவனைபோசிச மதசிய முனவினைணியின மவட்னைபோளரைபோவினை லு
லனனனிற்க மஜேைபோஸனறவினை விட அதிகேைபோவினை வைபோக்ககள
கறடத்த, அவர் அப்லனைபோழுத இருந்த ஜேவினைைபோதினதியைபோவினை
சிரைபோக்கற்க இரண்டைபோம் சுற்றில மனைபோட்டியைபோளர் ஆவினைைபோர்.

முதல சுற்ற முடிவுகள அறிவிக்கப்னட்ட உடமவினைமய
னலெைபோயிரக்கணக்கைபோவினை இறளஞர்கள லு லனனனிற்க எதிரைபோக
லதருக்களுக்க வந்த ஆர்ப்னரித்தவினைர். அடத்தநைபோள ேக்கட்
லதைபோறகயின ஏறவினைய பிரிவுகளும் இவ்வைபோற லசய்தவினை.
ஒவ்லவைபோரு நைபோளும் ஆர்ப்னைபோட்டங்கள அதிகரித்த நைபோட
முழுவுதம் னரவிவினை. ஆரம்னத்தில ஆயிரத்தின னத்த
ேடங்ககள, பினவினைர் நூிறைைபோயிரக்கணக்க எவினை ஆக இறதியில
மே 1 ம் மததி 2 முதல 3 மிலலயன ேக்கள னங்க லனற்ிறைவினைர்.
CPE  க்க எதிரைபோக லதருக்களில சமீனத்தில தீவிரேைபோக
வந்தவர்களில னெருக்கம் அவர்களுறடய முதல அரசியல
அனுனவங்கள 2002 ல ஏற்னட்டவினை.

ஐந்தைபோம் கடியரசின அடிப்னறடக்மக இந்த இயக்கம் ஊற
விறளவித்தவிடம் எனனறத ஆளும் உயரடக்க நனக
அறிந்திருந்தத. தனனுறடய அபிெைபோறசகளுக்க முற்றிலும்
எதிரைபோக இருந்த மதர்தல முடிவுகறள ஏற்னதற்க லனரும்னைபோெைபோவினை
ேக்களும் தயைபோரைபோக இலறெ.

மே 1 ம் மததி ஒரு ேைபோலனரும் ஆர்ப்னைபோட்டத்திற்க பினவினைர்,
னைபோரிசில சுறவயைபோவினை கழுவிவைபோதம் ஒனறிறை நைபோன மகட்மடன.
அறவினைத்த முக்கய அரசியல கட்சிகள ேற்றம் முக்கயேைபோவினை
பிலரஞ்சு அறிவுஜீவிகள நிறிறைந்திருந்த மேறடயில
மனச்சைபோளர்கள, அதன பினவினைர் விறரவில பிரதே ேந்திரி
ஆகவிருந்த வெதசைபோரி மஜேைபோன பியர் ரஃப்ரன, சந்றத ஆதரவு
UDF (Union  for  French  Democracy) ஐ மசர்ந்த பிரைபோனசுவைபோ லனய்ரு,
மசைபோசலஸட் கட்சியின லடைபோமினிக் ஸரவுஸகைபோன, னசுறேக்
கட்சியிவினைரின ஜேவினைைபோதினதி மவட்னைபோளரைபோவினை மநைபோயல ேைபோமேர்,
லேய்யியெைபோளர்களைபோவினை அென ஃபிங்லகலகரூட், மனர்வினைைபோர்
ல் ஹெனறி லெவி, லு லேைபோண்ட் னத்திரிறகயின னதிப்னைபோளரைபோவினை,
முனவினைைபோள LCR  உறப்பிவினைர் எட்வி பிலளலவினைல ஆகமயைபோர்
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இருந்தவினைர். LCR-ம் டைபோனியல லனனசைபோயிட்டைபோல
பிரதிநிதித்தவப்னட்டிருந்தத.

இவர்கள அறவினைவருமே பிலரஞ்சு அரசின கட்டறேப்பு ஒரு
லநருக்கடி நிறெயில உளளத எனனறத ஒருமித்த
ஒப்புக்லகைபோண்டவினைர்; இந்த லநருக்கடி எப்னடி கடக்கப்னடெைபோம்,
கடியரசின முதெைபோளித்தவ வர்க்க அடித்தளங்கள எப்னடி
கைபோப்னைபோற்ிறைப்னடெைபோம் எனனத னற்றி விவைபோதங்கள நிகழ்ந்தவினை.
அறவினைவருமே லெவி வற்புறத்தியனடி, சிரைபோக்கற்க, தங்கள
விருப்னத்திற்க எதிரைபோக எனறிலெைபோேல, "லனரும் ஆர்வத்தடன"
வைபோக்களிக்க மவண்டம் எனற அறறழைப்பு விடத்தவினைர்.

இறதத் லதைபோடர்ந்த நைபோட்களில சிரைபோக்கற்க ஆதரவைபோக னரந்த
முறிறையில ேக்கறள திரட்டம் பிரச்சைபோரம் லதைபோடங்கயத. "லு
லனன முனமவினைறவறதத் தடக்க, சிரைபோக்றக மதர்ந்லதடக்க
மவண்டம்" எனனததைபோன மகைபோஷேைபோக இருந்தத. மசைபோசலஸட்,
கம்யூனிஸட், ேற்றம் னசுறேக் கட்சியிவினைர் ஆர்ப்னைபோட்டங்களில
லவளளலேவினைப் புகந்த சிரைபோக்கற்க வைபோக்களிக்க மவண்டம்
எனிறை னதைபோறககறள ஏந்தி நினிறைவினைர். சிரைபோக்கன லசைபோந்த மதர்தல
சுவலரைபோட்டிகள, மசைபோசலஸட் கட்சியின சினவினைங்கறள கைபோட்டம்
ஸடிக்கர்களுடன அெங்கரிக்கப்னட்ட, "நைபோன சிரைபோக்கற்க
வைபோக்களிக்க இருக்கமிறைன" எனிறை வைபோர்த்றதகறளயும்
லகைபோண்டிருந்தத.

"லு லனனனுக்க எதிரைபோக லதருக்களிலும் வைபோக்கச்சீட்டப்
லனட்டிகளிலும் மனைபோரைபோட்டம் நடத்தமவைபோம்" எனற LCR

அறறழைப்பு விடத்திருந்தத. இருக்கம் நிறெறேயில இதன
லனைபோருள சிரைபோக்கற்க வைபோக்களிக்க மவண்டம் எனனதைபோகம்.
நீண்ட கைபோெம் தைபோேதித்த பினவினைர் Lutte  ouvri reè  எவருக்கம்
வைபோக்களிக்கைபோத தவிர்த்தலுக்க அறறழைப்பு விடத்த
முடிலவடத்தத.

இடதகள மதர்தல பிரச்சைபோரத்றத நடத்திக்
லகைபோண்டிருக்றகயில, சிரைபோக் வெதசைபோரி முகைபோறே
ஒருங்கறணக்கம் வைபோய்ப்றன னயனனடத்திவினைைபோர். வெதசைபோரியின
னெ பிளவுற்ிறை பிரிவுகறள ஒரு புதிய கட்சியைபோக ஆக்கம் (Union
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for  a  Presidential  Majority-  UMP), ஜேவினைைபோதினதி லனரும்னைபோனறேக்கைபோவினை
ஐக்கயம் எனனறத லகைபோண்டவந்த, இரண்ட ேைபோதங்களுக்க
பினவினைர் வரவிருக்கம் னைபோரைபோளுேனிறை மதர்தலகளுக்க தயைபோர்
லசய்தைபோர். லேைபோத்த வைபோக்ககளில 82 சதவிகதத்திற்கம் மேெைபோக
லனற்ற இறதியில அவர் ஜேவினைைபோதினதியைபோக
மதர்ந்லதடக்கப்னட்டைபோர்; னைபோரைபோளுேனிறைத்தில UMP மிக அறதிப்
லனரும்னைபோனறேறய லனற்ிறைத. மஜேைபோன பியர் ரஃப்ரன
அரசைபோங்கத்தின தறெவரைபோகவும், நிக்மகைபோெைபோ சைபோர்க்மகைபோசி
அவருறடய உளநைபோட்ட னைபோதகைபோப்பு எனனும் "உயர் ேந்திரி"
யைபோகவும் லனைபோறப்மனற்ிறைவினைர்.

ஜேவினைைபோதினதித் மதர்தல 2002 முழுவதம் உெக மசைபோசலச
வறெத் தளம் தீவிரேைபோக அரசியல நிகழ்வுகளில கறக்கட்ட,
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றத சுயைபோதீவினைேைபோவினை அரசியல சக்தியைபோக
திரட்டவத முற்றிலும் நடக்கக் கூடியமத எனனறத
லதளிவுனடத்தியத.

LO,  LCR,  PT  க்க எழுதிய னகரங்கக் கடிதம் ஒனறில,
இரண்டைபோம் சுற்ற வைபோக்கப்னதிறவ லதைபோழிெைபோள வர்க்கம்
முறிறையைபோக புிறைக்கணிக்க மவண்டம் எனற நைபோங்கள அறறழைப்பு
விடத்மதைபோம். அத்தறகய புிறைக்கணிப்பு மதர்தலுக்க
எந்தவிதேைபோவினை சட்டபூர்வ தனறேறயயும் இலெைபோத
லசய்திருக்கம். வைபோக்களிப்பின பினவினைர் தவிர்க்கமுடியைபோேல
வரவிருக்கம் அரசியல மனைபோரைபோட்டங்களுக்க சிிறைந்த
நிறெறேறய அத மதைபோற்றவித்திருக்கம். இனனும் கறிப்னைபோக
லவகஜேவினைங்களுக்கம் இறளஞர்களுக்கம் அரசியல கலவிறய
அளிப்னதற்க முக்கய னங்களிப்றன லசய்திருந்திருக்கம். சிரைபோக்,
ஜேவினைநைபோயகத்தின னைபோதகைபோப்பிற்கைபோவினை மவட்னைபோளரைபோக உளளைபோர்
எனற கூறிய முதெைபோளித்தவ அரசியல ஸதைபோனகத்தின
லனைபோய்களூடைபோக அவர்கறள னைபோர்க்கக்கூடியதைபோக லசய்திருக்கம்.

முதல சுற்றில லேைபோத்த வைபோக்ககளில 10 சதவிகதத்திற்கம்
மேெைபோக இறணந்த முறிறையில லனற்றிருந்த இந்த மூனற
அறேப்புக்களும் இத்தறகய முன முயற்சிறய நிரைபோகரித்தவினை.
Lutte  Ouvri reè  இன முக்கய மவட்னைபோளரைபோவினை ஆர்லெட் ெைபோகமய
எம்முடவினைைபோவினை ஒரு மனட்டியில, எதவும் லசய்யமுடியைபோத,
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"அதிகைபோர சேநிறெ" சரியைபோக இலறெ எனற கூறிவிட்டைபோர். PT,

இரண்டைபோம் சுற்ற வைபோக்லகடப்பு னற்றி எந்த அறிக்றகறயயும்
லகைபோடப்னதற்க ேறத்தவிட்டத; எங்களுடன மனசுவதற்மக LCR

தயைபோரைபோக இலறெ.

2003 வாகிறதசந்தகல் உருவாலத்த ஓய்வூதிய இயக்கம

ஆட்சிறய றகப்னற்றி ஓரைபோண்டிற்களமளமய, புதிய
அரசைபோங்கம் 1995 ன ேறனதிப்பு மனைபோல வந்த லவகஜேவினை
இயக்கத்றத எதிர்லகைபோளள மநரிட்டத. இத நைபோட்டின ஓய்வூதிய
முறிறை "சீர்திருத்தப்னடவதற்க", நெனகளின 30 சதவிகதம்
வறர லவட்டிற்க உட்னடவத, மேலும் மதசிய கலவிமுறிறை
றேயப்னடத்தலல இருந்த அகற்ிறைப்னடவதற்க எதிரைபோவினை
லவகஜேவினை எதிர்ப்னைபோகம் அரசைபோங்கத்தின பிந்றதய நடவடிக்றக,
தனியைபோர் ேயேைபோக்கம் வறகயில ஒரு நடவடிக்றக எனறம்,
பிரைபோனசில றேயப்னடத்தப்னட்ட கலவிமுறிறையுடன வரெைபோற்ற
ரீதியைபோக லதைபோடர்புறடய சேத்தவ ேற்றம் ஜேவினைநைபோயக
ேதிப்பீடகள மீதைபோவினை தைபோக்கதெைபோகவும் கருதப்னட்டத.

லனைபோத ேற்றம் தனியைபோர் பிரிவுகளில மிலலயன
கணக்கைபோவினை ேக்கள எட்ட நைபோட்கள நீடித்த மவறெநிறத்தங்கள
ேற்றம் ஆர்ப்னைபோட்டங்களில னங்க லனற்ிறைவினைர்.
கலவித்தறிறையில 12 நைபோட்கள நடவடிக்றகயில னெ
ஆசிரியர்கள வைபோரக்கணக்கல மவறெநிறத்தம் லசய்திருந்தவினைர்.

ஆவினைைபோல 1995 ல நடந்ததற்க ேைபோறனட்ட வறகயில இந்தத்
தடறவ அரசைபோங்கம் பினவைபோங்கவிலறெ. இயக்கமேைபோ
லதைபோழிற்சங்கங்களைபோல லநரிக்கப்னட்ட முழுத் மதைபோலவியில
முடிவறடந்தத.

கூட்டறேப்புக்களிமெமய மிகப் லனரிய அறேப்னைபோவினை
பிலரஞ்சு ஜேவினைநைபோயக லதைபோழிெைபோளர் கூட்டறேப்பு CFDT,

எதிர்ப்புக்கறள நைபோச மவறெக்க உட்னடத்தி ேற்ிறை
லதைபோழிற்சங்கங்களுடன கெந்தைபோமெைபோசிக்கைபோேல அரசைபோங்கத்தடன
சுதந்திரேைபோக ஒரு மனரத்றத லசய்தத. CGT உம் FO வும்
மவறெநிறத்தங்கறள சிதிறைடிக்கம் உத்திறய லதைபோடர்ந்த,
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தங்களுறடய இெக்க அரசைபோங்கத்றத கீழிிறைக்கவதலெ எவினை
அறிவித்தவிட்டவினைர்.

இதன பினவினைர் கலவி ேந்திரியைபோவினை பிரைபோனசுவைபோ பிய்மயைபோன,
லதைபோழிற்சங்கங்களுக்க னைபோரைபோளுேனிறைத்தில புகறழைைபோரம் சூட்டி,
ஸரைபோலனிச CGT ேற்றம் அதன லசயெைபோளர் மனர்வினைைபோட்
திமனைபோவுக்கம் அவர்களின "லனைபோறப்னைபோவினை அணுகமுறிறைக்கம்"
னைபோரைபோட்டத் லதரிவித்தைபோர். "மிக லநருக்கடியைபோவினை
கணங்களிலகூட", CGT "ஒரு லனைபோறப்புறடய எதிர்ப்னைபோளரைபோக
இருந்தளளத". லு லேைபோண்ட் கூறிய கருத்தைபோவத:
"மவறெவைபோய்ப்பு ேந்திரி லேைபோனந்மிறைைபோய் (Montreuil) ஐ தளேைபோகக்
லகைபோண்ட லதைபோழிற்சங்கத்திற்க நனறியறிதலுடன இருக்க
மவண்டம்; அததைபோன இயக்கம் றகறயமீறிச் லசனற ஒரு
லனைபோத இயக்கேைபோக விரிவறடயைபோேல லசய்தத."

இம்முறிறை, லதைபோழிற்சங்க அதிகைபோரத்தவத்திற்க "அதி
இடதின" அடினணிவைபோவினைத 1995 ஐ விட தீர்ேைபோவினைேைபோவினைதைபோக
இருந்தத. எவ்விதேைபோவினை னரந்த அரசியல முனமவினைைபோக்றகயும்
அவர்கள நிரைபோகரித்தவிட்டவினைர். அரசைபோங்கத்தடன மேைபோதலகள
எறதயும் மேைபோதலகறள எப்னடியும் தவிர்த்தவிட்ட
லதைபோழிற்சங்கங்கறள னற்றிச் சிறிதம் விேர்சிக்கைபோேல LCR ஒரு
"லனைபோத மவறெ நிறத்தத்திற்க" அறறழைப்பு விடத்தத. LO றவ
லனைபோறத்தவறரயில, அத்தறகய அறறழைப்புக்கூட லதைபோலறெ
தருகனிறை ஒனிறைைபோக இருந்தத. லனைபோதமவறெநிறத்த
மகைபோரிக்றகறய லவளிப்னறடயைபோக நிரைபோகரித்த அத, தனறவினைப்
லனைபோறத்தவறரயில மவறெநிறத்தம் “இனனும் னரவெைபோக”
இருக்க மவண்டம் எனிறை அறறழைப்றன விடத்த அளவில
திருப்திறயக் லகைபோண்டத.

ஐதனல் உருவாப்பிய ஒன்றியமும 2005 வாகிறதசந்த கல் உருவால கொடபல் உருவாதவாகிறதல் உருவாக்கொடகடுப்பும

பிரைபோனசில முந்றதய இயக்கங்கள முற்றிலும் லதைபோழிற்சங்க
வடிவறேப்றன லகைபோண்டிருந்தவினை எனிறைைபோல, ஐமரைபோப்பிய
ஒனறியத்தின வறரவு அரசியெறேப்பு லதைபோடர்னைபோவினை 2005
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வசந்த கைபோெ லனைபோதவைபோக்லகடப்பு னற்றிய பிரச்சைபோரம் முதல
தடறவயைபோக னரந்த அரசியல அணிதிரளறெக் கண்ணுற்ிறைத.

ஐமரைபோப்பிய அரசியெறேப்பிற்க எதிரைபோகவும் ஆதரவைபோகவும்
நடந்த கணக்கெடங்கைபோ கூட்டங்களில நூிறைைபோயிரக்கணக்கைபோவினை
பிலரஞ்சு ேக்கள கெந்த லகைபோண்டவினைர். லதைபோறெக்கைபோட்சி
விவைபோதங்களில னைபோர்றவயைபோளர்களைபோக மிலலயன கணக்கல
இருந்தவினைர். ஒரு கறிப்பிடத்தக்க வறகயிெைபோவினை னைபோரைபோளுேனிறை
அலெத ஜேவினைைபோதினதித் மதர்தலகளில மதைபோற்றவிக்கப்னடம்
உணர்வுதைபோன நைபோட முழுவதம் னரவி விரிந்திருந்தத.
மதறவயற்ிறை சமூக அபிவிருத்திக்க தங்கள வைபோக்கக்கள
முற்றப்புளளி றவக்க முடியும் எனற னெ ேக்களும்
நம்பிக்றக லனற்றிருந்தவினைர்.

மிகப் னரந்த அளவில அரசியல அணிதிரளல
கறியிெக்கைபோக ஆகய அளவில, தீவிர வெதசைபோரியிவினைரைபோல
மிகவும் விரும்னப்னட்ட சக்திவைபோய்ந்த பிரச்சிறவினைகளைபோவினை,
புெம்லனயர்தல, இவினைலவறி மனைபோனிறைறவ பினனுக்க
தளளப்னட்ட சமூக ேற்றம் அரசியல பிரச்சிறவினைகள
முனவினைணிக்க வந்தவினை. "மவண்டைபோம்" வைபோக்க பிரச்சைபோரம்
அரசியெறேப்பின புதிய தைபோரைபோளவைபோத ேற்றம் ஜேவினைநைபோயகேற்ிறை
தனறேறய றேயேைபோகக் லகைபோண்டிருந்தத. அத
"ஐமரைபோப்னைபோவிற்க" எதிரைபோக இயக்கப்னடவிலறெ, ேைபோிறைைபோக
லனருவணிகத்தின நெனகறளப் பிரதிநிதித்தவம் லசய்த வறரவு
அரசியெறேப்பின சமூக விமரைபோத, பிற்மனைபோக்க
உளளடக்கத்திற்க எதிரைபோகத்தைபோன இயக்கப்னட்டத. "மவண்டம்"
முகைபோம், "ஒரு னெேைபோவினை பிரைபோனசிற்க" அறறழைப்பு விடக்றகயில,
"மவண்டைபோம்" முகைபோமின மிகப் பிரனெேைபோவினை முறழைக்கம்
"மவறவிதேைபோவினை ஐமரைபோப்னைபோவிற்க" (For  a  different  Europe) எனிறை
வறகயில இருந்தத.

ஜேவினைைபோதினதி ஜேைபோக் சிரைபோக், அரசைபோங்க கட்சிகள, முக்கய எதிர்
கட்சிகள ேற்றம் லசய்தி ஊடகங்கள "மவண்டம்" வைபோக்றக
அறடவதற்க அறவினைத்தம் லசய்தைபோலும், 55 சதவிகதம் எனிறை
லதளிவைபோவினை லனரும்னைபோனறேயிவினைைபோல அரசியெறேப்பு இறதியில
நிரைபோகரிக்கப்னட்டவிட்டத. இரண்ட முகைபோம்களுக்கம் இறடமய
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இருந்த பிளவுகள லனைபோதவைபோக நைபோட்டின சமூகப் பிரிவுகளுக்க
இறடமய இருக்கம் மவறனைபோட்றட ஒத்திருந்தத. நீெ ஆறட
லதைபோழிெைபோளர்களில நைபோனகல மூனற னங்கவினைர், லவளறள
ஆறட லதைபோழிெைபோளர்களில மூனறில இரு னகதியிவினைர் ேற்றம்
லனரும்னைபோெைபோவினை சிற விவசைபோயிகளும் "மவண்டைபோம்" எனற
வைபோக்களித்தவினைர். ேத்தியதர, உயர் ேத்தியதர வர்க்க
உறப்பிவினைர்கள லனைபோதவைபோக "மவண்டம்" எனிறை வைபோக்றக
அளித்தவினைர்.

மசைபோசலஸட் கட்சியின ஒரு பிரிவு, கம்யூனிஸட் கட்சி
ேற்றம் "அதி இடத" எனற அறறழைக்கப்னடனறவ
அரசியெறேப்பு நிரைபோகரிக்கப்னடமவண்டம் எனற அறறழைப்பு
விடத்தவினை. ஒரு மசைபோசலச மவறெத்திட்டத்தின அடிப்னறடயில
அறவ இவ்வைபோற லசய்யவிலறெ; அவர்களுறடய களர்ச்சி
"புதிய தைபோரைபோளவைபோத லகைபோளறக" எனற அறறழைக்கப்னடவதற்க
எதிரைபோக பிரத்திமயகேைபோக இயக்கப்னட்டிருந்தத. நிெவும்
முதெைபோளித்தவ முறிறையின வடிவறேப்பிற்கள ஒரு ேைபோற்றீட்டக்
லகைபோளறக இயலும் எனிறை லனைபோய்த் மதைபோற்ிறைத்திற்க அறவ
ஊக்கம் அளித்தவினை; கீழிருந்த அழுத்தங்கள வந்தைபோல ஆளும்
வட்டங்கள, 1970 களின சமூக சீர்திருத்தவைபோதத்திற்க
திரும்பிவிடமுடியும் எனனறத அறவ நம்பிவினை.

இப்பிரச்சைபோரத்தின மநைபோக்கம், ஒருமவறள வெதசைபோரியிவினைர்
அதிகைபோரத்தில லதைபோற்றிநிற்னதற்க இயெைபோேல மனைபோவினைைபோல, ஒரு
முதெைபோளித்தவ இடத அரசைபோங்கத்திற்க திரும்புவதற்க
தயைபோரித்தல எனற இருந்தத. பிரச்சைபோரத்தினமனைபோத னெவித
"மவண்டைபோம்" மனைபோக்ககள ஒனிறைைபோக வந்த னரஸனரம்
ஒனறிறைலயைபோனற விேர்சிக்கைபோேல லநருக்கேைபோகச் லசயலனட்டவினை.

மசைபோசலஸட் கட்சியின மிகத் தீவிர வெதசைபோரி
தறெவர்களில ஒருவரைபோவினை மெைபோலிறைைபோனட் ஃனைபோபியுஸ
"மவண்டைபோம்" முகைபோமில மசர்ந்தத லனைபோருத்தேைபோவினைமதயைபோகம்.
தனனுறடய ஆசைபோவினைைபோகய பிரைபோனசுவைபோ மித்திமரைபோனின நூலல
இருந்த ஒரு னக்கத்றத ஃனைபோபியுஸ லதளிவைபோக எடத்தக்
லகைபோண்டிருந்தைபோர். 1960 களில தனனுறடய அரசியல வைபோழ்றவ
மனைபோர்க்கைபோெ விச்சி ஆட்சியின கீழ் லதைபோடங்கய பூர்ஷ்வைபோ
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அரசியலவைபோதியைபோவினை மித்திமரைபோன, அலஜீரிய மனைபோரினமனைபோத
உளதறிறை ேந்திரி எனற உயர் நிறெறய எய்திவினைைபோர்; தனறவினை
ஒரு "இடத" எனற கைபோட்டிக் லகைபோளள அவர் லனரிதம்
விரும்பிவினைைபோர். ஆளும் வர்க்கம், மனைபோர்க்கணமிக்க லதைபோழிெைபோள
வர்க்க இயக்கத்றத அக்கைபோெகட்டத்தில திறசதிருப்பி,
ேட்டப்னடத்தக்கூடியதைபோக்கம் வறகயில ஒரு கருவியைபோக அவர்
மசைபோசலஸட் கட்சிறய நிறவிவினைைபோர்.

சர்வஜேவினைவைபோக்லகடப்பு பிரச்சைபோரத்தினமனைபோத புரட்சிக்
கம்யூனிஸட் கறழைகம் (LCR) லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றத அரசியல
முட்டச்சந்தக்கள இட்டச்லசனிறைதில முக்கயேைபோவினை னைபோத்திரம்
வகத்தத. தனறவினை முதெைபோளித்தவத்தின "மவண்டைபோம்" முகைபோமில
முழுறேயைபோக இறணத்தக்லகைபோண்ட LCR அந்த முகைபோமின
தனிப்னட்ட கூறனைபோடகறள இறணத்த அறவினைத்றதயும் தழுவிய
ஒரு அரசியல இயக்கேைபோக ஒனறனடத்த அப்லனைபோழுதில இருந்த
முயனற வருகிறைத.

வைபோக்லகடப்பு கைபோெத்தில LCR இன லவளியீடகள
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றதயும் முதெைபோளித்தவ வர்க்கத்றதயும்
மவறனடத்திக் கைபோட்டவிலறெ; "மவண்டம் முகைபோம்",
"மவண்டைபோம் முகைபோம்" எனறதைபோன பிரித்தக் கைபோட்டியத.
அறவினைத்றதயும் பிடிப்மனைபோம் எனிறை முறிறையில
கட்டியறேப்னதற்க இருந்த இதன முனேைபோதிரிகளில பிமரசிலல
இருந்த லதைபோழிெைபோளர் கட்சியும் இருந்தத; அங்க அக்கட்சி
அரசைபோங்கத்றத அறேத்த ஜேவினைைபோதினதி னதவிறயயும் சர்வமதச
நிதிய மூெதவினைத்தின திருப்திக்க ஏற்ிறைவைபோற நடத்தி வருகிறைத;
அமதமனைபோல இத்தைபோலயில முனவினைைபோள ஐமரைபோப்பிய கழுவின
தறெவரும், அண்றேயில மரைபோேமவினைைபோ புமரைபோடியின
அரசைபோங்கத்தில மசர்ந்தளள கட்சியைபோவினை Rifondazione  Comunista

எனனதம் அடங்கம்.

2005 இரைலயுதிர்கல் உருவாலத்தில் இரைளஞரின் எழுச்சிகள்

அக்மடைபோனர் 2005 இறதியில, மனைபோலீசைபோரிடம் இருந்த தப்பி
ஓட முயலறகயில இிறைந்த இரண்ட இறளஞர்களின ேரணம்
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லதைபோழிெைபோள வர்க்க புிறைநகர கடியிருப்புக்களில மூனற வைபோர
கைபோெத்திற்க எழுச்சிகறள கட்டவிழ்த்தத. பிரைபோனசில இருக்கம்
சமூக னதட்டங்களின அளவுமகைபோறெ இத லதளிவைபோகப்
புெப்னடத்தியத. இந்த அறேதியினறே னெமநரமும் அழிவுகர
வடிவங்கறள எடத்தக்லகைபோண்டத; இத லதைபோடர்ச்சியைபோக
இருக்கம் வறறே, இளவயதில மவறெயினறே,
புிறைநகர்ப்னகதிகளில னைபோரனட்சம் கைபோட்டல ேற்றம் உளதறிறை
ேந்திரி நிக்மகைபோெைபோ சைபோர்க்மகைபோசியின சட்டம்-ஒழுங்கப்
பிரச்சைபோரத்தில கைபோணப்னடம் இவினைலவறிக் கருத்தக்கள
ஆகயவற்றிற்க எதிர்விறளவுகள ஆகம். பிந்றதயவர்
எதிர்ப்புத் லதரிவிக்கம் இறளஞர்கறள லதருக்களில இருந்த
அகற்ிறைப்னட மவண்டிய "கப்றனகள" ேற்றம் "கழிசறடகள"
எனற இழிவுனடத்தம் வறகயில மனசியிருந்தைபோர்.

"உத்திமயைபோகபூர்வ இடதகளும்" (மசைபோசலஸட் கட்சி,
கம்யூனிஸட் கட்சி) கட்டி முதெைபோளித்தவ இடத கழுக்களும்
தைபோன புிறைநகர்ப்னகதிகளில உளள ஏற்க முடியைபோத
நிறெறேகளுக்கம் அறதலயைபோட்டி எழுந்த அழிவு வறகயிெைபோவினை
எழுச்சிக்கம் லனைபோறப்மனற்கமவண்டம். இந்த வறிய
ேைபோவட்டங்கள லனரும்னைபோலும் மசைபோசலஸட் அலெத கம்யூனிஸட்
கட்சி மேயர்களைபோல ஆண்டக்கணக்கல ஆளப்னட்டவினை எனனத
ேட்டமினறி, இக்கட்சிகள நறடமுறிறையில இருக்கம் அரசியல
நிறெறய சவைபோல விட ேறப்னதம்கூட இறளஞர்கள
மநைபோக்கநிறெ தவறவதற்க லனைபோறப்னைபோகம். சீர்திருத்தவைபோதிகளும்
ஸரைபோலனிஸடகளும் முனமவினைைபோக்க இலெைபோத, தங்களுறடய
சீற்ிறைத்றத அர்த்தேற்ிறை வனமுறிறையில லவளிப்னடத்திய
இறளஞர்களின மிக வறிய அடக்கவினைறர றகவிட்டவிட்டவினைர்.

எழுச்சிக்க விறடயிறக்கம் வறகயில அரசைபோங்கம்
அவசரகைபோெ சட்டம் ஒனறிறை சுேத்தியத; அதற்க 1955 ம்
ஆண்ட அலஜீரிய மனைபோர் நடந்த கைபோெத்தில இயற்ிறைப்னட்ட
சட்டத்றத அரசைபோங்கம் ஆதைபோரேைபோகக் லகைபோண்டத; இச்சட்டம்
பிரைபோனசிற்கள இதற்க முன னயனனடத்தப்னடமவ இலறெ.
இந்த நடவடிக்றக லதைபோழிற்சங்கங்கள ேற்றம் இடதசைபோரிக்
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கட்சிகளிடம் இருந்த எவ்விதேைபோவினை எதிர்ப்றனயும்
அபூர்வேைபோகத்தைபோன சந்தித்தத.

கறிப்னைபோக, லூத் ஊவ்றிமயர் (LO) இறளஞர்களின
எழுச்சிறய இதற்கப் பின நடந்த அதன மதசிய கட்சிப்
மனரைபோயக்கூட்டத்தில கண்டித்த, அரசுடவினைைபோவினை அதன அரசியல
லநருக்கத்றத கைபோட்டியத.

இம்ேைபோநைபோட்டில கெந்த லகைபோண்ட மனரைபோளர்களில
கட்டத்தட்ட 97 சதவிகதத்திவினைர் இந்நிகழ்வுகறள சீற்ிறைத்தின
லவளிப்னைபோடைபோக, ஆவினைைபோல தங்கள சக கடிேக்களுக்க எதிரைபோக
லவடித்தவினை எனற கூறிய தீர்ேைபோவினைத்திற்க ஆதரவு லகைபோடத்தவினைர்.
இறளஞர்களுக்க, மனைபோலீசுக்கம் தீயறணக்கம் னறடக்கம்
வித்தியைபோசம் லதரியவிலறெ எனற லூத் ஊவ்றிமயர்
புெம்பியத. இறளஞர்கள "தங்கள லசைபோந்த நெனகளுக்க
எதிரைபோக இயக்கப்னட்ட நடவடிக்றககறள" லனைபோறப்லனடத்தவினைர்;
ேற்றம் அறவ ேக்களுறடய கருத்தக்கறள அவர்களுக்க
எதிரைபோவினைதைபோக ஆக்கயத". இக்கைபோரணத்திவினைைபோல அவர்கள
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின ஒரு னகதி எனனறதக்கூட லூத்
ஊவ்றிமயர் ஏற்க ேறத்தவிட்டத. "ேைபோர்க்சிச னைபோர்றவயில
லதைபோழிெைபோளர் இயக்கத்றத மவறனடத்திக்கைபோட்டம் நவினைறவக் கூட
அவர்கள லனற்றிருக்கவிலறெ எனற அவர்களுறடய
நடவடிக்றககள கைபோட்டகிறைத."

ஒரு அடிப்னறட சமூக லவடிப்பிற்க இந்த எதிர்விறளவு
எனனத இக்கழுமசர்தலன ேமவினைைபோனைபோவத்றத னற்றி அதிகேைபோகமவ
கூறகிறைத; இததைபோன னெ தசைபோப்தங்களைபோகமவ ஆறழைேைபோய்
னறழைறேவைபோத லதைபோழிற்சங்க சூறழைலுக்களமள தனறவினை னதிய
றவத்தக் லகைபோண்டளளதைபோகம். இறளஞர்கள, லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்றத மசர்ந்தவர்கள அலெர் எனிறை அவர்களின
உச்சரிப்பிலருந்த மனைபோலீசைபோர் அவர்கள மீத எடக்கம்
நடவடிக்றகக்க லவளிப்னறடயைபோவினை ஆதரவு லகைபோடப்னத
எனனத ஒரு சிறிய அடி றவப்றனத்தைபோன கறிக்கம்.

பிரதிநிதிகளில மூனற சதவிகதத்திவினைர்தைபோன இப்னைபோர்றவறய
எதிர்த்த எழுச்சியின சமூக மவர்கறள அங்கீகரித்த சிறனைபோனறே
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தீர்ேைபோவினைத்திற்க ஆதரவு லகைபோடத்தவினைர். இத்தீர்ேைபோவினைத்தினனடி,
னைபோட்டைபோளி வர்க்கத்தின ஒரு இறளய பிரிவு லதருக்களுக்க
வந்தத; லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின தைபோக்கதல ஒனறதைபோன
அவர்களுக்க மநைபோக்கநிறெறய வளங்கயிருக்க முடியும்.
ஆவினைைபோல இத்தைபோக்கதல அரசியல அளவில
வறரயறக்கப்னடவிலறெ; முற்றிலும் லதைபோழிற்சங்கச்
லசைபோற்களிலதைபோன முனறவக்கப்னட்டத.

"முதல மவறெ ஒப்னந்தத்திற்க" எதிரைபோவினை இயக்கம்

“முதல மவறெ ஒப்னந்தத்திற்க” எதிரைபோவினை இயக்கம்
பிரைபோனசில னெ அம்சங்களில கடந்த 10 ஆண்டகைபோெ சமூக
அரசியல வளர்ச்சியின உச்சக் கட்டேைபோகம். இந்த இயக்கம்
இதற்க முனவினைைபோல வந்திருந்த இயக்கத்றதவிட இனனும்
கூடதெைபோவினை னரந்த, விரிவைபோவினை வறகயில இருந்ததடன னறறழைய
அறேப்புக்களில இருந்த கூடதெைபோவினை வறகயில சுயைபோதீவினைேைபோக
இருந்தத.

னளளி ேைபோணவர்களும் னலகறெக் கறழைக ேைபோணவர்களும்
இதன முக்கய கூறனைபோடகளைபோக விளங்கவினைர்; அவர்களதைபோன
ஆர்ப்னைபோட்டங்களுக்க முறிறைகறள வகத்தவினைர். னங்க
லனற்ிறைவர்களில லனரும்னைபோெைபோவினைவர்கள 20 வயதிற்கம்
கறிறைந்தவர்களைபோக இருந்தவினைர். னெரும் மசைபோவியத் ஒனறியம்
1991 ல லனைபோறிந்த மனைபோத பிிறைந்திருக்கக்கூடவிலறெ; 1995-96
லவகஜேவினை மவறெநிறத்த இயக்கத்தின மனைபோத மிகச் சிறிய
கறழைந்றதகளைபோகத்தைபோன இருந்தவினைர்.

இந்த ேைபோணவர்கறள "சலுறக லனற்ிறை இறளஞர்கள",
அறவினைத்றதயும் “உறடப்னவர்கள”,  கெகம் லசய்னவர்கள,
வறிய சமூக அடக்ககளின உருவகேைபோக இருப்னவர்கள எனற
சித்தரித்தக் கைபோட்டம் வறகயிலும் விஷம் கக்கய லசய்தி
ஊடக வர்ணறவினைகள லவளிவந்தவினை. ஆவினைைபோல இறவ
அறவினைத்தம் அவதூமிறையைபோகம்.

"உறடப்னவர்கள" —  ஒழுங்கறேக்கப்னட்ட கண்டர்களின
கம்னலகள -  ஆர்ப்னைபோட்டக்கைபோரர்கறள தைபோக்கயத ஒரு
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புிறைநிகழ்வு ஆகம், லதளிவைபோகமவ அவர்கள   அரசு
ஆத்திரமூட்டைபோளர்களைபோக ஒரு னைபோத்திரம் ஆற்றிவினைர். இனறிறைய
னலகறெக்கறழைக உயர்நிறெப்னளளி ேைபோணவர்கள 1968 ல
இருந்தறதவிடக் கூடதெைபோவினை னரந்த சமூகத் தட்டக்களில
இருந்த வருனவர்கள ஆவர்; அப்லனைபோழுத கலலூரிப் னட்டம்
லனற்ிறைவர்களின சதவிகதம் ஒப்புறேயில கறிறைவுதைபோன.
ஆர்ப்னைபோட்டங்களில மிக அதிகேைபோவினை விகதத்தில, புெம்லனயர்ந்த
ேற்றம் லதைபோழிெைபோளர் கடம்னங்களின பிளறளகள இருந்தத
கவனியைபோதவிட முடியைபோதத ஆகம்.

இந்த இயக்கம், ஐமரைபோப்பிய அரசியலன உத்திமயைபோகபூர்வ
லேைபோழியில லனைபோதவைபோக லனைபோதநெ அரறச "சீர்திருத்தம்"
"நவீவினைப்னடத்ததல" எனற கூிறைப்னடனவற்றிற்க எதிரைபோக
எவ்வளவு ஆழ்ந்த எதிர்ப்பு உண்மடைபோ அவ்வளறவயும்
லவளிமய லகைபோண்டவந்தத. CPE னரந்த அளவில ேற்றம்
கடறேயைபோக நிரைபோகரிக்கப்னட்ட ஒரு சமூக மநைபோக்கநிறெறய
கறியீட்டைபோல கறித்தக்கைபோட்ட வந்தத.

CPE எனனும் எழுத்தச் சுருக்கம் எலறெயிலெைபோ கற்னறவினை
வறகயில னயனனடத்தப்னட்டத ஆர்ப்னைபோட்டத்தில
முதலதடறவயைபோக லவளிப்னட்ட நினிறைத. கணக்கெடங்கைபோ
றகயைபோல எழுதப்னட்ட அட்றடகள, "Contrat  poubelle  embauche" -
கப்றனத் லதைபோட்டி ஒப்னந்தம், "Contrat premi res emmerdes"  è - முதல
வைபோந்திலயடப்பின ஒப்னந்தம், "Villepin  cherche  pigeon   exploiter"à

விலப்னன சுரண்டவதற்க ஒரு புிறைைபோறவ மதடகிறைைபோர்,
மனைபோனிறைறவ லவளிவந்தவினை.

இதில கூிறைப்னட்டளள தகவலல தவற ஏதமிலறெ. முழு
ஐமரைபோப்பிய உயர்தட்டிவினைைபோலும் நீண்ட கைபோெேைபோக
லசயலனடத்தப்னட மவண்டியத, தவிர்க்கமுடியைபோதத எவினை
தீர்ேைபோனிக்கப்னட்ட, அதைபோவத உறறழைக்கம் ேக்கள உரிறேகள
இனறி அலெத தேத விருப்பிற்க எதிரைபோக உறறழைப்றன
தீவிரேைபோக லநகழ்ச்சியுளளதைபோக்கவதன மூெம்
லனருவணிகர்களைபோல சுரண்டப்னடக்கூடிய வறகயில
ஒமரேைபோதிரியைபோவினை ேக்களைபோக ேைபோற்ிறைப்னட மவண்டம் எனிறை
லகைபோளறகறய ஆர்ப்னைபோட்டக்கைபோரர்கள நிரைபோகரித்தவிட்டவினைர்.
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அடிக்கடி "pr carit "  é é எனிறை லசைபோல னயனனடத்தப்னட்டத; இதற்க
உறதியற்ிறை தனறே அலெத னைபோதகைபோப்னற்ிறை நிறெறேகள
எனற லனைபோருளைபோகம்.

லனைபோதேக்களிறடமய எதிர்ப்புகளுக்கைபோவினை ஆதரவு மிகப்
லனரிய அளவில இருந்தறத னெ கருத்தக் கணிப்புக்கள
உறதிப்னடத்திவினை. னைபோதகைபோப்னற்ிறை நிறெறேயிவினைைபோல (Pr carit )é é

னறறழைய தறெமுறிறையிவினைர் னைபோதிக்கப்னடவத ேட்டம் அலெைபோேல,
லனற்மிறைைபோர்களும் தங்கள கறழைந்றதகளின வருங்கைபோெம் னற்றி
கவறெப்னடகனிறைவினைர். இறதத்தவிர னெ லனற்மிறைைபோர்கள 1968 ல
நிகழ்ந்த எதிர்ப்புக்களின மனைபோத இறளஞர்கறள மனைபோெ
லசயலூக்கத்தடன னணியைபோற்றியிருந்தவினைர்.

இந்த இயக்கத்திவினைைபோல அரசைபோங்கம் வியப்னறடந்தத. "சே
வைபோய்ப்புக்கள னற்றிய சட்டம்" எனனத பிரதே ேந்திரி ட
விலப்னவினைைபோல முந்றதய இறெயுதிர்கைபோெத்தில
புிறைநகர்ப்னகதிகளில நிகழ்ந்த எழுச்சிக்க விறளவு எனனும்
முறிறையில இயற்ிறைப்னட்டத. ஐமரைபோப்பிய கழு னரிந்தறர
லசய்தளள நடவடிக்றககறள இத லகைபோண்டளளத; அண்றே
நைபோட்களில இறவ லசயலனடத்தப்னட்டளளவினை; அதைபோவத
லதைபோழிெைபோளர்களின உரிறேகள தகர்க்கப்னடதல, னணிநீக்கத்தில
இருந்த னைபோதகைபோப்பு இலெைபோத நிறெ, சிெ வறகத்
லதைபோழிலகளுக்க நிர்ணயிக்கப்னட்டளள ஊதியம் இனனும்
கறிறைக்கப்னடதல மனைபோனிறைறவயைபோகம் அறவ.

இத்தறகய நடவடிக்றககளுக்க சீர்திருத்தக் கட்சிகள
ேற்றம் லதைபோழிற்சங்கங்களும் ஆதரறவ லகைபோடத்தளளவினை.
ஏிறைத்தைபோறழை இமதமனைபோனிறை சட்டம், Contrat  nouvelle  embauche (புதிய
மவறெவைபோய்ப்பு ஒப்னந்தம் - CNE) இன னடி 20 க்கம்
கறிறைவைபோவினைவர்கள மவறெ லசய்யும் நிறவவினைங்களுக்க
லனைபோருந்தேைபோற கடந்த ஆண்ட இயற்ிறைப்னட்டத; இத
னற்றியும் லதைபோழிற்சங்கங்கள எவ்விதேைபோவினை எதிர்ப்றனயும்
கைபோட்டவிலறெ.

CPE க்க எதிரைபோவினை இயக்கத்தில லதைபோழிற்சங்கங்கள னங்க
லனற்ிறைைபோலும், அவற்றின மநைபோக்கம் ஆரம்னத்தில இருந்மத அதன
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கழுத்றத லநரிப்னதம் கட்டப்னைபோட்டிற்கள றவத்திருப்னதேைபோக
இருந்தத. ஆர்ப்னைபோட்டங்களில அறவ தறணப் னங்றகத்தைபோன
லகைபோண்டிருந்தவினை. அதிக னைபோதிப்பு இலெைபோத வறகயில
மவறெநிறத்தங்கள அறேந்திருந்தவினை. இவ்விதத்தில ேைபோர்ச் 28 ம்
மததி சுரங்க இரயில (metro) லதைபோழிெைபோளர்கள உத்திமயைபோகபூர்வ
மவறெநிறத்தம் லசய்திருந்தமனைபோதிலும்கூட, னைபோரிசில
ஆர்ப்னைபோட்டம் ஆரம்பிக்கவிருக்கம் இடத்திற்க சுரங்க இரயிலல
லசலலுவத எளிதைபோகத்தைபோன இருந்தத.

ஒருங்கறணப்பு கழுவில ேைபோணவர்களின னங்க
ஆர்வமுறடயதைபோக இருந்தத. மவறெ நிறத்தம் லசய்திருந்த
னலகறெக்கறழைகங்களில ேைபோணவர்களைபோல மதர்ந்லதடக்கப்னட்ட
300 - 450 பிரதிநிதிகள ஒவ்லவைபோரு வைபோர இறதியிலும்
லவவ்மவற நகரத்தில கூடிவினைர். னெ ேணி மநரம் அவர்கள
விவைபோதித்தவினைர்; சிெ சேயம் இரவு முழுவதம் மனசிவினைர்; "அதி
இடதகள" எவினை அறறழைக்கப்னடனவர்கள உளனட,
லதைபோழிற்சங்கங்கள ேற்றம் அரசியல அறேப்புக்களுக்க
லனைபோதவைபோக மிக இடதில இருக்கம் தீர்ேைபோவினைங்கறள ஏற்ிறைவினைர்.
ஒரு லனைபோத மவறெநிறத்தத்திற்க ஆதரவு லகைபோடக்க மவண்டம்
எனிறை மகைபோரிக்றகயுடன லதைபோழிற்சங்கங்கள னக்கம் திரும்பிவினைர்
ேற்றம் ேைபோணவர்கள ஆறெகளில உளள லதைபோழிெைபோளர்களிடம்
மநரைபோக லசலெமவண்டலேவினை அறறழைப்பு விடத்தவினைர்.

ஜேவினைைபோதினதி சிரைபோக் ேைபோர்ச் ேைபோத இறதியில CPE சட்டத்தில
சிற ேைபோறதலகறள முனலேைபோழிந்த லதைபோறெக்கைபோட்சி உறரயில
கூறியலனைபோழுத, ேைபோணவர்களின ஒருங்கறணப்புக் கழு அறத
திட்டவட்டேைபோக நிரைபோகரித்தத, "ஊதிய உயர்வு,
மவறெப்னைபோதகைபோப்பு" மனைபோனிறை அறறழைப்புக்களும்
விறரந்தலசயலனடல, சைபோறெத்தறடகள, ஆறெகள ேற்றம்
அலுவெகங்கள ஆக்கரமிப்பு இவற்றின மூெம்
லதைபோழிெைபோளர்கறளயும் அவர்களின வட்டைபோர
லதைபோழிற்சங்கங்கறளயும் ஒனிறைைபோய் மவறெத்தளங்களிமெமய
அணிதிரட்டம் நடவடிக்றக நைபோளுக்கைபோவினை அறறழைப்பும் மனைபோனிறை
லதைபோழிெைபோளர்களுறடய மனைபோரைபோட்டத்தில அவர்களைபோல
வடிவறேக்கப்னடம் ஒவ்லவைபோரு மகைபோரிக்றகக்கம்" ஆதரவு
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தருவதைபோக அத முடிவு லசய்தத. அத்தடன, அத அரசைபோங்கம்
இரைபோஜிநைபோேைபோ லசய்யமவண்டம் எனறம் மகைபோரியத.

ேைபோணவர் ஒருங்கறணப்புக் கழுறவ உளளறதவிடவும்
மிகவும் சிிறைப்னைபோக இருப்னதைபோக உயர்த்திக் கைபோட்டவதம்
தவிறைைபோகவிடம். உத்திமயைபோகபூர்வ ேைபோணவர் அறேப்புக்களைபோவினை
UNEF  (Union  Nationale  des  tudiants  de  France  -  é மதசிய பிலரஞ்சு
ேைபோணவர் சங்கம்) எனனத னெ அரசியல அறேப்புக்கள
ேற்றம் அரைபோஜேகவைபோத சக்திகளின பிரதிநிதிகறளயும் லகைபோண்டத;
ஆயினும்கூட, ேைபோணவர் ஒருங்கணப்புக் கழுவின னணி,
னறறழைய அறேப்புக்களின கட்டப்னைபோட கறிறைந்தவருகிறைத
ேற்றம் அங்க ஒரு புதிய அரசியல மநைபோக்கநிறெக்கைபோவினை ஒரு
தீவிரத் மதடல உளளத எனனதற்க ஒரு கறிகைபோட்டெைபோகம்.

ஒரு புதிய புனட்சிகன தரைலரைமரைய கட்டியரைமத்தல்

எவினைத உறரயின ஆரம்னத்தில கடந்த 10 ஆண்டகளில
நறடலனற்ிறை பிலரஞ்சு சமூக இயக்கங்களின றேயப்
னடிப்பிறவினையைபோவினைத, திவைபோெைபோகவிட்ட லதைபோழிற்சங்க,
சீர்திருத்தவைபோத கருவிகளில இருந்த லதைபோழிெைபோள வர்க்கம்
முறித்தக் லகைபோளளமவண்டம் எனறம் சுயைபோதீவினைேைபோவினை அரசியல
இயக்கத்றத வளர்க்க மவண்டம் எனறம் ஏற்கவினைமவ
கறிப்பிட்டிருந்மதன.

இப்னணி ஒரு தசைபோப்தத்திற்க முன இருந்தறதவிட இனற
மிகக் கூடதெைபோவினை, மநரடியைபோவினை வடிவில தனறேயில
லவளிவந்தளளத. நைபோனகைபோம் அகெத்தின அறவினைத்தெகக்
கழுவின புரட்சிகர மசைபோசலச முனமவினைைபோக்கற்கம், அரசியல
ஸதைபோனகத்தின நறடமுறிறைக்கம் இறடமய, இடத ஆக நிற்னத
மிகக் கறிறைவைபோக இருக்கம் அளவுக்க லதைபோழிற்சங்கங்கள,
இடதசைபோரி முதெைபோளித்தவக் கட்சிகள ேற்றம் அவற்றின கட்டி
முதெைபோளித்தவ தீவிரப் மனைபோக்கன இறணஉறப்புக்கள (LCR, LO

மனைபோனிறைறவ) வெதக்க நகர்ந்த விட்டவினை. கட்டி
முதெைபோளித்தவ "இடதகளின" சீரழிவு ஒரு புதிய கட்டத்றத
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அறடந்தளளத. அவர்கள முதெைபோளித்தவ ஆட்சிக் கருவியின
ஒரு னைபோகேைபோக விட்டவினைர்.

இதவும் ஒரு சர்வமதச நிகழ்வுப்மனைபோக்கத்தைபோன.

இத்தைபோலயில, LCR இன சமகைபோதர அறேப்பு உட்னட
லனரும்னைபோெைபோவினை கட்டி முதெைபோளித்தவ "இடத" அறேப்புக்கள
தங்கறள Rifondazione  Communista  எனனதில கறரத்தக்
லகைபோண்டவிட்டவினை; அத மரைபோேமவினைைபோ புமரைபோடியின மதர்தல
கூட்டணியைபோவினை Unione இன ஒரு னகதியைபோகம்.

இத்தைபோலய உதைபோரணம், "புதிய தைபோரைபோள வைபோதத்றத" அவர்கள
நிரைபோகரித்ததின உண்றே முக்கயத்தவத்றத
அம்னெப்னடத்தகிறைத. ஐமரைபோப்பிய கழுவின தறெவரைபோக ஐந்த
ஆண்டகள இருந்த புமரைபோடி, எந்த அரசியலவைபோதிறயயும்விட,
ஐமரைபோப்பிய ஒனறியத்தின புதிய தைபோரைபோளவைபோத லகைபோளறகப்
மனைபோக்கன உருவேைபோக உளளைபோர்; இந்தப்மனைபோக்கத்தைபோன பிலரஞ்சு
லனைபோதவைபோக்லகடப்றன உறதியைபோக நிரைபோகரித்திருந்தத. Unione இன
முக்கய அங்கேைபோக இருப்னத Margherita கட்சியைபோகம்; இத
ஐமரைபோப்பிய ஒனறியத்திற்கள மஜேர்ேனிய Free  Democrats க்கள
ேற்றம் பிரைபோனசின UDF (பிலரஞ்சு ஜேவினைநைபோயத்திற்கைபோவினை
ஒனறியம்) ஆகயவற்றடன ஒத்தறறழைக்கிறைத, இறவ இரண்டம்
சுதந்திர சந்றத முறிறைறய தீவிரேைபோக ஆதரிப்னறவ ஆகம்.
ஆவினைைபோல இத இத்தைபோலயில உளள கட்டி முதெைபோளித்தவ
தீவிரப்மனைபோக்கவினைர் புமரைபோடியுடன கூட்டச் மசர்ந்த தங்கறள
முழுறேயைபோக இறணத்தக் லகைபோளவறத தறட லசய்யவிலறெ.

மஜேர்ேனியில சமூக ஜேவினைநைபோயகக் கட்சி (SPD) கறிஸதவ
ஜேவினைநைபோயகவைபோதிகளுடன மசர்ந்த ஒரு லனரும் கூட்டணிறய
அறேத்த லகைபோண்டளளத. லதைபோழிற்சங்கங்களின லநருக்கேைபோவினை
ஒத்தறறழைப்புடன, அறவினைத்த முந்றதய சமூக நெனகறள
அழிக்கம் னணிறயயும் சமூக ஜேவினைநைபோயகக் கட்சி
எடத்திருக்கிறைத. இந்நிறெயில SPD க்கம் கறிஸதவ
ஜேவினைநைபோயகவைபோதிகளுக்கம் மவறனைபோட கைபோண்னத இெகவில
சைபோத்தியேைபோவினைதலெ. கறிஸதவ ஜேவினைநைபோயகவைபோதிகளுக்க சற்மிறை
இடதில எப்னடியும் SPD உளளத எனனத லதளிவைபோவினை
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அனத்தேைபோகம். மஜேர்ேனியில "இடத கட்சி" எனனத இதற்க
எதிர்விறளவைபோக அறேக்கப்னட்டளளத, இப்லனைபோழுத அதில
கட்டத்தட்ட அறவினைத்த கட்டி முதெைபோளித்தவ "இடத"
அறேப்புக்களும் மசர்க்கப்னட்டளளவினை.

இடத கட்சி எனனத, மேற்கல அதிருப்தி அறடந்த சமூக
ஜேவினைநைபோயகவைபோதிகள ேற்றம் லதைபோழிற்சங்க அதிகைபோரத்தவத்திவினைர்,
கறழைக்கல இருந்த னறறழைய ஸரைபோலனிச அரச கட்சியில,
அதைபோவத ஜேவினைநைபோயக மசைபோசலச கட்சி (PDS) இல எஞ்சி
இருப்னவர்களுடன மசர்ந்த உருவைபோகய கெறவ ஆகம்.
இத்தைபோலயில Riofondazione இருப்னத மனைபோல, மஜேர்ேனியில உளள
இடத கட்சி, ஐயத்திற்க இடமினறி முதெைபோளித்தவ
ஒழுங்கமுறிறைறயத்தைபோன னைபோதகைபோக்கிறைத. அத களத்தில
இிறைங்கவதற்க முனவினைமர அதன லசைபோந்த பீதி லவளிவரும்
வறகயில இத லதளிவைபோயிற்ற. SPD உடன நைபோனக
ஆண்டகளைபோக கூட்டணியில இருக்கம் PDS நிறிறைந்த மனர்லன
ேைபோநிெ சட்டேனிறைம் மதசம் முழுதம் மவறெத் தகர்ப்புக்கள
ேற்றம் லனைபோதத்தறிறையில ஊதியக் கறிறைப்புக்கள, கலவிக்கைபோவினை
லசெவிவினைங்கறள கறிறைத்தல லனைபோத வீடகள கட்டவறத
தனியைபோருக்க தைபோறரவைபோர்த்தல மனைபோனிறை லசயற்னைபோடகளுக்க
முனமவினைைபோடிப் னங்றக லகைபோண்டளளத.

எங்க மநைபோக்கனும் ஒனற லதளிவைபோகிறைத: இத்தறகய
இடதின அறவினைத்றதயும் னற்றக (catch-all  movements) எனனும்
இயக்கங்கள, அதிருப்தி அறடந்த லதைபோழிற்சங்க
அதிகைபோரத்தவத்திவினைர், ஸரைபோலனிசத்திற்க பினவினைர் வந்தவர்கள
ேற்றம் கட்டி முதெைபோளித்தவ தீவிரப்மனைபோக்கவினைர் ஆகமயைபோரைபோல
முதெைபோளித்தவ சமூகத்தின லநருக்கடிக்க தக்க னதிறெ
லகைபோடக்க முடியவிலறெ. மிக வளர்ச்சி அறடந்த நிறெயில
லநருக்கடிறய லகைபோண்டளள தற்மனைபோறதய அறேப்றன கைபோக்கம்
இயங்கமுறிறையைபோகமவ அறவ இருக்கனிறைவினை.

இதற்கறடயில வெதசைபோரி முதெைபோளித்தவ வட்டைபோரங்கள
தங்களுறடய லசைபோந்த அரசியல தயைபோரிப்புக்கறளயும் நடத்தி
வருகனிறைவினை.
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மகைபோலச UMP க்கள பிரதே ேந்திரி விலப்னனுக்கம்
உளதறிறை ேந்திரி சைபோர்க்மகைபோசிக்கம் இறடமய இருக்கம் பூசல
இரண்ட மனரவைபோக்கள லகைபோண்ட ேனிதர்களிறடமய
கைபோணப்னடம் பூசறெவிடக் கூடதெைபோவினை தனறேறய
லகைபோண்டதைபோகம். ஆளும் வர்க்கம் சர்வைபோதிகைபோர வறகயிெைபோவினை
ஆட்சிறய வளர்க்க முயலகிறைத. சைபோர்க்மகைபோசி ேரபு வறகயிெைபோவினை
மகைபோலச ேற்றம் வெதசைபோரி ஆட்சிகளின இயலனைபோவினை
கூறனைபோடகறள அதைபோவத சட்டம் ஒழுங்க எனிறை வவினைப்புறர,
புெம்லனயர்ந்மதைபோர்களுக்க எதிரைபோவினை கடறேயைபோவினை நடவடிக்றக,
இவினை, ேத தீவிர லவறிக்க ஊக்கம் லகைபோடத்தல மனைபோனிறைவற்றிறை
இறணத்தளளவர் ஆவைபோர்.

ஒரு மதசியவைபோதப் லனைபோருளைபோதைபோரம் ேற்றம் லவளியுிறைவுக்
லகைபோளறகயுடன, அமதமனைபோெ லனருநிறவவினைக் கூறனைபோடகறளயும்
இறணக்கம் வலுவைபோவினை, சர்வைபோதிகைபோர அரசுக்கைபோவினை ஒரு அரசியல
நிறெப்னைபோட்டக்கைபோக அவர் வைபோதிடகிறைைபோர். இதற்க எதிரிறடயைபோக
விலப்னன, CPE க்க எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்தில
லதைபோழிற்சங்கங்கறள ேதியைபோத நினிறைமனைபோத, சைபோர்க்மகைபோசி
அவற்றிறையும் மசர்த்தக் லகைபோளள முற்னட்ட இறதியில
லவற்றிலனற்ிறைைபோர். அவருறடய தறெறேயிலதைபோன
உடனனைபோட்டிற்கைபோவினை மனச்சுவைபோர்த்றதகள நறடலனற்ற இறதியில
இயக்கம் முடிவிற்க வந்தத. 

லதைபோழிற்சங்கங்கறளயும் ஏறவினைய சமூக அறேப்புக்கறளயும்
அரசுடன இறணக்கம் முயற்சியில சைபோர்க்மகைபோசி ஈடனட்டளளைபோர்;
லதைபோழிற்சங்கங்கள இறத ஆர்வத்தடன பினனற்ிறை தயைபோரைபோக
உளளவினை.

இச்சூழ்நிறெயில நைபோனகைபோம் அகெத்தின அறவினைத்தெகக்
கழு ேற்றம் உெக மசைபோசலச வறெத் தளத்தின லனைபோறப்பு
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின சுயைபோதீவினை அரசியல இயக்கத்திற்கைபோவினை
அடிப்னறடறயயும் ஒரு புதிய புரட்சிகர கட்சிறய நிறவுதலும்
ஆகம்.

மனைபோர்க்கணம் ேற்றம் லதருக்களில இருந்த அழுத்தம்
லகைபோடப்னத எனனறவ அரசைபோங்கத்றத தந்திமரைபோனைபோயமுறிறையில
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சலுறககறள லகைபோடக்க கட்டைபோயப்னடத்திவினைைபோலும், அரசியல
மநைபோக்கநிறெ, தறெறே ஆகயவற்றின அடிப்னறடப்
பிரச்சிறவினைகள தனனியலனைபோக தீர்க்கப்னட முடியைபோதறவ ஆகம்.
இதற்கைபோவினை முனனினந்தறவினை அரசியல நவினைறவ உயர்த்தவதம்
வளர்த்லதடப்னதேைபோகம். லதைபோழிெைபோள வர்க்கம், அதன நெனகள
முழு முதெைபோளித்தவ ஒழுங்கடனும் இறயந்தமனைபோக முடியைபோத
எனனறத கட்டைபோயம் உணர மவண்டம். மதசிய எலறெகளுக்க
அப்னைபோல னைபோர்றவ லசலுத்த அத கற்றக் லகைபோளளமவண்டம்
ேற்றம் தனனுறடய சர்வமதச வர்க்க சமகைபோதர சமகைபோதரிகளுடன
ஐக்கயப்னட மவண்டம். முதெைபோளித்தவக் கட்சிகளில இருந்தம்
அதன முதலநிறெ ேற்றம் தறணநிறெ முகவைபோண்றேகளில
இருந்தம் சுயைபோதீவினைேைபோவினை முறிறையில தனறவினை ஒழுங்கறேத்தக்
லகைபோளள மவண்டம்.

அரசியல கலவியளிக்கம் இப்னணிதைபோன, உெக மசைபோசலச
வறெத் தளத்தின முயற்சிகளின றேயத்தைபோவினைேைபோக உளளத.
பிரைபோனசில கடந்த 10 ஆண்டகளைபோக எேத னணி,
நூற்றக்கணக்கைபோவினை கட்டறரகளைபோக எேத கட்சி
னத்திரிறகயிலும், 1998 ல இருந்த உெக மசைபோசலச வறெத்
தளத்திலும் லவளிவந்தளளவினை. அறவ லனரும் வளேைபோவினை
அனுனவத்றத, னலவித அரசியல னகப்னைபோய்வு ேற்றம்
ேதிப்பீடகளில லகைபோண்டளளவினை; இறவ அறவினைத்தம் அரசியல
னணிகறள புரிந்த லகைபோளவதற்க லனரும் னங்களிப்றன
லசய்கனிறைவினை. இந்த அடிப்னறடயிலதைபோன நைபோனகைபோம் அகெத்தின
அறவினைத்தெகக் கழுவின னகதி பிரைபோனசில வளர்க்கப்னட்டைபோக
மவண்டம்.



10

லிவேலயராப்பினைல வேலஜராஸ்னனும ட்பொதரராட்ஸ்கிசமும:
பிபொதரஞ்ச பிரதமாரின் கடந்தகரா வேலைம

பொததராடர்னராப்பினை விது வேராதம

Peter Schwarz
27 June 2001

கடந்த மூனற வைபோரங்களைபோக பிலரஞ்சு னத்திரிறக
ஊடகங்கள பிரைபோனசின பிரதேர் லமயைபோவினைல மஜேைபோஸனனின
ட்லரைபோஸகச கடந்தகைபோெம் லதைபோடர்னைபோக லவளியைபோவினை லசய்திகளைபோல
நிறிறைந்திருந்தவினை.

Le  Parisien னத்திரிறக, சர்வமதச கம்யூனிஸட் அறேப்பின
[OCI] முனவினைைபோள அங்கத்தவரைபோவினை னைபோட்ரிக் டிறிஷ் (Patrick  Dierich)

இன மனட்டிறய லவளியிட்டதடன அத ஆரம்பித்தத. 1968
இல இருந்த 1986 வறர OCI இன அங்கத்தவரைபோவினை 56 வயத
வைபோனலவளி ஆரைபோச்சியைபோளர் டிறிஷ், 1971 மகைபோறடகைபோெத்தில
மஜேைபோஸனறவினை கட்சியின அங்கத்தவரைபோக தைபோன அறிந்திருந்ததைபோக
லதரிவித்திருந்தைபோர். அவர் ''இதில எந்தவித தவறம் இலறெ.
1971 இல அவர் இருந்த கட்சிக் கறளயிமெமய நைபோனும்
இருந்மதன. அவர் மதைபோறழைர் 'மிமஷல'  எவினைவும்  நைபோன  மதைபோறழைர் ‘
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புளூம்’  எவினைவும் அறறழைக்கப்னட்மடைபோம். நைபோங்கள அறவினைவரும்
புறவினைலனயறரக் லகைபோண்டிருந்மதைபோம்'' எவினைக் கறிப்பிட்டைபோர்.

னைபோட்ரிக் டிறிஷ் இன கருத்தக்கள ஒனறம்
புதிதைபோவினைறவயலெ. இப்னடியைபோவினை வதந்திகள 1995 இல இருந்மத
உெைபோவுகனிறைவினை. ஆவினைைபோல இதற்கைபோவினை உறதியைபோவினை ஆதைபோரங்கள
இதவறர எதவும் இலறெ. 1980 கள வறர OCI இன முக்கய
அங்கத்தவரைபோக இருந்த தவினைத சமகைபோதரவினைைபோவினை ஒலவிமய ஐ நைபோன
எவினை தவிறைைபோக அறடயைபோளம் கண்டதன விறளவு எவினை மஜேைபோஸனன
இவற்றிறை எப்மனைபோதம் நிரைபோகரித்தளளைபோர்.

னைபோட்ரிக் டிறிஷ் இன கருத்தக்கறள லதைபோடர்ந்த,
இனனுலேைபோரு முனவினைைபோள OCI அங்கத்தவரைபோவினை 80 வயதறடய
லனைபோறிஸ ஃபிலரனலகல (Boris Fraenkel) இன மனட்டி ஒனற Nouvel

Observateur எனனும் வறெத் தள வைபோர இதழ் ஒனறில
லவளிவந்தத. அப்மனைபோத கறழைக்க பிரஷ்யைபோவில இருந்த மஜேர்ேன
நகரேைபோவினை டைபோனஸிக் (Danzig) இல (இப்மனைபோத Gdansk) மஜேர்ேன-
யூதக் கடம்னத்தில பிிறைந்தைபோர். இவர் நைபோஜிகளிடமிருந்த தப்பி
சுவிட்சர்ெைபோந்றத மநைபோக்கச்லசனற, யுத்தத்தின பினவினைர் பிரைபோனசில
கடிமயறிவினைைபோர். அங்க அவர் OCI இன ஸதைபோனக அங்கத்தவரைபோக
இருந்தைபோர்.

லனைபோறிஸ ஃபிலரனலகல ஒரு வருடத்திற்கம் மேெைபோக தவினைத
அடக்கேைபோடி கடியிருப்பில அவருக்க அரசியல கற்பித்தமனைபோத,
1964 இல மஜேைபோஸனறவினை அறிந்தலகைபோண்டதைபோக கறிப்பிட்டைபோர்.
மேலும் ''லமயைபோவினைல மஜேைபோஸனன எவினைத வீட்டில நடந்த
'புரட்சிகர கலவி வகப்புகளில' ஒழுங்கைபோக கெந்தலகைபோண்டைபோர்.
இவ்வகப்புகள ட்லரைபோட்ஸகச இயக்கத்தில இறணவதற்கைபோவினை
முனநினந்தறவினைகளைபோகம். எவினைத னெ மதைபோறழைர்கள லனருறேயுடன
கூறவத மனைபோல, இளம், இடதசைபோரி இறளஞர்கறள எவினைத
வறெயில விழுத்தவத எவினைத விமஷட தனறேயைபோகம்.
மஜேைபோஸனன அப்மனைபோத cole Nationale D'administrationÉ  [ENA, பிலரஞ்சு
அரசியல உயர்ேட்டத்திவினைருக்கைபோவினை னலகறெக் கறழைகேைபோகம்] இல
கலவி கற்றக்லகைபோண்டிருந்தைபோர். நைபோன அவருக்க இரகசியேைபோக
னயிற்சியளித்மதன. எதிர்கைபோெத்தில உயர் அரச அதிகைபோரியைபோக
வரவிருப்னவர் ஒரு புரட்சிக்கைபோரரைபோக கைபோட்டிக்லகைபோளள
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விரும்னவிலறெ. கெந்தறரயைபோடல மூெம் நைபோங்கள
நண்னர்களைபோமவினைைபோம்'' எவினை கறிப்பிட்டைபோர்.

தவினைத நட்பிற்க ஆதைபோரேைபோக அவர் விடமுறிறையின மனைபோத
'லமயைபோவினைல' எவினை றகலயழுத்திட்ட அனுப்னப்னட்ட தனைபோல
அட்றடறய கைபோட்டிவினைைபோர். லனைபோறிஸ ஃபிலரனலகல, தைபோன 1966
இல கட்சியிலருந்த விெக்கப்னட்டபின மஜேைபோஸனன உடவினைைபோவினை
லதைபோடர்புகறள இறழைந்ததைபோக கூறிவினைைபோர். அப்மனைபோறதய OCI இன
தறெவரைபோவினை பியர் ெம்மனர், மஜேைபோஸனன உடவினைைபோவினை
லதைபோடர்புகறள றவத்திருந்ததைபோக, தைபோன கருதவதைபோக
கறிப்பிட்டைபோர். ஆவினைைபோல தனவினைைபோல இதறவினை
உறதிப்னடத்தமுடியைபோத எனிறைைபோர். லனைபோறிஸ ஃபிலரனலகல, OCI

இல இருந்த லவளிமயற்ிறைப்னட்டதற்க அவர் விலல் ஹெலம்
றரஹ்ஷ் (Wilhelm  Reich) இவினைதம் ல் ஹெர்னர்ட் ேைபோர்க்கூன (Herbert

Marcuse) இவினைதம் கருத்தக்களுக்க இறசந்ததம், அவர்களின
புத்தகேைபோவினை Eros  and  Civilisation இறவினை பிலரஞ்சில
லேைபோழிலனயர்த்ததமே கைபோரணலேவினைக் கூறிவினைைபோர்.

மதசிய சட்டேனிறைத்தில, னைபோரைபோளுேனிறை மகளவி மநரத்தில
இத லதைபோடர்னைபோக மஜேைபோஸனனிடம் மகட்கப்னட்டமனைபோத முதல
தடறவயைபோக தவினைக்க உண்றேயைபோக ட்லரைபோட்ஸகச
இயக்கத்தடன லதைபோடர்பு இருந்தறத ஒப்புக்லகைபோண்டளளைபோர்.
அவர் ''தைபோன 60 ம் ஆண்டகளில ட்லரைபோட்ஸகச கருத்தக்களில
ஆர்வம் லகைபோண்டிருந்ததைபோகவும், இந்த அரசியல இயக்கத்தின
கழுக்களில ஒனறடன லதைபோடர்பு றவத்திருந்ததைபோகவும், இத
தவினைத லசைபோந்த புத்திஜீவித, அரசியல கடந்தகைபோெம் னற்றியத
எவினைவும், நைபோன இச்லசைபோலறெ னயனனடத்த
அனுேதிக்கப்னட்டைபோல, இத லதைபோடர்னைபோக தைபோன
லவட்கப்னடவிலறெ'' எவினைவும் கூறிவினைைபோர்.

அவர் மேலும் ''தைபோன இத்லதைபோடர்புகளைபோல சிெ பிரசித்தேைபோவினை
ேனிதர்கறள அறிந்தலகைபோளளக் கூடியதைபோக இருந்ததைபோகவும், இத
தவினைத லசைபோந்த அபிவிருத்திக்க உதவியதைபோகவும், இத
லதைபோடர்னைபோக நைபோன கவறெப்னடமவைபோ அலெத
ேனனிப்புக்மகட்கமவைபோ மதறவயிலறெ'' எவினைவும் கறிப்பிட்டைபோர்.
அவர் கடந்தகைபோெத்தில னெ சந்தர்ப்னங்களில தைபோன ''ஒரு Suez
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இவினைதம் Budapest  இவினைதம்'' கறழைந்றதயைபோக இருந்மதன எவினை
கறிப்பிட்டளளைபோர். [Suez- எவினை கறிப்பிடப்னடவத அந்மநரம்
பிரைபோனசின சமூக ஜேவினைநைபோயக பிரதேரைபோவினை கீ லேைபோமெ (Guy Mollet)

இன கீழ் பிரைபோனசும், பிரித்தைபோனியைபோவும் எகப்தின மீத
னறடலயடத்தறத ேறிறைமுகேைபோக கறிக்கிறைத. Budapest- 1956
இல ் ஹெங்மகரியின எழுச்சிகறள மசைபோவியத் னறடகள
ஒடக்கயறத கறிக்கிறைத.] அப்மனைபோத மஜேைபோஸனன 19
வயதைபோவினைவரைபோக இருந்தைபோர்.

அடத்தநைபோள அவர் Radio Europe 1 ஆல விமசடேைபோக ஒழுங்க
லசய்யப்னட்ட மனட்டி ஒனறில, அவருக்கம் OCI  இற்கம்
இறடயிலருந்த லதைபோடர்பு சம்னந்தேைபோக வினரேைபோக கறிப்பிட்டைபோர்.
அதில அவர் அப்மனைபோத ''உறதியைபோவினை னெ ேனிதர்கறளயும்,
மனைபோர்க்கணம் மிக்க லதைபோழிெைபோளர்கறளயும், சிெமவறள
புத்திஜீவிகறளயும் அறிந்தலகைபோண்டதைபோகவும், இத மிகவும்
னயனுளள ேைபோற்ிறைைபோவினைதைபோக இருந்தத, நைபோன cole  NationaleÉ

D'administration இல லனற்ிறை சிிறைந்த கலவிக்க கட்டத்தட்ட ஒரு
சேைபோளிக்கக்கூடிய ஒனற எவினை கூிறைமுடியும்'' எவினை லதரிவித்தைபோர்.
அவர் ''தீவிரப்மனைபோக்கன அனுனவத்றத
லனற்றக்லகைபோண்டதைபோகவும், ேற்ிறைவர்கறளவிட தைபோன அதறவினை
விளங்கக் லகைபோளளும் திிறைனலனற்றிருந்ததைபோகவும்'' கூறிவினைைபோர்.

லு லேைபோண்ட் னத்திரிறகயும் "லமயைபோவினைல மஜேைபோஸனனின
ட்லரைபோட்ஸகச கடந்தகைபோெம்'' எனிறை தறெயங்கத்தின கீழ் நீண்ட
கட்டறர ஒனறிறை லவளியிட்டிருந்தத. அதில, அப்மனைபோத 1971
யூன இல மசைபோசலஸட் கட்சியில மஜேைபோஸனன OCI இன 'இரகசிய
அங்கத்தவரைபோக' [ேறிறைவைபோக இயங்கனவரைபோக] இறணந்த
லகைபோண்டைபோர் எவினைக் கூறியத. அப்னத்திரிறக, 1969-1971 வறர
OCI இல மஜேைபோஸனனின கறளயில இருந்த 10 மனறர
சைபோட்சியேைபோக றவத்திருப்னதைபோக கறிப்பிட்டத. ஆவினைைபோல
அவர்களில னைபோட்ரிக் டிறிஷ் இறவினையும் ஈமவைபோன லனமிறைபி (Yvan

Berrebi) எவினைப்னடனவறரயும் தவிர ஏறவினைமயைபோரின லனயர்கறள
கறிப்பிடவிலறெ.

அப் னத்திரிறக லதைபோடர்ந்தம், ''70 ஆம் ஆண்டகள
முழுவதம் மஜேைபோஸனன OCI உடவினைைபோவினை லதைபோடர்புகறள னரைபோேரித்த
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வந்தததைபோகவும், மசைபோசலஸட் கட்சியின லசயெைபோளரைபோக
லதரிவுலசய்யப்னட்ட 6 வருடங்களின பினவினைமர 1987 ம்
ஆண்ட OCI இன தறெவரைபோவினை பியர் ெம்மனர் உடவினைைபோவினை
லதைபோடர்புகறள தண்டித்தக் லகைபோண்டதைபோகவும் கறிப்பிட்டத.
அவர்கள மேலும் லனயர் கறிப்பிடைபோத, 70 ம் ஆண்டகளில OCI

இன முழுமநர அங்கத்தவர்களைபோவினை இரண்ட சைபோட்சியங்கறள
இதற்க ஆதைபோரேைபோக கறிப்பிட்டவினைர். பியர் ெம்மனர் தவினைத
னைபோரிஸ OCI அலுவெகத்தில மஜேைபோஸனன உடவினைைபோவினை
லதைபோடர்புகறள இரகசியேைபோக றவத்திருக்கவிலறெ. அவர்
கம்யூனிஸட் கட்சி தறெவரைபோவினை மஜேைபோர்ஜ ேைபோர்மஷ உடவினைைபோவினை ஒரு
லதைபோறெக்கைபோட்சி விவைபோதத்திற்கைபோக மஜேைபோஸனன தயைபோரைபோவதற்கைபோக
தைபோம் உதவியதைபோக 1980 ஏப்பிரல ேைபோதம் லனருறேயுடன
கூறியிருந்தைபோர்.

முனறவினைநைபோள OCI இன தறெவர்களிடமிருந்த சரியைபோக
தகவலகறள லனறம் லு லேைபோண்ட் இன முயற்சி மதைபோலவியில
முடிந்தத. தற்மனைபோத 84 வயதைபோவினை பியர் ெம்மனர் இத
லதைபோடர்னைபோக கருத்த லதரிவிக்க ேறக்கனிறைைபோர். OCI இல இருந்த
உருவைபோகய லதைபோழிெைபோளர் கட்சி [Parti  des  Travailleurs  - PT] இன
மதசிய லசயெைபோளரைபோவினை டைபோனியல களுக்ஸறடய்ன (Daniel

Gluckstein), தைபோன ''தற்மனைபோறதய மஜேைபோஸனறவினை னற்றி ேட்டம் மனச
தயைபோரைபோக இருப்னதைபோகவும், மஜேைபோஸனனின கடந்தகைபோெம் அவரத
பிரச்சறவினை, எேத பிரச்சறவினையலெ, ேற்ிறைறவ எேக்க
மதறவயிலறெ'' எவினைவும் கூறிவினைைபோர். வரெைபோற்ற ஆசிரியரைபோவினை
பியர் புறமவ (Pierre  Brou )é  இறதப்னற்றி தவினைக்க ஒனறம்
லதரியைபோத எனிறைைபோர். லு லேைபோண்ட் இன கருத்தப்னடி மசைபோசலஸட்
கட்சியினுள உட்புகதலவைபோத மவறெகளுக்க லனைபோறப்னைபோக
இருந்த, 70 ஆம் ஆண்டகளில OCI இன இறளஞர்
இயக்கேைபோவினை AJS இன லசயெைபோளரைபோக இருந்த சைபோர்ல மனர்க்
(Charles Berg) எந்த கருத்றதயும் கூிறை ேறத்தவிட்டைபோர்.

சைபோர்ல மனர்க் 1979 ம் ஆண்ட OCI இல இருந்த
லவளிமயற்ிறைப்னட்டைபோர். இவர் தற்மனைபோத ஜேைபோக் கர்ஸவினைர் (Jacques

Kirsner) எனிறை லனயரில லதைபோறெக்கைபோட்சி நிகழ்ச்சி
தயைபோரிப்னைபோளரைபோக மவறெ லசய்கனிறைைபோர். இவர், OCI  இற்கம்
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லமயைபோவினைல மஜேைபோஸனனுக்கம் இறடயிெைபோவினை உிறைவு லதைபோடர்னைபோக
1999 ம் ஆண்டில Lib rationé  னத்திரிறகக்க எழுதிய கட்டறர
ஒனறில, ''லமயைபோவினைல மஜேைபோஸனனுடன னெவருட கைபோெம் ஒமர
புரட்சிகர, மசைபோசலச, ஜேவினைநைபோயக நம்பிக்றககளுக்கைபோக ஒனிறைைபோக
அரசியல ரீதியைபோக மனைபோரைபோடிமவினைைபோம்'' எவினை உறதிப்னடத்தி
இருந்தைபோர். OCI இற்கம் லமயைபோவினைல மஜேைபோஸனனுக்கம்
இறடயிெைபோவினை உிறைவு லதைபோடர்னைபோக கறிப்பிட்டைபோர்.

லு லேைபோண்ட் இல கறிப்பிடப்னட்ட கருத்தக்கள
லதைபோடர்னைபோக Radio  Europe  1 இவினைைபோல மகட்டப்னட்டமனைபோத,
மஜேைபோஸனன சந்திப்புக்களும், கூட்டங்களும் நடந்தறத
ேறக்கவிலறெ. ஆவினைைபோல அறவ ''தனிப்னட்ட விடயங்களைபோகம்''
ேற்றம் இறவ மசைபோசலஸட் கட்சியில தவினைத னகரங்க,
லவளிப்னறடயைபோவினை நடவடிக்றககறள னைபோதிக்கவிலறெ எவினைக்
கூறிவினைைபோர்.

மசைபோசலஸட் கட்சியில OCI இன 'இரகசிய அங்கத்தவரைபோக'
1971 ஆம் ஆண்ட மசர்ந்தைபோரைபோ, எப்மனைபோத அதனுடவினைைபோவினை
அரசியல, புத்திஜீவிதத் லதைபோடர்புகறள தண்டித்தக் லகைபோண்டைபோர்
எவினை மகட்கப்னட்டதற்க, அவர் ''தைபோன மசைபோசலஸட் கட்சியில
சுயேைபோக இறணந்ததைபோகவும், அங்க சுயைபோதீவினைேைபோக
லசயற்னட்டதைபோகவும், 1973 இல இருந்த மசைபோசலஸட் கட்சிறய
லனைபோறப்மனற்ிறைதிலருந்த ஒரு முழுறேயைபோவினை மசைபோசலஸட்
கட்சியின அங்கத்தவரைபோக இயங்கயதைபோக'' கறிப்பிட்டைபோர். மேலும்
''நைபோன றவத்திருக்க விரும்பிய லதைபோடர்புகள,
கெந்தறரயைபோடலகள அறவினைத்தம் முற்றிலும் தனிப்னட்ட
விடயங்கமள தவிர அறவ லவளிப்னறடயைபோவினைறவ அலெ
எவினைவும், தைபோன 1973-1981 வறர நைபோன கலவி அறேச்சரைபோகவும்,
ஏறவினைய னதவிகறளயும் பினவினைர் வகத்தமனைபோத அதில ஏதைபோவத
பிரச்சறவினைகள இருந்ததைபோ எவினை னைபோருங்கள'' எவினைவும் கூறிவினைைபோர்.

மஜேைபோஸனனின ஒப்புக்லகைபோளளல லதைபோடர்னைபோவினை
லனைபோதேக்களின பிரதினலப்பு  ேட்டப்னடத்தப்னட்டதைபோகமவ
இருந்தத. தவினைத லசைபோந்த முகைபோமிலருந்த லனரும்னைபோலும்
ஒருமித்த  ஆதரறவ அவர் லனற்றிருந்தைபோர். ஒரு சிெ எதிர்க்
கட்சியிவினைர் இதறவினை அரசியெைபோக்க னைபோர்ப்னதடன, ட்லரைபோட்ஸகச
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இயக்கத்தடவினைைபோவினை அவரத வரெைபோற்றிறை எதிர்வரும் மதர்தல
பிரச்சைபோரத்தின ஆயுதேைபோக னயனனடத்த ஜேவினைைபோதினதி ஜேைபோக்
சிரைபோக்கன அலுவெகம் முறவினைவதைபோக சிெ அறிக்றககள
லதரிவிக்கனிறைவினை. மஜேைபோஸனன 2002 ம் ஆண்ட மதர்தலல
மகைபோலஸட்டகளின மவட்னைபோளரைபோவினை ஜேைபோக் சிரைபோக்கறவினை எதிர்த்த
மனைபோட்டியிடவுளளைபோர்.

இதனமனைபோத மஜேைபோஸனன இவ் இரகசியங்கறள
நீண்டகைபோெேைபோக ேறிறைத்த றவத்திருந்தறேக்கைபோக னைபோரியளவில
தைபோக்கப்னடப்மனைபோவதிலறெ. 1960 களின னரந்த அடக்ககள
தீவிரேயப்னட்டிருந்தமனைபோத பிரைபோனசில இறளஞர்கள
தீவிரப்மனைபோக்கறடய அறேப்புகளுடன லதைபோடர்புகறள
றவத்திருந்தத ஒனறம் அபூர்வேைபோவினைதலெ. மகைபோலஸட்டகளின
ஜேவினைைபோதினதியைபோவினை ஜேைபோக் சிரைபோக், தைபோன இறளஞரைபோக இருந்தமனைபோத
ஸரைபோலனிச னத்திரிறகயைபோவினை l'Humanit  é இறவினை விற்னறவினை
லசய்ததைபோக னகரங்கேைபோக ஒத்தக்லகைபோண்டளளைபோர்.

மஜேைபோஸனனின லநருங்கய வட்டைபோரங்களில, 80 ம்
ஆண்டகளில தீவிரப்மனைபோக்க அறேப்புகளில இருந்த னெர்
இனவினைமும் இருக்கனிறைவினைர். னைபோரிஸ இன னைபோரைபோளுேனிறை
உறப்பிவினைரைபோவினை மஜேைபோன-கறிஸமதைபோப் கம்னலடலஸ மசைபோசலஸட்
கட்சியினுள மஜேைபோஸனனின முக்கய ஆதரவைபோளரைபோவைபோர். இவர்
1986 வறர OCI இன ேத்திய கழு உறப்பிவினைரைபோக
இருந்தளளைபோர்.

OCI உம மித்திதனல் உருவானும ''இடதகளின் கூட்டும'' (Union de la Gauche)

இறதியைபோக மஜேைபோஸனன தவினைத தீவிரப்மனைபோக்கறடய
கடந்தகைபோெத்றத னற்றி அண்றேயில ஏற்றக்லகைபோண்டறே ஒரு
தந்திமரைபோனைபோய மநைபோக்கெைபோகம். னகரங்கேைபோக இதறவினை
ஏற்றக்லகைபோளவதன மூெம் அடத்த வருடம் நறடலனிறைவிருக்கம்
மதர்தலல இப்பிரச்சறவினைறய தவினைத எதிரைபோளிகள
னயனனடத்தைபோேல இருப்னதற்கைபோகம். நைபோளைபோந்த அரசியல
மநைபோக்கலருந்த னைபோர்க்கைபோவிட்டைபோலும், மஜேைபோஸனனுக்கம் OCI

இற்கம் இறடயிெைபோவினை லதைபோடர்புகள அடிப்னறடயைபோவினை
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மகளவிகறள எழுப்புகனிறைவினை. தவினைத 30 ஆவத வயதகளில
ட்லரைபோட்ஸகச சிந்தறவினைகளின மீத ஆர்வத்றதக் கைபோட்டியவரும்,
அமநகேைபோக நைபோனகைபோம் அகெத்தின பிரிவில உறப்பிவினைரைபோக
இருந்த ஒரு ேனிதன, 25 வருடங்களின பினவினைர்
முதெைபோளித்தவத்தின முக்கய பிரதிநிதியைபோக பிலரஞ்சு
அரசைபோங்கத்தின தறெறேறய எவ்வைபோற பிரதிநிதித்தவப்
னடத்தக்கூடியதைபோக இருக்கனிறைத?

மஜேைபோஸனனின மநைபோக்கங்கள கறித்த ஒருவர் ஊகம்
லதரிவிக்கமவ முடியும். தவினைத இளறேக் கைபோெத்தில
ட்லரைபோட்ஸகச கருத்தக்களுக்க அவர் உண்றேயில
எந்தளவிற்க ஆதரவளித்தைபோர் எனனறத - உண்றேயில அவர்
லசய்ய விருப்னங்லகைபோளளைபோத அறத - அவர் ேட்டமே
கறிப்பிடமுடியும். இருப்பினும், மஜேைபோஸனனின மனைபோக்கற்கம் OCI

இன அபிவிருத்திக்கம் லநருங்கய லதைபோடர்பு உண்ட. 1960
களின முடிவில, மஜேைபோஸனன OCI உடன லநருக்கேைபோக லதைபோடர்பு
லகைபோண்டிருந்த கைபோெகட்டத்தில, அத ட்லரைபோட்ஸகச
மகைபோட்னைபோடகளில இருந்த விறரந்த விெகயத. 1971 ஆம்
ஆண்ட மஜேைபோஸனன மசைபோசலஸட் கட்சியில இறணயும் மனைபோத,
அறேப்பு ரீதியைபோக பிலரஞ்சு னகதியைபோக இயங்க வந்த OCI,
நைபோனகைபோம் அகெத்தின அறவினைத்தெகக் கழுவிலருந்த
உறடத்தக்லகைபோண்டத.

1971 ஆம் ஆண்ட OCI,  ட்லரைபோட்ஸகயின
லகைபோளறககளுக்க லனைபோருந்தைபோத, ஆவினைைபோல மசைபோசலஸட் கட்சி
தறெவரைபோவினை பிரைபோனசுவைபோ மித்திமரைபோனின மநைபோக்கங்களுக்க
லனைபோருந்தக்கூடிய அரசியல நிறெப்னைபோட்றட பினனற்றியத. OCI

உடவினைைபோவினை மஜேைபோஸனனின லதைபோடர்பு னற்றி மித்திமரைபோனுக்க
அறிவிக்கப்னட்டிருக்கம் எனற னைபோட்ரிக் டிறிஷ்க்கம்,
மஜேைபோஸனனுக்கம் லதரிந்திருக்கம் எனிறைமனைபோதிலும், அத
லதைபோடர்னைபோக அவர் எவ்வித எதிர்ப்பும் கைபோட்டவிலறெ எனனத
எடத்தக்கைபோட்டைபோவினை ஒனிறைைபோகம்.

னைபோட்ரிக் டிறிஷ் இனனடி, ''மித்திமரைபோனுக்க மஜேைபோஸனனின
இரட்றட அங்கத்தவம் லதைபோடர்னைபோக லதரிந்திருந்தத. அவர்
உளநைபோட்ட அறேச்சரைபோக முனவினைர் இருந்தளளைபோர் எனனறத
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ேிறைக்கைபோதீர்கள!... அந்த மநரத்தில, மசைபோசலஸட் கட்சிறய விட
கம்யூனிஸட் கட்சி லதைபோழிெைபோளர்களுக்க லநருக்கேைபோக இருந்தத
எவினை நைபோங்கள கருதவிலறெ. மேலும் மதர்தல தந்திமரைபோனைபோயத்தின
னடி மசைபோசலஸட் கட்சியின மவட்னைபோளமர வெதசைபோரிகறள
மதைபோற்கடிக்கமுடியும். எவினைமவ ஒருவர் மித்திமரைபோனுக்மக
உதவிலசய்ய மவண்டம். இதறவினைமய மஜேைபோஸனனும் தனவினைைபோல
இயலுேைபோவினைளவுக்க லசய்தைபோர். OCI புிறைநிறெரீதியைபோக
மசைபோசலஸடகளின கூட்டைபோக இருந்தத.”

மித்திமரைபோன, மஜேைபோஸனறவினை விறரவைபோகப் புரிந்தலகைபோண்ட
1973 ஆம் ஆண்ட கட்சியின மதசிய லசயெைபோளரைபோக்கவினைைபோர்.
Radio  Europe  1 இற்க அவர் வறழைங்கய மனட்டியில, OCI இல
தவினைத அங்கத்தவம் இதற்க தறடயைபோக இருக்கவிலறெ எவினை
உறதிப்னடத்தியிருந்தைபோர். அதில மித்திமரைபோனுக்க ஏதைபோவத
லதரியுேைபோ? எவினை மகட்கப்னட்டமனைபோத ''எவினைத கருத்தினனடி
யைபோமரைபோ மித்திமரைபோனின கைபோதக்கள இத லதைபோடர்னைபோவினை தகவறெ
கூறியிருக்கமவண்டம். ஆவினைைபோல நைபோங்கள நிச்சயேைபோக இத
லதைபோடர்னைபோக ஒருமனைபோதம் மனசியத கறடயைபோத. நைபோன லசய்தத
அவருக்க பிடித்திருந்தத எவினை நைபோன நிறவினைக்கனமிறைன'' எவினை
கூறிவினைைபோர்.

1971 எப்பிமவினை ( pinay)É  எனனும் இடத்தில நடந்த
ேைபோநைபோட்டில, மித்திமரைபோன மசைபோசலஸட் கட்சியின தறெறேறய
எடத்ததடன, மிகவும் ஆச்சரியப்னடத்தக்க நகர்வுக்க தயைபோர்
லசய்தைபோர். 2 ம் உெக யுத்தத்திற்க பினவினைர் னதவியிலருந்த,
களிர்யுத்தகைபோெ கருத்தகளுக்க அடினணிந்திருந்த முனவினைைபோள
தறெவரைபோவினை கீ லேைபோமெ இற்க ேைபோிறைைபோக, மித்திமரைபோன
“இடதகளின கூட்டிற்க”  (union  de  la  Gauche) வழிலேைபோழிந்தைபோர்.
இதன மூெம் அந்மநரத்தின மதர்தல வைபோய்ப்புகளில கம்யூனிஸட்
கட்சி பினதங்க இருந்த நிறெயில கடியரசு வைபோதிகறளயும்,
பிளவுற்றிருந்த மசைபோசலஸட் மனைபோக்ககறளயும், கம்யூனிஸட்
கட்சிறயயும் ஒனறிறணத்த, அதில மசைபோசலஸட் கட்சி
முனவினைணிப் னங்க வகக்கெைபோம் எவினை கருதிவினைைபோர்.

இந்த னைபோறதறய பினனற்றவதில மித்திமரைபோன ஒரு இடத
சைபோரியைபோகமவைபோ அலெத மசைபோசலஸட்டைபோகமவைபோ நடிப்னதில



லிதயல் உருவாடிப்பினைல் தஜல் உருவாஸ்பனும ட்கொடனல் உருவாட்ஸ்கிசமும: பிகொடனஞ்சு பினதமரின் கடந்தகல் உருவாலம கொடதல் உருவாடர்பல் உருவாடிப்பினை விவாகிறதல் உருவாதம 187

அர்த்தமிலறெ. நைபோஜி-சைபோர்பு விச்சி ஆட்சியின (Vichy  regime)

அதிகைபோரியைபோகவும், பினவினைர் நைபோனகைபோம் கடியரசில முதெைபோளித்தவ
அறேச்சரைபோகவும் இருந்த அவர், ேைபோலனரும் அரசியல
உறதிப்னைபோடகள இலெைபோத ஆவினைைபோல னைபோரிய அரசியல
கறிக்மகைபோளகறள லகைபோண்டவரைபோக இருந்தைபோர். அவர்
ேற்ிறைவர்களின நம்பிக்றகறய னயனனடத்திக்லகைபோளவதில நவீவினை
மஜேைபோசப் ஃபுமஷ (Joseph  Fouch )*é  மனைபோல நம்பிக்றக
லகைபோண்டிருந்தைபோர். இவர் 1965 இல லஜேவினைரைபோல ட மகைபோல இற்க
எதிரைபோவினை இடதகளின லனைபோத மவட்னைபோளரைபோக மதர்தலல
மனைபோட்டியிட்ட கறிப்பிடத்தக்க வைபோக்ககறள லனற்ிறைமனைபோதம்,
பினவினைர் அரசியலல இருந்த ஒதங்கயிருந்தைபோர்.

1968 மே-யூன லனைபோதமவறெ நிறத்தமும், ேைபோணவர்
களர்ச்சியும் மித்திமரைபோனின ''இடதகளின கூட்றட'' (union de la

Gauche) உருவைபோக்கம் முயற்சிக்க புத உத்மவகம் வறழைங்கயத.
அப்மனைபோத ஐந்தைபோவத கடியரசு மவருடன ஆட்டங்கண்டிருந்தத.
ஜேவினைைபோதினதியைபோவினை லஜேவினைரைபோல ட மகைபோல தற்கைபோலகேைபோக
கட்டப்னைபோட்றட இறழைந்திருந்ததடன கம்யூனிஸட் கட்சியின
ஆதரவுடமவினைமய னதவிறய தக்கறவத்தக் லகைபோளள முடிந்தத.
அவரின ஆட்சியின முடிவிற்கைபோவினை அறிகறிகள கைபோணப்னட்டவினை.

இந்த ஆட்சியின லநருக்கடியைபோவினைத, சமூகத்தில ஏற்னட்ட
ேைபோற்ிறைத்தின விறளவுேைபோகம். 1950-60 ஆம் ஆண்டகளில
பிரைபோனஸ ஒரு கறிப்பிடத்தக்க லனைபோருளைபோதைபோர லசழுறேக்கள
லசனிறைதைபோவினைத, லதைபோழிற்தறிறைக்கம் விவசைபோயத்திற்கம் உளள
சேநிறெயில ேைபோற்ிறைத்றத ஏற்னடத்தியத, பிரைபோனசின அரசியலல
னறழைறேவைபோத சக்தியைபோக அதவறர ஆதிக்கம்
லசலுத்திக்லகைபோண்டிருந்த கரைபோேப்புிறை விவசைபோயிகளின
முக்கயத்தவத்றத இலெைபோத லசய்தத. நகரங்களில ஒரு இளம்
லதைபோழிெைபோள வர்க்கம் வளர்ச்சியறடந்தத. ஸரைபோலனிஸடகளின
னைபோதிப்புற்ிறை லசலவைபோக்க ேற்றம் மசைபோசலஸடகள
சிதறண்டிருந்தறே கைபோரணேைபோக இந்த தட்டிவினைரத மனைபோர்க்கணம்
ஒரு புரட்சிகர னைபோறதறய எடப்னதற்க அச்சுறத்தியத.

இந்நிறெறேகளின கீழ் ''இடதகளின கூட்ட''
இவ்வியக்கத்றத அறேதியைபோவினை சூறழைலுக்கள வழிப்னடத்தியதன



188 1968: பினல் உருவான்சின் கொடபல் உருவாத தவாகிறதரைலநிறுத்தமும, மல் உருவாணவாகிறதர் எழுச்சியும

மூெம் அதறவினைக் கட்டப்னடத்தவதற்க மசறவ லசய்தத.
மித்திமரைபோனுக்க அவரத கடந்தகைபோெம் கைபோரணேைபோக னைபோரிய
ேதிப்பிலெைபோத மனைபோதிலும், இவ் இடதகளிவினைத கூட்டின
உதவியுடன னரந்த லதைபோழிெைபோளர்கள ேத்தியில ஒரளவு
ஆதரறவ லனிறைமுடிந்தத. 70 ஆம் ஆண்டகளில,
இடதகளிவினைத கூட்டின மேலருந்த நப்னைபோறசகளும்,
எதிர்னைபோர்ப்புக்களும் மிக அதிகேைபோகம். இதறவினை லதைபோடர்ந்த
1981 ம் ஆண்ட மித்திமரைபோன ஜேவினைைபோதினதியைபோக
லதரிவுலசய்யப்னட்டமனைபோத ஆயிரக்கணக்கைபோமவினைைபோர் வீதிகளில
நடவினைேைபோடிவினைர். ஆவினைைபோல மித்திமரைபோனின மீத றவக்கப்னட்ட
நம்பிக்றகறய அவர் லவகவிறரவிமெமய தகர்த்தைபோர்.

1971 ம் ஆண்டில OCI,  மித்திமரைபோவினைைபோல உருவைபோக்கப்னட்ட
நம்பிக்றககறளயும் எதிர்னைபோர்ப்புக்கறளயும் னெப்னடத்தவதில
ஒரு முக்கயனங்க வகத்தத. இவர்கள அவருக்க மிகவும்
முக்கயேைபோவினைதம், வரமவற்புக்கரியதேைபோவினை ஆதரறவ
இடதிலருந்த வறழைங்கவினைர்.

1969 ஏப்பிரல ேைபோதம் ஜேவினைைபோதினதியைபோவினை லஜேவினைரைபோல ட மகைபோல
னதவி விெகயறத அடத்த மசைபோசலஸட் கட்சியைபோலும்
கம்யூனிஸட் கட்சியைபோலும் ஆதரிக்கப்னடம் ஒரு லனைபோதவைபோவினை
ஜேவினைைபோதினதி மவட்னைபோளருக்கைபோவினை மகைபோரிக்றகறய OCI தவினைத
அரசியல மூமெைபோனைபோயத்தின றேய அச்சைபோக
உயர்த்திக்லகைபோண்டத. அவர்கள இதறவினை ''லதைபோழிெைபோளர்களின
ஐக்கய முனவினைணி'' (Front  unique  ouvrier) எவினைவும், இத ஒரு
தந்திமரைபோனைபோய மநைபோக்கலெ ேைபோிறைைபோக இத தேத முக்கய
மூமெைபோனைபோயம் எவினைவும் வலயுறத்திவினைர். இத
முதெைபோளித்தவத்திற்கம், அரசுக்கம், அதன அரசைபோங்கத்திற்கம்
எதிரைபோக லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்றத ஒரு சுயைபோதீவினைேைபோக நிறத்தவதன
அடித்தளத்தில உருவைபோகயத எவினை OCI  கூறிக்லகைபோண்டத.
இவர்கள தேத னத்திரிறகயைபோவினை La V rité é (இெ. 544, னக்கம் 10)
இல ஆட்சி அதிகைபோரத்திற்கைபோவினை மகளவிக்கைபோவினை னதிலல,
''அரசைபோங்க அதிகைபோரம் னற்றிய பிரச்சிறவினைக்கைபோவினை விறடயைபோவினைத
தைபோமே லதைபோழிெைபோளர்களின ஐக்கய முனவினைணி (Front unique ouvrier)

னற்றிய பிரச்சிறவினைறய தீர்க்கம்'' எவினை கறிப்பிடப்னட்டத. இத
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அதிகைபோரத்திற்கம் அரசுக்கேைபோவினை மகளவிக்கைபோவினை னதிலுடன
தவிர்க்கமுடியைபோதைபோக உளளத எவினை கட்டறர லதைபோடர்ந்தத.

மசைபோசலஸட் கட்சியிவினைதம், ஸரைபோலனிச கட்சியிவினைதம்
இறணந்த ஒரு மவட்னைபோளருக்கைபோவினை ஆதரறவ லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்தின ஆட்சியதிகைபோரத்தடன இறணத்த னைபோர்ப்னத
உண்றேயில ஒரு அனத்தேைபோவினைதைபோகம். னெனத்த வருடங்களைபோக
இவ்விரு கட்சிகளும் முதெைபோளித்தவ அரசின மீதைபோவினை தேத
அடினணிறவ எடத்தக்கைபோட்டியுளளவினைர். ஆவினைைபோல மித்திமரைபோனின
அரசியலுக்க இடதசைபோயம் பூசுதல எனிறைவறகயில மதறவறய
பூர்த்திலசய்தத. 1969 இல இறணந்த இடத மவட்னைபோளறர
உருவைபோக்கவத சைபோத்தியேற்றப் மனைபோவினைமனைபோத OCI,  மசைபோசலஸட்
கட்சியிறவினையும், ஸரைபோலனிச கட்சியிறவினையும் அவர்கள
''னைபோட்டைபோளி வர்க்கத்தின வர்க்க முனவினைணிறய'' (le front de classe

du  proletariat) அழித்ததைபோக கற்ிறைம் சைபோட்டிவினைர். மிமஷல
லிறைைபோக்கைபோவின ஐக்கய மசைபோசலஸட் கட்சியும் (PSU) அென
கறிவினின கம்யூனிஸட் கறழைகமும் (Communist  League) தேத
மவட்னைபோளர்களுடன ஜேவினைைபோதினதி மதர்தலல மனைபோட்டியிட்டமனைபோத,
"வர்க்க முனவினைணிறய உறடப்னதைபோக" OCI கற்ிறைஞ்சைபோட்டியத.

இந்தப் னக்கத்திலருந்த வரும் ஆதரறவ மித்திமரைபோன
லவளிப்னறடயைபோக னைபோரைபோட்டிவினைைபோர். OCI,  அவரத கறிக்மகைபோறள
ேட்டம் முனனிறெப்னடத்தவிலறெ, அத அவருக்க னயனுளள
அரசியல சக்திகறளயும் கூட அளித்தத. மஜேைபோஸனனின
சுயசரிறதறய எழுதிய லஜேரைபோர்ட் லுக்மளர், புமளைபோமரைபோனஸ
லேைபோிறைைபோச்லசைபோமெ (G rard  Leclerc,  Florence  Muracciole)é  இருவரும் OCI

(அறத அவர்கள அந்மநரத்தில PCI எவினை கறிப்பிடகனிறைவினைர்)
லதைபோடர்னைபோக பினவருேைபோற கறிப்பிடகனிறைவினைர், ''68 மேயின
நிகழ்வுகள 70 களின ஆரம்னத்தில PCI இனுள ஒரு புதிய
தைபோக்கத்றத லகைபோடத்தத. அவர்கள 8000 இற்க மேற்னட்ட
அங்கத்தவர்கறள லகைபோண்டிருந்தமனைபோதம், தேத இறளஞர்
அறேப்னைபோவினை AJS  (Alliance  des  jeunes  pour  le  socialisme) இனுள
னத்தைபோயிரக்கணக்கைபோமவினைைபோறர அணிதிரட்டக் கூடியைபோதைபோக இருந்தத.
அத முக்கய ேைபோணவர் அறேப்னைபோவினை UNEF-ID ஐ
கட்டப்னைபோட்டினுள றவத்திருந்ததடன, Force  Ouvri reè
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லதைபோழிற்சங்கத்தினுள நனக ஒழுங்கறேக்கப்னட்ட னெ
கறளகறளயும் லகைபோண்டிருந்தத. ஆசிரியர்களின
லதைபோழிற்சங்கேைபோவினை கம்யூனிஸட் கட்சியைபோல கட்டப்னடத்தப்னட்ட
CGT இனுள அத பிிறைருக்க இக்கட்றட ஏற்னடத்தைபோேல
இங்கதத்தடன நடந்தலகைபோண்டமனைபோதம் அதனுள மிகவும்
லசயலூக்கத்தடன இருந்தத. [“Lionel Jospin, L'h ritier Rebelle"é , pp. 43-44].

1971 இல OCI ஆல ஒழுங்க லசய்யப்னட்ட
நிர்வகக்கப்னட்ட னைபோரிஸ கம்யூனின 100 வத ஆண்ட
விறழைைபோவில மித்திமரைபோன பிரதே மனச்சைபோளரைபோகவும் கூட
மதைபோனறிவினைைபோர்.

OCI உம நல் உருவான்கல் உருவாம அகிலமும

1964 ஆம் ஆண்ட மஜேைபோஸனன OCI உடன லதைபோடர்புகறள
ஏற்னடத்தம்மனைபோத, OCI நைபோனகைபோம் அகெத்தின அறவினைத்தெகக்
கழுவின பிலரஞ்சு பிரிவைபோக இருந்தத. அறவினைத்தெகக்
கழுவைபோவினைத, மிமஷல னப்மெைபோவைபோலும், ஏர்லவினைஸட்
ேனமடெைபோலும் தறெறே தைபோங்கப்னட்ட சந்தர்ப்னவைபோத மனைபோக்கைபோவினை
னப்மெைபோவைபோதத்திற்க எதிரைபோக ட்லரைபோட்ஸகசத்தின னைபோரம்னரியத்றத
னைபோதகைபோக்கம் மநைபோக்கடன 1953 ஆம் ஆண்ட நிறவப்னட்டத.
அறவினைத்தெக் கழுவுடவினைைபோவினை OCI இன உறடவும்
மித்திமரைபோனுக்கைபோவினை அவர்களத ஆதரவும், பிலரஞ்சு லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்றத நைபோனகைபோம் அகெத்தின முனமவினைைபோக்கலருந்த
தண்டித்ததடன, சகெ புரட்சிகரேைபோவினை ேைபோற்றீட்டிறவினையும்
இலெைபோலதைபோழித்தத. இத லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்திடம் இனற
கைபோணப்னடம் லநருக்கடிக்கைபோவினை பிரதைபோவினை கைபோரணேைபோகம்.
லதைபோழிெைபோள வர்க்கம் மனைபோர்க்கணமிக்க மனைபோரைபோட்டங்கறள
லதைபோடர்ச்சியைபோக லசய்தமனைபோதம் தவினைத அரசியல, சமூக
நெனகறள னைபோதகைபோத்தக் லகைபோளள இயெைபோதளளத. இதறவினை
புரிந்தலகைபோளள நைபோனகைபோம் அகெத்தின வரெைபோற்றிறை
திரும்பிப்னைபோர்ப்னத சற்ற அவசியேைபோகம்.



லிதயல் உருவாடிப்பினைல் தஜல் உருவாஸ்பனும ட்கொடனல் உருவாட்ஸ்கிசமும: பிகொடனஞ்சு பினதமரின் கடந்தகல் உருவாலம கொடதல் உருவாடர்பல் உருவாடிப்பினை விவாகிறதல் உருவாதம 191

னப்மெைபோவைபோதத்திற்க எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டேைபோவினைத,
ட்லரைபோட்ஸகச இயக்கத்தின முனமவினைைபோக்கன அடிப்னறடயைபோவினை
லகைபோளறககள சம்னந்தப்னட்டதைபோகம்.

1930 ஆம் ஆண்டகளில ட்லரைபோட்ஸக நைபோனகைபோம்
அகெத்றத நிறவுவதற்கைபோவினை ஆயத்தங்கறள லசய்தமனைபோத, சமூக
ஜேவினைநைபோயக இரண்டைபோம் அகெமும், கம்யூனிச அகெேைபோவினை
மூனிறைைபோம் அகெமும் எவ்வித நம்பிக்றகக்கம் இடமிலெைபோத
வறகயில சீரழிந்தமனைபோய், சமூக முனமவினைற்ிறைத்திற்கைபோவினை ஒரு
அறேப்னைபோக இயங்க இெைபோயக்கற்றப் மனைபோய்விட்டத எனிறை
முடிவிற்க வந்தைபோர். சமூக ஜேவினைநைபோயகேைபோவினைத முதெைபோம் உெக
யுத்தத்திலருந்த முதெைபோளித்தவத்தின உண்றேயைபோவினை
உதவியைபோளவினைைபோக தனறவினைக் கைபோட்டிக்லகைபோண்டத. மூனிறைைபோம்
அகெம், ேைபோஸமகைபோவின ஸரைபோலனிச அதிகைபோரத்தவத்தின
ஆயுதேைபோக ேைபோறியதன மூெம், சர்வமதச லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்திவினைதம், முக்கயேைபோக மஜேர்ேன லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்திவினைதம் னைபோரதூரேைபோவினை மதைபோலவிக்க கைபோரணேைபோகயத.
முக்கயேைபோக 1933 ஆம் ஆண்ட மஜேர்ேன கம்யூனிஸட்
கட்சியிவினைத மேைபோசேைபோவினை அரசியலன கைபோரணேைபோக மஜேர்ேன
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின மதைபோலவியைபோவினைத, ஹிட்ெர்
னதவிமயற்ிறைமனைபோத அவர்கறள லசயெற்ிறை நிறெக்க
இட்டச்லசனிறைதமனைபோத, ட்லரைபோட்ஸக மூனிறைைபோம் அகெேைபோவினைத
மசைபோசலச புரட்சிக்க இெைபோயக்கற்றப் மனைபோய்விட்டத எனிறை
முடிவிற்க வந்தைபோர்.

அதவினைைபோல லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின தறெறே
லநருக்கடியைபோவினைத புதிய லதைபோழிெைபோள வர்க்க கட்சிகறள,
அதைபோவத நைபோனகைபோம் அகெத்தின பிரிவுகறள கட்டவதன
மூெமே தீர்க்கப்னட முடியும் எவினைக் கூறிவினைைபோர். மேலும் நைபோனகைபோம்
அகெத்தின ஸதைபோனக ஆவணேைபோவினைத 1938 இல இத
லதைபோடர்னைபோக பினவருேைபோற கறிப்பிடகனிறைத. ''நைபோனகைபோம் அகெம்
இரண்டைபோம், மூனிறைைபோம் அகெங்களின அதிகைபோரத்தவத்திற்க
எதிரைபோகவும், அம்ஸரடைபோம், அரைபோஜேக-லதைபோழிற்சங்கவைபோத
அகெங்களுக்க எதிரைபோகவும் அவற்றின ஏறவினைய ேத்தியவைபோத
பிரிவுகளுக்க எதிரைபோகவும் தவினைத சேரசேற்ிறை மனைபோரைபோட்டத்றத
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பிரகடவினைப்னடத்தகனிறைத. இவ்வறேப்புக்கள எதிர்கைபோெத்திற்கைபோவினை
உத்தரவைபோதேலெ, ேைபோிறைைபோக இறவ கடந்தகைபோெத்தின
அழுகப்மனைபோவினை எச்சலசைபோச்சங்களைபோகம்''.

னப்மெைபோவைபோதேைபோவினைத இம்முனமவினைைபோக்றக நிரைபோகரித்தத.
இரண்டைபோம் உெக யுத்தத்தின பினவினைர் லசம்னறடயைபோல
ஆக்கரமிக்கப்னட்ட நைபோடகளில ஸரைபோலனிச அதிகைபோரத்தவத்தைபோல
நறடமுறிறைப்னடத்தப்னட்ட மதசியேயேைபோக்கலுக்க அடினணிந்த
னப்மெைபோ, புிறைநிறெயைபோவினை நிகழ்வுகளின அழுத்தங்களின கீழ்
ஸரைபோலனிசம் சுயசீர்திருத்தத்திற்க உளளைபோகம் எவினைக் கூறிவினைைபோர்.
மேலும் மசைபோசலசத்தின வளர்ச்சியைபோவினைத அப்மனைபோத கறழைக்க
ஐமரைபோப்னைபோவில நிகழ்ந்ததமனைபோல நூற்ிறைைபோண்டிற்க மேெைபோக
''ஊவினைமுற்ிறை லதைபோழிெைபோளர் அரசு'' எனிறை வடிவத்றத எடக்கம்
எவினைவும், அதற்க ஏற்ிறைைபோற்மனைபோெ நைபோனகைபோம் அகெத்தின
கடறேயைபோவினைத, ஸரைபோலனிச கட்சிகளுக்க எதிரைபோக மனைபோரைபோடைபோத,
அவர்களின மீத ஆளுறே லசலுத்தவதனூடைபோக அவர்களுக்கள
இருக்கம் முற்மனைபோக்கைபோவினை பிரிவிவினைறர கண்டபிடிக்கமவண்டம்
அலெத எம்றே அவர்களுக்கள முற்றிலுேைபோக கறரத்தவிட
மவண்டம் எவினை னப்மெைபோ லதரிவித்தைபோர்.

னப்மெைபோவைபோதம் பினவினைர் இந்த நிறெப்னைபோட்றட,
னெதரப்னட்ட கட்டி முதெைபோளித்தவ இயக்கங்களைபோவினை
ேைபோமவைபோவின விவசைபோய இரைபோணுவத்திற்கம், பிடல
கைபோஸட்மரைபோவின லகரிலெைபோப்னறடக்கம், 60 ஆம் ஆண்டகளின
னெதரப்னட்ட மதசிய விடதறெ இயக்கங்களுக்கம் ேைபோணவர்
இயக்கங்களுக்கம் பிரமயைபோகத்தத. இம்முனமவினைைபோக்கன
உளளடக்கம் எப்மனைபோதம் ஒனிறைைபோகமவ இருந்தத: அதைபோவத
மசைபோசலசப் புரட்சிக்கைபோவினை முக்கய கைபோரணி தவினைத
லசைபோந்தக்லகைபோடியின கீறழைைபோவினை லதைபோழிெைபோள வர்க்கேலெ, ேைபோிறைைபோக
புிறைநிறெ நிகழ்வுகளின அழுத்தத்தின கீழ் இடதனக்கம்
லசலெக்கூடிய ஏறவினைய சமூக சக்திகளைபோகம்.

பிலரஞ்சு ட்லரைபோட்ஸகஸடக்கள இந்தக் மகளவி லதைபோடர்னைபோக
பிளவுற்ிறைவினைர். 1952 ஆம் ஆண்ட னப்மெைபோவைபோல
கட்டப்னடத்தப்னட்ட சர்வமதச லசயெகத்தின உதவியுடன,
னப்மெைபோவைபோத சிறனைபோனறேயிவினைர், லனரும்னைபோனறே ேரபுவழி
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ட்லரைபோட்ஸகஸடகறள கட்சியிலருந்த லவளிமயற்றிவினைர்.
லனரும்னைபோனறேயைபோவினைத பினவினைர் OCI ஆக, 1953 ல நைபோனகைபோம்
அகெத்தின அறவினைத்தெகக் கழுவுடன இறணந்த லகைபோண்டத.
சிறனைபோனறேயிவினைர் திருத்தலவைபோத சர்வமதச லசயெகத்தடன (இத
பினவினைர் ஐக்கய லசயெகம் எவினை அறறழைக்கப்னட்டத)
லதைபோடர்ந்தம் இருந்தவினைர். தற்மனைபோத அலென கறிவிவினைைபோல
தறெறே தைபோங்கப்னடம் புரட்சிகர கம்யூனிஸட் கறழைகம் [LCR]

இந்த னப்மெைபோவைபோத சிறனைபோனறேயிலருந்ததைபோன உருவைபோவினைத.
இறதவிட பிரைபோனசில மூனிறைைபோவத பிரிவு ஒனறம் உளளத.
அத தனறவினை ட்லரைபோட்ஸகஸடகள எவினை கூறிக்லகைபோளவதடன,
1938 இல இருந்மத நைபோனகைபோம் அகெத்தில இறணய ேறத்த,
இனற ஆர்லெட் ெைபோகமய ஆல தறெறே தைபோங்கப்னடம் Lutte

Ouvri reè  [LO] ஆகம். இவர்கள னெேைபோவினை லதைபோழிற்சங்கவைபோத
மனைபோக்றக லகைபோண்டிருப்னதடன, மவறெத்திட்டம் ேற்றம்
மகைபோட்னைபோடகள மீதைபோவினை சர்வமதச மவறனைபோடகறள இழிவைபோகப்
னைபோர்க்கனிறைவினைர்.

1960 ஆம் ஆண்டின நடப்னகதியில, அறவினைத்தெகக் கழு
னப்மெைபோவைபோதத்திற்க எதிரைபோக நடைபோத்திய மனைபோரைபோட்டத்றத OCI

மகளவிக்களளைபோக்கயத. அதன ஆரம்னேைபோக, அவர்கள,
நைபோனகைபோம் அகெம் னப்மெைபோவைபோதத்திவினைைபோல
அழிக்கப்னட்டவிட்டதைபோகவும், அத புதிதைபோக கட்டறேக்கப்னட
மவண்டம் எவினைவும் லதரிவித்தவினைர்.

அறவினைத்தெக் கழுவின பிரித்தைபோனிய பிரிவைபோவினை மசைபோசலச
லதைபோழிெைபோளர் கறழைகம் [Socialist  Labour  League   -   SLL]

இந்நிறெப்னைபோட்றட மூர்க்கேைபோக எதிர்த்தத. 1967 ஆம் ஆண்ட
அத OCI இற்க எழுதியத: ''நைபோனகைபோம் அகெத்தின
எதிர்கைபோெேைபோவினைத, இெட்சக்கணக்கைபோவினை லதைபோழிெைபோளர்களின
மனைபோரைபோட்டத்றத ஸரைபோலனிஸடகளும், சீர்திருத்தவைபோதிகளும்
கைபோட்டிக்லகைபோடத்ததற்கைபோக அவற்றின மீதளள
லவறப்புக்கறளயும், அனுனவங்கறளயும்
பிரதிநிதித்தவப்னடத்தவதைபோக இருக்கம். நைபோனகைபோம் அகெம்
இந்த மதறவறய பூர்த்திலசய்வதற்கைபோக தறெறேக்கைபோவினை
மனைபோரைபோட்டத்தில நவினைவைபோக கட்டைபோயம் ஈடனடமவண்டம்.
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முதெைபோளித்தவத்திற்கம், அதிகைபோரத்தவத்திற்கம் எதிரைபோவினை
மனைபோரைபோட்டத்திற்கள இழுக்கப்னடம் இெட்சக்கணக்கைபோவினை
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின தறெறேறய எடத்தக்லகைபோளவதற்க,
அதன கைபோரியைபோளர்கறள தயைபோர் லசய்வற்க, திருத்தலவைபோதத்திற்க
எதிரைபோவினை மனைபோரைபோட்டம் ேட்டமே முக்கய தயைபோரிப்றன
லசய்யும்….. னப்மெைபோவைபோதத்திற்க எதிரைபோவினை உயிமரைபோட்டேைபோவினை
ஒவ்லவைபோரு மனைபோரைபோட்டமும், இப்மனைபோரைபோட்டத்தின அடித்தளத்தில
அதன கைபோரியைபோளர்கறளயும் கட்சியிறவினையும் னயிற்றவிப்னதம்
1952 ஆம் ஆண்டின பினவினைர் இருந்த இனறவறரக்கம்
நைபோனகைபோம் அகெத்தின உயிர்வைபோழ்க்றகயைபோகம்'' எவினை எழுதியத.
[Trotskyism versus Revisionism, vol. 5, London 1975, pp. 107-114]

1968 இன னைபோரிய மனைபோரைபோட்டங்களின தறவைபோயில, OCI இன
ஐயுிறைவுவைபோதம் லதைபோடர்னைபோக மசைபோசலச லதைபோழிெைபோளர் கறழைகம்
பினவருேைபோற எச்சரித்தத. ''முக்கயேைபோக பிரைபோனசிலும்,
ஐமரைபோப்னைபோவிலும் லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தின தீவிரேயேைபோகல
விறரவைபோக அபிவிருத்தியறடகனிறைத. அப்னடியைபோவினை அபிவிருத்தி
நிகழும் கைபோெகட்டத்தில, லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்தில உளள
நிறெறேறய புரட்சிகரேைபோவினை வழியில அணுகைபோேல,
லதைபோழிெைபோளர்கள தங்களின னறறழைய தறெறேகளின கீழ் தேத
லசைபோந்த அனுனவத்தின ஊடைபோக கட்டப்னடத்தப்னட்டிருந்த
மனைபோரைபோட்டத்தின ேட்டத்திற்க அனுசரித்த அதைபோவத
தவிர்க்கவியெைபோத ஆரம்ன கறழைப்னத்திற்க கட்சி
அனுசரித்தப்மனைபோகம் ஒரு அனைபோயம் எப்மனைபோதம் அங்மக
இருக்கிறைத. சுயைபோதீவினைேைபோவினை கட்சிக்கம் இறடேருவு
மவறெத்திட்டத்திற்கேைபோவினை மனைபோரைபோட்டத்றத னற்றிய அத்தறகய
திருத்தலகள, இறதி ேைபோற்றீடகறள முனறவக்கைபோத,
விறைட்டவைபோதத்றத றகவிடதல, மனைபோரைபோட்டத்திலுளள அறவினைவரும்
ஐக்கயப்னடல, லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்திற்க லநருக்கேைபோகதல
எனும் மூடதிறரக்கள வறழைக்கேைபோய் ேறிறைந்தலகைபோளளும்.” (அமத
னக்கம், 113-114)

இவ் எச்சரிக்றக கவவினைலேடக்கப்னடைபோத விடப்னட்டத.
1968 இன எழுச்சிகளின மனைபோத ஆயிரக்கணக்கைபோவினை
அனுனவேற்ிறை, புதிய இளம் அங்கத்தவர்கள OCI இனுளளும்,
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அதன இறளஞர் அறேப்னைபோவினை AJS இனுளளும்
அங்கத்தவரைபோகவினைர். OCI,  இந்த பிரிவிவினைரின கறழைப்னங்களுக்க
அடினணிந்தத. 1967 ஆம் ஆண்ட SLL இவினைைபோல ஏற்கவினைமவ
எச்சரிக்கப்னட்ட ''ஐக்கய வர்க்க முனவினைணி'' (united class front) OCI,
சமூக ஜேவினைநைபோயகக் கட்சியின அதிகைபோரத்தவத்திற்க அடினணியும்
சுமெைபோகேைபோவினைதடன, புதிதைபோக அணிதிரண்ட சக்திகறள னறறழைய
அதிகைபோரத்தவ அறேப்பு எந்திரத்தினுள மனைபோகச்லசய்தத.

OCI இவினைத நிறெப்னைபோட, னப்மெைபோவைபோதிகறள விட
னைபோரியளவில வித்தியைபோசத்றத லகைபோண்டிருக்கவிலறெ.
அவர்களிடமிருந்த ஒமரலயைபோரு வித்தியைபோசம், OCI,  சமூக
ஜேவினைநைபோயகத்றத மநைபோக்க தனறவினைமய மநைபோக்கநிறெப்னடத்திக்
லகைபோண்டத, தேத ஸரைபோலனிச எதிர்ப்றன மேலும் மேலும் சமூக
ஜேவினைநைபோயகத்தின கம்யூனிச எதிர்ப்பிற்க அடினணிய லசய்தத.
ஆவினைைபோல னப்மெைபோவைபோதிகள ஸரைபோலனிச கட்சிகறள மநைபோக்கய
திருப்னத்றத லதைபோடர்ந்தம் னைபோதகைபோத்தவினைர்.

1970 ஆம் ஆண்டகளின ஆரம்னத்தில OCI,  இளம்
தறெமுறிறையிவினைறர சமூக ஜேவினைநைபோயக அதிகைபோரத்தவத்திற்க
ஆளமசர்க்கம் ஒரு பிற்களேைபோக்கயத. OCI இன
கலவிக்கூடத்தினூடைபோக அவ்வைபோற உருவைபோகய னெரில
மஜேைபோஸனனும் ஒருவைபோரைபோவர். னப்மெைபோவைபோத இறளஞர் அறேப்னைபோவினை
LCR இன உறப்பிவினைரைபோக இருந்த மசைபோசலஸட் கட்சியின
வெதபிரிவுக்க தவினைத வழிறய அறேத்தக்லகைபோண்ட ல் ஹெனரி
மவனர் இன கருத்தப்னடி, ''மசைபோசலஸட் கட்சியினுள
நூற்றக்கணக்கைபோவினை ட்லரைபோட்ஸகஸடக்கள இருக்கனிறைவினைர். இத
ஒரு விமஷடேைபோவினை னைபோறதயைபோகம். அவர்கறள றவத்த ஒரு
அறேப்மன கட்டிவிடெைபோம்'' எவினைவும், னைபோரம்னரிய
ட்லரைபோட்ஸகஸடகளுக்கம், ட்லரைபோட்ஸகஸடகள எவினை
கூறிக்லகைபோளளும் னப்மெைபோவைபோத ேற்றம் OCI வறகயிறைைபோ
மனைபோனிறைவற்றக்கறடயில ஒரு கெறவறய உருவைபோக்கெைபோம்,
ட்லரைபோட்ஸகசம் கலவியூட்டலுக்கைபோவினை “சிிறைந்த னைபோடசைபோறெ”
எவினைவும் கூறிவினைைபோர்.

மஜேைபோஸனனின ஆதரவைபோளரைபோவினை ேரிலசைபோல தமரன (Marisol

Touraine),  மஜேைபோஸனன OCI இன ஏஜேண்டைபோகத்தைபோன மசைபோசலஸட்
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கட்சியில இறணந்தைபோர் எனிறை கற்ிறைச்சைபோட்டிற்க
னதிெளிக்றகயில, ''இறதியில ஒவ்லவைபோருவரும் சமூக
ஜேவினைநைபோயகவைபோதியைபோக ஆவதில லசனற முடியுேைபோவினைைபோல,
உட்புகவைபோதம் (Entryism) எதற்கைபோக சிிறைந்தத?'' எவினை மகட்டைபோர்.

OCI, லதைபோழிற்சங்க அதிகைபோரத்தவத்தினூடைபோகவும் தவினைத
லசலவைபோக்றக னரப்பியத. முக்கயேைபோக ஸரைபோலனிஸடகள
மேெைபோதிக்கம் லகைபோண்ட CGT இல இருந்த பிளவுற்ிறை வெதசைபோரி
கனறவினையைபோவினை Force Ouvri reè  (FO) இன தறெறேயுடன லநருங்கய
லதைபோடர்புகறள றவத்திருந்தத. OCI இன னெ முக்கய
தறெவர்கள FO இனுள முழுமநர அலுவெர்களைபோக
இயங்கயதடன, FO இன தறெவரைபோவினை ஆண்ட்மர மனர்லஜேமரைபோன
இற்க OCI இன தறெவரைபோவினை பியர் ெம்மனர் முக்கய
ஆமெைபோசகரைபோகவும் இருந்தைபோர். ஆண்ட்மர மனர்லஜேமரைபோனுக்க
பினவினைர் னதவிக்க வந்த ேைபோர்க் ப்மெைபோனலடல உம் OCI  க்க
ஆதரவைபோவினை தேத னதவியின கைபோரணேைபோக னரவெைபோக
மனசப்னட்டைபோர். தவினைத லதரிவிற்க OCI க்க நனறி
லதரிவிக்கமவண்டம் எனிறைைபோர்.

1980 இன முடிவில OCI தனறவினை மசைபோசலஸட் கட்சியினுள
இருந்த கறிப்பிட்ட ேட்டத்தக்க தண்டித்தக்லகைபோண்ட,
லதைபோழிெைபோளர் கட்சி (Parti  des  Travailleurs) எனிறை லனயரின கீழ்
தனறவினை மீண்டம் திடீலரவினை லவளிப்னடத்திக்லகைபோண்டத.
ஆவினைைபோல அத, னைபோரம்னரிய ட்லரைபோட்ஸகசத்றத மநைபோக்க
திரும்பியதற்கைபோவினை அறிகறியலெ. ேைபோிறைைபோக னதவிக்கைபோவினை
பிரச்சறவினைகளைபோமெைபோ அலெத மவற கைபோரணங்களுக்கைபோமவைபோ
மசைபோசலஸட் கட்சியிலருந்த விெகய வெதசைபோரி சமூக
ஜேவினைநைபோயக அதிகைபோரித்தவவைபோதிகளின ஒனறகூடல புளளியைபோக
லதைபோழிெைபோளர் கட்சி இருக்கிறைத.

OCI இவினைத அரசியலன னெைபோனெனகள லதைபோழிெைபோள
வர்க்கத்திற்க மனரழிவுகரேைபோவினைதைபோகம். 14 வருட மித்திமரைபோனின
ஆட்சியில முதலல இடதகளின கூட்டக்களளும் (Union  de  la

Gauche),  பினவினைர் வெதசைபோரிகளுடவினைைபோவினை சகவைபோழ்வுக்களளும்
லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்திவினைத சமூகநெனகள அறவினைத்தம்
அழிக்கப்னட்டதடன, லதைபோழிெைபோளர்களுக்க ஒரு அரசியல
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ேைபோற்றீடம் இருந்திருக்கவிலறெ. இறதியில, மகைபோலஸட்டகள
மீண்டம் ஆட்சிக்க திரும்புவதற்க மித்திமரைபோன வழிவகத்தைபோர்.

1995 இன இறெயுதிர் கைபோெத்தில னைபோரிய மவறெநிறத்த
மனைபோரைபோட்டத்றத லதைபோடர்ந்த, 1997 இல பிலரஞ்சு அரசியல
ஸதைபோனகமும், ஊடகமும் ஆச்சரியப்னடத்தக்க வறகயில
மஜேைபோஸனன பிரதேரைபோக லதரிவுலசய்யப்னட்டைபோர். ஆவினைைபோல
அவ்வப்மனைபோத இடதசைபோரி வைபோர்த்றத ஜேைபோெங்கள
இருந்தமனைபோதிலும், அவரத லனைபோருளைபோதைபோர ேற்றம் சமூக
லகைபோளறககள, அடிப்னறடயில அவரத னறழைறேவைபோத
முனமவினைைபோடியின லகைபோளறககறள பிரிதினலப்னதைபோமவ இருந்தத.

ஆட்சிக்க வந்ததில இருந்த, மஜேைபோஸனனின ''னனமுக இடத
அரசைபோங்கம்'' (Gouvernement de la gauche plurielle) மீத றவக்கப்னட்ட
நம்பிக்றககள அறவினைத்றதயும் இறழைக்கச்லசய்த விட்டத.
கறிப்னைபோக கம்யூனிஸட் கட்சி தவினைத ஆதரறவ
இறழைந்தவருகனிறைத. தவினைத சிிறைந்த கைபோெங்களில 20%
வைபோக்கக்கறள லனற்ிறை அத, தற்மனைபோத 7-8 வீதேைபோவினை
வைபோக்ககறள லனற்ற னசுறேக் கட்சியைபோல முந்தப்னடம்
நிறெயில உளளத.

ட்லரைபோட்ஸகசத்தின வரெைபோற லதைபோடர்னைபோவினை னெ
கட்டறரகளுடன பிலரஞ்சு னத்திரிறககளில விவைபோதிக்கப்னடம்
இவ்விடயம், தற்மனைபோறதய பிரைபோனசின அரசியல
நிறெறேகளுடன லநருக்கேைபோக பிறணந்தளளத. மஜேைபோஸனனின
அரசைபோங்கத்தின லநருக்கடியின ேத்தியில, முதெைபோளித்தவம்
“ட்லரைபோட்ஸகஸடகள”  எவினை கூறிக்லகைபோளளும் கறிவினின LCR

இடமிருந்தம் ெைபோகமயயின Lutte  Ouvri reè  இடமிருந்தம் புதிய
ஆதரறவ லனற்றக்லகைபோளள முறவினைகனிறைத. OCI உடவினைைபோவினை
அதன அனுனவத்தின அடிப்னறடயில, முதெைபோளித்தவ
வர்க்கத்திற்க, 1953 ஆம் ஆண்ட நைபோனகைபோம் அகெத்தின
முனமவினைைபோக்கலருந்த முறித்தக்லகைபோண்ட, மதைபோற்ிறைத்திலருந்மத
னப்மெைபோவைபோத அறேப்பு  லனரிதம் ஏேைபோற்ிறைம்
அளிக்கப்மனைபோவதிலறெ எனனத லதரியும். Lutte  Ouvri re,è

லதைபோழிற்சங்கங்களுடன விடைபோத ஒட்டிக்லகைபோண்டிருக்கனிறை



198 1968: பினல் உருவான்சின் கொடபல் உருவாத தவாகிறதரைலநிறுத்தமும, மல் உருவாணவாகிறதர் எழுச்சியும

அமதவறள, LCR கம்யூனிஸட் கட்சியிடமிருந்த ஒரு
கூட்டக்கைபோக கைபோத்திருக்கிறைத.

இவ்விரு கட்சிகளும் லதைபோழிெைபோள வர்க்கத்திற்க வறழைங்க
எந்தலவைபோரு முனமவினைைபோக்றகயும் லகைபோண்டிருக்கவிலறெ. எவினைமவ
அவ்வைபோிறைைபோவினை முனமவினைைபோக்கற்கைபோக, 1971 ஆம் ஆண்ட OCI தவினைத
முதறக திருப்பிக்கைபோட்டிய, உெகக் கட்சியைபோவினை நைபோனகைபோம்
அகெத்தின அறவினைத்தெக் கழுவின னகதிறய கட்டவறத
மநைபோக்க திரும்புவமத அவசியேைபோக உளளத.

* பி.க: ஜேைபோக்மகைபோபின வைபோதியைபோவினை மஜேைபோசப் ஃபுமஷ (Joseph

Fouch )é  எனனவர் முனவினைைபோள உயர்கடியிவினைர் ேற்றம்
அரசகடம்னத்திவினைரதம் லகைபோடங்மகைபோல ஆட்சிக்க எதிரைபோவினை
நடவடிக்றகயின ஆதரவைபோளர். பினவினைர் அவர் ஜேைபோக்மகைபோபினின
லகைபோடங்மகைபோல ஆட்சிறய தூக்கவீசுவதற்கைபோவினை மதர்மிமடைபோர்
வெதசைபோரி சதி ஒனறின தறெறே ஒழுங்கறேப்னைபோளரைபோக
இருந்தைபோர். அதன பினவினைர் முதெைபோளித்தவ ஆட்சியின லனைபோலஸ
அதிகைபோரியைபோக 1794-1799 வறர கடறேயைபோற்றி, பினவினைர்
லநப்மனைபோலயன மனைபோவினைனைபோட்டின கீழும் இமத னதவியுடன
னணிபுரிந்தைபோர். இவர் லகைபோடறேயைபோவினை, மநர்றேயற்ிறை,
லகைபோளறககளற்ிறை அரசியல ரீதியைபோய் தப்பி இருந்த உச்சக்கட்ட
பிரதிநிதித்தவத்திற்கைபோவினை இனலவினைைபோரு லனயரைபோக விளங்கவினைைபோர்.



“ஒ� மா���ச ேபா�கான� பா�டா� 
வ��க�����ேள அத� ேவ�கைள அ����� 
ெச�� ஒ� பர�த ெதா�லாள� க��யாக 
ஆவெத�ப�, பர�த ஆ�ேச��� �ர�சார� எ�� 
அைழ�க�ப�வத� அ��பைட�� அ�ல, மாறாக 
உலக ேசாச�ச �ர�� ேவைல���ட�ைத 
அ����� ெச�வத��� பா�கா�பத��மான பல 
ப�தா��கால ேபாரா�ட��� �லமாக ஆ��. 
அ� �தலா���வ ம��� ��� �தலா���வ 
அைம���க�� ேவைல���ட�க����� தன� 
ேவைல���ட�ைத ேவ�ப���� ெகா�வத� 
�லமாக வள���யைட��ற�; ம��� அ�த 
ேவ�ப��த�க� �லமாக, �தலா���வ 
ச�தாய���� தன� ெகா�ைக�� உ��யான 
ஒேர �ர��கர ச�� எ�ற வைக��, ெதா�லாள 
வ��க��� �ேலாபாய ம��� த��ேராபாய 
வ�கைள ெத��ப���வ�ட� அவ�ைற 
���ப����ற�.

ேட�� ேநா���� எ����க� 1990

உலக ேசாச�ச வைல� தள�
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