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பிரரான்சின் 1968 மம-ஜூன் பபராத
மவேலலைநிறுத்தத்தின் படிப்பில் படிப்பினைகள

By Alex Lantier,            12 May 2018

பின்வரும் உ உர் உரை ை நரை நான்ான்கரை நாம் அகிலத்தின் அ உரலத்தின் அனைத்துலான்கக
குழு (ICFI) ை நடத்திய 2018  மே  திலத்தின் அனை சர்வமேதேச
இ உரணையவழிப் மே் பே் உரைணியில,  2016  ை நவம்் பேரில
ஸ்தேரை நாபிகான்கப்் பேட்ட ICFI  இன் பிர் உரைஞ்சு பிரிவரை நாலத்தின் அனை மேசரை நாசலிச
ச த்துவக ான்கட்சியின் (Parti  de  l’ galit  socialisteé é )

தே உரலவ் உரைரை நாலத்தின் அனை அரலகஸ் லரை நான்ரிமேய வழங்கியதேரை நாகும்.

ான்கரை நார்ல  ரை நார்கசின் இந்தே இருநூஇருநூறரை நாவது பிஇருநூறந்தேதிலத்தின் அனைத்தில,

பிர் உரைஞ்சு மேசரை நாசலிச ச த்துவக ான்கட்சியின் (PES)

சமோன்கரை நாதே் உரைத்துவ வரை நாழ்த்துகான்க உருக்களை ை நரை நான் ரதேரிவககிமேஇருநூறன்.

ான்கம்யூனஸ்ட் ான்கட்சி அறிக உரான்கயில 1848 பு் உரைட்சியின் மீதேரை நாலத்தின் அனை
குட்ட-முதேலரை நாளித்துவ ஜலத்தின் அனைை நரை நாயான்கவரை நாதிான்குக்களைது’

ான்கரை நாட்டகரான்கரை நாடுப்புககு எதி் உரைரை நாலத்தின் அனை  ரை நார்கசின் தேர்கான்கவவரை நாதேம்,

 ற்றும் 1871  ் பேரை நாரிஸ் ான்கம்யூன் ் பேடுரான்கரை நா உரல உரய அவர்

ான்கண்டலத்தின் அனைம் ரசய்தே உர  ஆகிய உரவ அவருககு பி் உரைரை நான்சின்

ரதேரை நாழிலரை நாுக்களை வர்கான்கத்திடம் இருந்தேரை நாலத்தின் அனை ந உரலத்தே புான்க உரழ

ர் பேற்றிருந்தேது.  அவர் பிஇருநூறந்து இருநூறு ஆண்டுான்களுககுப்

பிந் உரதேய ான்கரை நாலத்தில,  வர்கான்கப் மே் பேரை நா் உரைரை நாட்டத்தின்

இப்மே் பேரை நா உரதேய மே ரலழுச்சியரை நாலத்தின் அனைது,  உலரான்கங்கிலு ரை நாலத்தின் அனை

ரதேரை நாழிலரை நாுக்களைர்ான்கள் அவர் மீது ரான்கரை நாள்கின்இருநூற  ரியரை நா உரதேயின்

ான்கரை நா் உரைணைத்தேரை நால மே லும் வலுப்் பேடமேவ இருககிஇருநூறது என்று

ஒருவர் உறுதியரை நாான்க ான்கணித்துச் ரசரை நாலல முடயும்.

பி் உரைரை நான்சில,  ஜலத்தின் அனைரை நாதி் பேதி இ ரை நானுவல  கமே் உரைரை நானன் சமூான்க

ரவட்டுகான்களுககு எதி் உரைரை நாான்கவும்,  ட்் உரைம்ப்புடன் மேசர்ந்து

ரான்கரை நாண்டு சிரியரை நா மீது அவர் ஏவுான்க உரணைத் தேரை நாககுதேலான்கள்

ை நடத்தியதேற்கு எதி் உரைரை நாான்கவும் மோன்கரை நா் பேம் ர் பேருகிச் ரசலவதேன்

 த்தியில,  ரதேரை நாழிலரை நாுக்களைர்ான்கள் இ் உரையிலமேவ து உரஇருநூறயின்

தேனயரை நார் ய ரை நாகான்கத்திற்கு எதி் உரைரை நாான்க மேவ உரலநறுத்தேம் ரசய்து

ரான்கரை நாண்டருககின்இருநூறலத்தின் அனைர்.  பி் உரைரை நான்ஸ் எங்கிலும்  ரை நாணைவர்ான்கள்

் பேலான்க உரலகான்கழான்கங்ான்க உருக்களை ஆககி் உரைமித்துப் மே் பேரை நா் உரைரை நாடக

ரான்கரை நாண்டருககின்இருநூறலத்தின் அனைர்.  “1968-2018” எனும்

சுவமே் உரைரை நாவயங்ான்கள் ் பேரை நாரிஸ் எங்கிலும் ் பே் உரைவயிருககிஇருநூறது.

ஒவ்ரவரை நாருவருமே  50 ஆண்டுான்கள் பின்லத்தின் அனைரை நால ரசன்று 1968

மே -ஜூன் ர் பேரை நாது மேவ உரலநறுத்தேம் என்இருநூற பி் உரைரை நான்சில

ரதேரை நாழிலரை நாுக்களை வர்கான்கத்தின் ான்க உரடசியரை நாலத்தின் அனை  ரை நார் பேரும் பு் உரைட்சிான்க் உரை

அனு் பேவத் உரதேக குறித்து சிந்தித்துக ரான்கரை நாண்டருககின்இருநூறலத்தின் அனைர்.

ான்கடந்து ரசன்இருநூற இந்தே 50 ஆண்டுான்கள், அது வ் உரைவருககும்
மே் பேரை நா் உரைரை நாட்டங்ான்களில தீர் ரை நாலத்தின் அனைான்க் உரை ரை நாலத்தின் அனைதேரை நாான்க ஆான்கவருககும்

'பி் உரைரை நான்சில யரை நார்  ரை நார்கசிஸ்டுான்கள்?’  என்இருநூற மோன்கள்வககும்

வ உரடயளிப்் பேதேரை நாான்க இருககின்இருநூறலத்தின் அனை. ை நரை நான்ான்கரை நாம் அகிலத்தின்
அ உரலத்தின் அனைத்துலான்கக குழுவும் அதேன் பிர் உரைஞ்சு பிரிவரை நாலத்தின் அனை PESம்

 ட்டுமே .  ICFI  ட்டுமே  அ் உரைசு அதிான்கரை நா் உரைத் உரதேக

 உரான்கயிரலடுப்் பேதேற்ான்கரை நாலத்தின் அனை சர்வமேதேச ரதேரை நாழிலரை நாுக்களை வர்கான்கத்தின்

ஒரு இயகான்கத்திற்ான்கரை நாலத்தின் அனை அவசியத் உரதே வலியுறுத்தி

வருகிஇருநூறது,  அது  ட்டுமே  ஸ்் உரைரை நாலினஸ்டுான்கள்,

 ரை நாமேவரை நாயிஸ்டுான்கள்  ற்றும் ட்ர் உரைரை நாட்ஸ்கிசத்துடன் முறித்துக

ரான்கரை நாண்ட அத்தே உரலத்தின் அனை குட்ட-முதேலரை நாளித்துவக ான்கட்சிான்களுககும்

எதி் உரைரை நாய் ரதேரை நாழிலரை நாுக்களை வர்கான்கத்தின் அ் உரைசியல

சுயரை நாதீலத்தின் அனைத்துகான்கரை நாய் மே் பேரை நா் உரைரை நாடுகிஇருநூறது.

அவர்ான்குக்களைது இன் உரஇருநூறய எதிர்ப் பு் உரைட்சிான்க் உரைப் ் பேரை நாத்தி் உரைத் உரதே
புரிந்து ரான்கரை நாள்ுக்களை மேவண்டு ரை நாலத்தின் அனைரை நால,  அவர்ான்கள் தே து

ரசரை நாந்தே வ் உரைலரை நாறு குறித்து என்லத்தின் அனை ரசரை நாலகிஇருநூறரை நார்ான்கள்

என்் பே உரதேப் ் பேரை நாருங்ான்கள்.  அவர்ான்கள் அ உரலத்தின் அனைவருமே  1968

ர் பேரை நாது மேவ உரலநறுத்தே ான்கரை நாலப்் பேகுதி ஒரு பு் உரைட்சிான்க் உரை

சூழ்ந உரல அலல என்று கூறுகிஇருநூறரை நார்ான்கள்.  எத்தே உரலத்தின் அனை ர் பேரிய

ர் பேரை நாய்!  1968  இல,  ரதேரை நாழிலரை நாுக்களை வர்கான்கம் பிர் உரைஞ்சு

முதேலரை நாளித்துவத் உரதே அதேன் அடத்தேுக்களைம் வ உர் உரையில

ஆட்டயது.   ரை நாணைவர் மே் பேரை நா் உரைரை நாட்டங்ான்கள் மீது

இ் உரைத்தேகான்குக்களைரியரை நாலத்தின் அனை மே் பேரை நாலிஸ் ஒடுககுமு உரஇருநூற ை நடந்தே ஒரு

வரை நா் உரைத்தின் பின்லத்தின் அனைர் 10  மிலலியனுககும் அதிான்க ரை நாலத்தின் அனை

ரதேரை நாழிலரை நாுக்களைர்ான்கள் ் பேங்குர் பேற்இருநூற ஒரு ர் பேரை நாதுமேவ உரலநறுத்தேம்

ரவடத்தேது. பி் உரைரை நான்ஸ் எங்கிலும் ரதேரை நாழிற்சரை நா உரலான்களின் மீது

ரசங்ரான்கரை நாடான்கள் ் பேஇருநூறந்தேலத்தின் அனை.  1917  இல ் உரைஷ்யத்

ரதேரை நாழிலரை நாுக்களைர்ான்கள் அதிான்கரை நா் உரைத் உரதேக  உரான்கப்் பேற்றிய அ உர் உரை

நூற்இருநூறரை நாண்டு ான்கரை நாலத்தின் பின்லத்தின் அனைர்,  இப்மே் பேரை நாது 1968  இல

பி் உரைரை நான்சில ரதேரை நாழிலரை நாுக்களை வர்கான்கம் அ் உரைசு அதிான்கரை நா் உரைத் உரதேக

 உரான்கப்் பேற்று ரை நா? என்இருநூற மோன்கள்வ உரய ர் பேரை நாது மேவ உரலநறுத்தேம்

முன் உரவத்தேது.

முதேலரை நாளித்துவம் தூககிவீசப்் பேடுவ உரதே இ் உரைண்டு

முககிய ரை நாலத்தின் அனை ான்கரை நா் உரைணிான்கள் தேடுத்துக ரான்கரை நாண்டருந்தேலத்தின் அனை.

முதேலரை நாவது,  அப்மே் பேரை நாது ரதேரை நாழிலரை நாுக்களைர்ான்கள்  த்தியில

தே உரல உர க ான்கட்சியரை நாான்க இருந்தே ஸ்் உரைரை நாலினச பிர் உரைஞ்சு

ான்கம்யூனஸ்ட் ான்கட்சி (PCF) இன் எதிர்ப்பு் உரைட்சிான்க் உரை ் பேரை நாத்தி் உரைம்.

ஊதிய அதிான்கரிப்புான்களுகான்கரை நாலத்தின் அனை பி் உரைதி் பேலலத்தின் அனைரை நாான்க மேவ உரலககுத்

திரும்் பே நர்ப்் பேந்தித்தே PCF, பு் உரைட்சிான்க் உரை சூழ்ந உரல உரயக

1-  Lessons of the May–June 1968 general strike in France



ான்கரை நாட்டகரான்கரை நாடுத்தேதேன் மூல ரை நாான்க ரதேரை நாழிலரை நாுக்களைர்ான்க உருக்களை

வ் உரைகதிய உரடயச் ரசய்தேது.  இ் உரைண்டரை நாவது ான்கரை நா் உரைணி,  இந்தே

மேவ உரலநறுத்தேம் மே் பேரை நாருககுப் பிந் உரதேய ர் பேரை நாருுக்களைரை நாதேரை நா் உரை

எழுச்சியின் ச யத்தில ரவடத்தேது என்் பேதேரை நாகும்.

வட்டுகரான்கரை நாடுப்புான்க உருக்களைச் ரசய்து ான்கரை நால அவான்கரை நாசம் ர் பேற்றுக

ரான்கரை நாண்டு எதிர்த்தேரை நாககுதே உரல தேயரை நாரித்துக ரான்கரை நாள்கின்இருநூற

அுக்களைவுககு முதேலரை நாளித்துவத்திடம் ஆதேரை நா் உரைவுக்களைங்ான்கள்

இருந்தேலத்தின் அனை.

ரவகுமுககிய ரை நாான்க அது ை நடுத்தே் உரை வர்கான்க,  ட்ர் உரைரை நாட்ஸ்கிச-

வமே் உரைரை நாதே  ரை நாணைவர் குழுகான்கள் — ரை நாமேவரை நாயிஸ்டுான்கள்  ற்றும்

1953 இல ICFI உடன் முறித்துக ரான்கரை நாண்டருந்தே மே் பேரை நாகான்கரை நாலத்தின் அனை

் பேப்மேலரை நாவரை நாதேத்துககு ரவன்ரஇருநூறடுகான்கப்் பேட்டருந்தே

 ரை நாணைவர்ான்கள்— மீது தேங்கியிருந்தேது.  முதேலரை நாளித்துவ

 ற்றும் குட்ட-முதேலரை நாளித்துவ தேட்டுகான்களின்  ான்கன்ான்கள்,

 ான்கள்ான்க உருக்களை ர் பேரை நாறுத்தேவ உர் உரை,  ஆர்ப்் பேரை நாட்டம் ரசய்வது ஒரு

வடய ரை நாான்க இருந்தேது;  ஆலத்தின் அனைரை நால அவர்ான்கள் ான்கண்முன்

வரிந்து ரான்கரை நாண்டருந்தே மேசரை நாசலிசப் பு் உரைட்சியின்

அ் பேரை நாயத் உரதேக ான்கண்டு திகிலில அவர்ான்கள் மீண்டும் சுருண்டு

ரான்கரை நாண்டலத்தின் அனைர்.  தேசரை நாப்தோன்கரை நாலப் மே் பேரை நாககில,  அவர்ான்கள்

 கமே் உரைரை நான்  ற்றும் மே் பேரை நா உர் உரை ர் பேரிதும் ஆதேரிககின்இருநூற

முதேலரை நாளித்துவத்தின் வசதியரை நாலத்தின் அனை ஆதே் உரைவரை நாுக்களைர்ான்குக்களைரை நாான்க

் பேரிணைரை நா  வுக்களைர்ச்சிய உரடந்திருககின்இருநூறலத்தின் அனைர்.  அவர்ான்களில

ர் பேரும்் பேரை நாலரை நாலத்தின் அனைவர்ான்கள் 1968  இலரை நாலத்தின் அனை தே து

எதிர்ப்பு் உரைட்சிான்க் உரைப் ் பேரை நாத்தி் உரைம் குறித்து ந உரஇருநூறயமேவ

ர் பேரு உர யடககின்இருநூறலத்தின் அனைர்.

1968 ர் பேரை நாது மேவ உரலநறுத்தேத்தின் மே் பேரை நாது, மே் பேரை நாலிஸ் சிதேறிக

கிடகான்க நூஇருநூறரை நாயி் உரைகான்கணைகான்கரை நாமேலத்தின் அனைரை நார் ் பேரை நாரிசில மே் பே் உரைணி

ை நடத்திய ச யத்தில,   ரை நாணைவர் தே உரலவர்ான்கள் அதிான்க ரை நாலத்தின் அனை

அுக்களைவல உள்து உரஇருநூற அ உர ச்சான்கத்துடன் வவரை நாதேங்ான்க உருக்களைத்

திஇருநூறந்தேலத்தின் அனைர்.  “யரை நாருககும் ஒரு அ உர ச்சான்கத் உரதேக

 உரான்கப்் பேற்றுவதேரை நாலத்தின் அனை அலலது எலிமேஸ ஜலத்தின் அனைரை நாதி் பேதி

 ரை நாளி உரான்கககு மே் பே் உரைணி ரசலவதேரை நாலத்தின் அனை எந்தே மேயரை நாச உரலத்தின் அனையும்

இருகான்கவல உரல.  எங்ான்களிடம் கு உரஇருநூறந்தே் பேட்சம் அ் உரைசியல

முன்மேலத்தின் அனைரை நாககும் இருகான்கவல உரல”  என்று 2017  இல

 கமே் உரைரை நா உரலத்தின் அனை ஆதேரித்தே  ரை நாமேவரை நாயிசவரை நாதி மேஜரை நான்-பியர் லு

டரை நான்ர் உரைக (Jean-Pierre Le Dantec) கூறிலத்தின் அனைரை நார்.

1968   ரை நார்ச் 24  அன்இருநூறரை நாலத்தின் அனை மே் பே் உரைணியின் மே் பேரை நாது,

ரதேரை நாழிலரை நாுக்களைர்ான்கள் ஆயுதேங்ான்க உருக்களைக  உரான்கயிரலடுகான்க

முயற்சிப்் பே உரதேத் தேடுப்் பேதேற்ான்கரை நாான்க,  ் பேப்மேலரை நாவரை நாதே

 ரை நாணைவர்ான்கள், மே் பேரை நாலிஸ் ஆயுதேககிடங்குான்க உருக்களை சுற்றிலும்

் பேரை நாதுான்கரை நாவலர்ான்க உருக்களை நயமித்தேலத்தின் அனைர்.  2009  இல Nouvel  Obs

் பேத்திரி உரான்கயிடம் மே் பேசிய அவர்ான்குக்களைது தே உரலவ் உரைரை நாலத்தின் அனை அலன்

கிறிவன் பின்வரு ரை நாறு வுக்களைககிலத்தின் அனைரை நார்:  “எவ்வுக்களைவு தூ் உரைம்

வ உர் உரை ை நரை நாங்ான்கள் ரசலலக கூடரை நாது என்் பேது எங்ான்களுககுத்

ரதேரிந்திருந்தேது.” 1968 இல ் பேரை நாரிஸ் மே் பேரை நாலிஸ் தே உரலவ் உரைரை நாான்க

இருந்தே ர ரை நாறிஸ் கிறிமே ரை நா (Maurice  Grimaud) ஐ அவர்

் பேரை நா் உரைரை நாட்டலத்தின் அனைரை நார்:  “ஒரு் பேகான்கம் அவர் ான்கரை நாவற்் பே உரடயின்

தே உரலவ் உரைரை நாான்க இருந்தேரை நார்...   று் பேகான்கத்தில ஒரு

ஜலத்தின் அனைை நரை நாயான்கப்் பேட்ட உய் உரைதிான்கரை நாரியரை நாான்க,  ஒரு இடது-சரை நாரி

 னதே் உரைரை நாான்க அவர் இருந்தேரை நார்”. கிறிமே ரை நா “ஒரு ை நலல  னதேர்”

என்று அவர் ந உரஇருநூறவுரசய்தேரை நார்.

1968  இல  ரை நாணைவர் தே உரலவர் சின்லத்தின் அனை ரை நாான்க இருந்தே

டரை நானயல மோன்கரை நான்-ர் பேன்டட்,  அதிலிருந்து முன்மேலத்தின் அனைறி

் பேசு உர க ான்கட்சியின் ஒரு ை நரை நாடரை நாளு ன்இருநூறவரை நாதியரை நாான்க ஆலத்தின் அனைரை நார்,

ரசன்இருநூற ஆண்டல அவர்  கமே் உரைரை நாலத்தின் அனைரை நால “ரவலலப்் பேட்ட”தேரை நாான்க

அறிவத்தேரை நார்.  வழகரான்கரை நாழிந்தே ான்கம்யூனசம் (Obsolete

Communism) என்இருநூற 1968  ஆம் ஆண்டு புத்தோன்கத்தில

முன் உரவகான்கப்் பேட்ட அவ் உரைது  ரை நார்கசிச-வமே் உரைரை நாதேம்

பிற்மே் பேரை நாககுத்தேலத்தின் அனை ரை நாலத்தின் அனைதேரை நாகும்.   ரை நார்கசிசத்தின்

ஜலத்தின் அனைை நரை நாயான்கரீதியரை நாலத்தின் அனை வ ர்சான்க் உரைரை நாான்க ரசரை நாலலப்் பேடு் பேவர்,

லிபியரை நாவலரை நாலத்தின் அனை 2011  மேை நட்மேடரை நா மே் பேரை நார் உள்ளிட்ட

“ னதேரை நாபி ரை நாலத்தின் அனை” ஏான்கரை நாதி் பேத்தியப் மே் பேரை நார்,  ற்றும் அடப்் பே உரட

ஜலத்தின் அனைை நரை நாயான்க உரி உர ான்க உருக்களை இலலரை நாரதேரை நாழித்தே  கமே் உரைரை நானன்

அவச் உரைான்கரை நாலந உரல ஆகியவற்றின் சி் உரைத் உரதேயரை நாலத்தின் அனை

ஆதே் உரைவரை நாுக்களை் உரைரை நாான்க  ரை நாறிலத்தின் அனைரை நார்.

இவர்ான்கள் அ உரலத்தின் அனைவருமே  1971  இல ஸ்தேரை நாபிகான்கப்் பேட்ட ஒரு

முதேலரை நாளித்துவக ான்கட்சியும் 1968 ககுப் பிந் உரதேய

முதேலரை நாளித்துவ வர்கான்கத்தின் எதிர்த்தேரை நாககுதேலில  உர ய ரை நாலத்தின் அனை

் பேரை நாத்தி் உரைத் உரதே வகித்தேது ரை நாலத்தின் அனை மேசரை நாசலிஸ்ட் ான்கட்சி உரய (Parti
socialiste  -  PS) மேை நரை நாககி மேை நரை நாககுந உரல அ உர த்துக

ரான்கரை நாண்டருந்தேலத்தின் அனைர்.  தேசரை நாப்தேங்ான்குக்களைது மே் பேரை நாககில,  PS

ரதேரை நாடர்ந்து சிகான்கலத்தின் அனை ை நடவடக உரான்கான்க உருக்களை திணித்தேது,

ரதேரை நாழிற்து உரஇருநூற ரவட்டுான்க உருக்களை ரசய்தேது,

மேவ உரலவரை நாய்ப்பின் உர  உரய அதிான்கரித்தேது,  அத்துடன்

 த்திய கிழககு  ற்றும் ஆபிரிகான்கரை நாவல ை நவ-ான்கரை நாலனத்துவப்

மே் பேரை நார்ான்க உருக்களை ை நடத்தியது. 

OCI (The  Organisation  communiste  internationaliste) ஒரு

மேதேசியவரை நாதே முன்மேலத்தின் அனைரை நாககின் அடப்் பே உரடயில 1971 இல ICFI

உடன் முறித்துக ரான்கரை நாண்டது.  மேசரை நாசலிஸ்ட் ான்கட்சிககுள்

தேன் உரலத்தின் அனைக ான்க உரலத்துக ரான்கரை நாண்ட அது,  1981  இல

அதிான்கரை நா் உரைத்திற்கு வந்தே PS-PCF  கூட்டணி உரய ஆதேரித்தேது,

அதேன் அங்ான்கத்தேவர்ான்கள் ஒமே் உரைச யத்தில OCI  ற்றும் PS

இ் உரைண்டலும் ரசயற்் பேட்டுக ரான்கரை நாண்டருந்தேலத்தின் அனைர்.  அவர்ான்களில

ஒருவர்,  லிமேயரை நாலத்தின் அனைல மேஜரை நாஸ்் பேன்,  PS இன் பி் உரைதே ் உரைரை நாலத்தின் அனைரை நார்;

இன்ரலத்தின் அனைரை நாருவர்,  மேஜரை நான் லக ர மேலரை நான்மேசரை நான்,  PS இன்

ஒரு அ உர ச்ச் உரைரை நாான்க ஆலத்தின் அனைரை நார், இப்மே் பேரை நாது அவர் அட் பேணியரை நா

பி் உரைரை நான்ஸ் (La France Insoumise) அ உர ப்பின் தே உரலவ் உரைரை நாான்க
இருககிஇருநூறரை நார், அதேன் ை நரை நாடரை நாளு ன்இருநூற உறுப்பிலத்தின் அனைர்ான்கள் ான்கட்டரை நாய

இ் உரைரை நாணுவ மேச உரவ உரய எவ்வரை நாறு மீண்டும்

ரான்கரை நாண்டுவருவது என்் பே உரதேத் திட்டமிடுவதில  கமே் உரைரை நானுககு

உதேவக ரான்கரை நாண்டருககிஇருநூறரை நார்ான்கள்.

ஆயினும்,  ட்ர் உரைரை நாட்ஸ்கி வுக்களைககிய உரதேப் மே் பேரை நால,

வ் உரைலரை நாற்றின் வதிான்கள் அதிான்கரை நா் உரைத்துவங்ான்க உருக்களை வடவும்

வலி உர யரை நாலத்தின் அனை உரவ.  1968 ககு ஐம்் பேது ஆண்டுான்களுககும்,
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மேசரை நாவயத் ஒன்றியத்தின் ஸ்் உரைரை நாலினசக ான்க உரலப்புககு 27

ஆண்டுான்களுககும் பின்லத்தின் அனைர்,  PS, ஐமே் உரைரை நாப்் பேரை நாரவங்கிலும்

மே் பேரை நார்  ற்றும் சிகான்கலத்தின் அனை ை நடவடக உரான்கான்களுகான்கரை நாலத்தின் அனை  கான்கள்-

வமே் உரைரை நாதே சமூான்க-ஜலத்தின் அனைை நரை நாயான்கக ான்கட்சிான்க உருக்களைப் மே் பேரை நான்மேஇருநூற,

ர் பேரை நாறிந்து மே் பேரை நாய் வட்டருககிஇருநூறது.  PS இன் முன்லத்தின் அனைரை நாள்

ர் பேரை நாருுக்களைரை நாதேரை நா் உரை அ உர ச்ச் உரைரை நாலத்தின் அனை  கமே் உரைரை நான் அதிலிருந்து

ரசன்இருநூற ஆண்டல இ் உரைரை நாஜிலத்தின் அனைரை நா ரை நா ரசய்தேரை நார்.

 கமே் உரைரை நானன் ஆட்சி எந்தே சமூான்க வட்டுகரான்கரை நாடுப்புான்க உருக்களையும்

ரசய்யப் மே் பேரை நாவதில உரல,  அலலது 1968  இல மே் பேரை நால

வர்கான்கப் மே் பேரை நா் உரைரை நாட்டத்தில இருந்து ஒரு சீர்திருத்தேவரை நாதே

முடவு பிஇருநூறகான்கவும் அது அனு திகான்கப் மே் பேரை நாவதில உரல.

வங்கிான்களுககுள்ளும் மே் பேரை நார் எந்தி் உரைத்திற்குள்ளும் நூறு

பிலலியன்ான்கணைகான்கரை நாலத்தின் அனை யூமே் உரைரை நாகான்க உருக்களை அள்ளிக ரான்கரை நாட்ட

அவர் பி் உரையத்தேலத்தின் அனைப்் பேட்டுக ரான்கரை நாண்டருககிஇருநூறரை நார்.  ஆயினும்,

அடப்் பே உரட சமூான்க உரி உர ான்க உருக்களை ரவட்டுவதேற்கும் ஈ் உரைரை நான்,

் உரைஷ்யரை நா  ற்றும் சீலத்தின் அனைரை நாவுககு எதி் உரைரை நாலத்தின் அனை ஏான்கரை நாதி் பேத்தியப் மே் பேரை நார்

மி் உரைட்டலான்களில இ உரணைந்து ரான்கரை நாள்வதேற்கு ரை நாலத்தின் அனை அவ் உரைது

திட்டங்ான்கள் வலி உர யின் ஒரு அறிகுறியரை நாான்க இல உரல,

 ரை நாஇருநூறரை நாான்க உலான்க முதேலரை நாளித்துவத்தின்  ் உரைணை ரை நருகான்கடயின்

அறிகுறியரை நாான்கமேவ இருககின்இருநூறலத்தின் அனை.  பி் உரைரை நான்சிலும் சர்வமேதேச

அுக்களைவலும் அ் உரைசு அதிான்கரை நா் உரைத் உரதேக  உரான்கப்் பேற்இருநூற மு உரலத்தின் அனைகின்இருநூற

ஒரு இயகான்கத் உரதேக ான்கட்டரயழுப்புவ உரதேத் தேவர்த்தே

மேவரஇருநூறந்தே வழியும் ரதேரை நாழிலரை நாுக்களை வர்கான்கத்திற்கு இருகான்கப்

மே் பேரை நாவது கி உரடயரை நாது.

வ் உரைவருககும் வர்கான்கப் மே் பேரை நா் உரைரை நாட்டங்ான்களுககு ஒரு பு் உரைட்சிான்க் உரை,

ட்ர் உரைரை நாட்ஸ்கிச தே உரல உர  உரய வழங்குவதேற்ான்கரை நாான்க ை நரை நான்ான்கரை நாம்

அகிலத்தின் அ உரலத்தின் அனைத்துலான்கக குழு 2016  இல மேசரை நாசலிச

ச த்துவக ான்கட்சி உரய (PES) ஐ பி் உரைரை நான்சில ஸ்தேரை நாபித்தேது.
1968 ககுப் பிந் உரதேய மேதேரை நாலவான்களுகான்கரை நாலத்தின் அனை ர் பேரை நாறுப்பு

ரதேரை நாழிலரை நாுக்களை வர்கான்கத்தின் மீமேதேரை நா அலலது  ரை நார்கசிசத்தின்

மீமேதேரை நா இல உரல எலத்தின் அனை PES பி் உரைான்கடலத்தின் அனைப்் பேடுத்துகிஇருநூறது.

ட்ர் உரைரை நாட்ஸ்கியும் ICFI உம் வலியுறுத்திய உரதேப் மே் பேரை நால,

 ரை நார்கசின் ரதேரை நாடர்ச்சியரை நாுக்களைர்ான்கள் தேரை நாமே  எலத்தின் அனை மே் பேரை நாலியரை நாான்க
முன்நறுத்திக ரான்கரை நாண்ட அ உர ப்புான்களின் ஏ ரை நாற்றுத்தேலத்தின் அனைமே 

அதேற்குப் ர் பேரை நாறுப்் பேரை நாகும்.  ரசவ்வயல  ரை நார்கசிசத்தின்

் பேரை நா் உரைம்் பேரியங்ான்களுககும்,  ரதேரை நாழிலரை நாுக்களை வர்கான்கத்திற்கும்,

அதேன் பு் உரைட்சிான்க் உரை முன்லத்தின் அனைணிப் ் பே உரடயின் ான்கட்சி உரயக

ான்கட்டரயழுப்புவதேற்கும் மீண்டும் திரும்புவமேதே

முன்மேை நரை நாககிய ஒமே் உரை வழியரை நாகும்.

1848  பு் உரைட்சி உரய ான்கரை நாட்டக ரான்கரை நாடுத்தே குட்ட-முதேலரை நாளித்துவ

ஜலத்தின் அனைை நரை நாயான்கவரை நாதிான்கள் மீது ் பேழம்ர் பேரும் பிர் உரைஞ்சு

பு் உரைட்சியரை நாுக்களை் உரைரை நாலத்தின் அனை ஓகுஸ்ட் புமேுக்களைரை நாங்கி (Auguste  Blanqui)

கூறிய உலுககும் தீர்ப் உர் பேமேய ஒட்டுர ரை நாத்தே குட்ட-

முதேலரை நாளித்துவ,  1968 ககுப் பிந் உரதேய ஸ்தேரை நா் போன்கத்திற்கும்

எதி் உரைரை நாான்க PES எதிர் உரைரை நாலிககிஇருநூறது. 1851 இல  ரை நார்கஸ்  ற்றும்

ஏங்ரான்கலசரை நாலும் மே ற்மோன்கரை நாளிடப்் பேட்ட அவ் உரைது வரை நார்த் உரதோன்கள்,

இன் உரஇருநூறய ை நரை நாளின் குட்ட-முதேலரை நாளித்துவ  ரை நார்கசிச-

வமே் உரைரை நாதிான்களுககு சரை நாலப் ர் பேரை நாருந்துவதேரை நாய் இருககின்இருநூறலத்தின் அனை:

“அவர்ான்களில மிான்கவும் குற்இருநூறப்ர் பேரை நாறுப்பு உரடயவர்ான்கள்

யரை நார் உரைன்இருநூறரை நால”  புமேுக்களைரை நாங்கி கூறிலத்தின் அனைரை நார்,  “ கான்கள் யரை நா் உரைது

் பேண்் பேட்ட ரசரை நாலலரை நாடலான்குக்களைரை நால ஏ ரை நாற்இருநூறப்் பேட்டு அவர்ான்களில

தே து வரை நா உருக்களையும் ான்கவசத் உரதேயும் ான்கண்டரை நார்ான்கமேுக்களைரை நா;  யரை நா உர் உரை

தே து எதிர்ான்கரை நாலத்தின் முடவுகூறு் பேவர்ான்குக்களைரை நாான்க

உற்சரை நாான்கத்துடன் பி் உரைான்கடலத்தின் அனைம் ரசய்தேரை நார்ான்கமேுக்களைரை நா அவர்ான்கள்

தேரை நான்.... ரதேரை நாழிலரை நாுக்களைர்ான்கள் இந்தே சரை நா் பேகமோன்கடரை நாலத்தின் அனை ர் பேயர்ான்குக்களைது

் பேட்டய உரல எப்மே் பேரை நாதும் ந உரலத்தின் அனைவல  உரவத்துக

ரான்கரை நாள்ுக்களைட்டும்,  இவர்ான்களில ஒருவரும்,  ஆம்,

ஒமே் உரைரயரை நாருவரும் கூட  று் பேடயும் ஒரு பு் உரைட்சிான்க் உரை

அ் உரைசரை நாங்ான்கத்தில ரதேன்் பேடுவரை நார்ான்கமேுக்களையரை நாலத்தின் அனைரை நால,  அப்மே் பேரை நாது

அவர்ான்கள் ஒமே் உரைகு் உரைலில ’துமே் உரைரை நாான்கம்!’  என்று கூறி

கூச்சலிட்டரை நாான்க மேவண்டும்.”

1851  இல பிர் உரைஞ்சு  கான்களுககு புமேுக்களைரை நாங்கி அப்மே் பேரை நாது

முன் உரவத்தே அமேதே  ரை நாற்றுகமோன்க இப்மே் பேரை நாதும் பி் உரைரை நான்சிலும்

 ற்றும் ஒவ்ரவரை நாரு ை நரை நாட்டலுமே  ரதேரை நாழிலரை நாுக்களைர்ான்கள் முான்கம்

ரான்கரை நாடுத்திருககின்இருநூறலத்தின் அனைர்.  ரதேரை நாழிலரை நாுக்களைர்ான்கள் ஒரு

உண் உர யரை நாலத்தின் அனை சகதிவரை நாய்ந்தே பு் உரைட்சிான்க் உரை இயகான்கத் உரதேக

ான்கட்டரயழுப்புவரை நார்ான்கமேுக்களையரை நாலத்தின் அனைரை நால,  புமேுக்களைரை நாங்கி எழுதிலத்தின் அனைரை நார்,

“அத்தே உரலத்தின் அனை தே உரடான்களும்,  அத்தே உரலத்தின் அனை எதிர்ப்புான்களும்,

அத்தே உரலத்தின் அனை சரை நாத்தியமின் உர ான்களும் ான்கரை நாணைரை நா ல மே் பேரை நாகும்.

 ரை நாஇருநூறரை நாான்க ் பேரை நாட்டரை நாளி வர்கான்கத்திலத்தின் அனைர் வீதிான்களில அ் பேத்தே ரை நாலத்தின் அனை

வதேத்தில ை ந உரடமே் பேரை நாடுவதிமேலரை நா,  ‘சுதேந்தி் உரை  ் உரைங்ான்க உருக்களை’

ை நடுவதிமேலரை நா,  வழகான்கறிஞர்ான்களின் ரீங்ான்கரை நா் உரைமிடும்

ரசரை நாலலரை நாடலான்களிமேலரை நா  தி யங்ான்க தேங்ான்க உருக்களை

அனு திப்் பேரை நார்ான்கமேுக்களையரை நாலத்தின் அனைரை நால,  புனதே நீருடன் ரதேரை நாடங்கி,

அதேன்பின் அவ திப்புான்களும், இறுதியில மேதேரை நாட்டரை நாகான்களும்,

எப்மே் பேரை நாதும் துய் உரைமும் பின்ரதேரை நாடர்வ உரதேமேய அவர்ான்கள்

எதிர்் பேரை நார்த்தேரை நாான்க மேவண்டும்.  இப்மே் பேரை நாது  கான்கமேுக்களை

மேதேர்ந்ரதேடுத்துக ரான்கரை நாள்ுக்களைட்டும்!”

3-  Lessons of the May–June 1968 general strike in France


