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அலன் கிறிவினின் JCR எவ்வவாற

ஸ்்ரவாலினிசத்தின்
 கவாட்டிக்டிக்க கவாடுப்பு குப்புகளடுப்புகளை மூடிமுப்புகளகளை மூடிமறைத்தத

(2)
By Peter Schwarz 

பிரரான்சின் 1968 மம-ஜூன் சம்பவங்ககள்களைக குறித்த  ததராடர்ச்சி்சியரான கட்டுகளரகளில இத மூன்்றராம் பராகமராகும். மம 28

இல பிரசுரிககப்பட்ட 1  , மராணவர் எழுச்சி மற்றும்  தபராத மவகளலைநிறுத்தம் அபிவிருத்த அகளடந்ததலிருந்த மம மராத

இறுதயில அத அதன் உச்சககட்டத்களத அகளடந்தத வகளரயில விவரிககி்றத.  மம 29  இல பிரசுரிககப்பட்ட 2  ,

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் (PCF)  ததராழிற்சங்கமும் எவ்வராறு அதன் மீத கட்டுப்பராட்களடக  தகராண்டிருந்தன என்பத குறித்தம்

மற்றும்,  ஜனராதபத சரார்லஸ் டு மகரால மீண்டும் அதகராரத்தற்கு வர அகளவ எவ்வராறு உதவின என்பகளதயும்

ஆரராய்கி்றத. பப்மலைராவராதகள வகித்த பராத்தரம் குறித்த பராகங்கள 3 மற்றும் 4 ஆரராய்கின்்றன; இறுதப் பராகம் பி்சியர்

லைம்மபர் இன் சர்வமதச கம்யூனிஸ்ட் அகளமப்களபக (OCI) குறித்த ஆரராயும்.

ஸ்ரராலினிசத்தற்கு ஒரு மூடிமகள்றப்ப

பி தரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் CGT  ததராழிற்சங்கத்தன் ஸ்ரராலினிஸ்டுகள இகள்களைஞர்களின் கி்களைர்ச்சிகரமரான
உத்மவகத்களத  தவறுத் ததராதககி்சியதடன்,  gauchistes (இடதசராரி தீவிர மபராககினர்)  என்றும் மற்றும்
ஆத்தரமூட்டுபவர்கள என்றும் அவர்க்களைரால குறிப்பிடப்பட்ட இடதசராரி மராணவர் குழுகக்களைரால அவர்கள
 தவறுககப்பட்ட மபராதனும் கூட, அரசி்சியலரீத்சியராக ஸ்ரராலினிஸ்டுக்களைரால அவர்களுடன் சராத்த்சியமரான அ்களைவிற்கு கூடி
வராழ முடிந்தருந்தத.  டரானி்சியல மகரான்- தபன்டிற் இன் அரராஜகவராத நடவடிககளககள,   ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தற்குள
ஸ்ரராலினிஸ்டுகளின் மமலைராதககத்களத அரிதராகமவ அச்சுறுத்த்சியத.  அமதமபராலை சீன கலைராச்சராரப் பரட்சிககரானதம்
மற்றும் ஆயுதமமந்த்சிய மபராரராட்டத்தற்கரான மராமவராவராதகளின் ஆதரவினராலும் அமதமராதரி அவர்க்களைத
மமலைராதககத்களதயும் அச்சுறுத்தமுடி்சியராத இருந்தத.

மமலும் பப்மலைராவராதகள, மிக கவனமராக ஸ்ரராலினிஸ்டுகளுடனரான மமராதலககள்களை தவிர்த்தக  தகராண்டனர். அவர்கள
 ததராழிலைரா்களை வர்ககம் மற்றும் ஸ்ரராலினிச தகளலைகளமககு இகளடயிலைரான உ்றவுககள்களைக  தகராதப்பராககும் அலலைத
பின்னர் ஒரு  தநருககடிககு  தகராண்டு வரும் எந்த தவராரு அரசி்சியல முகளனவுககள்களையும் தவிர்த்தனர்.  1968
 தநருககடியின் உச்சகட்ட சூழலில,  ததராழிலைரா்களைர்கள கி த்ற தனல உடன்படிககளககள்சிய நிரராகரித்தடன், அதகராரத்களதக
களகயி தலைடுப்பத மீதரான பிரச்சிகளன நிகழ்ச்சி நிரலில இருந்தமபராத,  JCR  (Jeunesse  Communiste  Révolutionnaire),

ஸ்ரராலினிஸ்டுகளுககு ஒரு மூடிமகள்றப்களப வழங்கி்சியத. இந்த சம்பவங்களுககு இருபத ஆண்டுகளுககுப் பின்னர்,
அலைன் கிறிவின் மற்றும் டரானி்சியல  தபன்சராயிட் JCR இன் பங்கிகளன சி்றப்பராக எடுத்தககராட்டும் மு்சியற்சி்சியராக 1968
இன் சு்சியபரிமசராதகளன ஒன்கள்ற எழுதனரார்கள.  ஆனரால அத அதன் நிஜமரான பராத்தரத்களத  ததளிவராக
அம்பலைமராககி்சியத. [11]

1- Part 3—How Alain Krivine’s JCR covered for the betrayals of Stalinism (2)

https://www.wsws.org/en/articles/2008/05/may1-m28.html
https://www.wsws.org/en/articles/2008/07/fra4-j07.html
https://www.wsws.org/en/articles/2008/07/fra3-j05.html
https://www.wsws.org/en/articles/2008/05/may2-m29.html


பராரி்சிய இ்சியககத்தன் உச்சககட்டத்தல சமூக ஜனநரா்சியகவராதகள மற்றும் ஸ்ரராலினிஸ்டுக்களைரால அகளழப்ப
விடுககப்பட்ட இரண்டு மிகப் தபரும் ஆர்ப்பராட்டங்களிலும் JCR பங் தகடுத்தத.  அகளவ,  மம 27  இல சரார் தலைட்டி
(Charléty) களமதரானத்தல UNEF (Union Nationale des Étudiants de France) மராணவர் அகளமப்ப, CFDT  ததராழிற்சங்கம் மற்றும்
PSU ஆகி்சியவற்்றரால ஏற்பராடு  தசய்்சியப்பட்ட ஒரு பராரி்சிய கூட்டம், மற்றும் மம 29 இல PCF மற்றும் CGT இன் பராரி்சிய
ஆர்ப்பராட்டங்கள ஆகி்சியகளவ ஆகும்.

அப்மபராத PSU இன் ஓர் அங்கத்தவரராக இருந்த அனுபவமிகக முதலைராளித்தவ வர்கக அரசி்சியலவராத பி்சியர்
 தமரான் தடஸ்-பிரரான்ஸ் இன் கீழ் ஒரு இகளடமருவு அரசராங்கத்தற்கு பராகளத வகுப்பமத சரார் தலைட்டி களமதரான
 தபராதககூட்டத்தன் மநராககமராக இருந்தத.  ஒழுங்களக மீட்டகளமகக மற்றும் பத்சிய மதர்தலகளுககு த்சியராரிப்ப
 தசய்வதற்கராக மவகளலைநிறுத்தத்களத கட்டுப்பராட்டின் கீழ்  தகராண்டு வருவமத அதமபரான்்ற தவராரு அரசராங்கத்தன்
பணி்சியராக இருந்தருககும்.

இந்த விட்சியத்தல வலைதசராரி பத்தரிகளகயின் பிரிவுகம்களை கூட,  அதமபரான்்ற தவராரு "இடத"  அரசராங்கத்தரால தரான்
அப்மபராகளத்சிய ஒழுங்ககளமப்களப பராதகராகக முடியு தமன உடன்பட்டிருந்தன. நித்சிய பத்தரிகளக Les Echos மம 28 இல,
சீர்தருத்தமரா,  பரட்சி்சியரா அலலைத "அரராஜகவராதமரா"  என்பதற்கிகளடம்சிய மட்டுமம விருப்பத்மதர்வு இருப்பதராக
எழுத்சியத. “ தவளிம்சிய வருவதற்கு ஒரு பராகளத கண்டறி்சியப்பட மவண்டும்" என்்ற தகளலைப்பின் கீழ் அத பின்வருமராறு
குறிப்பிட்டத:

“்சியராரும் ்சியராகளரயும் நம்பமவரா அலலைத ்சியரார்  தசராலவகளதயும் மகட்கமவரா த்சியராரராக இலகளலை.  ஒழுங்கு மற்றும்
கட்டுப்பராட்டுககு CGT ஓர் அரணராக இருககு தமன இப்மபராத வகளரயில  ததன்பட்டத.  ஆனரால இப்மபராமதரா அத
்சியராருகளட்சிய கி்களைர்ச்சி எழுச்சிசிகள்சிய குகள்றமதப்பீடு  தசய்தருந்தமதரா,  கலைகத்தல ஈடுபட்டுள்களை அந்த  தபராதவரான
நபர்க்களைராமலைம்சிய அத நிகளலைகுகளலைககப்பட்டுள்களைத.   ததராழிற்சங்க தகளலைவர்கள மவகளலைநிறுத்தககராரர்க்களைரால
ஓரங்கட்டப்பட்டுள்களைனர்,  அவர்கள எந்த வராககுறுதகள்சியயும் —அத ்சியராருகளட்சியதராக இருந்தராலும்— இனியும்
நம்பவதற்குத் த்சியராரராக இலகளலை. அரசராங்கத்களதக குறித்த கூ்ற மவண்டி்சியமத இலகளலை....  தஜனரராலின் (டு மகரால)
சமீபத்த்சிய ஒரு தரதருஷ்டவசமரான மபச்சில 'சீர்தருத்தத்தற்கு ஒப்பக  தகராளகிம்றன், சீர்குகளலைவு மவண்டராம்' என்று
கூறியிருககி்றரார்.  சீர்தருத்தமரா அரராஜகவராதமரா எத  தவற்றி  தபறும் என்பத  ததளிவராக இலலைராத நிகளலைகளமகளின்
கீழ் இன்று அவ்விரண்களடயும் ஒருவர் எதர் தகராளகி்றரார்.”

இந்மநரத்தல பி தரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முதலைராளித்தவ அரசராங்கத்தற்குள நுகளழ்சிய  தபரிதம் த்சியராரிப்ப
 தசய்தருந்தத.  அதன்  தபராதச்  தச்சியலைரா்களைர் வரால தடக  த்றராம் றொஷே (Waldeck  Rochet)  அறிவிககளகயில,  “ஒரு  தபராத

மவகளலைத்தட்டத்தன் அடிப்பகளடயில மககளின் ஜனநரா்சியக ஐககி்சிய அரசராங்கத்களதக  தகராண்டு, மகராலிச ஆட்சிகள்சியப்
பிரதயீடு"   தசய்வதற்கரான நிகளலைகளமகள குறித்த விவராதகக அவரும் பிரரான்சுவரா மித்தமரரானும் உடனடி்சியராக

சந்தகக இருப்பதராக மம 27 இல முன் தமராழிந்தரார். ஸ்ரராலினிச வரார்த்களத பிரம்சியராகங்களில பரிச்ச்சியமரானவர்களுககு,
“ஜனநரா்சியக ஐககி்சியத்தற்கரான மககளின் அரசராங்கம்"  என்பத முதலைராளித்தவ  தசராத்த்றவுககள்களைப் பராதகராகக

அர்ப்பணிககப்பட்ட ஒரு முதலைராளித்தவ அரசராங்கத்களத அர்த்தப்படுத்தகி்றத என்பதல எந்த ஐ்சியப்பராடும்
இருந்தருககராத.

ஆனரால PCF இலலைராமமலைம்சிய,  மித்தமரரானும்  தமரான் தடஸ்-பிரரான்ஸ் உம் கூட்டராக ஓர் அரசராங்கத்களத

அகளமத்தவிடுவரார்கம்களைரா என்று அத அஞ்சி்சியத.  ஆகமவ CGT உடன் இகளணந்த,  மம 29  இல "மககளின்
அரசராங்கம்"  என்்ற முழககத்தன் கீழ் அதன்  தசராந்த பராரி்சிய ஆர்ப்பராட்டத்களத அத ஏற்பராடு  தசய்தத.

முதலைராளித்தவத்களத தூககி த்சியறிந்த ஒரு பரட்சிகரமரான வழியில அதகராரத்களதப் பிடிப்பத குறித்த பி தரஞ்சு
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒருமபராதம் கனவிலும் நிகளனத்ததலகளலை என்்றமபராதனும், மித்தமரரான் உடமனரா அலலைத ஏகளன்சிய

சிலை முதலைராளித்தவ அரசி்சியலவராதகளுடமனரா மசர்ந்த ஒரு கூட்டணிககராக மட்டுமம அத மபராரராடி இருந்த
மபராதனும், அந்த முழககம்  தபருந்தர்களைரான மககளின் பரட்சிகர மமனராபராவத்களத ஏற்்றத.

“மககளின் அரசராங்கத்களத ஏற்மபராம்! மித்தமரரான்,  தமரான் தடஸ்-பிரரான்ஸ் மவண்டராம்!” என்்ற முழககத்தன் கீழ் PCF-

CGT ஆர்ப்பராட்டத்தல JCR பங் தகடுத்தத,  அவ்விதத்தல அத நகளடமுகள்றயில PCF இன் உபரா்சியத்தற்கு
ஆதரவளித்தத.  கிறிவின் மற்றும்  தபன்சராயிட் அவர்க்களைத சு்சியபரிமசராதகளன குறித்த ஆய்வில JCR இன் முழககம்
குறித்த பின்வருமராறு எழுதனரார்கள:

“அந்த சூத்தரமராககல  ததளிவின்றி களக்சியரா்களைப்பட்டத.  மவகளலைநிறுத்தம் மற்றும் அதன் அங்கங்களின் மிகவும்
மபரார்குணமிகக  தவளிப்பராடராக கூ்றத்தகுந்த ஒரு மககளின் அரசராங்கத்களத,  அத,  அரசி்சியல பிரமுகர்களின் ஓர்

அரசராங்கத்தற்கு எதர்நிகளலையில  தகராண்டு வந்தருந்தத.  இடத கட்சிகளின் ஒரு கூட்டணி அரசராங்கத்களத
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முற்றிலுமராக நிரராகரிககராமல,  அத,   ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தடன் எந்த தவராரு  ததளிவரான  ததராடர்பமின்றி இருந்த
மற்றும் வர்கக கூட்டு்றவின் அடிப்பகளடயில அப்மபராதருந்த அகளமப்பககளில இருந்த தமத சு்சியவுரிகளமகள்சிய

ப்சியன்படுத்த பின்னடித்த பிரமுகர்ககள்களையும் அத தராககி்சியத.... ஆழ்ந்த ஆரராய்ந்த  ததளிகளவ அத  தகராண்டிருககராத
நிகளலையில, “மககளின் அரசராங்கம்"  என்்ற சூத்தரம்சியமராககல,  இடத கட்சிகளின் ஓர் அரசராங்கத்களதக குறித்தத

என்பதற்கு எவ்வித விபரங்களுககுளளும்  தசலலை மவண்டி்சியமத இலகளலை.” [12]

மவறு வரார்த்களதகளில கூறுவதரானரால,  பி தரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்களைடங்கி்சிய ஒரு இடத முதலைராளித்தவ

அரசராங்கமம "அந்த மவகளலைநிறுத்தம் மற்றும் அதன் அங்கங்களின் விகள்களை தபராரு்களைராக"  இருககு தமன்பகளத

 ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் "மிகவும் மபரார்குணமிகக பிரிவுககள்களை"  நம்பமராறு  தசய்வமத JCR ஆல ப்சியன்படுத்தப்பட்ட

இந்த சூத்தரமராககலின் மநராககமராக இருந்தத.  இத  தவளிப்பகளட்சியரான ஓர் ஒப்பக தகராள்களைலைராகும்.  பரட்சிகர

 தநருககடி அதன் உச்சககட்டத்களத எட்டியிருந்த மநரத்தல, CGT அதன் அதகராரத்களத இழந்தவிட்டிருந்த மநரத்தல,

 தசலவராக தகலகளலையிலிருந்த டு மகரால கராணராமல மபராயிருந்த அந்த மவகள்களையில, அதராவத பகிரங்கமராக மற்றும்

தீர்ககமராக ஒரு நிகளலைப்பராடு எடுகக மவண்டியிருந்த அந்மநரத்தன் மபராத,  JCR “ ததளிவிலலைரா"  பராத்தரம்

வகித்ததடன்,  மவண்டு தமன்ம்ற உறுதயின்றி இருந்தத.  ்சியரார் நராட்டின் அதகராரத்களத  தகராண்டிருந்தரார்கள என்்ற
தீர்ககமரான மகளவிகள்சிய அத தவிர்த்தத.

ஸ்ரராலினிஸ்டுகளிடம் இருந்த JCR ஏற்றுக  தகராண்ட "மககளின் அரசராங்கத்தற்கரான"  மகராரிககளக,  மககளிகளடம்சிய

கணிசமரான ஆதரகளவப்  தபற்்றத.  ஆனரால அந்த மகராரிககளக  தபராதவராகவும்,  ஒன்றிற்கும் கடகளமப்பராடின்றியும்
இருந்தத.  கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்த மகராரிககளககள்சிய சமூக ஜனநரா்சியகவராதகள மற்றும் குட்டி-முதலைராளித்தவ தீவிர

மபராககினர் உடனரான ஒரு கூட்டு அரசராங்கத்தற்கரான மகராரிககளக்சியராக பரிந்த  தகராண்டத, அத்தகளக்சியவர்களின் மிக
முககி்சிய பணி அப்மபராதருந்த ஒழுங்களகப் மபணுவதராகமவ இருந்தருககும்.  பி தரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்

சிந்தகளனயில பரட்சிகரமராக அதகராரத்களதக களகயி தலைடுப்பத குறித்த மமலைதகமராக அங்மக ஒன்றும் இருககவிலகளலை.
பப்மலைராவராதகள இந்த நிகளலைப்பராட்களட ஒருமபராதம் சவரால  தசய்்சியவிலகளலை என்பதடன்,  அவர்களும்

ஸ்ரராலினிஸ்டுகளின் பின்னரால  தசன்்றனர்.

JCR என்ன  தசய்தருகக மவண்டும்?

அதகராரத்களத பிடிப்பதற்கு அவசி்சியமரான ஆதரவு JCR ககு இருககவிலகளலை என்பத உண்களம தரான். ஆனரால ஒரு
சிறுபரான்களமயினரராக இருந்தராலுமம கூட பரட்சிகர மரார்கசிஸ்டுகள அவர்களின் மவகளலைத்தட்டத்தற்கராக எவ்வராறு

மபராரராடி,   தபரும்பரான்களம  ததராழிலைரா்களைர்ககள்களை அவர்கள தரப்பில  தவன் த்றடுகக மவண்டும் என்பகளத
எடுத்தககராட்டும் எண்ணி்றந்த வரலைராற்று முன்மராதரிகள உள்களைன.

ரஷ்்சியராவில,  1917  இன்  ததராடககத்தல,   தமன்ஷிவிககுகள மற்றும் சமூக பரட்சி்சியரா்களைர்ககள்களை விட  தலைனினின்
மபராலஷிவிககுகளுககு கணிசமரான்களைவிற்கு  தவகு குகள்றவரான ஆதரமவ இருந்தத.  இருந்தமபராதனும் த்றகளம்சியரான

மற்றும் மகராட்பராட்டுரீதயிலைரான அரசி்சியகளலைப் ப்சியன்படுத்த,  மபராலஷிவிககுகள  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் ஆதரகளவ

 தவன்று,  அகமடராபரில அதகராரத்களதக களகயி தலைடுகக மவகளலை  தசய்தனர்.  ட் தரராட்ஸ்கி 1933  இல இருந்த 1935
வகளர நராடுகடத்தப்பட்டு பிரரான்சில இருந்தமபராத,  அவர் பி தரஞ்சு பிரிவின் நடவடிககளககளில  தச்சியலூககத்தடன்
ஆர்வங்கராட்டினரார்,  மமலும் ஒரு சிறுபரான்களம்சியராக இருந்தராலும் அத எவ்வராறு ஒரு பரட்சிகர

மவகளலைத்தட்டத்தற்கராக மபராரராட முடியும் என்பகளதக குறித்த விரிவரான பரிந்தகளரககள்களை முன்களவத்தரார்.

சீர்தருத்தவராத கட்சி எந்தரத்தடமிருந்த (பின்னர் ஸ்ரராலினிச கட்சி எந்தரத்தடமிருந்தம் கூட)   ததராழிலைரா்களை

வர்ககத்தன் அரசி்சியல சு்சியராதீனம் என்பதம் மற்றும் ஒரு சு்சியராதீனமரான பரட்சிகர கட்சிகள்சியக கட்டி த்சியழுப்பவதமம
எப்மபராதம் மத்த்சிய பிரச்சிகளன்சியராக இருந்தத.

 தலைனின் 1917  இல நராடுகடத்தப்பட்ட நிகளலையிலிருந்த ரஷ்்சியரா தரும்பி்சியமபராத,   தமன்ஷிவிககுகளும் சமூக

பரட்சி்சியரா்களைர்களும் மந்தரி பதவிகள ஏற்றிருந்த இகளடககராலை முதலைராளித்தவ அரசராங்கத்களத மநராககி்சிய
மபராலஷிவிககுகளின் அகளர-மனதரான மமனராபராவத்களத அவர் தராககினரார்.  அவர் உறுத்சியரான எதர்ப்களபயும்,

மசராவி்சியத்தககள மூலைமராக அதகராரத்களதக களகப்பற்றும் மநராககில ஒரு மவகளலைத்தட்டத்களதயும் வலியுறுத்தனரார். 

இந்த மவகளலைத்தட்டத்தன் அடிப்பகளடயில மபராலஷிவிககுகள,   ததராழிலைரா்களைர்ககள்களை இறுதயில அவர்க்களைத

சீர்தருத்தவராத தகளலைவர்களிடமிருந்த முறிப்பகளத மநராககமராக  தகராண்ட ஒரு தந்தமரராபரா்சியத்களதப் பிரம்சியராகித்தனர்,
அத முந்களத்சியவர்களுககும் மற்றும் பிந்களத்சியவர்களுககும் இகளடயிலைரான இகளட தவளிகள்சிய ஆழப்படுத்த்சியத. சமூகப்
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பரட்சி்சியரா்களைர்களும்  தமன்ஷிவிககுகளும் தராரரா்களைவராத முதலைராளித்தவ வர்ககத்தடமிருந்த முறித்தக  தகராண்டு,
அவர்க்களைத  தசராந்த கரங்களில அதகராரத்களத எடுகக மவண்டு தமன மபராலஷிவிககுகள மகராரினர்.  சமூகப்

பரட்சி்சியரா்களைர்களும் மற்றும்  தமன்ஷிவிககுகளும் முதலைராளித்தவ வர்ககத்தலிருந்த சு்சியராதீனப்பட்ட ஓர் அரசராங்கத்களத
அகளமகக தகளககளம்சியற்று இருந்தகளத நிரூபித்த மபராதனும், “ தமன்ஷிவிககுகள மற்றும் சமூகப் பரட்சி்சியரா்களைர்களுககு,

மபராலஷிவிககுகளின் மகராரிககளக:” என்பதல ட் தரராட்ஸ்கி பின்வருமராறு எழுதனரார், இந்த அனுபவம் குறித்த பின்னர்

அவர் இகளடமருவு மவகளலைத்தட்டத்தல (Transitional  Programme) குறிப்பிட்டிருந்தரார்:  “'முதலைராளித்தவ வர்ககத்தடன்

முறித்தக  தகராண்டு,  அதகராரத்களத உங்கள  தசராந்த கரங்களில எடுங்கள!'  அத  தபருந்தர்களைரான மககளுககு
பிரமராண்டமரான கலவியூட்டலின் முககி்சியத்தவத்களதக  தகராண்டிருககும்.  அதகராரத்களத எடுகக  தமன்ஷிவிககுகள

மற்றும் சமூக பரட்சி்சியரா்களைர்களின் பிடிவராதமரான விருப்பமின்களம,  மிக மவகமராக ஜூகளலை நராட்களின் மபராத
அம்பலைமரானத,  நிச்ச்சியமராக அத பராரி்சிய மககளின் கருத்தககு முன்னரால அவர்ககள்களைப் பலைவீனப்படுத்த்சியதடன்,

மபராலஷிவிககுகளின்  தவற்றிககு த்சியராரிப்ப  தசய்தத.” [13]

1968  இல,   தபராத மவகளலைநிறுத்தத்தற்கரான அணிதரட்டலின் அடிப்பகளடயில PCF ம் CGT ம் அதகராரத்களதக

களகயி தலைடுகக மவண்டும் எனக மகராருவகளத JCR முன்னிறுத்தயிருககலைராம்.  முதலைராளித்தவ கட்சிககள்களை மநராககி்சிய

ஸ்ரராலினிஸ்டுகளின் சமரச மமனராபராவத்தற்கு எதரராக தட்டமிட்ட கி்களைர்ச்சியுடன் ஒன்றுமசர்ந்த,  இந்த மகராரிககளக
மிகப் பிரமராண்ட அரசி்சியல உந்தசகதகள்சிய  தகராண்டிருந்தருககும்.  அத  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தற்கும் ஸ்ரராலினிச

தகளலைகளமககும் இகளடயிலைரான மமராதகளலை கூர்களம்சியராககி இருககும் என்பதடன்,  அவர்களிடமிருந்த அரசி்சியலரீதயில
 ததராழிலைரா்களைர்கள முறித்தக  தகராள்களைவும் உதவியிருககும்.  ஆனரால அதமபரான்்ற மகராரிககளககளுடன்

ஸ்ரராலினிஸ்டுககள்களை ஒரு சிககலைரான நிகளலைககு  தகராண்டு வருவத பப்மலைராவராதகளின் சிந்தகளனகளுககு மிகவும்
அப்பராற்பட்டு இருந்தத.  பரட்சிகர  தநருககடி அதன் உச்சநிகளலைகள்சிய  ததராட்டமபராத,  அவர்கள தராம் ஸ்ரராலினிச

அதகராரத்தவத்தன் நம்பகரமரான முண்டுமகராலகள என்பகளத நிரூபித்தனர்.

எவ்வராறிருப்பினும் முதலைராளித்தவ பத்தரிகளககளில பகிரங்கமராக எழுதப்பட்டு வந்த நிகளலைகளமகளின் கீழ்,
பப்மலைராவராதக்களைரால ஸ்ரராலினிஸ்டுகளின் எதர்ப்பரட்சிகர பராத்தரத்களத ப்றககணிகக முடி்சியவிலகளலை. ஜூன் 1968 இல
பி்சியர் பிரராங்,  “5  மிலலி்சியன் வராககுகளுககராக 10  மிலலி்சியன் மவகளலைநிறுத்தககராரர்களின் மவட்களககள்சியக
கராட்டிக தகராடுத்ததராக"  PCF ஐயும் CGT ஐயும் குற்்றஞ்சராட்டினரார்.  “PCF தகளலைகளமயின் இந்த கராட்டிக தகராடுப்களப"
அவர் மஜர்மன் சமூக ஜனநரா்சியகக கட்சியின் வரலைராற்று கராட்டிக தகராடுப்படமனம்சிய கூட ஒப்பிட்டரார்:  “1918-19
மஜர்மன் பரட்சிககு எதரராக Noskes மற்றும் Eberts நடந்த  தகராண்ட விதத்தன் அ்களைவிற்கு இந்த தகளலைகளம இதவகளர
 தசய்்சியவிலகளலை,  ஏ தனன்்றரால,  முதலைராளித்தவ வர்ககத்தற்கு அதன் மதகளவ இருந்தருககவிலகளலை.  ஆனரால
'அததீவிர இடதககள்களை'  மநராககி்சிய அதன் நடத்களத,  அவசி்சியம் எழும்மபராத அத அவ்வராறு  தசய்்சிய த்சியராரராகமவ
உள்களைத என்பதல எவ்வித சந்மதகத்களதயும் விட்டு களவககவிலகளலை.” [14]

ஆனரால இதவகளரயில அதன் ஒட்டு தமராத்த அரசி்சியல ஆற்்றகளலையும் சராகச நடவடிககளககள மீத ஒன்றுதரட்டி்சிய JCR,

மராணவர்ககள்களை பரட்சிகர முன்னணிப்-பகளட்சியராக அறிவித்த நிகளலையில, பப்மலைராவராதகம்களைரா நரான்கராம் அகிலைத்தன் ஒரு
பிரிவின் வடிவில ஒரு பத்சிய பரட்சிகர தகளலைகளமகள்சியக கட்டி த்சியழுப்பதல என்்ற மிகவும் தீர்ககமரான பிரச்சிகளனகள்சிய
தட்டிக கழித்தனர்.  அவர்கள மவண்டு தமன்ம்ற ஸ்ரராலினிஸ்டுகளின் மமலைராளுகளம குறித்த மகளவிகள்சிய தவிர்த்தனர்.
நரான்கராம் அகிலைத்தல 1953  உகளடவுககு இட்டுச்  தசன்்ற அதன் அகளமப்களப ஸ்ரராலினிசத்தற்குள ககளரத்தவிடும்
பப்மலைராவராத முன்மனராகமக 1968 இல அவர்க்களைத  தகராளகளககளின் களம்சியப்பளளி்சியராக இருந்தத.

அவர்கள,  ஸ்ரராலினிசத்தடன் முறித்தக தகராள்களைவும் அகளழப்பவிடுககவிலகளலை,  நரான்கராம் அகிலைத்களத
கட்டி த்சியழுப்பவதற்கும் அவர்கள மபராரராடவிலகளலை. அதற்கு மரா்றராக அவர்க்களைத  தகராளகளககள, மராணவர்கள மற்றும்

இகள்களைஞர்க்களைத நடவடிககளககள,  ஸ்ரராலினிச கராட்டிக தகராடுப்களப தன்னி்சியலபராக கடந்த  தசன்று,   ததராழிலைரா்களை
வர்ககத்தன் தகளலைகளம  தநருககடிகள்சியத் தீர்ககும் என்்ற தீர்மரானத்தன் அடிப்பகளடயில இருந்தன.  அதன்விகள்களைவராக

JCR அதமவ ஒரு நிஜமரான பரட்சிகர முன்னணிப்-பகளடயின் அபிவிருத்தககு மிக முககி்சிய தகளட்சியராக மராறி்சியத.

1935 இல லிம்சியரான் ட் தரராட்ஸ்கி, மககள முன்னணிகள்சிய எதர்ககும் வகளகயில பிரரான்சில நடவடிககளக குழுகககள்களைக
கட்டி த்சியழுப்பவகளத ஊககுவித்தரார்.  "Radical  Party (தீவிரவராத கட்சி)  வடிவில,  ஏகராதபத்த்சிய முதலைராளித்தவ

வர்ககத்தடன் பராட்டராளி வர்ககத்தன் கூட்டணி்சியராக" மககள முன்னணிகள்சிய அவர் குணராம்சப்படுத்தனரார். 

"மககள முன்னணிககராக ஒரு குறிப்பிட்ட நகரம்,  மராவட்டம்,   ததராழிற்சராகளலை,  பகளடயினர் குடியிருப்ப அலலைத
கிரராமத்தல இருககும் ஒவ் தவராரு இருநூறு,  ஐநூறு அலலைத ஆயிரம் குடி்சியரானவர்கள,  மபராரராட்ட
நடவடிககளககளின் மபராத,  உளளூர் நடவடிககளக குழுவிற்கு அவர்க்களைத பிரதநிதககள்களைத் மதர்ந் ததடுப்பரார்கள,”
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என்்றவர் எழுதனரார்.  நடவடிககளக குழுகககள்களை மதர்ந் ததடுப்பதல  ததராழிலைரா்களைர்கள மட்டுமலலை,  “மரா்றராக
 தபராதச்மசகளவத்தகள்ற,  பணி்சியரா்களைர்கள,  உத்தம்சியராகத்தர்கள,  முன்னராள மபரார் வீரர்கள,  ககளலைஞர்கள,  சிறு
வணிகர்கள மற்றும் சிறுவிவசராயிகளும் கூட அதல பங் தகடுககலைராம். இவ்விதத்தல நடவடிககளக குழுககள, குட்டி
முதலைராளித்தவத்தன் மீத பராட்டராளி வர்ககம் மமலைராளுகளம  தகராளவதற்குரி்சிய மபராரராட்ட பணிகளுடன்  தநருககமராக
இகளணந்தருககும்.  ஆனரால அவர்கள  ததராழிலைரா்களைர்களின் அதகராரத்தவத்தற்கும் மற்றும் முதலைராளித்தவ
வர்ககத்தற்கு இகளடயிலைரான ஒத்தகளழப்களப மிகவும் சிககலைராககுவரார்கள.”  அத "அகளனத்த மற்றும் ஒவ் தவராரு
மககளின்  தபராதவரான ஜனநரா்சியக பிரதநிதத்தவமராக இலலைராமல, மரா்றராக மபராரராடுகின்்ற  தபருந்தர்களைரான மககளின்
பரட்சிகர பிரதநிதத்தவமராக இருககும்.  நடவடிககளக குழு,  மபராரராட்டத்தற்குரி்சிய கருவி்சியராக மராறும்,” என்று
ட் தரராட்ஸ்கி வலியுறுத்தனரார்.  அதமவ "கட்சி மற்றும்  ததராழிற்சங்க எந்தரத்தன் எதர்-பரட்சிகர எதர்ப்களப
உகளடப்பதற்குரி்சிய ஒமர வழிவகளக்சியராக" இருககும் என்்றரார். (மூலைத்தல அழுத்தம் மசர்ககப்பட்டத) [15]

1968 இல பப்மலைராவராதகள நடவடிககளக குழுககளுககரான இந்த மகராரிககளககள்சிய ஏற்்றனர். சரான்்றராக, மம 21 அன்று,
மவகளலையிடங்களில மவகளலைநிறுத்தக குழுகககள்களை ஸ்தராபிப்பதற்கும் மற்றும் பலககளலைககழக வ்களைராகங்களிலும் ப்றநகர்
பகுதகளிலும் நடவடிககளக குழுகககள்களை ஸ்தராபிப்பதற்கும் அகளழப்ப விடுத்த JCR ஒரு தண்டறிககளககள்சிய
வினிம்சியராகித்தத.  அந்த தண்டறிககளக  ததராழிலைரா்களைர்களின் அரசராங்கத்களத அகளமகக அகளழப்பவிடுத்ததடன்,
பின்வருமராறு வலியுறுத்த்சியத:  “நராம் விரும்பம் அதகராரம்  ததராழிலைரா்களைர்கள மற்றும் மராணவர்களின்
மவகளலைநிறுத்தத்தலிருந்தம்,  நடவடிககளக குழுககளிலிருந்தம் மம தலைழ மவண்டும்.”  ஆனரால ஸ்ரராலினிஸ்டுகள
மற்றும் குட்டி முதலைராளித்தவ தீவிர மபராககினகளரப் பப்மலைராவராதகள தழுவிக  தகராண்டகளம, இந்த மகராரிககளகயின்
எந்த தவராரு பரட்சிகர உள்களைடககத்களதயும் இலலைரா ததராழித்தவிட்டத.  ஒரு பத்சிய பரட்சிகர தகளலைகளமகள்சியக
கட்டி த்சியழுப்பவதலிருந்த விலைகி, பப்மலைராவராதக்களைரால எழுப்பப்பட்ட அந்த மகராரிககளககள,  தவறுமமன முற்றிலுமரான
சந்தர்ப்பவராத  தகராளகளகக்களைராக இருந்த தீவிர மபராககின் பின்பலை குரகளலை ஒத்தருந்தத.

ட் தரராட்ஸ்கிககு எதரராக பி்சியர் பிரராங்

பி்சியர் பிரராங் அதமபரான்்ற தவராரு அரசி்சியல பராத்தரம் வகித்தத இததரான் முதலமுகள்ற அலலை. அவர் அமதமபரான்்ற
கராரணங்களுககராக 1935  இல ட் தரராட்ஸ்கி்சியரால கடுகளம்சியராக விமர்சிககப்பட்டிருந்தரார்,  பின்னர் அகளத்சியடுத்த
ட் தரராட்ஸ்கிச இ்சியககத்தலிருந்த  தவளிம்சியற்்றப்பட்டரார். அமதமநரத்தல அவர் La Commune இதகளழச் சுற்றி ம்றமமரான்ட்
 தமராலினிம்சிய (Raymond  Molinier)  உடன் மசர்ந்த ஒரு குழுவுககுத் தகளலைகளம ஏற்றிருந்தரார்.  அககுழு மத்த்சியவராத
இ்சியககங்களுடன் —குறிப்பராக மரார்மசரா பிமவர் (Marceau  Pivert) தகளலைகளமயிலைரான பரட்சிகர இடதடன் (Gauche

révolutionnaire)— “பரட்சிகர நடவடிககளக" என்்ற  தப்சியரில ஐககி்சியத்களதக மகராரி்சியத.  பிமவர் தருத்தமுடி்சியராத ஒரு
மத்த்சியவராத்சியராக இருந்தரார்.  சராத்த்சியமரான்களைவிற்கு பரட்சிகர வரார்த்களத பிரம்சியராகங்களில நராட்டங் தகராண்டிருந்த
மபராதனும்,  நகளடமுகள்றயில அவர் 1936   தபராத மவகளலை நிறுத்தத்களத தண்றடித்த  தலைம்சியரான் பளூம் (Léon  Blum)

தகளலைகளமயிலைரான மககள முன்னணி அரசராங்கத்தல இடத கன்களன்சியராக இருந்தரார்.

ட் தரராட்ஸ்கி,  பிமவர் இன் மத்த்சியவராதத்களதயும்,   தமராலினிம்சிய மற்றும் பிரராங்கின் உபரா்சியங்ககள்களையும் சகள்களைககராமல
எதர்த்தரார். “பிமவர் மபராககினத சராரம்  தவறுமமன இத தரான்:  பரட்சிகர முழங்கங்ககள்களை ஏற்றுக தகராள,  ஆனரால
[ஒரு வலைதசராரி சமூக ஜனநரா்சியகவராத்சியரான]  ஷிமரராம்ஸ்கி (Zyromsky) மற்றும் பளூம் இடமிருந்த
உகளடத்தக தகராளவத மற்றும் ஒரு பத்சிய கட்சிகள்சியயும் பத்சிய அகிலைத்களதயும் உருவராககுவத மபரான்்ற அவசி்சியமரான
முடிவுககள்களை எடுப்பதலகளலை.  'பரட்சிகரமரான'  முழககங்களிலிருந்த அவசி்சியமரான தீர்மரானங்ககள்களைப்  தப்றராமல,
அவற்கள்ற ஏற்றுக  தகராளவதம்,  பத்சிய கட்சி மற்றும் பத்சிய அகிலைத்களத உருவராககுவதமராக இருந்தத.  அத
இலகளலை த்சியன்்றரால,  அகளனத்த 'பரட்சிகர'  முழககங்களும் ப்சியனற்்ற  தவற்று முழககங்க்களைராக மராறிவிடுகின்்றத.”
அவர்  தமராலினிம்சிய மற்றும் பிரராங்களக, “பின்கதவுப் மபச்சுவரார்த்களதகள ஊடராக,  தனிப்பட்ட சூழ்ச்சிகள மூலைமராக,
பரட்சிகர இடதன் அனுதராபங்ககள்களைப்  தப்ற மு்சியலவதராகவும் மற்றும் அகளனத்தற்கும் மமலைராக நமத
முழககங்ககள்களையும் மத்த்சியவராதகள மீதரான விமர்சனங்ககள்களையும் அவர்கள களகத்றந்தவிட்டதராகவும்"
குற்்றஞ்சராட்டினரார். [17]

அடுத்தடுத்த கட்டுகளரயில, ட் தரராட்ஸ்கி,  தமராலினிம்சிய மற்றும் பிரராங் இன் நிகளலைப்பராடுககள்களை ஓர் அரசி்சியல குற்்றமராக
வர்ணித்தரார்.  அவர்கள தமத மவகளலைதட்டத்களத மகள்றப்பதராகவும் மற்றும்  ததராழிலைரா்களைர்களுககு "பிகளழ்சியரான
பராகளதகள்சிய கராட்டுவதராகவும்" அவர்ககள்களை ட் தரராட்ஸ்கி குற்்றஞ்சராட்டினரார். “அத தவராரு குற்்றமராகும்!” ஒருங்கிகளணந்த
நகளடமுகள்ற மவகளலைககள்களை விட பரட்சிகர மவகளலைத்தட்டத்தன் பராதகராப்மப முன்னுரிகளம்சியரானத என்்றவர்
வலியுறுத்தனரார். “'பராரி்சிய பத்தரிகளக்சியரா'?  பரட்சிகர நடவடிககளக்சியரா? எங்கிலும் கம்யூன்க்களைரா? … மிகவும் அருகளம,
மிகவும் அருகளம தரான். … ஆனரால மவகளலைத்தட்டம் தரான் முதலில!” [18]

5- Part 3—How Alain Krivine’s JCR covered for the betrayals of Stalinism (2)



“பத்சிய பரட்சிகரக கட்சி இலலைராமல,  பி தரஞ்சு பராட்டராளி வர்ககம் மபரழிவுககுள தள்களைப்படுகி்றத,”  என அவர்
 ததராடர்ந்தரார். “பராட்டராளி வர்ககத்தன் கட்சி அகிலைமராக மட்டுமம இருகக முடியும்.  இரண்டராம் மற்றும் மூன்்றராம்
அகிலைம் பரட்சிககு மிகப் தபரி்சிய தகளட்சியராக மராறிவிட்டன.  ஒரு பத்சிய அகிலைத்களத —நரான்கராம் அகிலைத்களத—

உருவராககுவத அவசி்சியராகும்.  அதன் அவசி்சியத்களத நராம் பகிரங்கமராக அறிவிகக மவண்டும்.  குட்டி-முதலைராளித்தவ
மத்த்சியவராதகள,  அவர்களின்  தசராந்த கருத்தகக்களைத விகள்களைவுகளின் முன்னரால ஒவ் தவராரு படியிலும்
தடுமராறுகின்்றனர்.  பரட்சிகர  ததராழிலைராளி,  இரண்டராம் மற்றும் மூன்்றராம் அகிலைத்தடனரான அவரத மரபரார்ந்த
இகளணப்பரால முடமராககப்படலைராம், ஆனரால அந்த உண்களமகள்சிய அவர் பரிந்த  தகராளளும் மபராத, அவர் மநரடி்சியராக
நரான்கராம் அகிலைத்தன் பதராகளகககுள வருவரார்.  இதற்கராகத்தரான் நராம் ஒரு முழுகளம்சியரான மவகளலைத்தட்டத்களத
 தபருந்தர்களைரான மககளுககு முன்களவகக மவண்டும்.   ததளிவற்்ற சூத்தரங்கள மூலைமராக,  நராம்  தமராலினிம்சியககு
மட்டுந்தரான் மசகளவ  தசய்்சிய முடியும்,  அவமர கூட பிமவருககு மசகளவ  தசய்த வருகி்றரார்,  அகளத த்சியராட்டி அவர்
 தலைம்சியரான் பளூமுககு மூடிமகள்றப்களப வழங்குகி்றரார். மமலும் பளூம் அவரத அகளனத்த சகதகள்சியயும் [பராசிசவராத]
de la Rocque ககு பின்னரால  தசலைவிடுகி்றரார் ...” (19)

பி்சியர் பிரராங் மூன்று தசராப்தங்களுககுப் பின்னர்,  ட் தரராட்ஸ்கி உடனரான அவரத மமராதலில இருந்த ஒன்கள்றயுமம
கற்றுக தகராள்களைவிலகளலை.  ஏமதனும் இருககி்ற ததன்்றரால,  அவர் 1935  இல இருந்தகளத விட 1968  இல இன்னும்
அதகமராக வலைதன் தரப்பில நின்்றரார் என்பத தரான். இம்முகள்ற அவர் மரார்மசரா பிமவர் மபரான்்ற மத்த்சியவராதகளுடன்
மட்டுமலலை,  மரா்றராக அரராஜகவராதகள,  மராமவராயிஸ்டுகள மற்றும் ஏகளன்சிய  ததராழிலைரா்களை வர்கக விமரராத
மபராககுகளுடனும் நலலிணககம் மபண மு்சியற்சித்தரார். 1935  இல ஓர் "அரசி்சியல குற்்றம்"  குறித்த ட் தரராட்ஸ்கியின்
கண்டனம், 1968 இல இன்னும் அதகமராகமவ நி்சியரா்சியமரானதராகி்சியத.  ததராழிலைரா்களைர்கள மற்றும் இகள்களைஞர்கள பரட்சிகர
மரார்கசிசத்களத மநராககி தருப்பவதற்கு பப்மலைராவராதகள முககி்சிய தகளட்சியராக வி்களைங்கினர். 

இறுதயில அவர்கள,  ஸ்ரராலினிஸ்டுகளின் கராட்டிக தகராடுப்பககரான மற்றும் அவர்க்களைத  தசராந்த இ்சியலைராகளமககரான
 தபராறுப்பககள்களை  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் முதகில சுமத்தனர். சுமரார் 20 ஆண்டுகளுககுப் பின்னர் கிறிவினும் மற்றும்
 தபன்சராயிட்டும் எழுதனரார்கள:  “அந்த இ்சியககத்தன் ஆரம்பத்தல ஒழுங்ககளமந்தருந்த பரட்சிகர சகதகளின்
பலைவீனங்ககள்களை,  ஸ்ரராலினிசம் மற்றும் சமூக-ஜனநரா்சியகத்தன் குற்்றங்க்களைராக ஒருவரரால குற்்றஞ்சராட்ட முடியும்.
ஆனரால ஒரு பித்தபிடித்த கருத்தவராதத்தற்குள மூழ்குவகளத ஒருவர் தவிர்கக விரும்பினரால, பின், ஒரு உருத்தரிந்த
வகளகயில,  அத  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன்,  அவர்க்களைத மபரார்குணமிகக மபராககுகளின்,   ததராழிற்சராகளலைகள மற்றும்
 ததராழிற்சங்கங்களில இருந்த அவர்களின் இ்சியலபரான முன்னணி பகளடயின் அதக  தபராதவரான நிகளலைகளமயின் ஒரு
 தவளிப்பராடராகவும் உள்களைத.”  அங்மக மபராரராட்டத்தன் இ்சியககவி்சியலுககும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிககும் இகளடம்சிய
முரண்பராடுகள இருந்தன என்று அவர்கள  ததராடர்கின்்றனர்:  “எவ்வராறிருந்த மபராதனும் இகளவ த்சியலலைராம்
இரண்டராம்பட்சமராகமவ இருந்தன....  மவகளலைநிறுத்தத்தல ஈடுபட்டிருந்த  தபருந்தர்களைராமனரார்,  ஒரு சமூக மமராதகளலை
ஒழுங்கு தீர்த்தக தகராள்களைவும் மற்றும் ஒரு சர்வராதபத்த்சிய ஆட்சியின் நுகத்தடிகள்சிய அகற்்றவும் விரும்பினர்.
அவ்விடத்தலிருந்த இருந்த, பரட்சி வகளரயில இன்னமும் நிகள்ற்சியத் தூரம் மபராக மவண்டி இருந்தத.” [20]

அதற்கடுத்த 20  ஆண்டுகள கழித்த,  கிறிவின் இன்னும் கூடுதலைராக  தவளிப்பகளட்சியராக எடுத்தகளரத்தரார்:  அவரத

சு்சியசரிதத்தல அவர் எழுதனரார்:  “நிச்ச்சியமராக,  JCR இன் தகளலைகளமயில அந்த இ்சியககம் எவ்வ்களைவு தூரம்

மபராகு தமன்று எங்களுககு  ததரி்சியவிலகளலை.  ஆனரால அத எங்மக மபராகராத என்பத எங்களுககு முற்றிலும்
தலலி்சியமராக  ததரிந்தத. அத கடந்த  தசலலை முடி்சியராத அ்களைவிலைரான ஒரு கி்களைர்ச்சி எழுச்சி்சியராக இருந்தத, ஆனரால

அத தவராரு பரட்சி்சியராக இருககவிலகளலை:  அங்மக ஒரு மவகளலைத்தட்டமமரா,  அலலைத,  அதகராரத்களத களகயி தலைடுகக
த்சியராரராக இருந்த நம்பகமரான அகளமப்பகம்களைரா இருககவிலகளலை.” [21]

இவ்விதமராக வராதடும் மபராககு பப்மலைராவராத சந்தர்ப்பவராதத்தற்குரி்சியதராகும்.  ஸ்பரானி்சிய POUM உடனரான அவரத

கருத்த விவராதத்தல ட் தரராட்ஸ்கி ஒருமுகள்ற குறிப்பிடுகளகயில,  அகளத த்சியராரு "ஆற்்றலைற்்ற  தமய்யி்சியல,”  (Impotent

philosophy) என்று வர்ணித்தரார்,  அத "மமமலைராட்டமரான  ததராடர் அபிவிருத்தகளில, மதராலவிககள்களை ஒரு அவசி்சியமரான
இகளணப்பராக இணங்குவிகக மு்சியலகி்றத,  [மமலும்]  மதராலவிககு கராரணமரான மவகளலைத்தட்டங்கள,  கட்சிகள,

தனிமனிதப்பண்பகள மபரான்்ற உறுத்சியரான கராரணிகள மீத அத மகளவி எழுப்ப மறுககி்றத.” [22]

பரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட் கழகம் (LCR) இன்று

பி தரஞ்சு உளதகள்ற மந்தரி ம்றமமரான்ட் மரார் தசலைரான் (Raymond  Marcellin),  தமராத்தம் 12  இடதசராரி அகளமப்பககள்களை
ஜூன் 12,  1968  இல அவர் ககளலைத்த மபராத,  மற்றும் ஜூன் 28,  1973  இல பராரீஸில ஒரு பராசிச-விமரராத
ஆர்ப்பராட்டத்தற்குப் பின்னர்  தபராலிஸ் உடனரான வன்முகள்ற மமராதலககள்களைத்  ததராடர்ந்த,  இரண்டு முகள்றகளுககு
குகள்றவிலலைராமல,  JCR மற்றும் அதற்கு பின்னர் வந்த கம்யூனிஸ்ட் கழகத்தற்கு (Ligue  communiste) தகளடவிதத்தரார்.

6- Part 3—How Alain Krivine’s JCR covered for the betrayals of Stalinism (2)



ஆனரால 1968 ககு பின்னர்,  ஆளும் மமற்தட்டின் மிகவும்  ததராகளலைமநராககு பரார்களவ  தகராண்ட உட்கூறுகள,
முதலைராளித்தவ ஒழுங்கிற்கு LCR ஓர் அச்சுறுத்தல அலலை என்பதலும்,   தநருககடி சம்சியங்களில அவ்வகளமப்களபச்
சரார்ந்தருககலைராம் என்பதலும்  ததளிவராக இருந்தன.

1968  இன் பரட்சிகர அகளலை எழுச்சிககுப் பின்னர்,  பரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட் கழகமும் (LCR) அத இகளணந்த
மவகளலை தசய்த வந்த அகளமப்பகளும், ஸ்தராபக கட்சிகள, முதலைராளித்தவ ஊடகங்கள, பலககளலைககழகங்கள மற்றும்

அரசு எந்தரத்தற்கு ஆ்களைணிககள்களை தரட்டுவதற்கு உகந்த விகள்களைநிலைமராகின.  முன்னராள LCR அங்கத்தவர்கள,

மசராசலிஸ்ட் கட்சியின் முன்னணிப் பதவிகளிலும் ( த (ஹென்றி மவபர், ஜூலி்சியரான் ட்மர,  தஜரரார்ட் ஃபிமலைராச், இன்னும்

பலைர்),   தமய்யி்சியல தகளலைவர்களின் இடங்களிலும் (டரானி்சியல  தபன்சராய்ட்)  மற்றும் முன்னணி முதலைராளித்தவ
நராளிதழ்களின் ஆசிரி்சியர் குழுககளிலும் ஆககிரமித்த  தகராண்டிருப்பகளதக கராண முடிந்தத.

பரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட் கழகத்தன் (LCR)  பதவிகளில இருந்த பகழ் தபற்்ற நராளிதழ் Le  Monde இன் ஆசிரி்சியர் குழு

தகளலைகளமககு உ்சியர்ந்த எட்வி பி த்களை தனல (Edwy Plenel) அவரத நிகளனவுககுறிப்பகளில இவ்வராறு எழுதகி்றரார்: “நரான்

மட்டும் ஒமர ஆளிலகளலை:  நிச்ச்சியமராக தீவிரஇடதல பின்னர்  தச்சியலபட்டு வந்த ட் தரராட்ஸ்கிஸ்டுகள அலலைத
ட் தரராட்ஸ்கிஸ்டுகள அலலைராதவர்கள என பத்தராயிரக கணககரானவர்கள எங்களின் ஆரம்பகராலை மகராபத்தற்கு எமத

விசுவராசத்களத  தகராண்டிருந்தராலும் நராங்கள  தபற்்ற பயிற்சிகளுககு எங்க்களைத நன்றிககடகளன மூடிமகள்றககராமல
மபரார்குணமிகக படிப்பிகளனககள்களையும் மற்றும் அககராலைகட்டத்தலிருந்த எங்களின் நப்பராகளசககள்களையும்

விமர்சனபூர்வமராக தரும்பி பரார்ப்பகளத நிரராகரித்மதராம்.” [23] 

அரராஜகவராத டரானி்சியல மகரான்- தபன்டிற், 1998 இல இருந்த 2005 வகளரயில மஜர்மன்  தவளியு்றவுத்தகள்ற மந்தரி்சியராக
இருந்த மஜராஸ்கரா பிஷ் த் றொஷேசரின்  தநருககமரான நண்பரராக, அரசி்சியல ஆமலைராசகரராக ஆகியிருந்தரார். மகரான்- தபன்டிற்

இன்று ஐமரராப்பி்சிய நராடராளுமன்்றத்தல பசுகளம கட்சியினரின் நராடராளுமன்்ற குழுவிற்குத் தகளலைகளம வகிககி்றரார்
என்பதடன், இப்மபராத முற்றிலும் வலைதசராரி கட்சி்சியரான ஒன்றில வலைதசராரி்சியராக இருககி்றரார்.

1990  இல,  மதசி்சிய கலவித்தகள்றயின் தகளலைகளம கண்கராணிப்பரா்களைரராக பதவிம்சியற்்ற மராமவராயிச அலைன் ஜிமரார்,
மசராசலிஸ்ட் கட்சி தகளலைகளமயிலைரான பலமவறு அகளமச்சகங்களில பலைமுகள்ற இகளண  தச்சியலைரா்களைர் பதவிககள்களை நிரப்பச்

 தசன்்றரார்.  நராளிதழ் Libération இன் ஸ்தராபிதமும் மராமவராயிசத்தடன் அதன் மவர்ககள்களைக  தகராண்டிருந்தத.
உண்களமயில அத ஒரு மராமவராயிச பதப்பராக,  தமய்யி்சியலைரா்களைர் மஜரான்-மபரால சரார்த்ர் (Jean-Paul Sartre) ஐ தகளலைகளம

ஆசிரி்சியரராக  தகராண்டு, 1973 இல ஸ்தராபிககப்பட்டத.

பிரரான்சில  ததராழிலவராழ்வின் ஏணிகளில மமமலை ஏ்ற முடிந்தருந்த  தபரும் எண்ணிககளகயிலைரான 1968  இன்

தீவிரப்மபராககினகளர,   தவறுமமன “ஊதராரி மகன்களின் மறுவரவு"  என்்ற அடித்த்களைத்தல விவரித்த விடமுடி்சியராத.

அதற்கு மரா்றராக அத பப்மலைராவராதகள மற்றும் அவர்க்களைத கூட்டராளிக்களைத முன்மனராககின் விகள்களை தபராரு்களைராகும்,
அவர்களதரான்,  அவர்க்களைத தீவிர வீரராமவச மபச்சுககளுககு இகளடம்சிய,  எப்மபராதம் முற்றிலும் முதலைராளித்தவ

ஒழுங்கிற்கு  தபராருத்தமரான சந்தர்ப்பவராத  தகராளகளகககள்களை பின் ததராடர்ந்தனர்.

1968  ஐ விட மிக மிக தீவிரமராக உள்களை ஒரு  தபராரு்களைராதரார மற்றும் அரசி்சியல  தநருககடியின்  தவளிச்சத்தல,
பரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட் கழகத்தன் (LCR)  மசகளவகள இப்மபராத முன்பினும் அதகமராக மதகளவப்படுகி்றத.
பூமகரா்களைம்சியப்பட்ட உற்பத்த,  சர்வமதச நிதயி்சியல  தநருககடி மற்றும் அதகரித்தவரும் எண் தணய் விகளலைகள என
இகளவ ஒவ் தவராரு நராட்களடயும் மபராலைமவ பிரரான்சிலும் சமூக சமரசங்களுககரான அடித்த்களைத்களத
இலலைரா ததராழித்தள்களைத.  இதற்கிகளடம்சிய PCF மற்றும் CGT ஆகி்சியகளவ அகளவ முன்னிருந்த நிகளலையிலிருந்த
 தவறுமமன பலைமிழந்தமபராயிருப்பதடன்,   ததராழிலைரா்களைர் சகதயில  தவறும் 7  சதவீதம் மட்டுமம  ததராழிற்சங்கத்தடன்
ஒழுங்ககளமந்தருககின்்றனர். 1968 சம்பவங்களின் பிற்மபராககுத்தனத்தலிருந்த நிறுவப்பட்டதம் மற்றும் கடந்த மூன்று
தசராப்தங்களில முதலைராளித்தவ ஆட்சியின் மிக முககி்சிய முண்டுமகரால என்பதராக நிரூபித்தள்களைதமரான மசராசலிஸ்ட்
கட்சி,  பி்களைவுபட்டுள்களைதடன்,  மவகமராக ஆதரகளவ இழந்த வருகி்றத.  சமூக பதட்டங்கள உகளடயும் பளளியில
உள்களைன, கடந்த 12 ஆண்டுக்களைராக அந்நராடு மவகளலைநிறுத்தங்கள மற்றும் மபராரராட்டங்களின் ஒரு அகளலை மராற்றி ஒரு
அகளலை்சியரால அதர்ந்த மபராயுள்களைத.

இத்தகளக்சிய சூழ்நிகளலைகளின் கீழ், சமூக  தநருககடிககு ஒரு சீர்தருத்தவராத தீர்வில எந்த நம்பிககளகயும்  தகராண்டிரராத
 தபரும் எண்ணிககளகயிலைரான  ததராழிலைரா்களைர்கள மற்றும் இகள்களைஞர்களின் மநராககுநிகளலைகள்சிய பி்றழச்  தசய்்சிய,  மற்றும்
அவ்விதத்தல ஒரு பரட்சிகர மராற்றீட்களட எடுப்பதலிருந்த அவர்ககள்களை தடுகக தகளககளம  தகராண்ட ஒரு பத்சிய இடத
முண்டுமகரால ஆளும் உ்சியரடுககு மதகளவப்படுகி்றத.  இததரான் தவறுககிடமின்றி பத்சிய "முதலைராளித்த-எதர்ப்ப
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கட்சிககு"  (NPA) ஒப்பகளடககப்பட்டுள்களை பராத்தரம் ஆகும்.  இந்த ஆண்டின் இறுதயில அககட்சிகள்சிய நிறுவ LCR

தட்டமிட்டு வருகி்றத.  அதன்  தசய்த  ததராடர்பரா்களைரும் அலைன் கிறிவினின்  தசலலைப்பிளகள்களையுமரான ஒலிவிம்சிய
 தபசன்ஸமநரா (Olivier  Besancenot), கடந்த ஜனராதபத மதர்தலுககுப் பின்னர்,  அதல அவர் 1.5  மிலலி்சியன்
வராககுககள்களை  தவன்றிருந்த நிகளலையில, ஊடகங்க்களைரால ஆர்வத்தடன் அரவகளணககப்பட்டுள்களைரார்.

1968  இன் JCR ககும் இன்கள்ற்சிய LCR இன் "முதலைராளித்தவ-எதர்ப்ப கட்சிககும்"  இகளடயிலைரான சமராந்தரங்கள

ஒமரமராதரி மிகவும்  தவளிப்பகளட்சியராக உள்களைன.   தபசன்ஸமநராவரால ஒரு முககி்சிய முன்மராதரி்சியராக ஏற்றுக
 தகராள்களைப்பட்டிருககும் மச குமவரராகளவப்  தபருகளமப்படுத்தவதடன் அவர்கள  ததராடங்குகி்றரார்கள.  அவர் மச

குமவரரா குறித்த கடந்த ஆண்டு ஒரு பத்தகம் கூட எழுதனரார். பலமவறு குட்டி முதலைராளித்தவ தீவிர மபராககுககள்களை

LCR விமர்சனபூர்வமின்றி ஏற்றுக தகராளவதம் இவ்வரா்றரான மமலைதக சமராந்தரங்களில உள்களைடங்கும்.  அவரத பத்சிய

கட்சி "அரசி்சியல கட்சிகளின் முன்னராள அங்கத்தவர்கள,   ததராழிற்சங்க இ்சியககத்தன் நடவடிககளக்சியரா்களைர்கள,
 தபண்ணி்சியலவராதகள,  தராரரா்களைவராதத்தகளன எதர்ப்பவர்கள,  அரராஜகவராதகள,  கம்யூனிஸ்ட்டுககள அலலைத பத்சிய

தராரரா்களைவராத எதர்ப்பரா்களைர்கள" ஆகிம்சியராருககு த்றந்தருப்பதராக  தபசன்ஸமநரா கூறுகி்றரார். இதற்கும் கூடுதலைராக அவர்
மிகத்  ததளிவராக ட் தரராட்ஸ்கிசத்தடனரான எந்த தவராரு வரலைராற்று இகளணப்களபயும் நிரராகரிககி்றரார்.  எந்த தவராரு

 ததளிவரான மவகளலைத்தட்டமும் இலலைராத,  அதமபரான்்ற தவராரு மகராட்பராடற்்ற அலலைத பலைமகராட்பராடு  தகராண்ட
கட்சிகள்சிய,  ஆளும் வர்ககத்தன் நலைன்களுககு மசகளவ  தசய்விகக மிக சுலைபமராக களக்சியரா்களைவும்,  ஒழுங்ககளமககவும்

முடியும்.

ஆகமவ 1968 இன் படிப்பிகளனகள  தவறுமமன வரலைராற்று ஆர்வம் சரார்ந்ததலலை. அந்த மநரத்தல ஆளும் வர்ககம்,
பரட்சிகர  தநருககடியின் ஒரு கராலைகட்டத்தல அதன் ஆட்சிகள்சிய ஸ்தரப்படுத்த,  அதன் கட்டுப்பராட்களட,

ஸ்ரராலினிஸ்டுகள மற்றும் பப்மலைராவராதகளின் உதவியுடன், மீட்டகளமத்தக  தகராள்களை முடிந்தத.  ததராழிலைரா்களை வர்ககம்
இரண்டராவத சுற்றில ஏமராற்்றப்படுவதற்கு தன்களனத்தராமன அனுமதகக மபராவதலகளலை.
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