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1968 மே-ஜூனுக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளின் பின்னர,
பிரிரான்சில் வரக்கப் மபிராரிராட்டம் ாட்டம் வவடிக்கிறது

Alex Lantier,     7 April 2018

1968 மே-ஜூன் பிரிரெஞ்சு ரசு பொது மது வேவேல வேலைநிறுத்தத்திற்கு அவேலிரெ நூற்கு அரை நூற்று பொண்ட

கு பொ வேலைம் கழித்து,  பிிரெு பொன்சில் து வேர்க்கப் மசு பொிரெு பொட்டேு பொனது ஒரு புதிய ேற்றும்
ரது வேடிப்சு பொன கட்டத்திற்குள் நுவேலதிற்குள் நுழைந்து ரகு பொண்டிருக்கிகு அரை நூற்றது.  ரது பொழி வேலைு பொள
து வேர்க்கத்திற்கும் ஒட்டரேு பொத்த ஐமிரெு பொப்பிய ஒன்றியத்தின் ஆதிரெவுடனு பொன
பிரிரெஞ்சு அிரெஅரசு பொங்கத்திற்கும் இவேலடயில் புிரெட்சிகிரெத் து பொக்கங்கள் ரகு பொண்ட
ஒரு மேு பொதல் எழுந்து ரகு பொண்டிருக்கிகு அரை நூற்றது.

பிரிரெஞ்சு மதசிய இிரெயில்மது வேவேலய (SNCF)  தனியு பொர்ேயேு பொக்கும் ஜனு பொதிசதி
இேு பொனுது வேல் ேக்மிரெு பொனின் உத்திரெது வேு பொவேலத்தரவாணைக்கு எதிிரெு பொக ரஅரசன்கு அரை நூற்ற து வேு பொிரெத்தில்
நடந்த மது வேவேல வேலைநிறுத்தம் பிிரெு பொன்சின் ரசு பொதுப் மசு பொக்குது வேிரெத்தின்
ரசரும்சகுதிவேலய மூடியது. ஊதிய உயர்வு மகு பொரி மசு பொிரெு பொட்டம் நடத்துகின்கு அரை நூற்ற
ஏர் பிிரெு பொன்ஸ் அலுது வே வேலைர்களும் ரசு பொதுமஅரசவேலது வேயு பொக அங்கீகரிக்கக் மகு பொரி
மசு பொிரெு பொடகின்கு அரை நூற்ற மின்து வேு பொரிய ேற்றும் துப்புிரெவுத் ரது பொழி வேலைு பொளர்களும்
இிரெயில்து வேண்டித் ரது பொழி வேலைு பொளர்களின் மசு பொிரெு பொட்டத்துடன் கிரெம்மகு பொர்த்தனர்.
சல்கவேல வேலைக்கதிற்குள் நுழைகக் கல்விக்கு பொன அணுகவேல வேலை சிிரெேேு பொக்குகின்கு அரை நூற்ற புதிய மதர்வு
விதிகளுக்கு எதிர்ப்பு ரதரிவித்து ேு பொத்தரவாணைது வேர்கள் சல்கவேல வேலைக்கதிற்குள் நுழைகங்களில்
உள்ளிருப்புப் மசு பொிரெு பொட்டம் நடத்தி து வேருகின்கு அரை நூற்றனர்.

து வேர்க்கப் மசு பொிரெு பொட்டத்தின் ஒரு சிரெந்த அரசர்து வேமதஅரச எழுச்சியின் ேத்தியில் இந்த
அபிவிருத்திகள் நடக்கின்கு அரை நூற்றன. இந்த ஆண்ட ஏற்கனமது வே மஜர்ேனி, துருக்கி,
ேற்றும் கிதிற்குள் நுழைக்கு ஐமிரெு பொப்சு பொவில் உம வேலைு பொக ேற்றும் து வேு பொகன உற்சத்தித்
ரது பொழி வேலைு பொளர்களின்,  பிரிட்டனில் இிரெயில்மது வே ரது பொழி வேலைு பொளர்களின்,  ேற்றும்
பிரிட்டன் ேற்றும் அரேரிக்கு பொவில் ஆசிரியர்களது சிரெந்த பிரிவுகளின்
ரசரும் மது வேவேல வேலைநிறுத்தங்கவேலளக் கண்டிருக்கிகு அரை நூற்றது.

ஐமிரெு பொப்பிய து வேிரெ வேலைு பொற்றில் மிகப்ரசரும் மது வேவேல வேலைநிறுத்தேு பொன 1968  மே-ஜூன்
பிரிரெஞ்சு ரசு பொது மது வேவேல வேலைநிறுத்தத்தின் 50 து வேது ஆண்டின் நிதிற்குள் நுழைலில் இந்தப்
மசு பொிரெு பொட்டங்கள் நவேலடரசறுகின்கு அரை நூற்றன.  ரது பொழி வேலைு பொள து வேர்க்கத்தின் அந்த சு பொரிய
அணிதிிரெள்வு பிரிரெஞ்சு முத வேலைு பொளித்துது வேத்வேலதயும் ரஜனிரெல் அரசு பொர்ல்ஸ் ட
மகு பொலின் ஆட்சிவேலயயும் மது வேர் து வேவேலிரெ உலுக்கியது.  ேு பொத்தரவாணைது வேர்
ஆர்ப்சு பொட்டங்கள் மீது பொன அடக்குமுவேலகு அரை நூற்றயு பொல் தூண்டப்சட்ட ரது வேகுஜன
மகு பொசம் 10 மில்லியனுக்கும் அதிகேு பொன ரது பொழி வேலைு பொளர்கள் சங்குரசற்கு அரை நூற்ற ஒரு
மது வேவேல வேலைநிறுத்தேு பொய் ரது வேடித்தது,  பிிரெு பொன்ஸ் எங்கிலும் ரது பொழிற்அரசு பொவேல வேலைகளின்
மீது ரஅரசங்ரகு பொடிகள் சகு அரை நூற்றந்தன.

ட மகு பொவேல வேலை இிரெண்ட கு பொிரெணிகள் கு பொப்சு பொற்றின.  முத வேலைு பொது வேது,  அப்மசு பொது
ரது பொழி வேலைு பொள து வேர்க்கத்தின் தவேல வேலைவேலேயு பொன கட்சியு பொக இருந்த ஸ்ிரெு பொலினிஅரச
பிரிரெஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (PCF)  எதிர்ப் புிரெட்சிகிரெேு பொன சு பொத்திிரெம்.
ஊதிய அதிகரிப்புகளுக்கு பொன பிிரெதிச வேலைனு பொய் ரது பொழி வேலைு பொளர்கள் மது வேவேல வேலைக்குத்
திரும்ச அது ஒழுங்கவேலேத்து,  புிரெட்சிகிரெ சூழ்நிவேல வேலைவேலயக்
கு பொட்டிக்ரகு பொடத்ததன் மூ வேலைம் ரது பொழி வேலைு பொளர்கவேலள விிரெக்திகு பொத்தரவாணைச் ரஅரசய்து 1969
இல் மகு பொலிஸ்ட்டகள் மீண்டம் மதர்ந்ரதடக்கப்சட அனுேதித்தது.
இிரெண்டு பொது வேது கு பொிரெணி அந்த மது வேவேல வேலைநிறுத்தேு பொனது 1945-1975  து வேவேலிரெயு பொன
மசு பொருக்குப் பிந்வேலதய எழுச்சியின் உச்அரசத்தில் ரது வேடித்திருந்தது.
முத வேலைு பொளித்துது வேம் விட்டக்ரகு பொடப்புகவேலள ரஅரசய்து,  கு பொ வேலை அது வேகு பொஅரசம் ரசற்று
தன் சதிலிறுப்வேலசத் தயு பொர் ரஅரசய்ய அது வேசியேு பொன அளவுக்கு
ஆது பொிரெது வேளங்கவேலளக் ரகு பொண்டிருந்தது.  அதிலிருந்து அது பிரிரெஞ்சு
உற்சத்தித் ரது பொழிற்அரசு பொவேல வேலைகவேலள ஒன்றுமில் வேலைு பொது ரஅரசய்து சு பொரிய

மது வேவேல வேலைது வேு பொய்ப்பின்வேலே ேற்றும் சிக்கன நடது வேடிக்வேலகயின் ரகு பொள்வேலககவேலள
அேல்சடத்துது வேதற்கு ரஅரசன்கு அரை நூற்றது.

இன்று,  து வேர்க்கப் மசு பொிரெு பொட்டத்திற்கு எந்த சீர்திருத்தது வேு பொத அரசு பொத்தியங்களும்
கிட்டப் மசு பொது வேதில்வேல வேலை.  உ வேலைக முத வேலைு பொளித்துது வேத்தின் ரநருக்கடி ஐம்சது
ஆண்டகளுக்கு முன்பிருந்தவேலத விடவும் மிக ஆதிற்குள் நுழைேு பொனது பொய் இருக்கிகு அரை நூற்றது.
1991 இல் மஅரசு பொவியத் ஒன்றியம் ஸ்ிரெு பொலினிஅரசத்து பொல் கவேல வேலைக்கப்சட்ட 1992 இல்
ஐமிரெு பொப்பிய ஒன்றியம் ஸ்து பொபிக்கப்சட்டதற்குப் பிந்வேலதய கு பொல் நூற்கு அரை நூற்று பொண்ட
கு பொ வேலைப்சகுதியு பொனது, அரசேத்துது வேமின்வேலே ஆதிற்குள் நுழைேவேலடந்து ரஅரசல்து வேவேலதயும் ேத்திய
கிதிற்குள் நுழைக்கு,  ஆபிரிக்கு பொ ேற்றும் யூமிரெு பொஆசியு பொ எங்கிலும் ஏகு பொதிசத்திய மசு பொர்
முவேலனப்பு தீவிிரெப்சட்டச் ரஅரசல்து வேவேலதயும் கண்டிருக்கிகு அரை நூற்றது.

ேக்மிரெு பொன் பின்து வேு பொங்கப் மசு பொது வேதில்வேல வேலை.  உ வேலைகத்வேலத ேறுசங்கு
மசு பொடது வேதற்கு பொன ஏகு பொதிசத்தியப் மசு பொட்டியில் இவேலத்தரவாணைந்து ரகு பொள்து வேதற்கு பொக,
பிரிரெஞ்சு ஆளும் து வேர்க்கம்,  து வேர்க்க உகு அரை நூற்றவுகவேலள தீவிிரெேு பொன விதத்தில்
ேறுகட்டேு பொனம் ரஅரசய்து ரகு பொண்டிருக்கிகு அரை நூற்றது.  ரசரும் ஐமிரெு பொப்பிய அரசக்திகள்
அவேலனத்தும் மீள்ஆயுதசு பொணியு பொகின்கு அரை நூற்ற நிவேல வேலையில், ேக்மிரெு பொன் 2024 க்குள்ளு பொக
இிரெு பொணுது வே கட்டவேலேப்பிற்கு பொக 300  பில்லியன் யூமிரெு பொக்கவேலள
ரஅரச வேலைவிடது வேதற்கும்,  கட்டு பொய இிரெு பொணுது வேச் மஅரசர்க்வேலகவேலய மீண்டம்
ரகு பொண்டது வேருது வேதற்கும்,  ரஅரசல்து வேந்தர்களுக்கு பில்லியன் கத்தரவாணைக்கு பொன
யூமிரெு பொக்கள் து வேரிரது வேட்டக்கவேலள அளிப்சதற்கும் து வேு பொக்குறுதியளித்திருக்கிகு அரை நூற்று பொர்.
இிரெு பொணுது வே எந்திிரெத்திற்கு நிதியு பொது பொிரெம் திிரெட்ட அிரெசு ரஅரச வேலைவினத்வேலதயும்
ஓய்வூதியங்கள்,  ரசு பொது சுகு பொது பொிரெப் சிரெு பொேரிப்பு,  ேற்றும்
மது வேவேல வேலைது வேு பொய்ப்பின்வேலேக் கு பொப்பீட ஆகியவேலது வே உள்ளிட்ட அடிப்சவேலட
மஅரசவேலது வேகவேலளயும் ரது வேட்டது வேதற்கு அது வேர் திட்டமிடகிகு அரை நூற்று பொர்.

பிிரெு பொன்வேலஅரச ஒரு இிரெு பொணுது வேேயப்சட்ட மசு பொலிஸ் அிரெஅரசு பொக ேு பொற்றுது வேதற்கு

முன்ரனடக்கப்சடம் நடது வேடிக்வேலககவேலள, ேக்மிரெு பொன் அிரெஅரசு பொங்கத்வேலதக்
கீழிகு அரை நூற்றக்குது வேதற்கும் அிரெசு அதிகு பொிரெத்திற்கு பொன மசு பொிரெு பொட்டத்தில் பிிரெு பொன்சிலும்
ேற்றும் ஐமிரெு பொப்சு பொரது வேங்கிலும் உள்ள ரது பொழி வேலைு பொள து வேர்க்கத்வேலத
அணிதிிரெட்டது வேதற்குேு பொன ஒரு புிரெட்சிகிரெப் மசு பொிரெு பொட்டத்தின் மூ வேலைம் ேட்டமே
ரது பொழி வேலைு பொளர்கள் எதிர்த்து நிற்க முடியும்.  இந்தப் மசு பொிரெு பொட்டம் ரது பொழி வேலைு பொள
து வேர்க்கத்தில் ஒரு புதிய புிரெட்சிகிரெத் தவேல வேலைவேலேவேலய கட்டிரயழுப்புது வேதற்கு பொன
அது வேசியத்வேலத கூர்வேலேயு பொக முன்நிறுத்துகிகு அரை நூற்றது.

மஅரசு பொஅரசலிஅரசத்துக்கு ஆதிரெது வேு பொய் மசசுது வேது பொக ரசு பொய்யு பொகக் கூறிக் ரகு பொள்கின்கு அரை நூற்ற
அவேலேப்புகளுடன் 1968  முத வேலைு பொகமது வே ரது பொழி வேலைு பொள து வேர்க்கத்திற்கு சு பொரிய
அனுசது வேங்கள் உள்ளது. PCF 1968 இல் அது து வேகித்த சு பொத்திிரெத்து பொலும் 1991
இல் மஅரசு பொவியத் ஒன்றியம் கவேல வேலைக்கப்சடது வேதற்கு ஆதிரெது வேளித்தது பொலும்
அழிவேலது வேச் அரசந்தித்தது. 1969  இல் ஸ்து பொபிக்கப்சட்ட மஅரசு பொஅரசலிஸ்ட் கட்சி (PS)

சிக்கன நடது வேடிக்வேலககள் ேற்றும் மசு பொருக்கு பொன பிற்மசு பொக்குத்தனேு பொன
முத வேலைு பொளித்துது வேக் கட்சியு பொக தன்வேலன நிரூசத்தரவாணைம் ரஅரசய்தது,  அக்கட்சியில்
இருந்துது பொன் ேக்மிரெு பொனும் எழுந்திருந்து பொர்.

PS ஐ உருது வேு பொக்குது வேதில் ஒரு முக்கிய சு பொத்திிரெம் து வேகித்த, ட்ரிரெு பொட்ஸ்கிஅரசத்தில்
இருந்து ஓடிய சல்மது வேறு ஓடகு பொலிகளின் குட்டிமுத வேலைு பொளித்துது வே

து வேம்அரசு பொது வேளிகவேலளப் ரசு பொறுத்தது வேவேலிரெ –Lutte  ouvri reè , சப்ம வேலைு பொது வேு பொத

முத வேலைு பொளித்துது வே-எதிர்ப்பு கட்சி (NPA),  அல் வேலைது  வேலைம்மசர்ட்து வேு பொத சுதந்திிரெ



ஜனநு பொயக ரது பொழி வேலைு பொளர் கட்சி (POID)  ஆகியவேலது வே– அவேலது வே உயர்-நடத்திரெ
து வேர்க்கத்தின் அரசலுவேலகயுவேலடய அடக்குகளுக்கு பொகப் மசசுகின்கு அரை நூற்றன.

ரது பொழி வேலைு பொளர்கள் இந்தக் குழுக்களுடன் தேக்கு உள்ள விமிரெு பொதம் குறித்து
இப்மசு பொது அதிகேு பொன அளவில் அறிந்து ரகு பொண்ட து வேருகின்கு அரை நூற்றனர்.

முன்னு பொள்  வேலைம்மசர்ட்து வேு பொதியும் முன்னு பொள் PS ரஅரசனட்டருேு பொன மஜு பொன் லக்

ரேம வேலைு பொன்மஅரசு பொவேலன அரசமீசத்தில் ஒரு ஆர்ப்சு பொட்டத்தில் இருந்து
ஆர்ப்சு பொட்டக்கு பொிரெர்கள், “ரேம வேலைு பொன்மஅரசு பொமன,  மசு பொய்விட”,  “PS உடன் மசு பொ”

“ரஅரசனட்டமிரெ,  நீங்கள் அத்தவேலன அழுக்கு ஒப்சந்தங்கவேலளயும் ரஅரசய்தீர்கள்”

ேற்றும் “கடவுளும் மது வேண்டு பொம்,  முத வேலைு பொளியும் மது வேண்டு பொம்,  அல் வேலைது
ரே வேலைன்மஅரசு பொனும் மது வேண்டு பொம்” மசு பொன்கு அரை நூற்ற முதிற்குள் நுழைக்கங்கவேலள எழுப்பி,
ரது வேளிமயற்றினர்.

து வேர்க்கப் மசு பொிரெு பொட்டத்வேலத ேட்டப்சடத்துது வேதற்கு பொக,  PS ேற்றும்
ரது பொழிற்அரசங்கங்கள் ரது பொடங்கி மசு பொலி-இடதுகள் து வேவேலிரெ நீண்ட ரஅரசல்கின்கு அரை நூற்ற
ஒரு கூட்டணிக்கு NPA ஆம வேலைு பொஅரசவேலன அளிக்கிகு அரை நூற்றது:  “திகு அரை நூற்றந்திருக்கும்
சு பொவேலதயு பொனது,  ரசு பொதுது வேு பொன மகு பொரிக்வேலககவேலளச் சுற்றி
ரது பொழிற்அரசங்கங்கவேலளயும்,  கட்சிகவேலளயும் அரசமூக இயக்க அவேலேப்புகவேலளயும்
ஒன்கு அரை நூற்று பொகக் ரகு பொண்டது வேருகின்கு அரை நூற்ற ஒரு ஐக்கிய முன்னணிவேலய,  ஒரு சிரெந்த
ஒருமிப்புக்கு பொய்,  ேக்மிரெு பொவேலன பின்து வேு பொங்கச் ரஅரசய்து வேதற்கு பொன ஒரு ரசு பொது
மது வேவேல வேலைநிறுத்தத்திற்கு பொய் ஒரு நீண்ட-கு பொ வேலை முன்மனு பொக்வேலகக் ரகு பொண்ட ஒரு
முன்னணிவேலய, பின்னுகின்கு அரை நூற்றவிதேு பொய் விரிவுசடத்தப்சட முடியும்.”

இது சிடமூஞ்சித்தனேு பொன இிரெட்வேலடநு பொக்குப் மசச்சு ஆகும்.  ஒரு
பிற்மசு பொக்குத்தேு பொன அிரெசியல்து வேு பொதிவேலய “பின்து வேு பொங்க”  ரஅரசய்து வேதற்கு பொக ஒரு
ரசு பொது மது வேவேல வேலைநிறுத்தத்தின் திவேலஅரசயில் ரது பொழி வேலைு பொளர்கள் நகர்ந்து
ரகு பொண்டிருக்கவில்வேல வேலை,  ேு பொகு அரை நூற்று பொக அது வேவேலிரெப் பிடித்து ரது வேளியில்
தள்ளுது வேதற்கு பொக அதவேலனச் ரஅரசய்து ரகு பொண்டிருக்கிகு அரை நூற்று பொர்கள்.  தவிிரெவும்,
ேக்மிரெு பொன் இப்மசு பொது ரது பொழி வேலைு பொளர்கவேலளக் குறிவேலது வேத்து திட்டமிடம் சிக்கன
நடது வேடிக்வேலகக் ரகு பொள்வேலககவேலள அேல்சடத்த உதவிய கட்சிகள் ேற்றும்
ரது பொழிற்அரசங்கங்களின் ஒரு சிரெந்த கூட்டணிவேலயத்து பொன் NPA ஊக்குவித்துக்
ரகு பொண்டிருக்கிகு அரை நூற்றது.  NPA இன் அறிக்வேலகவேலய ஒருது வேர் எளிவேலேயு பொன
ஆங்கி வேலைத்தில் ரேு பொழிரசயர்ப்சு பொிரெு பொயின்,  “நு பொங்கள் உங்கவேலளக்
கு பொட்டிக்ரகு பொடக்கிமகு அரை நூற்று பொம்” என்சமத அது கூறுது வேது பொய் இருக்கும்.

இிரெு பொணுது வேது வேு பொதம் ேற்றும் சிக்கன நடது வேடிக்வேலககளுக்கு பொன எதிர்ப்வேலச
கவேலளத்துப் மசு பொகச் ரஅரசய்து ேக்மிரெு பொனின் ரகு பொள்வேலககள் நிவேலகு அரை நூற்றமது வேகு அரை நூற்ற
அனுேதிப்சது என்கு அரை நூற்ற கது வேனேு பொய் ஒத்திவேலக சு பொர்க்கப்சட்ட ஒரு
சு பொத்திிரெத்வேலதமய NPA யும் அதன் கூட்டு பொளிகளும் து வேகிக்கின்கு அரை நூற்றன.
ரது பொழிற்அரசங்கங்கள்,  ஜூன் து வேவேலிரெயில்,  து வேு பொிரெத்தில் இிரெண்ட நு பொட்கள் என
சுதிற்குள் நுழைற்சி முவேலகு அரை நூற்ற மசு பொக்குது வேிரெத்து மது வேவேல வேலைநிறுத்தத்திற்கு அவேலதிற்குள் நுழைப்பு
விடத்துக்ரகு பொண்டிருக்கின்கு அரை நூற்றன.  இது ரசு பொதுேக்களுக்கு அஅரசவுகரியத்வேலதயும்
எரிச்அரசவேல வேலையும் அளிக்கக்கூடிய அமதமநிரெத்தில்,  ேக்மிரெு பொவேலன அதிகு பொிரெத்தில்
விட்டவேலது வேக்கும் என்சமது பொட மது வேவேல வேலைநிறுத்தம் முடியும் து வேவேலிரெ கு பொத்திருந்து
விட்ட அதன்பின்னர் SNCF ஐ தனியு பொர்ேயேு பொக்கும் தனது
உத்திரெது வேு பொவேலத்தரவாணைவேலய –ரஅரசன்கு அரை நூற்ற ேு பொதத்தில் து பொன் ரது பொழிற்அரசங்கங்களுடன்

அதவேலன அது வேர் மசச்சுது வேு பொர்த்வேலத நடத்தியிருந்து பொர்– பிிரெகடனம் ரஅரசய்து வேதற்கு
அது வேவேலிரெ அனுேதிக்கும்.

ரது பொழி வேலைு பொளர்களுக்கு ேக்மிரெு பொனுடன் மசச்சுது வேு பொர்த்வேலத நடத்துது வேதற்கு
எதுரது வேு பொன்றும் இல்வேல வேலை.  அது வேருவேலடய ரகு பொள்வேலக,  முவேலகு அரை நூற்றயற்கு அரை நூற்றதும்
ஜனநு பொயக-விமிரெு பொதேு பொனதும் ஆகும்.  2016  இல்,  ேக்மிரெு பொனின்
உத்திரெது வேு பொவேலத்தரவாணைக்கு அடிப்சவேலட கட்டவேலேப்வேலச து வேதிற்குள் நுழைங்குது வேதும்,
ரது பொழிற்அரசங்கங்களும் முத வேலைு பொளிகளும் மசசி ரது பொழி வேலைு பொளர் அரசட்டத்தில்
ரகு பொடக்கப்சட்ட சு பொதுகு பொப்புகவேலள நிறுத்தி வேலது வேக்க அனுேதிப்சதும்,
ஊதியங்கள் ேற்றும் மது வேவேல வேலை நிவேல வேலைவேலேகள் மீது து பொக்குது வேதுேு பொன PS இன்
ரது பொழி வேலைு பொளர் அரசட்டத்தில் ரது பொழிற்அரசங்கங்கள் மசிரெம்மசசின. 70 அரசதவீத ேக்கள்
எதிர்ப்பு ரதரிவித்த மசு பொதும்,  நு பொடு பொளுேன்கு அரை நூற்றத்தில் து வேு பொக்களிப்பு கூட

இல் வேலைு பொேம வேலைமய, அது வேஅரசிரெகு பொ வேலை அதிகு பொிரெங்கவேலளப் சயன்சடத்தி, இந்தச் அரசட்டம்
நிவேலகு அரை நூற்றமது வேற்கு அரை நூற்றப்சட்டது.

அது வேஅரசிரெகு பொ வேலை நிவேல வேலையின் கு பொ வேலைத்தில் ஜனு பொதிசதி பிிரெு பொன்சுது வேு பொ ரான்சுவா ஹு பொ வேலைண்டின் PS
அிரெஅரசு பொங்கேு பொனது ரது பொழி வேலைு பொளர் அரசட்டத்திற்கு எதிிரெு பொன ரசருந்திிரெள்
மசு பொிரெு பொட்டங்கவேலள து வேன்வேலேயு பொக ஒடக்கியது.  இந்த அது வேஅரசிரெகு பொ வேலை நிவேல வேலை
என்சமத, சிரியு பொவில் மநட்மடு பொவின் பினு பொமிப் மசு பொவேலிரெ நடத்துது வேதில் உதவிய
உளவு முகவேலேகளின் அிரெது வேவேலத்தரவாணைப்பின் கீழ் உண்வேலேயில் மது வேவேல வேலைரஅரசய்து
ரகு பொண்டிருந்த இஸ் வேலைு பொமிய து வேவேல வேலைப்பின்னல்களு பொல் நடத்தப்சட்ட
து பொக்குதல்களுக்கு பொன சதிலிறுப்சு பொய் திணிக்கப்சட்ட,  ஒரு அிரெசியல்
மேு பொஅரசடியு பொக இருந்தது.

ேக்மிரெு பொன் ரஅரசன்கு அரை நூற்ற ஆண்டில் மது வேறுரதரிது வேற்று மதர்ந்ரதடக்கப்சட்டு பொர்.  இந்த
முன்னு பொள்-து வேங்கியு பொளருக்கும் ேக்கள்விமிரெு பொத நது வே-சு பொசிஅரச மது வேட்சு பொளிரெு பொன
ேரின் லு ரசன்னுக்கும் இவேலடயி வேலைு பொன ரதரிவுக்கு முகம்ரகு பொடத்த
நிவேல வேலையில்,  நு பொடு பொளுேன்கு அரை நூற்றத் மதர்தலில் சங்குரசற்கு அரை நூற்ற து வேு பொக்கு பொளர்களில்
சு பொதிக்கும் குவேலகு அரை நூற்றது வேு பொனது வேர்கள் ேக்மிரெு பொனின் கட்சிக்கு ரசரும்சு பொன்வேலே
அளித்தனர்.  அவ்து வேு பொறிருந்தும்,  நு பொடு பொளுேன்கு அரை நூற்றம் PS இன் ரது பொழி வேலைு பொளர்
அரசட்டத்திற்கு சிரெந்த அதிகு பொிரெங்கவேலளக் கூட்டம் ஒரு து வேழிது வேவேலகச் அரசட்டத்திற்கு
து வேு பொக்களித்து,  ேக்மிரெு பொன் உத்திரெது வேு பொவேலத்தரவாணைகள் மூ வேலைேு பொக மது வேவேல வேலை
நிவேல வேலைவேலேகவேலள ரது வேட்டது வேதற்கு அனுேதித்தது.  இந்த அரசட்டது வேழியின் சடி,
து வேு பொகன உற்சத்தித் துவேலகு அரை நூற்றயில் மது வேவேல வேலை ரது வேட்டக்களுக்கும் இிரெஅரசு பொயனத்
துவேலகு அரை நூற்றயில் குவேலகு அரை நூற்றந்தசட்அரச ஊதியத்திற்கும் குவேலகு அரை நூற்றது வேு பொன ஊதியங்களுக்கும்
து வேழிது வேவேலக ரஅரசய்கின்கு அரை நூற்ற ஒப்சந்தங்களுக்கு ரது பொழிற்அரசங்கங்கள் ஏற்கனமது வே
ஒப்புத வேலைளித்து விட்டிருக்கின்கு அரை நூற்றன.

ேக்மிரெு பொனுக்கு எதிிரெு பொக அபிவிருத்தி கண்ட து வேரும் புிரெட்சிகிரெப்
மசு பொிரெு பொட்டங்கள்,  ரது பொழி வேலைு பொளர்கவேலள 1968  க்குப் பிந்வேலதய கு பொ வேலைத்தில்
“இடது பொக” ரஅரசு பொல்லி கடந்து மசு பொயிருக்கும் கட்சிகளுடன் தவிர்க்கவிய வேலைு பொேல்
மேு பொதலுக்குள் ரகு பொண்டது வேரும்.  இதுமது வே நு பொன்கு பொம் அகி வேலைத்தின்
அவேலனத்து வேலைகக் குழுவின் (ICFI) பிரிரெஞ்சு பிரிது வேு பொக PES (Parti  de l’ galité é

socialiste  மஅரசு பொஅரசலிஅரச அரசேத்துது வேக் கட்சி)  ஸ்து பொபிக்கப்சட்டதன்
முக்கியத்துது வேத்வேலத அடிக்மகு பொடிட்டக் கு பொட்டது வேது பொகும்.  இது பிிரெு பொன்சில்
ட்ரிரெு பொட்ஸ்கிஅரசத்தின் பிிரெஅரசன்னத்வேலத ேறுஸ்து பொசகம் ரஅரசய்து,  மசு பொலி-
இடதுகளுக்கும் ேற்றும் அத்தவேலன முத வேலைு பொளித்துது வேக் கட்சிகளுக்கும் எதிிரெு பொன
ரது பொழி வேலைு பொள து வேர்க்கத்தின் புிரெட்சிகிரெ அணிதிிரெட்டலுக்கு பொகப் மசு பொிரெு பொடகிகு அரை நூற்றது.

ரது பொழிற்அரசங்க அதிகு பொிரெத்துது வேங்கள் சிக்கன நடது வேடிக்வேலகவேலய
அேல்சடத்துது வேதில் சகிிரெங்கேு பொக சங்மகற்றுது வேருகின்கு அரை நூற்ற மநிரெத்தில்,  PES,
பிிரெு பொன்ஸ் எங்கிலும் மது வேவேல வேலையிடங்களிலும்,  சள்ளிகளிலும் ேற்றும்
ரது பொழி வேலைு பொள-து வேர்க்க அரசமூகங்களிலும் அரசு பொேு பொனியர் அவேலேப்புகள் (rank-and-file

organizations) உருது வேு பொக்கப்சட அவேலதிற்குள் நுழைப்பு விடக்கிகு அரை நூற்றது. ஒட்டரேு பொத்த அிரெசியல்
ஸ்து பொசகத்தின் அரசமூகத் து பொக்குதல்களுக்கும் ேற்றும் மசு பொர்த்
திட்டங்களுக்குேு பொன எதிர்ப்வேலச விது வேு பொதிப்சதற்கும் ஒழுங்கவேலேப்சதற்கும்
ரது பொழி வேலைு பொளர்களுக்கும் இவேலளஞர்களுக்கும் களம் தருது வேதற்கு இவேலது வே
இன்றியவேலேயு பொதவேலது வேயு பொக இருக்கின்கு அரை நூற்றன.

அதிகு பொிரெத்வேலதக் வேலகப்சற்றுது வேதற்கு பொகவும்,  ரசு பொருளு பொது பொிரெ து வேு பொழ்வேலது வே தனியு பொர்
இ வேலைு பொசத்தின் அடிப்சவேலடயில் அல் வேலைு பொது அரசமூகத் மதவேலது வேயின் அடிப்சவேலடயில்
ேறுஒழுங்கு ரஅரசய்து வேதற்கு பொகவும்,  அரசு பொேு பொனியர் அவேலேப்புகளின் ேற்றும்
து வேர்க்கப் மசு பொிரெு பொட்டத்தின் து வேளர்ச்சிவேலய ஐமிரெு பொப்பிய ேற்றும் அரசர்து வேமதஅரசத்
ரது பொழி வேலைு பொள து வேர்க்கத்தில் இருக்கின்கு அரை நூற்ற ஒரு அரசர்து வேமதசியது வேு பொத,  மஅரசு பொஅரசலிஅரச
ேற்றும் மசு பொர்-எதிர்ப்பு இயக்கத்துடன் இவேலத்தரவாணைப்சதற்கும் PES

மசு பொிரெு பொடகின்கு அரை நூற்றது.  மசு பொிரெு பொட்டத்தில் இகு அரை நூற்றங்குகின்கு அரை நூற்ற ரது பொழி வேலைு பொளர்களிடமும்

இவேலளஞர்களிடமும் PES ஐயும் ICFI ஐயும் ஆதரிப்சதற்கும்,  அதன்

மது வேவேல வேலைத்திட்டத்வேலத கற்சதற்கும்,  ட்ரிரெு பொட்ஸ்கிஅரச இயக்கத்தில் இவேலத்தரவாணைந்து
அதவேலனக் கட்டிரயழுப்புகின்கு அரை நூற்ற முடிவேலது வே மேற்ரகு பொள்து வேதற்கும் PES அவேலதிற்குள் நுழைப்பு
விடக்கின்கு அரை நூற்றது.


