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மே 1968 பொதது மேலைநிறுத்தத்தின் 50 ேது
ஆண்டின் மேல வேளையில் மயதயலிய யேத்துேக் கட்ச

ொதரீசல் கூட்டம் நடத்துகிறது
By our reporters,      5 June 2018 

பரரெஞ்சு  சு சோுலிு ுமத்துவக் கட்சி (Parti de l’ galit  socialiste deé é

France  -  PES),  “ சம 1968  ரொ சோது  சவலைநிறுத்தத்திற்கு 50
ஆண்டுகளுக்குப் பன்னர,  மக் சரெ சோனுக்கு எதிரெ சோன
 சொ சோரெ சோட்டத்திற்க சோன ட்ரரெ சோட்ஸ்கிு முன் சன சோக்கு என்ன?” என்ற
தலைப்பல,   ஞ சோயிறன்று ொ சோரீசில ஒரு ரொ சோதுக் கூட்டத்லத
நடத்தியது.  ஜன சோதிொதி மக் சரெ சோனின் சிக்கன ரக சோள்லககலொ
எதிரத்து  சொ சோரெ சோடி வரும் ம சோணவரகளும்,  ரத சோழிை சோொரகளும்
மற்றும் ொ சோரீசிலும் சுற்றியுள்ொ நகரெங்களிலும் உள்ொ தமிழ
ுமூகத்தவரகளும் இக்கூட்டத்தில கைந்து ரக சோண்டனர,  அதில
பரிட்டன்  சு சோுலிு ுமத்துவக் கட்சியின் (SEP-Britain) ொ சோரொரெ சோ
சு சை சோட்டரின் சிறப்பு கருத்துக்களும் ொகிரந்து ரக சோள்ொப்ொட்டன.

ருலவந்தரகளுக்க சோன வரிச ுலுலககலொ வழங்கவும் மற்றும்
பலலியன் கணக்க சோன யூ சரெ சோக்கலொ இரெ சோணுவ
ருைவினங்களுக்குத் திருப்பவிடுவதற்க சோகவும்,  இரெயில சவ
துலறலய தனிய சோரமயம சோக்குவது,  ரொ சோதுச சவலவத்துலற ும்ொொ
வரெம்புகள் மீத சோன த சோக்குதலகள் மற்றும் முக்கிய ுமூக
திட்டங்களில ரவட்டுக்கள் என மக் சரெ சோனின் திட்டங்களுக்கு எதிரெ சோக
ரத சோடரந்து வரும்  சவலைநிறுத்த நடவடிக்லகக்கு இலட சய
இக்கூட்டம் நடத்தப்ொட்டது.  வரக்கப்  சொ சோரெ சோட்டங்களுக்கும்,
ுரவ சது அொவில இன்று ரத சோழிை சோொரகளும் ம சோணவரகளும்
தீவிரெமயப்ொடுவதற்கும் மத்தியில 1968 ரொ சோது  சவலைநிறுத்தத்தின்
முக்கியத்துவத்துவம் என்ன என்ொது குறித்து ஒரு விொக்கவுலரெ
வழங்கி அரைக்ஸ் ை சோன்ரி சயர அக்கூட்டத்லதத் ரத சோடங்கி
லவத்த சோர.

ை சோன்ரி சயர பன்வரும சோறு குறிப்பட்ட சோர, இக்கூட்டம் ஒரு ம சோரொரும்
வரெை சோற்று நிகழலவ நிலனவுகூரந்து ரக சோண்ட சோடுவதற்க சோக
மட்டுமலை,  ம சோற சோக அலனத்திற்கும்  சமை சோக இன்றும்
ரத சோழிை சோொரகள் முன் நிறுத்தப்ொட்டிருக்கும் அரெசியல
 சகள்விகளுக்கு புரெட்சிகரெம சோன மூ சை சோொ சோயத்லதத்
ரதளிவுொடுத்துவதற்க சோகவும் ஆகும்.  ட்ரரெ சோட்ஸ்கிு
இயக்கத்திற்குள் சொ சய நடந்த குட்டி-முதை சோளித்துவ ம சோரக்சிு-
வி சரெ சோத ுக்திகளுக்கு எதிரெ சோன  சொ சோரெ சோட்டத்தின் வரெை சோற்றிற்கு
ரவளி சய,   சம-ஜனன் 1968  ும்வங்கலொயும் இன்லறய வரக்க
 சொ சோரெ சோட்டத்லதயும் புரிந்து ரக சோள்ொ முடிய சோது என்றவர
விொங்கப்ொடுத்தின சோர.

ட்ரரெ சோட்ஸ்கிுத்துடன் முறித்துக் ரக சோண்டிருந்த குட்டி-முதை சோளித்துவ
ுக்திகள், 1968  இலும் அதற்கு பன்னரும் ரத சோழிை சோொர
 சொ சோரெ சோட்டங்கலொ ந சோுப்ொடுத்தும்  சவலைகளுக்கு மட்டும் உதவிக்
ரக சோண்டிருக்கவிலலை.  அலவ ஒரு ரொ சோய்ய சோன வரெை சோற்று
ரு சோலை சோடலையும் முன் சன சோக்லகயும் உருவ சோக்கின,  இது
ரத சோழிை சோொ வரக்கத்தின் புரெட்சிகரெ ொ சோத்திரெத்லதயும் அதன்
 சொ சோரெ சோட்டங்களுக்கு தலைலம ரக சோடுக்க ஒரு ம சோரக்சிு முன்னண
கட்சிலயக் கட்டலமப்ொதற்க சோன  சொ சோரெ சோட்டத்லதயும் நிரெ சோகரித்து,

கடந்த 50  ஆண்டுகொ சோக "இடது"  அரெசியல என்று கூறப்ொட்டு
வந்துள்ொலத வடிவலமத்தது. இதன் அடிப்ொலடயில த சோன், அலவ
ஐ சரெ சோப்ொ சோ எங்கிலும்,  கிரீஸில ொ சோ சு சோக் (PASOK)  கட்சியிலிருந்து
பரெ சோன்சின்  சு சோுலிஸ்ட் கட்சி (PS) வலரெயில ுமூக-ஜனந சோயகக்
கட்சிகலொ கட்டலமத்தன,  இவற்றின் ஆக் சரெ சோஷம சோன,
ரத சோழிை சோொர-வி சரெ சோத ரக சோள்லககள் மீத சோன ொ சோரிய  சக சோொத்தின்
க சோரெணம சோக இப் சொ சோது இலவ  சத சோலவியலடந்து வருகின்றன.

1948  இல ந சோன்க சோம் அகிைத்திலிருந்து முறித்து ரக சோண்ட
Socialisme  ou  Barbarie குழுவுடன் ரநருக்கம சோக இருந்தவரெ சோன
ட சோனியல  சக சோன்-ரொன்டிட்,  மற்றும் 1953  இல ந சோன்க சோம்
அகிைத்தின் அலனத்துைகக் குழுவிலிருந்து (ICFI)  முறித்துக்
ரக சோண்ட பரெ சோன்சில இப் சொ சோலதய புதிய முதை சோளித்துவ-எதிரப்பு
கட்சிய சோல (NPA) பரெதிநிதித்துவம் ருய்யப்ொடும் ொப் சை சோவ சோத
 சொ சோக்கின் அைன் கிறிவின் ஆகிய முன்ன சோள்-1968  ம சோணவர
தலைவரகலொ ை சோன்ரி சயர  சமற் சக சோளிட்டுக் க சோட்டின சோர.  இன்று
இவ்விருவரு சம,  சம 1968  ரொ சோது  சவலைநிறுத்தம் ஒரு புரெட்சிகரெ
சூழநிலைலமய சோக இருக்கவிலலை,  அங் சக ரத சோழிை சோொரகள்
அலை ம சோணவரக சொ அப் சொ சோது அதிக இடதுு சோரி ொ சோத்திரெம்
வகித்தனர என்றும் வ சோதிடுகின்றனர.  இருவரு சம அந்த ரொ சோது
 சவலைநிறுத்தத்லதக் க சோட்டிக்ரக சோடுப்ொதில ஸ்ரெ சோலினிஸ்டுகள்
வகித்த ொ சோத்திரெத்லதக் குலறத்துக் க சோட்டுகின்றனர.

இது வரெை சோற்று ரொ சோய்களின் அடிப்ொலடயிை சோன ஒரு  சம சோுடி
முன் சன சோக்கு என்ொலத எடுத்துக்க சோட்டிய ை சோன்ரி சயர,   சம
ம சோதத்தின் ஆரெம்ொத்தில  சொ சோலிஸ் ஒடுக்குமுலறயிலிருந்து
ம சோணவரகலொப் ொ சோதுக சோக்க ரத சோழிை சோொரகள் எவ்வ சோறு
அணதிரெண்டனர என்ொலதயும்,  இறுதியில 10  மிலலியன்
ரத சோழிை சோொரகள் அவரகளின் ஆலைகலொ ஆக்கிரெமித்து பரரெஞ்சு
முதை சோளித்துவத்லத சய அதன் க சோைடியில ரக சோண்டு வந்திருந்த
நிலையில,  ஐ சரெ சோப்பய வரெை சோற்றி சை சய மிகப்ரொரிய ரொ சோது
 சவலைநிறுத்தத்திற்கு அவரகள் இட்டுச ருன்றனர என்ொலதயும்
மீொ சோய்வு ருய்த சோர.  ும்ொொ ுலுலககளுக்க சோக
 சவலைநிறுத்தத்லதக் லகவிட ருய்வதற்கு அழுத்தமளித்த
ரத சோழிற்ுங்கங்கலொக் நிரெ சோகரித்தும்,  இறுதி ஆலைகளில
மரெணகதியிை சோன  சொ சோலிஸ் ஒடுக்குமுலறலய எதிரத்தும்
இறுதிவலரெ  சொ சோரெ சோடும் ரத சோழிை சோொரகள்,  புரெட்சிலயக்  சக சோருவலத
1968 இன் வீடி சய சோ ொடக் க சோட்சிகள் எடுத்துக்க சோட்டுகின்றன.

அப் சொ சோது ICFI இன் பரரெஞ்சு பரிவ சோக இருந்த ுரவ சது
கம்யூனிஸ்ட் அலமப்பு (Organisation  communiste  internationaliste  –

OCI) அந்த  சவலைநிறுத்தத்தில வகித்த ொ சோத்திரெத்லதயும்
ை சோன்ரி சயர மீொ சோய்வு ருய்த சோர.  அது ருலவ சோக்கு ரக சோண்டிருந்த
ொை முக்கிய ஆலைகளில ரொ சோது  சவலைநிறுத்தத்லதத்
தூண்டுவதற்கு அது உதவியது என்ற சோலும்,  ரத சோழிை சோொரகள்
அரெசியல அதிக சோரெத்லத எடுக்க  சவண்டும் என்ொதற்க சோக அலை,



ஒரு நீடித்த  சவலைநிறுத்தத்லத ஒழுங்கலமக்க  சவண்டுரமன்ற
முன் சன சோக்கின் மீது மட்டு சம அது அவ்வ சோறு ருய்தது. ஸ்ரெ சோலினிு
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிலய அம்ொைப்ொடுத்தவும் மற்றும் ரத சோழிை சோொ
வரக்கத்தின் முன்ன சோல அரெசு அதிக சோரெ பரெசசிலனலய
முன்நிறுத்துவதற்க சோகவும்,  அதிக சோரெத்லத எடுக்க ஸ்ரெ சோலினிு
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மறுத்ததன் மீது ஒரு த சோக்குதலுக்கு ICFI விடுத்த
அலழப்லொ OCI ரவளிப்ொலடய சோக நிரெ சோகரித்தது.

அதற்கு ொதிை சோக,  OCI ஸ்ரெ சோலினிு மற்றும் ுமூக-ஜனந சோயக
ரத சோழிற்ுங்கங்களுடன்  சுரந்து,  ஒரு மத்திய  சதசிய
 சவலைநிறுத்த குழுவுக்க சோன (comit  national  central  de  gr veé è )

மத்தியவ சோத  சக சோரிக்லகலய முன்ரனடுத்தது,  இது 1971  இல
ட்ரரெ சோட்ஸ்கிுத்திலிருந்தும் ICFI இல இருந்தும் அது முறித்துக்
ரக சோண்டு,  புதித சோக உருவ சோக்கப்ொட்டிருந்த ஒரு முதை சோளித்துவ
கட்சிய சோன  சு சோுலிஸ்ட் கட்சியின் (PS) சுற்றுவட்டத்திற்குள் அது
நுலழவதற்கு ொ சோலத வகுத்தது.

1968  ரொ சோது  சவலைநிறுத்தம்,  இறுதியில,  பரெ சோன்சின் குட்டி-
முதை சோளித்துவ புத்திஜீவிகலொ ொயமுறுத்தியது.  அவரகள்
விலரெவ சோக வைதுக்கு நகரந்தலமயும்,  ம சோரக்சிுத்தின் மீது
ரவளிப்ொலடய சோக த சோக்குதலகள் ரத சோடுத்தலமயும் பன்நவீனத்துவ
புத்திஜீவித சூழலை வடிவலமத்தது.  1968  இல ொப் சை சோவ சோத
மற்றும் ம சோ சவ சோயிு ம சோணவர தலைவரகள் இன்று
ரொருலமப்ொடுத்தப்ொடுவது குறித்தும் ை சோன்ரி சயர ொகுத்த சோரெ சோய்ந்த சோர,
இவரகள் 1968  இல பரெ சோன்சின் முக்கிய நகரெங்களில  சொ சோலிஸ்
ருயலொடமுடிய சோது சொ சோயிருந்த நிலையில  சொ சோரெ சோட்டங்கலொக்
கட்டுப்ொடுத்த உள்துலற அலமசுகத்துடன் இலணந்து
ருயலொட்ட சோரகள்.  இந்த ம சோணவ எதிரபுரெட்சிய சோொரகள்
அப் சொ சோதிருந்து ரவகு க சோைம சோக கூடுதை சோக வைதுக்கு நகரந்து,
இப் சொ சோது லிபய சோ மற்றும் சிரிய சோவில  சநட் சட சோ  சொ சோரகளுக்கு
ரவளிப்ொலடய சோக ஆதரெவளிக்கும் அொவுக்கு ொரிண சோமம்
அலடந்துள்ொனர என்ொலத ை சோன்ரி சயர சுட்டிக்க சோட்டின சோர.

இந்த அனுொவம், NPA  சொ சோன்ற ுக்திகள் கூறிக் ரக சோள்கின்றவ சோறு
அவரகளும் ரத சோழிற்ுங்கங்களும் மக் சரெ சோனுக்கு எதிரெ சோக  சொ சோரெ சோடி
வருகின்றனர என்ொதன் மீத சோன பரரெஞ்சு  சு சோுலிு ுமத்துவக்
கட்சியின் எதிரப்லொ ஊரஜிதப்ொடுத்தி இருப்ொலதச சுட்டிக்க சோட்டி
ை சோன்ரி சயர நிலறவு ருய்த சோர.  ரத சோழிை சோொ வரக்கத்தின் ஒரு
புரெட்சிகரெ  சொ சோரெ சோட்டம சோனது, 1968 ஐ  சொ சோை சவ, NPA மற்றும் அதன்
அரெசியல மற்றும் ரத சோழிற்ுங்க கூட்ட சோளிகளுக்கு எதிரெ சோன
எதிரப்பலிருந்து மட்டு சம உலடத்து ரக சோண்டு வரெ முடியும்,
ஏரனன்ற சோல அவரகள் ொ சோட்ட சோளி வரக்கப் புரெட்சிக்கு வி சரெ சோதம சோக
உள்ொனர.  ரத சோழிை சோொ வரக்கத்தின் புரெட்சிகரெ  சொ சோரெ சோட்டங்கலொ
நசுக்குவதற்க சோன அவரகளின் முயற்சிலய எதிரப்ொதற்க சோன
ஆயுதம சோக  சு சோுலிு ுமத்துவக் கட்சி (SEP) மற்றும் ICFI ஐ
கட்டலமப்ொ சத அடிப்ொலட புரெட்சிகரெ ொண என்ொலத அவர
அழுத்தம சோக வலியுறுத்தின சோர.

பரிட்டனில ொழலமவ சோத ஹீத் அரெு சோங்கத்லதப் ொதவியிலிருந்து
கீழிறக்கிய 1974  சுரெங்க ரத சோழிை சோொரகளின்  சவலைநிறுத்தத்லதப்
 சொ சோை சவ ஐ சரெ சோப்ொ சோ எங்கிலும் அடுத்தடுத்து நடந்த
 சொ சோரெ சோட்டங்கலொச சுட்டிக்க சோட்டி,  பரரெஞ்சு 1968  ரொ சோது
 சவலைநிறுத்தத்தின் ொடிப்பலனகளில உள்ொ ுரவ சது
தன்லமலய சு சை சோட்டர வலியுறுத்தி  சொசின சோர.  ஆளும் வரக்கம்
அதிகரித்து வந்த ுமூக  சக சோொம் மற்றும் புரெட்சிகரெ உணரவுகலொத்
தணக்க முயன்று வந்த நிலையில,  பரிட்டனிலும் பரெ சோன்சிலும்,
ரத சோழிை சோொரகளின் ொரெந்த பரிவுகள் எவ்வ சோறு அதிக ும்ொொ
உயரவுகலொப் ரொற்ற சோரகள் என்ொலத அவர நிலனவூட்டின சோர.

1970  களில ரத சோடங்கி ொை ொத்த சோண்டுகொ சோக நடந்த
பூ சக சோொமயம சோக்கலுக்குப் பன்னர,  அது சொ சோன்ற
விட்டுக்ரக சோடுப்புகலொ  சமற்ரக சோள்ொ ஆளும் வரக்கத்திடம் ஆத சோரெ
வொங்களும் இலலை திரெ சோணயும் இலலை என்ொலத மட்டுமலை,
ம சோற சோக இன்று ரத சோழிை சோொ வரக்கம் முன்ரன சோரு சொ சோதும்
இலை சோதொவில உைகொவில விய சோபத்துள்ொலதயும் அவர
விவரித்த சோர.  பரிட்டன் மற்றும் பரெ சோன்ஸ் இரெண்டு இடங்களிலும்
 சவலைநிறுத்தம் ருய்துவரும் இரெயில சவ ரத சோழிை சோொரகளுடன்
 சுரந்து,  மக் சரெ சோனுக்கு எதிரெ சோன பரரெஞ்சு ரத சோழிை சோொரகலொப்
 சொ சோை சவ ஐ சரெ சோப்ொ சோ எங்கிலும சோன ரத சோழிை சோொரகள் அணதிரெண்டு
வருகிற சோரகள்.  பரெ சோன்சில மட்டுமலை ுரவ சது அொவில
ரத சோழிற்ுங்கங்கள் மற்றும் அவற்றின் அரெசியல கூட்ட சோளிகள்
வகிக்கும் எதிர-புரெட்சிகரெப் ொ சோத்திரெத்லத சுட்டிக்க சோட்டிய அவர,
 சு சோுலிு ுமத்துவக் கட்சியும் ந சோன்க சோம் அகிைத்தின்
அலனத்துைகக் குழுலவயும் கட்டலமக்க உதவும சோறு
ொ சோரலவய சோொரகளுக்கு முலறயிட்ட சோர.

இலதத் ரத சோடரந்து  சநரெடி  சகள்வி ொதில அமரவு நடந்தது.
ொ சோரலவய சோொரகொ சோக கைந்து ரக சோண்டவரகள் பரரெஞ்சு
ரத சோழிற்ுங்கங்கள் வகிக்கும் ொ சோத்திரெம் குறித்தும்,  இன்று
மக் சரெ சோனுக்கு எதிரெ சோன  சொ சோரெ சோட்டங்களில OCI இன் வழிவந்தவரகள்
வகிக்கும் ொ சோத்திரெம் குறித்தும்,  மற்றும் 1968  இல உண்லமயில
புரெட்சி நடக்க சோத சொ சோதும் 1968  ும்ொவங்கலொப் பரெ சோன்சின்
முந்லதய புரெட்சிகரெ அனுொவங்களுடன் ஒப்படை சோம சோ என்றும்
 சகள்வி எழுப்பனர.

 சு சோுலிு ுமத்துவக் கட்சி அங்கத்தவரகள் பரரெஞ்சு
ரத சோழிற்ுங்கங்கொது ொ சோத்திரெம் குறித்து விவரித்தனர,  இலவ OCI

இன் வழிவந்தவரகொ சோன சுதந்திரெ ஜனந சோயக ரத சோழிை சோொர கட்சி
(POID) என்றலழக்கப்ொடுவத சோல ஆதரிக்கப்ொடுகின்றன. மக் சரெ சோனின்
அலனத்து ுமூக ரவட்டுக்கலொயும் நலடமுலறயொவில ஏற்றுக்
ரக சோள்கின்ற அ சத சவலொயில,  அவருக்கு எதிரெ சோக ரவவ் சவறு
பரிவு ரத சோழிை சோொரகளின் மட்டுப்ொடுத்தப்ொட்ட,
ஐக்கியப்ொடுத்தப்ொட சோத  சவலைநிறுத்த நடவடிக்லககளுக்கு
அலழப்புவிடுப்ொதன் மூைம சோக, அலவ நலடமுலறயில ரத சோழிை சோொ
வரக்கத்லதப் பொவுொடுத்தி,  தடுத்து வருகின்றன.  அவ்விதத்தில
அலவ மக் சரெ சோனின் ுமூக ரவட்டுக்கலொச ுட்டம சோக்க அவருக்கு
உதவி வருகின்றன.  அ சத சநரெத்தில,  அலவ ரத சோழிற்ு சோலைகளில
ொ சோரியொவில நிரெந்தரெமற்ற  சவலைகலொ ஏற்றுக் ரக சோள்வதன்
மூைம சோக ும்ொொ மட்டங்கலொ கடுலமய சோக குலறத்து லவப்ொலத
 சமற்ொ சோரலவயிடுகின்றன.

1968  இல, டு  சக சோல ஆட்சி கிட்டத்தட்ட ரொ சோறிந்து  சொ சோயிருந்தது
என்ொலதயும் ரத சோழிை சோொ வரக்கம் அதிக சோரெத்லதக் லகப்ொற்றும்
விளிம்பல இருந்தது என்ொலதயும்  சு சோுலிு ுமத்துவக் கட்சி
அங்கத்தவரகள் வலியுறுத்தினர:  ஸ்ரெ சோலினிஸ்டுகளின் எதிரப்லொ
உலடக்கவும் மற்றும் ரத சோழிை சோொ வரக்கத்லத அதிக சோரெத்திற்கு
இட்டுச ருலைவும் தலகலம ரக சோண்ட ஒரு கட்சி அங் சக
இருக்கவிலலை என்ற உண்லமய சோனது,  அங் சக புரெட்சிகரெ
ரநருக்கடி இலலை என்ொலத அரத்தப்ொடுத்த சோது.  அது,  பரரெஞ்சு
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் ொல சவறு ொப் சை சோவ சோத,  ட்ரரெ சோட்ஸ்கிு-
வி சரெ சோத ுக்திகளின் எதிரபுரெட்சிகரெப் ொ சோத்திரெத்லத மட்டு சம
 சமலுயரத்திக் க சோட்டுகிறது.

 சமைதிக வ சோசிப்புகளுக்கு:

1968   பரெ சோன்சின் ரொ சோது  சவலைநிறுத்தமும் ம சோணவர எழுசசியும்

பரெ சோன்ஸ்  சு சோுலிு ுமத்துவக் கட்சிலய கட்டிரயழுப்பு சவ சோம்  !
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