உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

பிரரான்சில் ் வல் வெகுஜன ஆர்ப்ஆர்ப்பராட்டங்கள:
சர்ல் வெவத்வதேச ல் வெர்க்கப் வதஆர்ப்பராரராட்டத்தில்
ஒரு புதிய கட்டம
The World Socialist Web Site Editorial Board,
1968 மே-ஜூன பபொத மவேலலைநிறுத்தத்திற்குப பினனர பிபிரொனசின மிக
முக்கியேொன பவேகுஜனப மபொபிரொட்டேொக நலடபபற்று வேருகினற,
ஜனொதிபதி இேொனுவேல ேக்மபிரொனின பதொழிலைொளர-விமபிரொத எரிபபொருள
வேரிமயற்றத்திற்கு எதிபிரொன ஒரு பதொடர பொரிய “ேஞ்சள சீருலட”
ஆரபபொட்டங்களில, சனிக்கிழலேயனறு, 100,000 மபர பங்குபபற்றனர.
இந்த நிகழ்வுகள பிபிரொனசிற்கும இனனும ஐமபிரொபபொவிற்கும
ேட்டுேலலை,
சரவேமதச
அளவிலும
ஒரு
முக்கியேொன
திருபபுமுலனயொகும. இந்த சமூக மபொபிரொட்டங்களத பவேடிபபொனத
வேரக்கப மபொபிரொட்டம புத்தயிர பபற்றுளளலதக் குறிக்கிறத.
மசொவியத் ஒனறியம கலலைக்கபபட்டதற்குப பிந்லதய கிட்டத்தட்ட
மூனறு தசொபதங்களில, இனனும குறிபபொக 2008 பபொறிவுக்குப
பிந்லதய
தசொபதத்தில,
சமூக
முபிரண்பொடுகள
பிபிரமேொண்ட
அளவிலைொன பபருக்கத்லதக் கண்டிருக்கினறன. திலகபபூட்டும
ேட்டத்திலைொன சமூக சேத்தவேமினலே, பசலவேம ேக்களின ஒரு சிறு
சதவீதத்தினரிடமே
முடிவேற்றுக்
குவிந்த
பசலவேத,
வேறுலே
ேற்றும
தனபத்தின
முனபனபமபொதினும பபரிய ேட்டங்கள ஆகிய
முதலைொளித்தவே சமூகத்தின அழுகலதனலேகள
அலனத்தம பவேடித்த மேற்பபிரபபுக்கு வேந்த
பகொண்டிருக்கினறன.
ஒரு பவேறுக்கபபடும கபடநொடக நபபிரொகவும,
முதலீட்டு வேங்கியொளபிரொக இருந்த ஜனொதிபதியொக
ஆனவேரும, ஐமபிரொபபிய பங்குச சந்லதகளத
லகபபொலவே
எனபலத
விட
மவேபறொனறுமிலலைொதவேபிரொக உளள ேக்மபிரொனில,
ஆளும உயபிரடுக்கு அதன உண்லேயொன
பிபிரதிநிதிலயக்
கொண்கிறத.
மகொபத்திற்கும
பகொந்தளிபபுக்கும
முகமபகொடுக்கும நிலலையிலும, ேக்மபிரொன, அவேசியபபட்டொல மபொலிஸஅபிரச வேழிமுலறகளின மூலைேொகவும அவேசபிரகொலைநிலலை ஒனலற
அறிவிபபதன மூலைேொகவும கூட, தனத பதொழிலைொள-வேரக்க விமபிரொதக்
பகொளலககலள
முனபனடுக்க
மநொக்கம
பகொண்டிருபபலத
பதளிவேொக்கியிருக்கிறொர. பபிரந்தபட்ட ேக்கள ஆளும உயபிரடுக்கின
பபொருளொதொபிரக்
மகொரிக்லககலள
சவேொல
பசய்கினற
அந்த
தருணத்தில,
அத
வேனமுலறயொகவும
ஒடுக்குமுலறயொகவும
ேொறுகிறத.
பிபிரொனசின நிகழ்வுகளுக்கு உந்ததலைொக இருபபத முக்கியேொக மதசிய
நிலலைலேகள அலலை, ேொறொக உலைக நிலலைலேகள ஆகும. ேக்மபிரொன
எனன பசய்ய முடியும, அவேர எபபடி எதிரவிலனயொற்ற முடியும
எனபத
சரவேமதச
மூலைதனத்தின
மகொரிக்லககளொல
தீரேொனிக்கபபடுகிறத.
அபேரிக்க
முதலைொளித்தவேம,
பஜனபிரல
மேொட்டொரஸில
அறிவிக்கபபட்ட
பொரிய
மவேலலையிழபபுகளில
உசசத்லத கண்ட ஒரு புதிய சற்று பசலைவுக் குலறபலப
அேலபடுத்திக் பகொண்டிருக்கும அமதமவேலளயில தொன பிபிரொனசில

3 December 2018

ேக்மபிரொன பதொழிலைொளரகள மீதொன தனத தொக்குதலலை நடத்திக்
பகொண்டிருக்கிறொர. ஒரு புதிய பபொருளொதொபிர ேந்தநிலலையின
அறிகுறிகள பபருகுவேதன ேத்தியில, ஒவ்பவேொரு நொட்டிலும ஆளும
உயபிரடுக்கு தொக்குதலில இறங்கிக் பகொண்டிருக்கிறத.
ேறுபக்கத்தில பதொழிலைொள வேரக்கேொனத, தொன ஒரு ஒடுக்கபபட்ட
வேரக்கம ேட்டுேனறு, ஒரு புபிரட்சிகபிர வேரக்கமுேொகும எனபலத
எடுத்தக்
கொட்டிக்
பகொண்டிருக்கிறத.
முதலைொளித்தவே
ஒழுங்கலேபபின ேற்றும ஸதிபிரத்தனலேயின மேற்பபிரபபுக்குக் கீமழ
ஒரு உளநொட்டுப மபொர பகொதித்தக் பகொண்டிருக்கிறத.
சேகொலை சமூகத்தில சேத்தவேமினலே லேயேொன பிபிரசசிலன அலலை
எனறும பொட்டொளி வேரக்கம ஒரு புபிரட்சிகபிர வேரக்கம இலலலை
எனறுேொன நடுத்தபிர-வேரக்க மபொலி-இடதகளத பிற்மபொக்குத்தனேொன
அலபிரமவேக்கொட்டு கலதகள அலனத்தமே உலடந்த சக்குநூறொகிக்
கிடக்கினறன.
பொலினம,
நிறம
ேற்றும
பொலவிருபபம ஆகிய பிபிரசசிலனகள மீதொன
அவேரகளத
விடொபபிடி
கவேனக்குவிபபொனத
பபொருத்தேற்றதொக
நிரூபணேொகிக்
பகொண்டிருபபத ேட்டுேலலை; அபிவிருத்தி கண்டு
பகொண்டிருக்கும பதொழிலைொள-வேரக்க இயக்கத்லத
மநொக்குநிலலை தவேறச பசய்வேதம அதற்கு
நஞ்சூட்டுவேதமே அவேரகளத ஒமபிர மநொக்கேொகும.
மசொவியத் ஒனறியத்தின கலலைபபுக்குப பினனர
முனபனடுக்கபபட்ட “வேபிரலைொற்றின முடிவு” குறித்த
கூற்றுக்கலள பபொறுத்தவேலபிர, அலவே பவேறுேமன
கற்பலனக்கனவேொகமவே
நிரூபணேொகியிருக்கினறன. ஒரு வேருடத்திற்கு
முனபொகத்தொன, பிரஷ்யப புபிரட்சியின நூற்றொண்டின ேத்தியில,
முதலைொளித்தவேத்தின சித்தொந்தவேொதிகள அக்மடொபர புபிரட்சிக்கும நவீன
உலைகத்திற்கும எந்த சமபந்தமும இலலலை எனறு பிபிரகடனம பசய்த
பகொண்டிருந்தனர. ஆயினும இபமபொமதொ, ஒரு புபிரட்சிகபிர சூழ்நிலலை
எழத் பதொடங்குகிறத.
முனகணித்திருந்தலதப மபொலைமவே, வேரக்கப மபொபிரொட்டத்தின
மேபலைழுசசி
கடந்த
ஆண்டின
தனித்தவேேொன
அமசேொக
இருந்திருக்கிறத. ஈபிரொனில பவேகுஜன ஆரபபொட்டங்கள, மஜரேனியில
பதொழிற்தலற
பதொழிலைொளரகளத,
ஐக்கிய
இபிரொசசியத்தில
விரிவுலபிரயொளரகளத
ேற்றும
அபேரிக்கொவில
ஆசிரியரகளத
மவேலலைநிறுத்தங்களுடன இந்த ஆண்டு பதொடங்கியத. இலைத்தீன
அபேரிக்கொ, ேத்திய கிழக்கு ேற்றும ஆசியொவிலும சமூக எதிரபபின
கணிசேொன பவேளிபபொடுகலள இந்த ஆண்டு கண்ணுற்றிருக்கிறத.
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பிபிரொனசில பவேகுஜனப மபொபிரொட்டங்கள, அபேரிக்கொவில வேொகன
உற்பத்தித் பதொழிலைொளரகள ேத்தியில பபருகும அலேதியினலே
ேற்றும
பதனபகொரியொ,
கிரீஸ
ேற்றும
சிலியில
பொரிய

மவேலலைநிறுத்தங்கள ஆகியவேற்றின ேத்தியில இந்த ஆண்டு முடிந்த
பகொண்டிருக்கிறத. அபேரிக்க-பேக்சிமகொ எலலலையில அபேரிக்க
இபிரொணுவேப பலடகலள எதிரத்த நிற்கும ேத்திய அபேரிக்கொவில
இருந்தொன புலைமபபயரந்த பதொழிலைொளரகள உளளிட்ட புலைமபபயரந்த
பதொழிலைொளரகளின
எதிரபபுப
மபொபிரொட்டங்கலளயும
இதனுடன
மசரத்தக் கூறியொக மவேண்டும.
நிலைவும அபிரசியல ஸதொபகங்கள ேற்றும பதொழிற்சங்கங்களத
கட்டலேபபிற்குளளொக
பபிரந்தபட்ட
ேக்களின
நலைனகளின
அடிபபலடயில
எந்த
ேொற்றத்லதயும
பகொண்டுவேருவேதற்கு
திறனற்றதொக இந்த அலேபபுமுலற இருபபலதமய —இதற்கு
பிபிரொனஸ விதிவிலைக்கலலை— கடந்த ஆண்டின அனுபவேங்கள
எடுத்தக்கொட்டியிருக்கினறன.
அபிரசியல
அலேபபுமுலறயின
ஒட்டுபேொத்த கட்டலேபபும —அத வேலைதொயினும சரி “இடத”
ஆயினும சரி— பதொழிலைொள வேரக்கத்தின அக்கலறகளில இருந்த
முற்றிலும
பிரிந்த
நிற்பலவேயொகவும
அவேற்றுக்குக்
குமபிரொதேொனலவேயொகவும இருக்கினறன.
பிபிரொனசில,
அபிரசடன
பநருக்கேொக
ஒருங்கிலணந்திருக்கும
பதொழிற்சங்கங்களின கட்டலேபபுக்கு முற்றிலும பவேளியில இந்த
எதிரபபு எழுந்த வேந்திருக்கிறத. ஆரபபொட்டங்களுக்கு இவேற்றின
ஆபிரமபகட்ட பதிலிறுபபு அவேற்லறக் கண்டனம பசய்வேதொய்
இருந்தத. பிற்மபொக்குத்தனத்தின ஒரு கூட்டு எலிமஎ ேொளிலக முதல
புதிய முதலைொளித்தவே எதிரபபுக் கட்சி மபொனற நடுத்தபிர-வேரக்கக்
கட்சிகளின அலுவேலைகங்கள வேலபிரயில நீண்டுபசலகிறத. அவேரகள
அலனவேருக்கும ஒமபிர கவேலலை தொன: இந்த இயக்கத்லத எவ்வேொறு
கட்டுபபொட்டின கீழ் பகொண்டுவேருவேத, எவ்வேொறு நிறுத்தவேத?
இபமபொத எழுகினற லேயேொன பிபிரசசிலன முனமனொக்கு ேற்றும
மூமலைொபொயம குறித்ததொகும. இந்தப மபொபிரொட்டத்லத ஆழபபடுத்தி
அதலன பதொழிலைொள வேரக்கத்தின ேற்றும இலளஞரகளின மிகப
பபிரந்த பிரிவுகளுக்குள பகொண்டு பசலவேதற்கு அவேசபிர அவேசியம
இருக்கிறத. ட்பபிரொட்ஸகி, 1936 பிபபிரஞ்ச பபொத மவேலலைநிறுத்தத்திற்கு
ஒரு வேருடத்திற்கு முனபொக 1935 இல எழுதியலதப மபொலை, “கட்சி
ேற்றும பதொழிற்சங்க எந்திபிரங்களின எதிரபபுபிரட்சிகபிர எதிரபலப
உலடத்த பநொருக்குவேதற்கொன ஒமபிர வேழிவேலக”யொக உளள
பதொழிலைொள
வேரக்கப
மபொபிரொட்டத்திற்கொன
சயொதீனேொன
அலேபபுகளொன நடவேடிக்லகக் கமிட்டிகலள உருவேொக்குவேத இதற்கு
அவேசியேொக உளளத. “ஒரு பொதகொக்கும மபொபிரொட்டத்தில பிபிரொனசின
பபிரந்த உலழக்கும ேக்கலள ஐக்கியபபடுத்தவேதம அதனமூலைம
வேபிரவிருக்கும தொக்குதலின மபொத அவேரகளின பசொந்த சக்தி குறித்த
நனலவே
இந்த
ேக்களுக்குப
புகட்டுவேதமே”
இத்தலகய
அலேபபுகளின கடலேயொக இருக்கும.
பதொழிலைொள வேரக்கப மபொபிரொட்டத்திற்கொன புதிய அலேபபுகலள
உருவேொக்குவேத எனற அலனத்திலும மிகமுக்கிய மகளவியொனத,
உலைக மசொசலிசப புபிரட்சியின மூமலைொபொயத்லத அடிபபலடயொகக்
பகொண்ட ஒரு அபிரசியல இயக்கத்லத அபிவிருத்தி பசய்வேத
எனபதடன பிலணந்ததொய் இருக்கிறத.
வேரக்கப மபொபிரொட்டம ஒரு உலைகளொவிய
கொண்பபதனபத
உலைக
முதலைொளித்தவே
இயலபுடன பிலணந்ததொய் இருக்கிறத.

ேட்டத்தில வேளரசசி
அலேபபுமுலறயின
மீண்டும அழுத்திச

பசொலவேதற்குரியத எனனபவேனறொல, பிபிரொனசில அபிவிருத்தி கண்டு
பகொண்டிருபபத பிபபிரஞ்ச நிலலைலேகளின ஒரு பவேளிபபொடு
ேட்டுேலலை, அத உலைகளொவிய நிலலைலேகளின பவேளிபபொடொகும.
மிக சக்திவேொய்ந்த முதலைொளித்தவே அபிரசகளின தலலைவேரகள உலைகின
பதொழிலைொளரகலள
சபிரண்டுவேதற்கும
ஒடுக்குவேதற்கும
ேற்றும
உலைகளொவிய மபொருக்கு தயொரிபபு பசய்வேதற்குேொன தேத
திட்டங்களுக்கு உருக்பகொடுபபதற்கொக
நடத்திய உலைகளொவிய
சந்திபபொன ஜ-20 இல இருந்த ேக்மபிரொன திருமபிக் பகொண்டிருந்த
மவேலளயில,
இந்த
ஆரபபொட்டங்கள
பவேடித்தலேயொனத,
அதற்மகயுரிய வேழியில, மிகவும முக்கியத்தவேேொனதொகும.
உலைக முதலைொளித்தவேத்தின அபிவிருத்தியொனத, “ஒட்டுபேொத்த
உலைகத்லதயும ஒமபிரபயொரு பபொருளொதொபிர ேற்றும அபிரசியல
அலேபபொக ேொற்றிவிட்டிருக்கிறத” எனறு 1907 இல ட்பபிரொட்ஸகி
எழுதினொர.
அதன உலைக வேரத்தகம, அதன இபிரொட்சச அபிரசக் கடனகளின
அலேபபுமுலற ேற்றும சரவேமதச அபிரசியல கூட்டணிகள -இலவே
பிற்மபொக்கு
சக்திகள அத்தலனலயயும
ஒமபிர உலைகளொவிய
கூட்டுபபங்கு நிறுவேனத்திற்குள இழுக்கினறன- ஆகியவேற்றுடன
மசரத்த முதலைொளித்தவேத்தின ஒட்டுபேொத்த பபொருளொதொபிர ேற்றும
அபிரசியல
பசயலபொடும
அத்தலன
பகுதியொன
அபிரசியல
பநருக்கடிகலள எதிரத்த வேந்திருபபமதொடு ேட்டுேலலை, முனகண்டிபிரொத
பரிேொணங்களுடனொன ஒரு சமூக பநருக்கடிக்கொன நிலலைலேகலளயும
கூட தயொரிபபு பசய்திருக்கினறன.
இந்த வேொரத்லதகள ஒவ்பவேொரு நொட்டிலும இனறும உண்லேயொக
நிரூபணேொகினறன. உலைபகங்குேொன பதொழிலைொளரகள பிபபிரஞ்ச
பதொழிலைொளரகளத மகொரிக்லககளுடன அலடயொளம கொண்கினறனர.
உலைபகங்கிலும ஆளும வேரக்கேொனத, சமூக பசலவேத்லத தேத
பசொந்த லபகளுக்குள திருபபி விடுவேலத உறுதிபசய்வேதற்கு
ேட்டுேலலைொேல, அடுத்த வேரிலசயொன மபொரகளுக்கு நிதியொதொபிரம
வேழங்குவேதற்கொகவும, மூலைதனத்தின நலைனகளின மபரில சமூக
வேொழ்க்லகலய ேறுகட்டுேொனம பசய்தபகொண்டிருக்கிறத.
நவே-பொசிச சக்திகலளக் கட்டிபயழுபபுவேத உளளிட மபொர ேற்றும
ஒடுக்குமுலறக்கொன தேத தயொரிபபுகலள முடுக்கி விடுவேமத இந்த
நிகழ்வுகளுக்கு
முதலைொளித்தவே
வேரக்கம
அளிக்கவிருக்கும
பதிலிறுபபொக
இருக்கும.
ஆளும
உயபிரடுக்கு
அதன
ஏவேலகட்டலளயில பலை ஆயுதங்கலளக் பகொண்டுளளத. ஆயினும,
ேனித வேபிரலைொற்றின ேொபபரும புபிரட்சிகபிர வேரக்கேொக பிலலியன
கணக்கில எண்ணிக்லக பகொண்ட உலைகத் பதொழிலைொள வேரக்கம எனற
அதனினும
பபரியபதொரு
ஆயுதத்லத
பதொழிலைொளரகள
பகொண்டுளளனர.
மசொசலிசப புபிரட்சியின உலைகக் கட்சியொன நொனகொம அகிலைத்தின
அலனத்தலைகக் குழுலவேயும, அதன மதசிய பிரிவேொன மசொசலிச
சேத்தவேக்
கட்சிலயயும
(Parti
de
l'égalité
socialiste)
கட்டிபயழுபபுவேமத
பிபிரொனசிலும
ேற்றும
உலைபகங்கிலும
பதொழிலைொளரகள முகமபகொடுக்கும லேயேொன கடலேயொகும. இதில
தொன
பிபிரொனசிலும
ேற்றும
உலைபகங்கிலும
அபிவிருத்தி
கண்டுவேருகினற
பொலதயின
பயணம
தீரேொனிக்கபபடுவேதொய்
அலேயும.
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