
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                              www.wsws.org

“மஞ்சள் சீருருடீ” ஆர்ப்ப்பாட்ீத்திருடத
மூர்க்கத்ததம்பாக ஒடுக்க

பிரரெஞ்சு அரெச்பாங்கம் அச்சுறுத்துகிறது
By Alex Lantier and Francis Dubois,              8 December 2018

பாரிஸில் இன்று ஜு ஜனாதிபதி இபதி இமானு இமானுவி இமானுவேல் பதி இமக் இமானுவுானுக்கு எதிுாய

“பதி இமஞ்சள் சீருருடீ”  ஆர்ப்பாட்ீக்க்காுர்க்கள்  இமானுவபுண
நீத்தவிருப்பருடததையபாட்ட,  தருடலைநக்கரில் குருதிதையக்காட்டும ஒரு
ஒடுக்குமுருடகுமுறைக்க்காு ஜன முன்க்கண்டுாத மிுட்ீல்க்கருடாத மிரட்டல்களை பிதையுஞ்சு அுசாங்க்கம
விடுத்திருக்கிகுமுறைத.  பதி இமாணி இமானுவேர்க்கள் பதி இமற்றும தையதாழிலைாாத மிரட்டல்களைர்க்கள் பதி இமத்தியில்
“பதி இமஞ்சள் சீருருடீ” ஆர்ப்பாட்ீங்க்களுக்கு ஆதுவு அதிக்கரிப்பத,  பதி இமக் இமானுவுான்
மீத தையி இமானுவேகுஜு ஜனங்க்களின்  இமானுவக்காபம அதிக்கரிப்பத ஆகிபி இமானுவேற்றின் பதி இமத்தியில்,
உபர் அதிக்காரிக்கள்,  ஆர்ப்பாட்ீக்க்காுர்க்கருடாத மிரட்டல்களை அச்சுறுத்தி இமானுவேதற்கும
மிுட்டுி இமானுவேதற்கும,  தாங்க்கள் எவ்ி இமானுவேருடக்கயிலும தபங்கி நிற்க்கப்  இமானுவபாி இமானுவேதில்ருடலை
என்று எச்சரிக்ருடக்க விடுக்கின்குமுறைு ஜனர்.  இன்று சுபதி இமார் 89,000  க்கலைக்கத் தடுப்ப
 இமானுவபாலிசும ஆயுத இமானுவபதி இமந்திப ி இமானுவோக்கு ஜனங்க்களும நிறுத்தப்பீவிருக்கின்குமுறைு ஜன.

ஆர்ப்பாட்ீங்க்களுக்கு ஆுமபத் தூண்ீலைாக்க இருந்திருந்த எரிதையபாருள்
ி இமானுவேரி இமானுவபற்குமுறைங்க்கருடாத மிரட்டல்களை முதலில் தள்ளிருடி இமானுவேத்தம அதன்பின் முற்றிலுபதி இமாய
இுத்த தையசயதம ஆர்ப்பாட்ீங்க்கருடாத மிரட்டல்களை
நிறுத்தி இமானுவேதற்கு பதி இமக் இமானுவுான் தையசயத முபற்ச
 இமானுவதால்விபருடீந்திருக்கிகுமுறைத.  பதி இமாகுமுறைாக்க,
இந்த இபக்க்கம பிுான்சலும பதி இமற்றும
தையபல்ஜிபம பதி இமற்றும தையநதர்லைாந்த
தையதாீங்கி ஈுாக் ி இமானுவேருடு சர்ி இமானுவே இமானுவதச
அாத மிரட்டல்களைவிலும தையதாீர்ந்த புவியிருக்கிகுமுறைத.
ஊதிப அதிக்கரிப்பக்கள்,  தையசல்ி இமானுவேந்தர்க்கள்
மீத ி இமானுவேரிவிதிப்பக்கள் பதி இமற்றும கூடுதலைாு ஜன
சபதி இமத்தி இமானுவே நிருடலை ஆகிபி இமானுவேறுக்க்காு ஜன
“பதி இமஞ்சள் சீருருடீபாாத மிரட்டல்களைர்க்களின்”  தையபருகும
 இமானுவக்காரிக்ருடக்கக்கருடாத மிரட்டல்களை பூர்த்தி தையசயகின்குமுறை எந்த
எண்ணமும பதி இமக் இமானுவுானின் அுசாங்க்கத்திற்கு
இல்ருடலை,  அத ஒரு  இமானுவபதி இமாதலுக்கு
தபாரிப்ப தையசயத தையக்காண்டருக்கிகுமுறைத.

 இமானுவநற்று,  அதிக்காரிக்கள் பாரிஸ் எங்கிலும
நிருடு ஜனவுச்சன்ு ஜனங்க்கருடாத மிரட்டல்களை மூடபதம
க்கருடீக்கள் க்கலைி இமானுவேுத்திற்கு தபாரிப்ப
தையசயததையக்காள்ளும விதத்தில் முன்பக்க்க க்கண்ணாட சன்ு ஜனல்க்கருடாத மிரட்டல்களை மூட
விட்டருந்ததபதி இமாு ஜன நிருடலையில்,  Le  Parisien பத்திரிருடக்கயிீம அுசாங்க்க
தையசயதித்தையதாீர்பாாத மிரட்டல்களைுாு ஜன Benjamin Griveaux “பதி இமஞ்சள் சீருருடீ”பாாத மிரட்டல்களைர்க்கருடாத மிரட்டல்களை
 இமானுவபாலிருடைக் தையக்கால்பி இமானுவேர்க்கள் என்று அி இமானுவேதூறு தையசயதார். “அி இமானுவேர்க்கள் தையபாத
ஒழுங்கின் பிுதிநிதிக்கருடாத மிரட்டல்களைக் தையக்கால்லும  இமானுவநாக்க்கத்தீன் உருடீத்த
தையநாருக்குி இமானுவேதற்கும,  எரிப்பதற்கும,  சூருடகுமுறைபாடுி இமானுவேதற்கும,  பதி இமற்றும
தாக்குதி இமானுவேற்கும ி இமானுவேருகிகுமுறைார்க்கள்”  என்குமுறைார் Griveaux. ஆர்ப்பாட்ீக்க்காுர்க்கள்
பாரிசுக்கு ி இமானுவேு  இமானுவி இமானுவேண்ீாம என்று தையசால்கிறீர்க்காத மிரட்டல்களைா என்று
 இமானுவக்கட்க்கப்பட்ீ இமானுவபாத,  அி இமானுவேுளித்த பதில்:  “அத இமானுவி இமானுவே நான் தையக்காடுக்கும
அறிவுருடுபாக்க இருக்கும.”

“பதி இமஞ்சள் சீருருடீ”பாாத மிரட்டல்களைர்க்கள்  இமானுவபாலிருடசக் தையக்கால்லை  இமானுவநாக்க்கம
தையக்காண்டருக்கிகுமுறைார்க்கள் என்குமுறை து ஜனத குற்குமுறைச்சாட்டுக்கு முக்காந்திுபதி இமாு ஜன எந்த

ஆதாுத்ருடதயும Griveaux ி இமானுவேழங்க்கவில்ருடலை.  மூன்று சனிக்கிழருடபதி இம
ஆர்ப்பாட்ீங்க்களில் ி இமானுவேன்முருடகுமுறைபாு ஜன  இமானுவபாலிஸ் தாக்குதல்க்கள் நான்கு
பதி இமுணங்க்களுக்கு இட்டுச் தையசன்றிருக்கிகுமுறைத,  நூற்றுக்க்கணக்க்கா இமானுவு ஜனாருடுக்
க்காபப்படுத்தியிருக்கிகுமுறைத,  ஒ இமானுவுதையபாரு  இமானுவபாலிஸ்க்காுரும இகுமுறைக்க்கவில்ருடலை.
அி இமானுவேுத அுசாங்க்கம “தி இமானுவேறுக்கள்” தையசயதவிட்டருந்தத என்றும, “பிுான்சன்
சலை பகுதிக்கருடாத மிரட்டல்களை அுசாங்க்கம ருடக்கவிடுகிகுமுறைத என்பதாு ஜன உணர்விருடு ஜன”
பரிந்த தையக்காள்ாத மிரட்டல்களைவில்ருடலை என்றும அி இமானுவேர் ஒப்பக்தையக்காண்ீார். து ஜனத சக்க்கு ஜன
நீி இமானுவேடக்ருடக்கக் தையக்காள்ருடக்கக்கள் பதி இமற்றும தையசல்ி இமானுவேந்தர்க்களுக்க்காு ஜன ி இமானுவேரி
தையி இமானுவேட்டுக்க்கருடாத மிரட்டல்களை எதிர்த்த தையதாழிலைாாத மிரட்டல்களைர்க்கருடாத மிரட்டல்களை “ இமானுவசாம இமானுவபறிக்கள்”  என்று
க்கண்ீு ஜனம தையசயத பதி இமக் இமானுவுான் “ஆணி இமானுவேக்க்காுுாக்க பார்க்க்கப்படுகிகுமுறைார்”
என்பருடதயும அி இமானுவேர் ஒப்பக்தையக்காண்ீார்: “நாங்க்கள் கூறிப சலை விீபங்க்கள்
க்காபப்படுத்திு ஜன. அருடத நாங்க்கள் நன்கு அறி இமானுவி இமானுவோம.”

இருப்பினும Griveaux “மிக்கக்க்கி இமானுவேு ஜனபதி இமாக்க எச்சரிக்ருடக்கபளிக்கின்குமுறை” தையதானி
என்று Le  Parisien  அருடழத்த ஒன்ருடகுமுறை
ஏற்றிருந்தார்,  பாரிஸில்
ஆர்ப்பாட்ீங்க்களில் பங் இமானுவக்கற்க்க
 இமானுவி இமானுவேண்ீாம என்குமுறை து ஜனத உத்துருடி இமானுவே
மீறும எி இமானுவேதையுாருி இமானுவேருக்கும எதிுாய
தையக்காருடலைக்கு தபங்க்காத பருடீருடபப்
பபன்படுத்திபதாு ஜன ஒரு ஒடுக்குமுருடகுமுறை
க்கட்ீாபம இருக்கிகுமுறைத என்று சூசக்கபதி இமாக்க
தையதரிவித்தார்.  “ஆர்ப்பாட்ீங்க்களில்
இருப்பி இமானுவேர்க்கள் பாதக்காப்பப் பருடீயிு ஜனருடு
ருடக்கதக்கருடாத மிரட்டல்களைச் தையசயப முன் இமானுவு ஜனகுமுறை
அனுபதி இமதிப்பதில்ருடலை” என்று அி இமானுவேர்
பக்காரிட்ீார்.  “சுத்ருடதபாு ஜன பதி இமஞ்சள்
சீருருடீ ஆர்ப்பாட்ீக்க்காுர்க்கள் பதி இமனிதக்
க்கி இமானுவேசங்க்காத மிரட்டல்களைாக்க தையசபல்பீக் கூீாத”.

“இந்த இபக்க்கத்ருடத சுுண்டக் தையக்காள்ாத மிரட்டல்களை
முபல்கின்குமுறை”  பதி இமற்றும “அுசாங்க்கத்ருடதக்
க்கவிழ்க்க்க விருமபகின்குமுறை”

“அுசபல்பதி இமபபதி இமாு ஜன பதி இமற்றும தீவிுப்பட்ீ கூறுக்கருடாத மிரட்டல்களை”  க்கண்ீு ஜனம தையசயத
அி இமானுவேர்,  ஊீக்கங்க்கள் ஒடுக்குமுருடகுமுறை குறித்த  இமானுவநுருடலைச் தையசயதிக்கருடாத மிரட்டல்களை
ி இமானுவேழங்க்கக் கூீாத என்றும திகிலூட்டும விதத்தில் எச்சரித்தார்.  அி இமானுவேர்
கூறிு ஜனார்,  “தையதாருடலைக்க்காட்சக்கள் தையபாறுப்பாக்க நீந்த தையக்காள்ி இமானுவேதற்கும,
பாதக்காப்பப் பருடீக்களின் நிருடலைக்கருடாத மிரட்டல்களை க்காட்டக்தையக்காடுத்த விடுகின்குமுறை
விதத்தில்  இமானுவநுருடலைபாு ஜன க்காட்சக்கருடாத மிரட்டல்களை ஒளிபுப்பாபதி இமல் இருப்பதற்கும
அருடழக்கி இமானுவகுமுறைன்” என்குமுறைார்.

“1961  இல் அல்ஜீரிபாவில் பிதையுஞ்சு தாத மிரட்டல்களைபதிக்களின் ஆட்ச க்கவிழ்ப்ப
நீி இமானுவேடக்ருடக்கக்குப் பின்ு ஜனர் இத இமானுவபான்குமுறைதையதாரு தையபதி இமாழிருடப”  பிதையுஞ்சு
அுசாங்க்கத்திீம இருந்த  இமானுவக்கட்டருக்க்கவில்ருடலை என்று சுவிஸ் திு ஜனசரிபாு ஜன
Le Temps க்கருத்திட்ீத. 1961  ஆட்ச க்கவிழ்ப்பாு ஜனத,  பிதையுஞ்சு பதி இமக்க்களின்
மீத ஒரு பதி இமக்க்கள் வி இமானுவுாத ஏக்காதிபத்திபப்  இமானுவபாருடு நிர்ப்பந்திப்பதன்



மூலைபதி இமாக்க அல்ஜீரிபாவில் பிதையுஞ்சு க்காலைனித்தி இமானுவே ஆட்சருடபப் புாபதி இமரிக்க்க
பிுபத்து ஜனம தையசயத அதி-ி இமானுவேலைத அதிக்காரிக்காத மிரட்டல்களைால் தருடலைருடபதி இம
தையக்காடுக்க்கப்பட்ீத.

தையதாழிலைாாத மிரட்டல்களைர்க்கள் பதி இமற்றும இருடாத மிரட்டல்களைஞர்க்கள் பதி இமத்தியில் எதிர்ப்ப பீறிட்டு
ி இமானுவேருி இமானுவேதில் திருடக்கத்தப்  இமானுவபாயிருக்கும அுசாங்க்கம க்கல்தையநஞ்சத்தீன்
ஒடுக்குமுருடகுமுறைருடபப் பாதக்காக்கிகுமுறைத.  Mantes-la-Jolie  இல் ஆயுத இமானுவபதி இமந்திப
க்கலைக்கத் தடுப்ப  இமானுவபாலிஸ் உபர்நிருடலைப் பள்ளி பதி இமாணி இமானுவேர்க்கருடாத மிரட்டல்களை
முழங்க்காலிீச் தையசயத,  ஏ இமானுவதா அி இமானுவேர்க்கருடாத மிரட்டல்களை சுீவிருப்பருடதப்  இமானுவபாலை,
அி இமானுவேர்க்களின் தருடலைக்களுக்குப் பின்ு ஜனால் ருடக்கக்கருடாத மிரட்டல்களை ருடி இமானுவேத்த அி இமானுவேற்றில்
பிாத மிரட்டல்களைாஸ்டக் ருடக்கவிலைங்குக்கருடாத மிரட்டல்களை பதி இமாட்டுி இமானுவேருடதக் க்காட்டுகின்குமுறை ஒரு
அதிர்ச்சயூட்டும க்காதையணாளிருடப  , உள்தருடகுமுறை அருடபதி இமச்சுாு ஜன
கிறிஸ் இமானுவதாஃப் க்காஸ்ீ இமானுவு ஜனர்,   இமானுவநற்று பாதக்காத்தப்  இமானுவபசு ஜனார்.  அந்த
 இமானுவபாலிஸ்க்காுர்க்கள் அந்த இருடாத மிரட்டல்களைஞர்க்கருடாத மிரட்டல்களை சீண்டும விதபதி இமாய “இத எப்பட
நீந்த தையக்காள்ாத மிரட்டல்களை  இமானுவி இமானுவேண்டும என்பதற்க்காு ஜன ஒரு ி இமானுவேகுப்ப”  என்று
கூறுகின்குமுறைு ஜனர்.

இந்த க்காதையணாளி சமூக்க ஊீக்கங்க்களில் மில்லிபன் க்கணக்க்காு ஜன முருடகுமுறைக்கள்
பார்க்க்கப்பட்டருக்கிகுமுறைத,  அதிர்ச்சருடபயும திகிருடலையும தூண்டயிருக்கிகுமுறைத.
அதற்குப் பின்ு ஜனரும க்கஸ்ீா இமானுவு ஜனர் க்கல்தையநஞ்சத்தீன்  இமானுவபாலிஸ் பருடீக்கருடாத மிரட்டல்களைப்
பாதக்காத்தப்  இமானுவபசு ஜனார்: “இத ஒருி இமானுவேருடு  இமானுவசாதருடு ஜனயிடுி இமானுவேதற்கு முன்பாக்க
இருக்கும ி இமானுவேழக்க்கபதி இமாு ஜன நருடீமுருடகுமுறை சமபந்தப்பட்ீத”.  அந்தக்
க்காதையணாளிருடப எடுத்தி இமானுவேரின் மீத ி இமானுவேழக்குப் பதிி இமானுவேதற்க்காக்க அி இமானுவேர் பாதையுு ஜன
க்கண்டுபிடக்க்க  இமானுவபாலிஸ் இப் இமானுவபாத விசாுருடண தையசயத தையக்காண்டருக்கிகுமுறைத.

பதி இமக் இமானுவுான் அுசாங்க்கம  இமானுவநற்று தையசயத தையி இமானுவேறித்து ஜனபதி இமாு ஜன மிுட்ீல்க்களின் பட
இன்று நீந்த தையக்காள்ளுபதி இமாயின்,  அத பிுான்சல் தையதாழிலைாாத மிரட்டல்களை
ி இமானுவேர்க்க்கத்தீன்,   இமானுவசார் இமானுவபான் பதி இமாணி இமானுவேர்க்கருடாத மிரட்டல்களைப் பாதக்காத்த நின்குமுறை
தையதாழிலைாாத மிரட்டல்களைர்க்கள் பதி இமற்றும இருடாத மிரட்டல்களைஞர்க்கள் மீத நீத்தப்பட்ீ
இுத்தக்க்காத மிரட்டல்களைரிபாு ஜன  இமானுவபாலிஸ் தாக்குதல்க்காத மிரட்டல்களைால் தூண்ீப்பட்ீ 1968  தையபாத
 இமானுவி இமானுவேருடலைநிறுத்தத்திற்குப் பிந்ருடதப மிக்க ி இமானுவேன்முருடகுமுறைபாு ஜன  இமானுவபதி இமாதலுக்கு
இட்டுச்தையசல்லும.

ஆர்ப்பாட்ீங்க்களின் கீழருடபதி இமந்த தையதாழிலைாாத மிரட்டல்களை ி இமானுவேர்க்க்கத்தின் அதிக்கரிக்கும
தீவிுத்தன்ருடபதி இமபாு ஜனத கிழக்கு பிுான்சன் Commercy  என்னும இீத்தில்
உள்ாத மிரட்டல்களை “பதி இமஞ்சள் சீருருடீ”  கூட்டல் தையதளிி இமானுவோக்க தையி இமானுவேளிப்பட்ீத,  அத
“பிுான்ஸ் எங்கிலும பதி இமக்க்கள் சட்ீபதி இமன்குமுறைங்க்கருடாத மிரட்டல்களை உருி இமானுவோக்க்க அருடழப்ப”
என்குமுறை ஒரு க்காதையணாளிருடப விடுத்தத.

பதி இமக் இமானுவுானுீன்  இமானுவபச்சுி இமானுவோர்த்ருடத நீத்தி இமானுவேதற்கு ஆர்ப்பாட்ீக்க்காுர்க்கள் தபதி இமத
பிுதிநிதிக்கருடாத மிரட்டல்களை நிபமிக்க்க இமானுவி இமானுவேண்டும என்று அுசாங்க்கம விடுத்த அருடழப்ருடப
அத நிுாக்கரித்தத. “அுசாங்க்கம பிுதிநிதிக்களுீன்  இமானுவபச விருமபி இமானுவேத நபதி இமத
 இமானுவக்காபத்ருடதயும நபதி இமத  இமானுவக்காரிக்ருடக்கக்கருடாத மிரட்டல்களையும பரிந்த தையக்காள்ி இமானுவேதற்க்காக்க அல்லை.
அத நமருடபதி இமக் க்கட்டுப்படுத்தி இமானுவேதற்கும இல்லைாபதி இமல்
தையசயி இமானுவேதற்குபதி இமாகு இமானுவபதி இமபாகும.  தையதாழிற்சங்க்க தருடலைருடபதி இமக்கருடாத மிரட்டல்களைப்  இமானுவபான்குமுறை
 இமானுவபச்சுி இமானுவோர்த்ருடத நீாத்த,  கிாத மிரட்டல்களைர்ச்சருடப நிறுத்தி இமானுவேதற்கு
அழுத்தபதி இமளிக்க்கத்தக்க்க,  பின் அி இமானுவேர்க்கருடாத மிரட்டல்களை ஊழல்படுத்தி இபக்க்கத்தின்
குுல்ி இமானுவேருடாத மிரட்டல்களைருடப தையநரிக்கும விதத்தில் அதருடு ஜனப் பிாத மிரட்டல்களைவுபடுத்தி இமானுவேதற்கு
அி இமானுவேர்க்கருடாத மிரட்டல்களை நமபருடி இமானுவேக்க்க இருடீத்துக்கர்க்கருடாத மிரட்டல்களை  இமானுவதடுகின்குமுறைு ஜனர்.”

“பதி இமஞ்சள் சீருருடீ”  ஆர்ப்பாட்ீங்க்கள்,  ஆட்சபாாத மிரட்டல்களைர்க்களிீம இருந்தம
பணத்தின் அதிக்காுங்க்களில் இருந்தம தங்க்கள் ருடபக்கருடாத மிரட்டல்களை
நிுப்பிக்தையக்காள்கின்குமுறை அருடு ஜனி இமானுவேரிீமிருந்தம “ஒன்றுமில்லைாதி இமானுவேர்க்காத மிரட்டல்களைாக்க,
அலைட்சபத்தீன்  இமானுவபசப்படுபி இமானுவேர்க்காத மிரட்டல்களைாக்க இருப்பி இமானுவேர்க்கள் அதிக்காுத்ருடத
மீண்டும தையபறும ஒரு பதிப ஒழுங்கு”க்கு அருடழப்பவிடுி இமானுவேதாக்கவும அத
 இமானுவசர்த்தக் தையக்காண்ீத.

பதி இமக் இமானுவுான் தையதாீர்ந்தம க்கருத்தக்க்கணப்பக்களில் வீழ்ச்சக்கண்டு ி இமானுவேரும
 இமானுவி இமானுவேருடாத மிரட்டல்களையில், பிுான்ஸ் எங்கிலும,  இமானுவி இமானுவேருடலைநிறுத்தங்க்கள், “பதி இமஞ்சள் சீருருடீ”
ஆர்ப்பாட்ீங்க்கள் பதி இமற்றும பதி இமாணி இமானுவேர் பதி இமறிபல்க்கள் தையபருகுகின்குமுறைு ஜன. பாரிஸின்
பிுாந்திப இுயில்க்கள்,  Rennes பதி இமற்றும Le  Havre தையபாதஜு ஜனப்

 இமானுவபாக்குி இமானுவேுத்த பதி இமற்றும தையதாழில்பயிற்ச உபர்நிருடலைப் பள்ளிக்கள்
 இமானுவி இமானுவேருடலைநிறுத்தம தையசயகின்குமுறைநிருடலையில்,   இமானுவதசப இுயில் இமானுவி இமானுவே (SNCF)

தையதாழிலைாாத மிரட்டல்களைர்க்கள் நாருடாத மிரட்டல்களை பாரிஸில் நருடீதையபகுமுறைவிருக்கும “பதி இமஞ்சள் சீருருடீ”
 இமானுவபுணக்களில் க்கலைந்த தையக்காண்டு ஆர்ப்பாட்ீத்தில் ஈடுபீவிருக்கிகுமுறைார்க்கள்.
எண்தையணய சுத்திக்கரிப்ப நிருடலைப  இமானுவி இமானுவேருடலைநிறுத்தங்க்காத மிரட்டல்களைாலும எரிதையபாருள்
கிீங்குக்களின் முன்பாக்க “பதி இமஞ்சள் சீருருடீ”  ஆர்ப்பாட்ீக்க்காுர்க்கள்
நீத்தகின்குமுறை பதி இமறிபல்  இமானுவபாுாட்ீங்க்களிு ஜனாலும பிுான்ஸ் எங்கிலும
நூற்றுக்க்கணக்க்காு ஜன எரிதையபாருள் நிுப்பல் நிருடலைபங்க்களில் எரிதையபாருள்
ருடக்கயிருப்ப தீர்ந்த தையக்காண்டருக்கிகுமுறைத.

இருந்தம,  ஸ்ுாலினிச CGT தையதாழிற்சங்க்கம,  ி இமானுவோு இறுதியில்
தையதாீங்குி இமானுவேதற்கு அத அருடழப்ப விடுத்திருந்த  இமானுவதசப அாத மிரட்டல்களைவிலைாு ஜன டுக்
ஓட்டுநர்க்கள்  இமானுவி இமானுவேருடலைநிறுத்தம ஒன்றிருடு ஜன க்கருடீச நிமிீத்தில் ருடக்கவிட்டு
விட்ீத.  CGT அதிக்காுத்தி இமானுவேம “பதி இமஞ்சள் சீருருடீ”
ஆர்ப்பாட்ீக்க்காுர்க்களுக்கு க்கடுருடபதி இமபாு ஜன கு இமானுவுாதத்ருடதக் தையக்காண்டுள்ாத மிரட்டல்களைத,
இந்த ஆர்ப்பாட்ீங்க்களில் நி இமானுவே-பாசஸ்டுக்கள் ஊடுருவியிருப்பதாக்க முன்ு ஜனர்
கூறியிருந்த CGT இன் தருடலைி இமானுவேுாு ஜன பிலிப் பதி இமார்ட்டு ஜனஸ்,  Le Monde இல்
அளித்த இன்தையு ஜனாரு  இமானுவநர்க்காணலிலும அி இமானுவேர்க்கருடாத மிரட்டல்களைக் க்கண்ீு ஜனம தையசயதார்.
“பதி இமஞ்சள் சீருருடீ”  ஆர்ப்பாட்ீக்க்காுர்க்களில் “நீங்க்கள் நட்ப இமானுவபண
முடபாதி இமானுவேர்க்கள்”  இருப்பதாக்கக் கூறி,  அி இமானுவேர்க்களுீன் CGT “க்கும
 இமானுவக்கார்க்க்காத” என்பருடத மீண்டும அி இமானுவேர் ி இமானுவேலியுறுத்திு ஜனார்.

பாரிஸ்,  Bordeaux,  Nantes,  Toulouse, Tours,  Montpellier,  Lille,  Lyon பதி இமற்றும
பிகுமுறை பலை நக்குங்க்கள் உள்ளிீ பிுான்ஸ் எங்கிலுபதி இமாு ஜன நக்குங்க்களில்
உபர்நிருடலைப் பள்ளி பதி இமாணி இமானுவேர்க்கள் நூற்றுக்க்கணக்க்காு ஜன பள்ளிக்களில் பதி இமறிபல்
 இமானுவபாுாட்ீத்ருடதத் தையதாீர்கின்குமுறைு ஜனர்.  பாரிஸ் பல்க்கருடலைக்க்கழக்கத்தின் Censier

பதி இமற்றும Tolbiac ி இமானுவோத மிரட்டல்களைாக்கங்க்களில்,  தையி இமானுவேளிநாட்டு பதி இமாணி இமானுவேர்க்களுக்க்காு ஜன
க்கல்விக்க்கட்ீண அதிக்கரிப்பக்கு எதிுாக்க ஆர்ப்பாட்ீம தையசயத
பல்க்கருடலைக்க்கழக்க பதி இமாணி இமானுவேர்க்களும அி இமானுவேர்க்களுீன் இருடணந்த தையக்காண்ீு ஜனர்.
Lyon பல்க்கருடலைக்க்கழக்கம-III  இல் ஆர்ப்பாட்ீம தையசயத பதி இமாணி இமானுவேர்க்கருடாத மிரட்டல்களை
 இமானுவபாலிஸ் ி இமானுவேன்முருடகுமுறைபாக்க துத்திு ஜனர்.  பிதையுஞ்சு பதி இமாணி இமானுவேர்க்காத மிரட்டல்களைத  இமானுவதசப
சங்க்கம (UNEF) டசமபர் 13  அன்று க்கல்விக்க்கட்ீணங்க்களுக்கு எதிுாு ஜன
ஒருநாள் ஆர்ப்பாட்ீத்திற்கு அருடழப்ப விடுத்தக் தையக்காண்டருக்கிகுமுறைத.

பாதக்காப்பப் பருடீக்களின் முன்க்கண்டுாத அணதிுட்ீல்க்களுக்கு
முக்கமதையக்காடுத்தபட, பிுான்ஸ் எங்கிலுபதி இமாு ஜன நக்குங்க்களில் “பதி இமஞ்சள் சீருருடீ”
ஆர்ப்பாட்ீங்க்கள் நருடீதையபற்றுக் தையக்காண்டருக்கின்குமுறைு ஜன. பதி இமார்ருடசயில், அதன்
ி இமானுவேலைத-சாரி பிுாந்திபத் தருடலைி இமானுவேுாு ஜன Renaud  Muselier, “குடபுசு,
கிாத மிரட்டல்களைர்ச்சயின் அபாபத்திு ஜனால் சூழப்பட்டுள்ாத மிரட்டல்களைத”  எு ஜன எச்சரிக்கின்குமுறை
“பதி இமார்ருடசய பிுக்கீு ஜனம” ஒன்ருடகுமுறை  இமானுவநற்று தையி இமானுவேளியிட்ீ நிருடலையில், பல் இமானுவி இமானுவேறு
ஆர்ப்பாட்ீப்  இமானுவபுணக்களுக்கு எதிுாய ஒரு மிக்கப்தையபரும  இமானுவபாலிஸ்
தபாரிப்பிற்கு பதி இமார்ருடசயின் அதிக்காரிக்கள் தபாரிப்ப தையசயத
தையக்காண்டருக்கின்குமுறைு ஜனர்.  Lille இல் இுண்டு இுயில் நிருடலைபங்க்கருடாத மிரட்டல்களையும
ஆக்கிுமிப்ப தையசயி இமானுவேதற்கும ஒட்டுதையபதி இமாத்த நக்குத்ருடதயும முீக்குி இமானுவேதற்கும
அருடழப்பக்கள் புவும நிருடலையில்,  ி இமானுவேீக்கு பிுான்சல்  இமானுவபாலிஸ்
நிர்ி இமானுவோக்கபதி இமாு ஜனத “பதி இமஞ்சள் சீருருடீ”  ஆர்ப்பாட்ீங்க்கள் அருடு ஜனத்ருடதயும
தருடீதையசயி இமானுவேத என்குமுறை முன்க்கண்டுாத ஒரு நீி இமானுவேடக்ருடக்கருடப
எடுத்திருக்கிகுமுறைத.

Lyon இல்,  “பதி இமஞ்சள் சீருருடீ”  ஆர்ப்பாட்ீக்க்காுர்க்கள்  இமானுவநற்று
அுசாங்க்கத்தின் பிுாந்திபத் தருடலைருடபதி இமபக்கங்க்கருடாத மிரட்டல்களை ஆக்கிுமித்த நிருடலையில்,
அி இமானுவேர்க்கள் இன்று கூீவிருக்கும Bellecour சதக்க்கத்திற்கு அணுக்கருடலைத்
தண்டப்பதற்கு அதிக்காரிக்கள் திட்ீமிட்டுக் தையக்காண்டருக்கின்குமுறைு ஜனர்.  அங்கு
பதி இமஞ்சள் சீருருடீ ஆர்ப்பாட்ீக்க்காுர்க்கள் முன்க்கண்டுாத அாத மிரட்டல்களைவிலைாு ஜன
 இமானுவபாலிஸ் தபாரிப்பிருடு ஜன முக்கமதையக்காடுப்பார்க்கள்,  பபங்க்குி இமானுவோத
குண்டுருடி இமானுவேப்பாாத மிரட்டல்களைர்க்கருடாத மிரட்டல்களை சுடுி இமானுவேதற்கும தையக்கால்ி இமானுவேதற்கும பயிற்சபளிக்க்கப்பட்ீ
சகுமுறைப்ப  இமானுவபாலிஸ் தாக்குதல் பருடீக்களின் உறுப்பிு ஜனர்க்களும அதில்
இருப்பார்க்கள் என்று கூகுமுறைப்படுகிகுமுறைத.

https://www.facebook.com/alice.ashford.1829/videos/324889258330953/?t=10
https://youtu.be/dfLIYpJHir4?t=4
https://www.facebook.com/alice.ashford.1829/videos/324889258330953/?t=10

