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பிரெச்்சயாரெத்வேயத ரதயாடங்குகிகுகிறயார் 
By Kumaran Ira,        20 February 2018

ஏர் பிரிரான்ஸ-KLM இன் முன்்னிராள் த தல் தலை தலதலைமை ை சமை செய் தலைதிலதிகிராரி ாரி ஜகிரான்-

சிறில் ஸபிை ச்னட்ினெட்டிரா பிை சரஞ்சு ாரி ஜதசிய இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே (SNCF)  ை சதிராினெட்டர்பிரா்ன
அதேசிய இரயில்வேரத அறிக் தலலதிக தலய ை சதேசிய இரயில்வேளியிட்டு ஒரு சி் தலை சில நிராட்லதிகளில்,  பிை சரஞ்சு

க்னிராதிபதி இதலைமைிரானுதேசிய இரயில்வேல் தலைமைக்ாரி ஜரிரானின் அரமை செிராங்லதிகம் அதன் மீதிரா்ன ை சதிராினெட்டர்
ாரி ஜபச்சுதேசிய இரயில்வேிரார்த் தலதலதிகளில் முத் தலைிராதேசிய இரயில்வே தலத SNCF இன் நிர்தேசிய இரயில்வேிராலதிகத்தினெட்டனும்

ை சதிராழிற்மை செங்லதிகங்லதிகளுினெட்டனும் ஆரம்பித்தள்ளத.  ாரி ஜபரம்ாரி ஜபமை செல்லதிகளின்
உள்ளினெட்டக்லதிகமும்,  லதிகிரா் தலை அட்ினெட்டதேசிய இரயில்வே தலவணையும் ை சபப்ரதேசிய இரயில்வேரி 26  இல்

அறிவிக்லதிகப்படுை சதலைமை்ன ை சமை செய்திலதிகள் குறிப்பிடுகின்ற்ன.

பிை சரஞ்சு இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே தலய தனியிரார் ாரி ஜபிராட்டிக்குத் திறந்த விடுதேசிய இரயில்வே தலதக்
லதிகட்ினெட்டிராயதலைமைிராக்கும் ஓர் ஐாரி ஜரிராப்பிய ஆ தலவணை தலயக் லதிகிராட்டி, தலைமைக்ாரி ஜரிரான் SNCF
ஐ தனியிரார்தலைமையதலைமைிராக்லதிக சில நலதிகர்ந்த தேசிய இரயில்வேருகிறிரார்.  இத,  நி தல் தலையிரா்ன மை செம்பள
திட்ினெட்டம்,  இரயில் ஓட்டு்னர்லதிகளுக்லதிகிரா்ன 52  என்ற ஓய்வூதிய தேசிய இரயில்வேயத,
தலைமைற்றும் உத்தரதேசிய இரயில்வேிராததலைமைிரா்ன தேசிய இரயில்வேிராழ்சில நிராள் ாரி ஜதேசிய இரயில்வே தல் தலைதேசிய இரயில்வேிராய்ப்புலதிகள் உட்பினெட்ட,
இரண்ினெட்டிராம் உ் தலைலதிக ாரி ஜபிராருக்குப் பின்்னர் ஸதிராபிக்லதிகப்பட்ினெட்ட இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே
ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகளின் மை செமூலதிக உரி தலதலைமைலதிக தலள அழிக்லதிக ாரி ஜசில நிராக்லதிகம்
ை சலதிகிராண்டுள்ளத.

ஸபிை ச்னட்ினெட்டிரா அதேசிய இரயில்வேரத 127  பக்லதிக அறிக் தலலதிக தலய வியிராழ்னன்று
மை செதலைமைர்பித்திரார்,  ஆய்தேசிய இரயில்வேறிக் தலலதிக மை செதலைமைர்பிக்குதலைமைிராறு அரமை செிரால் அக்ாரி ஜினெட்டிராபரில்
ாரி ஜலதிகட்டுக் ை சலதிகிராள்ளப்பட்டிருந்தத. பயணிலதிகளின் சில ந் தலைன்லதிகளுக்லதிகிராலதிக SNCF ஐ
சில நவீ்னதலைமையப்படுத்ததேசிய இரயில்வேதற்லதிகிராலதிக என்று அத கூறுகின்ற அாரி ஜதாரி ஜதேசிய இரயில்வே தலளயில்,
உண் தலதலைமையில் அந்த அறிக் தலலதிக இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே ாரி ஜபிராக்குதேசிய இரயில்வேரத் தலத
திராரிராளதலைமையப்படுத்தவும் தலைமைற்றும் SNCF ஐ ஒரு தனியிரார் நிறுதேசிய இரயில்வே்னதலைமைிராலதிக
(soci é t é anonyme)  தலைமைிராற்றவும் அ தலழப்பு விடுக்கிறத,  இத
ஐாரி ஜரிராப்பிராவின் ஏ தல்னய இினெட்டங்லதிகளில் ாரி ஜபரழிவுலதிகரதலைமைிரா்ன வி தலளவுலதிக தலள
ஏற்படுத்தி உள்ளத.  SNCF அதிலதிக எண்ணிக் தலலதிகயில் குறுகிய-லதிகிரா் தலை
ஒப்பந்த ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகள் அல்் தலைத தற்லதிகிராலிலதிக ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிக தலள
நியமித்த ை சலதிகிராள்ளவும் அத அனுதலைமைதிக்கும்.  SNCF இன் லதிகினெட்டன்லதிக தலளக்
 தலலதிகயிராள இத ஒன்ாரி ஜற தேசிய இரயில்வேழி என்று கூறி,  ை சபிராதச்ாரி ஜமை செ தலதேசிய இரயில்வேத்த தலற
நிறுதேசிய இரயில்வே்னத் தலதக் லதிக தல் தலைக்கும் முடி தலதேசிய இரயில்வே அந்த அறிக் தலலதிக பிராதலதிகிராக்கிறத.

அத அறிவிக்கிறத,  “மை செட்ினெட்ட லதிகட்ினெட்ட தலதலைமைப்புக்குள்,  [இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே
ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகளின்] விதிமு தலறலதிகளில் இருந்த இப்ாரி ஜபிராதம் ப் தலை்ன தலினெட்டந்த
தேசிய இரயில்வேரும் ஒவ்ை சதேசிய இரயில்வேிராருதேசிய இரயில்வேரின் உரி தலதலைமைலதிக தலளயும் ப் தலைதலைமைிராலதிக ாரி ஜபணும்
அாரி ஜதாரி ஜதேசிய இரயில்வே தலளயில்,  அதற்கு உட்பட்டு ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகளின் நியதலைமை்னத் தலத
நிறுத்ததேசிய இரயில்வேதற்கும் அதில் மை செிராத்தியக்கூறு உள்ளத.  ஒப்பந்தங்லதிகளின்
அடிப்ப தலினெட்டயில் …  புதியதேசிய இரயில்வேர்லதிக தலள நியமிக்லதிக் தலைிராம்,  அதன்
உள்ளினெட்டக்லதிகங்லதிகள் முழு தலதலைமையிராலதிக இனித்திரான் தீர்தலைமைிரானிக்லதிகப்பினெட்ட
ாரி ஜதேசிய இரயில்வேண்டும்.”  SNCF, “சுய விருப்பத்தினெட்டன் ை சதேசிய இரயில்வேளிாரி ஜயறும் இரண்ினெட்டிராண்டு
திட்ினெட்டங்லதிக தலளப் பயன்படுத்தி"  ை சலதிகிராள்ள் தலைிராம் என்றும் அந்த அறிக் தலலதிக

முன்ை சதலைமைிராழிகிறத.  சுதலைமைிரார் 5,000  ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகள், “சுய-விருப்பத்தினெட்டன்"
ை சதேசிய இரயில்வேளிாரி ஜயறுதேசிய இரயில்வேிரார்லதிகை சள்ன எதிர்பிரார்க்லதிகப்படுகிறத.

அந்த அறிக் தலலதிக "ை சபிராருத்ததலைமைிரா்ன பகுதிலதிகளுக்கு இரயில்
ாரி ஜபிராக்குதேசிய இரயில்வேரத் தலத அதிலதிகரிக்லதிக"  முன்ை சதலைமைிராழிதேசிய இரயில்வேதினெட்டன்,  அத அறிவிக்கிறத,
“இரயில் ாரி ஜபிராக்குதேசிய இரயில்வேரத்த தலைமைட்டுாரி ஜதலைமை ஒாரி ஜர ாரி ஜபிராக்குதேசிய இரயில்வேரத்த தேசிய இரயில்வேமை செதியிராலதிக
இருந்த லதிகிரா் தலைத்திய பிராரம்பரிய தேசிய இரயில்வேழித்தினெட்டங்லதிக தலளப் ாரி ஜபணுதேசிய இரயில்வேத மீதிரா்ன
முடிவு தலைமைறுபரிசீ் தலை தல்ன ை சமை செய்யப்பினெட்ட ாரி ஜதேசிய இரயில்வேண்டும்.”  மூடிதலைமை தலறக்லதிகிராதலைமைல்
கூறுதேசிய இரயில்வேதிரா்னிரால்,  அரசு,  சிறிய,  கு தலறந்த இ் தலைிராபமு தலினெட்டய தேசிய இரயில்வேழி
தினெட்டங்லதிக தலளயும் அத்தினெட்டன் ப் தலை சிறிய இரயில் நி தல் தலையங்லதிக தலளயும் மூினெட்ட
திட்ினெட்டமிடுகிறத.

தேசிய இரயில்வேங்கிலதிகள் தலைமைற்றும் அரசுக்கு ை சபரும் ை சதிரா தலலதிகலதிக தலள விடுவிக்லதிக ாரி ஜசில நிராக்லதிகம்
ை சலதிகிராண்டுள்ள இந்த ை சலதிகிராள் தலலதிக,  ஒரு பிற்ாரி ஜபிராக்குத்த்னதலைமைிரா்ன
முட்ினெட்டிராள்த்னதலைமைிராகும். 2008 ாரி ஜதேசிய இரயில்வேிரால் ஸட்ரீட் ை சபிராறிவின் ாரி ஜபிராத, பிை சரஞ்சு
அரசு ஒவ்ை சதேசிய இரயில்வேிராரு சில நிராளும் தேசிய இரயில்வேங்கிலதிகளுக்கு 360  பில்லியன் யூாரி ஜரிரா
உத்தரதேசிய இரயில்வேிராததலைமைிராலதிக கி தலினெட்டக்லதிக ை சமை செய்ய தேசிய இரயில்வேழி லதிகண்ினெட்டத,  இத நிதியியல்
அ தலதலைமைப்புமு தலற தலயாரி ஜய ை சபிராறிய ை சமை செய்தத.  ஆ்னிரால் அதாரி ஜதேசிய இரயில்வே,  தலைமைிராதம்
ஒன்றுக்கு 1,800  யூாரி ஜரிரா மை செம்பிராதிக்கும் இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகளின்
தேசிய இரயில்வேிராழ்க் தலலதிக நி தல் தலை தலதலைமைலதிக தலளச் மை செகித்தக் ை சலதிகிராள்ளவிய் தலைிராததிராலதிக
லதிகண்டிக்கிறத.  SNCF ஐ தனியிரார்தலைமையப்படுத்ததல் என்பத ாரி ஜதேசிய இரயில்வே தல் தலையிினெட்ட
நி தல் தலை தலதலைமைலதிகளின் ை சபிராறிவு தலைமைற்றும் பயணிலதிகளின் தரதலைமைிரா்ன அனுபதேசிய இரயில்வேங்லதிகள்
கு தலறதேசிய இரயில்வேதற்கு இட்டுச் ை சமை செல்லும் என்ப தலதாரி ஜய ஒவ்ை சதேசிய இரயில்வேிரான்றும் எடுத்தக்
லதிகிராட்டுகின்ற்ன.

SNCF தனியிரார்தலைமையதலைமைிராக்லதிக தல் தலை ஆதரிக்கும் Le  Monde,

தனியிரார்தலைமையதலைமைிராக்லதிகப்பட்ினெட்ட பிரிட்டிஷ் இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே உினெட்டன் அ தலத ஒப்பிட்டு
எழுதகிறத:  “பிை சரஞ்சு ரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வேயின் வி தலரதேசிய இரயில்வேிரா்ன,  தலைமைலிதேசிய இரயில்வேிரா்ன,  சில நன்கு
உருதேசிய இரயில்வேிராக்லதிகப்பட்டுள்ள பிரிரான்சின் பு தலலதிகயிரத தேசிய இரயில்வே தல் தலைப்பின்்னல்
ாரி ஜதலைமைன் தலதலைமையிரா்னத” பிரிட்டிஷ் பிரிராந்திய தனியிரார்த தலற ஒப்பந்ததிராரர்லதிகள்
"திட்ினெட்டமிினெட்டப்பட்ினெட்ட ை சதேசிய இரயில்வேற்றியிலிருந்த மிலதிகத் ை சதிரா தல் தலைவில்" உள்ள தலத அத
ஒப்புக் ை சலதிகிராள்தேசிய இரயில்வேதினெட்டன்,  பிரிட்டிஷ் இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வேயின் ை சமை செயல்பிராட் தலினெட்ட
"மிலதிகவும் தலைமைக்லதிகளுக்கு உலதிகந்ததிராலதிக"  ாரி ஜதலைமைம்படுத்த
மீள்ாரி ஜதசியதலைமையப்படுத்தப்படுத்தவுாரி ஜதலைமை கூினெட்ட அத அ தலழப்பு விடுக்கிறத.
ஆ்னிரால் இருந்தாரி ஜபிராதிலும் அத தனியிரார்தலைமையதலைமைிராக்லதிக தல் தலை
ஆாரி ஜதலைமைிராதிப்பதினெட்டன்,  ஸபிை ச்னட்ினெட்டிரா அறிக் தலலதிக பிை சரஞ்சு பிரிராந்திய
தேசிய இரயில்வேழித்தினெட்ட ாரி ஜமை செ தலதேசிய இரயில்வே தலய முழு தலதலைமையிராலதிக நிரிராலதிகரிக்கின்ற ாரி ஜபிராதம் கூினெட்ட—
தனியிரார்தலைமையதலைமைிராக்லதிக் தலைிரா்னத, ாரி ஜமை செ தலதேசிய இரயில்வே தலய ாரி ஜதலைமைம்படுத்தம் என்ற
சில நப்பிரா தலமை செலதிகளுக்கு அத தூபமிடுகிறத.

ஸபிை ச்னட்ினெட்டிரா அறிக் தலலதிகயின்படி,  SNCF இன் புதிய
உரி தலதலைமையிராளர்லதிகளுக்கு இ் தலைிராபங்லதிகள் குவியச் ை சமை செய்தேசிய இரயில்வேதற்லதிகிராலதிக,
தனியிரார்தலைமையப்படுத்தப்பட்ினெட்ட நிறுதேசிய இரயில்வே்னத் தலத SNCF இன் லதிகினெட்டன்லதிகளில்



இருந்த விடுவிக்லதிக,  அக்லதிகினெட்டன்லதிக தலள அராரி ஜமை செ ஏற்றுக் ை சலதிகிராள்ள
ாரி ஜதேசிய இரயில்வேண்டுதலைமைிராம்.  “இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே உள்லதிகட்ினெட்ட தலதலைமைப் தலப ாரி ஜதலைமைற்பிரார் தலதேசிய இரயில்வேயிடும்
நிறுதேசிய இரயில்வே்னத்தி்னத நிதியியல் மை செதலைமைநி தல் தலைக்குத் திரும்புதல் என்பத லதிகினெட்ட தல்னக்
 தலலதிகயிராள்தேசிய இரயில்வேதில் ஒரு அதேசிய இரயில்வேசியதலைமைிரா்ன முன் நிபந்த தல்னயிராகும்,”  என்று
அந்த அறிக் தலலதிக குறிப்பிடுகிறத.

தனியிரார் த தலறயில் ஓய்வூதிய தேசிய இரயில்வேயத 62 என்றிருக் தலலதிகயில், 52 தேசிய இரயில்வேயதில்
ஓய்வூ ை சபறுதேசிய இரயில்வேதற்லதிகிரா்ன இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே ஒட்டு்னர்லதிகளின் உரி தலதலைமை தலயத்
திராக்கி,  ஊினெட்டலதிகங்லதிகளும் அரசியல் ஸதிராபலதிகமும் ஐயத்திற்கிினெட்டமின்றி
ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிக தலளப் பிளவுபடுத்ததேசிய இரயில்வேதற்லதிகிராலதிக இந்த அறிக் தலலதிக தலய
ாரி ஜதலைமைற்ாரி ஜலதிகிராளிினெட்ட முயலும்.

ை சபிராதச்ாரி ஜமை செ தலதேசிய இரயில்வேத்த தலற தலைமைற்றும் தனியிரார்த தலற ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகள்
இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகள் மீதிரா்ன அதாரி ஜபிரான்ற திராக்குதல்லதிக தலளயும்,
ை சதிராழிற்மை செங்லதிகங்லதிகளுினெட்டன் தலைமைக்ாரி ஜரிரான் ாரி ஜபரம்ாரி ஜபசி தேசிய இரயில்வேரும் தலைமைற்ற பிற
மை செமூலதிகரீதியில் பிற்ாரி ஜபிராக்குத்த்னதலைமைிரா்ன சில நினெட்டதேசிய இரயில்வேடிக் தலலதிகலதிக தலளயும் நிரிராலதிகரிக்லதிக
ாரி ஜதேசிய இரயில்வேண்டும்.

உினெட்ட்னடி இ் தலைக்கில் இருப்பத இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகளிராலதிக
இருக்லதிக் தலைிராம்,  ஆ்னிரால் தலைமைக்ாரி ஜரிரானின் பின்்னிரால் அணி திரண்டுள்ள
அரசியல் மை செக்திலதிகளிரால் பிரிரான்ஸ தலைமைற்றும் ஐாரி ஜரிராப்பிரா எங்கிலுதலைமைிரா்ன
அ தல்னத்த ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகளும் இ் தலைக்கில்  தலதேசிய இரயில்வேக்லதிகப்பட்டுள்ள்னர்.
ை சதிராழில் விதிமு தலறமீறல்,  பிராரிய ாரி ஜதேசிய இரயில்வே தல் தலைநீக்லதிகத்திற்கும் தலைமைற்றும்
கு தலறந்தபட்மை செ கூலி தலய விினெட்ட கு தலறதேசிய இரயில்வேிரா்ன மை செம்பளங்லதிக தலள திணிப்பதற்கும்
உதவும் "விதிவி் தலைக்குலதிக தலள"  உள்ளினெட்டக்கிய ஒப்பந்தங்லதிக தலள
முத் தலைிராளிதலைமைிரார்லதிகளும் ை சதிராழிற்மை செங்லதிகங்லதிகளும் ாரி ஜபரம்ாரி ஜபசுதேசிய இரயில்வேதற்கு
அனுதலைமைதிக்கும் ை சதிராழில் உத்தரதேசிய இரயில்வேிரா தலவணைலதிக தலளத் திணித்தள்ள தலைமைக்ாரி ஜரிரான்,
ை சபிராதத்த தலற ாரி ஜமை செ தலதேசிய இரயில்வேலதிக தலள ஒழிக்லதிக ாரி ஜசில நிராக்லதிகம் ை சலதிகிராண்டுள்ளிரார்.  அதேசிய இரயில்வேர்,
இருபதிராம் நூற்றிராண்டில் ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகளிரால் நிறுதேசிய இரயில்வேப்பட்ினெட்ட மை செமூலதிக
உரி தலதலைமைலதிகள் அ தல்னத் தலதயும் சில நசுக்லதிகவும்,  ரஷ்யிராவில் 1917  அக்ாரி ஜினெட்டிராபர்
புரட்சிக்கு முன்பிருந்த நி தல் தலை தலதலைமைலதிகளுக்கு அ தலத ை சலதிகிராண்டு ை சமை செல்் தலைவும்
ாரி ஜசில நிராக்லதிகம் ை சலதிகிராள்கிறிரார்.

எதஎன்்னதேசிய இரயில்வேிராலதிக இருந்திராலும் எந்த க்னசில நிராயலதிக மை செட்ினெட்டபூர்தேசிய இரயில்வேத்தன் தலதலைமையும்
ை சலதிகிராண்டிரிராத இக்ை சலதிகிராள் தலலதிகயின் குறிக்ாரி ஜலதிகிராள்,  ஒரு பிராரிய இரிராணுதேசிய இரயில்வே
லதிகட்ினெட்ட தலதலைமைப்புக்கு நிதி தேசிய இரயில்வேழங்குதேசிய இரயில்வேதம்,  உ் தலைை சலதிகங்கிலும் ஆக்ாரி ஜரிராஷ
த தல் தலையீடுலதிகள் ை சமை செய்தேசிய இரயில்வேதற்கு த தலலதிக தலதலைமை ை சலதிகிராண்ினெட்ட ஓர் இரிராணுதேசிய இரயில்வேதேசிய இரயில்வேிராத
மை செக்தியிராலதிக ாரி ஜபர்லின்-பிராரீஸ அச் தலமை செ அபிவிருத்தி ை சமை செய்தேசிய இரயில்வேததலைமைிராகும்.

தலைமைக்ாரி ஜரிரான் 2024  க்குள் பிை சரஞ்சு ஆயுதப்ப தலினெட்டலதிகளுக்கு 300  பில்லியன்
யூாரி ஜரிரா ை சமை செ் தலைவிினெட்ட விரும்புகிறிரார்.  இந்தளவி் தலைிரா்ன ஓர் இரிராணுதேசிய இரயில்வே
எந்திரத் தலதக் லதிகட்ினெட்ட தலதலைமைப்பதற்லதிகிரா்ன நிதி ஒதக்லதிக,  தேசிய இரயில்வேிராழ்க் தலலதிக தரங்லதிகள்
தலைமைற்றும் மை செமூலதிக ாரி ஜமை செ தலதேசிய இரயில்வேலதிகளில் லதிகடு தலதலைமையிரா்ன ை சதேசிய இரயில்வேட்டுக்லதிகள் ை சமை செய்ய
ாரி ஜதேசிய இரயில்வேண்டியிருக்கும்.  பிரிரான்சின் ை சபிராருளிராதிரார ஒருங்கி தலவணைவு
ஆய்தேசிய இரயில்வேலதிகத்தின் தலதிகதேசிய இரயில்வேல்படி (OFCE), தலைமைக்ாரி ஜரிரானின் மை செமூலதிக
ை சலதிகிராள் தலலதிகலதிகளுினெட்டன் மை செம்பந்தப்பட்ினெட்ட ஆதிராயங்லதிகளில் 42  மை செதவீதத் தலதப்
பிை சரஞ்சு மை செமூலதிகத்தின் மிலதிகப் ை சபரிய 2  மை செதவீத ை சமை செல்தேசிய இரயில்வேந்தர்லதிகள்
ை சபறுதேசிய இரயில்வேிரார்லதிகள்,  அாரி ஜதாரி ஜதேசிய இரயில்வே தலளயில் மிலதிகவும் தேசிய இரயில்வேறிய குடும்பங்லதிகள்
அதேசிய இரயில்வேர்லதிகளின் தேசிய இரயில்வேிராழ்க் தலலதிக தரங்லதிகள் ை சபிராறிந்த ாரி ஜபிராதேசிய இரயில்வே தலதக் லதிகிராண்பிரார்லதிகள்.

SNCF மீதிரா்ன திராக்குதலுக்கும்,  தலைமைக்ாரி ஜரிரானின் பரந்த சிக்லதிக்ன
சில நினெட்டதேசிய இரயில்வேடிக் தலலதிகலதிகளுக்கும் ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகளி தலினெட்டாரி ஜய ஆழ்ந்த எதிர்ப்பு
உள்ளத.  Le  Monde  “1995  இன் மிலதிகப் ை சபரிய [இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே
ை சதிராழி் தலைிராளர்]  ாரி ஜதேசிய இரயில்வே தல் தலைநிறுத்தங்லதிகளின் நி தல்னவுலதிக தலள"  சுட்டிக்லதிகிராட்டியத,
“அ தலதேசிய இரயில்வே லதிகினெட்டந்த இரண்டு தமை செிராப்தங்லதிகளில் அ தல்னத்த
அரமை செிராங்லதிகங்லதிக தலளயும் ை சதிராினெட்டர்ந்த தரத்தியத.”

ஸரிராலினிமை செ ை சதிராழிற்மை செங்லதிகதலைமைிரா்ன ை சதிராழி் தலைிராளர் ை சபிராத கூட்ினெட்ட தலதலைமைப்பு (CGT)

தலைமைிரார்ச் 22  இல் இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிக தலளயும்,  அத்தினெட்டன்

ை சபிராதச்ாரி ஜமை செ தலதேசிய இரயில்வேத்த தலற மை செிராமை செ்ன விதிமு தலறலதிக தலள நீக்குதேசிய இரயில்வேதற்லதிகிரா்ன
தலைமைக்ாரி ஜரிரானின் அ தலழப்புலதிக தலள எதிர்த்த ாரி ஜபிராரிராடுதேசிய இரயில்வேதற்லதிகிராலதிக
ை சபிராதச்ாரி ஜமை செ தலதேசிய இரயில்வேத்த தலற ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிக தலளயும் ாரி ஜபிராரிராட்ினெட்டத்திற்கு
அ தலழத்தள்ளத.  “சில நிராம் திராக்லதிகப்பட்ினெட்டிரால்,  சில நிராாரி ஜதலைமை சில நம் தலதலைமை லதிகிராப்பிராற்றிக்
ை சலதிகிராள்ாரி ஜதேசிய இரயில்வேிராம்,”  என்று CGT த தல் தலைதேசிய இரயில்வேர் பிலிப் தலைமைிரார்ட்டிாரி ஜ்னஸ France
Inter க்கு ை சதரிவித்திரார்.

ஆ்னிரால் ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகளின் எதிர்ப்பிரா்னத,  அதிலதிகிராரத்ததேசிய இரயில்வேதேசிய இரயில்வேிராதிலதிகள்
தேசிய இரயில்வேழிசில நினெட்டத்தம் அ தலினெட்டயிராள ை சதிராழிற்மை செங்லதிக ாரி ஜபிராரிராட்ினெட்டங்லதிகளின் லதிகதேசிய இரயில்வேமை செத்திற்குள்
அர்த்தமுள்ள ை சதேசிய இரயில்வேளிப்பிராட் தலினெட்ட லதிகிராவணை முடியிராத,  அாரி ஜதாரி ஜசில நரத்தில்,
அதேசிய இரயில்வேர்லதிகள் தலைமைக்ாரி ஜரிரானுினெட்டன் சிக்லதிக்ன ை சலதிகிராள் தலலதிகலதிகள் மீத ாரி ஜபச்சுதேசிய இரயில்வேிரார்த் தலதயும்
சில நினெட்டத்தி தேசிய இரயில்வேருகின்ற்னர்.  SNCF ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகளுக்கு "ாரி ஜபிரார் பிரலதிகினெட்ட்னம்"
ை சதேசிய இரயில்வேளியிட்டுள்ள தலத ஒப்புக் ை சலதிகிராள்கின்ற அாரி ஜதாரி ஜதேசிய இரயில்வே தலளயில்,  இன்று
அதேசிய இரயில்வேர்லதிகள் SNCF நிர்தேசிய இரயில்வேிராலதிகத்தினெட்டன் ாரி ஜபச்சுதேசிய இரயில்வேிரார்த் தலதக்கு அதலைமைர்கின்ற்னர்.

SNCF  தலைமைற்றும் ாரி ஜதேசிய இரயில்வேறு இினெட்டங்லதிகளிலும் தயிராரிக்லதிகப்பட்டு தேசிய இரயில்வேருகின்ற
லதிகடு தலதலைமையிரா்ன சில நினெட்டதேசிய இரயில்வேடிக் தலலதிகலதிக தலள எதிர்க்கும் ாரி ஜபிராரிராட்ினெட்டம்,
ை சதிராழிற்மை செங்லதிகங்லதிகளின் லதிகரங்லதிகளில் இருந்த ை சதேசிய இரயில்வேளியில் எடுக்லதிகப்பட்டு,
தலைமைக்ாரி ஜரிரான் தலைமைற்றும் ஐாரி ஜரிராப்பிய ஒன்றியத்திற்கு எதிரிரா்ன சில ந்னவுபூர்தேசிய இரயில்வேதலைமைிரா்ன
அரசியல் ாரி ஜபிராரிராட்ினெட்டதலைமைிராலதிக சில நினெட்டத்தப்பினெட்ட ாரி ஜதேசிய இரயில்வேண்டும்.  ை சதிராழிற்மை செங்லதிகங்லதிகளில்
இருந்த சுயிராதீ்னதலைமைிராலதிக உருதேசிய இரயில்வேிராக்லதிகப்பட்டு ை சமை செயல்படும் மை செிராதலைமைிரானிய
ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகளின் ாரி ஜபிராரிராட்ினெட்ட அ தலதலைமைப்புலதிகள்,  ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகளுக்கு
ஐாரி ஜரிராப்பிரா அளவில் அதேசிய இரயில்வேசியதலைமைிராகும். இந்த அ தலதலைமைப்புலதிகள் ாரி ஜபிரார் தலைமைற்றும்
சிக்லதிக்ன சில நினெட்டதேசிய இரயில்வேடிக் தலலதிகயின் உந்தத தல் தலை எதிர்க்கும் என்பாரி ஜதிராடு,
அதேசிய இரயில்வேமை செரலதிகிரா் தலை நி தல் தலை தலைமைற்றும் பயங்லதிகரதேசிய இரயில்வேிராத-எதிர்ப்பு மை செட்ினெட்ட
தேசிய இரயில்வே தலரய தலறலதிகளின் கீழ் தயிராரிப்பு ை சமை செய்யப்பட்டு தேசிய இரயில்வேருகின்ற
ாரி ஜதேசிய இரயில்வே தல் தலைநிறுத்தத் தலத ஒடுக்கும் சில நினெட்டதேசிய இரயில்வேடிக் தலலதிகக்லதிகிரா்ன எதிர்ப் தலபயும்
அதனுினெட்டன் ஒருங்கி தலவணைக்கும்.

முந் தலதய ாரி ஜபிராரிராட்ினெட்டங்லதிகளில் இருந்த படிப்பி தல்னலதிக தலளப் ை சபறுதேசிய இரயில்வேத—
அ தல்னத்திற்கும் ாரி ஜதலைமை் தலைிராலதிக,  ஒரு புரட்சிலதிகர முன்ாரி ஜ்னிராக்கு தலைமைற்றும்
த தல் தலை தலதலைமைக்லதிகிரா்ன அதேசிய இரயில்வேசியம் முக்கியதலைமைிரா்னதிராகும்.  சில நதேசிய இரயில்வேம்பர் 1995  இல்,
கஜூப்ாரி ஜப ஓய்வூதியங்லதிக தலள ை சதேசிய இரயில்வேட்டும் அதேசிய இரயில்வேர் திட்ினெட்டத் தலத அறிவித்த
ாரி ஜபிராத,  இரயில்ாரி ஜதேசிய இரயில்வே ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகள் ாரி ஜபிராரிராட்ினெட்டத் தலதத்
ை சதிராினெட்டங்குதேசிய இரயில்வேதற்லதிகிராலதிக ை சதிராழிற்மை செங்லதிகங்லதிகளில் இருந்த சுயிராதீ்னதலைமைிரா்ன
ாரி ஜதேசிய இரயில்வே தல் தலைநிறுத்த சில நினெட்டதேசிய இரயில்வேடிக் தலலதிக எடுக்லதிக இருந்த்னர்.  1  மில்லியனுக்கும்
அதிலதிகதலைமைிரா்னதேசிய இரயில்வேர்லதிகள் ாரி ஜதேசிய இரயில்வே தல் தலைநிறுத்தங்லதிகளிலும் ாரி ஜபிராரிராட்ினெட்டங்லதிகளிலும்
இ தலவணைந்த்னர்,  இத ாரி ஜதலைமை-கஜூன் 1968  ை சபிராத ாரி ஜதேசிய இரயில்வே தல் தலைநிறுத்தத்திற்குப்
பின்்னர் முதல்மு தலறயிராலதிக பிரிரான் தலாக பிரான்ஸை ை சபரிதம் முினெட்டக்கும் நி தல் தலைக்குக்
ை சலதிகிராண்டு ை சமை சென்றத.

ை சதிராழி் தலைிராளர்லதிகள் ாரி ஜபிராரிராட்ினெட்டம் (LO)  தலைமைற்றும் புரட்சிலதிகர லதிகம்யூனிஸட்
லதிகழலதிகம் (LCR)  ாரி ஜபிரான்ற குட்டி-முத் தலைிராளித்ததேசிய இரயில்வே குழுக்லதிகள்,  அந்த
ாரி ஜதேசிய இரயில்வே தல் தலைநிறுத்தத்திரால் அதிர்ந்த ாரி ஜபிராய்,  அதேசிய இரயில்வேற் தலற லதிக தல் தலைக்லதிக
ாரி ஜதேசிய இரயில்வே தல் தலைநிறுத்த ஒன்றுகூினெட்டல்லதிகளுக்குள் நு தலழந்த்ன.  அதிலதிகிராரத்திற்லதிகிரா்ன
ஒரு ாரி ஜபிராரிராட்ினெட்டத் தலத நிரிராலதிகரிக்கும் அ தலதேசிய இரயில்வே,  சிரிராக்கின் க்னிராதிபதி
பதவி தலயயும்,  கஜூப்ாரி ஜப இன் பிற்ாரி ஜபிராக்குத்த்னதலைமைிரா்ன திட்ினெட்டநிரலில்
ை சபரும்பிரா் தலைிரா்ன தலதயும் லதிகிராப்பிராற்றி்ன.

இத்த தலலதிகய அரசியல் எந்திரங்லதிகளுக்கும் ை சதிராழி் தலைிராள தேசிய இரயில்வேர்க்லதிகத்திற்கும்
இ தலினெட்டயி் தலைிரா்ன ஒரு ாரி ஜதலைமைிராதல் தயிராரிக்லதிகப்பட்டு தேசிய இரயில்வேருகிறத.  இதில்
ாரி ஜமை செிராமை செலிமை செ மை செதலைமைத்ததேசிய இரயில்வேக் லதிகட்சி (Parti  de  l’ galité é socialiste), ாரி ஜமை செிராமை செலிமை செ
ை சலதிகிராள் தலலதிகலதிகளின் அடிப்ப தலினெட்டயில் ஐாரி ஜரிராப்பிரா எங்கிலும் ை சபிராருளிராதிரார
தேசிய இரயில்வேிராழ் தலதேசிய இரயில்வே மீள்ஒழுங்லதிக தலதலைமைக்லதிகவும் தலைமைற்றும் அரசு அதிலதிகிராரத் தலதக்
 தலலதிகப்பற்றவும்,  ை சதிராழி் தலைிராள தேசிய இரயில்வேர்க்லதிகத்தில் அதிலதிகரித்த தேசிய இரயில்வேரும்
ாரி ஜபிரார்குவணைத் தலத ஒரு ாரி ஜமை செிராமை செலிமை செ,  மை செர்தேசிய இரயில்வோரி ஜதமை செதேசிய இரயில்வேிராத தலைமைற்றும் ாரி ஜபிரார்-எதிர்ப்பு
அரசியல் இயக்லதிகத்தினெட்டன் இ தலவணைக்லதிக ாரி ஜபிராரிராடுகிறத.


