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பிரரெஞ்சுத் ரத் தொழிழில் தொளர்களுக்க் தொன முன்ான முன்னன் தொக்கிய னோக்கிய ப் தொக்கிய பாதத

மக்ான முன்னரெ் தொனின் சிக்கன நடவடிக்க்கிய பாதககளுக்க
எதிரெ் தொய் ய் ச் தொம் தொனிய ரத் தொழிழில் தொளர்
அக்கிய பாதமப்புகக்கிய பாதளக் கட்டிரயழுப்புான முன்னவ் தொம!
Alex Lantier,

தேசிய இரயில்தல்வே அஅம அமைப்அமைப்பை ேனிய தனியார் அமைய அமை தனியாக்கும் ஜ்கும் ஜன தனியாதிைப்பைதி இ அமை தனியானுல்வேல்
 அமைக்தர தனியானின் திட்டங்கஅமட்டங்களை நிர தனியாகரித்த, பிபிரரஞ்சு தேசிய இரயில்தல்வே (SNCF)
பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்கள் நிறுல்வே்கும் ஜன அட்டங்களைவில தனியா்கும் ஜன ல்வே தனியாக்பிரகடுப்பில் மிகப் பிரைப்பைருல்வே தனியாரிய தனியாக
ல்வே தனியாக்களித்தள்ட்டங்களை்கும் ஜனர். ல்வே தனியாக்களிக்க தனியா அமைல் இருப்ைப்பைேற்கு நிர்ல்வே தனியாகத்திடம் இருந்த
பிரக தனியாடுக்கப்ைப்பைட்ட அழுத்ேத்அமே மீறியும்  அமைக்தர தனியானுக்கு ஆேரல்வே தனியா்கும் ஜன ஒரு ஊடகப்
பிரச்ச தனியாரத்அமேத் ே தனியாண்டியும், SNCF பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்களில் 61.15 சேவீேம் தைப்பைர்
ைப்பைங்தகற்ற இந்ே ல்வே தனியாக்பிரகடுப்பில் 94.97 சேவீேம் தைப்பைர் இந்ே ேனிய தனியார் அமைய அமை தனியாக்க
நடல்வேடிக்அமகக்கு எதிர தனியாக ல்வே தனியாக்களித்ே்கும் ஜனர்.
 அமைக்தர தனியானுக்கு எதிர தனியாய் பின்ல்வே தனியாங்குல்வேேற்கு எல்ல தனியாம் பிரல்வேகுபிரே தனியாஅமலவில்
பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்களும்
இஅமட்டங்களைஞர்களும்
த அமைலும்
த அமைலும்
அதிக அமை தனியாய்
தைப்பை தனியார தனியாட்டக்குணம் பிரைப்பைற்று ல்வேருகின்ற்கும் ஜனர்.
 அமைக்தர தனியானுக்கு எதிர தனியா்கும் ஜன பிரைப்பை தனியாதத்தஅமறயின்
ஒருந தனியாள் தல்வேஅமலநிறுத்ேத்திற்கு அடுத்ே
ந தனியாளும், ஏர் பிர தனியான்ஸ் பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்கள்
ஒரு விட்டுக்பிரக தனியாடுப்பு ஒப்ைப்பைந்ேத்அமே
நிர தனியாகரித்ேேன் மூலம் நிர்ல்வே தனியாகத்அமேயும்
பிரே தனியாழிற்சங்கங்கஅமட்டங்களையும்
அதிர்ச்சிக்கு
உள்ட்டங்களை தனியாக்கியேற்கு
இரண்டு
ல்வே தனியாரங்களுக்கு
பின்்கும் ஜனரும்
இந்ே
ல்வே தனியாக்களிப்பு ல்வேந்திருந்ேத. ைப்பைணக்க தனியார
குடும்ைப்பைங்களின்
 அமை தனியாணல்வேர்களுக்கு
ஆேரல்வே தனியா்கும் ஜன
விேத்திலஅம அமைந்ே
ைப்பைல்கஅமலக்கழக
தேர்வு
அனு அமைதி
நஅமடமுஅமறகளுக்கு
எதிர தனியாக
 அமை தனியாணல்வேர்களும்
தைப்பை தனியார தனியாடிக்
பிரக தனியாண்டிருக்கின்ற்கும் ஜனர்.
 அமைக்தர தனியான் அரச தனியாங்கத்திற்கு எதிர தனியா்கும் ஜன தைப்பை தனியார தனியாட்டத்திற்குள் நுஅமழகின்ற
பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களை
ல்வேர்க்கத்தின்
முன்பிர்கும் ஜனப்தைப்பை தனியாதினும்
ைப்பைரந்ே
பிரிவுகஅமட்டங்களை
ஒன்றுைப்பைடுத்தல்வேதம், இந்ேப் தைப்பை தனியார தனியாட்டங்கஅமட்டங்களை ேனிஅம அமைப்ைப்பைடுத்தி கஅமலந்த
விடச் பிரசய்ல்வேேற்க தனியா்கும் ஜன முயற்சிகஅமட்டங்களை எதிர்த்த நிற்ைப்பைதம், அத்தடன் அல்வேற்அமற
சர்ல்வேதேசரீதிய தனியாக பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களை ல்வேர்க்கத்தின் ல்வேட்டங்களைர்ந்த பிரசல்லும் இயக்கத்தடன்
இஅமணப்ைப்பைதத அமை இப்தைப்பை தனியாதிருக்கும் இன்றியஅம அமைய தனியாே பிரச்சிஅம்கும் ஜன ஆகும்.
1936 பிபிரரஞ்சு பிரைப்பை தனியாத தல்வேஅமலநிறுத்ேத்தின் பிரல்வேடிப்புக்கு முந்அமேய பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களை
ல்வேர்க்கத்தின் தீவிரப்ைப்பைடலுக்கு  அமைத்தியில் 1935 இல், ந தனியான்க தனியாம் அகிலத்தின்
ஸ்ே தனியாைப்பைகர தனியா்கும் ஜன லிதய தனியான் ட்பிரர தனியாட்ஸ்கி, நடல்வேடிக்அமகக் கமிட்டிகஅமட்டங்களை உருல்வே தனியாக்க
அஅமழப்பு விடுத்ே தனியார்.
பிரே தனியாழிற்சங்க அதிக தனியாரத்தல்வேங்களில் இருந்த
சுய தனியாதீ்கும் ஜன அமை தனியா்கும் ஜன விேத்தில் ஒழுங்கஅம அமைக்கப்ைப்பைடுகின்ற இந்ே ச தனியா அமை தனியானியர்
அஅம அமைப்புக்கள், “தைப்பை தனியார தனியாடும் ைப்பைரந்ே  அமைக்களின் புரட்சிகரப் பிரதிநிதித்தல்வே அமை தனியாக”
இருக்கவிருந்ேே தனியாக ட்பிரர தனியாட்ஸ்கி எழுதி்கும் ஜன தனியார்.
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1968 பிபிரரஞ்சு பிரைப்பை தனியாத தல்வேஅமலநிறுத்ேத்தின் 50 ல்வேத ஆண்டில், இன்று, ைப்பைரந்ே
எண்ணிக்அமகயில தனியா்கும் ஜன பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்களும் இஅமட்டங்களைஞர்களும் தைப்பை தனியார தனியாட்டத்அமே
முன்பிர்கும் ஜனடுக்க முஅம்கும் ஜனகின்ற நிஅமலயில், ச தனியா அமை தனியானியர் நடல்வேடிக்அமகக் கமிட்டிகஅமட்டங்களை
உருல்வே தனியாக்குல்வேேற்க தனியா்கும் ஜன
தக தனியாரிக்அமகஅமய
மீண்டும்
முன்பிர்கும் ஜனடுப்ைப்பைத
இன்றியஅம அமைய தனியாேே தனியாக இருக்கிறத.
பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களை
ல்வேர்க்கத்தின்
தைப்பை தனியார்க்குணத்திற்கும்
பிரே தனியாழிற்சங்க
அதிக தனியாரத்தல்வேங்கள்
 அமைற்றும்
அல்வேற்றின்
அரசியல்
கூட்ட தனியாளிகட்டங்களைத
முதபிரகலும்ைப்பைற்ற பிரக தனியாள்அமககளுக்கும் இஅமடயில் ஒரு பிட்டங்களைவு பிரித்தநிற்கிறத.
SNCF ல்வே தனியாக்களிப்பில் அல்வேர்கள் க தனியாண்ைப்பைத  அமைக்தர தனியான்  அமைற்றும் ஐதர தனியாப்பிய
ஒன்றியத்தின் சிக்க்கும் ஜன நடல்வேடிக்அமககள்  அமைற்றும் இர தனியாணுல்வேல்வே தனியாேத் திட்டநிரலுக்கு
எதிர தனியா்கும் ஜன பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களை ல்வேர்க்கத்தின்  அமைறுேலிப்அமைப்பை
அல்ல,
 அமை தனியாற தனியாக
தல்வேஅமலநிறுத்ேத்அமே
முடிவுக்குக் பிரக தனியாண்டு ல்வேந்த ேருல்வேேன்
மூல அமை தனியாக பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்கஅமட்டங்களை விஅமலய தனியாகக்
பிரக தனியாடுத்த பிரே தனியாழிற்சங்க அதிக தனியாரத்தல்வேத்தின்
சமூக
சலுஅமககஅமட்டங்களைப்
ைப்பைத்திரப்ைப்பைடுத்திக்
பிரக தனியாள்ளும் தந தனியாக்கத்தடன் அரச தனியாங்கத்தடன்
அஅமல்வே நடத்தி ல்வேருகின்ற தைப்பைச்சுல்வே தனியார்த்அமேகளில்
அல்வேற்றுக்கு ச தனியாேக அமை தனியா்கும் ஜன ஒரு புள்ளிய தனியாகதல்வே
அஅமேக் க தனியாண்கின்ற்கும் ஜன.
ஐதர தனியாப்பிய
ஒன்றிய-உத்ேரவின்
ைப்பைடி
இரயில்தல்வேஅமய
தைப்பை தனியாட்டிக்க தனியாய்
திறந்த
விடுல்வேத, பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்கட்டங்களைத ஊதியங்கள்
 அமைற்றும்
தல்வேஅமலநிஅமலஅம அமைகளில தனியா்கும் ஜன
பிரல்வேட்டுக்களுக்கு
ைப்பை தனியாஅமே
அஅம அமைக்கின்ற
விே அமை தனியாக இரயில்தல்வே பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்கட்டங்களைத சிறப்பு
சட்டப்பிரிஅமல்வே நீக்குல்வேத,  அமைற்றும் SNCF ஐ ேனிய தனியார் அமைய அமை தனியாக்குல்வேத
ஆகியல்வேற்றுக்கு பிரே தனியாழிற்சங்கங்கள் உடன்ைப்பைட்ட தனியால்  அமைட்டுத அமை அல்வேற்றுடன்
தைப்பைச்சுல்வே தனியார்த்அமே நடத்ேவிருப்ைப்பைே தனியாக அறிவித்ே பிரே அமைர் எட்ல்வே தனியார்ட் பிலிப் உடன்
இரயில்தல்வே பிரே தனியாழிற்சங்கங்கள் தைப்பைச்சுல்வே தனியார்த்அமேஅமய திறந்திருக்கின்ற்கும் ஜன. SNCF
கடனுக்கு அரசு நிதிய தனியாே தனியார அமைளிப்ைப்பைத  அமைட்டுத அமை ஒதர வில்வே தனியாேப்பிரைப்பை தனியாருட்டங்களை தனியாக
இருக்கும் என்று பிலிப் கூறி்கும் ஜன தனியார்.
ஸ்ர தனியாலினிச பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர் பிரைப்பை தனியாதக் கூட்டஅம அமைப்பு (CGT) -இரயில்தல்வேயின்
ேஅமலல்வேர தனியா்கும் ஜன தல தனியாதர தனியாண்ட் பிறன் புே்கும் ஜனன்று கூறுஅமகயில், SNCF நிர்ல்வே தனியாகம்
“முழுஅம அமைய தனியாக  அமைதிப்பிழந்த விட்டத” என்று கூறியதடன் அரச தனியாங்கம் “அேன்
சீர்திருத்ேங்கஅமட்டங்களை” விட்டுச் பிரசல்லக் தகட்டுக் பிரக தனியாண்ட தனியார். ஆ்கும் ஜன தனியால்
 அமைக்தர தனியானின் குடியரஅமச தந தனியாக்கி அணில்வேகுப்தைப்பை தனியாம் (LREM) கட்சி SNCF
ல்வே தனியாக்பிரகடுப்அமைப்பை அத கண்டுபிரக தனியாள்ட்டங்களை தனியா அமைல் விட திட்டம் பிரக தனியாண்டுள்ட்டங்களைஅமே
பிரேளில்வே தனியாக்கியிருக்கிறத.  அமை தனியாற தனியாக, CGT உட்கும் ஜன தனியா்கும் ஜன அேன் தைப்பைச்சுல்வே தனியார்த்அமேயில்

பிரல்வேட்டுக்கஅமட்டங்களைத் திணிப்ைப்பைேற்க தனியா்கும் ஜன
கஅமடந்பிரேடுக்க இருக்கிறத.

ஆகச்சிறந்ே

ல்வேழிமுஅமறஅமய

அத

ல்வே தனியாக்பிரகடுப்பின் தைப்பை தனியாத, LRM இன் பிரதிநிதிய தனியா்கும் ஜன Gilles Le Gendre,
ைப்பை தனியாரிய எதிர்ப்பு இருக்கிற க தனியாரணத்ே தனியால்  அமைட்டும், அதில்
ந தனியாங்கள் பின்ல்வே தனியாங்கப் தைப்பை தனியாகிதற தனியாம் என்ைப்பைே தனியா்கும் ஜன பிரஅம அமைகஅமட்டங்களை” தகலிபிரசய்ே தனியார்.
“அத உண்அம அமையன்று” என்று அல்வேர் அறிவித்ே தனியார்.
SNCF

“சீர்திருத்ேத்திற்கு

அரசு, SNCF நிர்ல்வே தனியாகம்  அமைற்றும் பிரே தனியாழிற்சங்கங்கள் தசர்ந்த தல்வேஅமலபிரசய்யும்
என்று அல்வேர் ல்வேலியுறுத்தி்கும் ஜன தனியார். “ய தனியார் முகத்திலும் கரிபூச தனியா ல்வேண்ணம் இந்ே
பிரநருக்கடியில் இருந்த பிரல்வேளில்வேருகின்ற ஒரு ல்வேழிஅமய ந தனியாங்கள் ைப்பை தனியார்த்தக்
பிரக தனியாண்டிருக்கிதற தனியாம்” என்ற தனியார் அல்வேர். “அத ே தனியான் எங்கள் இலட்சியம். அத
ே தனியான் ந தனியாங்கள் விரும்புல்வேத, ஆயினும் அத உள்ட்டங்களைடக்கம்  அமை தனியாற்றமில்ல தனியாே ஒரு
சீர்திருத்ேத்தின் பிரைப்பை தனியாருட்சூழலுக்குள்ட்டங்களை தனியாகதல்வே இருந்ே தனியாக தல்வேண்டும்.”
தல்வேறு ல்வே தனியார்த்அமேகளில் பிரச தனியான்்கும் ஜன தனியால், பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்களிடம் இருந்த அரச தனியாங்கம்
முகம்பிரக தனியாடுக்கின்ற எதிர்ப்பு எந்ே  அமைட்டத்திற்குப் பிரைப்பைரிே தனியாக இருக்கிறதே தனியா,
அந்ே  அமைட்டத்திற்குப் பிரைப்பைரிய க தனியாட்டிக்பிரக தனியாடுப்அமைப்பை பிரே தனியாழிற்சங்கங்களிடம்
இருந்த அத தக தனியாரும்.
பிர தனியான்சின் ல்வேசதிய தனியா்கும் ஜன நடுத்ேர ல்வேர்க்கக் கட்சிகள் இந்ே பிற்தைப்பை தனியாக்குத்ே்கும் ஜன அமை தனியா்கும் ஜன
நடல்வேடிக்அமகக்கு  அமைஅமறப்பு அளித்தக் பிரக தனியாண்டிருக்கின்ற்கும் ஜன, CGT ேஅமலஅம அமையில்
 அமைக்தர தனியானுக்கு எதிர தனியா்கும் ஜன ஒரு தேசிய இயக்கத்அமேக் கட்டிபிரயழுப்ைப்பை  அமைக்களுக்கு
அஅமல்வே அஅமழப்பு விடுக்கின்ற்கும் ஜன. புதிய முேல தனியாளித்தல்வே எதிர்ப்புக் கட்சி (NPA)
 அமைற்றும் பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர் தைப்பை தனியார தனியாட்டம் (LO) ஆகியல்வேற்றின் ஆேரவுடன் தஜ தனியான்-லக்
பிர அமைதல தனியான்தச தனியானின் அடிைப்பைணிய தனியா பிர தனியான்ஸ் (LFI) கட்சிய தனியா்கும் ஜனத ஒரு “புதிய
 அமைக்கள் முன்்கும் ஜனணி”க்கும் த அமை 26 அன்று “ அமைனிே அஅமல” தைப்பை தனியார தனியாட்டத்திற்கும்
அஅமழப்பு விடுத்தக் பிரக தனியாண்டிருக்கிறத, இத சலுஅமககளுக்க தனியாக  அமைக்தர தனியானுக்கு
பிரநருக்குேல் அளிப்ைப்பைதில் பிரே தனியாழிற்சங்கங்களுக்கு உேவுல்வேேற்க தனியாக என்ைப்பைத
பிரல்வேளிப்ைப்பைஅமடய தனியாகத் பிரேரியக் கூடியே தனியாகும்.
இத,
பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்களுக்கு
முன்்கும் ஜன தனியால்
அமல்வேக்கப்ைப்பைட்டிருக்கும்
ஒரு
சிக்குபிரைப்பை தனியாறிய தனியாகும்.
பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்கஅமட்டங்களைப்
பிட்டங்களைவுைப்பைடுத்தல்வேேற்கும்,
தல்வேஅமலநிறுத்ேங்கஅமட்டங்களைத் ேனிஅம அமைப்ைப்பைடுத்தல்வேேற்கும்,  அமைக்தர தனியானுக்கு எதிர தனியா்கும் ஜன
தைப்பை தனியார தனியாட்டத்திற்கு குழிைப்பைறிப்ைப்பைேற்கும் LFI, NPA, LO,  அமைற்றும் பிற குட்டிமுேல தனியாளித்தல்வேக் கட்சிகள் ே அமைத ஒப்புேஅமல ல்வேழங்கிக் பிரக தனியாண்டிருக்கின்ற்கும் ஜன.
பிரே தனியாழிற்சங்கங்கள் ஏர் பிர தனியான்சில் ஒரு புதிய ேஅமலஅம அமை நிர்ல்வே தனியாக அதிக தனியாரியின்
பிரைப்பையர்
அறிவிக்கப்ைப்பைடுகின்ற ல்வேஅமர
தல்வேஅமலநிறுத்ேங்கஅமட்டங்களை நிறுத்தி
அமல்வேத்திருக்கின்ற்கும் ஜன, பிரைப்பை தனியாதத் தஅமற தல்வேஅமலநிறுத்ேங்கஅமட்டங்களை அஅமடய தனியாட்டங்களை
ஒருந தனியாள் நடல்வேடிக்அமககட்டங்களை தனியாக சுருக்கியிருக்கின்ற்கும் ஜன, அத்தடன் இரயில்
தல்வேஅமலநிறுத்ேங்கஅமட்டங்களை  அமைற்ற பிரைப்பை தனியாதத் தஅமற தல்வேஅமலநிறுத்ேங்களில் இருந்த
பிரித்த அமல்வேத்திருக்கின்ற்கும் ஜன.
பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களை ல்வேர்க்கத்தக்கு ல்வேர்க்கப் தைப்பை தனியார தனியாட்டத்தின் பிரசயல் நடல்வேடிக்அமககஅமட்டங்களை
பிரே தனியாழிற்சங்கங்களும் அல்வேற்றின் அரசியல் கூட்ட தனியாளிகளும் கட்டஅமட்டங்களையிடுல்வேத
அனு அமைதிக்கப்ைப்பைடக் கூட தனியாத என்ைப்பைஅமேதய கசப்ைப்பை தனியா்கும் ஜன ல்வேரல தனியாற்று அனுைப்பைல்வேம்
க தனியாட்டுகிறத.
ஐம்ைப்பைத ஆண்டுகளுக்கு முன்ைப்பை தனியாக, இதே ந தனியாளில், 1968 பிரைப்பை தனியாத
தல்வேஅமலநிறுத்ேம் உச்சகட்டத்தில் இருந்ேச அமையத்தில், அரசு அதிக தனியாரிகள்  அமைற்றும்
ல்வேணிகக் குழுக்களுடன் CGT தைப்பைச்சுல்வே தனியார்த்அமேகஅமட்டங்களைத் பிரே தனியாடக்கி அத
கிதரபிர்கும் ஜனல் உடன்ைப்பை தனியாடுகஅமட்டங்களை (Grenelle Accords) உருல்வே தனியாக்கியத. அந்ே பிரைப்பை தனியாத
தல்வேஅமலநிறுத்ேம், CGT ேஅமலஅம அமையின் கீழ் அல்ல,  அமை தனியாற தனியாக அேற்கு எதிர தனியா்கும் ஜன
கிட்டங்களைர்ச்சியில் ே தனியான் பிரல்வேடித்திருந்ேத. அேற்கு இரண்டு ல்வே தனியாரத்திற்கும்
குஅமறல்வே தனியா்கும் ஜன க தனியாலத்தின் பின்்கும் ஜனர், அந்ே பிரைப்பை தனியாத தல்வேஅமலநிறுத்ேம் பிபிரரஞ்சு
முேல தனியாளித்தல்வேத்அமே  அமைண்டியிடச் பிரசய்திருந்ேத.
இந்ே புரட்சிகர சந்ேர்ப்ைப்பைஅமேக் க தனியாட்டிக்பிரக தனியாடுப்ைப்பைேற்க தனியா்கும் ஜன ல்வேழிமுஅமறய தனியாக
CGT க்கு கிதர்கும் ஜனல் தைப்பைச்சுல்வே தனியார்த்அமேகள் இருந்ே்கும் ஜன. அந்ேப் தைப்பைச்சுல்வே தனியார்த்அமேகள்

ஊதிய சலுஅமககளுக்கு இட்டுச் பிரசன்ற்கும் ஜன, டு தக தனியால் இன் அரச தனியாங்கத்அமேக்
க தனியாப்ைப்பை தனியாற்றும்
விே அமை தனியாக
பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்கஅமட்டங்களை
ஆஅமலகளுக்கும்
தல்வேஅமலயிடங்களுக்கும் திரும்ைப்பைச் பிரசய்ல்வேேற்கு CGT இேஅம்கும் ஜன ைப்பையன்ைப்பைடுத்திக்
பிரக தனியாண்டத.
இன்று ல்வேர்க்கப் தைப்பை தனியார தனியாட்டத்தில் இருந்த அத அமை தனியாதிரிய தனியா்கும் ஜன எந்ே சீர்திருத்ேல்வே தனியாே
விஅமட்டங்களைவுகளும் ல்வேந்ததசரப் தைப்பை தனியால்வேதில்அமல. தைப்பை தனியாருக்குப் பிந்அமேய எழுச்சியின்
உச்சத்தில் 1968 பிரைப்பை தனியாத தல்வேஅமலநிறுத்ேம் பிரல்வேடித்திருந்ேத. ஆயினும்,
அேற்குப் பின்்கும் ஜனர், ைப்பைல ேச தனியாப்ே க தனியால சிக்க்கும் ஜன நடல்வேடிக்அமககட்டங்களை தனியாலும்
பிரசல்ல்வேந்ேர்களுக்குக் பிரக தனியாடுக்கப்ைப்பைட்ட ல்வேரி சலுஅமககட்டங்களை தனியாலும் பிர தனியான்சிலும்
ஐதர தனியாப்ைப்பை தனியாவின் பிரைப்பைரும் ைப்பைகுதிகளிலும் பிரே தனியாழிற்தஅமற ந தனியாசம் பிரசய்யப்ைப்பைட்டு
ல்வேந்திருக்கிறத. சமூக விட்டுக்பிரக தனியாடுப்புகளுக்கு இனியும் பிபிரரஞ்சு
முேல தனியாளித்தல்வேத்திடம் ஆே தனியாரல்வேட்டங்களைம் ஏதமில்அமல. ஈர தனியான், சிரிய தனியா  அமைற்றும்
ரஷ்ய தனியாவுக்கு எதிர தனியாக தநட்தட தனியாவின் தைப்பை தனியார் மிரட்டல்கள் பிரைப்பைருகி ல்வேருல்வேேன்
 அமைத்தியில் இர தனியாணுல்வே நிதி ஒதக்கீட்டுக்கு 300 பில்லியன் யூதர தனியாக்கஅமட்டங்களைத் திரட்ட
 அமைக்தர தனியான் முஅம்கும் ஜனகின்ற நிஅமலயில், பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்கஅமட்டங்களை விஅமலபிரக தனியாடுத்தே அல்வேர்
உடன்ைப்பை தனியாடுகஅமட்டங்களை த அமைற்பிரக தனியாள்ட்டங்களைவிருக்கிற தனியார்.
இந்ே நிஅமலஅம அமைகளின் கீழ், ச தனியா அமை தனியானிய பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர் அஅம அமைப்புகஅமட்டங்களை
கட்டிபிரயழுப்புல்வேேற்க தனியா்கும் ஜன தைப்பை தனியார தனியாட்ட அமை தனியா்கும் ஜனத மிகப்பிரைப்பைரும் அல்வேசர அல்வேசியத்அமேப்
பிரைப்பைறுகிறத. இத்ேஅமகய கமிட்டிகள்  அமைட்டுத அமை “பிரே தனியாழிற்சங்கம்  அமைற்றும் கட்சி
எந்திரத்தின் எதிர்-புரட்சிகர எதிர்ப்அமைப்பை உஅமடப்ைப்பைேற்க தனியா்கும் ஜன ஒதர ல்வேழிமுஅமற”
என்ைப்பைஅமே 1935 இல், பிர தனியான்ஸ் எங்தக பிரசல்கிறத இல் ட்பிரர தனியாட்ஸ்கி
ல்வேலியுறுத்தி்கும் ஜன தனியார். 1917 இல் தைப்பை தனியால்ஷிவிக்குகளின் ேஅமலஅம அமையின் கீழ்
அக்தட தனியாைப்பைர்
புரட்சியில்
அதிக தனியாரத்அமேக்
அமகப்ைப்பைற்றிய,
ரஷ்யத்
பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களைர்கட்டங்களை தனியால் உருல்வே தனியாக்கப்ைப்பைட்ட தச தனியாவியத்தகளுடன் அல்வேற்அமற ஒப்பிட்ட
ட்பிரர தனியாட்ஸ்கி எழுதி்கும் ஜன தனியார்:
பிர தனியான்சின் உஅமழக்கும் ைப்பைரந்ே  அமைக்கஅமட்டங்களை ஒரு ேற்க தனியாப்புப்
தைப்பை தனியார தனியாட்டத்தில்
ஐக்கியப்ைப்பைடுத்தல்வேஅமேயும்,
இேன்மூல அமை தனியாக
ல்வேரவிருக்கும் ே தனியாக்குேல்களில் அல்வேர்கட்டங்களைத பிரச தனியாந்ே சக்தி குறித்ே
ந்கும் ஜனஅமல்வே அல்வேர்களுக்கு ஊட்டுல்வேஅமேயுத அமை இப்தைப்பை தனியாஅமேய கட்டத்தில்
நடல்வேடிக்அமகக்
கமிட்டிகள்
ே அமைத
கடஅம அமைய தனியாகக்
பிரக தனியாண்டிருக்கின்ற்கும் ஜன.
விடயங்கள்
உண்அம அமைய தனியா்கும் ஜன
தச தனியாவியத்தகளின்  அமைட்டத்அமே எட்டு அமை தனியா என்ைப்பைத, பிர தனியான்சில தனியா்கும் ஜன
இப்தைப்பை தனியாஅமேய அதிமுக்கிய அமை தனியா்கும் ஜன சூழ்நிஅமல, இறுதிய தனியா்கும் ஜன புரட்சிகர
நிஅமறவுகட்டங்களை தனியாகக் கட்டவிழ்கிறே தனியா என்ைப்பைஅமேச் ச தனியார்ந்ேஅமல்வேய தனியாக
இருக்கும்.
இந்ே
முன்த்கும் ஜன தனியாக்கு
தல்வேஅமலயிடங்களிலும்,
ைப்பைள்ளிகளிலும்
 அமைற்றும்
இஅமணயத்திலும் ைப்பைரந்ே அட்டங்களைவில் வில்வே தனியாதிக்கப்ைப்பைடுல்வேேற்கு ந தனியான்க தனியாம்
அகிலத்தின் அஅம்கும் ஜனத்தலகக் குழுவின் பிபிரரஞ்சு பிரில்வே தனியா்கும் ஜன தச தனியாசலிச ச அமைத்தல்வேக்
கட்சி (The Parti de l'égalité socialiste - PES) ல்வேலியுறுத்தகிறத. இந்ேப்
தைப்பை தனியார தனியாட்டத்தில் ைப்பைங்குபிரைப்பைற விரும்புதல்வே தனியார் PES இல் இஅமணந்த அேஅம்கும் ஜனக்
கட்டிபிரயழுப்புல்வேேற்கு அத அஅமழப்பு விடுக்கிறத.
எழுந்த பிரக தனியாண்டிருக்கின்ற இயக்கத்தின் ேன்அம அமை  அமைற்றும் இலக்குகள் குறித்ே
ஆகச் ச தனியாத்திய அமை தனியா்கும் ஜன ந்கும் ஜனவிஅம்கும் ஜன ஊட்டுல்வேேற்க தனியாக பிரசயற்ைப்பைட்டு ல்வேருகின்ற PES,
பிரே தனியாழிற்ச தனியாஅமலகளிலும்  அமைற்ற தல்வேஅமலயிடங்களிலும் ச தனியா அமை தனியானியர் கமிட்டிகஅமட்டங்களை
உருல்வே தனியாக்குல்வேேற்கு ஆதல தனியாசஅம்கும் ஜனயளிக்கும், உேவி பிரசய்யும். எழுந்தல்வேரும்
இயக்கத்அமே
தைப்பை தனியார்,
சிக்க்கும் ஜன
நடல்வேடிக்அமககள்,
 அமைற்றும்
சமூக
ச அமைத்தல்வேமின்அம அமைக்க தனியா்கும் ஜன பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களை
ல்வேர்க்க
எதிர்ப்பின்
அத்ேஅம்கும் ஜன
பிரல்வேளிப்ைப்பை தனியாடுகளுடனும்
இஅமணக்கவும்,
அரசு
அதிக தனியாரத்அமேக்
அமகப்ைப்பைற்றுல்வேேற்கும் பிரைப்பை தனியாருட்டங்களை தனியாே தனியார ல்வே தனியாழ்அமல்வே ேனிய தனியார் இல தனியாைப்பைத்தின்
அடிப்ைப்பைஅமடயில்
அல்ல தனியா அமைல்
சமூகத்
தேஅமல்வேயின்
அடிப்ைப்பைஅமடயில்
 அமைறுஒழுங்குைப்பைடுத்தல்வேேற்கு அமை தனியா்கும் ஜன பிரே தனியாழில தனியாட்டங்களை ல்வேர்க்கத்தின் ஒரு தச தனியாசலிச
 அமைற்றும் சர்ல்வேதேச இயக்கத்அமே அபிவிருத்தி பிரசய்யவும் அத தைப்பை தனியார தனியாடும்.

