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( இ) ரஜெர்மானியே யசகாஷலிசகம் அல்்லது “ரமய்யோன'” யசகாஷலிசகம்................................68
2. பழககமவாத யசகாஷலிசகம் அல்்லது மத்லாளித்துவ யசகாஷலிசகம்......................................72
3. விமர்சகன-கற்பனாவாத யசகாஷலிசகமம், விமர்சகன-கற்பனாவாத கம்யூனிசகமம்...........73
அடிக் ுகறிிப்கள.................................................................................................................................77
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பல்யவறு ரமாழிப பதிிப்குக்ுக எழுதியே மகவககரெகள
1872-ஆம் ஆண்டின் ரஜெர்மன் பதிிப்க்ுக எழுதியே மகவககரெ
ரதாழ்லாளர்களின் சகர்வயதசகச சகங்கமாகியே கம்யூனிஸ்டுக் கழகம் (Communist League)[1]
அக்கா்லத்தில் நி்லவியே சூழநிகக்லககமகளில் ஓர்  இரெகசியே அககமிபபாகயவ ரசகயேல்படெ
யவண்டியிரந்தது. 1847 நவம்பரில் ்லண்டெனில் நககடெரபற்ற காங்கிரெசில்  இக்கழகம்
கட்சியின் விரிவான ரகாளககக மற்றும் நககடெமககற யவகக்லத்திட்டெத்ககத
ரவளியிடுவதற்காக வுகத்துத் தரமாறு அடியில் கககரயோிபபம்  இட்டுளயளாககரெிப
[மார்க்ஸ், ஏங்ரகல்ககஸைக் ுகறிக்கிறது] பணித்தது.  இவ்வாறு பிறிபரபடுத்தயத பின்வரம்
அறிக்ககக.  இதன் கககரயேழுத்துிப பிரெதி , அசசிடெிபபடுவதற்காக, பிிபரெவரி ்ரெட்சிக்ுக [2]
ஒரசி்ல வாரெங்குக்ுக மன்னால் ்லண்டெுக்ுகிப பயேணித்தது . மதலில் ரஜெர்மன்
ரமாழயில் ரவளியிடெிபபட்டெது . பிறுக ரஜெர்மனி ,  இங்கி்லாந்து, அரமரிக்கா ஆகியே
நாடுகளில் ுகககறந்தது பன்னிரெண்டு பதிிப்களில் ரஜெர்மன் ரமாழயில் மறுரவளிியடு
ரசகய்யேிபபட்டுளளது. ஆங்கி்ல ரமாழயில் மதன்மத்லாக 1850- இல் ்லண்டென் நகரெத்துச
சிவிப்க் ுகடியேரெுவவாதி (Red Republican)[3] பத்திரிக்கககயில் ரவளியோனது .  இந்த
ரமாழிபரபயேர்ிபககபச ரசகய்தவர் மிஸ் ரஹ்லன் மக்ஃபர்ய்லன் (Helen Macfarlane). 1871 இல், அரமரிக்காவில் ுகககறந்தது மன்று ரவவ்யவறு ஆங்கி்ல ரமாழரபயேர்ிப்கள
ரவளிவந்தன. ஃபிரரெெஞுவ ரமாழரபயேர்ிப் மதன்மதலில் , 1848-ஆம் ஆண்டு ஜெூனன்
எழுசசிக்ுகச[4] சிறிது கா்லத்துக்ுக மன்பாகிப பாரிசில் ரவளியோனது , அண்ககமயில்
நியூயோர்க் நகரெத்து யசகாஷலிஸ்டு (Le Socialiste)[5] பத்திரிகககயிலும் ரவளிவந்துளளது .
்தியே ரமாழரபயேர்ிப் ஒன்று தயோரொகி வரகிறது . மதன்மதலில் ரஜெர்மன் ரமாழயில்
ரவளிவந்த சிறிது கா்லத்திய்லயயே யபாலிுஷ பதிிப் ஒன்று ்லண்டெனில் ரவளியோனது .
அறுபதுகளில் ருஷயே ரமாழரபயேர்ிப் ஒன்று ரஜெனவாவில் ரவளிவந்தது
.
மதன்மதலில் ரவளியோகியே ுகறுகியே கா்லத்துக்ுகளயளயயே யடெனிுஷ ரமாழயிலும்
ரமாழரபயேர்க்கிபபட்டெது.
கடெந்த  இரபத்ககதந்து ஆண்டுகளில் நிகக்லககமகள எவ்வளவதான் மாறியிரந்த
யபாதிலும்,  இந்த அறிக்கககயில் வுகத்துககரெக்கிபபட்டுளள ரபாதுக் யகாட்பாடுகள
ஒட்டுரமாத்தத்தில் என்றும்யபால்  இன்றும் சகரியோனககவயயே ஆுகம் . ஆங்காங்யக சி்ல
விவரெங்கககளச ரசகம்ககமிபபடுத்த்லாம் .  இந்தக் யகாட்பாடுகளின் நககடெமககறிப
பயேன்பாடு என்பது ,  இந்த அறிக்கககயயே ுகறிிபபிடுவதுயபா்ல , எல்்லா  இடெங்களிலும்
எல்்லாக் கா்லத்திலும் , அந்தந்தக் கா்லகட்டெத்தில் நி்லவக்கூடியே வரெ்லாற்று
நிகக்லககமகககளச சகார்ந்ததாகயவ  இரக்ுகம் .  இந்தக் காரெத்த்தால்தான் ,  இரெண்டொம்
பிரிவின்  இறுதியில் மன்ரமாழயேிபபட்டுளள ்ரெட்சிகரெ நடெவடிக்ககககள மீது
தனிசசிறிபபான அழுத்தம் எதுவம் தரெிபபடெவில்கக்ல. அந்திப புகதியின் வாசககத்ககதிப ப்ல
கூறுகளில்  இன்ககறக்ுக மிகவம் யவறுபட்டெ ரசகாற்களில் எழுத யவண்டியிரக்ுகம் . கடெந்த
 இரபத்ககதந்து ஆண்டுகளில் நவீனத் ரதாழல்துககற மகத்தான வளர்சசி கண்டுளளது ;
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அதுடென் கூடெயவ ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் யமம்பட்டெ , விரிவககடெந்த கட்சி அககமிப்
வளர்சசி ரபற்றுளளது ; மதலில் பிிபரெவரிிப ்ரெட்சியிலும் , பிறுக அதனிும்
மக்கியேமாகிப பாட்டொளி வர்க்கம் மதன்மத்லாக , மழுதாய்  இர மாதங்கள அரெசியேல்
ஆட்சியேதிகாரெம் வகித்த பாரிஸ் கம்யூனிலும் [6] சி்ல நககடெமககற அுபவங்கள
கிககடெத்துளளன; -  இவற்ககறரயேல்்லாம் கத்க்கில் எடுத்துக் ரகாளயவாமாயின் ,  இந்த
யவகக்லத்திட்டெம் சி்ல விவரெங்களில் கா்லங் கடெந்ததாகி விடுகிறது . கம்யூனானது
மக்கியேமாக ஒன்ககற நிரபித்துக் காட்டியேது . அதாவது, ’ஏற்ரகனயவ தயோர்
நிகக்லயிலுளள அரெுவ எந்திரெத்ககதத் ரதாழ்லாளி வர்க்கம் ரவறுமயன கககிபபற்றி
,
அிபபடியயே தன் ரசகாந்த யநாக்கங்குக்காகிப பயேன்படுத்திக்ரகாளள மடியோது’ .
(பார்க்கவம்: ஃபிரொன்சில் உளநாட்டுிப யபார் - சகர்வயதசகத் ரதாழ்லாளர் சகங்கிப
ரபாதுக்ுகழுவின் யபரககரெ , ்லண்டென், ட்ர்லவ், 1871. பக்கம் 15- இல்  இந்த விவரெம்
யமலும் விரிவாக விளக்கிபபட்டுளளது ). தவிரெவம், யசகாஷலிசக  இ்லக்கியேத்ககதிப பற்றியே
விமர்சகனம்  இன்ககறயே கா்லகட்டெத்ககதிப ரபாறுத்தவககரெ யபாதுமானதல்்ல என்பது
கூறாமய்ல விளங்ுகம். ஏரனனில் 1847-ஆம் ஆண்டு வககரெதான் அதில் அ்லசகிபபட்டுளளது.
அத்யதாடு, பல்யவறு எதிர்க்கட்சிகுடென் கம்யூனிஸ்டுகளின் உறவநிகக்ல பற்றியே
ுகறிிப்கள (நான்காம் பிரிவ ) யகாட்பாட்டு அளவில்  இன்றும் சகரியோனககவயயே .
என்றாலுங்கூடெ, நககடெமககறயில் கா்லங் கடெந்தககவயயே . காரெத்ம்,  இன்ககறக்ுக அரெசியேல்
நிகக்லககம மற்றிலும் மாறிவிட்டெது . வரெ்லாற்றில் ஏற்பட்டுளள மன்யனற்றமானது ,
அிபபிரிவில் பட்டியேலிடெிபபட்டுளள
அரெசியேல் கட்சிகளில் மிகிப
ரபரம்பா்லானவற்ககறிப ்விிபபரெிபபிலிரந்யத துககடெத்ரதறிந்துவிட்டெது.
ஆனாலும் அறிக்கககயோனது[7] ஒர வரெ்லாற்று ஆவத்மாகிவிட்டெது .  இககதத்
திரத்துவதற்கான எந்த உரிககமமம்  இனி எங்குக்ுக  இல்கக்ல . 1847-லிரந்து
 இன்றுவககரெமளள  இககடெரவளிககயே நிரெிப்ம் ஒர மன்ுககரெயயோடு அடுத்து ஒர பதிிப்
ரவளிவரெக்கூடும். தற்யபாது  இந்த மறுபதிிப் மிகவம் எதிர்பாரொத நிகக்லயில்
ரவளியோவதால்,  இிபபணிககயேச ரசகய்துமடிக்க எங்குக்ுக அவகாசகம்  இல்்லாமல்
யபாய்விட்டெது.

கார்ல் மார்க்ஸ், ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்
்லண்டென், ஜெூனன் 24, 1872.
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1882-ஆம் ஆண்டின் ருஷயேிப பதிிப்க்ுக எழுதியே மகவககரெ

கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி அறிக்ககக யின் மத்லாவது ருஷயேிப பதிிப் , பக்கூனின் ரமாழ
ரபயேர்த்தது. அறுபதாம் ஆண்டுகளின் ரதாடெக்கத்தில் யகா்லகல் (Kolokol)[8]  இதழன்
அசசககத்தால் ரவளியிடெிபபட்டெது. யமகக்ல நாட்டினரொல் அிபயபாது அதில் (அறிக்கககயின்
அந்த ருஷயேிப பதிிபபில்) ஓர்  இ்லக்கியே ஆர்வத்ககத மட்டுயம காத் மடிந்தது . அத்தகககயே
ஒர கண்யத்ாட்டெம்  இன்று சகாத்தியேமற்றது.
அறிக்கககயில், பல்யவறு நாடுகளில் பல்யவறு எதிர்க்கட்சிகள ரதாடெர்பாகக்
கம்யூனிஸ்டுகளின் நிகக்லபாட்ககடெ எடுத்துக்கூறும் கககடெசிிப பிரிவ , அந்தக் கா்லத்தில்
(1847 டிசகம்பர்) பாட்டொளி வர்க்க  இயேக்கம்  இன்ும்கூடெ எவ்வளவ ுகறுகியே களத்தினில்
ரசகயேல்படுவதாக  இரந்தது என்பககத மிகத் ரதளிவாகயவ எடுத்துக் காட்டுகிறது .
ுகறிிபபாக ருஷயோ, அரமரிக்க ஐக்கியே நாடுகள ஆகியேககவ பற்றியே தகவல்கள  இிபபிரிவில்
விடுபட்டுளளன. அககனத்து ஐயரொிபபியேிப பிற்யபாக்கின் கககடெசிிப ரபரம்
யகாட்ககடெயோக ருஷயோவம், ுகடியயேற்றத்தின் ம்லம் ஐயரொிபபாவின் உபரிிப பாட்டொளி
சகக்திகககள ஈர்த்துக் ரகாளும் நாடொக அரமரிக்க ஐக்கியே நாடும்  இரந்துவந்த கா்லம்
அது.  இர நாடுகும் ஐயரொிபபாவக்ுக ம்லிபரபாரளகககள வழங்கின
. அயத
யவககளயில், ஐயரொிபபியேத் ரதாழற்சகாகக்லகளில் உற்பத்தியோன ரபாரளகளின்
விற்பககனச சகந்ககதகளாகவம் விளங்கின . ஆகயவ அக்கா்ல கட்டெத்தில்  இர நாடுகும்
ஏயதும் ஒர வகககயில் அன்ககறயே ஐயரொிபபியே அககமிபபின் ஆதாரெத் தண்களாகத்
திகூழந்தன.
 இன்று நிகக்லககம எிபபடி மாறிவிட்டெது ! ஐயரொிபபியேக் ுகடியயேற்றம்தான் வடெ
அரமரிக்காவின் மிகிபரபரம் விவசகாயேிப ரபாருற்பத்திக்ுகக் காரெத்மாக அககமந்தது .
 இந்த உற்பத்தி உரவாக்கியே யபாட்டியயோ  இன்று ஐயரொிபபாவிலுளள சிறிதும்
ரபரிதுமான நி்லவககடெககமயின் அடித்தளங்கககளயயே உலுக்கி வரகின்றது . அத்யதாடு,
 இதுநாளவககரெ நி்லவிவந்த , யமற்ுக ஐயரொிபபாவின் , ுகறிிபபாக  இங்கி்லாந்தின்
ரதாழல்துககற ஏகயபாகத்ககத ரவுகவிககரெவில் தகர்த்துவிடும் அளவக்ுக அத்தககன
ஆற்றய்லாடும், அவ்வளவ ரபரியே அளவிலும், அரமரிக்க ஐக்கியே நாடு தனது அளவி்லாத்
ரதாழல்துககற ம்லாதாரெங்கககளிப பயேன்படுத்திக் ரகாளவககத  இந்தக் ுகடியயேற்றம்
சகாத்தியேம் ஆக்கிமளளது .  இவ்விர நிகக்லககமகும் அரமரிக்க நாட்டின் மீயத
்ரெட்சிகரெமான மககறயில் எதிர்விககன ஆற்றுகின்றன. அரெசியேல் அககமிப் மழுககமக்ுகம்
அடிிபபககடெயோக விளங்ுகம், விவசகாயிகளின் சிறியே , நடுத்தரெ நி்லவககடெககமகள,
மிகிபரபரம் பண்ககத்களின் யபாட்டிக்ுகிப படிிபபடியோகிப பலியோகின்றன . கூடெயவ,
ரதாழ்லகிப பிரெயதசகங்களில் ரபரந்திரெளான பாட்டொளி வர்க்கமம் , வியேத்துக ம்லதனக்
ுகவிிப்ம் மதன்மககறயோக வளர்சசிரபற்று வரகின்றன.
 இிபயபாது ருஷயோககவிப பாரங்கள ! 1848 – 49 ஆம் ஆண்டுிப ்ரெட்சியின்யபாது
ஐயரொிபபியே மடியேரெசகர்கள மட்டுமல்்ல, ஐயரொிபபியே மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தினரம்கூடெ,
அிபயபாதுதான் விழத்ரதழத் ரதாடெங்கியிரந்த பாட்டொளி வர்க்கத்திடெமிரந்து திபபிக்க ,
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ருஷயேத் தகக்லியடுதான் ஒயரெ தீர்வ என நம்பினர். ஜொர் மன்னர் ஐயரொிபபியேிப பிற்யபாக்கின்
தகக்லவரொகிப பிரெகடெனிபபடுத்திபபட்டொர் .  இன்ககறக்ுக, அவர் ்ரெட்சியின் யபார்க்
கககதியோக காட்சினாவில் (Gatchina)  இரக்கிறார்.[9] ருஷயோயவா, ஐயரொிபபாவில் ்ரெட்சிகரெ
நடெவடிக்கககயின் மன்னணிிப பககடெயோகத் திகூழகிறது.
ரவுகவிககரெவில் நிகழவிரக்ுகம் , நவீன மத்லாளித்துவச ரசகாத்துககடெககமயின்
தவிர்க்கரவாண்த்ாத் தகர்விககனிப பிரெகடெனிபபடுத்துவககதயயே கம்யூனிஸ்டு அறிக்ககக
தனது யநாக்கமாகக் ரகாண்டுளளது . ஆனால் ருஷயோவில், அதியவகமாக வளர்ந்துவரம்
மத்லாளித்துவச ுவரெண்டெல் ,  இிபயபாதுதான் வளரெத் ரதாடெங்கிமளள மத்லாளித்துவ
நி்லவககடெககம ஆகியேவற்றுடென்கூடெயவ , பாதிக்ுகம் யமற்பட்டெ நி்லம் விவசகாயிகளின்
ரபாது உககடெககமயோக  இரிபபககத நாம் காண்கியறாம் .  இிபயபாதுளள யகளவி  இதுதான்:
ருஷயே ஒிபஷீனா (obshchina) [கிரொமச சகமகம் ] அககமிப்மககற ரவுகவாகச
சிககதவற்றிரிபபிும், ்ரொதன நி்லிப ரபாது உககடெககமயின் ஒர வடிவமான  இது ,
யநரெடியோகக் கம்யூனிசகிப ரபாது உககடெககம என்ும் உயேர்ந்த வடிவத்துக்ுக
வளர்சசிமறுமா? அல்்லது அதற்ுக மாறாக , யமற்ுக நாடுகளின் வரெ்லாற்று ரதியோன
பரித்ாம வளர்சசியோக அககமந்த, அயத சிககதந்தழமம் நிகூழசசிிபயபாக்ககக மதலில் அது
கடெந்து தீரெயவண்டுமா?
 இதற்ுக,  இன்ககறக்ுகச சகாத்தியேமாக  இரக்ுகம் ஒயரெ பதில்  இதுதான்
: ருஷயேிப
்ரெட்சியோனது யமற்ுக நாடுகளில் ஒர பாட்டொளி வர்க்கிப ்ரெட்சிக்ுக மன்யனாடி ஆகி ,
 இரெண்டும் ஒன்றுக்ரகான்று துககத் நிற்ுகமாயின், நி்லத்தின் மீதான தற்யபாககதயே ருஷயேிப
ரபாது உககடெககம, கம்யூனிசக வளர்சசிக்கான ரதாடெக்கிப ்ளளியோகிப பயேன்படெக்கூடும்.

கார்ல் மார்க்ஸ், ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்
்லண்டென், ஜெனவரி 21, 1882.
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1883-ஆம் ஆண்டின் ரஜெர்மன் பதிிப்க்ுக எழுதியே மகவககரெ
அந்யதா! தற்யபாககதயே பதிிபபின்  இந்த மகவககரெக்ுக நான் மட்டும் தனியயே
கககரயேழுத்திடெ யவண்டிமளளது. ஐயரொிபபாககவமம் அரமரிக்காககவமம் யசகர்ந்த
ரதாழ்லாளி வர்க்கம் மழுககமமம் யவறு எவககரெமம்விடெ அதிகமாகக் கடெககமிபபட்டுளள
அந்த மாமனிதர் மார்க்ஸ் ககஹயகட்  இடுகாட்டில் உறங்ுககிறார்
. அவரககடெயே
கல்்லககறயின்யமல் மத்லாவது புவம்்ல் ஏற்ரகனயவ அரம்பிக் ரகாண்டிரக்கிறது .
மார்க்சின் மககறவக்ுகிபபின் அறிக்கககககயேத் திரத்தியேககமிபபதும் , ்தியேன யசகர்ிபபதும்
நிககனத்துிப பார்க்கவம்  இயே்லாதது . பின்வரவனவற்ககற ரவளிிபபககடெயோக மீண்டும்
 இங்யக எடுத்துககரெிபபது மன்ககனக் காட்டிலும் அவசியேரமனக் கரதுகியறன்:
அறிக்கககயினூயடெ  இககழயயோடி நிற்ுகம் அடிிபபககடெயோன கரத்து – ஒவ்ரவார
வரெ்லாற்றுக் கா்லகட்டெத்தின் ரபாரளாதாரெ உற்பத்திமம் , அதிலிரந்து தவிர்க்க
மடியோதபடி எழுகின்ற சகமதாயேக் கட்டெககமிப்ம் , அந்தந்தக் கா்லகட்டெத்தின் அரெசியேல் ,
அறிவத்துககற ஆகியேவற்றின் வரெ்லாற்றுக்கான அடித்தளமாக அககமகின்றன . ஆகயவ,
(்ரொதன நி்லிப ரபாதுவககடெககம அககமிப் சிககதந்துயபான கா்லம்ரதாட்யடெ ) அககனத்து
வரெ்லாறும் வர்க்கிப யபாரொட்டெங்களின் வரெ்லாறாகயவ  இரந்து வரகிறது . அதாவது, சகமக
வளர்சசியின் பல்யவறு கட்டெங்களிலும் , ுவரெண்டெிபபடும் வர்க்கத்துக்ுகம் ுவரெண்டும்
வர்க்கத்துக்ுகம், ஒடுக்கிபபடும் வர்க்கத்துக்ுகம் ஒடுக்ுகம் வர்க்கத்துக்ுகம்  இககடெயயேயோன
யபாரொட்டெங்களின் வரெ்லாறாகயவ  இரந்து வரகிறது
.
எனிும்,
 இந்திப
யபாரொட்டெமானது தற்யபாது ஒர மக்கியே கட்டெத்ககத எட்டிமளளது . ுவரெண்டெிபபட்டும்
ஒடுக்கிபபட்டும் வரம் வர்க்கம் (பாட்டொளி வர்க்கம் ), தன்யனாடு கூடெயவ சகமதாயேம்
மழுவககதமம் ுவரெண்டெலிலிரந்தும் ,
ஒடுக்ுக மககறயிலிரந்தும் ,
வர்க்கிப
யபாரொட்டெங்களிலிரந்தும் நிரெந்தரெமாக விடுவிக்க யவண்டும். அவ்வாறு விடுவிக்காமல்,
ுவரெண்டிமம் ஒடுக்கிமம் வரம் வர்க்கத்திடெமிரந்து (மத்லாளித்துவ வர்க்கத்திடெமிரந்து)
ஒரயபாதும் தன்ககன விடுவித்துக்ரகாளள  இயே்லாது என்கிற கட்டெத்ககத எட்டிமளளது –
 இந்த அடிிபபககடெயோன கரத்து மற்றிலும் மார்க்ஸ் ஒரவரக்ுக மட்டுயம
உரியேதாுகம்[ஏ 1].

[ஏ 1] ”என் கரத்துிபபடி , டொர்விுககடெயே ரகாளககக[10] உயிரியேலுக்ுக ஆற்றியே அயத
பங்கிககன,  இந்த வககரெயேறுிப் வரெ்லாற்றியேலுக்ுக ஆற்றிபயபாவது நிசசகயேம்” என்று ,
ஆங்கி்ல ரமாழரபயேர்ிபபின் மகவககரெயில் நான் எழுதியனன் . “நாங்கள  இரவரம் 1845க்ுகச சி்ல ஆண்டுகள மன்பிரந்யத  இந்த வககரெயேறுிபககப யநாக்கிிப படிிபபடியோக
ரநரங்கி வந்துரகாண்டிரந்யதாம் . நான் ுவயயேசககசகயோக எந்த அளவக்ுக  இந்த
வககரெயேறுிபககப யநாக்கி மன்யனறி  இரந்யதன் என்பககத , ‘ இங்கி்லாந்தில் ரதாழ்லாளி
வர்க்கத்தின் நிகக்லககம’ (Conditions of the Working Class in England) என்ும் என்ுககடெயே
நூல்ம்லம் நன்ுக அறியே்லாம் . ஆனால், 1845-ஆம் ஆண்டு வசகந்த கா்லத்தில் ்ரரசகல்ஸ்
நகரில் மார்க்ககஸை நான் மீண்டும் சகந்தித்தயபாது , அவர்  இந்த வககரெயேறுிபககபத் தயோரொக
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வுகத்து ககவத்திரந்தார் . நான்  இங்ுக எடுத்துககரெத்துளளது யபான்ற அயத அளவ
ரதளிவான ரசகாற்களில் என்மன்யன எடுத்துககவத்தார் .” [1890 ஆண்டு ரஜெர்மானியேிப
பதிிப்க்ுக ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே ுகறிிப்].

நான்  இதககன ஏற்ரகனயவ ப்லமககற ுகறிிபபிட்டுளயளன் . என்றாலும், மக்கியேமாக
 இிபரபாழுது அறிக்கககயின் மகவககரெயிய்லயயே ுகறிிபபிடெ யவண்டியேதும் அவசியேமாுகம்.

ஃபிரரெரடெரிக் எங்ரகல்ஸ்
்லண்டென், ஜெுன் 28, 1883.
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1888-ஆம் ஆண்டின் ஆங்கி்லிப பதிிப்க்ுக எழுதியே மகவககரெ
ரதாழ்லாளர்குககடெயே சகங்கமான “கம்யூனிஸ்டுக் கழகத்தின்” (Communist League)
யவகக்லத்திட்டெமாக  இந்த அறிக்ககக ரவளியிடெிபபட்டெது . மதலில் மற்றிலும் ரஜெர்மன்
ரதாழ்லாளர்குக்காகயவ  இரந்த கம்யூனிஸ்டுக் கழகம் பின்னாளில் சகர்வயதசக
அககமிபபாக ஆயிற்று. 1848-க்ுக மன்் [ஐயரொிபபா] கண்டெத்துள நி்லவியே அரெசியேல்
நிகக்லககமகளின் காரெத்மாக ,  இக்கழகம் தவிர்க்க மடியோதவாறு ஓர்  இரெகசியே
அககமிபபாகயவ ரசகயேல்பட்டு வந்தது . ரவளியிடுவதற்ரகன ஒர மழுககமயோன ,
ரகாளககக மற்றும் நககடெமககற சகார்ந்த கட்சி யவகக்லத்திட்டெத்ககதத் தயோரித்து
அளிக்ுகம்படி, 1847 நவம்பரில் ்லண்டெனில் நககடெரபற்ற கம்யூனிஸ்டுக் கழக மாநாட்டில்
மார்க்ஸைும் ஏங்ரகல்ஸைும் பணிக்கிபபட்டெனர் . 1848 ஜெனவரியில் ரஜெர்மன் ரமாழயில்
தயோரித்து அளித்த கககரயேழுத்துிப பிரெதிககயே , பிிபரெவரி 24- இல் நிகூழந்த பிரரெெஞுவிப
்ரெட்சிக்ுகச சி்ல வாரெங்குக்ுக மன்னால் ்லண்டென் அசசககத்தாரக்ுக அுிபபி ககவத்தனர் .
1848 ஜெூனனில் நிகூழந்த எழுசசிக்ுகச சகற்று மன்னதாகிப ஃபிரரெெஞுவ ரமாழரபயேர்ிப்
ஒன்று பாரிசில் ரவளியோயிற்று . மிஸ் ரஹ்லன் மாக்ஃபர்ய்லன் (Miss Helen Macfarlane)
ரமாழரபயேர்த்த மத்லாவது ஆங்கி்ல ரமாழரபயேர்ிப் , 1850- இல் ்லண்டெனில் ஜொர்ஜ
ஜெூனலியேன் ஹார்னியின் (George Julian Harney) ’சிவிப்க் ுகடியேரெுவவாதி’ (Red Reoublican)
பத்திரிகககயில் ரவளியோனது . ஒர யடெனிுஷ பதிிப்ம் , ஒர யபாலிுஷ பதிிப்ம்கூடெ
ரவளியோகிமளளன.
பாட்டொளி வர்க்கத்துக்ுகம் மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துக்ுகம்  இககடெயி்லான மத்லாவது
ரபரம் யபாரொக, 1848 ஜெூனனில் ரவடித்த பாரிஸ் எழுசசிக்ுக ஏற்பட்டெ யதால்வியோனது ,
ஐயரொிபபியேத் ரதாழ்லாள வர்க்கத்தின் சகமக, அரெசியேல் ஆர்வங்கககளச சிறிது கா்லத்துக்ுக
மீண்டும் பின்னிகக்லக்ுகத் தளளியேது . அதன்பிறுக, யம்லாதிக்கத்துக்கான யபாரொட்டெம்,
பிிபரெவரிிப ்ரெட்சிக்ுக மன்பிரந்தககதிப யபா்லயவ, மீண்டும் ரசகாத்துககடெககம வர்க்கத்தின்
ரவவ்யவறு பிரிவகுக்ுக  இககடெயிய்ல மட்டும் நககடெரபறும் யபாரொட்டெமாக ஆனது .
ரதாழ்லாளி வர்க்கம் , அரெசியேல் ்கலிடெத்துக்காகிப யபாரொடெ யவண்டியே நிகக்லக்ுகம் ,
நடுத்தரெ வர்க்கத் தீவிரெக் ரகாளகககயினரின் தீவிரெவாதிப பிரிவின் நிகக்லக்ுகம்
தாூழத்திபபட்டெது. ுவயயேசககசகயோன பாட்டொளி வர்க்க  இயேக்கங்கள ரதாடெர்ந்து
உயிர்ிப்டென்  இரக்ுகம் அறிுகறிகள எங்யகும் ரதன்படுமாயின் , அககவ ஈவிரெக்கமின்றி
நுவக்கிபபட்டென.  இிபபடித்தான் பிரெுஷயேிப யபாீசசகார் அிபயபாது ரகாய்லான் (Cologne)
நகரில் அககமந்திரந்த கம்யூனிஸ்டுக் கழகத்தின் ககமயேக் ுகழுககவ யவட்ககடெயோடினர் .
ககமயேக் ுகழுவின் உறுிபபினர்கககளக் கககதுரசகய்து சிககறயில் அககடெத்தனர் . பதிரனட்டு
மாத சிககறவாசகத்துக்ுகிபபின், 1852 அக்யடொபரில் அவர்களமீது வழக்ுகத் ரதாடுத்தனர் .
்கூழரபற்ற  இந்த “ரகாய்லான் கம்யூனிஸ்டு வழக்ுக விசகாரெககத்”[11] அக்யடொபர் 4 மதல்
நவம்பர் 12 வககரெ நககடெரபற்றது. சிககறக் கககதிகளில் ஏழு யபரக்ுக மன்றுமதல் ஆறு
ஆண்டுகளவககரெ யகாட்ககடெச சிககறத்தண்டெககன விதிக்கிபபட்டெது
. தண்டெககன
வழங்கிபபட்டெ உடெயனயயே, எெஞசியிரந்த உறுிபபினர்கள கம்யூனிஸ்டுக் கழகத்ககத
மககறிபபடி ககக்லத்துவிட்டெனர் . அதன்பிறுக அறிக்கககயின் கதியயோ , யகட்பாரெற்றுக்
கிடெந்தழமம் என்யற யதான்றியேது.
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ஆும் வர்க்கங்கள மீது மற்றுரமார தாக்ுகதலுக்ுகிப யபாதுமான ப்லத்ககத ஐயரொிபபியேத்
ரதாழ்லாளி வர்க்கம் மீண்டும் ரபற்றயபாது , சகர்வயதசகத் ரதாழ்லாளர் சகங்கம் [அகி்லம்]
உதித்ரதழுந்தது. ஆனால், ஐயரொிபபாககவமம் அரமரிக்காககவமம் யசகர்ந்த யபார்க்ுகத்ம்
மிக்க பாட்டொளி வர்க்கம் மழுவககதமம் ஒயரெ அககமிபபாக ஒன்றிககத்க்க
யவண்டுரமன்ற ரவளிிபபககடெயோன ுகறிக்யகாுடென் நிறுவிபபட்டெ  இசசகங்கத்தால் ,
அறிக்கககயில் வுகத்துககரெக்கிபபட்டெ யகாட்பாடுகககள உடெனடியோகிப பிரெகடெனிபபடுத்த
 இயே்லவில்கக்ல. ஆங்கிய்லயேத் ரதாழற்சகங்கங்கும் , ஃபிரொன்ஸ், ரபல்ஜியேம்,  இத்தாலி,
ஸ்ரபயின் ஆகியே நாடுகககளச யசகர்ந்த ்ரயதான் (Proudhon)[12] ஆதரெவாளர்கும்,
ரஜெர்மன் நாட்டு ்லஸ்ஸைாலியேர்கும் (Lassalleans)[ஏ 2] ஏற்றுக் ரகாளும் அளவக்ுகிப
பரெந்த யவகக்லத்திட்டெம் ஒன்ககறயயே அகி்லமானது கககடெிபபிடிக்க யவண்டியே கட்டொயேம்
 இரந்தது.

[ஏ 2] ்லஸ்ஸைால் (Lassalle)[13] எங்களிடெம் தனிிபபட்டெ மககறயில் எிபயபாதும் தம்ககம
மார்க்சின் சடெர் என்யற கூறி வந்துளளார்
. அதன்படி அவர் அறிக்கககயின்
யகாட்பாடுகுக்ுக  இத்ங்கயவ ரசகயேல்பட்டொர் . ஆனால் 1861-64 ஆண்டுகளில் அவர்
நடெத்தியே மக்கள கிளர்சசிகளில் , அரெுவக் கடென் உதவிமடென் நடெத்திபபடும் கூட்டுறவத்
ரதாழற்கூடெங்கககளக் (Co-operative Workshops) யகாரியேதற்ுக அிபபால் ரசகல்்லவில்கக்ல .
[ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே ுகறிிப்].

அககனத்துத் தரெிபபினரம் மனநிககறவரகாளும் வகககயில்  இந்த யவகக்லத்திட்டெத்ககத
வககரெந்து ரகாடுத்த மார்க்ஸ் , ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் அறிவவுட்ப வளர்சசியில்
மழுககமயோன நம்பிக்ககக ரகாண்டிரந்தார். அத்துக வளர்சசி, ஒன்றிககத்ந்த ரசகயேல்பாடு,
பரெஸ்பரெக் க்லந்துககரெயோடெல் ஆகியேவற்றின் நிசசகயேமான விககளவாுகம் . ம்லதனத்துக்ுக
எதிரொன யபாரொட்டெத்தின் யநரெடி நிகூழவகும் , சகாதக பாதகச சூழநிகக்லகும் ,
ரவற்றிகககளமம்விடெ அதிகமாகத் யதால்விகும் , மனிதர்களின் அபிமானத்துக்ுகரியே
பல்யவறு சகாகசக உத்திகள யபாதுமானககவ அல்்ல என்பககத அவர்களின் மனதில்
உககறக்ுகம்படி ரதளிவாக உத்ர்த்தும் . அககவ ரதாழ்லாளி வர்க்க விடுதகக்லக்ுகரியே
ரமய்யோன நிகக்லககமகள ுகறித்து , யமலும் மழுககமயோன உளளார்ந்த ்ரிதலுக்ுக
வழயகா்லயவ ரசகய்மம் என மார்க்ஸ் கரதினார் . மார்க்ஸின் எண்த்ம் சகரியோகயவ
 இரந்தது. அகி்லமானது 1874- இல் ககக்லக்கிபபட்டெயபாது , அது [ரதாடெங்கிபபட்டெ
ஆண்டொன] 1864- இல் கண்டெ ரதாழ்லாளிகளிலிரந்து மற்றிலும் யவறுபட்டெ
ரதாழ்லாளிகககளயயே விட்டுச ரசகன்றது . ஃபிரொன்சில் ்ரயதானியேமம் , ரஜெர்மனியில்
்லஸ்ஸைாலினியேமம் மககறந்து ரகாண்டிரந்தன . ரபரம்பா்லான பககழககமவாத
ஆங்கிய்லயேத் ரதாழற்சகங்கங்கள ரநடுநாட்குக்ுக மன்யப அகி்லத்திலிரந்து தமது
ரதாடெர்ககபத் துண்டித்துக் ரகாண்டுவிட்டென . என்றாலும், அககவமம்கூடெிப படிிபபடியோக
மன்யனறி, கடெந்த ஆண்டு ஸ்வான்சியில் அவற்றின் தகக்லவர் தனது உககரெயில்
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“[ஐயரொிபபா]
கண்டெத்து யசகாஷலிசகத்திடெம் எமக்கிரந்த
அசசகரமல்்லாம்
மககறந்துவிட்டெது” என்று, அவற்றின் சகார்பில் அறிவிக்கத் துணிமம் அளவக்ுக
வந்திரக்கின்றன. உண்ககமயிய்லயயே அறிக்கககயின் யகாட்பாடுகள, அககனத்து நாடுகளின்
ரதாழ்லாளர்களிககடெயயேமம் கணிசகமான அளவக்ுகச ரசகல்வாக்ுகிப ரபற்றுவிட்டென.
அறிக்ககக, தாயன  இவ்வாறு மீண்டும் மன்னிகக்லக்ுக வந்தது . ரஜெர்மன் பதிிப் 1850
மதல் ுவவிட்ஸைர்்லாந்து,  இங்கி்லாந்து, அரமரிக்கா ஆகியே நாடுகளில் மறுபதிிப்களாகிப
ப்லமககற ரவளியிடெிபபட்டுளளன . 1872- இல் நியூயோர்க்கில்  இது ஆங்கி்லத்தில்
ரமாழரபயேர்க்கிபபட்டு உட்ஹல் கிளாஃபிலினின் வாரொந்தரி (Woodhull and Claflin's
Weekly)  இதழல் ரவளிவந்தது .  இந்த ஆங்கி்லிப பதிிபபிலிரந்து ஒர ஃபிரெெஞுவ
ரமாழரபயேர்ிப் தயோரிக்கிபபட்டு நியூயோர்க் நகரின் யசகாஷலிஸ்டு (Le Socialiste)  இதழல்
ரவளியோனது.
அதன்பிறுக,
ுகககறந்தபட்சகம் யமலும்  இரெண்டு ஆங்கி்ல
ரமாழரபயேர்ிப்கள, கூடெக்ுகககறயேச சிககதக்கிபபட்டெ வடிவில் , அரமரிக்காவில்
ரகாண்டுவரெிபபட்டுளளன.
அவற்றுள ஒன்று  இங்கி்லாந்தில் மறுபதிிபபாக
ரவளியோகிமளளது. பக்கூனின் (Bakounine) ரமாழரபயேர்த்த மத்லாவது ருஷயே
ரமாழரபயேர்ிபப் 1863-ஆம் ஆண்டுவாக்கில்[14] ரஜெனவாவில் ரகர்த்சகனின் யகா்லகல்
(Kerzen’s Kolokol)  இதழன் அசசககத்திலிரந்து ரவளியோனது . வீரெமிக்க யவரொ ஸைசலிச (Vera
Zasulich) ரமாழரபயேர்த்த  இரெண்டொவது ருஷயே ரமாழரபயேர்ிப்ம் [15] 1882- இல்
ரஜெனவாவிய்லயயே ரவளியோனது . ்தியே யடெனிுஷ பதிிப் ஒன்ககற
1885- இல்
யகாபன்ரஹகனில் ரவளியோன சகமக-ஜெனநாயேக நூல்திரெட்டு (Social-demokratisk Bibliothek)
என்ும் ரதாுகிபபில் காத்்லாம் . 1885- இல் பாரிசில் யசகாஷலிஸ்டு (Le Socialiste)  இதழல்
ஒர ்தியே ஃபிரரெெஞுவ ரமாழரபயேர்ிப் ரவளியோனது .  இதிலிரந்து ஸ்பானிுஷ
ரமாழரபயேர்ிப் உரவாக்கிபபட்டு 1886- இல் மாட்ரிடில் (Madrid) ரவளியோனது. ரஜெர்மன்
மறுபதிிப்குக்ுக கத்க்கில்கக்ல . ரமாத்தத்தில் ுகககறந்தது பன்னிரெண்டு  இரக்ுகம் .
ஆர்மீனியே ரமாழரபயேர்ிப் ஒன்று கான்ஸ்டொன்டியநாிபபிளில் சி்ல மாதங்குக்ுக மன்்
ரவளிவரெ  இரந்தது. ஆனால் அது ரவளிவரெவில்கக்ல . மார்க்சின் ரபயேர்தாங்கியே ஒர
்த்தகத்ககத ரவளியிடெிப பதிிபபாளர் பயேந்ததும் , ரமாழரபயேர்ிபபாளர் அககதத் தம்
ரசகாந்திப பககடெிபபாகக் ுகறிிபபிடெ மறுத்ததும் காரெத்ரமனக் யகளவிிபபட்யடென் .
 இன்ும் யவறுப்ல
ரமாழகளிலும் ரமாழரபயேர்க்கிபபட்டுளளது பற்றிக்
யகளவிிபபட்டுளயளன். ஆனால் அவற்ககற நான் பார்த்ததில்கக்ல .  இவ்வாறாக,
அறிக்கககயின் வரெ்லாறு , நவீனத் ரதாழ்லாளி வர்க்க  இயேக்கத்தின் வரெ்லாற்ககறிப
ரபரமளவக்ுகிப பிரெதிபலிக்கிறது . தற்யபாது அறிக்கககயோனது , ஐயேத்துக்ுக  இடெமின்றி
யசகாஷலிசக  இ்லக்கியேங்கள அககனத்திுளும் மிகிபபரெந்த அளவில் ரசகல்வாக்ுகிப
ரபற்ற, மிகவம் சகர்வயதசகத் தன்ககம ரகாண்டெ பககடெிபபாகத் திகூழகிறது
.
ககசகபீரியோவிலிரந்து கலிஃயபார்னியோவககரெ யகாடொு யகாடி உககழக்ுகம் மக்களால்
ரபாது யவகக்லத்திட்டெமாக அங்்ககரிக்கிபபட்டுளளது.
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ஆயிும் அறிக்ககக எழுதிபபட்டெ கா்லத்தில்,  இதககன நாங்கள யசகாஷலிஸ்டு அறிக்ககக
என அககழக்க மடியேவில்கக்ல. 1847- இல் யசகாஷலிஸ்டுகள எனிபபட்யடொர் ஒர்றம் ,
பல்யவறு கற்பனாவாதக் கரத்தககமிப்கககளத் தழுவியயோரொக அறியேிபபட்டெனர் :
 இங்கி்லாந்தில் ஓவனியேர்கள (Owenites)[16], ஃபிரொன்சில் ஃபூரியயேயேர்கள (Fourierists)[17].
 இவ்விர வகககயினரம் ஏற்ரகனயவ ரவறும் ுகறுங்ுகழுக்கள நிகக்லக்ுகத் தாூழந்து ,
படிிபபடியோக மககறந்து ரகாண்டிரந்தனர் . மறு்றம், மிகிப பல்யவறு வகககிபபட்டெ
சகமகிப ்ரெட்டெல்வாதிகள , ம்லதனத்துக்ுகம்  இ்லாபத்துக்ுகம் எந்தத் தீங்ுகம் யநரொதபடி ,
எல்்லா வகககயோன ஒட்டுயவகக்லகள ம்லம் , அககனத்து வகககயோன சகமகக்
ுகககறபாடுகககளமம் கககளவதாகிப பககறசகாற்றினர்.  இந்த  இர வகககயினரம் ரதாழ்லாளி
வர்க்க  இயேக்கத்துக்ுக ரவளியயே  இரந்துரகாண்டு, ரபரம்பாலும் ''படித்த'' வர்க்கங்களின்
ஆதரெககவயயே எதிர்யநாக்கியிரந்தனர் . ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் எந்திப புகதி , ரவறும்
அரெசியேல் ்ரெட்சிகள மட்டும் யபாதாது என்பககதத் ரதளிவபடெ உத்ர்ந்துரகாண்டு , ஒர
மழுககமயோன சகமதாயே மாற்றத்தின் யதககவககயேிப பககறசகாற்றியேயதா , அந்திப புகதி
அன்று தன்ககனக் கம்யூனிஸ்டு என்று அககழத்துக்ரகாண்டெது . அது பக்ுகவமற்ற ,
ரசகழுககமிபபடொத, மற்றிலும் உளுத்ர்வ வகககிபபட்டெ கம்யூனிசகமாகயவ  இரந்தது .
என்றாலும், அது ம்லாதாரெமான கரத்ககதத் ரதாட்டுக் காட்டியேது. ஃபிரொன்சில் காயபயின்
(Cabet)[18], ரஜெர்மனியில் ககவட்லிங்கின் (Weitling)[19] கற்பனாவாதக் கம்யூனிசகத்ககதத்
யதாற்றுவிக்ுகம் அளவக்ுகத் ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் மத்தியில் ஆற்றல் ரபற்றதாக
விளங்கியேது.  இவ்வாறாக, 1847- இல் யசகாஷலிசகம் என்பது நடுத்தரெ வர்க்க  இயேக்கமாகவம்,
கம்யூனிசகம் என்பது ரதாழ்லாளி வர்க்க  இயேக்கமாகவம்  இரந்தன . யசகாஷலிசகம்,
ுகககறந்தபட்சகம் [ஐயரொிபபா] கண்டெத்தில் ”மரியோககதக்ுகரியேதாக” விளங்கியேது. ஆனால்,
கம்யூனிசகம் அதற்ுக மிகவம் யநர்மாறானதாக  இரந்தது
. யமலும், மிகத்
ரதாடெக்கத்திலிரந்யத எங்குககடெயே கரத்யதாட்டெம் , ''ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின்
விடுதகக்ல என்பது ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தாய்லயயே ரபறிபபடெ யவண்டும் '' என்பதாுகம்.
எனயவ,  இவ்விர ரபயேர்களில்
[யசகாஷலிசகம், கம்யூனிசகம்] நாங்கள எககத
எடுத்துக்ரகாளள யவண்டும் என்பதில் எவ்வித ஐயேமம்  இரந்திரக்க மடியோது .
அயதாடு, அிபயபாதுமதல் அிபரபயேககரெ மறுதலிக்ுகம் எண்த்ம் எிபயபாதும் எங்குக்ுக
ஏற்பட்டெதில்கக்ல.
அறிக்கககயோனது எங்குககடெயே கூட்டுிப பககடெிபபாக  இரக்ுகம் நிகக்லயில்,  இதன் ககமயேக்
கரவாக அககமந்த அடிிபபககடெ வககரெயேறுிப் மார்க்ுவக்யக உரியேது என்பககதக் ுகறிிபபிடெ
நான் கடெககமிபபட்டுளளதாகக் கரதுகியறன் . அந்த அடிிபபககடெ வககரெயேறுிப்  இதுதான் :
வரெ்லாற்றின் ஒவ்ரவார கா்லகட்டெத்திலும் , அிபயபாது ரபாதுவாக நடெிபபிலுளள
ரபாரளாதாரெ உற்பத்தி மககறமம் பரிவர்த்தககன மககறமம் , அதிலிரந்து தவிர்க்கவியே்லா
வகககயில் ரபறிபபடும் சகமக அககமிப்மககறமம்தான் அடித்தளமாக அககமகின்றன .
அதன்மீயத அக்கா்லகட்டெத்தின் அரெசியேல் மற்றும் அறிவத்துககற வரெ்லாறு
எழுிபபிபபடுகிறது. அந்த அடித்தளத்திலிரந்து மட்டுயம அவற்ககற விளக்கவம் மடிமம் .
 இதன் காரெத்மாகயவ , மனிதுக்ல வரெ்லாறு மழுககமமம்
(நி்லத்ககதிப ரபாது
உககடெககமயோகக் ரகாண்டிரந்த ்ரொதனிப பழங்ுகடி சகமதாயேம் சிககதவற்ற
கா்லம்ரதாட்யடெ) வர்க்கிப யபாரொட்டெங்களின் வரெ்லாறாகயவ  இரந்துளளது . அதாவது,
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ுவரெண்டும் வர்க்கங்குக்ுகம் ுவரெண்டெிபபடும் வர்க்கங்குக்ுகம் , ஆும் வர்க்கங்குக்ுகம்
ஒடுக்கிபபடும் வர்க்கங்குக்ுகம்  இககடெயி்லான யபாரொட்டெங்களின் வரெ்லாறாகயவ
 இரந்துளளது.  இந்த வர்க்கிப யபாரொட்டெங்களின் வரெ்லாறானது பரித்ாமங்களின்
ரதாடெர்வரிககசகயோக அககமகிறது. அது,  இன்ககறயே கா்லகட்டெத்தில், ஒர மக்கியே கட்டெத்ககத
எட்டிமளளது. ுவரெண்டெிபபடும், ஒடுக்கிபபடும் வர்க்கம் அதாவது பாட்டொளி வர்க்கம் ,
தன்யனாடு கூடெயவ சகமதாயேம் மழுவககதமயம எல்்லா விதமான ுவரெண்டெல்
,
ஒடுக்ுகமககற, வர்க்கிப பாுகபாடுகள , வர்க்கிப யபாரொட்டெங்கள ஆகியேவற்றிலிரந்து
மற்றாகவம் மடிவாகவம் விடுவிக்க யவண்டும் . அவ்வாறு விடுவிக்காமல் ,
ுவரெண்டுகின்ற, ஒடுக்ுககின்ற வர்க்கத்தின் அதாவது மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின்
ஆதிக்கத்திலிரந்து தன்ுககடெயே விடுதகக்லககயேிப ரபற மடியோது என்கிற கட்டெத்ககத
எட்டிமளளது.
என் கரத்துிபபடி , டொர்விுககடெயே ரகாளககக உயிரியேலுக்ுக ஆற்றியே அயத பங்கிககன ,
 இந்த வககரெயேறுிப் வரெ்லாற்றியேலுக்ுக ஆற்றிப யபாவது நிசசகயேம். நாங்கள  இரவரம் 1845க்ுகச சி்ல ஆண்டுகள மன்பிரந்யத  இந்த வககரெயேறுிபககப யநாக்கிிப படிிபபடியோக
ரநரங்கி வந்துரகாண்டிரந்யதாம் . நான் ுவயயேசககசகயோக எந்த அளவக்ுக  இந்த
வககரெயேறுிபககப யநாக்கி மன்யனறி  இரந்யதன் என்பககத , " இங்கி்லாந்தில் ரதாழ்லாளி
வர்க்கத்தின் நிகக்லககம" (Conditions of the Working Class in England) என்ும் என்ுககடெயே
நூல்ம்லம் நன்ுக அறியே்லாம் . ஆனால், 1845-ஆம் ஆண்டு வசகந்த கா்லத்தில் ்ரரசகல்ஸ்
நகரில் மார்க்ககஸை நான் மீண்டும் சகந்தித்தயபாது , அவர்  இந்த வககரெயேறுிபககபத் தயோரொக
வுகத்து ககவத்திரந்தார் . நான்  இங்ுக எடுத்துககரெத்துளளது யபான்ற அயத அளவ
ரதளிவான ரசகாற்களில் என்மன்யன எடுத்துககவத்தார்.
1872-ஆம் ஆண்டு ரஜெர்மன் பதிிப்க்ுக நாங்கள  இரவரம் யசகர்ந்து எழுதியே
மகவககரெயிலிரந்து ்கூழக்காணம் புகதிககயே  இங்ுகத் தரகியறன்:
"கடெந்த  இரபத்ககதந்து ஆண்டுகளில் நிகக்லககமகள எவ்வளவதான் மாறியிரந்த
யபாதிலும்,  இந்த அறிக்கககயில் வுகத்துககரெக்கிபபட்டுளள ரபாதுக் யகாட்பாடுகள
ஒட்டுரமாத்தத்தில் என்றும்யபால்  இன்றும் சகரியோனககவயயே ஆுகம் . ஆங்காங்யக சி்ல
விவரெங்கககளச ரசகம்ககமிபபடுத்த்லாம் .  இந்தக் யகாட்பாடுகளின் நககடெமககறிப
பயேன்பாடு என்பது ,  இந்த அறிக்கககயயே ுகறிிபபிடுவதுயபா்ல , எல்்லா  இடெங்களிலும்
எல்்லாக் கா்லத்திலும் , அந்தந்தக் கா்லகட்டெத்தில் நி்லவக்கூடியே வரெ்லாற்று
நிகக்லககமகககளச சகார்ந்ததாகயவ  இரக்ுகம் .  இந்தக் காரெத்த்தால்தான் ,  இரெண்டொம்
பிரிவின்  இறுதியில் மன்ரமாழயேிபபட்டுளள ்ரெட்சிகரெ நடெவடிக்ககககள மீது
தனிசசிறிபபான அழுத்தம் எதுவம் தரெிபபடெவில்கக்ல. அந்திப புகதியின் வாசககத்ககதிப ப்ல
கூறுகளில்  இன்ககறக்ுக மிகவம் யவறுபட்டெ ரசகாற்களில் எழுத யவண்டியிரக்ுகம் . 1848
மதய்ல நவீனத் ரதாழல்துககற மகத்தான வளர்சசி கண்டுளளது ; அதுடென் கூடெயவ
ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் யமம்பட்டெ , விரிவககடெந்த அககமிப் வளர்சசி ரபற்றுளளது
[1872- இல் எழுதிபபட்டெ மகவககரெயின் ரஜெர்மன் ம்லத்தில்  இந்த வாக்கியேங்கள சகற்யற
மாறுபட்டுளளன. பார்க்க  இந்நூலின் பக்கம் 2]; மதலில் பிிபரெவரிிப ்ரெட்சியிலும், பிறுக
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அதனிும் மக்கியேமாகிப பாட்டொளி வர்க்கம் மதன்மத்லாக , மழுதாய்  இர மாதங்கள
அரெசியேல் ஆட்சியேதிகாரெம் வகித்த பாரிஸ் கம்யூனிலும் சி்ல நககடெமககற அுபவங்கள
கிககடெத்துளளன; -  இவற்ககறரயேல்்லாம் கத்க்கில் எடுத்துக் ரகாளயவாமாயின் ,  இந்த
யவகக்லத்திட்டெம் சி்ல விவரெங்களில் கா்லங் கடெந்ததாகி விடுகிறது . கம்யூனானது
மக்கியேமாக ஒன்ககற நிரபித்துக் காட்டியேது. அதாவது, ’ஏற்ரகனயவ தயோர்நிகக்லயிலுளள
அரெுவ எந்திரெத்ககதத் ரதாழ்லாளி வர்க்கம் ரவறுமயன கககிபபற்றி , அிபபடியயே தன் ரசகாந்த
யநாக்கங்குக்காகிப பயேன்படுத்திக்ரகாளள மடியோது’ . (பார்க்கவம்: ஃபிரொன்சில்
உளநாட்டுிப யபார் - சகர்வயதசகத் ரதாழ்லாளர் சகங்கிப ரபாதுக்ுகழுவின் யபரககரெ ,
்லண்டென், ட்ர்லவ், 1871. பக்கம் 15- இல்  இந்த விவரெம் யமலும் விரிவாக
விளக்கிபபட்டுளளது). தவிரெவம், யசகாஷலிசக  இ்லக்கியேத்ககதிப பற்றியே விமர்சகனம்
 இன்ககறயே கா்லகட்டெத்ககதிப ரபாறுத்தவககரெ யபாதுமானதல்்ல என்பது கூறாமய்ல
விளங்ுகம். ஏரனனில் 1847-ஆம் ஆண்டு வககரெதான் அதில் அ்லசகிபபட்டுளளது . அயதாடு,
பல்யவறு எதிர்க்கட்சிகுடென் கம்யூனிஸ்டுகளின் உறவநிகக்ல பற்றியே ுகறிிப்கள
(நான்காம் பிரிவ ) யகாட்பாட்டு அளவில்  இன்றும் சகரியோனககவயயே . என்றாலுங்கூடெ,
நககடெமககறயில் கா்லங் கடெந்தககவயயே . காரெத்ம்,  இன்ககறக்ுக அரெசியேல் நிகக்லககம
மற்றிலும் மாறிவிட்டெது . வரெ்லாற்றில் ஏற்பட்டுளள மன்யனற்றமானது , அிபபிரிவில்
பட்டியேலிடெிபபட்டுளள அரெசியேல் கட்சிகளில் மிகிப ரபரம்பா்லானவற்ககறிப
்விிபபரெிபபிலிரந்யத துககடெத்ரதறிந்துவிட்டெது”.
”ஆனாலும் அறிக்ககக ஒர வரெ்லாற்று ஆவத்மாக ஆகிவிட்டெது ,  இககதத்
திரத்துவதற்கான எந்த உரிககமமம்  இனி எங்குக்ுக  இல்கக்ல” . மார்க்ஸின் “ம்லதனம்”
நூலின் ரபரம்புகதிககயே ரமாழரபயேர்த்தவரொன திர.சகாமயவல் மர் தற்யபாககதயே  இந்த
ரமாழரபயேர்ிபபிககன உரவாக்கிமளளார் . நாங்கள  இரவரம் யசகர்ந்து  இதககனத்
திரத்தியேககமத்யதாம். வரெ்லாற்றுக் ுகறிிப்கககள விளக்ுககின்ற சி்ல ுகறிிப்ககரெகககள நான்
யசகர்த்துளயளன்.

ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்
்லண்டென், ஜெனவரி 30, 1888.
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1890-ஆம் ஆண்டின் ரஜெர்மன் பதிிப்க்ுக எழுதியே மகவககரெ
யமற்கண்டெ மகவககரெ [1883-ஆம் ஆண்டு ரஜெர்மன் பதிிப்க்ுகத் தான் எழுதியே
மகவககரெககயே ஏங்ரகல்ஸ் ுகறிிபபிடுகிறார்] எழுதிபபட்டெ பிறுக, அறிக்கககயின் ஒர ்தியே
ரஜெர்மன் பதிிப் மீண்டும் அவசியேமாகிமளளது . அத்துடென் அறிக்கககக்ுகம் நிககறயேயவ
நிகூழந்துளளன. அவற்ககறமம்  இங்ுகிப பதிவ ரசகய்தாக யவண்டும்.
யவரொ ஸைசலிச ரமாழரபயேர்த்த  இரெண்டொவது ரெுஷயே ரமாழரபயேர்ிப் ஒன்று 1882- இல்
ரஜெனவாவில் ரவளியோனது . அந்திப பதிிப்க்ுக மார்க்ஸைும் நாும் மகவககரெ
எழுதியனாம். துரெதிர்ுஷடெவசகமாக அம்மகவககரெயின் ம்ல ரஜெர்மன் கககரயேழுத்துிப பிரெதி
காத்ாமல் யபாய்விட்டெது [20]. ஆகயவ அககத நான் ரெுஷயே ரமாழயிலிரந்து திரிபபி
ரமாழரபயேர்த்தாக யவண்டும்.  இது ம்ல உககரெககயே எந்த வகககயிலும் யமம்படுத்திப
யபாவதில்கக்ல. அந்த மகவககரெ வரமாறு:

கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி அறிக்ககக யின் மத்லாவது ருஷயேிப பதிிப் , பக்கூனின் ரமாழ
ரபயேர்த்தது, அறுபதாம் ஆண்டுகளின் ரதாடெக்கத்தில் யகா்லகல் ஏட்டின் அசசககத்தால்
ரவளியிடெிபபட்டெது. யமகக்ல நாட்டினரொல் அிபயபாது அதில் (அறிக்கககயின் அந்த
ருஷயேிப பதிிபபில்) ஓர்  இ்லக்கியே ஆர்வத்ககத மட்டுயம காத் மடிந்தது . அத்தகககயே ஒர
கண்யத்ாட்டெம்  இன்று சகாத்தியேமற்றது . அறிக்கககயில், பல்யவறு நாடுகளில் பல்யவறு
எதிர்க்கட்சிகள ரதாடெர்பாகக் கம்யூனிஸ்டுகளின் நிகக்லபாட்ககடெ எடுத்துக்கூறும்
கககடெசிிப பிரிவ , அந்தக் கா்லத்தில் (1847 டிசகம்பர்) பாட்டொளி வர்க்க  இயேக்கம்
 இன்ும்கூடெ எவ்வளவ ுகறுகியே களத்தினில் ரசகயேல்படுவதாக  இரந்தது என்பககத மிகத்
ரதளிவாகயவ எடுத்துக் காட்டுகிறது . ுகறிிபபாக ருஷயோ, அரமரிக்க ஐக்கியே நாடுகள
ஆகியேககவ பற்றியே தகவல்கள  இிபபிரிவில் விடுபட்டுளளன . அககனத்து ஐயரொிபபியேிப
பிற்யபாக்கின் கககடெசிிப ரபரம் யகாட்ககடெயோக ருஷயோவம் , ுகடியயேற்றத்தின் ம்லம்
ஐயரொிபபாவின் உபரிிப பாட்டொளி சகக்திகககள ஈர்த்துக் ரகாளும் நாடொக அரமரிக்க
ஐக்கியே நாடும்  இரந்துவந்த கா்லம் அது .  இர நாடுகும் ஐயரொிபபாவக்ுக
ம்லிபரபாரளகககள வழங்கின . அயத யவககளயில் , ஐயரொிபபியேத் ரதாழற்சகாகக்லகளில்
உற்பத்தியோன ரபாரளகளின் விற்பககனச சகந்ககதகளாகவம் விளங்கின . ஆகயவ
அக்கா்லகட்டெத்தில்  இர நாடுகும் ஏயதும் ஒர வகககயில் அன்ககறயே ஐயரொிபபியே
அககமிபபின் ஆதாரெத் தண்களாய்த் திகூழந்தன.
 இன்று நிகக்லககம எிபபடி மாறிவிட்டெது ! ஐயரொிபபியேக் ுகடியயேற்றம்தான் வடெ
அரமரிக்காவின் மிகிபரபரம் விவசகாயேிப ரபாருற்பத்திக்ுகத் காரெத்மாக அககமந்தது .
 இந்த உற்பத்தி உரவாக்கியே யபாட்டியயோ  இன்று ஐயரொிபபாவிலுளள சிறிதும்
ரபரிதுமான நி்லவககடெககமயின் அடித்தளங்கககளயயே உலுக்கி வரகின்றது . அத்துடென்,
 இதுநாளவககரெ நி்லவிவந்த , யமற்ுக ஐயரொிபபாவின் , ுகறிிபபாக  இங்கி்லாந்தின்
ரதாழல்துககற ஏகயபாகத்ககத ரவுகவிககரெவில் தகர்த்துவிடும் அளவக்ுக அத்தககன
ஆற்றய்லாடும், அவ்வளவ ரபரியே அளவிலும், அரமரிக்க ஐக்கியே நாடு தனது அளவி்லாத்
ரதாழல்துககற ம்லாதாரெங்கககளிப பயேன்படுத்திக் ரகாளவககத  இந்தக் ுகடியயேற்றம்
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சகாத்தியேமாக்கியேது.  இவ்விர நிகக்லககமகும் அரமரிக்க நாட்டின்மீயத ்ரெட்சிகரெமான
மககறயில் எதிர்விககன ஆற்றுகின்றன . அரெசியேல் அககமிப் மழுககமக்ுகம்
அடிிபபககடெயோக விளங்ுகம், விவசகாயிகளின் சிறியே , நடுத்தரெ நி்லவககடெககமகள,
மிகிபரபரம் பண்ககத்களின் யபாட்டிக்ுகிப படிிபபடியோகிப பலியோகின்றன . கூடெயவ,
ரதாழ்லகிப பிரெயதசகங்களில் ரபரந்திரெளான பாட்டொளி வர்க்கமம் , வியேத்துக ம்லதனக்
ுகவிிப்ம் மதன்மககறயோக வளர்சசிரபற்று வரகின்றன.
 இிபயபாது ருஷயோககவிப பாரங்கள ! 1848 – 49 ஆம் ஆண்டுிப ்ரெட்சியின்யபாது
ஐயரொிபபியே மடியேரெசகர்கள மட்டுமல்்ல, ஐயரொிபபியே மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தினரம்கூடெ,
அிபயபாதுதான் விழத்ரதழத் ரதாடெங்கியிரந்த பாட்டொளி வர்க்கத்திடெமிரந்து திபபிக்க ,
ருஷயேத் தகக்லியடுதான் ஒயரெ தீர்வ என நம்பினர். ஜொர் மன்னர் ஐயரொிபபியேிப பிற்யபாக்கின்
தகக்லவரொகிப பிரெகடெனிபபடுத்திபபட்டொர் .
 இன்ககறக்ுக,
அவர் ்ரெட்சியின்
யபார்க்கககதியோக காட்சினாவில் (Gatchina)  இரக்கிறார். ருஷயோயவா, ஐயரொிபபாவில்
்ரெட்சிகரெ நடெவடிக்கககயின் மன்னணிிப பககடெயோகத் திகூழகிறது.
ரவுகவிககரெவில் நிகழவிரக்ுகம் , நவீன மத்லாளித்துவச ரசகாத்துககடெககமயின்
தவிர்க்கவியே்லாத் தகர்விககனிப பிரெகடெனிபபடுத்துவககதயயே கம்யூனிஸ்டு அறிக்ககக தனது
யநாக்கமாகக் ரகாண்டுளளது . ஆனால் ருஷயோவில் , அதியவகமாக வளர்ந்துவரம்
மத்லாளித்துவச ுவரெண்டெல் ,  இிபயபாதுதான் வளரெத் ரதாடெங்கிமளள மத்லாளித்துவ
நி்லவககடெககம ஆகியேவற்றுடென் கூடெயவ , பாதிக்ுகம் யமற்பட்டெ நி்லம் விவசகாயிகளின்
ரபாது உககடெககமயோக  இரிபபககத நாம் காண்கியறாம் .  இிபயபாதுளள யகளவி  இதுதான்:
ருஷயே ஒிபஷீனா (obshchina) [கிரொமச சகமகம் ] அககமிப்மககற ரவுகவாகச
சிககதவற்றிரிபபிும், ்ரொதன நி்லிப ரபாது உககடெககமயின் ஒர வடிவமான  இது ,
யநரெடியோகக் கம்யூனிசகிப ரபாது உககடெககம என்ும் உயேர்ந்த வடிவத்துக்ுக
வளர்சசிமறுமா? அல்்லது அதற்ுக மாறாக , யமற்ுக நாடுகளின் வரெ்லாற்று ரதியோன
பரித்ாம வளர்சசியோக அககமந்த, அயத சிககதந்தழமம் நிகூழசசிிபயபாக்ககக மதலில் அது
கடெந்து தீரெ யவண்டுமா?
 இதற்ுக,  இன்ககறக்ுகச சகாத்தியேமாக  இரக்ுகம் ஒயரெ பதில்  இதுதான்
: ருஷயேிப
்ரெட்சியோனது யமற்ுக நாடுகளில் ஒர பாட்டொளி வர்க்கிப ்ரெட்சிக்ுக மன்யனாடி ஆகி ,
 இரெண்டும் ஒன்றுக்ரகான்று துககத்நிற்ுகமாயின், நி்லத்தின் மீதான தற்யபாககதயே ருஷயேிப
ரபாது உககடெககம, கம்யூனிசக வளர்சசிக்கான ரதாடெக்கிப ்ளளியோகிப பயேன்படெக்கூடும்.

கார்ல் மார்க்ஸ், ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்
்லண்டென், ஜெனவரி 21, 1882"
ஏறத்தாழ  இயத கா்லத்தில் ஒர ்தியே யபாலிுஷ பதிிப் கம்யூனிஸ்டு அறிக்ககக (Manifest
Kommunistyczny) என்ற ரபயேரில் ரஜெனவாவில் ரவளிவந்தது.
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 இதுதவிரெ, ஒர ்தியே யடெனிுஷ ரமாழரபயேர்ிப் 1885-ஆம் ஆண்டு சகமக-ஜெனநாயேக
நூல்திரெட்டு (Social-demokratisk Bibliothek) என்ும் ரதாுகிபபில் ரவளியோகிமளளது .
துரெதிர்ுஷடெவசகமாக அது மழுககம ரபற்றதாக  இல்கக்ல . மக்கியேத்துவம் ரகாண்டெ சி்ல
வாசககங்கள ரமாழரபயேர்ிபபாளரக்ுகக் கடினமாகத் யதான்றின யபாலும், எனயவ அககவ
விடெிபபட்டுளளன. அயதாடுகூடெ,  இங்ுகம் அங்ுகம் கவனக் ுகககறவின் அறிுகறிகும்
ரதன்படுகின்றன. ரமாழரபயேர்ிபபாளர்  இன்ும் சகற்யற கூடுத்லான அக்கககற
எடுத்திரந்தால் அவர் மிகவம் உன்னதமான ஒர பககடெிபககபத் தந்திரக்க மடிமம்
என்பககத அவரெது ரமாழரபயேர்ிப் ்்லிபபடுத்துகிறது . எனயவ, அவரெது கவனக் ுகககறவ
வரத்தம் ரகாளளத்தக்க வகககயில் மிகவம் ரவளிிபபககடெயோகத் ரதரிகின்றது.
1885-ஆம் ஆண்டில் பாரிசில் யசகாஷலிஸ்டு (Le Socialiste)  இதழல் ஒர ்தியே ஃபிரரெெஞுவ
ரமாழரபயேர்ிப் ரவளிவந்தது .  இன்றுவககரெ ரவளியோனவற்றுள  இதுயவ மிகச சிறந்த
ரமாழரபயேர்ிபபாுகம்.  இதிலிரந்து ரமாழரபயேர்க்கிபபட்டெ ஸ்பானிுஷ பதிிப் ஒன்று
அயத ஆண்டில் ரவளியோனது . மதலில் மாட்ரிடில் யசகாஷலிஸ்டு (El Socialista)  இதழல்
ரவளியோனது. அதன்பின் பிரெுவரெ வடிவில் மீண்டும் ரவளியிடெிபபட்டெது : Manifiesto del
Partido Comunista por Carlos Marx y F.Engels, Madrid, Administracion de El Socialista, Hernan Cortes
8. ுவவாரெஸ்யேமான ஒர விவரெத்ககதமம்  இங்ுகக் ுகறிிபபிடெ்லாம் எனக் கரதுகியறன் . 1887 இல் ஆர்மீனியே
ரமாழரபயேர்ிப் ஒன்றின் கககரயேழுத்துிப பிரெதி
கான்ஸ்டொன்டியநாிபபிளில் ஒர பதிிபபாளரிடெம் தரெிபபட்டெது . ஆனால், அந்த நல்்ல
மனிதயரொ மார்க்ஸ் ரபயேககரெத் தாங்கியே ஒர பககடெிபககப ரவளியிடும் துணிககவிப
ரபற்றிரக்கவில்கக்ல. நூ்லாசிரியேர் என தன்ுககடெயே ரசகாந்திப ரபயேககரெயயே
யபாட்டுக்ரகாளுமாறு ரமாழரபயேர்ிபபாளரக்ுக ஆய்லாசகககன கூறினார் . என்றாலும்
ரமாழரபயேர்ிபபாளர் அதற்ுக மறுத்துவிட்டொர்.
ஒன்ககறத் ரதாடெர்ந்து மற்ரறான்று எனக் கூடெக்ுகககறயேத் துல்லியேமற்ற ப்ல அரமரிக்க
ரமாழரபயேர்ிப்கள  இங்கி்லாந்தில் மீண்டும் மீண்டும் மறுபதிிப்களாக
ரவளியோனபின், ஒரவழயோக 1888- இல் ஒர நம்பகமான பதிிப் ரவளியோனது .  இதககன
என் நண்பர் சகாமயவல் மர் ரமாழரபயேர்த்திரந்தார். அசசககத்துக்ுக அுிப்மன் நாங்கள
 இரவரம் யசகர்ந்து மீண்டும் ஒரமககற அதககனச சகரிபார்த்யதாம் .  இந்திப பதிிபபின்
தகக்லிப்: Manifesto of the Communist Party, by Karl Marx and Frederick Engels. Authorised English
Translation, edited and annotated by Frederick Engels, 1888, London, William Reeves, 185 Fleet st., E.C.
அந்திப பதிிபபின் ுகறிிப்கள சி்லவற்ககற தற்யபாககதயே  இந்திப பதிிபபில் யசகர்த்துளயளன்.
அறிக்கககயோனது தனக்யக உரியே ஒர வரெ்லாற்ககறக் ரகாண்டுளளது . அது ரவளிவந்த
கா்லத்தில்,  இன்ும் அதிக எண்ணிக்கககககயேத் ரதாடொத , அிபயபாதிரந்த [ுகககறந்த
எண்ணிக்கககயி்லான] விெஞஞான யசகாஷலிசக மன்னணிிப பககடெயினர் ஆர்வத்யதாடு
அதககனக் ரகாண்டொடினர்
(மத்லாவது மகவககரெயில் ுகறிிபபிட்டுளள
ரமாழரபயேர்ிப்களின் விவரெம்  இதககன உறுதிிபபடுத்துகிறது ). 1848 ஜெூனனில் பாரிஸ்
ரதாழ்லாளர்குக்ுக ஏற்பட்டெ யதால்விககயேத் ரதாடெர்ந்து உரவான பிற்யபாக்ுகச
சகக்திகளால் மிக விககரெவிய்லயயே அறிக்ககக பின்னிகக்லக்ுகத் தளளிபபட்டெது . மடிவாக,
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1852 நவம்பரில் ரகாய்லான் கம்யூனிஸ்டுகுக்ுகத் தண்டெககன விதிக்கிபபட்டெதன்
காரெத்மாக [பிந்ககதயே மகவககரெ ஒன்றில் ரகாய்லான் கம்யூனிஸ்டு வழக்ுக பற்றி
விளக்கமாகக் கூறிபபடுகிறது ], ”சகட்டெத்தின்படி” அது தீண்டொத் தகாததாக தளளி
ககவக்கிபபட்டெது. பிிபரெவரிிப ்ரெட்சிககயேத் ரதாடெர்ந்து , ரதாழ்லாளர்களின்  இயேக்கம்
ரபாது அரெங்கிலிரந்து மககறந்தது . அத்துடென் கூடெயவ , அறிக்கககமம் பின்னிகக்லக்ுகிப
யபாய்சயசகர்ந்தது.
ஆும் வர்க்கங்குககடெயே அதிகாரெத்தின்மீது ஒர ்தியே தாக்ுகதலுக்ுகிப யபாதுமான
ப்லத்ககத ஐயரொிபபியேத் ரதாழ்லாளி வர்க்கம் மீண்டும் திரெட்டியேயபாது , சகர்வயதசகத்
ரதாழ்லாளர் சகங்கம் [அகி்லம்] உரிபரபற்றது. ஐயரொிபபாககவமம் அரமரிக்காககவமம்
யசகர்ந்த யபார்க்ுகத்ம் மிக்க ரதாழ்லாளி வர்க்கம் மழுவககதமம் ஒயரெ ரபரம் பககடெயோக
ஒன்றிககத்ிபபயத  இசசகங்கத்தின் ுகறிக்யகாளாக  இரந்தது . ஆகககயோல், அறிக்கககயில்
வுகத்துககரெக்கிபபட்டெ யகாட்பாடுகளிலிரந்து ரதாடெங்க  இயே்லவில்கக்ல . ஆங்கிய்லயேத்
ரதாழற்சகங்கங்குக்ுகம், ஃபிரொன்ுவ, ரபல்ஜியேம்,  இத்தாலி, ஸ்ரபயின் ஆகியே நாடுகககளச
யசகர்ந்த
்ரயதான்
(Proudhon)
ஆதரெவாளர்குக்ுகம்,
ரஜெர்மன் நாட்டு
்லஸ்ஸைாலியேர்குக்ுகம் (Lassalleans)[ஏ 3] கதககவ அககடெத்துவிடொத யவகக்லத்திட்டெம்
ஒன்ககறயயே அகி்லமானது கககடெிபபிடிக்க யவண்டியே கட்டொயேம்  இரந்தது. அகி்லத்தின்

[ஏ 3] ்லஸ்ஸைால் (Lassalle) எங்களிடெம் தனிிபபட்டெ மககறயில் எிபயபாதும் தம்ககம
மார்க்சின் ”சடெர்” என்யற கூறி வந்துளளார் . அதன்படியயே அவர் ரபரம்பாலும்
அறிக்கககயின் யகாட்பாடுகுக்ுக  இத்ங்கயவ ரசகயேல்பட்டொர்
.
அவககரெிப
பின்பற்றியேவர்கககளிப ரபாறுத்தவககரெ நிகக்லபாடு மற்றிலும் யவறாக  இரந்தது . அரெுவக்
கடென் உதவிமடென் நடெத்திபபடும் கூட்டுறவத் ரதாழற்கூடெங்குக்கான
(Co-operative
Workshops) ்லஸ்ஸைாலின் யகாரிக்கககக்ுக அிபபால் அவர்கள ரசகல்்லவில்கக்ல . அவர்கள
ஒட்டுரமாத்தத் ரதாழ்லாளி வர்க்கத்ககதமம் அரெுவ உதவியின் ஆதரெவாளர்கள , ுவயேஉதவியின் ஆதரெவாளர்கள எனிப பிரித்துவிட்டெனர். [ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே ுகறிிப்].

சகட்டெதிட்டெங்குக்ுக மகவககரெயோக அககமந்த  இந்த யவகக்லத்திட்டெத்ககத மார்க்ஸ் ,
பக்கூனிும் அரொஜெகவாதிகும்கூடெ ஏற்றுக்ரகாளும் வகககயில் , யமதககமமடென்
வககரெந்து ரகாடுத்தார், அறிக்கககயில் வககரெயேறுக்கிபபட்டுளள ரகாளககககளின், மடிவான
ரபரம்ரவற்றிக்ுக, மார்க்ஸ், ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் அறிவவுட்ப வளர்சசி ஒன்ககற
மட்டுயம மற்றாக நம்பினார் . ஒன்றிககத்ந்த ரசகயேல்பாடு, பரெஸ்பரெக் க்லந்துககரெயோடெல்
ஆகியேவற்றின்ம்லம் அத்துக வளர்சசி நிசசகயேமாய் நிகூழந்தாக யவண்டும் . ஆத்லால்,
ம்லதனத்துக்ுக எதிரொன யபாரொட்டெத்தின் நிகூழவகும் , சகாதக பாதகச சூழநிகக்லகும்,
ரவற்றிகககளமம்விடெ அதிகமாகத் யதால்விகும் , சகக்ல யநாய்தீர்க்ுகம் சகெஞசவிகள என
 இதுநாளவககரெ யபாரொளிகள எண்ணியேககவ யபாதுமானககவ அல்்ல என்பககத
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அவர்குக்ுக உத்ர்த்தும் .
ரதாழ்லாளர்களின் விடுதகக்லக்கான
ரமய்யோன
நிகக்லககமகககளிப பற்றியே ஒர ரதளிவான ்ரிதலுக்ுக அவர்களின் மனங்கககளிப ரபரிதும்
பக்ுகவமககடெயேதாக ஆக்ுகம் என மார்க்ஸ் கரதினார் . மார்க்ஸின் எண்த்ம் சகரியோகயவ
 இரந்தது. அகி்லம் ககக்லக்கிபபட்டெ 1874-ஆம் ஆண்டு  இரந்த ரதாழ்லாளி வர்க்கம் ,
அகி்லம் ரதாடெங்கிபபட்டெ 1864-ஆம் ஆண்டின் ரதாழ்லாளி வர்க்கத்திலிரந்து மற்றிலும்
யவறுபட்டெதாக  இரந்தது. ்லத்தீனியே நாடுகளில் ்ரயதானியேமம், ரஜெர்மனியில் அதற்யக
உரியே தனிவககக ்லஸ்ஸைாலியேமம் மககறந்து ரகாண்டிரந்தன . கககடெந்ரதடுத்த
பககழககமவாதிப யபாக்ுகளள ஆங்கிய்லயேத் ரதாழற்சகங்கங்களகூடெிப படிிபபடியோக
மன்யனறி, 1887- இல் அவற்றின் ஸ்வான்சி மாநாட்டுத் தகக்லவர் , “[ஐயரொிபபா] கண்டெத்து
யசகாஷலிசகத்திடெம் எமக்கிரந்த அசசகரமல்்லாம் மககறந்துவிட்டெது” என்று , அவற்றின்
சகார்பில் அறிவிக்கத் துணிமம் அளவக்ுக வந்திரக்கின்றன . என்றாலும் [ஐயரொிபபா]
கண்டெத்து யசகாஷலிசகமானது, 1887-ஆம் ஆண்டுவாக்கில், ஏறத்தாழ மற்ற மழுக்க, மன்்
அறிக்கககயில் கட்டியேங்கூறியே அயத ரகாளகககககயேக் ுகறிிபபதாக  இரந்தது .  இவ்வாறாக,
அறிக்கககயின் வரெ்லாறானது 1848-ஆம் ஆண்டுக்ுகிப பிறகான நவீனத் ரதாழ்லாளி வர்க்க
 இயேக்கத்தின் வரெ்லாற்ககற ஓரெளவக்ுகிப பிரெதிபலிக்கிறது என்லாம் . ஐயேத்துக்ுக  இடெமின்றி,
அறிக்கககதான், தற்யபாது யசகாஷலிசக  இ்லக்கியேங்கள அககனத்திுளும் மிகிபபரெந்த
அளவில் வினியயோகிக்கிபபட்டெ , மிகவம் சகர்வயதசகத் தன்ககமரகாண்டெ பககடெிபபாகத்
திகூழகிறது. ககசகபீரியோவிலிரந்து கலிஃயபார்னியோவககரெமளள அககனத்து நாடுகளின்
யகாடொு யகாடித் ரதாழ்லாளர்குககடெயே ரபாது யவகக்லத்திட்டெமாக விளங்ுககிறது.
 இரந்தயபாதிலும், அறிக்ககக ரவளியோனயபாது, அதககன நாங்கள யசகாஷலிஸ்டு
அறிக்ககக என அககழக்க மடியேவில்கக்ல. 1847- இல்  இரெண்டு வகககயினர் யசகாஷலிஸ்டுகள
எனக் கரதிபபட்டெனர் . ஒர்றம் பல்யவறு கற்பனாவாதக் கரத்தககமிப்களின்
ஆதரெவாளர்கள  இரந்தனர் . ுகறிிபபாக,  இங்கி்லாந்தில் ஓவனியேர்கள , ஃபிரொன்சில்
ஃபூரியயேயேர்கள.  இவ்விர வகககயினரம் அக்கா்லத்திய்லயயே ுகறுங்ுகழுக்கள நிகக்லக்ுகச
ுவரங்கிிப படிிபபடியோக மககறந்து ரகாண்டிரந்தனர் . மறு்றம் மிகிப பல்யவறு
வகககிபபட்டெ சகமகிப ்ரெட்டெல்வாதிகள  இரந்தனர் . ம்லதனத்துக்ுகம் ்லாபத்துக்ுகம்
 இம்மியேளவம் தீங்ுக யநரொதபடி,  இவர்கள தமது சகக்ல யநாய்நீக்ுகம் சகெஞசவிகள ம்லமம்
அககனத்துவககக சில்்லககற ஒட்டு யவகக்லகள ம்லமம் சகமகக் யகடுகககளக் கககளயே
விரம்பினர்.  இவ்விர வகககயினரம் ரதாழ்லாளர்  இயேக்கத்துக்ுக ரவளியயே
 இரந்தவர்கள. 'படித்த' வுகிபபாரின் ஆதரெககவயயே அதிகமாக நாடியேவர்கள . என்றாலும்
ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் ஒர புகதி சகமதாயே அககமிபககபத் தீவிரெமாக மாற்றி அககமக்க
யவண்டுரமனக் யகாரியேது. ரவறும் அரெசியேல் ்ரெட்சிகள மட்டும் யபாதாது என்பககத அது
தீர்க்கமாக உத்ர்ந்திரந்தது.  இிபபுகதி அன்று தன்ககனக் கம்யூனிஸ்டு என்று அககழத்துக்
ரகாண்டெது.  இன்னமம் அது, ரசகழுககமிபபடொத, மற்றிலும் உளுத்ர்வ வகககிபபட்டெ ,
ப்ல யவககளகளில் ரபரம்பாலும் பக்ுகவமற்ற ஒர கம்யூனிசகமாகயவ  இரந்தது .
என்றாலும் அது , ஃபிரொன்சில் காயபயின் 'ஐயகரியேக்' கம்யூனிசகம், ரஜெர்மனியில்
ககவட்லிங்கின் கம்யூனிசகம் ஆகியே  இரெண்டு கற்பனாவாதக் கம்யூனிசக அககமிப்கககளத்
யதாற்றுவிக்ுகம் அளவக்ுக ஆற்றல் வாய்ந்ததாக விளங்கியேது . 1847- இல் யசகாஷலிசகம்
என்பது மத்லாளித்துவ வர்க்க  இயேக்கத்ககதமம் [யவரறார மகவககரெயில் நடுத்தரெ வர்க்க
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 இயேக்கம் எனக் ுகறிிபபிட்டுளளார் ], கம்யூனிசகம் என்பது ரதாழ்லாளி வர்க்க
 இயேக்கத்ககதமம் ுகறிிபபனவாக  இரந்தன . யசகாஷலிசகமானது, ுகககறந்தபட்சகம்
[ஐயரொிபபா] கண்டெத்தில் மிகவம் மரியோககதக்ுக உரியேதாக விளங்கியேது , ஆனால்
கம்யூனிசகயமா அதற்ுக யநர்மாறானதாக  இரந்தது . நாங்கள மிகத் ரதாடெக்க
கா்லம்ரதாட்யடெ, 'ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் விடுதகக்ல என்பது ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின்
ரசகயேல்பாட்டொல்தான் ரபறிபபட்டொக யவண்டும் '[21] என்ற தீர்மானகரெமான
கரத்யதாட்டெத்ககதக் ரகாண்டிரந்யதாம் . எனயவ, [யசகாஷலிசகம், கம்யூனிசகம் என்கிற ]
 இரெண்டு ரபயேர்குள எககதத் யதர்ந்ரதடுத்துக்ரகாளள யவண்டும் என்பது ுகறித்து
அன்ககறக்ுக எங்களிடெம் எவ்விதத் தயேக்கமம்  இரந்திரக்க மடியோது . அன்றுமதல்
 இன்றுவககரெ அிபரபயேககரெ நிரொகரிக்ுகம் எண்த்ம் ஒரயபாதும் எங்குக்ுக
ஏற்பட்டெதில்கக்ல.
”உ்லகத் ரதாழ்லாளர்கயள, ஒன்றுயசகரங்கள!” [அடிக்ுகறிிப் எண் 52 காண்க] நாற்பத்து
 இரெண்டு ஆண்டுகுக்ுக மன்் , பாட்டொளி வர்க்கம் தனது ரசகாந்தக் யகாரிக்ககககககள
மன்ககவத்துத் திரெண்ரடெழுந்த அந்த மத்லாவது பாரிஸ் ்ரெட்சியின் தறுவாயில் , நாங்கள
 இந்த மழக்கத்ககத உ்லகத்துக்ுகிப பிரெகடெனம் ரசகய்தயபாது , மிகசசி்ல ஆதரெவக் ுகரெல்கயள
எழுந்தன. என்றாலும், 1864 ரசகிபடெம்பர் 28- இல் ரபரம்பா்லான யமற்ுக ஐயரொிபபியே
நாடுகளின் பாட்டொளி மக்கள , ரபரககமமிக்க நிககனவக்ுகரியே சகர்வயதசகத் ரதாழ்லாளர்
சகங்கத்தில் [மத்லாவது அகி்லம் ] கககயகாத்து நின்றார்கள .  இந்த அகி்லம் ஒன்பது
ஆண்டுகயள நீடித்தது என்பது உண்ககமதான் . ஆனால் அது உரவாக்கியே , அககனத்து
நாட்டுிப பாட்டொளிகளின் அழவில்்லா ஐக்கியேமானது  இன்ும் நிகக்லத்து நிற்கிறது ,
எிபயபாககதமம்விடெ வலிககமமிக்கதாக வாூழகிறது என்பதற்ுக  இன்ககறயே நாககளவிடெ
யவறு சிறந்த சகாட்சி ஏதுமில்கக்ல . காரெத்ம்,  இந்த வரிகககள நான் எழுதிக்
ரகாண்டிரக்ுகம்  இன்ககறயே தினம் [22], ஐயரொிபபாககவமம் அரமரிக்காககவமம் யசகர்ந்த
பாட்டொளி வர்க்கம் தனது யபாரிடும் சகக்திகககள யம்லாய்வ ரசகய்து வரகின்றது .  இந்திப
யபாரொட்டெ சகக்திகள மதன்மத்லாகத் திரெட்டெிபபட்டுளளன . அதுவம் ஒயரெ
பககடெயேணியோக, ஒயரெ ரகாடியின் ்கூழ , ஒயரெ உடெனடிக் ுகறிக்யகாுக்காகத்
திரெட்டெிபபட்டுளளன. 1866- இல் அகி்லத்தின் ரஜெனவா மாநாட்டிலும் , மீண்டும் 1889- இல்
பாரிஸ் ரதாழ்லாளர் மாநாட்டிலும் பிரெகடெனிபபடுத்தியேககதிபயபால் , ஒயரெ மாதிரியோன
எட்டு மணியநரெ யவகக்லநாள என்பககத மககறயோகச சகட்டெம்  இயேற்றி நிகக்லநாட்டெ
யவண்டும் என்பயத அந்தக் ுகறிக்யகாள ஆுகம் .  இன்ககறயே  இந்தக் காட்சி , அககனத்து
நாடுகளின் ரதாழ்லாளர்கும்  இன்ககறக்ுக ரமய்யோகயவ ஒன்று யசகர்ந்துவிட்டொர்கள
என்கிற உண்ககமககயே, அககனத்து நாடுகளின் மத்லாளிகும் நி்லிபபிரெ்க்கும் காணம்
வண்த்ம் அவர்களின் கண்கககளத் திறக்ுகம்.
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 இதககன மார்க்ஸ் அவர்கள தம் கண்ரகாண்டு யநரில் கண்டு களிக்க  இிபயபாது என்
பக்கத்தில்  இரந்தால் எவ்வளவ நன்றாயிரக்ுகம்!

ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்
்லண்டென், யம 1, 1890.
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1892-ஆம் ஆண்டின் யபாலிுஷ பதிிப்க்ுக எழுதியே மகவககரெ
கம்யூனிஸ்டு அறிக்கககயின் ஒர ்தியே யபாலிுஷ பதிிப்க்ுகத் யதககவ ஏற்பட்டுளளது
என்கிற உண்ககம பல்யவறு சிந்தககனகககள எழுிபபிமளளது.
அககனத்துக்ுகம் மத்லாவதாக , அண்ககமக் கா்லமாகயவ , அறிக்கககயோனது ஐயரொிபபாக்
கண்டெத்தில் ரபரவீதத் ரதாழல்துககறயின் வளர்சசிககயேக் காட்டும் ஒர ுவட்டுகககயபா்ல
(index) ஆகியிரிபபது ுகறிிபபிடெத் தக்கதாுகம் . ஒர ுகறிிபபிட்டெ நாட்டில் ரபரவீதத்
ரதாழல்துககற விரிவககடெமம் அயத அளவக்ுக , அந்நாட்டுத் ரதாழ்லாளர்களிககடெயயே ,
உககடெககம வர்க்கங்கள ரதாடெர்பாகத் ரதாழ்லாளி வர்க்கம் என்ற மககறயில் அவர்களின்
நிகக்லபாடு ுகறித்துத் ரதளிவரபற யவண்டியே யதககவமம் வளர்கின்றது . யசகாஷலிசக
 இயேக்கம் அவர்களிககடெயயே பரெவகின்றது . அறிக்கககக்கான யதககவமம் அதிகரிக்கின்றது .
 இவ்வாறு, ஒவ்ரவார நாட்டிலும் , அந்த நாட்டு ரமாழயில் வினியயோகமாகின்ற
அறிக்கககயிுககடெயே பிரெதிகளின் எண்ணிக்கககககயேக் ரகாண்டு, அந்நாட்டுத் ரதாழ்லாளர்
 இயேக்கத்தின் நிகக்லககயே மட்டுமன்றிிப ரபரவீதத் ரதாழல்துககறயின் வளர்சசி
நிகக்லககயேக்கூடெிப ரபரமளவ துல்லியேமாக அளவிட்டுவிடெ மடிமம்.
அதன்படி, ்தியே யபாலிுஷ பதிிபபானது , யபாலிுஷ ரதாழல்துககற ுகறிிபபிடெத்தக்க
மன்யனற்றம் கண்டிரிபபககதச ுவட்டிக் காட்டுகிறது . யமலும், பத்து ஆண்டுகுக்ுக
மன்் மந்ககதயே பதிிப் ரவளிவந்த பிறயக  இந்த மன்யனற்றம் ஏற்பட்டுளளது
என்பதில் எவ்வித ஐயேமம்  இல்கக்ல . காங்கிரெஸ் யபா்லந்து [23] எனிபபடும் ருஷயேிப
யபா்லந்துிப புகதி, ருஷயேிப யபரெரெசின் ரபரியே ரதாழல்துககற மண்டெ்லமாக மாறிமளளது .
ருஷயோவின் ரபரவீதத் ரதாழல்துககற அங்ுகமிங்ுகமாகச சிதறுண்டு கிடெக்கிறது . ஒர
புகதி பின்்லாந்து வககளுகடொககவச ுவற்றிலும் , யவரறான்று ககமயேிப புகதியிலும்
(மாஸ்யகா, விளாதிமீர்), மன்றாவது, கரங்கடெல், அயஸைாவ்கடெல் கககரெயயோரெங்களிலும் ,
மற்றும்சி்ல யவறு புகதிகளிலும் அககமந்துளளன . அயத யவககளயில் , யபா்லந்தின்
ரதாழல்துககற, ஒிபபீட்டெளவில் ஒர சிறியே பரெிப்க்ுகள ரநரக்கமாக அககமந்துளளது .
அத்தகககயே ஒரங்ுகுகவிிபபினால் விககளகின்ற சகாதக , பாதகங்கககள ஒரயசகரெ
அுபவிக்கிறது. யபாட்டியிடும் ருஷயேத் ரதாழ்லதிபர்கள , யபாலிுஷ மக்கககள
ருஷயேர்களாக மாற்றுவதில் ஆர்வம்மிக்க விககழவ ரகாண்யடொரொக  இரிபபிும்
அதககனமம் மீறி , யபா்லந்துக்ுக எதிரொகக் காிப்ச ுவங்கவரிகள ுவமத்த யவண்டுரமனக்
யகாரியேதன் ம்லம் , அதன் சகாதகக் கூறுகககள உறுதி ரசகய்கின்றனர்
. யபாலிுஷ
ரதாழ்லதிபர்குக்ுகம், ருஷயே அரெசகாங்கத்துக்ுகம்  இரக்கின்ற பாதகக் கூறுகள, யபாலிுஷ
ரதாழ்லாளர்களிககடெயயே யசகாஷலிசகக் கரத்துகள அதியவகமாகிப பரெவவதிலும்
,
அறிக்கககயின் வளர்ந்துவரம் ரசகல்வாக்கிலும் ரவளிிபபடுகின்றன.
ருஷயேத் ரதாழல்துககற வளர்சசிககயே விெஞசிச ரசகல்லும் யபாலிுஷ ரதாழல்துககறயின்
அதியவக வளர்சசியோனது, அதனளவில் யபாலிுஷ மக்குககடெயே வற்றாத உளளாற்றலின்
ஒர ்தியே நிரபத்மாுகம். விககரெவில் நடெந்யதறிப யபாுகம் யபா்லந்தின் யதசியே மீட்சிக்ுக
ஒர ்தியே உத்தரெவாதமம் ஆுகம் . யமலும், ஒர ுவதந்திரெமான வலுமிக்க யபா்லந்து
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மீண்ரடெழுவது யபாலிுஷ மக்குக்ுக மட்டுமன்றி , நம் எல்ய்லாரின் அக்கககறக்ுகம் உரியே
விஷயேமாுகம். ஐயரொிபபியே நாடுகளிககடெயயே உளிபபூர்வமான சகர்வயதசக ஒத்துககழிப்
என்பது, அந்நாடுகள ஒவ்ரவான்றும் தன்னளவில் மழுககமயோகத் தன்னாட்சி
ரபற்றிரந்தால் மட்டுயம சகாத்தியேமாுகம் . பாட்டொளி வர்க்கிப பதாகககயின்்கூழ
நககடெரபற்ற 1848-ஆம் ஆண்டுிப ்ரெட்சியோனது , மிெஞசிிப யபானால், பாட்டொளி வர்க்கிப
யபாரொளிகககள ரவறுமயன மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் யவகக்லககயேச ரசகய்யேககவத்தது .
்ரெட்சியின்  இறுதி விரிபப ஆவத் நிககறயவற்றாளர்களான (testamentary executors) லூயி
யபானிபபார்ட்[24], பிஸ்மார்க்[25]  இவர்கள ம்லமாக  இத்தாலி , ரஜெர்மனி, ஹங்யகரி
ஆகியே நாடுகுக்ுகச ுவதந்திரெம் ரபற்றுத் தந்தது .  இம்மன்று நாடுகும் யசகர்ந்து
ரசகய்தககதவிடெிப ்ரெட்சிக்காக 1792 மதய்ல யபா்லந்து நாடு அதிகமாகச ரசகய்துளளது .
ஆனால், 1863- இல் தன்னிலும் பத்து மடெங்ுக ரபரிதான ருஷயேிப பககடெயிடெம்
யதாற்றயபாது, யபா்லந்து நாடு அதன் ரசகாந்திப பககடெப்லத்யதாடு மட்டுயம களத்தில்
விடெிபபட்டெது.[26] யபாலிுஷ பிரெ்க்ுக்லத்தால் யபா்லந்தின் ுவதந்திரெத்ககதிப யபணிக்
பாதுகாக்கயவா, [பறியபானபின்] மீட்ரடெடுக்கயவா மடியேவில்கக்ல. ுகககறந்தபட்சகமாகச
ரசகால்வரதனில்,  இன்று மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துக்ுக  இந்தச ுவதந்திரெம் ஒர
ரபாரட்டென்று.
என்றயபாதிலும்,
ஐயரொிபபியே
நாடுகளின்  இத்க்கமான
ஒத்துககழிப்க்ுகிப யபா்லந்தின் ுவதந்திரெம்  இன்றியேககமயோதது . யபா்லந்தின்  இளம்
பாட்டொளி வர்க்கத்தால் மட்டுயம  இந்தச ுவதந்திரெத்ககதிப ரபற்றுத்தரெ மடிமம் . அதன்
ககககளில்  இந்தச ுவதந்திரெம் பாதுகாிபபாக  இரக்ுகம் . யபா்லந்தின் ுவதந்திரெம் யபா்லந்துத்
ரதாழ்லாளர்குக்ுக எந்த அளவக்ுகத் யதககவயயோ அயத அளவக்ுக அது ஐயரொிபபாவின்
மீதமளள புகதிகள அககனத்திலுமளள ரதாழ்லாளர்குக்ுகம் யதககவயோனதாுகம்.

ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்
்லண்டென், பிிபரெவரி 10, 1892.
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1893-ஆம் ஆண்டின்  இத்தாலியேிப
 இத்தாலியே வாசககரக்ுக

பதிிப்க்ுக

எழுதியே

மகவககரெ

கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி அறிக்ககக
ரவளியோன நிகூழவ, மி்லானிலும் ரபர்லினிலும்
்ரெட்சிகள நககடெரபற்ற 1848, மார்ச 18-ஆம் நாுடென் ஒன்றிிப யபானதாகச ரசகால்்ல்லாம் .
அிப்ரெட்சிகள, ஒன்று ஐயரொிபபாக் கண்டெத்தின் ககமயேத்திலும் மற்ரறான்று மத்தியேதககரெக்
கடெற்புகதியின் ககமயேத்திலுமாக அககமந்த  இர யதசகங்களின் ஆமதம் ஏந்தியே
எழுசசிகளாுகம்.  இர யதசகங்கும் அதுநாளவககரெ பிரிவிககனயோலும் உட்பூசக்லாலும்
நலிவற்று, அதன் காரெத்மாக அந்நியே ஆதிக்கத்தின்்கூழ விழுந்து கிடெந்தன
.
 இத்தாலியோனது ஆஸ்திரியேிப யபரெரெசகரக்ுக அடிககமிபபட்டுக் கிடெந்தது . ரஜெர்மனியயோ
அககனத்து ருஷயே ஜொர் மன்னரின் வுகத்தடியில் சிக்ுகண்டு கிடெந்தது . [ரஜெர்மனியின்
அடிககமநிகக்ல  இத்தாலியின் நிகக்லககயேவிடெ ] அதிக மககறமகமானது எனிும் ,
ரசகயேல்விககளவில் அககதவிடெக் ுகககறந்ததில்கக்ல . 1848 மார்ச 18- இன் விககளவகள
 இத்தாலி, ரஜெர்மனி நாடுகககள  இந்த அவக்யகட்டிலிரந்து விடுவித்தன .  இந்த மாரபரம்
யதசகங்கள  இரெண்டும் , 1848 மதல் 1871 வககரெயி்லான கா்லிபபுகதியில் மீட்டெககமக்கிப
ரபற்று, எிபபடியயோ அககவ மீண்டும் தம் ரசகாந்தக் காலில் நிற்க மடிந்தது . அதற்ுகக்
காரெத்ம், கார்ல் மார்க்ஸ் அடிக்கடி கூறிவந்ததுயபால் , 1848-ஆம் ஆண்டுிப ்ரெட்சிககயே
ஒடுக்கியேவர்கயள, அவர்கககளமம் மீறி , அந்திப ்ரெட்சியிுககடெயே  இறுதி விரிபப
ஆவத்த்தின் நிககறயவற்றாளர்களாகவம் (testamentary executors)  இரந்தயத ஆுகம்.
எங்ரகங்ுகம் அந்திப ்ரெட்சி ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் ரசகயே்லாகயவ  இரந்தது , வீதிகளில்
தடுிபபரெண்கள அககமத்து, உயிர்க்ுகரதி சிந்திிப யபாரொடியேது ரதாழ்லாளி வர்க்கம்தான் .
ஆனால், பாரிஸ் ரதாழ்லாளர்கள மட்டும்தான் அரெசகாங்கத்ககத வீூழத்துகககயில்
மத்லாளித்துவ ஆட்சியேககமிபககபத் தகர்த்திடும் மிகத் திட்டெவட்டெமான யநாக்கத்ககதக்
ரகாண்டிரந்தனர். தம் ரசகாந்த வர்க்கத்துக்ுகம் மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துக்ுகம்  இககடெயில்
நி்லவம் ரஜென்மிப பகககககயே அவர்கள உத்ர்ந்திரந்தனர் . ஆனாலும்கூடெ, நாட்டின்
ரபாரளாதாரெ மன்யனற்றயமா, ரபரந்திரெளான ஃபிரரெெஞுவத் ரதாழ்லாளர்களின்
அறிவசகார் வளர்சசியயோ சகமதாயேிப ்னர்நிர்மாத்த்ககதச சகாத்தியேமாக்ுகம் கட்டெத்திககன
 இன்ும் எட்டெவில்கக்ல . எனயவ, மடிவில் ்ரெட்சியின் ப்லன்கககள மத்லாளித்துவ
வர்க்கம் அறுவககடெ ரசகய்துரகாண்டெது .  இத்தாலி, ரஜெர்மனி, ஆஸ்திரியோ யபான்ற பிற
நாடுகளில், மிகத் ரதாடெக்கத்திலிரந்யத , ரதாழ்லாளர்கள மத்லாளித்துவ வர்க்கத்ககத
ஆட்சி அதிகாரெத்துக்ுக உயேர்த்தியேககதத் தவிரெ யவரறதுவம் ரசகய்யேவில்கக்ல . ஆனால், யதசக
விடுதகக்ல  இல்்லாமல் , எந்த நாட்டிலும் மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் ஆட்சி
சகாத்தியேமன்று. எனயவ, 1848-ஆம் ஆண்டுிப ்ரெட்சி , அதுவககரெயில் ஐக்கியேமம்
தன்னாட்சிமம் ரபறாதிரந்த யதசகங்குக்ுக அவற்ககறிப ரபற்றுத் தரெயவண்டியிரந்தது .
 இத்தாலி, ரஜெர்மனி, ஹங்யகரி ஆகியேககவ  இவ்வாயற அவற்ககறிப ரபற்றன . அந்த
வரிககசகயில் யபா்லந்தும் பின்ரதாடெரம்.
 இவ்வாறாக, 1848-ஆம் ஆண்டுிப ்ரெட்சி , யசகாஷலிசகிப ்ரெட்சியோக  இரக்கவில்கக்ல .
என்றாலும், அது யசகாஷலிசகிப ்ரெட்சிக்ுகிப பாககத அககமத்துக் ரகாடுத்தது ; அதற்கான
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அடிிபபககடெககயே உரவாக்கித் தந்தது .
அககனத்து நாடுகளிலும் ரபரவீதத்
ரதாழல்துககறக்ுக ஊக்கம் அளித்ததன் ம்லம் , மத்லாளித்துவ ஆட்சியேககமிப், கடெந்த
நாற்பத்ககதந்து ஆண்டுகளில் , எண்ணிறந்த, ஒன்றுதிரெண்டுளள, சகக்திமிக்க பாட்டொளி
வர்க்கத்ககத எங்ரகங்ுகம் யதாற்றுவித்துளளது .  இவ்வாறாக, மத்லாளித்துவ வர்க்கம்,
அறிக்கககயின் ரமாழயில் ரசகால்வரதனில், தனக்ுகச சகவக்ுகழ யதாண்டுயவாககரெத் தாயன
வளர்த்ரதடுத்துளளது. ஒவ்ரவார யதசகத்துக்ுகம் தன்னாட்சிககயேமம் ஐக்கியேத்ககதமம்
மீட்டெளிக்காமல், பாட்டொளி வர்க்கத்தின் சகர்வயதசக ஒற்றுககமககயேமம் , ரபாதுவான
்லட்சியேங்கககள யநாக்கியே ,  இந்தத் யதசகங்களின் சகமாதான வழிபபட்டெ அறிவார்ந்த
ஒத்துககழிபககபமம் ரவன்ரறடுிபபது சகாத்தியேமாக  இரக்காது . 1848-ஆம் ஆண்டுக்ுக
மன்் நி்லவியே அரெசியேல் நிகக்லககமகளில்  இத்தாலியே , ஹங்யகரியே, ரஜெர்மானியே,
யபாலிுஷ, ருஷயேத் ரதாழ்லாளர்கள கூட்டொன சகர்வயதசக நடெவடிக்கககககயே எடுத்திரக்க
மடிமமா என்பககதச சகற்யற எண்ணிிப பாரங்கள!
ஆகயவ, 1848- இல் ்ரியேிபபட்டெ சகமர்கள வீண்யபாகவில்கக்ல . அந்திப ்ரெட்சிகரெ
சககாிபதத்துக்ுகிப பின் கடெந்துயபான நாற்பத்ககதந்து ஆண்டுகும் பயேனின்றிக்
கழந்துவிடெவில்கக்ல.
அவற்றின் ப்லன்கள கனிந்து வரகின்றன
.
நான்
விரம்்வரதல்்லாம், ம்லிப பதிிபபின் ரவளிியடு சகர்வயதசகிப ்ரெட்சிக்ுகக் கட்டியேங்
கூறியேககதிபயபா்ல,  இந்த  இத்தாலியே ரமாழரபயேர்ிபபின் ரவளிியடு ,  இத்தாலியேிப
பாட்டொளி வர்க்கத்தின் ரவற்றிக்ுகக் கட்டியேங் கூறுவதாக.
மத்லாளித்துவம், கடெந்த கா்லத்தில் ஆற்றியே ்ரெட்சிகரெிப பங்கிககன
அறிக்ககக
நியோயேத்துடென் எடுத்துககரெக்கிறது.  இத்தாலியயே மத்லாவது மத்லாளித்துவ யதசகம் ஆுகம் .
நி்லிபபிரெ்த்துவ மத்தியே கா்லத்தின் மடிககவமம் , நவீன மத்லாளித்துவ சககாிபதத்தின்
பிறிபககபமம் ுகறித்துக் காட்டியே மாமனிதன் ஓர்  இத்தாலியேயன . அவயன மத்தியே
கா்லத்தின் கககடெசிக் கவிஞும் நவீன கா்லத்தின் மதற் கவிஞுமான தாந்யத (Dante)
ஆவான். 1300-ஆம் ஆண்டில் நிகூழந்தது யபான்யற  இன்று ஒர ்தியே வரெ்லாற்றுச சககாிபதம்
ரநரங்கி வரகின்றது .  இந்திப ்தியே , பாட்டொளி வர்க்கச சககாிபதத்தின் பிறிபககபக்
ுகறித்துக்காட்டும் ஒர ்தியே தாந்யதககயே  இத்தாலி நமக்ுகத் தரமா?

ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்
்லண்டென், பிிபரெவரி 1, 1893.

27

அடிக் ுகறிிப்கள
[1] கம்யூனிஸ்டுக் கழகம் (Communist Leaguge): மார்க்ஸ், எங்ரகல்ஸ் யதாற்றுவித்த மதல்
சகர்வயதசகக் கம்யூனிஸ்டு அககமிப்.  இது 1847 மதல் 1852 வககரெ நி்லவியேது.
[2] பிிபரெவரிிப ்ரெட்சி: ஃபிரொன்ஸ் நாட்டில் 1848 பிிபரெவரியில் நககடெரபற்ற ்ரெட்சிககயேக்
ுகறிக்கிறது. அயத ஆண்டு ஜெூனன் மாதம் ரதாழ்லாளர்கள தகக்லககமயில்  இன்யனார்
எழுசசி நககடெரபற்றதால்  இது ‘பிிபரெவரிிப ்ரெட்சி’ என அககழக்கிபபடுகிறது.
[3] சிவிப்க் ுகடியேரெுவவாதி (The Red Republician): ஜொர்ஜ ஜெுலியேன் ஹார்னி என்பவர் 1850
ஜெுன் மதல் நவம்பர் வககரெ ்லண்டெனில் ரவளியிட்டெ ’சகாசகன  இயேக்க’ (Chartist Movement)
வாரெ  இதூழ. 1850 நவம்பர் மாதம்  இதன் 21-24  இதூழகளில் 'கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி அறிக்ககக'
ுவரக்கமான வடிவில் ரவளியோனது.
[4] ஜெூனன் எழுசசி : ஃபிரொன்ஸ் நாட்டில் பாரிஸ் நகரில் 1848 ஜெுன் 23-26 யததிகளில்
நககடெரபற்ற ரதாழ்லாளர்களின் வீரெெஞரசகறிந்த ்ரெட்சிகரெ எழுசசிககயேக் ுகறிக்கிறது.  இககத
ஃபிரரெெஞுவ மத்லாளித்துவ வர்க்கம் மிகவம் மிரகத்தனமான மககறயில் ரகாடுககமயோக
அடெக்கியேது.  இந்திப ்ரெட்சிகரெ எழுசசிதான் பாட்டொளி வர்க்கத்துக்ுகம் மத்லாளித்துவ
வர்க்கத்துக்ுகம்  இககடெயி்லான மதல் மாரபரம் உளநாட்டுிப யபாரொுகம்.
[5] 'யசகாஷலிஸ்டு’ (Le Socialiste) வாரெ  இதூழ: நியூயோர்க்கில் 1871 அக்யடொபர் மதல் 1873 யம
வககரெ ஃபிரரெெஞுவ ரமாழயில் ரவளிவந்த பத்திரிக்ககக . அகி்லத்தின் வடெ அரமரிக்கக்
கூட்டெககமிபபில் ஃபிரரெெஞுவிப பிரிவகளின் ஏடொக  இது விளங்கியேது. யஹக் மாநாட்டுக்ுகிப
பிறுக  இது அகி்லத்தில்  இரந்து வி்லகிக் ரகாண்டெது .  இந்த நூலில் ுகறிிபபிடெிபபடும்
ஃபிரரெெஞுவ ரமாழரபயேர்ிப் 'யசகாஷலிஸ்டு' பத்திரிக்கககயின் 1872 ஜெனவரி – மார்ச
 இதூழகளில் ரவளியோனது.
[6] பாரிஸ் கம்யூன் : 1871-ஆம் ஆண்டு ஃபிரொன்ுவ நாட்டின் தகக்லநகர் பாரிசில்
நிறுவிபபட்டெ, உ்லகின் மத்லாவது பாட்டொளி வர்க்கிப ்ரெட்சி அரெுவ . மார்ச 18 மதல் யம
28 வககரெ ரமாத்தம் 72 நாட்கயள நீடித்தது. 1871 மார்ச 18- இல் நடெந்த பாட்டொளி வர்க்கிப
்ரெட்சிமம், அககதத் ரதாடெர்ந்து ஏற்பட்டெ பாட்டொளி வர்க்கச சகர்வாதிகாரெமம் ுவரக்கமாகிப
‘பாரிஸ் கம்யூன்’ என்று அககழக்கிபபடுகிறது . 'ஃபிரொன்சில் உளநாட்டுிப யபார் ' என்ும்
நூலில் மார்க்ஸ், பாரிஸ் கம்யூனின் வரெ்லாற்ககற எடுத்துக் கூறி , அதன் சகாரெத்ககத விளக்கி
வககரெந்துளளார்.
[7] அறிக்ககக: மகவககரெகளில் தடித்த எழுத்தில் அறிக்ககக எனக் ுகறிிபபிடெிபபடுவது
கம்யூனிஸ்டு அறிக்கககககயேயயே ுகறிக்கிறது.
[8] யகா்லகல் (Kolokol)  இதூழ: அர்லக்சகாந்தர் ரஹர்த்சகன் , நிக்க்லாய் ஒகர்யயோவ் ஆகியே
 இரவரம் ரவளியிட்டு வந்த ்ரெட்சிகரெ -ஜெனநாயேகச ரசகய்திிப பத்திரிக்ககக . ’மணி’
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என்ும் ரபாருககடெயே ‘யகா்லகல்’  இதககழ 'ுவதந்திரெ ருஷயேன் அசசககம் ' அசசிட்டு
வந்தது. ரஹர்த்சகன் யதாற்றுவித்த  இந்த அசசககம் 1865 வககரெ ்லண்டெனில்  இயேங்கியேது .
பிறுக ரஜெனவாவக்ுக மாற்றிபபட்டெது . 1869- இல்  இந்த அசசககம் கம்யூனிஸ்டு
அறிக்கககயின் மதல் ருஷயேிப பதிிபககப ரவளியிட்டெது.
[9] 1881 மார்ச 1-ஆம் யததியேன்று ருஷயேிப யபரெரெசகர்  இரெண்டொம் அர்லக்சகாந்தர் 'நயரொத்னயோ
யவால்யோ' ('மக்கள விடுதகக்ல') என்ும் ரெகசியேிப பயேங்கரெவாதக் ுகழுவினரொல் ரகாகக்ல
ரசகய்யேிபபட்டொர். அவரக்ுகிப பின் பட்டெத்துக்ுக வந்த ஜொர் மன்னர் மன்றாம்
அர்லக்சகாந்தர், 'நயரொத்னயோ யவால்யோ' ுகழுவினர் யமலும் பயேங்கரெச ரசகயேல்களில்
 இறங்கக்கூடும் என்று அெஞசி காட்சினாவிய்லயயே தங்கிவிட்டொர் .  இதககனயயே மார்க்ஸ் ,
ஏங்ரகல்ஸ்  இங்ுகக் ுகறிிபபிடுகின்றனர்.
[10] டொர்விுககடெயே ரகாளககக (Darwin’s Theory): சகார்்லஸ் ரொபர்ட் டொர்வின் (1809-1882)
்கூழரபற்ற ஆங்கி்ல விெஞஞானி ஆவார் . ரபாரளமதல்வாத உயிரியேகக்லமம்,
உயிரினங்களின் யதாற்றம் பற்றியே பரித்ாமக் ரகாளகககககயேமம் உரவாக்கியேவர் . அங்கக
உ்லகின் வளர்சசி ுகககறந்த சிக்கல்ரகாண்டெ வடிவங்களிலிரந்து ரதாடெங்கி , அதிகச
சிக்க்லான வடிவங்குக்ுக மாறிசரசகல்கிறது என்றும் , பககழயே வடிவங்கள மககறவதும் ,
்தியே வடிவங்கள யதான்றுவதும்  இயேற்ககக வரெ்லாற்று வளர்சசியின் விககளயவ என்றும்
மதன்மதலில் ஆதாரெத்யதாடு நிரபித்தவர்  இவயரெ . தமது யகாட்பாடுகககளமம் ,
ஆய்வகககளமம், சகான்றுகககளமம் உயிரினங்களின் யதாற்றம் (The Origin of Species) என்ும்
நூலில் டொர்வின் விளக்கிமளளார்.
[11] ரகாய்லான் கம்யூனிஸ்டு வழக்ுக : கம்யூனிஸ்டுக் கழகத்தின் 11 உறுிபபினர்கள மீது
பிரெுஷயே அரெசகாங்கம் ரதாடுத்த வழக்ுக. யபாலி ஆவத்ங்கள, ரபாய்யோன சகாட்சியேங்களின்
அடிிபபககடெயில் யதசகத்துயரொகக் ுகற்றம் ்ரிந்ததாகிப பழுவமத்தினர் . ஏழு யபரக்ுக
மன்றுமதல் ஆறு ஆண்டுகளவககரெ யகாட்ககடெச சிககறயில் அககடெக்ுகமாறு தண்டெககன
விதிக்கிபபட்டெது. சகர்வயதசகத் ரதாழ்லாளி வர்க்கத்துக்ுக எதிரொன பிரெுஷயேன் யபாீசசகாரின்
 இந்த ஆத்திரெமட்டும் ரசகயேகக்ல மார்க்ஸ், ஏங்ரகல்ஸ் அம்ப்லிபபடுத்திமளளனர்.
[12] ்ரயதான் (Proudhon, 1809-1865): பியயேர்-யஜொரஸைய் ்ரயதான் என்பது  இவரெது
மழுிபரபயேர். ஃபிரொன்ுவ நாட்டெவர் . ரபாரளாதாரெ அறிஞரொகவம், சகமகவியேல்
ஆய்வாளரொகவம் அறியேிபபடுபவர் . ுகட்டி மத்லாளித்துவக் ரகாளகககவாதியோக
அககடெயோளங் கத்ிபபட்டெவர் . அரொஜெகவாதத்ககதத் (Anarchism) யதாற்றுவித்தவர்குள
ஒரவர். சிறு தனியோர் உககடெககமககயே என்றும் நிகக்லயோக ககவத்திரக்க யவண்டும் என்று
விரம்பினார். ரபர மத்லாளித்துவத்ககதக் ுகட்டி மத்லாளித்துவக் கண்யத்ாட்டெத்துடென்
விமர்சித்தார். 1846- இல் தம்மககடெயே ுகட்டி மத்லாளித்துவத் தத்துவக் கரத்துகககள
விளக்கிிப “ரபாரளாதாரெிப பகககககமகளின் ரதாுகிப் அல்்லது வறுககமயின் தத்துவம்”
என்ும் நூகக்ல ரவளியிட்டொர் . மார்க்ஸ், “தத்துவத்தின் வறுககம” என்ும் ்கூழரபற்ற
நூலில் ்ரயதானின் கரத்துகககளக் கடுககமயோக விமர்சித்து , அககவ விெஞஞான
அடிிபபககடெ அற்றககவ என்பககத நிறுவினார்.
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[13] ்லஸ்ஸைால்: ரபர்டினாண்டு ்லஸ்ஸைால் ரஜெர்மன் ரபாதுத் ரதாழ்லாளர் சகங்கத்தின்
மதல் தகக்லவர்.  இவககரெ ஒர ுகட்டி மத்லாளித்துவ யசகாஷலிஸ்டு என வககரெயேறுக்க்லாம் .
 இவககரெிப பின்பற்றியயோர் ‘்லஸ்ஸைாலியேர்’ என அககழக்கிபபட்டெனர் .  இவரம்  இவககரெிப
பின்பற்றியயோரம் மதன்ககமயோன தத்துவ , அரெசியேல் பிரெசசிககனகளில் சகந்தர்ிபபவாத
நிகக்லபாட்ககடெ யமற்ரகாண்டெனர் . சகமதாயேிப பிரெசசிககனகுக்ுகத் தீர்வகாத்ிப பிரெுஷயே
அரெககசகிப பயேன்படுத்திக்ரகாளவது சகாத்தியேம் எனக் கரதினர் . பிஸ்மார்க் அரெுவடென் யபசுவ
வார்த்ககதகககளமம் யமற்ரகாளள மயேன்றனர்.
[14] மத்லாவது ருஷயே ரமாழரபயேர்ிபககப ‘யகா்லகல்’  இதழன் அசசககம் 1869-ஆம்
ரவளியிட்டெது. ஆனால் ஏங்ரகல்ஸ் கவனக் ுகககறவாக ’1863-ஆம் ஆண்டுவாக்கில்’ எனக்
ுகறிிபபிட்டுளளார்.
[15]
உண்ககமயில்  இரெண்டொவது ருஷயே
ரமாழரபயேர்ிபககப ஆக்கியேவர்
ஜி.வி.பிளக்கானவ் (G.V.Plekhanov). பின்னாளில் ஏங்ரகல்ஸ் , 1894- இல் ரபர்லினில்
ரவளியோன ‘ருஷயோவில் சகமக உறவகள’ (Social Relations in Russia) என்ும் தன்ுககடெயே
கட்டுககரெயின் பின்ுககரெயில், ஜி.வி.பிளக்கானவ் எனச சகரியோகக் ுகறிிபபிட்டுளளார்.
[16] ஓவனியேர்கள (Owenites):  இங்கி்லாந்தின் கற்பனாவாத யசகாஷலிஸ்டொன ரொபர்ட்
ஓவனின் (Robert Owen, 1771-1858) ஆதாரெவாளர்கள. ரொபர்ட் ஓவன் மத்லாளித்துவ
அககமிபககபக் கடுககமயோகக் கண்டித்தார். ஆனால் மத்லாளித்துவ மரெண்பாடுகளின் ம்ல
காரெத்ங்கககள அவரொல் விளக்கிக்காட்டெ மடியேவில்கக்ல . கல்வி, சகமக சர்திரத்தம்
ம்லமாகச சகமக ஏற்றதாூழவகககள அகற்ற மடிமம் என நம்பினார் . அதற்ுகரியே ஒர
விரிவான யவகக்லத்திட்டெத்ககத மன்ககவத்தார். தம் யவகக்லத்திட்டெத்ககத நககடெமககறயில்
ரசகயேல்படுத்த அவர் யமற்ரகாண்டெ மயேற்சிகள யதால்வி கண்டென . ‘கற்பனாவாத
யசகாஷலிசகமம் விெஞஞான யசகாஷலிசகமம்’ என்ும் நூலில் ஏங்ரகல்ஸ் , ஓவனின்
யகாட்பாடுகள பற்றி விரிவாக எழுதிமளளார்.
[17] ஃபூரியயேயேர்கள (Fourierists): ஃபிரரெெஞுவக் கற்பனாவாத யசகாஷலிஸ்டொன ஷார்ல்
ஃபூரியயேயின் (Sharl Fourier, 1772-1837) ஆதரெவாளர்கள. ஃபூரியயே மத்லாளித்துவ
அககமிபககபக் கடுககமயோகச சகாடினார் . வரங்கா்ல ’ இககசகவான’ சகமதாயேம் மனிதனின்
உளளத்து உத்ர்சசிகககள அறிந்து ரகாளவதன் அடிிபபககடெயில் அககமமம் என்றார் .
எல்ய்லாரம் தாயன மனமவந்து யவகக்ல ரசகய்மம் ‘யவகக்லக் கூட்டெககமிப்கககள’
உரவாக்கி, யசகாஷலிசக சகமதாயேத்ககதச சகமாதான மககறயில் நிறுவ மடிமம் என நம்பினார்.
ப்லாத்காரெிப ்ரெட்சிககயே எதிர்த்தார் . ஃபூரியயே தனியோர் ரசகாத்துககடெககமககயே
எதிர்க்கவில்கக்ல.
[18] கயப (Cabet, 1788-1856): எத்தியயேன் கயப என்பது  இவரெது மழுிபரபயேர் . ஃபிரரெெஞுவக்
ுகட்டி மத்லாளித்துவக் கட்டுககரெயோளர் . கற்பனாவாதக் கம்யூனிசகக் ரகாளகககயின்
பிரெப்லிப பிரெதிநிதி. சகமதாயேத்ககத அககமதியோன மககறயில் மாற்றி அககமிபபதன் ம்லம் ,
மத்லாளித்துவ அககமிபபின் ுகககறகககளக் கககளயே மடிமம் என நம்பினார். ஐயகரியோவில்
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பயேத்ம் என்ும் நூலில் அவர் தம் கரத்துகககள விளக்கிமளளார் . அரமரிக்காவில்
கம்யூன் அககமிபககப நிறுவித் தம் கரத்துகககள நககடெமககறிபபடுத்த மயேன்றார் . ஆனால்
அவரின் யசகாதககனகள அடியயோடு யதால்வி கண்டென.
[19] ககவட்லிங் (Weitling, 1808-1871): வில்லியேம் ககவட்லிங் என்பது  இவரெது மழுிபரபயேர் .
ரஜெர்மன் ரதாழ்லாளர் வர்க்க  இயேக்கத்தின் ரசகல்வாக்ுகிப ரபற்ற ரதாடெக்க கா்லத்
தகக்லவர்.
கற்பனாவாத,
சகமத்துவவாதக் கம்யூனிசகக் யகாட்பாட்ககடெ
வளர்த்ரதடுத்தவர்குள ஒரவர் . ரஜெர்மானியேிப பாட்டொளி வர்க்கத்தின் மத்லாவது
ுவயயேசககசகயோன தத்துவார்த்த  இயேக்கமாக ககவட்லிங்கின் யகாட்பாடுகள ஆக்கமககறயில்
பங்காற்றின என ஏங்ரகல்ஸ் ுகறிிபபிட்டுளளார் . ஆனால் விெஞஞானக் கம்யூனிசகம்
மன்ககவக்கிபபட்டெபின் கயப , ககவட்லிங் ஆகியயோரின் கரத்யதாட்டெங்கள பாட்டொளி
வர்க்க உத்ர்வின் வளர்சசிக்ுகத் தககடெயோக அககமந்தன.
[20] அறிக்கககயின் ருஷயேிப பதிிப்க்ுக மார்க்ஸ் , ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே மகவககரெயின்
ரதாகக்லந்துயபான ரஜெர்மன் ம்லக் கககரயேழுத்துிப பிரெதி கண்டுபிடிக்கிபபட்டு
,
மாஸ்யகாவிலுளள மார்க்சிசக-ர்லனினிசக நிறுவனத்தின் ஆவத்ச யசகமிிபபகத்தில்
பாதுகாக்கிபபட்டுளளது.
[21] மார்க்ஸ், ஏங்ரகல்ஸ் 1840-களில் ரதாடெங்கித் தாம் எழுதிவந்த ப்ல நூல்களிலும்
அடிிபபககடெயோன  இத்தத்துவக் கூற்றிககன விரித்துககரெத்துளளனர் .  இங்ுக மககறிபபடுத்தி
மன்ககவக்கிபபட்டுளள வடிவில்  இது , 'சகர்வயதசகத் ரதாழ்லாளர் சகங்கத்தின்’ விதிகளில்
 இரக்கக் காத்்லாம்.
[22]  இந்த மன்ுககரெககயே ஏங்ரகல்ஸ் 1890 யம மாதம் மதல்யததி எழுதினார் . 1889
ஜெூனகக்லயில் நககடெரபற்ற  இரெண்டொம் அகி்லத்தின் பாரிஸ் மாநாட்டு மடிவிபபடி ,
அன்ககறயே நாளில் (யம 1- இல்) ப்ல ஐயரொிபபியே, அரமரிக்க நகரெங்களில் மக்கள திரெளின்
கூட்டெங்கள, ஆர்ிபபாட்டெங்கள, யவகக்ல நிறுத்தங்கள நககடெரபற்றன . மாநாட்டில்
மன்ககவக்கிபபட்டெ எட்டுமணியநரெ யவகக்லநாள மற்றும் பிற யகாரிக்ககககககள
மன்னிட்டுத் ரதாழ்லாளர்களின் யபாரொட்டெம் அககமந்தது . அந்த நாளமதல் அககனத்து
நாடுகககளமம் யசகர்ந்த ரதாழ்லாளர்கள ஒவ்ரவார ஆண்டும் யம மதல்யததிககயே
’யமதினம்’ என்ற ரபயேரில், பாட்டொளி வர்க்கத்தின் சகர்வயதசக ஒரககமிபபாட்டுத்
தினமாகக் ரகாண்டொடி வரகின்றனர்.
[23] காங்கிரெஸ் யபா்லந்து : 1814 – 1815 ஆம் ஆண்டு வியேன்னா காங்கிரெஸ் மடிவின்படி
ருஷயோவில் யசகர்த்துக் ரகாளளிபபட்டெ யபா்லந்தின் புகதியோுகம்.
[24] லூயி யபானிபபார்ட் (Louis Bonaparte, 1808-1873):  இவர் மன்றாம் ரநிபயபாலியேன்
(1808-1873). மதல் ரநிபயபாலியேனின் மரமகன்.  இரெண்டொவது ுகடியேரெசகன் தகக்லவர் (18481851). ஃபிரரெெஞுவிப யபரெரெசகர் (1852-1870).
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[25] பிஸ்மார்க் (Bismark, 1815-1898): எடுவார்ட் லியயோிபபால்டு ஒட்யடொ பிஸ்மார்க்
என்பது  இவரெது மழுிபரபயேர் . பிரெுஷயோவின் அரெசியேல் வித்தகர் .  இவரககடெயே
ரகாளககககள பிரெுஷயே நி்லவககடெககமயோளரின் ந்லன்குக்ுகம் ரபர மத்லாளிகளின்
ந்லன்குக்ுகம் யசகககவ ்ரிந்தன . 1871- இல் பிரெுஷயோவின் தகக்லககமயில் ரஜெர்மனிககயேிப
ப்லவந்தமாக ஒன்றுபடுத்தினார். 1871 மதல் 1890 வககரெ ரஜெர்மன் யபரெரெசின் அதிபரொக
 இரந்தார். ரதாழ்லாளி வர்க்க  இயேக்கத்தின் கடும் பகககவர் . 1878- இல் யசகாஷலிசக
எதிர்ிப்ச சகட்டெம் ஒன்ககற நிககறயவற்றினார்.
[26] ஜொரின் ஆதிக்கத்ககத எதிர்த்து 1863-1864  இல் யபா்லந்து மக்கள யமற்ரகாண்டெ யதசக
விடுதகக்ல எழுசசி  இங்ுகக் ுகறிிபபிடெிபபடுகிறது . ்ரெட்சிகரெ மன்மககனிபககபத் தவற
விட்டுவிட்டெ சிறு நி்லிபபிரெ் வர்க்கக் ('சிவிப்' – தீவிரெக்) கட்சியின் மரெத்ான யபாக்ுகக்
காரெத்மாகிப ்ரெட்சியின் தகக்லககம ரபரியே நி்லிபபிரெ்க்கள , ரபரியே மத்லாளிகளின்
ககககுக்ுக மாறிசரசகன்றது . அவர்கயளா ஜொர் அரெுவடென் ஒர ்லாபகரெமான உடென்பாடு
ரசகய்துரகாளவககத யநாக்கமாகக் ரகாண்டு ரசகயேல்பட்டொர்கள . 1864 யகாககடெக்ுக
மன்பாக  இந்த எழுசசி ஜொர் மன்னரின் பககடெகளால் மிகவம் ரகாூரெமாக
ஒடுக்கிபபட்டெது.
(மகவககரெகுக்கான அடிக்ுகறிிப்கள மற்றும்)
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ஒர பூதம் ஐயரொிபபாககவிப பிடித்து ஆட்டிக் ரகாண்டிரக்கிறது – அதுதான் கம்யூனிசகம்
என்ும் பூதம் . யபாிபபாண்டெவரம்[27] ஜொர் அரெசகும் [28] , ரமட்டெர்னிக்ுகம்[29]
கியஸைாவம்[30] , பிரரெெஞுவத் தீவிரெக் ரகாளகககயினரம் (radicals) ரஜெர்மன் யபாீசஸ்
ஒற்றர்கும் எனிப பககழயே ஐயரொிபபாவின் அதிகாரெ சகக்திகள அககனத்தும்  இந்திப பூதத்ககத
விரெட்டுவதற்காக ஒர ்னிதக் கூட்டெணிககயே அககமத்துளளன.
ஆட்சியிலுளள எதிரொளிகளால் கம்யூனிஸ்டு என்று பழ தற்றிபபடொத எதிர்க்கட்சி
எங்யகும் உண்டொ ? தன்னிலும் மற்யபாக்கான எதிர்க் கட்சிகள மீதும் , தனது
பிற்யபாக்கான எதிரொளிகள மீதும் கம்யூனிஸ்டு எனிப பட்டெம் சட்டி , அவதறுச யசகற்ககற
அளளி வீசகாத எதிர்க்கட்சிதான் எங்யகும்  இரக்கிறதா?
 இந்த உண்ககமயிலிரந்து  இரெண்டு மடிவகள ரபறிபபடுகின்றன:
1. கம்யூனிசகம் அதனளவில் ஒர தனிிபரபரம் சகக்தி என்பககத ஐயரொிபபியே சகக்திகள
அககனத்தும் ஏற்ரகனயவ ஏற்றுக் ரகாண்டுவிட்டென.
2. கம்யூனிஸ்டுகள தம் கரத்துக்கககளமம் , தம்  இ்லட்சியேங்கககளமம் , தம்
யபாக்ுககககளமம் அககனத்து்லுகம் அறிமம் வண்த்ம் பகிரெங்கமாக ரவளியிடெவம் ,
[கம்யூனிஸ்டுக்] கட்சிக்யக உரியே ஓர் அறிக்ககக ம்லம் , கம்யூனிசகிப பூதரமன்ும்  இந்தக்
ுகழந்ககதக் கககதககயே எதிர்ரகாளளவம் யவண்டியே தரத்ம் வந்துவிட்டெது.
 இந்த யநாக்கத்துடென், பல்யவறு யதசியே  இனங்கககளச யசகர்ந்த கம்யூனிஸ்டுகள
்லண்டெனில் கூடி , ஆங்கி்லம், ஃபிரரெெஞுவ, ரஜெர்மன்,  இத்தாலி, ஃபிரளமிுஷ, யடெனிுஷ
ஆகியே ரமாழகளில் ரவளியிடுவதற்ரகன பின்வரம் அறிக்கககககயே வககரெந்தனர்.

33

அத்தியோயேம்-1
மத்லாளிகும் பாட்டொளிகும் [ஏ 4]
 இதுநாள வககரெயில் நி்லவி வந்துளள சகமதாயேத்தின் வரெ்லாறு அககனத்தும் [ஏ 5] வர்க்கிப
யபாரொட்டெங்களின் வரெ்லாயற ஆுகம்.

[ஏ 4] மத்லாளித்துவ வர்க்கம் (Bourgeoisie) என்பது [ இன்ககறயே] நவீன மத்லாளிகளின்
வர்க்கத்ககதக் ுகறிக்கிறது .  இந்த வர்க்கத்தினர் சகமக உற்பத்திச சகாதனங்களின்
உககடெககமயோளர்கள; கூலி உககழிபபாளிகககள யவகக்லக்ுக அமர்த்திக் ரகாளகிறவர்கள .
பாட்டொளி வர்க்கம் (Proletariat) என்பது [ இன்ககறயே] நவீனக் கூலித் ரதாழ்லாளர்களின்
வர்க்கத்ககதக் ுகறிக்கிறது .  இந்த வர்க்கத்தினர் தமக்ரகனச ரசகாந்தமாக உற்பத்திச
சகாதனங்கள ஏதும்  இல்்லாதவர்கள ; வாூழக்கககககயே நடெத்துவதற்காகத் தம் உககழிப்ச
சகக்திககயே விற்க யவண்டியே நிகக்லக்ுகத் தாூழத்திபபட்டிரிபபவர்கள . [1888-ஆம் ஆண்டின்
ஆங்கி்லிப பதிிப்க்ுக ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே ுகறிிப்].
[ஏ 5] அதாவது, எழுதிபபட்டெ வரெ்லாறு அககனத்தும் என்று ரபாரள . வரெ்லாற்றுக்ுக
மந்ககதயே சகமதாயேம் பற்றி , அதாவது, எழுத்தில் பதிவாகிமளள வரெ்லாற்றுக்ுக மன்்
நி்லவியே
சகமக
ஒழுங்கககமிப் பற்றி ,
1847- இல் அயனகமாக
எதுவயம
அறியேிபபடெவில்கக்ல. அதன்பிறுக, ஹாக்ஸ்தவரசகன்[31] (Haxthusen) ருஷயோவில் நி்லம்
ரபாது உககடெககமயோக  இரிபபககதக் கண்டுபிடித்தார் . டியூட்டொனியே (Teutonic)  இனங்கள
அககனத்தும், அத்தகககயே நி்லிப ரபாது உககடெககமககயேச சகமக அடித்தளமாகக்
ரகாண்டுதான் வரெ்லாற்றில் தம் வாூழககவத் ரதாடெங்கின என்று மவரெர்
(Maurer)[32]
நிரபித்தார்.  இந்தியோவிலிரந்து அயேர்்லாந்துவககரெ எங்ுகயம
[நி்லத்ககதிப ரபாது
உககடெககமயோகக் ரகாண்டெ] கிரொமச சகமகங்கள (Village Communities) சகமதாயேத்தின் ்ரொதன
வடிவமாக  இரக்கின்றன அல்்லது  இரந்துளளன என்பது கா்லிபயபாக்கில்
அறியேிபபட்டெது.  இந்தக் கண்டுபிடிிப்குக்ுக எல்்லாம் முகடெம் சட்டியேதுயபா்ல , கத்ம்
(gens) என்ும் [ இனக்ுகழு] அககமிபபின் உண்ககமயோன தன்ககமககயேமம், பூர்வுகடியயோடு
(tribe) அதற்ுகளள உறககவமம் கண்டுபிடித்து,  இந்திப ்ரொதனக் கம்யூனிசக சகமதாயேத்தின்
உளளககமிபககப அதன் மன்மாதிரியோன வடிவத்தில் மார்கன்
(Morgan)[33] ரவட்டெ
ரவளிசசகமாக்கினார்.  இந்திப ்ரொதனச சகமகங்கள சிககதந்தழந்தவடென் , சகமதாயேம்
தனித்தனியோன,  இறுதியில் பகககககம பாரொட்டும் வர்க்கங்களாகிப பிளவபடெத்
ரதாடெங்ுககிறது. “ுகடும்பம், தனிசரசகாத்து, அரெுவ ஆகியேவற்றின் யதாற்றம்” ( இரெண்டொம்
பதிிப், ுஷடுட்கார்ட், 1886) என்ும் நூலில் [்ரொதனச சகமகங்கள சிககதந்தழந்த ]  இந்த
நிகூழசசிிப யபாக்கககத் ரதாடெக்கத்திலிரந்து மீண்டும் வககரெந்து காட்டெ நான்
மயேன்றுளயளன். [1888-ஆம் ஆண்டின் ஆங்கி்லிப பதிிப்க்ுக ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே
ுகறிிப்].
34

ுவதந்திரெமானவும் அடிககமமம் , உயேர்ுக்லச சமாும் (patrician) பாமரெக் ுகடிமகும்
(plebeian), நி்லிபபிரெ்வம் பண்ககத்யேடிககமமம் , கககவிககனக் ுகழும எஜெமாும் (guildmaster)[ஏ 6] கககவிககனிப பணியோளும் (journeyman), ுவரங்கக் கூறின் , ஒடுக்ுகயவாரம்
ஒடுக்கிபபடுயவாரம் ஒரவரக்ரகாரவர் தீரொிப பகககககம ரகாண்டிரந்தனர் . சி்ல யநரெம்
மககறவாகவம், சி்ல யநரெம் ரவளிிபபககடெயோகவம்,  இககடெயேறாத யபாரொட்டெத்ககத நடெத்தி
வந்தனர். ஒவ்ரவார மககறமம்  இந்திப யபாரொட்டெம் சகமதாயேம் மழுவககதமம்
்ரெட்சிகரெமாக மாற்றியேககமிபபதிய்லா அல்்லது யபாரொடும் வர்க்கங்களின் ரபாதுவான
அழவிய்லாதான் மடிந்திரக்கிறது.

[ஏ 6] கககவிககனக் ுகழும எஜெமான் (guild-master), அதாவது, கககவிககனக் ுகழுமத்தின் மழு
உறுிபபினன், கககவிககனக் ுகழுமத்துக்ுக உட்பட்டெ எஜெமான் , கககவிககனக் ுகழுமத்தின்
தகக்லவன் அல்்ல . [1888-ஆம் ஆண்டின் ஆங்கி்லிப பதிிப்க்ுக ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே
ுகறிிப்].

வரெ்லாற்றின் ரதாடெக்ககா்லச சககாிபதங்களில் , அயனகமாக எங்ுகம், பல்யவறு அடுக்ுககள
ரகாண்டெ, சிக்க்லான ஒர சகமதாயே ஏற்பாட்ககடெக் காண்கியறாம் . சகமக அந்தஸ்தில்
பல்யவறு படிநிகக்ல அககமிப்கள  இரக்கக் காண்கியறாம் . பண்ககடெயே யரொமா்ரியில்
உயேர்ுக்லச சமான்கள, வீரெ மறவர்கள, பாமரெக் ுகடிமக்கள, அடிககமகள எனவம், மத்தியே
கா்லத்தில் நி்லிபபிரெ்க்கள, மானியேக்காரெர்கள (vassals), கககவிககனக் ுகழும எஜெமானர்கள,
கககவிககனிப பணியோளர்கள , பயிற்சிிப பணியோளர்கள , பண்ககமயேடிககமகள எனவம்
பல்யவறு வர்க்கிப பிரிவினர்  இரக்கக் காண்கியறாம் . யமலும், அயனகமாக  இந்த
வர்க்கங்கள அககனத்திலும் ஒன்றன்்கூழ ஒன்றான உட்பிரிவகள  இரந்தககதமம் காத்
மடிகிறது.
நி்லிபபிரெ்த்துவ
சகமதாயேத்தின் அழவிலிரந்து மககளத்ரதழுந்துளள
நவீன
மத்லாளித்துவ சகமதாயேம் வர்க்கிப பகககககமகககள ஒழத்துவிடெவில்கக்ல . ஆனால்,
பககழயேவற்றுக்ுகிப பதி்லாகிப ்தியே வர்க்கங்கககளமம் , ்தியே ஒடுக்ுகமககற
நிகக்லககமகககளமம், ்தியே யபாரொட்டெ வடிவங்கககளமம் உரவாக்கி ககவத்துளளது.
எனிும், நமது சககாிபதமான மத்லாளித்துவ வர்க்கச சககாிபதம் ஒர தனித்த
பண்பியேல்ககபக் ரகாண்டுளளது: வர்க்கிப பகககககமகககள அது எளிககமிபபடுத்திமளளது .
ஒட்டுரமாத்த சகமதாயேமம்,  இரரபரம் பககக மகாம்களாக , ஒன்ககறரயோன்று
யநரக்ுகயநர் எதிர்த்து நிற்ுகம் - மத்லாளித்துவ வர்க்கம், பாட்டொளி வர்க்கம் என்ும்  இரரபரம் வர்க்கங்களாக, யமலும் யமலும் பிளவபட்டு வரகிறது.
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ஆதி நகரெங்களின் ுவதந்திரெமான நகரெத்தார், மத்தியே கா்லத்துிப பண்ககத்யேடிககமகளிலிரந்து
உதித்ரதழுந்தார்கள.  இந்த நகரெத்தாரிலிரந்யத மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் ரதாடெக்கக்
கூறுகள வளர்ந்தன . அரமரிக்காககவக் கண்டுபிடித்ததும் , நன்னம்பிக்ககக மககனககயேச
ுவற்றிச ரசகல்லும் கடெல்வழ அறியேிபபட்டெதும்
, வளர்ந்துவந்த மத்லாளித்துவ
வர்க்கத்துக்ுகிப ்தியே வாய்ிப்கககளத் திறந்துவிட்டென . கிழக்கிந்தியே, சனச சகந்ககதகள ,
அரமரிக்கக் கா்லனியோக்கம் , கா்லனிகுடெனான வியோபாரெம், பரிவர்த்தககனச
சகாதனங்களிலும் ரபாதுவாக விற்பககனிப பண்டெங்களிலும் ஏற்பட்டெ ரபரக்கம் - ஆகியே
 இககவரயேல்்லாம், வணிகத்துக்ுகம் கிபபல் யபாக்ுகவரெத்துக்ுகம் ரதாழல்துககறக்ுகம்
 இதற்ுகமன் என்றும் கண்டிரொத அளவக்ுக உத்யவகம் ஊட்டின. தளளாடிக் ரகாண்டிரந்த
நி்லிபபிரெ்த்துவ சகமதாயேத்தில் ்ரெட்சிகரெக் கூறின் அதிவிககரெவான வளர்சசிக்ுகம்
அதன்ம்லம் தண்டுதல் அளித்தன.
நி்லிபபிரெ்த்துவம் சகார்ந்த ரதாழல்துககற அககமிப்மககறயின்்கூழ , ரதாழல்துககற
உற்பத்தியோனது, ுகறிிபபிட்டெவர் மட்டுயம அங்கம் வகிக்ுகம் கககவிககனக் ுகழுமங்களின்
ஏகயபாகமாக  இரந்தது.  இத்தகககயே ரதாழல்துககற அககமிப்மககறயோல் , தற்யபாககதயே
சழலில், ்தியே சகந்ககதகளின் வளர்ந்துவரம் யதககவகககள  இனியமலும் நிககறவ ரசகய்யே
 இயே்லவில்கக்ல. அதன்  இடெத்தில் பட்டெககறத் ரதாழல் அககமிப்மககற வந்தது
.
பட்டெககறத் ரதாழல்சகார்ந்த நடுத்தரெ வர்க்கம் கககவிககனக் ுகழும எஜெமானர்கககளிப
்றந்தளளியேது. ரதாழல்மககறயில்  இககத்ந்து ரசகயேல்பட்டெ ரவவ்யவறு கககவிககனக்
ுகழுமங்குக்ுக  இககடெயயே நி்லவியே உககழிப்ிப பிரிவிககன , ஒவ்ரவார தனித்த
பட்டெககறயிலும் ஏற்பட்டெ உககழிப்ிப பிரிவிககனக்ுக மன்யன மககறந்ரதாழந்தது.
 இதற்கிககடெயயே, சகந்ககதகள யமலும் யமலும் விரிவககடெந்து ரகாண்யடெ  இரந்தன
.
யதககவயயோ யமலும் யமலும் அதிகமாகிக் ரகாண்யடெ  இரந்தது
. பட்டெககறத்
ரதாழல்மககறமங்கூடெ
 இிபயபாது ஈடுகட்டெ
 இயே்லாமல் யபானது .
 இந்த
சூழநிகக்லயில்தான் நீரொவிமம் எந்திரெங்கும் ரதாழல்துககற உற்பத்திககயேிப
்ரெட்சிகரெமானதாக ஆக்கின. பட்டெககறத் ரதாழல்மககறயின்  இடெத்ககதிப பிரெம்மாண்டெ
நவீனத் ரதாழல்துககற பிடித்துக் ரகாண்டெது . பட்டெககறத் ரதாழல் சகார்ந்த நடுத்தரெ
வர்க்கத்தாரின்  இடெத்தில் யகாஸஸ்வரெத் ரதாழ்லதிபர்கள
,
ஒட்டுரமாத்தத்
ரதாழல்துககறிப பககடெயேணிகளின் தகக்லவர்கள , அதாவது நவீன மத்லாளித்துவ
வர்க்கத்தினர் உரவாயினர்.
நவீனத் ரதாழல்துககற உ்லகச சகந்ககதககயே நிறுவிமளளது . அரமரிக்காககவக் கண்டுபிடித்த
ரசகயேல்  இதற்ுகிப பாககதயேககமத்துக் ரகாடுத்தது . உ்லகச சகந்ககதயோனது, வர்த்தகத்துக்ுகம்,
கிபபல் யபாக்ுகவரெத்துக்ுகம் , தககரெவழத் தகவல் ரதாடெர்்க்ுகம் அளிபபரம்
வளர்சசிககயேத் அளித்தது .  இந்த வளர்சசி தன் பங்ுகக்ுகத் ரதாழல்துககறயின்
விரிவாக்கத்துக்ுக வித்திட்டெது . ரதாழல்துககற, வர்த்தகம், கிபபல் யபாக்ுகவரெத்து , ரெயில்
யபாக்ுகவரெத்து ஆகியேககவ எந்த அளவக்ுக விரிவககடெந்தனயவா அயத அளவக்ுக
மத்லாளித்துவ வர்க்கமம் வளர்சசியேககடெந்தது. அது தனது ம்லதனத்ககதிப ரபரக்கியேது .
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மத்தியே கா்லம் விட்டுச ரசகன்றிரந்த ஒவ்ரவார வர்க்கத்ககதமம் பின்னிகக்லக்ுகத்
தளளியேது.
 இவ்வாறு, நவீன மத்லாளித்துவ வர்க்கம் என்பயத , நீண்டெரதார வளர்சசிிப யபாக்கின்
உடென்விககளவ - உற்பத்தி மககறகளிலும் பரிவர்த்தககன மககறகளிலும் ரதாடெர்சசியோக
நிகூழந்த ்ரெட்சிகளின் உடென்விககளவ – என்பககத நாம் காண்கியறாம்.
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் வளர்சசியில் ஒவ்ரவார படிநிகக்லயிலும் அவ்வளர்சசிக்ுக
ஏற்ப அவ்வர்க்கத்தின் அரெசியேல் மன்யனற்றமம் யசகர்ந்யத வந்தது . நி்லிபபிரெ்த்துவச
சமான்களின் ஆதிக்கத்தின்்கூழ அது ஓர் ஒடுக்கிபபட்டெ வர்க்கமாக  இரந்தது. மத்தியே கா்லக்
கம்யூனிய்லா[ஏ 7] ஆமதயமந்தியே, ுவயோட்சி நடெத்தும் சகங்கமாக  இரந்தது .  இங்யக
( இத்தாலியிலும் ரஜெர்மனியிலும் காத்ிபபட்டெது யபா்ல ) ுவதந்திரெமான நகர்ிப்றக்
ுகடியேரெசகாகவம், அங்யக (ஃபிரொன்சில் காத்ிபபட்டெது யபா்ல) வரி ரசகலுத்தும் 'மன்றாவது
வகககயின' (third estate)[34] மக்கள ுகழுவாகவம் விளங்கியேது . அதன்பின்னர் பட்டெககறத்
ரதாழல் யமய்லாங்கியே கா்லகட்டெத்தில், பிரெ்த்துவச சமான்குக்ுக எதிரொன ஈடுகட்டும்
சகக்தியோக  இரந்துரகாண்டு, அககரெ நி்லிபபிரெ்த்துவ மடியோட்சிக்ுக அல்்லது ஏயதசசகதிகாரெ
மடியோட்சிக்ுகச யசகககவ ரசகய்தது . ரபாதுவாகிப பார்த்தால் , உண்ககமயில் மாரபரம்
மடியோட்சிகளின் ஆதாரெத் தத்ாக விளங்கியேது . மடிவாக, மத்லாளித்துவ வர்க்கம்,
நவீனத் ரதாழல்துககறமம் உ்லகச சகந்ககதமம் நிறுவிபபட்டெ பின்னர் , நவீன கா்லிப
பிரெதிநிதித்துவ அரெசகககமிபபில் ஏகயபாக அரெசியேல் ஆதிக்கத்ககதத் தனக்ரகன ரவன்று
ரகாண்டெது. நவீன கா்ல அரெசின் நிர்வாக அககமிபபானது, ஒட்டுரமாத்த மத்லாளித்துவ
வர்க்கத்தின் ரபாது விவகாரெங்கககள நிர்வகிிபபதற்கான ஒர ுகழுயவ அன்றி யவறல்்ல .

[ஏ 7] ”கம்யூன்” என்பது ஃபிரொன்சில் ்திதாக உரவாகி வந்த நகரெங்குக்ுக  இடெிபபட்டெ
ரபயேரொுகம். நி்லிபபிரெ்த்துவச சமான்களிடெமிரந்தும் எஜெமானர்களிடெமிரந்தும் ,
“மன்றாவது வகககயினம்” (Third Estate) என்ற மககறயில் வட்டொரெ ுவயோட்சிககயேமம் ,
அரெசியேல் உரிககமகககளமம் ரவன்ரறடுிபபதற்ுகம் மன்யப , அந்நகரெங்கள  இிபரபயேககரெ
ஏற்றன. ரபாதுவாகக் கூறுவரதனில் , மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் ரபாரளாதாரெ
வளர்சசிக்ுக  இங்கி்லாந்தும், அதன் அரெசியேல் வளர்சசிக்ுக ஃபிரொன்ுவம் , மாதிரி நாடுகளாக
 இந்த அறிக்கககயில் எடுத்துக் ரகாளளிபபட்டுளளன . [1888-ஆம் ஆண்டின் ஆங்கி்லிப
பதிிப்க்ுக ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே ுகறிிப்].
 இத்தாலி, ஃபிரொன்ுவ ஆகியே நாடுகளின் நகரெவாசிகள , அவர்களின் நி்லிபபிரெ்த்துவச
சமான்களிடெமிரந்து ுவயோட்சிக்கான ரதாடெக்க உரிககமகககள விகக்லரகாடுத்து அல்்லது
யபாரொடிிப ரபற்ற பிறுக , தங்களின் நகர்ிப்ற சகமகங்குக்ுக [“கம்யூன்” என்ும்]
 இிபரபயேககரெ  இட்டுக் ரகாண்டெனர் . [1890-ஆம் ஆண்டின் ரஜெர்மானியேிப பதிிப்க்ுக
ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே ுகறிிப்].
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மத்லாளித்துவ வர்க்கம் வரெ்லாற்று ரதியோக , மிகவம் ்ரெட்சிகரெமான பாத்திரெம்
வகித்துளளது.
எங்ரகல்்லாம் மத்லாளித்துவ வர்க்கம் யம்லாதிக்கம் ரபற்றயதா , அங்ரகல்்லாம் அது
அககனத்து நி்லிபபிரெ்த்துவ உறவகுக்ுகம், தந்ககதவழச சகமதாயே உறவகுக்ுகம், பழம்
மரெ்வழ உறவகுக்ுகம் மடிவ கட்டியேது
. ” இயேற்கககயோகயவ தன்ககனவிடெ
யம்லானவர்களிடெம்” மனிதன் கட்டுண்டு கிடெக்ுகம்படி ரசகய்த, ரவவ்யவறு வகககிபபட்டெ
நி்லிபபிரெ்த்துவத் தககளகககள ஈவிரெக்கமின்றி அறுத்ரதறிந்தது
. மனிதுக்ுகம்
மனிதுக்ுகம்  இககடெயயே அிபபட்டெமான ுவயேந்லம் தவிரெ , பரிவ உத்ர்சசியேற்ற ”பத்ிப
பட்டுவாடொ” தவிரெ, யவரறந்த உறவம்  இல்்லாமல் ரசகய்துவிட்டெது. மத உத்ர்சசி யவகம்,
யபரொண்ககமயின் வீரொயவசகம் , யபாலிிப பண்்வாதிகளின் (philistines) உத்ர்சசிவயேம்
ஆகியேவற்றால் ஏற்படும் அதி ரதய்வீக ஆனந்திப பரெவசகங்கககளத் தன்னகங்காரெக்
கத்க்்கடு என்ும் உககறபனி நீரில் மூழக்கடித்துவிட்டெது . மனித மாண்பிககனிப
பரிவர்த்தககன மதிிபபாக மாற்றிவிட்டெது . துறக்கரவாண்த்ாத, எழுதி ககவக்கிபபட்டெ ,
எண்த்ற்ற ுவதந்திரெங்குக்ுகிப பதி்லாகச ுவதந்திரெமான வணிகம் என்ும் ஒயரெரவார
நியோயேமற்ற ுவதந்திரெத்ககத உரவாக்கி ககவத்துளளது. ுவரங்கச ரசகால்லின், மத்லாளித்துவ
வர்க்கம், மதம் மற்றும் அரெசியேல் பிரெககமகளால் திககரெயிட்டு மககறக்கிபபட்டிரந்த
ுவரெண்டெலுக்ுகிப பதி்லாக , அிபபட்டெமான, ரவட்கமற்ற, யநரெடியோன, ரகாூரெமான
ுவரெண்டெகக்ல ஏற்படுத்திமளளது.
 இதுநாள வககரெயில், மரியோககதக்ுக உரியேதாக  இரந்த, பயேபக்திமடென் பார்க்கிபபட்டு வந்த,
வாூழக்கககத் ரதாழல் ஒவ்ரவான்ககறமம் மத்லாளித்துவ வர்க்கம் மகிககம  இழக்கச
ரசகய்துவிட்டெது. அது, மரத்துவககரெமம் வழக்ுகககரெஞககரெமம் , மதுகரககவமம்
கவிஞககரெமம், விெஞஞானிககயேமம் தன்னிடெம் ஊதியேம் ரபறும் கூலி -உககழிபபாளர்களாக
ஆக்கிவிட்டெது. மத்லாளித்துவ வர்க்கம், ுகடும்பத்திடெமிரந்து அதன் உத்ர்சசிபூர்வ
உறவத்திககரெககயேக் கிழத்ரதறிந்துவிட்டெது . ுகடும்ப உறககவ ரவறும் பத் உறவாகக்
ுகறுக்கிவிட்டெது.
பிற்யபாக்காளர்கள யபாற்றிிப பாரொட்டும் மத்தியே கா்லத்துச ரசகயேல்வீரெிப பகட்டுத்தனம் ,
எவ்வாறு யசகாம்பல் நிககறந்த ரசகயேலின்ககமககயே உற்ற துககத்யோக்கி உறவாடிக் கிடெந்தது
என்பககத மத்லாளித்துவ வர்க்கம் அம்ப்லிபபடுத்திவிட்டெது . மனிதனின் ரசகயேல்பாடு
என்னரவல்்லாம் சகாதிக்க வல்்லது என்பககத மதன்மத்லாக எடுத்துக் காட்டியேது
மத்லாளித்துவ
வர்க்கம்தான்.
எகிிபதியேிப பிரெமிடுகககளமம் ,
யரொமானியே
மடுகால்வாய்கககளமம், யகாதிக் யதவா்லயேங்கககளமம் ரபரிதும் மிெஞசகக்கூடியே
அதிசகயேங்கககள அது சகாதித்துக் காட்டிமளளது . மற்கா்லத்தில் நிகூழந்த யதசகங்களின்
ரபரந்திரெளான ுகடிரபயேர்ிப்கககளமம், சிலுககவிப யபார்கககளமம் [35] மிகச
சகாதாரெத்மாகத் யதான்றச ரசகய்மம் மாரபரம் பககடெரயேடுிப்கககள அது
நிகூழத்திமளளது.
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உற்பத்திக் கரவிகககளமம், அதன்ம்லம் உற்பத்தி உறவகககளமம் , அவற்யறாடு கூடெயவ
ஒட்டுரமாத்த சகமதாயே உறவகககளமம்  இககடெயேறாது ்ரெட்சிகரெமாக மாற்றி
அககமத்திடொமல் மத்லாளித்துவ வர்க்கம் உயிர்வாழ மடியோது .  இதற்ுக மாறாக, பககழயே
உற்பத்தி மககறகககள மாற்றமில்்லா வடிவில் அிபபடியயே பாதுகாத்துக் ரகாளவதுதான்
மந்ககதயே ரதாழல்துககற வர்க்கங்கள அககனத்துக்ுகம் வாூழவக்ுகரியே மதல்
நிபந்தககனயோக  இரந்தது. உற்பத்திககயே  இககடெயேறாது ்ரெட்சிகரெமாக மாற்றியேககமத்தலும்,
சகமக நிகக்லககமகள அககனத்திலும்  இககடெயேறாத ுகழிபபமம் , மடியவ  இல்்லாத
நிசசகயேமற்ற நிகக்லககமமம், ரகாந்தளிிப்யம மத்லாளித்துவ சககாிபதத்ககத அதற்ுக
மந்ககதயே சககாிபதங்கள அககனத்திலிரந்தும் யவறுபடுத்திக் காட்டுகின்றன . நிகக்லத்த,
 இறுகிிபயபான எல்்லா உறவகும், அவற்றுடென்  இககத்ந்துளள பயேபக்தி மிக்க
பண்ககடெயே திபரபண்த்ங்கும் கரத்துகும் துககடெத்ரதறியேிபபடுகின்றன . ்திதாக
உரவானககவ அககனத்தும் நிகக்லத்துக் ரகட்டியோுகம் மன்யப கா்லாவதி
ஆகிவிடுகின்றன. கட்டியோனககவ அககனத்தும் கககரெந்து காற்றிய்ல க்லக்கின்றன
,
்னிதமானககவ யோவம் ்னிதம் ரகடுக்கிபபடுகின்றன .  இறுதியோக, மனிதன் தனது
வாூழக்கககயின் எதார்த்த நிகக்லககமகககளமம் , சகக மனிதர்குடென் தனக்ுகளள
உறவகககளமம் ரதளிந்த அறிவடென் எதிர்ரகாளள யவண்டியே கட்டொயேத்துக்ுக
உளளாகிறான்.
மத்லாளித்துவத்தின் உற்பத்திிப ரபாரளகுக்ுகத் ரதாடெர்ந்து விரிவககடெந்து ரசகல்லும்
சகந்ககத யதககவிபபடுகிறது .  இத்யதககவ மத்லாளித்துவ வர்க்கத்ககதிப ்வியின் பரெிப்
மழுவதும் விரெட்டியேடிக்கிறது. அது எல்்லா  இடெங்குக்ுகம் ரசகன்று கூடு கட்டிக்ரகாளள
யவண்டும்; எல்்லா  இடெங்களிலும் ுகடியயேற யவண்டும் ; எல்்லா  இடெங்களிலும்
ரதாடெர்்கககள ஏற்படுத்திக்ரகாண்யடெ ஆக யவண்டும்.
உ்லகச சகந்ககதககயே நன்ுக பயேன்படுத்திக் ரகாளவதன்ம்லம் மத்லாளித்துவ வர்க்கம்
ஒவ்ரவார நாட்டிலும் ரபாரள உற்பத்திக்ுகம் வுகர்வக்ுகம் ஓர் உ்லகத் தன்ககமககயே
(cosmopolitan character) அளித்துளளது. பிற்யபாக்காளர்கள கடுங்யகாபம் ரகாளும்
வகககயில், [ஒவ்ரவார நாட்டிலும் ] ரதாழல்துககற எழும்பி நின்றுளள அதன் யதசியே
அடித்தளத்ககத அகற்றிவிட்டெது. ரநடுங்கா்லமாக நிகக்லரபற்றிரந்த யதசியேத் ரதாழல்கள
யோவம் அழக்கிபபட்டுவிட்டென அல்்லது நாளயதாறும் அழக்கிபபட்டு வரகின்றன . ்தியே
ரதாழல்களால் அககவ ஒழத்துக்கட்டெிபபடுகின்றன .  இந்திப ்தியே ரதாழல்கககள
நிறுவவது, நாகரிகமககடெந்த நாடுகள அககனத்துக்ுகம் வாூழவா சகாவா என்ும்
பிரெசசிககனயோகி விடுகிறது.  இந்திப ்தியே ரதாழல்கள மந்ககதயே ரதாழல்கககளிபயபால்
உளநாட்டு ம்லிப ரபாரளகககளிப பயேன்படுத்துவதில்கக்ல .  இவற்றுக்கான ம்லிப
ரபாரளகள ரதாகக்லதரெிப பிரெயதசகங்களிலிரந்து தரவிக்கிபபடுகின்றன .  இவற்றின்
உற்பத்திிப ரபாரளகள உளநாட்டில் மட்டுமன்றி , உ்லகத்தின் ஒவ்ரவார புகதியிலும்
வுகரெிபபடுகின்றன. உளநாட்டு உற்பத்திிப ரபாரளகளால் நிககறவ ரசகய்யேிபபட்டெ பககழயே
யதககவகளின்  இடெத்தில் ்தியே யதககவகள எழுந்துளளககதக் காண்கியறாம் . அவற்ககற
நிககறவ ரசகய்யேத் ரதாகக்லதரெ நாடுகளிலும் பிரெயதசகங்களிலும் உற்பத்தியோுகம்
ரபாரளகள யதககவிபபடுகின்றன . யதசகங்கும் வட்டொரெங்கும் தனித்ரதாதுங்கி
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நின்றும், தன்னிககறவ கண்டும்  இரந்த நிகக்ல மாறி , ஒவ்ரவார திககசகயிலும் பரெஸ்பரெிப
பிககத்ிப்ம், யதசகங்குக்கிககடெயயே ஒன்ககறரயோன்று சகார்ந்து நிற்ுகம் உ்லகளாவியே
சகார்்த் தன்ககமமம் நி்லவக் காண்கியறாம் . வுகர்ரபாரள உற்பத்தியில் எிபபடியயோ
அறிவத்துககற உற்பத்தியிலும் அயத நிகக்லதான் . தனித்தனி நாடுகளின் அறிவசகார்
பககடெிபபாக்கங்கள அககனத்து நாடுகளின் ரபாதுச ரசகாத்தாகின்றன
. யதசியே
ஒரதகக்லிபபட்சகிப பார்ககவமம் ுகறுகியே மனிபபான்ககமமம் யமலும் யமலும்
சகாத்தியேமின்றிிப யபாகின்றன . எண்த்ற்ற யதசியே, வட்டொரெ  இ்லக்கியேங்களிலிரந்து ஓர்
உ்லக  இ்லக்கியேம் உதயேமாகிறது.
அககனத்து உற்பத்திக் கரவிகளின் அதியவக யமம்பாட்டின் ம்லமம் , தகவல் ரதாடெர்்
சகாதனங்களின் பிரெம்மாண்டெ மன்யனற்றத்தின் ம்லமம் மத்லாளித்துவ வர்க்கம்
அககனத்துத் யதசகங்கககளமம் ,
மிகவம் அநாகரிகக் கட்டெத்தில்  இரக்ுகம்
யதசகங்கககளமம்கூடெ, நாகரிக வட்டெத்துக்ுகள  இழுக்கிறது . மத்லாளித்துவ வர்க்கம்
தன்ுககடெயே பண்டெங்களின் மலிவான விகக்லகள என்ும் வலிககம மிக்க பீரெங்கிகககளக்
ரகாண்டு, சன மதிகக்லரயோத்த தககடெசுவவர்கககள எல்்லாம் தகர்த்ரதறிகின்றது ;
அதன்ம்லம், அநாகரிக மக்குக்ுக அந்நியேர்பால் உளள மரெட்டுிப பிடிவாதமான
ரவறுிபககபக் கககவிட்டுிப பணிந்துயபாகக் கட்டொயேிபபடுத்துகிறது . மத்லாளித்துவ
உற்பத்தி மககறககயே ஏற்காவிடில் அழயே யநரரமன்ற அசசகத்தின் காரெத்மாக அககனத்துத்
யதசகங்கும் அம்மககறககயேத் தழுவிடெ நிர்ிபபந்திக்கிறது . அககனத்து யதசகங்கககளமம்
நாகரிகம் என்று தான் கரதுவககத ஏற்ுகம்படி
, அதாவது, அககவ தாமாகயவ
மத்லாளித்துவமாக மாறக் கட்டொயேிபபடுத்துகிறது . ுவரங்கக் கூறின் , தன்ுககடெயே
பிரெதிபிம்பமான ஓர் உ்லகககிப பககடெக்கிறது.
மத்லாளித்துவ வர்க்கம் நாட்டுிப்றத்ககத நகரெங்களின் ஆட்சிக்ுக உட்படுத்திவிட்டெது .
மாரபரம் நகரெங்கககள உரவாக்கிமளளது . நாட்டுிப்ற மக்கள ரதாகககமடென்
ஒிபபிடுகககயில் நகர்ிப்ற மக்கள ரதாகககககயேிப ரபரமளவ அதிகரிக்கச ரசகய்துளளது .
 இவ்வாறாக, மக்கள ரதாகககயில் கணிசகமான ஒர புகதியினககரெக் கிரொம வாூழக்கககயின்
மடெககமயிலிரந்து மீட்டுளளது . நாட்டுிப்றம் நகரெங்கககளச சகார்ந்திரக்ுகமாறு
ரசகய்துளளககதிப யபான்யற , அநாகரிக நிகக்லயிலும் அககரெ -நாகரிக நிகக்லயிலுமளள
நாடுகள நாகரிக நாடுகககளச சகார்ந்திரக்ுகமாறும் , விவசகாயிகளின் நாடுகள
மத்லாளித்துவ நாடுகககளச சகார்ந்திரக்ுகமாறும் , கிழக்ுக நாடுகள யமற்ுக நாடுகககளச
சகார்ந்திரக்ுகமாறும் ரசகய்துளளது.
மக்கள ரதாகககமம் , உற்பத்திச சகாதனங்கும் , ரசகாத்துகும் சிதறுண்டு கிடெக்ுகம்
நிகக்லககயே மத்லாளித்துவ வர்க்கம் யமலும் யமலும் ஒழத்துக்ரகாண்யடெ வரகிறது .
மக்கள ரதாகககககயே ஆங்காங்யக ுகவித்து ககவத்துளளது . உற்பத்திச சகாதனங்கககள
ககமயேிபபடுத்திமளளது. ரசகாத்துகககள ஒரசி்லர் கககயில் ுகவியே ககவத்துளளது .  இதன்
தவிர்க்கவியே்லாத விககளவ அரெசியேல் அதிகாரெம் ககமயேிபபடுத்லாுகம். தமக்ரகன தனியோன
ந்லன்கள, சகட்டெங்கள, அரெசகாங்கங்கள, வரிவிதிிப் மககறகககளக் ரகாண்டெ ,
ுவயயேசககசகயோன அல்்லது தளர்ந்த  இககத்ிப்க் ரகாண்டிரந்த மாநி்லங்கள , ஒயரெ
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அரெசகாங்கம், ஒயரெ சகட்டெத் ரதாுகிப் , ஒயரெ யதசியே வர்க்க ந்லன், ஒயரெ யதசக எல்கக்ல, ஒயரெ
ுவங்கவரி மககறரகாண்டெ ஒயரெ யதசகமாக ஒன்றிககத்ந்துவிட்டென.
மத்லாளித்துவ வர்க்கம் நூறாண்டுகளகூடெ ஆகாத அதன் ஆட்சிக் கா்லத்தில் ,  இதற்ுக
மந்ககதயே தகக்லமககறகள அககனத்தும் யசகர்ந்து உரவாக்கியேவற்ககறக் காட்டிலும்
மிகிபரபரியே அளவில் மிகிப பிரெம்மாண்டெமான உற்பத்தி சகக்திகககள உரவாக்கி
ககவத்துளளது.  இயேற்கககயின் சகக்திகககள மனிதுக்ுக அடிபணியேச ரசகய்தல் , எந்திரெ
சகாதனங்கள, ரதாழல்துககறக்ுகம் விவசகாயேத்துக்ுகம்  இரெசகாயேனத்ககதிப பயேன்படுத்தல் ,
நீரொவிிப கிபபல் யபாக்ுகவரெத்து , ரெயில் பாககதகள , மின்சகாரெத் தந்தி , கண்டெங்கள
மழுவககதமம் திரத்திச சகாுகபடிக்ுகத் தகவககமத்தல் , கால்வாய்கள ரவட்டி நதிகககளிப
பயேன்படுத்தல், மனிதனின் கா்லடி படொத  இடெங்களிலும் மாயேவித்ககதயபால்
ரபரந்திரெளான மக்கககளக் ுகடியயேற்றுவித்தல் –  இத்தகககயே உற்பத்தி சகக்திகள சகமக
உககழிபபின் மடியில் துயில் ரகாண்டிரக்ுகரமன  இதற்ுக மந்ககதயே நூற்றாண்டு
கற்பககனயோவது ரசகய்திரக்ுகமா?
ஆக நாம் காண்பது என்னரவனில் : மத்லாளித்துவ வர்க்கம் தன்ககனக் கட்டி
அககமத்துக்ரகாளள அடித்தளமாக  இரந்த உற்பத்திச சகாதனங்கும் , பரிவர்த்தககனச
சகாதனங்கும் நி்லிபபிரெ்த்துவ சகமதாயேத்தில் உரவாக்கிபபட்டெககவ .  இந்த உற்பத்தி
மற்றும் பரிவர்த்தககனச சகாதனங்குககடெயே வளர்சசியின் ுகறிிபபிட்டெ ஒர கட்டெத்தில் ,
நி்லிபபிரெ்த்துவ சகமதாயேம் எத்தகககயே சகமக நிகக்லககமகளின்்கூழ உற்பத்திமம்
பரிவர்த்தககனமம் ரசகய்து வந்தயதா அந்தச சகமக நிகக்லககமகும், விவசகாயேம், பட்டெககறத்
ரதாழல் ஆகியேவற்றில் நி்லவியே நி்லிபபிரெ்த்துவ ஒழுங்கககமிப்ம் , ுவரங்கக் கூறின் ,
நி்லிபபிரெ்த்துவச ரசகாத்துககடெககம உறவகள , ஏற்ரகனயவ வளர்சசிரபற்றுவிட்டெ
உற்பத்திச சகக்திகுக்ுக  இனியமலும் ஒவ்வாதககவ ஆயின . அககவ, [உற்பத்திககயேக்
கட்டிிபயபாடும்] கால் வி்லங்ுககளாக மாறின . அந்த வி்லங்ுககககள உககடெத்ரதறியே
யவண்டியிரந்தது; அககவ உககடெத்ரதறியேிபபட்டென.
அவற்றின்  இடெத்தில் தககடெயேற்ற யபாட்டிமம் , அதுடென் கூடெயவ அதற்ுக ஏற்றாற்
யபான்ற சகமக, அரெசியேல் அககமிப்ச சகட்டெமம் , மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின்
ரபாரளாதாரெ, அரெசியேல் ஆதிக்கமம் வந்து அமர்ந்து ரகாண்டென.
 இயதயபான்ற ஓர்  இயேக்கம் [ இிபயபாது] நம் கண்ரத்தியரெ நககடெரபற்று வரகிறது .
தனக்யக உரியே உற்பத்தி உறவகககளமம் , பரிவர்த்தககன உறவகககளமம் ரசகாத்துககடெககம
உறவகககளமம் ரகாண்டுளள நவீன மத்லாளித்துவ சகமதாயேம் -  இவ்வளவ பிரெம்மாண்டெ
உற்பத்திச சகாதனங்கககளமம் பரிவர்த்தககனச சகாதனங்கககளமம் மாயேவித்ககதயபால்
யதாற்றுவித்துளள  இந்த மத்லாளித்துவ சகமதாயேம் – தனது மந்திரெத்தின் வலிககமயோல்
பாதாள உ்லகிலிரந்து தட்டிரயேழுிபபி வந்த சகக்திகககள  இனியமலும் கட்டுிபபடுத்த
மடியோமல் தித்றும் மந்திரெவாதியின் நிகக்லயில்  இரக்கிறது. கடெந்த சி்ல பத்தாண்டுகளது
ரதாழல்துககற, வணிகம் ஆகியேவற்றின் வரெ்லாறானது , நவீன உற்பத்தி உறவகுக்ுக
எதிரொகவம், மத்லாளித்துவ வர்க்கமம் அதன் ஆட்சியேதிகாரெமம் நி்லவதற்ுக
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அடிிபபககடெயோக விளங்ுகம் ரசகாத்துககடெககம உறவகுக்ுக எதிரொகவம் , நவீன உற்பத்தி
சகக்திகள நடெத்தும் க்லகத்தின் வரெ்லாயற ஆுகம்.  இதககன உறுதிிபபடுத்த, ுகறிிபபிட்டெ கா்ல
 இககடெரவளியில் ஏற்படும் வணிக ரநரக்கடிகககளக் ுகறிிபபிட்டொய்ல யபாதும் .  இந்த
ரநரக்கடிகள ஒவ்ரவார மககற வரம்யபாதும் மன்ககனவிடெ அசசகமட்டும் வகககயில் ,
ஒட்டுரமாத்த
மத்லாளித்துவ
சகமதாயேத்தின்  இரிபககபயயே யகளவிக்ுக
உளளாக்ுககின்றன.
 இந்த
ரநரக்கடிகளின்யபாது,
 இரிபபிலுளள
உற்பத்திிப
ரபாரளகளின் ரபரம்புகதி மட்டுமன்றி , ஏற்ரகனயவ உரவாக்கிபபட்டெ உற்பத்தி
சகக்திகளில் ஒர ரபரம்புகதிமம் ரதாடெர்ந்து அழக்கிபபடுகிறது .  இதற்ுக மந்ககதயே
சககாிபதங்கள அககனத்திலும் அபத்தமானதாகக் கரதிபபட்டிரக்ுகம் ஒர ரகாளககள யநாய்
– யதககவக்ுக அதிகமான உற்பத்தி என்ும் ரகாளககள யநாய்
-  இந்த
ரநரக்கடிகளின்யபாது ரதாற்றுகிறது. சகமதாயேம், தான் திஸரரெரனத் தற்காலிக அநாகரிக
நிகக்லக்ுகிப பின்யனாக்கித் தளளிபபட்டுளளககதக் காண்கிறது . ஏயதா ஒர ரபரம் பெஞசகம்
அல்்லது உ்லகளாவியே ஒர சகர்வநாசகிப யபார் ஏற்பட்டு வாூழவாதாரெிப ரபாரளகள
அககனத்தின் வினியயோகமம் நிறுத்திபபட்டெதுயபால் யதான்றுகிறது ; ரதாழலும்
வணிகமம் அழக்கிபபட்டுவிட்டெதாகத் யதான்றுகிறது ; ஏன்  இிபபடி ? காரெத்ம்,  இங்யக
மிதமிெஞசியே நாகரிகம், மிதமிெஞசியே வாூழவாதாரெிப ரபாரளகள, மிதமிெஞசியே ரதாழல்கள,
மிதமிெஞசியே வணிகம்  இரிபபதுதான் . சகமதாயேத்தின் வசகமளள உற்பத்தி சகக்திகள ,
மத்லாளித்துவச ரசகாத்துககடெககம உறவகளின் வளர்சசிககயே மன்ரனடுத்துச ரசகல்்ல
 இனியமலும் உதவிப யபாவதில்கக்ல . மாறாக, அந்த உறவகககள மீறி உற்பத்தி சகக்திகள
வலிககம மிக்கககவ ஆகிவிட்டென . மத்லாளித்துவ உககடெககம உறவகள , உற்பத்தி
சகக்திகளின் வளர்சசிக்ுகத் தககளகளாகிவிட்டென . உற்பத்தி சகக்திகள  இந்தத் தககளகககளக்
தகர்த்ரதறியேத் ரதாடெங்கியேதுயம அககவ மத்லாளித்துவ சகமதாயேம் மழுககமயிலும்
ுகழிபபம் விககளவிக்கின்றன ; மத்லாளித்துவச ரசகாத்துககடெககம நி்லவதற்யக ஆபத்ககத
ஏற்படுத்துகின்றன. தாம் உற்பத்தி ரசகய்மம் ரசகல்வத்ககதத் தம்மள  இரத்தி ககவக்க  இடெம்
யபாதாத அளவக்ுக, மத்லாளித்துவ சகமதாயே உறவகள மிகவம் ுகறுக்லாக  இரக்கின்றன.
மத்லாளித்துவ வர்க்கம்  இந்த ரநரக்கடிகககள எவ்வாறு சகமாளிக்கிறது ? ஒர்றம்,
உற்பத்தி சகக்திகளில் ரபரம்புகதிககயே வலிந்து அழிபபதன் ம்லமம் , மறு்றம் ்தியே
சகந்ககதகககள ரவன்ரறடுிபபதன் ம்லமம் , பககழயே சகந்ககதகககள  இன்ும் ஒட்டெச
ுவரெண்டுவதன் ம்லமம்  இந்த ரநரக்கடிகககளச சகமாளிக்கிறது . அதாவது யமலும்
விரிவான, யமலும் நாசககரெமான ரநரக்கடிகுக்ுக வழ வுகிபபதன் ம்லமம்
,
ரநரக்கடிகககள மன்தடுிபபதற்கான வழமககறகககளக் ுகககறிபபதன் ம்லமம்  இந்த
ரநரக்கடிகககளச சகமாளிக்கிறது.
எந்த ஆமதங்கககளக் ரகாண்டு மத்லாளித்துவ வர்க்கம் நி்லிபபிரெ்த்துவத்ககத வீூழத்தித்
தககரெமட்டெம் ஆக்கியேயதா , அயத ஆமதங்கள  இிபயபாது மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துக்ுக
எதிரொகத் திரிபபிபபடுகின்றன . ஆனால், மத்லாளித்துவ வர்க்கம் தனக்யக அழககவத்
தரெிபயபாுகம் ஆமதங்கககள மட்டும் வார்த்ரதடுக்கவில்கக்ல ; அந்த ஆமதங்கககளக்
கககயோளிபயபாுகம் மனிதர்கககளமம் , அதாவது நவீனத் ரதாழ்லாளி வர்க்கமாகியே
பட்டொளிகககளமம் உரவாக்கி உ்லவவிட்டுளளது.
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மத்லாளித்துவ வர்க்கம், அதாவது ம்லதனம் எந்த அளவக்ுக வளர்கிறயதா , அயத
அளவக்ுக நவீனத் ரதாழ்லாளி வர்க்கமாகியே பாட்டொளி வர்க்கமம் வளர்கிறது .  இந்த
வர்க்கத்ககதச யசகர்ந்த ரதாழ்லாளர்கள தமக்ுக யவகக்ல கிககடெக்ுகம் வககரெதான் வாழ
மடிமம்;  இவர்களின் உககழிப் ம்லதனத்ககதிப ரபரக்ுகம் வககரெதான்  இவர்குக்ுக
யவகக்லமம் கிககடெக்ுகம் . தம்ககமத்தாயம ரகாெஞசகம் ரகாெஞசகமாக விகக்லக்ுக விற்றாக
யவண்டியே நிகக்லயிலுளள  இந்தத் ரதாழ்லாளர்கள , ஏககனயே பிற விற்பககனிப
ரபாரளகககளிப யபான்று ஒர பரிவர்த்தககனிப பண்டெமாகயவ  இரக்கிறார்கள . அதன்
விககளவாக, வணிகிப யபாட்டியின் அககனத்து வகககயோன சகாதக பாதகங்குக்ுகம் ,
சகந்ககதயின் ஏற்ற  இறக்கங்கள அககனத்துக்ுகம்  இ்லக்காகிறார்கள.
பரெந்த அளவில் எந்திரெங்களின் பயேன்பாடு , உககழிப்ிப பிரிவிககன ஆகியேவற்றின்
காரெத்மாக, பாட்டொளிகளின் யவகக்லயோனது அதன் தனித்தன்ககம மழுவககதமம்
 இழந்துவிட்டெது. அதன் விககளவாக , ரதாழ்லாளிக்ுக தன் யவகக்ல மீதிரந்த ஈர்ிப்
மழுவதும்  இல்்லாமல் யபானது . அவர் எந்திரெத்தில் ரபாரத்திபபட்டெ ஒர
துககத்மறுிபபாக ஆகிவிடுகிறார். அவரெது யவகக்லககயேச ரசகய்யே அவரக்ுகத்
யதககவிபபடுவரதல்்லாம் மிகவம் எளிககமயோன, மிகவம் சகலிிபபூட்டும்படியோன, மிகவம்
எளிதாகக் கற்றுக்ரகாளளக்கூடியே சகாமர்த்தியேம் மட்டுயம . எனயவ ஒர ரதாழ்லாளியின்
உற்பத்திச ரசக்லவ என்பது , அயனகமாக மற்றிலும் அவரககடெயே பரொமரிிப்க்காகவம் ,
அவரககடெயே  இன விரத்திக்காகவம், அவரக்ுகத் யதககவிபபடுகின்ற பிககழிப்ச
சகாதனங்களின் அளவக்ுகக் ுகறுகிவிடுகிறது . ஆனால் ஒர பண்டெத்தின் விகக்ல – ஆகயவ
உககழிபபின் விகக்ல[36] – அதன் உற்பத்திச ரசக்லவக்ுகச சகமம் ஆுகம். எனயவ, யவகக்லயின்
ரவறுிபபூட்டும் தன்ககம அதிகரிக்ுகம் அளவக்ுக கூலி ுகககறகிறது . அதுமட்டுமல்்ல,
எந்திரெங்களின் பயேன்பாடும் ,
உககழிப்ிப பிரிவிககனமம் எந்த
அளவக்ுக
அதிகரிக்கின்றனயவா, அந்த அளவக்ுக யவகக்லிப புவம் அதிகமாகிறது . யவகக்ல
யநரெத்ககத நீட்டிிபபதன் ம்லயமா , ுகறிிபபிட்டெ யநரெத்தில் வாங்கிபபடும் யவகக்லககயேக்
கூடுத்லாக்ுகவதன் ம்லயமா, அல்்லது எந்திரெங்களின் யவகத்ககத அதிகரிிபபதன் ம்லயமா,
 இன்னபிற வழகளிய்லா  இது நடெந்யதறுகிறது . நவீனத் ரதாழல்துககறயோனது ,
தந்ககதவழக் ுகடும்ப எஜெமானனின் மிகசசிறியே ரதாழல்கூடெத்ககதத் ரதாழல்
மத்லாளியின் மிகிபரபரியே ரதாழற்சகாகக்லயோக மாற்றிமளளது . ரதாழற்சகாகக்லயிுள
ுகவிக்கிபபட்டுளள
திரெளான
ரதாழ்லாளர்கள பககடெவீரெர்கககளிபயபால்
ஒழுங்கககமக்கிபபட்டுளளனர். ரதாழல்துககற ரொணவத்தின் பககடெவீர்ர்கள என்ற
மககறயில்  இவர்கள , அதிகாரிகககளமம் அணித்தகக்லவர்கககளமம் (officers and sergeants)
ரகாண்டெ, ஒர துல்லியேமான படிநிகக்ல அககமிபபிுககடெயே அதிகாரெத்தின்்கூழ
ககவக்கிபபடுகிறார்கள.  இவர்கள மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துக்ுகம் மத்லாளித்துவ
அரெுவக்ுகம் அடிககமகளாக  இரிபபது மட்டுமல்்ல , நாளயதாறும் மணியதாறும்
எந்திரெத்தாலும்,
யம்லாளர்களாலும்,
அககனத்துக்ுகம் யம்லாகத் தனிிபபட்டெ
மத்லாளித்துவத் ரதாழ்லதிபரொலும் அடிககமிபபடுத்திபபடுகிறார்கள . ்லாபயம தன்
 இறுதி ்லட்சியேம் , ுகறிக்யகாள என  இந்தக் ரகாடுங்யகான்ககம , எந்த அளவக்ுக அதிக
ரவளிிபபககடெயோகிப பிரெகடெனம் ரசகய்கிறயதா அந்த அளவக்ுக அது யமலும்
அற்பமானதாக, யமலும் ரவறுக்கத்தக்கதாக, யமலும் கசகிபபூட்டுவதாக  இரக்கிறது.
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உடெலுககழிப்க்கான திறககம மற்றும் உடெல் வலிககம எந்த அளவக்ுகக் ுகககறவாகத்
யதககவிபபடுகின்றயதா, அதாவது நவீனத் ரதாழல்துககற எந்த அளவக்ுக யமலும் யமலும்
வளர்சசி ரபறுகின்றயதா , அந்த அளவக்ுக யமலும் யமலும் ஆண்களின் உககழிப்ிப
ரபண்களின் உககழிபபால் அகற்றிபபடுகிறது . ரதாழ்லாளி வர்க்கத்துக்ுக வயேது
யவறுபாடும், ஆண், ரபண் என்கிற பால் யவறுபாடும்  இனியமல் எவ்வித தனித்த சகமக
மக்கியேத்துவத்ககதமம் ரகாண்டிரக்கவில்கக்ல. அககனவரயம உககழிப்க் கரவிகளதாம் .
அவர்கககளிப பயேன்படுத்திக் ரகாளவதற்ுக ஆுகம் ரசக்லவ மட்டும் அவர்களின்
வயேதுக்ுகம் பாலினத்துக்ுகம் தக்கவாறு அதிகமாகயவா ுகககறவாகயவா  இரக்கிறது.
ஆகக்ல மத்லாளியோல் ுகறிிபபிட்டெ மணியநரெம் ுவரெண்டெிபபட்டெ ரதாழ்லாளி, மடிவில் தன்
கூலிககயேிப பத்மாகிப ரபற்றுக் ரகாண்டெ மறுகத்ம் , மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் பிற
புகதியினரொன வீட்டுச ரசகாந்தக்காரெர் , கககடெக்காரெர், அடெுகக்காரெர், மற்றும்  இன்ன
பிறரெரிடெம் அகிபபட்டுக் ரகாளகிறார்.
நடுத்தரெ வர்க்கத்தின் ்கூழத்தட்டுகககளச யசகர்ந்தவர்களான சிறியே வணிகர்கள ,
கககடெக்காரெர்கள, ரபாதுவாகிப பரெந்த வணிகத் ரதாடெர்்களின்றிக் ுகறுகியே அளவில்
வணிகம் ரசகய்யவார் , கககவிககனஞர்கள, விவசகாயிகள  இவர்கள அககனவரம்
படிிபபடியோகத் தாூழவற்றுிப பாட்டொளி வர்க்கத்தில் க்லந்துவிடுகின்றனர் . அவர்களின்
ரசகாற்ப ம்லதனம் நவீனத் ரதாழல்துககறயின் வீசுவக்ுக ஈடுரகாடுத்துத் ரதாழல்நடெத்திப
யபாதாமல், ரபரியே மத்லாளிகுடெனான யபாட்டியில் மூழகிிப யபாய்விடுவது
ஒரபாதிக் காரெத்மாுகம். அவர்குககடெயே தனிசசிறிபபான திககறககமகள ்தியே உற்பத்தி
மககறகளால் மதிிபபற்றதாகி விடுவது மறுபாதிக் காரெத்மாுகம் .  இவ்வாறாக, மக்கள
ரதாகககயின் அககனத்து வர்க்கங்களிடெமிரந்தும் பாட்டொளி வர்க்கத்துக்ுக ஆட்கள
யசகர்கின்றனர்.
பாட்டொளி வர்க்கம் பல்யவறு வளர்சசிக் கட்டெங்கககளக் கடெந்து ரசகல்கிறது
.
பிறந்தவடெயன அது மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துடெனான தனது யபாரொட்டெத்ககதத்
ரதாடெங்கிவிடுகிறது.
மத்லாவதாக,
 இந்திப யபாரொட்டெத்ககதத் தனித்தனித்
ரதாழ்லாளர்கும், அடுத்து ஒர ரதாழற்சகாகக்லககயேச யசகர்ந்த ரதாழ்லாளர்கும் , பிறுக
ஒர வட்டொரெத்தில் ஒர ரதாழற்பிரிககவச யசகர்ந்த ரதாழ்லாளர்கும்
, தம்ககம
யநரெடியோகச ுவரெண்டும் தனித்தனி மத்லாளிகுக்ுக எதிரொக நடெத்துகின்றனர்
.
ரதாழ்லாளர்கள, மத்லாளித்துவ உற்பத்தி உறவகுக்ுக எதிரொகத் தங்களின்
தாக்ுகதல்கககளத் ரதாடுக்கவில்கக்ல . உற்பத்திக் கரவிகககள எதிர்த்யத தாக்ுகதல்
ரதாடுக்கின்றனர். அவர்களின் உககழிபயபாடு யபாட்டியிடும்  இறக்ுகமதிிப ரபாரளகககள
அவர்கள அழக்கின்றனர் ; எந்திரெங்கககளச ுவக்ுக நூறாக உககடெத்ரதறிகின்றனர் ;
ரதாழற்சகாகக்லகககளத் தீககவத்துக் ரகாுத்துகின்றனர் ; மககறந்துயபாய்விட்டெ, மத்தியே
கா்லத்துத் ரதாழ்லாளியின் அந்தஸ்ககதிப ப்லாத்காரெத்தின் ம்லம் மீட்டெககமக்க
மயேல்கின்றனர்.
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 இந்தக் கட்டெத்தில் ரதாழ்லாளர்கள ,  இன்னமம் நாடு மழுககமமம் சிதறிக் கிடெக்கின்ற ,
தமக்ுகளயள ஒத்திககசகவில்்லாத ஒர கூட்டெமாகயவ உளளனர் . அவர்குக்கிககடெயயே
நி்லவம் பரெஸ்பரெிப யபாட்டியோல் பிளவபட்டுளளனர் . அவர்கள எங்காவது மிகவம்
கட்டுக்யகாிபபான அககமிப்களில் ஒன்றுபட்டுளளார்கள எனில் , அந்த ஒற்றுககம
 இன்னமம்கூடெ அவர்கள தாமாக மன்வந்து ஒன்றுபட்டெதன் விககளவாக  இல்்லாமல் ,
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் ஒற்றுககமயோல் ஏற்பட்டெ விககளவாகயவ உளளது .
மத்லாளித்துவ வர்க்கம் தன் ரசகாந்த அரெசியேல் ்லட்சியேங்கககள அககடெமம் ரபாரட்டு ,
ஒட்டுரமாத்திப பாட்டொளி வர்க்கத்ககதக் களத்தில்  இறக்ுகம் கட்டொயேத்துக்ுக ஆளாகிறது .
யமலும், சிறிது கா்லத்துக்ுக அவ்வாறு ரசகய்யேவம் அதனால் மடிகிறது . எனயவ,  இந்தக்
கட்டெத்தில் பாட்டொளிகள அவர்களின் பகககவர்கயளாடு யபாரொடெவில்கக்ல
;
பகககவர்களின் பகககவர்களாகியே எயதசசகாதிகாரெ மடியோட்சியின் மிசசகமீதங்கள ,
நி்லவககடெககமயோளர்கள, ரதாழல்துககற சகாரொத மத்லாளிகள , ுகட்டி மத்லாளிகள
ஆகியயோககரெ எதிர்த்துத்தான் யபாரொடுகின்றனர் .  இவ்வாறாக, வரெ்லாற்று ரதியோன
 இயேக்கம் மழுககமமம் மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் ககககளில் ுகவிந்துளளது
;
 இவ்வகககயில் ரபறிபபடும் ஒவ்ரவார ரவற்றிமம் மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துக்யக
ரவற்றியோக அககமகிறது.
ஆனால் ரதாழல்துககறயின் வளர்சசிககயேத் ரதாடெர்ந்து ரதாழ்லாளி வர்க்கம்
எண்ணிக்கககயில் அதிகமாவது மட்டுமின்றி , ரபரந்திரெளகளாகவம் ுகவிக்கிபபடுகிறது ;
அதன் வலிககம வளர்கிறது ; அந்த வலிககமககயே அது அதிகம் உத்ரெவம் ரசகய்கிறது . எந்த
அளவக்ுக எந்திரெ
சகாதனங்கள உககழிபபின் பாுகபாடுகள அககனத்ககதமம்
துககடெத்ரதாழத்து, அயனகமாக எல்்லா  இடெங்களிலும் கூலி விகிதங்கககள ஒயரெமாதிரிக்
்கூழமட்டெத்துக்ுகக் ுகககறக்கிறயதா அந்த அளவக்ுகிப பாட்டொளி வர்க்க அணிகுக்ுகளயள
பல்யவறு ந்லன்கும் , வாூழக்ககக நிகக்லககமகும் யமலும் யமலும் சகமன்
ஆக்கிபபடுகின்றன. மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தாரிககடெயயே வளர்ந்துவரம் யபாட்டிமம் ,
அதன் விககளவாக எழுகின்ற வணிக ரநரக்கடிகும் ரதாழ்லாளர்களின் கூலிகககள
எிபயபாதும் ஏற்ற  இறக்கத்துக்ுக உளளாக்ுககின்றன . ரதாடெர்ந்து அதியவக வளர்சசி
காணம் எந்திரெ சகாதனங்களின் மடிவறாத யமம்பாடு , அவர்குககடெயே பிககழிபககப
யமலும் யமலும் நிகக்லயேற்றதாக்ுககிறது. தனிிபபட்டெ ரதாழ்லாளர்குக்ுகம் தனிிபபட்டெ
மத்லாளிகுக்ுகம்  இககடெயயேயோன யமாதல்கள , யமலும் யமலும்  இர வர்க்கங்குக்ுக
 இககடெயி்லான யமாதல்களின் தன்ககமககயேிப ரபறுகின்றன . உடெயன ரதாழ்லாளர்கள
மத்லாளிகுக்ுக எதிரொகக் கூட்டெககமிப்கககள
(ரதாழற் சகங்கங்கககள )
அககமத்துக்ரகாளளத் ரதாடெங்ுககின்றனர் . கூலிகளின் விகிதத்ககதத்
[ுகககறந்து
யபாகாமல்] தக்கககவத்துக்ரகாளள அவர்கள ஒன்று யசகர்கிறார்கள. அவ்விபயபாது மும்
 இந்தக் கிளர்சசிகுக்ுக மன்யனற்பாடு ரசகய்து ரகாளும் ரபாரட்டு , நிரெந்தரெமான
சகங்கங்கககள நிறுவிக்ரகாளகின்றனர் .  இங்ுகம் அங்ுகம் [சி்ல  இடெங்களில்]  இந்திப
யபாரொட்டெம் க்லகங்களாக ரவடிக்கிறது.
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அவ்விபயபாது சி்ல யவககளகளில் ரதாழ்லாளர்கள ரவற்றி ரபறுகின்றனர் . ஆனாலும்
அது தற்காலிக ரவற்றியயே . அவர்குககடெயே யபாரொட்டெங்களின் ரமய்யோன ப்லன்
அவற்றின் உடெனடி விககளவில் அடெங்கியிரக்கவில்கக்ல . எிபயபாதும் விரிவககடெந்து
ரசகல்லும் ரதாழ்லாளர்களின் ஒற்றுககமயில் அடெங்கிமளளது . நவீனத் ரதாழல்துககற
உரவாக்கிமளள யமம்பட்டெ தகவல் ரதாடெர்்ச சகாதனங்கள  இந்த ஒற்றுககமக்ுகத்
துககத்்ரிகின்றன.
ரவவ்யவறு வட்டொரெங்கககளச யசகர்ந்த
ரதாழ்லாளர்கள
ஒரவயரொரடொரவர் ரதாடெர்்ரகாளள  இககவ உதவகின்றன . யோவம் ஒயரெ தன்ககம
ரகாண்டெ, எண்த்ற்ற வட்டொரெிப யபாரொட்டெங்கககள வர்க்கங்குக்ுக  இககடெயயேயோன ஒயரெ
யதசியேிப யபாரொட்டெமாக ககமயேிபபடுத்த  இந்தத் ரதாடெர்்தான் யதககவயோக  இரந்தது .
ஆனால், ஒவ்ரவார வர்க்கிப யபாரொட்டெமம் ஓர் அரெசியேல் யபாரொட்டெயம ஆுகம் . மத்தியே
கா்லத்து நகரெத்தார், அவர்குககடெயே படுயமாசகமான சகாகக்லகளின் துககத்ரகாண்டு , எந்த
ஒற்றுககமககயேச சகாதிக்கிப ப்லநூறு ஆண்டுகள யதககவிபபட்டெனயவா அந்த ஒற்றுககமககயே ,
நவீனிப பாட்டொளிகள ரெயில்பாககதகளின் துககத்ரகாண்டு ஒரசி்ல ஆண்டுகளிய்லயயே
சகாதித்துவிட்டெனர்.
தங்கககள ஒர வர்க்கமாகவம் , அதன்ம்லம் ஓர் அரெசியேல் கட்சியோகவம் ஆக்கிக்
ரகாளும் பாட்டொளிகளின்  இந்த ஒழுங்கககமிபபானது, ரதாழ்லாளர்குக்ுக உளயளயயே
நிகழும் யபாட்டியின் காரெத்மாகத் ரதாடெர்ந்து சர்ுககக்லந்து வரகிறது
. எனிும்
பாட்டொளிகளின்  இந்த ஒழுங்கககமிப் மன்னிலும் வலிககம மிக்கதாக , உறுதி மிக்கதாக,
சகக்தி மிக்கதாக மீண்டும் வீறுரகாண்டு எழுகிறது .  இது மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின்
மத்தியிய்லயயே நி்லவம் பிளவகககளிப பயேன்படுத்தித் ரதாழ்லாளர்களின் ுகறிிபபிட்டெ
ந்லன்குக்ுகச சகட்டெ அங்்ககாரெம் வழங்கக் கட்டொயேிபபடுத்துகிறது .  இவ்வாறுதான்
 இங்கி்லாந்தில் பத்து மணியநரெ யவகக்லநாள மயசகாதா சகட்டெமாக்கிபபட்டெது.
ரமாத்தமாகிப பார்க்ுகமிடெத்து, பககழயே சகமதாயேத்தின் வர்க்கங்குக்ுக  இககடெயயே நிகழும்
யமாதல்கள, பாட்டொளி வர்க்கத்தின் வளர்சசிிப யபாக்ுகக்ுகிப ப்ல வழகளிலும்
உதவகின்றன. மத்லாளித்துவ வர்க்கம்  இககடெயேறாத ஒர யபாரொட்டெத்தில்
சிக்கிக்ரகாண்டுளளது. மதலில் பிரெ்க் ுக்லத்துடென் யபாரொடெ யவண்டியிரந்தது ;
அதன்பிறுக, மத்லாளித்துவ வர்க்கத்ககதச யசகர்ந்த சி்ல புகதிகளின் ந்லன்கள
ரதாழல்துககற மன்யனற்றத்துக்ுக எதிரொகிவிடும்யபாது , அந்திப புகதிகுடென் யபாரொடெ
யவண்டிமளளது; எந்தக் கா்லத்திலும் அன்னியே நாடுகளின் மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துடென்
அது யபாரொடெ யவண்டிமளளது.  இந்திப யபாரொட்டெங்கள அககனத்திலும் மத்லாளித்துவ
வர்க்கம், பாட்டொளி வர்க்கத்துக்ுக யவண்டுயகாள விடுக்கவம், அதன் உதவிககயே நாடெவம்,
அிபபடியயே அதககன அரெசியேல் அரெங்ுகக்ுக  இழுத்துவரெவம் யவண்டியே கட்டொயேத்துக்ுக
உளளாகிறது. ஆக, மத்லாளித்துவ வர்க்கயம, பாட்டொளி வர்க்கத்துக்ுகத் தன் ரசகாந்த
அரெசியேல் கல்வியின் கூறுகககளமம் , ரபாதுக் கல்வியின் கூறுகககளமம் வழங்ுககிறது .
யவறு ரசகாற்களில் கூறுவரதனில் , மத்லாளித்துவத்யதாடு யபாரிடுவதற்கான
ஆமதங்கககளிப பாட்டொளி வர்க்கத்துக்ுக மத்லாளித்துவயம வழங்ுககிறது.
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யமலும், நாம் ஏற்ரகனயவ அறிந்தபடி , ரதாழல்துககற மன்யனற்றத்தின் விககளவாக
ஆும் வர்க்கங்களில் ப்ல பிரிவகள மழுககமயோகிப பாட்டொளி வர்க்கத்துக்ுகள
தளளிபபடுகின்றன. அல்்லது, ுகககறந்தபட்சகம் அவற்றின் வாூழவாதாரெ நிகக்லககமகள
ஆபத்துக்ுக உளளாக்கிபபடுகின்றன .  இந்திப பிரிவகும் பாட்டொளி வர்க்கத்தின்
ஞாயனாதயேத்துக்ுகம் மன்யனற்றத்துக்ுகமான ப்ல ்த்தம் ்தியே கூறுகககள
வழங்ுககின்றன.
 இறுதியோக, வர்க்கிப யபாரொட்டெம் தீர்மானகரெமான நிகக்லககயே ரநரங்ுகம் யநரெத்தில் ,
ஆும் வர்க்கத்திுளயள, ரசகால்்லிபயபானால் பககழயே சகமதாயேம் மழுககமயிுளும் ,
நககடெரபறுகின்ற கககரெந்துயபாுகம் நிகூழவிப யபாக்கானது , ரவுக உக்கிரெமான ,
பகிரெங்கமான நிகக்லககயே எட்டுகிறது . ஆும் வர்க்கத்தின் ஒர சிறு பிரிவ தன்ககனத்
தனியயே துண்டித்துக் ரகாண்டு , எதிர்கா்லத்ககதத் தன் கககிபபிடிக்ுகள ககவத்திரக்ுகம்
்ரெட்சிகரெ வர்க்கத்துடென் யசகர்ந்து ரகாளகிறது . ஆக, மந்ககதயே கா்லகட்டெத்தில், எவ்வாறு
பிரெ்க்களில் ஒர பிரிவ மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் பக்கம் ரசகன்றயதா , அயதயபா்ல
 இிபயபாது மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் ஒர புகதி பாட்டொளி வர்க்கத்தின் பக்கம்
ரசகல்கிறது. அதிலும் ுகறிிபபாக மத்லாளித்துவச சித்தாந்தவாதிகுள , வரெ்லாற்று
 இயேக்கத்தின் மழுிப பரிமாத்த்ககதமம் தத்துவ ரதியில் ்ரிந்துரகாளும் அளவக்ுகத்
தம்ககம உயேர்த்திக்ரகாண்டெ ஒர பிரிவினர் பாட்டொளி வர்க்கத்தின் பக்கம் ரசகல்கின்றனர்.
 இன்ககறக்ுக மத்லாளித்துவ வர்க்கத்ககத யநரக்ுகயநர் எதிர்த்து நிற்ுகம் வர்க்கங்கள
அககனத்திலும் பாட்டொளி வர்க்கம் ஒன்று மட்டுயம உண்ககமயில் ்ரெட்சிகரெமான
வர்க்கமாுகம். பிற வர்க்கங்கள நவீனத் ரதாழல்துககறயின் மன்யன சிககதவற்று மடிவில்
மககறந்து யபாகின்றன . பாட்டொளி வர்க்கம் மட்டும்தான் நவீனத் ரதாழல்துககறயின்
தனிசசிறிபபான, சகாரெமான விககளரபாரளாுகம்.
அடித்தட்டு நடுத்தரெ வர்க்கத்தினர் , சிறு பட்டெககறயோளர் , கககடெக்காரெர், கககவிககனஞர்,
விவசகாயி  இவர்கள அககனவரம் , நடுத்தரெ வர்க்கத்தின் ஒர புகதியோகத் தம்  இரிபககப
அழவிலிரந்து காத்துக்ரகாளள
மத்லாளித்துவ
வர்க்கத்ககத எதிர்த்துிப
யபாரொடுகிறார்கள. எனயவ,  இவர்கள பழககமவாதிகயள அன்றிிப ்ரெட்சிகரெமானவர்
அல்்லர். யமலும்  இவர்கள வரெ்லாற்றுச சகக்கரெத்ககதிப பின்யனாக்கிச ரசகலுத்த மயேல்வதால்,
 இவர்கள பிற்யபாக்காளரம் ஆவர் .  இவர்கள ஏயதா தற்ரசகயே்லாகிப ்ரெட்சிகரெமாக
 இரக்கிறார்கள எனில் , அவ்வாறு  இரிபபதற்ுக  இவர்கள பாட்டொளி வர்க்கமாக
மாறிவிடும் தறுவாயில் உளளனர் என்பது மட்டுயம காரெத்ம் ஆுகம் .  இவ்வாறாக,
 இவர்கள தமது நிகூழகா்ல ந்லன்கககள அல்்ல , எதிர்கா்ல ந்லன்கககளயயே பாதுகாத்துக்
ரகாளகின்றனர். அவர்கள பாட்டொளி வர்க்கத்தின் கரத்துநிகக்லயில் தம்ககம
ககவத்துக்ரகாளும் ரபாரட்டு, தமது ரசகாந்தக் கரத்துநிகக்லககயேயயே கககவிடுகின்றனர்.
பககழயே சகமதாயேத்தின் மிகமிக அடிமட்டெ அடுக்ுககளிலிரந்து தக்கி எறியேிபபட்டுச
ரசகயே்லற்று அழுகிக் ரகாண்டிரக்ுகம் சகமகக் கழவாகியே ”ஆபத்தான வர்க்கம்”
 இங்ுகமங்ுகம் ஒரசி்ல  இடெங்களில் பாட்டொளி வர்க்கிப ்ரெட்சியோல்  இயேக்கத்துக்ுகள
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 இழுக்கிபபடெ்லாம். எனிும், அந்த வர்க்கத்தின் வாூழக்ககக நிகக்லககமகள , பிற்யபாக்ுகச
சூழசசியின் ்லெஞசகம் ரபற்ற கககக்கூலியோகச ரசகயே்லாற்றயவ அதககனிப ரபரிதும் தயோர்
ரசகய்கின்றன.
ஏற்ரகனயவ பாட்டொளி வர்க்க வாூழக்ககக நிகக்லககமகளில் , பககழயே சகமதாயேத்தின்
ஒட்டுரமாத்த வாூழக்ககக நிகக்லககமகள அயனகமாகிப ்ககதமண்டு யபாயின
.
பாட்டொளிக்ுகச ரசகாத்துக் கிககடெயோது ; மககனவி மக்களிடெம் அவுக்ுகளள உறவக்ுகம் ,
மத்லாளித்துவக் ுகடும்ப உறவகுக்ுகம்  இககடெயயே ரபாதுவான கூறுகள எதுவம்
 இனியமல்  இல்கக்ல . ஃபிரொன்சில்  இரிபபதுயபா்லயவ  இங்கி்லாந்திலும் , ரஜெர்மனியில்
 இரிபபதுயபா்லயவ அரமரிக்காவிலும் ,
நவீனத் ரதாழல்துககற உககழிப்ம் ,
ம்லதனத்துக்ுகக் ்கூழிபபடும் நவீன கா்ல அடிககமத்தனமம் , பாட்டொளியிடெமிரந்து
யதசியேிப பண்பின் அககனத்து அககடெயோளங்கககளமம் துககடெத்ரதறிந்துவிட்டென . சகட்டெம்,
ஒழுக்கரநறி, மதம் என்ரறல்்லாம் பாட்டொளிக்ுக எத்தககன மத்லாளித்துவத்
திபரபண்த்ங்கள உளளனயவா அத்தககன மத்லாளித்துவ ந்லன்கள அவற்றின் பின்னால்
பதுங்கி மககறந்து ரகாண்டுளளன.
யம்லாதிக்கம் ரபற்ற மந்ககதயே வர்க்கங்கள யோவம் , [உற்பத்திிப ரபாரளகககளக் ]
கககயேகிபபடுத்தலில் தம்மககடெயே நிபந்தககனகுக்ுக ஒட்டுரமாத்தச சகமதாயேத்ககதமம்
உட்படுத்துவதன் ம்லம் , அககவ ஏற்ரகனயவ ரபற்றிரந்த அந்தஸ்துக்ுக அரெண்
அககமத்துக்ரகாளள மற்பட்டென. ஆனால் பாட்டொளிகள அவர்குக்யக உரியே மந்ககதயே
கககயேகிபபடுத்தும் மககறககயேமம் , அதன்ம்லம் மந்ககதயே பிற கககயேகிபபடுத்தும்
மககறகள அககனத்ககதமம் ஒழத்திடொமல் , சகமதாயேத்தின் உற்பத்தி சகக்திகுக்ுக
எஜெமானர்கள ஆக மடியோது . அவர்கள பாதுகாத்து ககவக்கவம் அரெத்ககமத்துக்
ரகாளளவம் ரசகாந்தமாக ஏதும் ரபற்றிரக்கவில்கக்ல . தனிநபர் ரசகாத்துககடெககமக்கான
மந்ககதயே
பாதுகாிப்கககளமம்,
அதன் காிப்றுதிகககளமம் தகர்த்ரதறிவயத
பாட்டொளிகளின் ்லட்சியேிப பணியோுகம்.
 இதற்ுகமன் நககடெரபற்ற
வரெ்லாற்று ரதியோன
 இயேக்கங்கள அககனத்தும்
சிறுபான்ககமயினரின்  இயேக்கங்களாகயவா , அல்்லது சிறுபான்ககமயினரின் ந்லுக்கான
 இயேக்கங்களாகயவா  இரந்தன. ஆனால் பாட்டொளி வர்க்க  இயேக்கயமா மிகிப
ரபரம்பான்ககமயினர் பங்ுகரபறும் , மிகிப ரபரம்பான்ககமயினரின் ந்லுக்காக
நடெக்ுகம், தன்ுத்ர்வடென் கூடியே ுவயயேசககசகயோன  இயேக்கமாுகம் .  இன்ககறயே நமது
சகமதாயேத்தின் மிகக் ்கழான அடுக்காகவளள பாட்டொளி வர்க்கம் , அதிகாரெிபபூர்வ
சகமதாயேத்தின் யம்லககமந்துளள அடுக்ுககள மழுவககதமம் விண்ணில் தக்கி வீசி
எறியோமல், தன்னால் [சிறிதும்] அககசகயே மடியோது; தன்ககன உயேர்த்திக் ரகாளளவம்
மடியோது.
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துடென் பாட்டொளி வர்க்கம் நடெத்தும் யபாரொட்டெம்
,
உளளடெக்கத்தில்  இல்்லாவிட்டொலும் , வடிவத்திய்லும், மதலில் அதுரவார யதசியேிப
யபாரொட்டெமாகயவ  இரக்கிறது . ரசகால்்லிப யபானால் , ஒவ்ரவார நாட்டின் பாட்டொளி
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வர்க்கமம் மதலில் தன் நாட்டின் மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துடென் கத்க்ுகத் தீர்த்தாக
யவண்டும்.
பாட்டொளி வர்க்க வளர்சசியின் மிகிப ரபாதுவான கட்டெங்கககளச சித்தரிக்ுகம்யபாது ,
தற்யபாககதயே
சகமதாயேத்தின் உளயளயயே ஏறக்ுகககறயேத் திககரெமககறவாக
நககடெரபற்றுவரம் உளநாட்டுிப யபாககரெ , அது ரவளிிபபககடெயோன ்ரெட்சியோக
ரவடிக்ுகம் கட்டெம்வககரெயில் - மத்லாளித்துவ வர்க்கம் ப்லவந்தமாக வீூழத்திபபட்டு ,
பாட்டொளி வர்க்க ஆட்சியேதிகாரெத்துக்ுக அடித்தளம்  இடெிபபடும் கட்டெம்வககரெயில்
நாங்கள வககரெந்து காட்டிமளயளாம்.
 இதுநாளவககரெயில் ஒவ்ரவார சகமக அககமிப்மககறமம், நாம் ஏற்ரகனயவ பார்த்தவாறு,
ஒடுக்ுகம் வர்க்கத்துக்ுகம் ஒடுக்கிபபடும் வர்க்கத்துக்ுகம்  இககடெயி்லான பகககககமககயேயயே
அடித்தளமாகக் ரகாண்டிரந்தது. ஆனால் ஒர வர்க்கத்ககத ஒடுக்க யவண்டுமானால், அந்த
வர்க்கம் ுகககறந்தபட்சகம் அதன் அடிககம நிகக்லயி்லாவது ரதாடெர்ந்து நீடித்திரிபபதற்ுகரியே
சி்ல நிபந்தககனகககள அதற்ுக உத்தரெவாதம் ரசகய்திடெ யவண்டும் . நி்லிபபிரெ்த்துவ
எயதசசகாதிகாரெ ஒடுக்ுகமககறயின்்கூழ, ுகட்டி மத்லாளித்துவிப பிரிவினர் ஒரவாறு
மத்லாளியோக வளரெ மடிந்தது. அதுயபா்லயவ, பண்ககத்யேடிககம மககற நி்லவியே
கா்லத்தில் பண்ககத்யேடிககம , நகரெத்தார் சகமக உறுிபபினனாகத் தன்ககன உயேர்த்திக்
ரகாண்டொன்.  இதற்ுக மாறாக , [ இன்ககறயே] நவீன கா்லத்துத் ரதாழ்லாளி ,
ரதாழல்துககறயின் மன்யனற்றத்யதாடு கூடெயவ தாும் மன்யனறுவதற்ுகிப பதி்லாக ,
தன் ரசகாந்த வர்க்கம் நி்லவதற்ுகரியே [வாூழவாதாரெ] நிகக்லககமகுக்ுகம் ்கயழ யமலும்
யமலும் தாூழந்து யபாகிறான் . அவன் பரெம ஏககழ ஆகிறான் . பரெம ஏூழககம மக்கள
ரதாகககககயேமம் ரசகல்வத்ககதமம்விடெ அதியவகமாக வளர்கிறது .  இங்ுகதான் ஒன்று
ரதளிவாகிறது – மத்லாளித்துவ வர்க்கம்  இனியமலும் சகமதாயேத்தில் ஆும் வர்க்கமாக
நீடிக்கவம், தான் நி்லவதற்ுகரியே நிகக்லககமகககள அககனத்துக்ுகம் யம்லான
சகட்டெவிதியோகச சகமதாயேத்தின் மீது திணிக்கவம் துகதியேற்றது . மத்லாளித்துவ வர்க்கம்
ஆட்சியேதிகாரெம் ரசகலுத்தவம் துகதியேற்றது . ஏரனனில், அதன் அடிககம , அவுககடெயே
அடிககம நிகக்லயிய்லயயே ரதாடெர்ந்து வாூழவதற்ுகக்கூடெ வகககரசகய்யே அதற்ுக வக்கில்கக்ல.
யமலும், அதன் அடிககமயிடெமிரந்து தான் வாூழவாதாரெங்கககளிப ரபறுவதற்ுகிப பதி்லாக ,
அந்த அடிககமக்ுக வாூழவாதாரெங்கககள வழங்கியோக யவண்டியே நிகக்லக்ுக, அவன் தாூழந்து
யபாவககத அதனால் தடுக்க மடியேவில்கக்ல என்பதும் காரெத்மாுகம் . சகமதாயேம்
 இனியமலும்  இந்த மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின்்கூழ வாழ மடியோது . யவறு ரசகாற்களில்
கூறுவரதனில், மத்லாளித்துவ வர்க்கம் நி்லவவது  இனியமலும் சகமதாயேத்துக்ுக
ஒவ்வாததாகிவிட்டெது.
மத்லாளித்துவ
வர்க்கம் நி்லவவதற்ுகம் ஆதிக்கம்
ரசகலுத்துவதற்ுகம்  இன்றியேககமயோத நிபந்தககன , ம்லதனம் உரவாதலும் வளர்ந்து
ரபருகதலும் ஆுகம். ம்லதனத்துக்ுக  இன்றியேககமயோத நிபந்தககன கூலி உககழிபபாுகம் .
கூலி உககழிபயபா மற்றிலும் ரதாழ்லாளர்குக்ுக  இககடெயி்லான யபாட்டிககயே மட்டுயம
சகார்ந்துளளது.
மத்லாளித்துவ
வர்க்கம் அனிசககசகயோக
வளர்த்ரதடுக்ுகம்
ரதாழல்துககறயின் மன்யனற்றமானது , அத்தகககயே யபாட்டியின் காரெத்மாக
ரதாழ்லாளர்களிககடெயயே ஏற்படும் தனிககமிபபாட்ககடெ , அவர்கள [சகங்க அககமிபபில்]
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ஒன்றுயசகர்தலின் காரெத்மாக ஏற்படும் ்ரெட்சிகரெிப பிககத்ிபபின் ம்லம் நீக்ுககிறது .
எனயவ, நவீனத் ரதாழல்துககறயின் வளர்சசியோனது , எந்த அடிிபபககடெயில்
மத்லாளித்துவ வர்க்கம், ரபாரளகககள உற்பத்தி ரசகய்தும் கககயேகிபபடுத்திமம்
வரகிறயதா, அந்த அடிிபபககடெக்யக உகக்ல ககவக்கிறது . ஆக, மத்லாளித்துவ வர்க்கம்
அககனத்துக்ுகம் யம்லாகத் தனக்ுகச சகவக்ுகழ யதாண்டுயவாககரெயயே உற்பத்தி ரசகய்கிறது .
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் வீூழசசிமம், பாட்டொளி வர்க்கத்தின் ரவற்றிமம் சகம அளவில்
தவிர்க்கவியே்லாதககவ ஆுகம்.
(அத்தியோயேம்-1 மற்றும்)
அடிக் ுகறிிப்கள
[27] யபாிப, ஒன்பதாம் பயேஸ் (Pius): 1846- இல் யதர்ந்ரதடுக்கிபபட்டெவர். மிதவாதியோகச
கரதிபபட்டெவர். ஆனால், யசகாஷலிசகத்தின் எதிரியோகச ரசகயேல்பட்டு வந்தார்.
[28] ஜொர், மத்லாம் நிக்க்லாய் : 1948-ஆம் ஆண்டுிப ்ரெட்சிக்ுக மன்பிரந்யத
ஐயரொிபபாவின் யபாீசஸ் அடெக்ுகமககற அதிபரொகச ரசகயேல்பட்டெவர் . யசகாஷலிசகத்தின்
எதிரியோக விளங்கினார்.
[29] ரமட்டெர்னிக் (Metternich), கிளரமன்ஸ் (1773-1859): ஆஸ்திரியே நாட்டு  இளவரெசகர் .
அரெசியேல் வித்தகர் . 1809 மதல் 1821 வககரெ ஆஸ்திரியோவின் அயேல்துககற அககமசசகரொகிப
பதவி வகித்தார் . 1821 மதல் 1848 வககரெ ஆஸ்திரியோவின் அதிபரொக  இரந்தார் .
ரவறிரகாண்டெ பிற்யபாக்காளார். ஐயரொிபபியேிப பிற்யபாக்கின் அங்்ககரிக்கிபபட்டெ
தகக்லவரொக  இரந்தார். ஃபிரரெெஞுவ நாட்டுிப பிற்யபாக்காளர் கியஸைாவடென் கூட்டுச
யசகர்ந்து ரகாண்டு யசகாசகலிஸ்டுகுக்ுகம், கம்யூனிஸ்டுகுக்ுகம் எதிரொகச ரசகயேல்பட்டொர்.
[30] கியஸைா (Guizot, 1787-1874): பிரொன்ஸைுவா பியயேர் கியயோம் கியஸைா என்பது  இவரின்
மழுிபரபயேர்.  இவர் ஃபிரரெெஞுவ வரெ்லாற்று ஆசிரியேர் . மத்லாளித்துவக் கரத்யதாட்டெம்
ரகாண்டெவர். அரெசியேல் வித்தகர். அககமசசகரொகவம் ரசகயே்லாற்றி உளளார் . 1840 மதல் 1848
வககரெ ஃபிரொன்ுவ நாட்டின் உளநாட்டு , ரவளிநாட்டுக் ரகாளககககககள நககடெமககறயில்
 இயேக்கியேவர். அககவ ரபரம் மத்லாளிகளின் ந்லன்கககளிப யபணம் ரகாளககககளாக
 இரந்தன. பாட்டொளி வர்க்கத்தின் தீரொிப பகககயோளியோகச ரசகயேல்பட்டொர் . பிரெுஷயே
அரெசகாங்கத்தின் யவண்டுயகாுக்ுக  இத்ங்க கார்ல் மார்க்ககஸை பாரிசிலிரந்து
ரவளியயேறும்படி ஆககத்  இட்டெவர்.
[31] ஹாக்ஸ்தவரசகன் (Haxthausen, 1792-1866): ஆுகஸ்த் ஹாக்ஸ்தவரசகன் என்பது  இவரெது
மழுிபரபயேர். பிரெுஷயோககவச யசகர்ந்த பிரெ் , எழுத்தாளர். அரெசகாங்க அதிகாரியோகச
ரசகயேல்பட்டெவர். ருஷயோவின் நி்லவககடெககம உறவகளில் கிரொமச சகமதாயே அககமிபபின்
மீத மிசசகங்கககள விளக்கி ஒர நூல் எழுதிமளளார்.
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[32] மவரெர் (Maurer, 1790-1872): கியயோர்க் லுத்விக் மவரெர் என்பது  இவரெது மழுிபரபயேர் .
ரபயேர்ரபற்ற ரஜெர்மன் வரெ்லாற்று அறிஞர் . மத்லாளித்துவக் கரத்யதாட்டெம்
ரகாண்டெவர். ரதான்ககமக் கா்ல ,  இககடெக்கா்ல ரஜெர்மனியின் சகமக அககமிபககப
ஆரொய்ந்தவர்.
[33] மார்கன் (Morgan, 1818-1881): லூயிஸ் ரஹன்றி மார்கன் என்பது  இவரெது மழுிபரபயேர் .
அரமரிக்க நாட்ககடெச யசகர்ந்தவர் . ரபயேர்ரபற்ற  இனிபபரெிப் விளக்கவியேல் அறிஞர் .
ரதால்ரபாரள ஆரொய்சசியோளர் . ரதாடெக்க கா்லச சகமகம் பற்றியே வரெ்லாற்று ஆசிரியேர் .
 இயேல்பான ரபாரளமதல்வாதி.
[34] மன்றாவது வகககயினம் (The Third Estate): மடியோட்சி மன்னர் கா்லத்தில் ஃபிரரெெஞுவ
அரெசியேல் களத்தில் பயேன்படுத்திபபட்டு வந்த ரசகால்்லாக்கம் . சகமகம் மன்று
வகககயினமாகிப பிரிக்கிபபட்டெது . மத்லாவது வகககயினம்
(The First Estate)
மதுகரமார்கககளமம் (Clergy),  இரெண்டொவது வகககயினம்
(The Second Estate)
பிரெ்க்கககளமம்
(Nobility)
ரகாண்டெது.
மன்றாவது வகககயினம் சகாதரெத்ிப
ரபாதுமக்கககளக் (Commeners) ரகாண்டெது. மடிமன்னர் எந்த வகககயினத்திலும்
யசகரொதவர். மன்று வகககயினத்துக்ுகம் அிபபாற்பட்டெவர் . மன்றாவது வகககயினம்
மத்லாளிகள, விவசகாயிகள, ரதாழ்லாளர்கள, நடுத்தரெ வர்க்கத்தினர் ஆகியே
அககனவககரெமம் உளளடெக்கியேது .  இவர்கள அககனவரக்ுகம் உரியே ரபாதுவான தன்ககம
என்னரவனில்,  இவர்கள ரபரெஞரசகல்வம் பககடெத்தவர்கள அல்்ல. ஆனாலும், மற்ற  இர
வகககயினத்தவரக்ுகம் கடுககமயோன வரிிபபத்ம் ரசகலுத்த யவண்டும்.
[35] சிலுககவிப யபார்கள : 11-13 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் யமற்ுக ஐயரொிபபியே
நி்லிபபிரெ்க்கும், உயேர்ுகடி வீர்ர்கும் கிழக்ுக நாடுகள மீது நடெத்தியே  இரொணவ- கா்லனி
பிடிக்ுகம் பககடெரயேடுிப்கககளக் ுகறிக்கிறது . ரஜெரசக்லத்திலும் மற்றும் பிற ”்னிதத்
த்லங்களிலும்”
உளள
கிறிஸ்துவிப ்னித
சின்ன்ங்கககள மஸ்லிம்களின்
ஆதிக்கத்திலிரந்து மீட்டெல் என்ும் மதிப பதாகககயின்்கூழ  இந்திப பககடெரயேடுிப்கள
நடெத்திபபட்டென.
[36] உககழிபபின் விகக்ல : மார்க்ஸ், ஏங்ரகல்ஸ் பின்னாளில் எழுதியே நூல்களில் ,
“உககழிபபின் மதிிப்”, “உககழிபபின் விகக்ல” என்ும் ரசகால்ரதாடெர்குக்ுகிப பதி்லாக ,
மிகவம் துல்லியேமான ”உககழிப்ச சகக்தியின் மதிிப்” , “உககழிப்ச சகக்தியின் விகக்ல”
என்ும் ரசகால்ரதாடெர்கககளிப பயேன்படுத்திமளளனர்.
(அத்தியோயேம்-1 அடிக்ுகறிிப்கள மற்றும்)
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அத்தியோயேம்-2
பாட்டொளிகும் கம்யூனிஸ்டுகும்
ஒட்டுரமாத்திப பாட்டொளிகுடென் கம்யூனிஸ்டுகள ரகாண்டுளள உறவ எத்தகககயேது?
கம்யூனிஸ்டுகள ஏககனயே ரதாழ்லாளி வர்க்கக் கட்சிகுக்ுக எதிரொன ஒர தனிக் கட்சியோக
அககமயேவில்கக்ல.
கம்யூனிஸ்டுகுக்ுக ஒட்டுரமாத்திப பாட்டொளி வர்க்கத்தின் ந்லன்கககளத் தவிரெ யவறு
தனிிபபட்டெ ந்லன்கள கிககடெயோது.
பாட்டொளி வர்க்க  இயேக்கத்ககத வடிவககமக்கவம் வார்த்ரதடுக்கவம் அவர்கள தமது
ரசகாந்தக் ுகறுங்ுகழுவாதக் யகாட்பாடுகள எவற்ககறமம் வுகத்துக் ரகாளளவில்கக்ல .
கம்யூனிஸ்டுகககள ஏககனயே ரதாழ்லாளி வர்க்கக் கட்சிகளிடெமிரந்து யவறுபடுத்திக்
காட்டுபககவ பின்வரவன மட்டும்தாம் : (1) ரவவ்யவறு நாடுகளில் நககடெரபறும்
பாட்டொளிகளின் யதசியேிப யபாரொட்டெங்களில் , கம்யூனிஸ்டுகள எந்தரவார யதசியே
 இனத்ககதமம் சகாரொமல் , பாட்டொளி வர்க்கம் மழுககமக்ுகம் உரியே ரபாதுவான
ந்லன்கககளச ுவட்டிக்காட்டி , மன்னணிக்ுகக் ரகாண்டு வரகின்றனர் . (2) மத்லாளித்துவ
வர்க்கத்துக்ுக எதிரொன ரதாழ்லாளி வர்க்கிப யபாரொட்டெம் கடெந்து ரசகல்்ல யவண்டியே
பல்யவறு வளர்சசிக் கட்டெங்களிலும், எங்ுகம் எிபயபாதும் கம்யூனிஸ்டுகள ஒட்டுரமாத்த
 இயேக்கத்தின் ந்லன்கககளயயே மன்ககவக்கின்றனர்.
எனயவ, கம்யூனிஸ்டுகள ஒர்றம் நககடெமககற ரதியில் , ஒவ்ரவார நாட்டிலுமளள
ரதாழ்லாளி வர்க்கக் கட்சிகளில், மிகவம் மன்யனறியே, மிகவம் உறுதி வாய்ந்த பிரிவாக ,
மற்றவர்கள அககனவககரெமம் மன்யனாக்கி உந்தித் தளுகின்ற பிரிவாக உளளனர் .
மறு்றம் தத்துவ ரதியில், கம்யூனிஸ்டுகள பாட்டொளி வர்க்கத்தின் ரபரந்திரெளினரக்ுக
 இல்்லாத ஓர் அுகூ்லத்ககத, அதாவது, பாட்டொளி வர்க்க  இயேக்கத்தின் திககசகவழககயேமம்,
நிகக்லககமகககளமம்,  இறுதியில் ஏற்படும் ரபாதுவான விககளவகககளமம் ரதளிவாகிப
்ரிந்து ரகாளும் அுகூ்லத்ககதிப ரபற்றுளளனர்.
கம்யூனிஸ்டுகுககடெயே உடெனடி யநாக்கம், மற்ரறல்்லாிப பாட்டொளி வர்க்கக் கட்சிகளின்
உடெனடி யநாக்கம் எதுயவா அதுயவதான் . பாட்டொளிகககள ஒர வர்க்கமாகக்
கட்டியேககமத்தல், மத்லாளித்துவ யம்லாதிக்கத்ககத வீூழத்துதல் , பாட்டொளி வர்க்கம்
அரெசியேல் அதிகாரெத்ககத ரவன்ரறடுத்தல் ஆகியேககவதாம்.
கம்யூனிஸ்டுகளின் தத்துவ மடிவகள , யோயரொ ஒர வரங்கா்ல உ்லகளாவியே
சர்திரத்தவாதி யதாற்றுவித்த
அல்்லது கண்டுபிடித்த
கரத்துகககளயயோ
யகாட்பாடுகககளயயோ எந்த வகககயிலும் அடிிபபககடெயோகக் ரகாண்டிரக்கவில்கக்ல.
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நடெந்துவரம் வர்க்கிப யபாரொட்டெத்திலிரந்தும் , நம் கண்ரத்திரிய்லயயே நிகூழந்து
ரகாண்டிரக்ுகம் வரெ்லாற்று  இயேக்கத்திலிரந்தும் ,
கிளர்ந்ரதழும் ரமய்யோன
உறவகககளயயே  இந்தத் தத்துவ மடிவகள ரபாதுிபபககடெயோன வாசககங்களில்
எடுத்துககரெக்கின்றன. நி்லவிவரம் ரசகாத்துககடெககம உறவகககள ஒழிபபரதன்பது
கம்யூனிசகத்தின் தனித்துநிற்ுகம் ஒர கூயற அல்்ல.
வரெ்லாற்று நிகக்லககமகளில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் விககளவாக , கடெந்த கா்லத்தில்
ரசகாத்துககடெககம உறவகள யோவம், ரதாடெர்ந்தாற்யபால் வரெ்லாற்று ரதியோன மாற்றத்துக்ுக
உட்பட்யடெ வந்துளளன . எடுத்துக்காட்டொக, ஃபிரரெெஞுவிப ்ரெட்சி நி்லிபபிரெ்த்துவச
ரசகாத்துககடெககமககயே ஒழத்துக் கட்டி, மத்லாளித்துவச ரசகாத்துககடெககமக்ுக வழவுகத்தது.
கம்யூனிசகத்தின் தனித்து விளங்ுகம் சிறிப்க்கூறு
,
ரபாதுிபபககடெயோகச
ரசகாத்துககடெககமககயே ஒழிபபதன்று , மத்லாளித்துவச ரசகாத்துககடெககமககயே ஒழிபபயத
ஆுகம். ஆனால், நவீன மத்லாளித்துவத் தனியோர் ரசகாத்துககடெககம என்பது , வர்க்கிப
பகககககமகககளமம், சி்லர் ப்லககரெச ுவரெண்டுவககதமம் அடிிபபககடெயோகக் ரகாண்டு ,
ரபாரளகககள உற்பத்தி ரசகய்து , கககயேகிபபடுத்திக் ரகாளும் அககமிப்மககறயின்
மடிவான, மிகவம் மழுககமயோன ரவளிிபபாடொுகம்.
 இந்திப ரபாரளில் , கம்யூனிஸ்டுகளின் ரகாளகககககயேத் ’தனியோர் ரசகாத்துககடெககம
ஒழிப்’ என்ும் ஒயரெ வாக்கியேத்தில் ுவரக்கிக் கூறிவிடெ்லாம்.
ஒர மனிதன் தன் ரசகாந்த உககழிபபின் ப்லககன அவுககடெயே தனிிபபட்டெ ரசகாத்தாக்கிக்
ரகாளும் உரிககமககயேக் கம்யூனிஸ்டுகளாகியே நாங்கள ஒழக்க விரம்்வதாகிப
பழத்துககரெக்கிபபடுகியறாம்.  இந்தத் தனிிபபட்டெ ரசகாத்துதான் தனிநபர் ுவதந்திரெம் ,
ரசகயேல்பாடு,
தற்சகார்் ஆகியேககவ அககனத்துக்ுகம் அடிிபபககடெ என்றும்
ரசகால்்லிபபடுகிறது.
பாடுபட்டுிப ரபற்ற , ுவயேமாகச யசகர்த்த , ுவயேமாகச சகம்பாதித்த ரசகாத்து ! மத்லாளித்துவச
ரசகாத்து வடிவத்துக்ுக மன்பிரந்த ரசகாத்து வடிவமான சிறு கககவிககனஞர் , சிறு விவசகாயி
ஆகியயோரின் ரசகாத்திககனயோ ுகறிிபபிடுகிடுர்கள ? அககத ஒழக்க யவண்டியே யதககவ
 இல்கக்ல. ரதாழல்துககற வளர்சசியோனது அககதிப ரபரமளவக்ுக ஏற்ரகனயவ அழத்து
விட்டெது,  இன்றுவககரெ நாளயதாறும் ரதாடெர்ந்து அழத்துக் ரகாண்டிரக்கிறது.
அல்்லது, நவீன கா்ல மத்லாளித்துவத் தனியோர் ரசகாத்திககனக் ுகறிிபபிடுகிடுர்களா?
ஆனால், கூலிமககழிப் ரதாழ்லாளிக்ுக ஏயதும் ரசகாத்திககன உரவாக்கிமளளதா ?
துளிமம் கிககடெயோது . கூலிமககழிப் ம்லதனத்ககதிப பககடெக்கிறது . ம்லதனம் என்பது
ஒரவகககயோன ரசகாத்துககடெககம ஆுகம் . அதாவது,  இந்தவகககச ரசகாத்துககடெககம
கூலிமககழிபககபச ுவரெண்டுகிறது . யமலும், அதற்ுக, மறுபடிமம் ுவரெண்டெிப ்திதாகக்
கூலிமககழிப் கிககடெக்கின்ற நிகக்லககம நி்லவ யவண்டும் ,  இல்கக்லயயேல் அது தன்ககனிப
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ரபரக்கிக் ரகாளள மடியோது . ரசகாத்துககடெககம அதன்  இன்ககறயே வடிவில் ,
ம்லதனத்துக்ுகம் கூலிமககழிப்க்ுகம்  இககடெயயேயோன பகககககமககயே அடிிபபககடெயோகக்
ரகாண்டெதாுகம்.  இந்திப பகககககமயின்  இரெண்டு பக்கங்கககளமம் பரிசலிிபயபாம்.
மத்லாளியோக  இரிபபதற்ுக உற்பத்தியில் தனக்யக உரியே ரசகாந்த அந்தஸ்ககத மட்டுமின்றி,
ஒர சகமக அந்தஸ்ககதமம் ரபற்றிரக்க யவண்டும் . ம்லதனம் என்பது கூட்டுச
ரசகயேல்பாட்டின் விககளவிப ரபாரள . சகமதாயேத்தின் ப்ல உறுிபபினர்களது ஒன்றுபட்டெ
ரசகயே்லால் மட்டுயம ,  இன்ும் ரசகால்்லிப யபானால் , சகமதாயேத்தின் அககனத்து
உறுிபபினர்களது ஒன்றுபட்டெ ரசகயே்லால் மட்டுயம ம்லதனத்ககத  இயேங்க ககவக்க
மடிமம்.
ஆக, ம்லதனம் என்பது ஒரவரின் தனிிபபட்டெ சகக்தியேல்்ல; அது ஒர சகமக சகக்தியோுகம்.
எனயவ, ம்லதனம் ரபாதுச ரசகாத்தாக , சகமதாயேத்தின் அககனத்து உறுிபபினர்களின்
ரசகாத்தாக மாற்றிபபடும்யபாது, அதன்ம்லம் தனிநபர் ரசகாத்து சகமகச ரசகாத்தாக
மாற்றிபபடெவில்கக்ல. ரசகாத்துககடெககமயின் சகமகத் தன்ககம மட்டுயம மாற்றிபபடுகிறது .
அது தன் வர்க்கத் தன்ககமககயே  இழந்து விடுகிறது.
 இனி கூலிமககழிபககப எடுத்துக் ரகாளயவாம்.
கூலிமககழிபபின் சகரொசகரி விகக்லதான் ுகககறந்தபட்சகக் கூலியோுகம்
. அதாவது,
ரதாழ்லாளிககயேத் ரதாழ்லாளியோகக் ுகககறந்தபட்சக வாூழக்ககக நிகக்லககமயில் ரதாடெர்ந்து
வாழககவக்க அத்தியோவசியேமாகத் யதககவிபபடும் பிககழிப்ச சகாதனங்களின் அந்த
அளயவ ுகககறந்தபட்சகக் கூலியோுகம் . ஆக, கூலித் ரதாழ்லாளி தன் உககழிபபின் ம்லம்
ஈட்டுவது, ரதாடெர்ந்து உயிர்வாழவம் , ுகககறந்தபட்சக வாூழவாதாரெத்ககத மறுஉற்பத்தி
ரசகய்வதற்ுகம் மட்டுயம யபாதுமானது .  இவ்வாறு உககழிபபின் உற்பத்திிப
ரபாரளகககளத் தனிநபர் கககயேகிபபடுத்திக் ரகாளும்  இந்த மககறயோனது , மனித
வாூழவின் பரொமரிிப்க்காகவம் மறுஉற்பத்திக்காகவம் யவண்டியேககத மட்டுயம
அளிக்கிறது; உபரி எககதமம் விட்டுககவிபபதில்கக்ல ; அதனால் பிறர் உககழிபபின்மீது
அதிகாரெம் ரசகலுத்திடெ மடிகிறது .  இந்தத் தனிநபர் கககயேகிபபடுத்தல் மககறககயே ஒழக்க
நாங்கள ஒரக்காலும் விரம்பவில்கக்ல . நாங்கள ஒழக்க விரம்்வரதல்்லாம்  இந்தக்
கககயேகிபபடுத்தல் மககறயிலுளள  இழவான தன்ககமககயேத்தான் .  இந்த மககறயின்்கூழ,
ம்லதனத்ககதிப ரபரக்ுகவதற்காக மட்டுயம ரதாழ்லாளி வாூழகிறான் . ஆும்
வர்க்கத்தின் ந்லுக்ுகத் யதககவிபபடும்வககரெ மட்டுயம ரதாழ்லாளி வாழ
அுமதிக்கிபபடுகிறான்.
மத்லாளித்துவ சகமதாயேத்தில், உயிரளள உககழிப் என்பது [அதாவது வாழுகின்ற
ரதாழ்லாளி என்பவன்] திரெட்டி ககவக்கிபபட்டுளள உககழிபககபிப ரபரக்ுகவதற்கான ஒர
சகாதனம் மட்டுயம. கம்யூனிசக சகமதாயேத்தில், திரெட்டி ககவக்கிபபட்டுளள உககழிப் என்பது
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ரதாழ்லாளியின் வாூழக்கககககயே விரிவாக்கவம் , வளமாக்கவம், யமம்படுத்துவமான ஒர
சகாதனம் மட்டுயம.
ஆக, மத்லாளித்துவ சகமதாயேத்தில் கடெந்த கா்லம் நிகூழகா்லத்தின் மீது ஆதிக்கம்
ரசகலுத்துகிறது. கம்யூனிசக சகமதாயேத்தில் நிகூழகா்லம் கடெந்த கா்லத்தின் மீது ஆதிக்கம்
ரசகலுத்தும். மத்லாளித்துவ சகமதாயேத்தில் ம்லதனம் ுவயயேசககசகயோனதாக , தனித்தன்ககம
ரகாண்டெதாக
விளங்ுககிறது.
அயத யவககளயில் ,
உயிரளள
மனிதன்
ுவயயேசககசகயேற்றவனாக, தனித்தன்ககம  இல்்லாதவனாக  இரக்கிறான் . யமலும்,  இந்த
நிகக்லககமககயே ஒழிபபககதத்தான் தனித்தன்ககமககயேமம் , ுவதந்திரெத்ககதமம் ஒழிபபதாக
மத்லாளித்துவவாதிகள கூறுகின்றனர் !
அதுவம் சகரியயே .
மத்லாளித்துவத்
தனித்தன்ககமககயேமம், மத்லாளித்துவ ுவயயேசககசக நிகக்லககயேமம் , மத்லாளித்துவ
ுவதந்திரெத்ககதமம் ஒழிபபதுதான் [கம்யூனிஸ்டுகளின்] ுகறிக்யகாள என்பதில் ஐயேமில்கக்ல.
தற்யபாதுளள மத்லாளித்துவ உற்பத்தி உறவகளின்்கூழ , ுவதந்திரெம் என்பதற்ுக
ுவதந்திரெமான வணிகம், ுவதந்திரெமான விற்பககனமம் வாங்ுகதலும் என்யற ரபாரளாுகம்.
ஆனால், விற்பககனமம் வாங்ுகதலும் மககறமமாயின் ுவதந்திரெமான விற்பககனமம்
வாங்ுகதலும்கூடெ மககறந்து யபாுகம். ுவதந்திரெமான விற்பககன, வாங்ுகதல் பற்றியே  இந்திப
யபசுவக்ுகம், ரபாதுவாகச ுவதந்திரெம் ுகறித்து நமது மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தினர் யபுவம்
ஏககனயே ”சகவடொல் வசகனங்குக்ுகம்” ஏயதும் ரபாரள  இரக்ுகமாயின் , அது மத்தியே
கா்லத்துக் கட்டுிபபடுத்திபபட்டெ
விற்பககன ,
வாங்ுகதலுடெும்,
கட்டுண்டெ
வணிகர்குடெும் யவறுபடுத்திிப பார்க்ுகம்யபாது மட்டும்தான்
.
ஆனால்,
விற்பககனககயேமம் வாங்ுகதகக்லமம் , மத்லாளித்துவ உற்பத்தி உறவகககளமம் ,
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்ககதமயம கம்யூனிசக வழயில் ஒழிபபதற்ுக எதிரொக ககவத்துிப
யபசகிபபடும்யபாது  இந்திப யபசுவகுக்ுக ரபாரயளதும் கிககடெயோது.
தனியோர் ரசகாத்துககடெககமககயே ஒழத்துக்கட்டும் எங்கள யநாக்கம் கண்டு நீங்கள
திகி்லககடெந்துளளீர்கள. ஆனால்,  இிபயபாககதயே உங்கள சகமதாயேத்தில் , மக்கள
ரதாகககயில் பத்தில் ஒன்பது பங்கினரின் தனிச ரசகாத்துககடெககம ஏற்ரகனயவ
ஒழக்கிபபட்டு விட்டெது. ஒரசி்லரிடெம் தனிசரசகாத்து  இரிபபதற்ுக ஒயரெ காரெத்ம்  இந்திப
பத்தில் ஒன்பது பங்கினரின் ககககளில் அது  இல்்லாமல் ஒழந்ததுதான். ஆக, சகமதாயேத்தின்
மிகிப ரபரம்பான்ககமயினரக்ுக எந்தச ரசகாத்தும்  இல்்லாத நிகக்லககயேத் தான்
நி்லவதற்ுகரியே அவசியே நிபந்தககனயோகக் ரகாண்டெ ஒர ரசகாத்துககடெககம வடிவத்ககத
ஒழக்க எண்ணிமளயளாம் என்று எங்கககளிப பழத்துககரெக்கிடுர்கள.
ுவரங்கக் கூறின் , உங்குககடெயே ரசகாத்துககடெககமககயே ஒழக்க விரம்்கியறாம் என்று
பழத்துககரெக்கிடுர்கள. ஆம், அது மிகச சகரியயே . உண்ககமயில் அதுயவதான் நாங்கள
எண்ணிமளளது.

55

உககழிபககப ம்லதனம் , பத்ம் அல்்லது வாடெகககயோகயவா , ஏகயபாகமாக்கிக்
ரகாளவதற்ுகத் துகதிமககடெயே ஒர சகமக சகக்தியோகயவா  இனி மாற்ற மடியோமல்
யபாகின்ற கத்ம் மதற்ரகாண்டு , அதாவது, தனிநபரின் ரசகாத்திககன மத்லாளித்துவச
ரசகாத்தாக, ம்லதனமாக,  இனி மாற்ற மடியோமல் யபாகின்ற கத்ம் மதற்ரகாண்யடெ [ஒர
தனிநபரின்] தனித்தன்ககம மககறந்துவிடுவதாக நீங்கள கூறுகிடுர்கள. எனயவ, ”தனிநபர்”
என்று நீங்கள ுகறிிபபிடும்யபாது , மத்லாளிககயேத் தவிரெ , நடுத்தரெ வர்க்கச
ரசகாத்துககடெககமயோளககரெத் தவிரெ , யவரறவககரெமம் ுகறிிபபிடெவில்கக்ல என்பககத நீங்கள
ஒிப்க் ரகாண்டொக யவண்டும். உண்ககமயில்  இந்தத் தனிநபர் துககடெரதறியேிபபடெத்தான்
யவண்டும்;  இத்தகககயே தனிநபர் உரவாக மடியோதபடி ரசகய்யேத்தான் யவண்டும்.
கம்யூனிசகம் எந்த மனிதனிடெமிரந்தும் சகமதாயேத்தின் உற்பத்திிப ரபாரளகககளத்
கககயேகிபபடுத்திக் ரகாளும் அதிகாரெத்ககதிப பறிக்கவில்கக்ல
.
கம்யூனிசகம்
ரசகய்வரதல்்லாம், அந்தக் கககயேகிபபடுத்தல் ம்லமாக மற்றவரின் உககழிபககப
அடிககமிபபடுத்தும் அதிகாரெத்ககதத்தான் அவனிடெமிரந்து பறிக்கிறது.
தனியோர் ரசகாத்துககடெககமககயே ஒழத்தவடென் அககனத்து யவகக்லகும் நின்றுவிடும்
என்றும், உ்லகளாவியே ஒர யசகாம்பல்தனம் நம்ககமிப பீடித்துவிடும் என்றும்
ஆட்யசகபககத் எழுிபபிபபடுகிறது .  இக்கூற்று உண்ககமரயேனில் , மத்லாளித்துவ
சகமதாயேம் ரநடுநாட்குக்ுக மன்யப மழுச யசகாம்யபறித்தனத்தில் மூழகி மடிந்திரக்க
யவண்டும். ஏரனனில், மத்லாளித்துவ சகமதாயேத்தின் உறுிபபினர்களில், உககழிபபவர்கள
ரசகாத்து எதுவம் யசகர்ிபபதில்கக்ல , ரசகாத்துகககளச யசகர்ிபபவர்கள உககழிபபதில்கக்ல .  இந்த
ஆட்யசகபககத் மழுவதுயம , ‘எிபயபாது எந்த ம்லதனமம்  இனி  இல்கக்ல என்று
ஆகிறயதா, அிபயபாது எந்தக் கூலிமககழிப்ம்  இரக்க மடியோது’ என்கிற ஒயரெ
விஷயேத்ககதத் திரம்பத் திரம்ப ரவவ்யவறு ரசகாற்களில் கூறுவதன்  இன்ரனார
வடிவயம ஆுகம்.
வாூழவாதாரெிப ரபாரளகளில் கம்யூனிசக மககறயி்லான உற்பத்திக்ுகம் , ஒதுக்்கட்டுக்ுகம்
எதிரொக வலிமறுத்திபபடும் அககனத்து ஆட்யசகபககத்கும் , அவ்வாயற, அறிவசகார்
பககடெிப்களில் கம்யூனிசக மககறயி்லான உற்பத்திக்ுகம் , ஒதுக்்கட்டுக்ுகம் எதிரொகவம்
எழுிபபிபபடுகின்றன.
மத்லாளித்துவவாதிக்ுக வர்க்கச ரசகாத்துககடெககம
மககறந்துயபாவது உற்பத்தியயே மககறந்துயபாவதாக ஆகிறது ; அககதிபயபா்லயவ வர்க்கக்
க்லாசகாரெம் மககறந்துயபாவது அவரக்ுக அககனத்துக் க்லாசகாரெமம் மககறந்துயபாவதற்ுக
ஒிபபாகின்றது.
எந்தக் க்லாசசகாரெத்தின்  இழிப்க்காக அவர் அழுது ்்லம்்கிறாயரொ , அந்தக் க்லாசகாரெம் ,
மிகிப ரபரம்பான்ககமயினரக்ுக , ரவறுமயன ஓர் எந்திரெம்யபால் ரசகயேல்படுவதற்கான
பயிற்சியோகயவ  இரக்கிறது . ஆனால், ுவதந்திரெம், க்லாசசகாரெம், சகட்டெம் யபான்றககவ
பற்றிரயேல்்லாம் நீங்கள ரகாண்டுளள
மத்லாளித்துவக் கரதுயகாளகளின்
அளவீடுகககளக் ரகாண்டு , நாங்கள கரதிமளள மத்லாளித்துவச ரசகாத்துககடெககம
ஒழிபபிககன நீங்கள மதிிபபீடு ரசகய்மம்வககரெ எங்குடென் சகர்சககசகக்ுக வரெ யவண்டொம் .
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உங்கள வர்க்கத்தின் எண்த்த்ககத அககனவரக்ுகமான சகட்டெமாக ஆக்கி  இரிபபயத
உங்குககடெயே சகட்டெரநறியோக உளளது. . அந்த எண்த்த்தின் சகாரெமான பண்்ம்
திககசகவழமம் உங்கள வர்க்கம் நி்லவதற்ுகரியே ரபாரளாதாரெ உறவகளால்
தீர்மானிக்கிபபடுகின்றன. அதுயபான்யற, உங்குககடெயே கரத்துகள எல்்லாயம
உங்குககடெயே மத்லாளித்துவ உற்பத்தி உறவகளிலிரந்தும் , மத்லாளித்துவச
ரசகாத்துககடெககம உறவகளிலிரந்தும் கிககளத்ரதழுகின்றககவதாம்.
உங்குககடெயே  இன்ககறயே உற்பத்தி மககறயிலிரந்தும் , ரசகாத்துககடெககம வடிவிலிரந்தும்
உதித்ரதழும் சகமக அககமிப் வடிவங்கள , உற்பத்தியின் மன்யனற்றிப பாககதயில்
யதான்றி மககறமம் வரெ்லாற்று ரதியோன உறவகளாுகம் .  இவற்ககற, என்றும் நிரெந்தரெமான
 இயேற்ககக விதிகளாகவம் புகத்தறிவ விதிகளாகவம் மாற்றும்படி , உங்களின் தன்ன்லம்
சகார்ந்த தவறான கரத்யதாட்டெம் உங்கககளத் தண்டுகிறது. உங்குக்ுக மன்பிரந்த ஆும்
வர்க்கங்கள அககனத்தும் ரகாண்டிரந்த அயத தவறான கரத்யதாட்டெத்ககதயயே நீங்கும்
ரகாண்டுளளீர்கள. பண்ககடெக்கா்லச ரசகாத்துககடெககம விஷயேத்தில் நீங்கள ரதளிவாகக்
காண்பககத, நி்லிபபிரெ்த்துவச ரசகாத்துககடெககம விஷயேத்தில் நீங்கள ஒிப்க்ரகாளவககத ,
உங்களின் ரசகாந்த மத்லாளித்துவ வடிவச ரசகாத்துககடெககம விஷயேத்தில் ஒிப்க்ரகாளள
மடியோதபடி தடுக்கிபபட்டுளளீர்கள என்பது உண்ககமயயே.
ுகடும்ப ஒழிப்! கம்யூனிஸ்டுகுககடெயே  இந்த  இகூழமிக்க மன்ரமாழவ ுகறித்து ,
அதிதீவிரெக் ரகாளகககயினரம்கூடெக் ரகாதித்ரதழுகின்றனர்.
மத்லாளித்துவக் ுகடும்பமாகியே  இன்ககறயே ுகடும்பம் , எந்த அடித்தளத்தின் மீது
எழுிபபிபபட்டுளளது?
ம்லதனத்தின் மீது ,
தனியோர்  இ்லாபத்தின் மீது
[எழுிபபிபபட்டுளளது].  இந்தக் ுகடும்பம் , மழுதும் வளர்சசி ரபற்ற வடிவில் ,
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தார்  இககடெயில் மட்டுயம நி்லவகிறது . ஆனால்  இந்த
நிகக்லககமயின் நிரெிப்க் கூறாக (complement) பாட்டொளிகள  இககடெயில் அயனகமாகக்
ுகடும்ப அககமிப்  இல்்லாதிரிபபககதமம் , [சகமதாயேத்தில்] ரவளிிபபககடெயோன
விபசசகாரெத்ககதமயம காத் மடிகிறது.
மத்லாளித்துவக் ுகடும்பத்தின் நிரெிப்க் கூறு மககறமம்யபாது
, மத்லாளித்துவக்
ுகடும்பமம்  இயேல்பாகயவ மககறந்து யபாுகம் . ம்லதனம் மககறமம்யபாது  இரெண்டுயம
மககறந்து யபாுகம்.
ுகழந்ககதகககள அவர்களின் ரபற்யறார் ுவரெண்டுவககதத் தடுத்து நிறுத்த விரம்்கியறாம்
என்றா எங்களமீது ுகற்றம் சகாட்டுகிடுர்கள ? [அவ்வாரறனில்]  இந்தக் ுகற்றத்ககத நாங்கள
ஒிப்க் ரகாளகியறாம் . ஆனால், நாங்கள வீட்டுக் கல்விக்ுகிப பதி்லாகச சகமகக்
கல்விககயேிப ்ுகத்தும்யபாது , [மனித] உறவகளிய்லயயே மிகவம் ்னிதமானவற்ககற
நாங்கள அழிபபதாகக் கூறுவீர்கள.
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உங்குககடெயே கல்வி மட்டும் என்னவாம் ? அதுவம் சகமகக் கல்விதாயன ? எந்தச சகமக
நிகக்லககமகளின்்கூழ நீங்கள கல்வி யபாதிக்கிடுர்கயளா அந்த நிகக்லககமகளாலும் ,
பளளிக்கூடெங்கள மற்றும்  இன்னபிறவற்றின் வழயோக சகமதாயேம் யமற்ரகாளும் யநரெடி
அல்்லது மககறமகத் தகக்லியட்டொலும் அக்கல்வி தீர்மானிக்கிபபடெ வில்கக்லயோ
?
கல்வியில் சகமதாயேத்தின் தகக்லியடு என்பககதக் கம்யூனிஸ்டுகள ்திதாகக்
கண்டுபிடித்துவிடெவில்கக்ல. அந்தத் தகக்லியட்டின் தன்ககமககயே மாற்றவம் , ஆும்
வர்க்கத்தின் ரசகல்வாக்கிலிரந்து கல்விககயே மீட்கவயம கம்யூனிஸ்டுகள மயேல்கின்றனர்.
நவீனத் ரதாழல்துககறயின் ரசகயேல்பாட்டொல் பாட்டொளிகளிககடெயயே ுகடும்பிப
பிககத்ிப்கள அககனத்தும் அறுத்ரதறியேிபபடுகின்றன ; பாட்டொளிகளின் ுகழந்ககதகள
சகாதாரெத் வணிகிப ரபாரளகளாகவம், உககழிப்க் கரவிகளாகவம் மாற்றிபபடுகின்றனர்.
 இந்திப யபாக்ுக எந்த அளவக்ுக அதிகரிக்கிறயதா அந்த அளவக்ுக , ுகடும்பம், கல்வி
பற்றிமம்,
ரபற்யறார்,
ுகழந்ககத  இககடெயி்லான
்னித
உறவ பற்றிமம்
மத்லாளித்துவவாதிகள யபுவம் பகட்டொன யபசுவகள அதிகமாக அரவரிபபூட்டுகின்றன.
ஆனால், கம்யூனிஸ்டுகளாகியே நீங்கள ரபண்கககளிப ரபாதுவாக்கி விடுவீர்கள என்று
ஒட்டுரமாத்த மத்லாளித்துவ வர்க்கமம் ஒயரெ ுகரெலில் கூக்ுகரெலிடுகிறது.
மத்லாளித்துவவாதி தன் மககனவிககயே ரவறும் உற்பத்திக் கரவியோகயவ பார்க்கிறான் .
உற்பத்திக் கரவிகள அககனவரக்ுகம் ரபாதுவாகிப பயேன்படெிப யபாகின்றன என்று
யகளவிிபபடுகிறான். அககனவரக்ுகம் ரபாதுவாகிிப யபாுகம் அயத கதி , ரபண்குக்ுகம்
யநரம் என்கிற மடிவக்ுக வரகிறான் .  இயேல்பாகயவ,  இந்த மடிககவத் தவிரெ யவரறந்த
மடிவக்ுகம் அவனால் வரெ  இயோ்லாது.
ரபண்கள ரவறும் உற்பத்திக் கரவிகளாக  இரக்ுகம் நிகக்லககயே ஒழத்துக் கட்டுவதுதான்
உண்ககமயோன யநாக்கமாக  இரக்ுகம் என்று ஓர் ஐயேமாகக்கூடெ அவுக்ுக எழவில்கக்ல.
மற்றபடி, கம்யூனிஸ்டுகள பகிரெங்கமாகவம் அதிகாரெபூர்வமாகவம் ரபண்கககளிப
ரபாதுவாக்கிப யபாகிறார்கள எனிப பாசகாங்ுக ரசகய்து , நமது மத்லாளித்துவவாதிகள
தார்மீகச சற்றம் ரகாளவககதக் காட்டிலும் நகககக்கத் தக்கது யவரறான்றும்  இல்கக்ல .
கம்யூனிஸ்டுகள ரபண்கககளிப ரபாதுவாக்கத் யதககவயில்கக்ல . அயனகமாக நீண்டெ
ரநடுங்கா்லந்ரதாட்யடெ அது நி்லவி வந்துளளது.
நமது மத்லாளித்துவவாதிகள சகாதாரெத் விபசகாரிகளிடெம் யபாவககதச ரசகால்்லயவ
யவண்டொம். அவர்கள தமது பிடியிலுளள பாட்டொளிகளின் மககனவிகள , மகளகள
ஆகியயோரடென் திரிபதி அககடெயோமல் , தமக்ுகள ஒரவர் மககனவிககயே ஒரவர்
ரபண்டொுவதில் ஆகிபரபரம்  இன்பம் காண்கிறார்கள.
மத்லாளித்துவத் திரமத்ம் என்பது நககடெமககறயில் மககனவியேககரெிப
ரபாதுவாக்கிக்ரகாளும் ஒர மககறயயே ஆுகம் . எனயவ, மிெஞசிிப யபானால் ,
58

களளத்தனமாக திககரெமககறவில் ரபண்கககளிப ரபாதுவாக்ுகம் நககடெமககறக்ுகிப
பதி்லாக,
ரவளிிபபககடெயோன
சகட்டெபூர்வமான
மககறககயே அறிமகிபபடுத்த
விரம்்கிறார்கள எனக் கம்யூனிஸ்டுகள மீது பழுவமத்துவது சகாத்தியேம் . மற்றபடி,
 இன்ககறயே உற்பத்தி அககமிப்மககற ஒழக்கிபபடும்யபாது , அந்த அககமிபபிலிரந்து
உதித்ரதழுந்த, ரபண்கககளிப ரபாதுவாக்ுகம் மககறமம் , அதாவது ரபாதுவான
விபசகாரெம், தனிிபபட்டெ விபசகாரெம்  இரெண்டும் , கூடெயவ ஒழந்தாக யவண்டும் என்பது
கண்கூடு.
அடுத்தபடியோக, நாடுகககளமம் யதசியே  இனங்கககளமம் ஒழக்க
கம்யூனிஸ்டுகள மீது ுகற்றம் சகாட்டெிபபடுகிறது.

விரம்்வதாகக்

ரதாழ்லாளர்குக்ுக நாடு கிககடெயோது .
அவர்கள ரபற்றிரக்காத
ஒன்ககற
அவர்களிடெமிரந்து நாங்கள பறித்துக்ரகாளள மடியோது . பாட்டொளி வர்க்கம்
அககனத்துக்ுகம் மன்னதாக , அரெசியேல் யம்லாதிக்கம் ரபற்றாக யவண்டும் . யதசகத்தின்
தகக்லககம வர்க்கமாக உயேர்ந்தாக யவண்டும், தன்ககனயயே யதசகமாக அககமத்துக் ரகாளள
யவண்டும். அந்த அளவக்ுகிப பாட்டொளி வர்க்கம் யதசியேத் தன்ககம ரகாண்டெதாகயவ
 இரக்கிறது,  இந்தச ரசகால்லுக்கான மத்லாளித்துவிப ரபாரளில்  இல்்லாவிடிும்.
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் வளர்சசி , வணிகச ுவதந்திரெம் , உ்லகச சகந்ககத , [மற்றும்]
உற்பத்தி மககறயிலும் அம்மககறக்யக உரியே வாூழக்ககக நிகக்லககமகளிலும் ஒரசரொன
தன்ககம ஆகியேவற்றின் காரெத்மாக , மக்கள  இனங்களிககடெயயே நி்லவம் யதசியே
யவறுபாடுகும் பகககககமகும் நாளயதாறும் யமலும் யமலும் மககறந்து வரகின்றன.
பாட்டொளி வர்க்க யம்லாதிக்கம்  இவற்ககற  இன்ும் யவகமாக மககறயேச ரசகய்மம் .
ுகககறந்தபட்சகம் தகக்லககமசகான்ற நாகரிக நாடுகளின் ஒன்றுபட்டெ நடெவடிக்ககக, பாட்டொளி
வர்க்கத்தின் விடுதகக்லக்கான தகக்லயோயே நிபந்தககனகுள ஒன்றாுகம்.
ஒர தனிநபர்  இன்ரனார தனிநபககரெச ுவரெண்டுவதற்ுக எந்த அளவக்ுக
மடிவகட்டெிபபடுகிறயதா, அந்த அளவக்ுக ஒர யதசகம்  இன்ரனார யதசகத்ககதச
ுவரெண்டுவதற்ுகம் மடிவ கட்டெிபபடும் . ஒர யதசகத்திுள வர்க்கங்குக்ுக  இககடெயி்லான
பகககககம எந்த அளவக்ுக மககறகிறயதா , அந்த அளவக்ுக ஒர யதசகம்  இன்ரனார
யதசகத்துடென் ரகாண்டுளள பகககககமமம் மடிவக்ுக வரம்.
மத ரதியோன, தத்துவ ரதியோன, ரபாதுவாகச சித்தாந்த ரதியோன யநாக்ுகநிகக்லயிலிரந்து,
கம்யூனிசகத்துக்ுக எதிரொகக் கூறிபபடும் ுகற்றசசகாட்டுகள தீவிரெமாகிப பரிசலிக்கத்
துகதியேற்றககவ.
மனிதனிுககடெயே ரபாரளாயேத வாூழவின் நிகக்லககமகளிலும் , அவுககடெயே சகமக
உறவகளிலும், அவுககடெயே சகமக வாூழவிலும் ஒவ்ரவார மாற்றம் ஏற்படும்யபாதும் ,
மனிதுககடெயே எண்த்ங்கும், கண்யத்ாட்டெங்கும், கரத்துரவாக்கங்கும், ுவரங்கக்
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கூறின், மனிதுககடெயே உத்ர்வம் மாற்றம் அககடெகிறது என்பககதிப . ்ரிந்து ரகாளள
ஆூழந்த ஞானம் யதககவயோ, என்ன?
ரபாரள உற்பத்தியில் எந்த அளவக்ுக மாற்றம் ஏற்படுகிறயதா அந்த அளவக்ுக
அறிவத்துககற உற்பத்தியின் தன்ககமயிலும் மாற்றம் ஏற்படுகிறது என்பககதத் தவிரெ
கரத்துகளின் வரெ்லாறு யவறு எககத நிரபிக்கிறது ? ஒவ்ரவார சககாிபதத்திலும் ஆதிக்கம்
ரசகலுத்தியே கரத்துகள, அந்தந்தச சககாிபதத்தின் ஆும் வர்க்கத்துரியே கரத்துக்களாகயவ
எிபயபாதும்  இரந்துளளன.
சகமதாயேத்ககதிப ்ரெட்சிகரெமாக்ுகம் கரத்துகள பற்றி மனிதர்கள யபுவம்யபாது , பககழயே
சகமதாயேத்துக்ுகளயளயயே ்தியேரதார சகமதாயேத்தின் கூறுகள உரவாக்கிபபட்டுளளன
என்கிற உண்ககமககயேமம், பககழயே வாூழக்ககக நிகக்லககமகள கககரெந்தழமம் அயத
யவகத்தில் பககழயே
கரத்துகும் கூடெயவ கககரெந்தழகின்றன
என்கிற
உண்ககமககயேமந்தான் அவர்கள ரவளிிபபடுத்துகின்றனர்.
பண்ககடெயே உ்லகம் அதன் மரெத்கா்ல யவதககனயில் உழன்றயபாது , பண்ககடெயே
மதங்கககளக் கிறித்துவ மதம் ரவற்றிரகாண்டெது . 18-ஆம் நூற்றாண்டில் கிறித்துவமதக்
கரத்துகள புகத்தறிவவாதக் கரத்துகுக்ுக அடிபணிந்து அடெங்கியேயபாது
,
நி்லிபபிரெ்த்துவ சகமதாயேம் அிபயபாககதயே ்ரெட்சிகரெ மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துடென் தன்
மரெத்ிப யபாரொட்டெத்ககத நடெத்தியேது . மத விடுதகக்ல, மனசகாட்சி ுவதந்திரெம் பற்றியே
கரத்துகள யோவம் ரவறுமயன , அறிவக் களத்திுளயள கட்டெற்ற யபாட்டியிுககடெயே
ஆதிக்கத்தின் ரவளிிபபாடொகயவ அககமந்தன.
”வரெ்லாற்றின் வளர்சசிிப யபாக்கில் , மதம், ஒழுக்கரநறி, தத்துவம், சகட்டெரநறி சகார்பான
கரத்துகள ஐயேத்துக்ுக  இடெமின்றி மாற்றம் அககடெந்துளளன . ஆனால் மதம், ஒழுக்கரநறி,
தத்துவம், அரெசியில் விெஞஞானம் , சகட்டெம் ஆகியேககவ  இந்த மாற்றத்தினால்
பாதிக்கிபபடொமல் ரதாடெர்ந்து நிகக்லரபற்றுளளன” என்று கூறிபபடுவதுண்டு.
” இககவதவிரெ, ுவதந்திரெம், நீதி என்பன யபான்ற நிரெந்தரெ உண்ககமகள  இரக்கின்றன. அககவ
சகமதாயேத்தின் அககனத்துக் கட்டெங்குக்ுகம் ரபாதுவானககவ . ஆனால் கம்யூனிசகம்
நிரெந்தரெ உண்ககமகககள ஒழத்துவிடுகிறது . மதம் அககனத்ககதமம் , ஒழுக்கரநறி
அககனத்ககதமம் ்தியே அடிிபபககடெயில் கட்டெககமிபபதற்ுகிப பதி்லாக அவற்ககற
ஒழத்துக்கட்டுகிறது. ஆக, கம்யூனிசகம், கடெந்த கா்லத்தின் வரெ்லாற்று ரதியோன அுபவம்
அககனத்துக்ுகம் மரெத்ாகச ரசகயேல்படுகிறது.”
 இந்தக் ுகற்றசசகாட்டின் சகாரெமாக மிெஞுவவது என்ன ? ரவவ்யவறு சககாிபதங்களில்
ரவவ்யவறு வடிவங்கககள யமற்ரகாண்டெ வர்க்கிப பகககககமகளின் வளர்சசியில்தான்
கடெந்தகா்ல சகமதாயேம் அககனத்தின் வரெ்லாறும் அடெங்கிமளளது என்பயத.
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ஆனால்,  இந்த வர்க்கிப பகககககமகள எந்த வடிவத்ககத ஏற்றிரந்தாலும் , சகமதாயேத்தின்
ஒர புகதி மற்ரறார புகதிககயேச ுவரெண்டியேது என்பது , கடெந்தகா்லச சககாிபதங்கள
அககனத்துக்ுகம் ரபாதுவான உண்ககமயோுகம். எனயவ கடெந்தகா்லச சககாிபதங்களின் சகமக
உத்ர்வ பல்யவறுபட்டெதாகவம் , பல்வகககிபபட்டெதாகவம் காட்சியேளித்த யபாதிலும் ,
ுகறிிபபிட்டெ சி்ல ரபாது வடிவங்கள அல்்லது ரபாதுவான கரத்துகுக்ுக உளயளதான்
 இயேங்கி வந்துளளது என்பதில் வியேிபயபதும்  இல்கக்ல
. வர்க்கிப பகககககமகள
மழுககமயோக மககறந்தார்லாழயே அவ்வடிவங்கும் கரத்துகும் மற்றிலுமாக
மககறந்துயபாக மடியோது.
பாரெம்பரியேச ரசகாத்துககடெககம உறவகளிலிரந்து மிகவம் தீவிரெமாக மறித்துக் ரகாளவயத
கம்யூனிசகிப ்ரெட்சியோுகம் . எனயவ, அதன் வளர்சசியின்யபாது பாரெம்பரியேக்
கரத்துக்களிலிரந்து மிகவம் தீவிரெமாக மறித்துக் ரகாளள யநர்வதில் வியேிபயபதும்
 இல்கக்ல.
யபாதும், கம்யூனிசகத்துக்ுக எதிரொன மத்லாளித்துவ ஆட்யசகபககத்கககள  இத்துடென்
மடித்துக் ரகாளயவாம்.
பாட்டொளி வர்க்கத்ககத ஆும் வர்க்க நிகக்லக்ுக உயேர்த்துவதும் , ஜெனநாயேகத்துக்கான
யபாரில் ரவற்றி ஈட்டுவதும், ரதாழ்லாளி வர்க்கம் நடெத்தும் ்ரெட்சியில் மதல் படியோுகம்
என்பககத யமய்ல கண்யடொம்.
மத்லாளித்துவ
வர்க்கத்திடெமிரந்து படிிபபடியோக
ம்லதனம் மழுவககதமம்
கககிபபற்றவம், உற்பத்திக் கரவிகள அககனத்ககதமம் அரெசின் ககககளில் , அதாவது ஆும்
வர்க்கமாக ஒழுங்கககமந்த பாட்டொளி வர்க்கத்தின் ககககளில் ஒரயசகரெ ககமயேிபபடுத்தவம் ,
உற்பத்தி சகக்திகளின் ரமாத்த அளககவ மடிந்தவககரெ அதியவகத்தில் ரபரக்கவம் ,
பாட்டொளி வர்க்கம் தனது அரெசியேல் யம்லாதிக்கத்ககதிப பயேன்படுத்தும்.
ரதாடெக்கத்தில்  இந்திப பணிககயே , ரசகாத்துககடெககம உரிககமகளிலும் , மத்லாளித்துவ
உற்பத்தி உறவகளிலும் சகர்வாதிகாரெ மககறயில் தகக்லயிடுவது தவிரெ யவறுவிதமாக
நிககறயவற்ற  இயே்லாது என்பது உண்ககமயயே .  இதற்கான நடெவடிக்ககககள ரபாரளாதாரெ
ரதியோகிப யபாதாதககவயோகவம் , ஏற்றுக் ரகாளளத் தகாதககவயோகவம் யதான்றும் .
ஆனால், அககவ  இயேக்கத்தின் யபாக்கில் தம்ககமத் தாயம மிெஞசகக் கூடியேககவயோக
 இரக்ுகம். பககழயே சகமக அககமிபபின்மீது யமலும் தகக்லயிடுவககத அவசியேமாக்ுகம் .
உற்பத்தி மககறககயே மற்றிலும் ்ரெட்சிகரெமாக்ுகம் வழமககறகள என்ற வகககயில்  இந்த
நடெவடிக்ககககள தவிர்க்க மடியோதககவ.
 இந்த நடெவடிக்ககககள ரவவ்யவறு நாடுகளில் ரவவ்யவறாக  இரக்ுகம் என்பது
உண்ககமயயே.
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என்ற யபாதிலும், மிகவம் மன்யனறியே நாடுகளில் ரபாதுவாகிப ரபரமளவ
நககடெமககறிபபடுத்தக்கூடியே நடெவடிக்ககககள பின்வரமாறு:
1. நி்லத்தில் ரசகாத்துககடெககமககயே ஒழத்தல் . நி்லவாடெககககள அககனத்ககதமம் ரபாது
யநாக்கங்குக்ுகிப பயேன்படுத்தல்.
2. [அதிக வரமானத்துக்ுக அதிக வரிவிகிதம் என்ற வகககயில் ] கடுககமயோன வளர்வீத
அல்்லது படிநிகக்லயோன வரமான வரிவிதிிப்.
3. பரெம்பககரெ வாரிுவ வழயோன உரிககம அககனத்ககதமம் ஒழத்தல்.
4. [நாட்ககடெவிட்டுக்] ுகடிரபயேர்ந்தவர்கள, [நாட்டுக்ுக எதிரொன ]
ஆகியயோர் அககனவரின் ரசகாத்துகககளமம் பறிமதல் ரசகய்தல்.

க்லகக்காரெர்கள

5. அரெுவ ம்லதனத்துடென் கூடியே , தனிமரிககம ஏகயபாகம் ரகாண்டெ யதசியே வங்கியின்
ம்லம், கடென் ரசக்லாவணிககயே அரெசின் ககககளில் ஒரயசகரெ ககமயேிபபடுத்தல்.
6. தகவல் ரதாடெர்் , யபாக்ுகவரெத்துச சகாதனங்கககள அரெசின் ககககளில் ஒரயசகரெ
ககமயேிபபடுத்தல்.
7. அரெுவக்ுகச ரசகாந்தமான ரதாழற்சகாகக்லகககளமம் , உற்பத்திக் கரவிகககளமம்
விரிவபடுத்தல்; ஒர ரபாதுவான திட்டெத்தின்படித் தரிுவ நி்லங்கககளச சகாுகபடிக்ுகக்
ரகாண்டுவரதல், ரபாதுவாக மண்வளத்ககத யமம்படுத்தல்.
8. உககழிபககப அககனவரக்ுகம் உரியே சகமமான கடெககமயோக்ுகதல் . ரதாழ்லகிப
பாதுகாிப்ிப பககடெகககளக் ுகறிிபபாக விவசகாயேத்துக்ரகன நிறுவதல்.
9. விவசகாயேத்ககதத் ரதாழல்துககறமடென்  இககத்த்தல்; மக்கள ரதாகககககயே யமலும் சரொன
மககறயில் நாரடெங்ுகம் பரெவ்லாகக் ுகடியேமர்த்துவதன் ம்லம்
, நகரெத்துக்ுகம்
கிரொமத்துக்ுகம்  இககடெயி்லான பாுகபாட்ககடெிப படிிபபடியோக அகற்றுதல்.
10. அககனத்துக் ுகழந்ககதகுக்ுகம் ரபாதுிப பளளிக்கூடெங்களில்  இ்லவசகக் கல்வி
அளித்தல். ஆகக்லகளில் ுகழந்ககதகள உககழிபபின்  இன்ககறயே மககறககயே ஒழத்தல்
கல்விககயேத் ரதாழல்துககற உற்பத்திமடென்  இககத்த்தல்.  இன்ன பிற,  இன்னபிற.

.

வளர்சசியின் யபாக்கில், வர்க்க யவறுபாடுகள மககறந்தவடென், ஒட்டுரமாத்தத் யதசகத்தின்
ஒர பரெந்த
கூட்டெககமிபபின் ககககளில் உற்பத்தி அககனத்தும் ஒரயசகரெ
ககமயேிபபடுத்திபபட்டெவடென், ரபாது ஆட்சியேதிகாரெம் அதன் அரெசியேல் தன்ககமககயே
 இழந்துவிடும். அரெசியேல் ஆட்சியேதிகாரெம் என்பது அதன் சகரியோன ரபாரளில் , ஒர
வர்க்கம்  இன்ரனார வர்க்கத்ககத ஒடுக்ுகவதற்கான ஒழுங்கககமந்த அதிகாரெத்ககதயயே
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ுகறிக்கிறது. மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துடெனான அதன் யபாரொட்டெத்தின்யபாது , பாட்டொளி
வர்க்கம் சூழநிகக்லககமகளின் சகக்தியோல் , தன்ககனத்தாயன ஒர வர்க்கமாக
ஒழுங்கககமத்துக்ரகாளள
நிர்ிபபந்திக்கிபபடுமாயின்,
ஒர ்ரெட்சியின்ம்லம்
தன்ககனத்தாயன ஆும் வர்க்கமாக ஆக்கிக்ரகாண்டு, அந்தத் துகதியில், பககழயே உற்பத்தி
உறவகககளிப ப்லவந்தமாகத் துககடெத்ரதறிமமாயின்
,
அந்த
உற்பத்தி
உறவகுடென்கூடெயவ, வர்க்கிப பகககககமகள நி்லவதற்ுகரியே , ரபாதுவில் வர்க்கங்கள
நி்லவதற்ுகரியே நிகக்லககமகககளமம் துககடெத்ரதறிந்ததாகிறது . அதன்ம்லம் ஒர வர்க்கம்
என்ற மககறயில் தன் ரசகாந்த யம்லாதிக்கத்ககதமம் ஒழத்திடுவதாகிறது.
வர்க்கங்கககளமம் வர்க்கிப பகககககமகககளமம் ரகாண்டெ பககழயே மத்லாளித்துவ
சகமதாயேத்துக்ுகிப பதி்லாக, ஒவ்ரவாரவரின் ுவதந்திரெமான வளர்சசிககயேயயே அககனவரின்
ுவதந்திரெமான வளர்சசிக்ுக நிபந்தககனயோகக் ரகாண்டெ ஒர கூட்டெககமிபககப நாம் நிசசகயேம்
ரபறுயவாம்.
(அத்தியோயேம்-2 மற்றும்)
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அத்தியோயேம்-3 யசகாஷலிசக  இ்லக்கியேமம் கம்யூனிசக  இ்லக்கியேமம்
1. பிற்யபாக்ுக யசகாஷலிசகம்
(அ) நி்லிபபிரெ்த்துவ யசகாஷலிசகம்
ஃபிரொன்ககசகமம்  இங்கி்லாந்ககதமம் யசகர்ந்த பிரெ்க் ுக்லத்யதாரக்ுக, அவர்களின் வரெ்லாற்று
நிகக்ல காரெத்மாக, நவீன மத்லாளித்துவ சகமதாயேத்ககத எதிர்த்துிப பிரெுவரெங்கள எழுதுவது
அவர்குககடெயே வாூழக்கககத் ரதாழல் ஆனது. 1830 ஜெூனகக்லயில் நககடெரபற்ற ஃபிரரெெஞுவிப
்ரெட்சியிலும்,  இங்கி்லாந்து சர்திரத்தக் கிளர்சசியிலும் [37]  இந்திப பிரெ்க் ுக்லத்யதார் ,
ரவறுக்கத்தக்க திஸர்ிப பத்க்காரெர்களிடெம் மீண்டும் யதாற்றுிப யபாயினர் . அதன்பிறுக,
தீவிரெ அரெசியேல் யபாரொட்டெத்துக்ுகக் ரகாெஞசகமம் வழயில்்லாமல் யபாய்விட்டெது .  இனி
 இ்லக்கியேிப யபார் ஒன்றுதான் சகாத்தியேமானதாக  இரந்தது . ஆனால்,  இ்லக்கியேத்
துககறயிலுங்கூடெ மீட்சிக் கா்லத்தின்[ஏ 8] பககழயே கூிபபாடுகள சகாத்தியேமற்றுிப யபாயின.

[ஏ 8] 1660-க்ுகம் 1689-க்ுகம்  இககடெயயே நககடெரபற்ற  இங்கி்லாந்து [மடியோட்சியின்]
மீட்சியேல்்ல, 1814-க்ுகம் 1830-க்ுகம்  இககடெயயே நககடெரபற்ற ஃபிரரெெஞுவ [மடியோட்சியின்]
மீட்சியயே [ இங்ுகக் ுகறிிபபிடெிபபடுகிறது ]. [1888-ஆம் ஆண்டின் ஆங்கி்லிப பதிிப்க்ுக
ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே ுகறிிப்].

அுதாபத்ககதிப ரபறும்ரபாரட்டுிப பிரெ்க் ுக்லத்யதார் , ரவளிிபபார்ககவக்காவது தம்
ரசகாந்த ந்லன்கககள மறந்துவிட்டு , ுவரெண்டெிபபடும் ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் ந்லககன
மட்டுயம கரத்திற்ரகாண்டு, மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துக்ுக எதிரொகத் தம் ுகற்றசசகாட்ககடெ
வுகத்துக் ரகாளளக் கடெககமிபபட்டிரந்தனர் .  இவ்வாறாகிப பிரெ்க் ுக்லத்யதார் தங்களின்
்து எஜெமானர் மீது வககசகமாரி ரபாழந்தும், வரெிபயபாுகம் யபரெழவ ுகறித்து அசசகமட்டும்
தீர்க்க தரிசகனங்கககள அவர் காதுகளில் மணமணத்தும் வெஞசகம் தீர்த்துக் ரகாண்டெனர்.
 இவ்வாறுதான் நி்லிபபிரெ்த்துவ யசகாஷலிசகம் உதயேமானது : பாதி ்்லம்பல் , பாதி
வககசகிபபாட்டு; பாதி கடெந்த கா்லத்தின் எதிரரொலி, பாதி எதிர்கா்லம் பற்றியே அசுவறுத்தல்;
சி்ல யநரெங்களில் அதன் கசகிபபான , கிண்டெ்லான, ுவரக்ரகனத் ககதக்ுகம் விமர்சகனத்தின்
ம்லம் மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் ரநெஞசகக்ுககக்ல மீயத தாக்ுகவதாக  இரந்தது .
ஆனாலும், நவீன வரெ்லாற்றின் மன்யனற்றத்ககதிப ்ரிந்து ரகாளும் திறன் ரகாெஞசகமம்
 இல்்லாத காரெத்த்தால், எிபயபாதுயம அதன் விககளவ பரிகசிக்கத் தக்கதாகயவ  இரந்தது.
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பிரெ்க் ுக்லத்யதார், மக்கககளத் தம் பக்கம் திரெட்டும்ரபாரட்டு , பாட்டொளியின் பிசககசகிப
பாத்திரெத்ககதிப பதாகககயபால் தமக்ுக மன்னால் உயேர்த்திிப பிடித்தனர் . ஆனால் மக்கயளா
அவர்கயளாடு யசகர்ந்தயபாரதல்்லாம் , அவர்களின் மதுுகிப ்றத்தில் பககழயே
நி்லிபபிரெ்த்துவிப பட்டெயேங்கள  இரக்கக் கண்டெனர் . உரெத்த, மரியோககதயேற்ற சிரிிப்டென்
மக்கள அவர்கககளவிட்டு வி்லகிச ரசகன்றனர் . ஃபிரரெெஞுவ மரெ்வழ மடியோட்சிவாதிகள
(French Legitimists)[38], ' இளம்  இங்கி்லாந்து'[39] அககமிபபினர் ஆகியயோரில் ஒர பிரிவினர்
 இந்தக் யகலிக்கூத்ககத அரெங்யகற்றினர்.
தங்களின் ுவரெண்டெல் மககற , மத்லாளித்துவ வர்க்கச ுவரெண்டெல் மககறயிலிரந்து
யவறுபட்டெது என்பககதச ுவட்டிக்காட்டும் நி்லிபபிரெ்த்துவவாதிகள
, மற்றிலும்
யவறுபட்டெ சூழநிகக்லககமகளிலும் உறவ நிகக்லககமகளிலும் அவர்கள ுவரெண்டினர்
என்பககதமம், அந்த நிகக்லககமகள தற்யபாது கா்லாவதியோகிவிட்டென என்பககதமம்
மறந்துவிடுகின்றனர். தங்குககடெயே ஆட்சியின்்கூழ நவீனிப பாட்டொளி வர்க்கம்
ஒரயபாதும்  இரந்ததில்கக்ல என்பககத எடுத்துககரெக்ுகம் அவர்கள , அவர்தம் சகமதாயே
அககமிப்மககறயிலிரந்து தவிர்க்க
மடியோதபடி கிககளத்ரதழுந்தயத நவீன
மத்லாளித்துவ வர்க்கம் என்பககத மறந்து விடுகின்றனர்.
மற்றபடி, அவர்கள தங்கள விமர்சகனத்தின் பிற்யபாக்ுகத் தன்ககமககயே மடிமககறக்க
மயே்லவில்கக்ல. மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துக்ுக எதிரொன அவர்களின் பிரெதான
ுகற்றசசகாட்யடெ  இதுதான் : அதாவது, பககழயே சகமதாயே அககமிப்மககறககயே யவயரொடும் ,
யவரெடி மண்யத்ாடும் ரவட்டி வீூழத்துவதற்ரகன்யற விதிக்கிபபட்டெ ஒர வர்க்கம்
மத்லாளித்துவ ஆட்சியின்்கூழ வளர்க்கிபபட்டு வரகிறது என்பதுதான் . பாட்டொளி
வர்க்கத்ககத உரவாக்ுககிறது என்பதற்காகக்கூடெ அல்்ல , ்ரெட்சிகரெமான பாட்டொளி
வர்க்கத்ககத உரவாக்ுககிறது என்பதற்காகயவ அவர்கள மத்லாளித்துவ வர்க்கத்ககதக்
ுகற்றம் சகாட்டுகிறார்கள.
எனயவ, அரெசியேல் நககடெமககறயில் , ரதாழ்லாளி வர்க்கத்துக்ுக எதிரொன அடெக்ுகமககற
நடெவடிக்ககககள அககனத்திலும் அவர்கள கககயகாத்துக் ரகாளகின்றனர் ; அவர்குககடெயே
பகட்டொன வாய்ிபயபசுவகள ஒர்றமிரக்க , அன்றாடெ நககடெமககற வாூழக்கககயில்
அவர்கள தரெம் தாூழந்துயபாய் ,
ரதாழல்துககற மரெத்திலிரந்து விழுகின்ற
ரபாற்கனிகககளிப ரபாறுக்கித் தின்னவம் , கம்பளி, பீட்ரட்-சகர்க்கககரெ, உரககளக்கிழக்ுக
சகாரொயேம் ஆகியேவற்றின் சகட்டெவியரொத வணிகத்தில் பண்டெமாற்றாக வாய்ககம , அன்்,
கவரெவம் ஆகியேவற்ககற விகக்லயபசகவம் தயோரொக உளளனர்.[ஏ 9]

[ஏ 9]  இது மதன்ககமயோக ரஜெர்மனிக்ுகிப ரபாரந்தும் . அங்ுக நி்லவககடெககமிப
பிரெ்க்கும் (Landed Aristocracy), பண்ககத் உககடெககமயோளர்கும் (Squirearchy) தம்
பண்ககத் நி்லங்களில் ரபரம்புகதிககயேக் கண்காணியேர்கககளக் ரகாண்டு , அவர்களின்
ரசகாந்த ஆதாயேத்துக்காகச சகாுகபடி ரசகய்தனர் . யமலும், அவர்கள ரபரியே அளவி்லான
65

பீட்ரட்-சகர்க்கககரெ உற்பத்தியோளர்களாகவம் , உரககளக்கிழங்ுக சகாரொயேம் காய்சுவம்
ரதாழ்லதிபர்களாகவம்  இரந்தனர் .  இவர்கககளவிடெ அதிகச ரசகல்வம் பககடெத்த
 இங்கி்லாந்துிப பிரெ்க்கள  இன்ும் அந்த அளவக்ுக  இறங்கவில்கக்ல
. ஆனால்,
அவர்கும்கூடெச சகரிந்துரகாண்யடெ யபாுகம் நி்லவாரெத் ரதாகககககயே எிபபடி ஈடுகட்டுவது
என்பககத அறிந்து ககவத்துளளனர் . ரபரம்பாலும் யநர்ககமயேற்ற மககறயில்  இயேங்ுகம்
கூட்டுிப-பங்ுக நிறுவனங்கககளத் (joint-stock companies) ரதாடெங்ுகயவார்க்ுகத் தம்
ரபயேர்கககளக் கடெனாகக் ரகாடுிபபதன்ம்லம் அசசகரிககவ ஈடுகட்டுகின்றனர் . [1888-ஆம்
ஆண்டின் ஆங்கி்லிப பதிிப்க்ுக ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே ுகறிிப் ].

மதுகர எிபயபாதும் நி்லிபபிரெ்வடென் கககயகாத்துச ரசகயேல்பட்டெககதிப யபான்யற, மதவாத
யசகாஷலிசகம் நி்லிபபிரெ்த்துவ யசகாஷலிசகத்துடென் கககயகாத்துக் ரகாண்டெது.
கிறிஸ்துவத் துறவ மனிபபான்ககமக்ுக யசகாஷலிசகச சகாயேம் பூுவவககதவிடெ எளியேது எதுவம்
 இல்கக்ல. கிறிஸ்துவ மதம், தனிச ரசகாத்துககடெககமக்ுக எதிரொகவம் , திரமத்த்துக்ுக
எதிரொகவம், அரெுவக்ுக எதிரொகவம் மழக்கமிடெவில்கக்லயோ ? அவற்றுக்ுகிப பதி்லாக அது
தர்மத்ககதமம் தரித்திரெத்ககதமம் , பிரெம்மசசகரியேத்ககதமம் ்்லனடெக்கத்ககதமம் , மடொ்லயே
வாூழக்கககககயேமம், ்னித மாதா ஆ்லயேத்ககதமம் பிரெசசகாரெம் ரசகய்யேவில்கக்லயோ? கிறிஸ்தவ
யசகாஷலிசகம் என்பது , சமான்களின் மனிப்கககசசககக்லிப ்னிதிபபடுத்த மதுகர
ரதளிக்ுகம் ்னித நீரென்றி யவறல்்ல.
(ஆ) ுகட்டி மத்லாளித்துவ யசகாஷலிசகம்
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தால் நாசகமககடெந்தது நி்லிபபிரெ்த்துவச சமான்களின் வர்க்கம்
மட்டுயம அல்்ல ; நவீன மத்லாளித்துவ சகமதாயேத்தின் சழலில் வாூழவாதாரெ
நிகக்லககமகள வாடிச சிககதந்தது  இந்தரவார [நி்லிபபிரெ்த்துவ] வர்க்கத்துக்ுக மட்டுயம
அல்்ல. மத்தியே கா்ல நகரெத்தாரம் சிறு விவசகாயே நி்லவககடெககமயோளர்குயம நவீன
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் மன்யனாடிகளாக  இரந்தனர். ரதாழல் ரதியோகவம் வணிக
ரதியோகவம் ரசகாற்ப வளர்சசியயே ரபற்றுளள நாடுகளில் உதித்ரதழுந்துவரம்
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் பக்கத்திய்லயயே ,  இவ்விர வர்க்கங்கும் [மத்தியே கா்ல
நகரெத்தார் வர்க்கமம் , சிறு விவசகாயே நி்லவககடெககம வர்க்கமம் ] ரசகயேலிழந்த நிகக்லயில்
 இன்னமம் கா்லந் தளுகின்றன.
நவீன நாகரிகம் மழுககமயோக வளர்ந்துநிற்ுகம் நாடுகளில் ுகட்டி மத்லாளிகளின் ்தியே
வர்க்கரமான்று உரிபரபற்றுளளது . அது பாட்டொளி வர்க்கத்துக்ுகம் மத்லாளித்துவ
வர்க்கத்துக்ுகம்  இககடெயயே ஊசக்லாடிக் ரகாண்டிரக்கிறது ; மத்லாளித்துவ சகமதாயேத்தின்
வால்புகதியோக எிபயபாதும் தன்ககனிப ்துிபபித்து வரகிறது . என்ற யபாதிலும்,  இந்த
வர்க்கத்தின் தனிிபபட்டெ உறுிபபினர்கள , வணிகிப யபாட்டியின் ரசகயேல்பாட்டொல் ,
பாட்டொளி வர்க்கத்திுள ரதாடெர்ந்து தக்கி எறியேிபபட்டு வரகின்றனர்
. நவீனத்
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ரதாழல்துககற வளர்வககதத் ரதாடெர்ந்து , நவீன சகமதாயேத்தின் ஒர ுவயயேசககசகயோன
பிரிவாக நீடிக்க மடியோமல் மற்றிலும் மககறந்துயபாுகம் கா்லம் ரநரங்கி வரவககதமம் ,
பட்டெககறத் ரதாழலிலும் , விவசகாயேத்திலும், வணிகத்திலும் அவர்குக்ுகிப பதி்லாக
யமற்பார்ககவயோளர்கும், சகம்பள அலுவ்லர்கும், கககடெ ஊழயேர்கும் நியேமிக்கிபபடெிப
யபாவககதமம் அவர்கள
[ுகட்டி மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தினர் ] கண்கூடொகக்
காண்கின்றனர்.
மக்கள ரதாகககயில் பாதிக்ுகம் யமற்பட்யடொர் விவசகாயிகளாக  இரக்ுகம் ஃபிரொன்ுவ
யபான்ற நாடுகளில், மத்லாளித்துவ வர்க்கத்ககத எதிர்த்துிப பாட்டொளி வர்க்கத்தின் பக்கம்
நின்ற எழுத்தாளர்கள, மத்லாளித்துவ ஆட்சிக்ுக எதிரொன அவர்களின் விமர்சகனத்ககத
விவசகாயிகள, ுகட்டிமத்லாளித்துவ வர்க்கத்தினர் ஆகியயோரின் தரெத்தில் மன்ககவிபபதும் ,
 இந்த
 இககடெத்தட்டு வர்க்கங்களின் யநாக்ுக நிகக்லயிலிரந்து ரதாழ்லாளி
வர்க்கத்துக்காகிப பரிந்து யபுவவதும்  இயேல்யப ஆுகம்
.  இவ்வாறுதான் ுகட்டி
மத்லாளித்துவ யசகாஷலிசகம் உதயேமானது . ஃபிரொன்சில் மட்டுமன்றி  இங்கி்லாந்திலும்
 இத்தகககயே கரத்யதாட்டெத்துக்ுக சிஸ்யமாண்டி (Sismondi)[40] தகக்லககம தாங்கினார்.
 இந்த வகககிபபட்டெ யசகாஷலிசகம் நவீன உற்பத்தி உறவகளிலுளள மரெண்பாடுகககள மிகத்
துல்லியேமாகிப பாுகபடுத்திக் காட்டியேது . ுகட்டி மத்லாளித்துவ யசகாஷலிசகம் ,
ரபாரளாதாரெ வல்லுனர்களின் கபடெமான நியோயேவாதங்கககளத் யதாலுரித்துக் காட்டியேது .
எந்திரெ சகாதனங்கள, உககழிப்ிப பிரிவிககன ஆகியேவற்றின் நாசககரெ விககளவகககளமம் ,
ம்லதனமம் நி்லமம் ஒரசி்லரின் ககககளில் ுகவிவககதமம் , யதககவக்ுக அதிகமான
உற்பத்திககயேமம், [வணிக] ரநரக்கடிகககளமம் அது மறுக்க மடியோத வகககயில்
ரமய்ிபபித்துக் காட்டியேது. ுகட்டி மத்லாளித்துவிப பிரிவினர் , விவசகாயிகள ஆகியயோரின்
தவிர்க்க மடியோத அழககவமம், பாட்டொளி வர்க்கத்தின் கடுந்துயேககரெமம் , உற்பத்தியில்
நி்லவம் அரொஜெகத்ககதமம் , ரசகல்வ வளத்தின் வினியயோகத்தில் காத்ிபபடும்
படுயமாசகமான ஏற்றத் தாூழவகககளமம் , யதசகங்குக்ுக  இககடெயி்லான சகர்வநாசகத்
ரதாழல்துககறிப யபாககரெமம் ுகட்டி மத்லாளித்துவ யசகாஷலிசகம் ுவட்டிக் காட்டியேது .
பககழயே ஒழுக்கரநறிிப பிககத்ிப்கும் , பககழயே ுகடும்ப உறவகும், பககழயே யதசியே
 இனங்கும் ுககக்லந்து யபாவககதமம் அது ுவட்டிக் காட்டியேது.
எனிும்,  இந்த வகககிபபட்டெ யசகாஷலிசகம் அதன் உறுதியோன ுகறிக்யகாளகககளிப
ரபாறுத்தவககரெ, பககழயே உற்பத்தி சகாதனங்கககளமம் , பரிவர்த்தககன சகாதனங்கககளமம் ,
அவற்றுடென் கூடெயவ பககழயே ரசகாத்துககடெககம உறவகககளமம் , பககழயே சகமதாயேத்ககதமம்
மீட்டெககமக்க விரம்்கிறது. அல்்லது, நவீன உற்பத்தி சகாதனங்கககளமம் பரிவர்த்தககன
சகாதனங்கககளமம், அவற்றால் தகர்த்ரதறியேிபபட்டெ, தகர்த்ரதறியேிபபட்யடெ ஆகயவண்டியே,
பககழயே ரசகாத்துககடெககம உறவகளின் கட்டுக்யகாிப்க்ுகள அடெக்கி ககவக்கயவ
விரம்்கிறது.  இவ்விரெண்டில் அதன் ுகறிக்யகாள எதுவாயிும் ,  இந்த வகககிபபட்டெ
யசகாஷலிசகம் பிற்யபாக்கானதும் கற்பனாவாத தன்ககம ரகாண்டெதுயம ஆுகம்.
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அதன் மடிவான மழக்கங்கள  இககவ : ரதாழல் அரெங்கில் ஒரங்கிககத்ந்த கககவிககனக்
ுகழுமங்கள, விவசகாயேத்தில் தந்ககதவழச சகமக உறவகள.
மடிவில், தன்ககனத்தாயன ஏமாற்றிக் ரகாளவதால் ஏற்படும் மதிமயேக்க விககளவகள
அககனத்ககதமம், விடொிபபிடியோன வரெ்லாற்று உண்ககமகள சிதறடித்தயபாது ,  இந்த
வகககிபபட்டெ யசகாஷலிசகம் பரிதாபமான மன உளசசகலில் மூழகி மடிந்து யபாயிற்று.
( இ) ரஜெர்மானியே யசகாஷலிசகம் அல்்லது “ரமய்யோன'” யசகாஷலிசகம்
ஃபிரொன்ுவ நாட்டு யசகாஷலிசக , கம்யூனிசக  இ்லக்கியேம் என்பது ஆட்சியேதிகாரெத்திலிரந்த
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் ஒடுக்ுகமககறயில் யதான்றியேயதார்  இ்லக்கியேமாுகம் .  இந்த
ஆட்சியேதிகாரெத்துக்ுக எதிரொன யபாரொட்டெத்தின் ரவளிிபபாடொக அது விளங்கியேது .
ரஜெர்மனியில் மத்லாளித்துவ வர்க்கம் நி்லிபபிரெ்த்துவ ஆதிக்கத்யதாடு தன்
யபாரொட்டெத்ககத அிபயபாதுதான் ரதாடெங்கியிரந்த யநரெத்தில் அந்த நாட்டில்  இந்த
 இ்லக்கியேம் அறிமகிபபடுத்திபபட்டெது.
ரஜெர்மானியேத் தத்துவவாதிகும் , கற்றுக்ுகட்டித் தத்துவவாதிகும் , வாய்சசகவடொல்
யபசசகாளர்கும் (beaux esprits)  இந்த  இ்லக்கியேத்ககத ஆவலுடென் தம் வசகிபபடுத்திக்
ரகாண்டெனர். ஆனால்  இந்த எழுத்துகள ஃபிரொன்சிலிரந்து ரஜெர்மனிக்ுகள
ுகடியயேறியேயபாது, அவற்யறாடு கூடெயவ ஃபிரரெெஞுவ சகமக நிகக்லககமகும்
ரஜெர்மனிக்ுகள ுகடியயேறவில்கக்ல என்பககத மட்டும் அவர்கள மறந்துவிட்டெனர். ரஜெர்மன்
சகமக நிகக்லககமகளில் ககவத்துிப பார்க்கககயில்  இந்த ஃபிரரெெஞுவ  இ்லக்கியேம் அதன்
உடெனடி நககடெமககற மக்கியேத்துவம் அககனத்ககதமம்  இழந்துவிட்டெது ; மழுக்கவம்
 இ்லக்கியேத் தன்ககம ரகாண்டெ ஒர யபாக்காகயவ நிகக்லரபற்றது
.  இவ்வாறாக,
பதிரனட்டொம் நூற்றாண்டின் ரஜெர்மானியேத் தத்துவவாதிகுக்ுக
, மத்லாவது
ஃபிரரெெஞுவிப ்ரெட்சியின் யகாரிக்ககககள , ரபாதுயநாக்கில் ரவறும் ”நககடெமககறிப
புகத்தறிவின்” யகாரிக்ககககயள; அதற்ுக யம்லான மக்கியேத்துவம் எதுவமில்கக்ல .
்ரெட்சிகரெ ஃபிரரெெஞுவ மத்லாளித்துவ வர்க்கத்திுககடெயே எண்த்த்தின் ரவளிிபபாடு, தயே
எண்த்த்தின் விதிகளாக ,  இயேல்பாக  இரக்க யவண்டியே எண்த்த்தின் விதிகளாக ,
ரபாதுவாக உண்ககமயோன மனித எண்த்த்தின் விதிகளாக அவர்களின் கண்குக்ுகிப
பட்டெது.
ரஜெர்மானியே  இ்லக்கியே வல்லுனர்களின் (literati) பணி, ்தியே ஃபிரரெெஞுவக் கரத்துகககளத்
தங்களின் பண்ககடெத் தத்துவ மனசசகாட்சிக்ுக  இககசகவானதாக வளர்த்ரதடுிபபதில்
மட்டுயம அடெங்கியிரந்தது . அல்்லது  இன்ும் சகரியோகச ரசகால்வதாயின் , தம் ரசகாந்தத்
தத்துவக் கண்யத்ாட்டெத்ககதக் கககவிடொமல் , ஃபிரரெெஞுவக் கரத்துகககளத் தமதாக்கிக்
ரகாளவதில் மட்டுயம அடெங்கியிரந்தது.
 இவ்வாறு தமதாக்கிக்ரகாளளல் , ஓர் அயேல் ரமாழககயேத் கககயேகிபபடுத்திக் ரகாளும்
அயத வழயில், அதாவது ரமாழரபயேர்ிப் ம்லமாக, நடெந்யதறியேது.
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பண்ககடெக்கா்லிப ப்லகடெவள மதத்தாரின் ம்லச சிறிப்ளள  இ்லக்கியேங்கள தீட்டெிப
ரபற்றிரந்த கககரயேழுத்துிப பிரெதிகளின் யமல், கத்யதாலிக்க மதுகரக்களின் அற்பமான
வாூழக்கககக் ுகறிிப்கககள மடொ்லயேத் துறவிகள எழுதிககவத்தககத நாம் நன்கறியவாம் .
ரதய்வ நிந்தககன ரகாண்டெ ஃபிரரெெஞுவ  இ்லக்கியேத்ககதிப ரபாறுத்தமட்டில் , ரஜெர்மானியே
 இ்லக்கியே வல்லுனர்கள (literati) இயத ரசகயேல்மககறககயேத் தகக்ல்கழாகச ரசகய்து
மடித்தார்கள. ஃபிரரெெஞுவ ம்லத்துக்ுகக் ்கயழ தங்களின் தத்துவ அபத்தத்ககத
எழுதிககவத்தனர். எடுத்துக்காட்டொக, பத்த்தின் ரபாரளாதாரெச ரசகயேல்பாடுகககளிப
பற்றியே ஃபிரரெெஞுவ விமர்சகனத்துக்ுக அடியில் அவர்கள , ”மாுடெத்தின் அந்நியேமாதல்”
(Alienation of Humanity) என்று எழுதினர் . மத்லாளித்துவ அரெுவ பற்றியே ஃபிரரெெஞுவ
விமர்சகனத்துக்ுக அடியில் , ”ரபாதுககம என்ும் வகககயினத்தின் ஆட்சி  இறக்கம்”
(Dethronement of the Category of General) என்று எழுதினர்.  இன்ும்  இதுயபா்ல.
ஃபிரரெெஞசின் வரெ்லாற்று ரதியோன விமர்சகனங்குக்ுகிப பின்னால்  இத்தகககயே
தத்துவவியேல் ரசகால்ரதாடெர்கககளிப ்ுகத்தும் பணிக்ுக அவர்கள , ”ரசகயேல்பாடு பற்றியே
தத்துவம்” (Philosophy of Action), ”ரமய்யோன யசகாஷலிசகம்” (True Socialism), ”ரஜெர்மானியே
யசகாஷலிசக விெஞஞானம்” (German Science of Socialism), ”யசகாஷலிசகத்தின் தத்துவ
அடிிபபககடெ” (Philosophical Fountation of Socialism),  இன்ும்  இதுயபா்லிப ப்லவாறாகிப
ரபயேர்சட்டிக் ரகாண்டெனர்.
 இவ்வாறாக, ஃபிரரெெஞுவ யசகாஷலிசக , கம்யூனிசக  இ்லக்கியேத்ககத மழுககமயோக
ஆண்ககமயிழக்கச ரசகய்தனர் . அந்த  இ்லக்கியேம் ரஜெர்மானியேன் கககக்ுக வந்தபின் , ஒர
வர்க்கத்துக்ுக எதிரொக  இன்ரனார வர்க்கம் நடெத்தும் யபாரொட்டெத்ககத ரவளிிபபடுத்தும்
தன்ககமககயே  இழந்துவிட்டெது .
அதனாய்லயயே அவன்
[ரஜெர்மானியேன்]
”ஃபிரரெெஞுவக்காரெரின் ஒரதகக்லிபபட்சகிப பார்ககவயிலிரந்து” தான் மீண்டுவிட்டெதாகக்
கரதிக் ரகாண்டொன் . உண்ககமயோன யதககவகககள அல்்ல , உண்ககமயின் யதககவகககள
எடுத்துககரெிபபதாகவம், பாட்டொளி வர்க்கத்தின் ந்லன்கககள அல்்ல , மனித  இயேல்பின்
ந்லன்கககள, ரபாதுவாக மனிதனின் ந்லன்கககள எடுத்துககரெிபபதாகவம் கரதிக்
ரகாண்டொன். அவன் கரதும் மனிதயனா எந்த வர்க்கத்ககதமம் யசகரொதவன் , எதார்த்த
 இயேல்்  இல்்லாதவன், தத்துவார்த்தக் கற்பககனயின் பனிமடியே சகாம்ரொஜயேத்தில் மட்டுயம
நி்லவக் கூடியேவன்.
 இந்த ரஜெர்மானியே யசகாஷலிசகம், ஒர பளளிக்கூடெ மாத்வன் ரசகய்யேக்கூடியே யவகக்லககயே
அவ்வளவ தீவிரெத்துடெும் பயேபக்திமடெும் எடுத்துக்ரகாண்டெது . பிறககரெ நம்பககவத்து
ஏமாற்றும் பாணியில் , தன்ுககடெயே அற்பமான கரத்துகககள வானளாவிப
்கூழந்துரகாண்டெது.
 இதற்கிககடெயயே அதன் பகட்டுிப ்்லககம வாய்ந்த
அிபபாவித்தனத்ககதிப படிிபபடியோக  இழந்துவிட்டெது.
ரஜெர்மானியே மத்லாளித்துவ வர்க்கம், ுகறிிபபாகிப பிரெுஷயே மத்லாளித்துவ வர்க்கம் ,
நி்லிபபிரெ்த்துவச சமான்கககளமம் எயதசசகதிகாரெ மடியோட்சிககயேமம் எதிர்த்து நடெத்தியே
யபாரொட்டெம், அதாவது மிதவாத  இயேக்கம், யமலும் ஊக்கம் ரபற்றது.
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 இதன்ம்லம், [ரஜெர்மானியே] ”ரமய்யோன” யசகாஷலிசகத்துக்ுக, நீண்டெ நாட்களாக விரம்பிக்
காத்திரந்த வாய்ிப்க் கிட்டியேது ; யசகாஷலிஸ்டுக் யகாரிக்ககககுடென் அரெசியேல்
 இயேக்கத்ககத எதிர்ரகாளள வாய்ிப்க் கிககடெத்தது ; மிதவாதத்துக்ுக எதிரொகவம் ,
பிரெதிநிதித்துவ அரெசகாங்கத்துக்ுக எதிரொகவம், மத்லாளித்துவிப யபாட்டி, மத்லாளித்துவிப
பத்திரிக்ககக ுவதந்திரெம், மத்லாளித்துவ சகட்டெரநறி, மத்லாளித்துவச ுவதந்திரெம், சகமத்துவம்
ஆகியேவற்றுக்ுக எதிரொகவம் வழக்கமான சகாபங்கககள அளளி வீசகவம் வாய்ிப்க்
கிககடெத்தது. மக்கள கூட்டெத்துக்ுக  இந்த மத்லாளித்துவ  இயேக்கத்தின் ம்லம் அககடெவதற்ுக
எதுவமில்கக்ல, அககனத்தும்  இழிபபதற்யக என்று அவர்குக்ுக உபயதசிக்கவம்
வாய்ிப்க் கிககடெத்தது . ஃபிரரெெஞுவ விமர்சகனத்தின் அசகட்டுத்தனமான எதிரரொலியோக
 இரந்த ரஜெர்மானியே யசகாஷலிசகம், சகரியோன தரத்த்தில் ஒன்ககற மறந்துவிட்டெது .
[ஃபிரொன்சில்] நவீன மத்லாளித்துவ சகமதாயேம் அதற்யக உரியே ரபாரளாதாரெ வாூழக்ககக
நிகக்லககமகயளாடும், அதற்ரகன ஏற்றுக்ரகாண்டெ அரெசியேல் அககமிபயபாடும் ,
ஏற்ரகனயவ நி்லவி வந்தககத அடிிபபககடெயோகக் ரகாண்யடெ ஃபிரரெெஞுவ விமர்சகனம்
அககமந்திரந்தது. ஆனால் ரஜெர்மனியில் அத்தகககயே நிகக்லககயே எய்தும் யநாக்கத்துக்கான
யபாரொட்டெம்  இனியமல்தான் நடெக்க  இரந்தது என்பககத ரஜெர்மானியே யசகாஷலிசகம்
மறந்துவிட்டெது.
பாதிரியோர்கள, யபரொசிரியேர்கள, நாட்டுிப்றக் கனவான்கள [நி்லிபபிரெ்க்கள], அதிகாரிகள
ஆகியயோர் ்ககடெசழும் ஏயதசசகாதிகாரெ அரெசகாங்கங்கள தம்ககம அசுவறுத்தும்
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துக்ுக எதிரொகக் காட்டி மிரெட்டுவதற்கான ஒர பயேுளள
பூசசகாண்டியோக  இந்த ரஜெர்மானியே யசகாஷலிசகம் பயேன்பட்டெது.
 இயத அரெசகாங்கங்கள அயத கா்லகட்டெத்தில் ரஜெர்மன் ரதாழ்லாளி வர்க்க எழுசசிகககள
அடெக்ுகவதற்ுக வழங்கியே கககசகயேடிகள , துிபபாக்கிக் ுகண்டுகள ஆகியேவற்றின்
வடிவி்லான கசகிப் மாத்திககரெகுக்ுகிப பிறுக , கசகிப் நீக்ுகம் கககடெசி  இனிிபபாக  இந்த
ரஜெர்மானியே யசகாஷலிசகம் பயேன்பட்டெது.
 இவ்வாறாக,  இந்த [ரஜெர்மானியே] ”ரமய்யோன” யசகாஷலிசகம், ரஜெர்மானியே மத்லாளித்துவ
வர்க்கத்ககத எதிர்த்துிப யபாரொடுவதற்கான ஆமதமாக  இந்த அரெசகாங்கங்குக்ுகிப
பயேன்பட்டெ அயத யநரெத்தில் , ஒர பிற்யபாக்கான ந்லககன , ரஜெர்மானியே யபாலிிப
பண்்வாதிகளின் (Philistines) ந்லககன, யநரெடியோகிப பிரெதிநிதித்துவிபபடுத்தியேது .
ரஜெர்மனியில் [யபாலிிப பண்்வாதக் ] ுகட்டி மத்லாளித்துவ வர்க்கம் , பதினாறாம்
நூற்றாண்டின் மிசசகமீதமாக  இரந்து , அக்கா்லம்ரதாட்டுிப பல்யவறு வடிவங்களில்
மீண்டும் மீண்டும் ரதாடெர்ந்து தகக்லகாட்டி வரகிறது .  இந்தக் ுகட்டி மத்லாளித்துவ
வர்க்கம்தான் ரஜெர்மனியில் தற்யபாதுளள நி்லவரெங்குக்ுக உண்ககமயோன சகமக
அடித்தளம் ஆுகம்.
 இந்த வர்க்கத்ககத அழயேவிடொமல் பாதுகாக்க யவண்டுமாயின் , ரஜெர்மனியின்
தற்யபாககதயே
நி்லவரெங்கககள மாற்றமின்றிிப பாதுகாத்தாக
யவண்டும்
.
ரதாழல்துககறயிலும் அரெசியேல்துககறயிலும் மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் யம்லாதிக்கம் ,
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 இந்த வர்க்கத்தின் அழவ நிசசகயேம் என்ும் அபாயேத்ககத உத்ர்த்துகிறது . ஒர்றம்
ம்லதனக் ுகவிிபபின்ம்லமம், மறு்றம் ்ரெட்சிகரெிப பாட்டொளி வர்க்க எழுசசிம்லமம்
 இந்த அபாயேம் உரவாகிறது. [ரஜெர்மானியே] ”ரமய்யோன” யசகாஷலிசகம் ஒயரெ கல்லில்  இந்த
 இரெண்டு மாங்காய்கககளமம் அடித்து வீூழத்தக் கூடியேதாகத் யதான்றியேது . உடெயன அது
ரகாளககளயநாய்யபா்லிப பரெவியேது.
ஊக வணிகச சி்லந்தி வகக்லயோல் ஆன யம்லங்கி , அ்லங்காரெச ரசகாற்கரளும் சித்திரெ
யவகக்லிபபாடு ரசகய்யேிபபட்டு , ுகமட்டுகின்ற பசகிப் உத்ர்சசிரயேும் பனித்
திவகக்லகளில் யதாய்த்ரதடுக்கிபபட்டெது . அறிவக்ுக அகிபபடொத (transcendental)  இந்த
யம்லங்கியோல்தான் ரஜெர்மானியே யசகாஷலிஸ்டுகள , எலும்்ம் யதாலுமாக  இரந்த ,
பரிதாபத்துக்ுகரியே தங்களின் ”நிரெந்தரெ உண்ககமகககள” மடிிப யபார்த்தியிரந்தனர் .  இந்த
யம்லங்கி, அவர்குககடெயே சகரெக்ுககளின் விற்பககனககயே  இத்தகககயே மக்களிககடெயயே [ுகட்டி
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தினரிககடெயயே] வியேிபபூட்டும் அளவக்ுக அதிகரிக்க உதவியேது .
யமலும், ரஜெர்மானியே யசகாஷலிசகம் தன்ககனிப ரபாறுத்தமட்டில் , ுகட்டி மத்லாளித்துவிப
யபாலிிப பண்்வாதிகளின் படொயடொபமான பிரெதிநிதியோக விளங்ுகவயத தனக்ுகரியே
பணி என்பககத ரமன்யமலும் உத்ர்ந்தது.
ரஜெர்மன் யதசகயம மன்மாதிரியோன யதசகம் என்றும் , ரஜெர்மானியே அற்பிப யபாலிிப
பண்்வாதியயே மன்ுதாரெத்மான மனிதன் என்றும் ரஜெர்மானியே யசகாஷலிசகம்
பககறசகாற்றியேது.  இந்த மன்மாதிரியோன மனிதனின் வில்்லத்தனமான  இழுகத்ம்
ஒவ்ரவான்றுக்ுகம், அதன் உண்ககமத் தன்ககமக்ுக யநர்மாறாக , மககறந்து கிடெக்ுகம் ஓர்
உயேர்ந்த யசகாஷலிசகிப ரபாரளவிளக்கத்ககத அளித்தது. கம்யூனிசகத்தின் ”மரெட்டுத்தனமான
நாசககரெிப” யபாக்ககக யநரெடியோக எதிர்க்ுகம் அளவக்ுகம் , அககனத்து வர்க்கிப
யபாரொட்டெங்கககளமம் பாுகபாடின்றி அடியயோடு ரவறுிபபதாகிப பககறசகாற்றும்
அளவக்ுகம் எல்கக்லமீறிச ரசகன்றது
.
தற்யபாது
(1847)
ரஜெர்மனியில்
வினியயோகிக்கிபபடுகின்ற யசகாஷலிசக, கம்யூனிசக ரவளிியடுகள என்று ரசகால்்லிபபடும்
அககனத்து ரவளிியடுகும் , மிகசசி்ல விதிவி்லக்ுககள நீங்க்லாக,  இந்த அரவரிபபான,
சகலிிபபூட்டும்  இ்லக்கியே வகககககயேச யசகர்ந்தககவயயே.[ஏ 10]

[ஏ 10] 1848-ஆம் ஆண்டின் ்ரெட்சிிப ்யேல்  இந்த  இழவிப யபாக்கிககன மழுவதுமாகத்
துககடெத்ரதறிந்தது.  இந்திப யபாக்கின் ஆதரெவாளர்குக்ுக, யமற்ரகாண்டு யசகாஷலிசகத்தின்
பக்கம் தகக்லகாட்டும் விரிபபயம ஏற்படொதவாறு பாடெம் ்கட்டியேது .  இந்திப யபாக்கின்
மதன்ககமிப பிரெதிநிதியோகவம் , மிகச சகரியோன மன்மாதிரியோளரொகவம் விளங்கியேவர்
ரஹர் கார்ல் ுகரன் (Herr Karl Grun)[41] ஆவார். [1890-ஆம் ஆண்டின் ரஜெர்மானியேிப
பதிிப்க்ுக ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே ுகறிிப்].

71

2. பழககமவாத யசகாஷலிசகம் அல்்லது மத்லாளித்துவ யசகாஷலிசகம்
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் ஒர புகதி , மத்லாளித்துவ சகமதாயேம் ரதாடெர்ந்து
நி்லவவககத உறுதிிபபடுத்திக்ரகாளும் ரபாரட்டு , சகமகக் ுகககறபாடுகககள அகற்ற
விககழகிறது.
[மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் ]  இந்திப பிரிவில் , ரபாரளாதாரெ வல்லுனர்கள, ரகாககடெ
வளளல்கள, மனிதாபிமானிகள, ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் நிகக்லககயே யமம்படுத்துயவார் ,
கரககத்  இல்்லம் நடெத்துயவார் , வி்லங்ுககுக்ுகக் ரகாடுககம விககளவிிபபககதத் தடுக்க
விககழமம் சகங்கங்களின் உறுிபபினர்கள , ுகடிரவறிக்ுக எதிரொன ரகாளககக வீரெர்கள ,
கற்பககனக்ுக எட்டும் அககனத்து வகககயோன மகக்ல மடுக்கச சர்திரத்திப யபர்வழகள
ஆகியயோர் அககனவரம் அடெங்ுகவர் . யமலும்,  இந்த வகககிபபட்டெ யசகாஷலிசகம்
மழுககமயோன [தத்துவ] அககமிப்களாக மககறிபபடுத்திபபட்டுளளது.
்ரயதான் எழுதியே வறுககமயின் தத்துவம் (Philosophie de la Misere) என்ும் நூகக்ல  இந்த
வகககிபபட்டெ யசகாஷலிசகத்துக்ுக ஓர் எடுத்துக்காட்டொகக் ுகறிிபபிடெ்லாம்.
யசகாஷலிசகவாத மத்லாளித்துவிப பிரிவினர், நவீன சகமக நிகக்லககமகளின் அுகூ்லங்கள
அககனத்தும் யவண்டும், ஆனால் அந்த நிகக்லககமகளின் தவிர்க்கவியே்லா விககளவகளாகியே
யபாரொட்டெங்கும் அபாயேங்கும்  இரக்கக் கூடொது என விரம்்கின்றனர் . தற்யபாது
நி்லவம் சகமக அககமிப் , அதன் ்ரெட்சிகரெக் கூறுகும் சிககதவபடுத்தும் கூறுகும்
 இன்றி, அிபபடியயே நீடிிபபககதயயே  இவர்கள விரம்்கின்றனர் . பாட்டொளி வர்க்கம்
 இல்்லாமல் மத்லாளித்துவ வர்க்கம் மட்டும்  இரக்க ஆககசகிபபடுகின்றனர்
.
மத்லாளித்துவ வர்க்கம், தான் யம்லாதிக்கம் வகிக்ுகம் உ்லயக தகக்லசிறந்தரதன
 இயேல்பாகயவ கரதுகின்றது .  இந்த வசகதியோன கரத்யதாட்டெத்ககத மத்லாளித்துவ
யசகாஷலிசகம், ஏறக்ுகககறயே மழுககமரபற்ற பல்யவறு [தத்துவ] அககமிப்களாக
வளர்த்ரதடுக்கிறது. பாட்டொளி வர்க்கம்  இத்தகககயேயதார் அககமிபககபச ரசகயேல்படுத்த
யவண்டும், அதன்வழயயே யநயரெ ஒர ்தியே சகமக ரஜெரசக்லத்ககத யநாக்கி நககடெயபாடெ
யவண்டுரமனக் யகாரகிறது . அவ்வாறு யகாரவதன்ம்லம் நககடெமககறயில் அது
யகட்பது என்னரவனில் , பாட்டொளி வர்க்கம் , தற்யபாது நி்லவம் சகமதாயேத்தின்
வரெம்்குக்ுக உட்பட்டெதாக நீடிக்க யவண்டும் ; அயத யவககளயில் , மத்லாளித்துவ
வர்க்கம் பற்றி அதற்ுகளள ரவறுக்கத்தக்க கரத்துகள அககனத்ககதமம் விட்ரடொழக்க
யவண்டும் என்பதுதான்.
 இந்த யசகாஷலிசகத்தின்  இரெண்டொவது வடிவம் அதிக நககடெமககற சகாத்தியேமானது , ஆனால்
[தத்துவ ரதியில்] ுகககறவாக மககறிபபடுத்திபபட்டெது. ரதாழ்லாளி வர்க்கத்துக்ுக ரவறும்
அரெசியேல் சர்திரத்தத்தால் எவ்வித அுகூ்லமமில்கக்ல ; ரபாரளாயேத வாூழக்ககக
நிகக்லககமகளில், ரபாரளாதாரெ உறவகளில் ஏற்படும் மாறுதல் மட்டுயம அுகூ்லமாக
 இரக்ுகம் என்று அது எடுத்துக் கூறியேது . அவ்வாறு கூறுவதன் ம்லம் , ரதாழ்லாளி
வர்க்கத்தின் பார்ககவயில் ஒவ்ரவார ்ரெட்சிகரெ  இயேக்கத்ககதமம் மதிிபபிழக்கச ரசகய்யே
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மயேன்றது. என்றயபாதிலும்,  இந்த வகககிபபட்டெ யசகாஷலிசகம், ரபாரளாயேத வாூழக்ககக
நிகக்லககமகளில் மாற்றங்கள என்று கூறியேதன் ம்லம் , ஒர ்ரெட்சியோல் மட்டுயம
சகாதிக்கிபபடெக் கூடியே மத்லாளித்துவ உற்பத்தி உறவகளின் ஒழிபககப ஒரயபாதும்
ுகறிக்கவில்கக்ல; மத்லாளித்துவ உற்பத்தி உறவகள ரதாடெர்ந்து நீடிிபபககத
அடிிபபககடெயோகக் ரகாண்டெ நிர்வாகச சர்திரத்தங்கககளயயே ுகறிக்கிறது . எனயவ,
 இவ்வககக சர்திரத்தங்கள ம்லதனத்துக்ுகம் உககழிப்க்ுகம்  இககடெயி்லான உறவகககள
எந்த விதத்திலும் பாதிக்காதககவ . ஆனால், அதிகிபபட்சகமாக மத்லாளித்துவ
அரெசகாங்கத்தின் ரசக்லவகககளக் ுகககறக்ுகம் , நிர்வாகிப பணிககயே எளிககமயோக்ுகம் ,
அவ்வளயவ.
மத்லாளித்துவ யசகாஷலிசகம் ரவறும் ரசகால் அ்லங்காரெமாக ஆுகம்யபாது – அவ்வாறு
ஆுகம்யபாது மட்டுயம – அது தன்ககனச சகரியோனபடி ரவளிிபபடுத்திக் ரகாளகிறது.
ுவதந்திரெமான வணிகம்: ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் ந்லுக்காக . காிப்ச ுவங்க வரிகள :
ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் ந்லுக்காக . சிககறசசகாகக்லச சர்திரத்தம் : ரதாழ்லாளி
வர்க்கத்தின் ந்லுக்காக .  இதுதான் மத்லாளித்துவ யசகாஷலிசகத்தின் மத்தாய்ிபபான
ரசகால், கரத்தார்ந்த ரபாருத்ர்த்தும் ஒயரெ ரசகால்.
மத்லாளித்துவ
யசகாஷலிசகத்ககதக் ்கூழக்காணம் வாக்கியேத்தில் ுவரக்கமாகச
ரசகால்லிவிடெ்லாம்: மத்லாளி மத்லாளியோக  இரிபபது – ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின்
ந்லுக்காகயவ.
3. விமர்சகன-கற்பனாவாத யசகாஷலிசகமம், விமர்சகன-கற்பனாவாத கம்யூனிசகமம்
பாபியயோவம்[42] [அவககரெரயோத்த] பிறரம் எழுதியே எழுத்துகககளிப யபான்று, மகத்தான
நவீனிப ்ரெட்சி ஒவ்ரவான்றிலும் பாட்டொளி வர்க்கத்தின் யகாரிக்ககககுக்ுகக்
ுகரெல்ரகாடுத்திரக்ுகம்  இ்லக்கியேத்ககத  இங்ுக நாம் ுகறிிபபிடெவில்கக்ல.
நி்லிபபிரெ்த்துவ சகமதாயேம் வீூழத்திபபடுகககயில் உ்லரகங்ுகம் பரெபரெிப் நி்லவியே அந்தக்
கா்லங்களில் பாட்டொளி வர்க்கம் தன் ரசகாந்த ்லட்சியேங்கககள எட்டுவதற்காக
யமற்ரகாண்டெ மதல் யநரெடி மயேற்சிகள தவிர்க்க மடியோதவாறு யதால்வியேககடெந்தன .
காரெத்ம், பாட்டொளி வர்க்கத்தின் அிபயபாககதயே வளர்சசிமறாத நிகக்ல . அத்துடென், அது
விடுதகக்ல ரபறுவதற்கான ரபாரளாதாரெ நிகக்லககமகள அிபயபாது நி்லவவில்கக்ல .
அத்தகககயே நிகக்லககமகள  இனியமல்தான் யதாற்றுவிக்கிபபடெவிரந்தன . வரெவிரந்த
மத்லாளித்துவ சககாிபதம் மட்டுயம அந்த நிகக்லககமகககளத் யதாற்றுவிக்க மடிமம் .
பாட்டொளி வர்க்கத்தின்  இந்தத் ரதாடெக்க கா்ல  இயேக்கங்குடென் கூடெயவ யதான்றியே
்ரெட்சிகரெ  இ்லக்கியேம், தவிர்க்க மடியோதவாறு ஒரவித பிற்யபாக்ுகத் தன்ககமககயேக்
ரகாண்டிரந்தது. உ்லகளாவியே துறவவாதத்ககதமம், மிகவம் மரெட்டு வடிவி்லான சகமகச
சகமமாக்கத்ககதமம் அது யபாதித்தது.
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சகரியோன யசகாஷலிசக, கம்யூனிசகக் கரத்தககமிப்கள என்று ரசகால்்லிபபட்டெ , சகான்
சியமான்[43], ஃபூரியயே[44], ஓவன்[45] மற்றும் பிறரின் கரத்துகள , யமய்ல
விவரிக்கிபபட்டெ,
பாட்டொளி வர்க்கத்துக்ுகம் மத்லாளித்துவ
வர்க்கத்துக்ுகம்
 இககடெயி்லான யபாரொட்டெத்தின் வளர்சசிமறாத ரதாடெக்கக் கா்லகட்டெத்தில் யதான்றி
நி்லவியேககவயயே. (அத்தியோயேம்-1, 'மத்லாளிகும் பாட்டொளிகும் ' என்பககதிப
பார்க்கவம்).  இந்தக் கரத்தககமிப்கககளத் யதாற்றுவித்தவர்கள , நடெிபபிலிரந்த சகமதாயே
அககமிப்மககறயில் நி்லவியே வர்க்கிப பகககககமகககளமம் , அயதாடுகூடெ, சிககதந்து
ரகாண்டிரந்த கூறுகளின் ரசகயேல்பாட்ககடெமம் கண்டெனர் என்பது உண்ககமயயே . ஆனால்
 இன்னமம் மழகக்லிப பரவத்தில்  இரந்த பாட்டொளி வர்க்கம் , எந்தரவார வரெ்லாறு
பககடெக்ுகம் மன்மயேற்சியயோ , எந்தரவார ுவயயேசககசகயோன அரெசியேல்  இயேக்கயமா
 இல்்லாத ஒர வர்க்கமாகயவ அவர்குக்ுகக் காட்சி தந்தது.
வர்க்கிப பகககககமயின் வளர்சசி , ரதாழல்துககற வளர்சசியின் யவகத்துக்ுக ஈடுரகாடுத்து
நககடெயபாடுவதால், அவர்கள [சகான் சியமான் மதலியயோர் ] காணம் ரபாரளாதாரெச
சூழநிகக்ல பாட்டொளி வர்க்கத்தின் விடுதகக்லக்ுககந்த ரபாரளாயேத நிகக்லககமகககள
 இன்ும் அவர்குக்ுகிப ்்லிபபடுத்தவில்கக்ல . எனயவ, அவர்கள அத்தகககயே
நிகக்லககமகககளத் யதாற்றுவிிபபதற்கான ஒர ்தியே சகமக விெஞஞானத்ககத , ்தியே சகமக
விதிகககளத் யதடிச ரசகல்கின்றனர்.
வரெ்லாற்று ரதியோன ரசகயேல்பாடு , அவர்குககடெயே ரசகாந்தமககறயி்லான கண்டுபிடிிப்ச
ரசகயேலுக்ுக உட்படெ யவண்டும் ; வரெ்லாற்று ரதியோக உரவாக்கிபபட்டெ விடுதகக்லக்கான
நிகக்லககமகள, [அவர்களின்] கற்பககனயில் உரவான நிகக்லககமகுக்ுக உட்படெ
யவண்டும்; பாட்டொளி வர்க்கத்தின் படிிபபடியோன , தன்னியேல்பான வர்க்க
ஒழுங்கககமிப்,  இந்தக் கண்டுபிடிிபபாளர்கள  இதற்ரகனிப பிரெத்தியயேகமாகிப
்ககனந்தளிக்ுகம் சகமக ஒழுங்கககமிப்க்ுக உட்படெ யவண்டும் [என்றாகியேது]. அவர்தம்
சகமகத் திட்டெங்குக்கான பிரெசகாரெத்ககதமம் , அத்திட்டெங்கககள நககடெமககறயில்
ரசகயேல்படுத்துவககதமம் ுவற்றியயே வரங்கா்ல வரெ்லாறு அககமமம் என அவர்களின்
பார்ககவக்ுகத் யதான்றுகிறது.
அவர்கள தம் திட்டெங்கககள வுகத்தககமக்ுகம்யபாது , மிக அதிகமாகத் துன்்றும் வர்க்கம்
என்ற வகககயில் ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் ந்லன்களில்தான் மதன்ககமயோக அக்கககற
ரசகலுத்த யவண்டும் என்பககத உத்ர்ந்யத உளளனர் . அவர்கககளிப ரபாறுத்தவககரெயில்
பாட்டொளி வர்க்கம் என ஒன்று  இரக்கிறரதனில் , மிக அதிகமாகத் துன்்றும் வர்க்கம்
என்ற கண்யத்ாட்டெத்தில் மட்டுயம.
 இந்த வகககிபபட்டெ யசகாஷலிஸ்டுகள, வர்க்கிப பகககககமகள அககனத்துக்ுகம் மிகமிக
யம்லாயனாரொகத் தம்ககமத்தாயம கரதிக்ரகாளவதற்ுக , வர்க்கிப யபாரொட்டெத்தின்
வளர்சசி ரபறாத நிகக்லமம் , அயதாடுகூடெ அவர்களின் ரசகாந்தச ுவற்றுசசகார்்கும்
காரெத்மாயின. சகமதாயேத்தின் ஒவ்யவார் உறுிபபினரின் நிகக்லககயேமம் , மிகவம் சகலுககக
பககடெத்தவரின் நிகக்லககயேமங்கூடெ , யமம்படுத்த அவர்கள விரம்்கின்றனர் . எனயவ,
74

வர்க்க யவறுபாடு கரதாமல் சகமதாயேம் மழுககமக்ுகம் யவண்டுயகாள விடுிபபககத ,
சகரியோகச ரசகால்வரதனில் , மன்ுரிககம தந்து ஆும் வர்க்கத்துக்ுக யவண்டுயகாள
விடுிபபககத அவர்கள வழக்கமாகக் ரகாண்டுளளனர்
. ஏரனனில், அவர்கள
எடுத்துககரெக்ுகம் அககமிபபிககன ஒரவர் ்ரிந்துரகாண்டெபின், சகமதாயேத்தின் சகாத்தியேமான
நிகக்லகுள மிகசசிறந்த நிகக்லககயே எய்துவதற்ுகரியே , சகாத்தியேமான திட்டெங்களிய்லயயே
மிகசசிறந்த திட்டெம் அது என்பககத அவர் காத்த் தவற மடிமயமா?
எனயவ, அவர்கள அககனத்து அரெசியேல் ரசகயேல்பாடுகககளமம் , ுகறிிபபாக அககனத்து
்ரெட்சிகரெச ரசகயேல்பாடுகககளமம் நிரொகரிக்கின்றனர் ; சகமாதான வழகளில் தம்
்லட்சியேங்கககள அககடெந்திடெ விரம்்கின்றனர் ; நிசசகயேமாகத் தவிர்க்க மடியோத
யதால்வியில் மடிகிற சிறு பரியசகாதககனகள ம்லமம் , மன்மாதிரி [அககமிப்மககற]யின்
சகக்திககயேக் ரகாண்டும் , ்தியே சகமக யவதத்துக்ுகிப பாககத வுகத்திடெ அவர்கள
ரபரமயேற்சி ரசகய்கின்றனர்.
வரங்கா்ல சகமதாயேத்ககதிப பற்றியே  இத்தகககயே கற்பககனச சித்திரெங்கள , பாட்டொளி
வர்க்கம்  இன்னமம் வளர்சசி ரபறாத நிகக்லயில் , ஆனால் அதுககடெயே ரசகாந்த
நிகக்லுகறித்துக் கற்பககனயோன கரத்யதாட்டெம் ரகாண்டிரந்த ஒர கா்லகட்டெத்தில்
தீட்டெிபபட்டெககவயோுகம். சகமதாயேத்தின் ரபாதுவான மறுசரெககமிப்ுகறித்து , அந்த
வர்க்கத்துக்ுக உளுத்ர்வ ரதியோக எழும் ஆககசககுக்ுக ஏற்பயவ அசசித்திரெங்கள
அககமந்துளளன.
ஆனால்,  இந்த யசகாஷலிசக, கம்யூனிசக ரவளிியடுகளில் ஒர விமர்சகனக் கூறும்
அடெங்கிமளளது. தற்யபாது நி்லவம் சகமதாயேத்தின் ஒவ்ரவார யகாட்பாட்ககடெமம் அககவ
தாக்ுககின்றன. எனயவ, ரதாழ்லாளி வர்க்கம் அறிரவாளி ரபறுவதற்கான மிகவம்
மதிிப்வாய்ந்த விவரெக் ுகறிிப்கள அவற்றில் நிககறந்துளளன
. நகரெத்துக்ுகம்
கிரொமத்துக்ுகம்  இககடெயி்லான பாுகபாட்ககடெ ஒழத்தல் , ுகடும்ப அககமிப்மககறககயே
ஒழத்தல், தனிிபபட்டெ நபர்களின் ந்லுக்காகத் ரதாழல்கள நடெத்துவககத ஒழத்தல் ,
கூலிமககறககயே ஒழத்தல், சகமதாயேத்தின் ஒரங்கிககசகககவிப பிரெகடெனம் ரசகய்தல் , அரெசின்
பணிகககள ரவறுமயன உற்பத்திககயே யமற்பார்ககவ ரசகய்மம் பணியோக மாற்றிவிடெல்  இககவயபான்ற
நககடெமககற நடெவடிக்ககககள அந்த
ரவளிியடுகளில்
மன்ரமாழயேிபபடுகின்றன.  இத்தகககயே மன்ரமாழவகள அககனத்தும் , வர்க்கிப
பகககககமகள மககறந்துயபாவது ஒன்ககற மட்டுயம ுவட்டுவதாக உளளன .  இந்த வர்க்கிப
பகககககமகள அந்தக் கா்லகட்டெத்தில் அிபயபாதுதான் மககளவிடெத் ரதாடெங்கியிரந்தன .
வர்க்கிப பகககககமகள அவற்றின் ரதாடெக்க கா்லத்யத நி்லவியே ரதளிவற்ற
,
வககரெயேறுக்கிபபடொத வடிவங்களில் மட்டுயம  இந்த ரவளிியடுகளில் அககடெயோளம்
காத்ிபபடுகின்றன. எனயவ,  இந்த மன்ரமாழவகள க்லிபபற்ற கற்பனாவாதத் தன்ககம
ரகாண்டெககவயோகயவ உளளன.
விமர்சகன-கற்பனாவாத யசகாஷலிசகம், விமர்சகன-கற்பனாவாத கம்யூனிசகம் ஆகியேவற்றின்
மக்கியேத்துவம் வரெ்லாற்று வளர்சசிமடென் எதிர்விகித உறககவக் ரகாண்டுளளது . நவீன
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வர்க்கிப யபாரொட்டெம் எந்த அளவக்ுக வளர்சசிரபற்று திட்டெவட்டெமான வடிவம்
ரபறுகிறயதா, அந்த அளவக்ுகிப யபாரொட்டெத்திலிரந்து  இவ்வாறு கற்பககனயோக வி்லகி
நிற்றலும், அதன்மீது ரதாடுக்கிபபடும் கற்பககனயோன தாக்ுகதல்கும் நககடெமககற
மதிிபபககனத்ககதமம், தத்துவ நியோயேம் அககனத்ககதமம்  இழந்து விடுகின்றன . எனயவ,
 இந்த
[தத்துவ]
அககமிப்களின் ம்லவர்கள ,
ப்லவிதத்தில் ்ரெட்சிகரெமாக
விளங்கியேயபாதும்,  இவர்களின் சடெர்கள ஒவ்ரவார சழலிலும் ரவறும் பிற்யபாக்ுகக்
ுகறுங்ுகழுக்களாகயவ அககமயேிப ரபற்றுளளனர் . பாட்டொளி வர்க்கத்தின் மற்யபாக்கான
வரெ்லாற்றுபூர்வ வளர்சசிக்ுக எதிரொகத் தங்கள ுகரநாதர்களின் ம்லக் கரத்துகககள
உடும்்ிப பிடியோகிப பிடித்துக் ரகாண்டுளளனர் . எனயவ, வர்க்கிப யபாரொட்டெத்ககத
மழுங்கடிக்கவம், வர்க்கிப பகககககமகககளச சகமரெசகிபபடுத்தவம் விடொமல் ரதாடெர்ந்து
மயேலுகின்றனர். தங்களின் கற்பனாவாத சகமகத் திட்டெங்கககளச யசகாதககன பூர்வமாக
நககடெமககறிபபடுத்தி விடெ்லாரமன  இன்னமம் கனவ காண்கின்றனர் . ஆங்காங்யக
தனித்தனியோன சி்ல ”யவகக்லக் கூட்டெககமவகககளத்” (Phalansteries) யதாற்றுவித்தல்,
”உளநாட்டுக் ுகடியிரிப்கககள” (Home Colonies) நிறுவதல், ஒர ”ுகட்டி ஐயகரியோககவ”
(Little Icaria) அதாவது ்து ரஜெரசக்லத்தின் ுகட்டி மாதிரிகககள அககமத்தல்[ஏ 11] ஆகியேககவ
 இவர்களின் கற்பனாவாத சகமகத் திட்டெங்கள .  இந்த ஆகாயேக் யகாட்ககடெகககளரயேல்்லாம்
கட்டிமடிக்க,
 இவர்கள மத்லாளிமார்களின் பரிவத்ர்வக்ுகம் பத்த்துக்ுகம்
யவண்டுயகாள விடுக்கயவண்டியே கட்டொயேத்துக்ுக உளளாகின்றனர் . படிிபபடியோக
 இவர்கள யமய்ல விவரிக்கிபபட்டெ பிற்யபாக்ுகிப பழககமவாத யசகாஷலிஸ்டு
வகககயினரொகத் தாூழந்துவிடுகின்றனர் . அவர்களிடெமிரந்து  இவர்கள யவறுபடுவது ,
மிகவம் மககறிபபடுத்திபபட்டெ பகட்டுிப ்்லககமயிலும்,  இவர்தம் சகமக விெஞஞானத்தின்
அதிசகயேிப ப்லன்களின்பால்  இவர்கள ரகாண்டுளள ரவறித்தனமான மடெ
நம்பிக்கககயிலும் மட்டுயம.

[ஏ 11] யவகக்லக் கூட்டெககமவகள (Phalansteries) என்பககவ ஷார்ல் பூரியயே (Charles Fourier)
திட்டெத்தின்படி அககமந்த யசகாஷலிசகக் ுகடியிரிப்கள ஆுகம் . ஐயகரியோ (Icaria) என்பது
காயப (Cabet) அவரககடெயே கற்பககன உ்லகத்துக்ுக  இட்டெ ரபயேரொுகம் . பின்னாளில்
அவரககடெயே அரமரிக்கக் கம்யூனிசகக் ுகடியிரிப்க்ுக அிபரபயேககரெச சட்டினார் . [1888ஆம் ஆண்டின் ஆங்கி்லிப பதிிப்க்ுக ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே ுகறிிப் ].
“உளநாட்டுக் ுகடியிரிப்கள” (Home Colonies) என்பது, ஓவன் (Owen) அவரககடெயே
கம்யூனிசக மன்மாதிரிச சகமதாயேங்குக்ுக  இட்டெககழத்த ரபயேரொுகம் . யவகக்லக்
கூட்டெககமவகள (Phalansteries) என்பது, பூரியயே திட்டெமிட்டிரந்த ரபாது மாளிககககுக்ுக
 இட்டெ ரபயேரொுகம். ஐயகரியோ என்பது [காயபயின்] கற்பககன யதசகத்துக்ுகச சட்டெிபபட்டெ
ரபயேரொுகம். காயப அந்தக் கற்பககன யதசகத்தின் கம்யூனிசக நிறுவனங்கககளச
சித்தரித்துளளார். [1890-ஆம் ஆண்டின் ரஜெர்மானியேிப பதிிப்க்ுக ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே
ுகறிிப்].
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எனயவ,  இவர்கள ரதாழ்லாளி வர்க்கம் சகார்பி்லான அரெசியேல் நடெவடிக்ககககள
அககனத்ககதமம் வன்ககமயோக எதிர்க்கின்றனர் .  இவர்கககளிப ரபாறுத்தவககரெ , ்தியே
யவதாகமத்தில் (New Gospel) ரகாண்டுளள ுகரட்டுத்தனமான அவநம்பிக்கககயின்
விககளவாக மட்டுயம அத்தகககயே நடெவடிக்ககக  இரக்க மடிமம் எனக் கரதுகின்றனர்.
 இங்கி்லாந்தில் ஓவனியேர்கள (Owenites) சகாசகனவாதிகககளமம் (Chartists)[46], ஃபிரொன்சில்
ஃபூரியயேயேர்கள (Fourierists) ’சர்திரத்தம்’வாதிகககளமம் (Reformistes)[47] எதிர்க்கின்றனர்.
(அத்தியோயேம்-3 மற்றும்)
அடிக் ுகறிிப்கள
[அடிக்ுகறிிபககபிப படித்து மடித்தபின் , அடிக்ுகறிிப் எண்மீது ரசகாடுக்கி , நூலின்
உககரெிபபுகதிககயே விட்டெ  இடெத்திலிரந்து ரதாடெர்ந்து படிக்க்லாம்.]
[37]  இங்கி்லாந்து சர்திரத்தக் கிளர்சசி :  இங்ுகக் ுகறிிபபிடெிபபடுவது  இங்கி்லாந்து
பாரொுமன்றத் யதர்தல் சர்திரத்தத்துக்காக நககடெரபற்ற கிளர்சசியோுகம் .  இந்தக்
கிளர்சசியின் ப்லனாகத் யதர்தல் சர்திரத்தச சகட்டெம்
1931- இல் காமன்ஸ் சகககபயில்
நிககறயவற்றிபபட்டெது. 1832 ஜெூனனில் பிரெ்க்களின் சகககபயோல் ஏற்கிபபட்டெது .  இசசகட்டெம்
நி்லவககடெககம ரபற்ற பிரெ்க் ுக்லத்தார் அதுவககரெ வகித்துவந்த அரெசியேல் ஏகயபாகத்துக்ுக
எதிரொனதாுகம்.  இசசகட்டெம், ரதாழல்துககற மத்லாளிகள பாரொுமன்றத்தில்  இடெம்ரபற
வகககரசகய்தது.  இந்தச சர்திரத்தத்துக்கான யபாரொட்டெத்தில் பாட்டொளி வர்க்கத்தினரம் ,
ுகட்டி மத்லாளித்துவிப புகதியயோரம் உந்து சகக்தியோகச ரசகயேல்பட்டெனர் . ஆனால்
மிதவாத மத்லாளித்துவ வர்க்கம்  இவர்கககள ஏமாற்றிவிட்டெது .  இவர்கள எவ்விதத்
யதர்தல் உரிககமகும் ரபற மடியோதபடி தடுத்துவிட்டெது.
[38] ஃபிரரெெஞுவ மரெ்வழ மடியோட்சிவாதிகள
(French Legitimists): 1830- இல்
ஆட்சியிலிரந்து அகற்றிபபட்டெ ்ர்யபான் அரெசக வம்சகத்தின் ஆதரெவாளர்கககளக்
ுகறிக்கிறது. ்ர்யபான் அரெசக வம்சகம் உயேர்ுகடி நி்லிபபிரெ்க்களின் ந்லன்கககளிப
பிரெதிநிதித்துவிபபடுத்தியேது.
நிதிிபபிரெ்க்கள,
ரபரமத்லாளிகள ஆகியயோரின்
ஆதரெவடென் ஃபிரரெெஞுவ மரெ்வழ மடியோட்சிவாதிகள, ஆட்சியிலிரந்த ஆர்லியேன்ஸ் அரெசக
வம்சகத்துக்ுக எதிரொகிப யபாரொடினர் . அிபயபாரொட்டெத்தின்யபாது, அவர்களில் சி்லர் ,
ுவரெண்டும் மத்லாளிகளிடெமிரந்து பாட்டொளி மக்கககளிப பாதுகாிபபவர்கள நாங்கள எனக்
கூறிக்ரகாண்டு யசகாஷலிசக மழக்கங்களால் மக்கககளத் தண்டிவிடுவதில் ஈடுபட்டெனர்.
[39]  இளம்  இங்கி்லாந்து அககமிப் :  இங்கி்லாந்து நாட்டின் பழககமவாதக் கட்சிககயேச
(யடொரிகள கட்சி ) யசகர்ந்த  இ்லக்கியே ஆசிரியேர்களின் ுகழு . 19-ஆம் நூற்றாண்டின்
ரதாடெக்கத்தில்  இந்த அககமிப் உரவாக்கிபபட்டெது . மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின்
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வளர்ந்துவந்த அரெசியேல், ரபாரளாதாரெ வலிககமக்ுக எதிரொன நி்லிபபிரெ்க்களின்
அதிரிபதிககயே  இக்ுகழு ரவளியிட்டெது . மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துக்ுக எதிரொன தங்களின்
யபாரொட்டெத்தில் ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் ஆதரெககவிப ரபறும்ரபாரட்டு , அவர்கககள
ஈர்க்ுகம் விதமான கிளர்சசியூட்டும் யமககடெிப பிரெசசகாரெங்கககள  இக்ுகழுவினர்
யமற்ரகாண்டெனர்.
[40] சிஸ்யமாண்டி (Sismondi, 1817-1887): ஜொன் ஷார்ல் ய்லஓனார் சிஸ்யமாண்ட் யடெ என்பது
 இவரெது மழுிபரபயேர் . ுவவிஸ் நாட்டுிப ரபாரளாதாரெ வல்லுனர் . வரெ்லாற்று அறிஞர் .
ுகட்டி மத்லாளித்துவ யசகாஷலிசகத்தின் பிரெதிநிதி . மத்லாளித்துவத்ககதக் ுகட்டி
மத்லாளித்துவ யநாக்கில் விமர்சித்தவர் . ரபரவீத மத்லாளித்துவ உற்பத்தி மககறயின்
மற்யபாக்ுகத் தன்ககமரகாண்டெ யபாக்ுககககள  இவர் உத்ர்ந்துரகாளளவில்கக்ல . பககழயே
சகமக அககமிப்களிலும், மரெ்களிலும் அதாவது ்தியே ரபாரளாதாரெ நிகக்லககமகுக்ுக
ஒவ்வாத கககவிககனக் ுகழும உற்பத்தி மககறகளிலும் , தந்ககதவழச சகமதாயே
மககறயி்லான விவசகாயேத்திலும் தீர்வகககளத் யதடிவந்தார்.
[41] ரஹர் கார்ல் ுகரன் (Herr Karl Grun, 1817-1887): ரஜெர்மானியே ுகட்டி மத்லாளித்துவக்
கட்டுககரெயோளர்.
[42] பாபியயோவ் (Babeuf, 1760-1797):  இவரெது உண்ககமிப ரபயேர் ஃபிரொன்ுவவா யநாயயேல் .
ஃபிரரெெஞுவிப ்ரெட்சியில் பங்ுக ரபற்றவர் . கற்பனாவாதக் கம்யூனிசகத்தின் மிகச
ரசகல்வாக்ுகிப ரபற்ற பிரெதிநிதி .  இரெகசியே சகங்கம் ஒன்ககற அககமத்து , ஆமதம் தாங்கியே
எழுசசிக்கான ஆயேத்தங்கககள யமற்ரகாண்டொர். ரபாதுமக்களின் ந்லன்காக்ுகம் ்ரெட்சிகரெ
சகர்வாதிகாரெ ஆட்சிககயே நிறுவவயத  இவரின் யநாக்கமாக  இரந்தது . ஆமத எழுசசிக்கான
சகதி ஆய்லாசகககன ரவளிிபபட்டு , 1797-ஆம் யம
27- இல் மரெத் தண்டெககன
விதிக்கிபபட்டொர்.
[43] சகான் சியமான் (Saint Simon, 1760-1825): அன்ர கியளாத் சகான் சியமான் என்பது  இவரெது
மழுிபரபயேர். ஃபிரொன்ுவ நாட்டின் கற்பனாவாத யசகாஷலிஸ்டு. மத்லாளித்துவ அககமிப்
மககறக்ுக எதிரொனவர். கககவிககனக் ுகழுமக் யகாட்பாட்ககடெ அடிிபபககடெயோகக் ரகாண்டெ
ஒர சகமதாயேத்துக்கான யவகக்லத்திட்டெத்ககத மன்ககவத்துச ரசகயேல்பட்டொர் . ஆனால்
தனியோர் ரசகாத்துககடெககமககயே எதிர்க்கவில்கக்ல . விெஞஞானத்ககதத் ரதாழல்துககறமடென்
 இககத்த்தல், உற்பத்திககயே ககமயேிபபடுத்தல் , திட்டெமககறிபபடி உற்பத்திககயேிப
ரபரக்ுகதல் ஆகியே கரத்துகககள மன்ககவத்தார் . ஆனால் அரெசியேல் யபாரொட்டெம்
ுகறித்தும், ்ரெட்சி ுகறித்தும் எதிர்மககற நிகக்லககயே யமற்ரகாண்டொர் . அரெசகாங்கச
சர்திரத்தங்களம்லமம், ஒர ்தியே மதத்தின் வழயில் சகமதாயேத்துக்ுக அறரநறிிப பயிற்சி
அளிிபபதன்ம்லமம் வர்க்க மரெண்பாடுகககள ஒழக்க மடிமம் என நம்பினார்.
[44] ஃபூரியயே (Fourier, 1772-1837): ஷார்ல் ஃபூரியயே என்பது  இவரெது மழுிபரபயேர் .  இவர்
மத்லாளித்துவ அககமிபககபக் கடுககமயோகச சகாடினார். வரங்கா்ல ’ இககசகவான’ சகமதாயேம்
மனிதனின் உளளத்து உத்ர்சசிகககள அறிந்து ரகாளவதன் அடிிபபககடெயில் அககமமம்
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என்றார். எல்ய்லாரம் தாயன மனமவந்து யவகக்ல ரசகய்மம் ‘யவகக்லக்
கூட்டெககமிப்கககள’ உரவாக்கி, யசகாஷலிசக சகமதாயேத்ககதச சகமாதான மககறயில் நிறுவ
மடிமம் என நம்பினார் . ப்லாத்காரெிப ்ரெட்சிககயே எதிர்த்தார் . ஃபூரியயே தனியோர்
ரசகாத்துககடெககமககயே எதிர்க்கவில்கக்ல.
[45] ஓவன் (Owen, 1771-1858): ரொபர்ட் ஓவன் என்பது  இவரெது மழுிபரபயேர் .  இவர்
மத்லாளித்துவ அககமிபககபக் கடுககமயோகக் கண்டித்தார் . ஆனால் மத்லாளித்துவ
மரெண்பாடுகளின் ம்ல காரெத்ங்கககள அவரொல் விளக்கிக் காட்டெ மடியேவில்கக்ல . கல்வி,
சகமக சர்திரத்தம் ம்லமாகச சகமக ஏற்றதாூழவகககள அகற்ற மடிமம் என நம்பினார் .
அதற்ுகரியே ஒர விரிவான யவகக்லத்திட்டெத்ககத மன்ககவத்தார் . தம் யவகக்லத்திட்டெத்ககத
நககடெமககறயில் ரசகயேல்படுத்த அவர் யமற்ரகாண்டெ மயேற்சிகள யதால்வி கண்டென .
‘கற்பனாவாத யசகாஷலிசகமம் விெஞஞான யசகாஷலிசகமம்’ என்ும் நூலில் ஏங்ரகல்ஸ் ,
சகான் சியமான் , ஷார்ல் ஃபூரியயே , ரொபர்ட் ஓவன் ஆகியயோரின் யகாட்பாடுகள பற்றி
விரிவாக எழுதிமளளார்.
[46] சகாசகனவாதிகள (Chartists): சகாசகனம் என்று ரபாரளபடும்
Charter என்ற
ரசகால்லிலிரந்து உரவான ரசகால் .  இங்கி்லாந்து ரதாழ்லாளர்களின் ்ரெட்சிகரெமான
மக்கள  இயேக்கத்ககதச யசகர்ந்தவர்கள . ரதாழ்லாளர்களின் கடினமான ரபாரளாதாரெ
நிகக்லககமகள, அரெசியேல் உரிககமயின்ககம ஆகியேவற்றின் காரெத்மாகத் யதான்றியே
 இயேக்கம். 1830-களின் கககடெசியில் ரபரியே ரபாதுக்கூட்டெங்கள , ஆர்ிபபாட்டெங்குடென்
ரதாடெங்கியே  இந்த  இயேக்கம்  இககடெயிககடெயயே ரதாய்வற்று , 1850-களின் ரதாடெக்கம்வககரெ
ரதாடெர்ந்தது. ஒர பக்ுகவமான ்ரெட்சிகரெத் தகக்லககமமம், ரதளிவான யவகக்லத்திட்டெமம்
 இல்்லாதயத  இந்த  இயேக்கத்தின் யதால்விக்ுகக் காரெத்ம்.
[47] சர்திரத்தம்வாதிகள (Reformistes): பாரிசில் 1843 மதல் 1850 வககரெ ரவளிவந்த
சர்திரத்தம் (La Reforme) என்ும் ரசகய்தித்தாளின் ஆதரெவாளர்கள  இவ்வாறு
ுகறிிபபிடெிபபட்டுளளனர். ுகடியேரெககசக நிறுவ யவண்டும் , ஜெனநாயேக சகமதாயேச
சர்திரத்தங்கககள யமற்ரகாளள யவண்டும் என்பது  இவர்களின் யகாரிக்ககக.
(அத்தியோயேம்-3 அடிக்ுகறிிப்கள மற்றும்)
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அத்தியோயேம் - 4
தற்யபாதுளள பல்யவறு எதிர்க்கட்சிகள ுகறித்துக் கம்யூனிஸ்டுகளின் நிகக்லபாடு
 இங்கி்லாந்திலுளள சகாசகனவாதிகள, அரமரிக்காவிலுளள விவசகாயேச சர்திரத்தவாதிகள
ஆகியயோரின்  இயேக்கங்கககளரயோத்த , தற்யபாது நி்லவம் ரதாழ்லாளி வர்க்கக்
கட்சிகுடென் கம்யூனிஸ்டுகளின் உறவநிகக்ல ுகறித்து [ இந்நூலின்]  இரெண்டொவது பிரிவ
ரதளிவபடுத்திமளளது.
கம்யூனிஸ்டுகள, ரதாழ்லாளி வர்க்கத்தின் உடெனடி ்லட்சியேங்கககள எய்திடெவம்
,
அவ்விபயபாககதயே ந்லன்கககள நிககறயவற்றிக் ரகாளளவம் யபாரொடுகிறார்கள
.
ஆனாலும், நிகூழகா்ல  இயேக்கத்திய்லயயே அந்த  இயேக்கத்தின் எதிர்கா்லத்ககதிப
பிரெதிநிதித்துவிபபடுத்துகின்றனர்;  இயேக்கத்தின் எதிர்கா்லம் ுகறித்து அக்கககற எடுத்துக்
ரகாளகின்றனர். ஃபிரொன்சில் கம்யூனிஸ்டுகள பழககமவாத , தீவிரெவாத மத்லாளித்துவ
வர்க்கத்தினரக்ுக எதிரொகச சகமக
-ஜெனநாயேகவாதிகுடென்[ஏ 12]
கூட்டுச
யசகர்ந்துரகாளகின்றனர். என்றாலும், மாரபரம் ்ரெட்சியிலிரந்து பாரெம்பரியேமாகிப
ரபறிபபட்டு வந்துளள ரசகாற்யகாககவகள , பிரெககமகள ுகறித்து ஒர விமர்சகன
நிகக்லபாட்ககடெ யமற்ரகாளும் உரிககமககயே விட்டுவிடொமல் தம் கககயில்
ககவத்துளளனர்.

[ஏ 12] அக்கா்லத்தில் பாரொுமன்றத்தில் ர்லத்ர-ரரொய்லும்[48],  இ்லக்கியே உ்லகில் லூிய
பிளாங்க்ுகம்[49], தினசகரிிப பத்திரிக்ககக ஊடெகத்தில் சர்திரத்தம் (Reforme) என்ும்
பத்திரிகககமம் பிரெதிநிதித்துவிபபடுத்தியே கட்சி  இது . சகமக-ஜெனநாயேகம் என்ற ரபயேககரெிப
ரபாறுத்தவககரெ அிபரபயேககரெக் கண்டுபிடித்தவர்குக்ுக , ஜெனநாயேகக் கட்சி அல்்லது
ுகடியேரெுவக் கட்சியின், கூடெக்ுகககறயே யசகாஷலிசக சகாயேம் பூசகிபபட்டெ ஒர பிரிவ என்பககதயயே
ுகறித்தது. [1888-ஆம் ஆண்டின் ஆங்கி்லிப பதிிப்க்ுக ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே ுகறிிப்].
ஃபிரொன்சில் அக்கா்லத்தில் தன்ககனத்தாயன சகமக -ஜெனநாயேகக் கட்சி என்று அககழத்துக்
ரகாண்டெ  இக்கட்சிககயே, அரெசியேல் வாூழவில் ர்லத்ர -ரரொய்லும்,  இ்லக்கியேத்தில் லுிய
பிளாங்க்ுகம் பிரெதிநிதித்துவிபபடுத்தினர் .  இவ்வாறு, அக்கட்சி  இந்நாககளயே ரஜெர்மன்
சகமக-ஜெனநாயேகத்திலிரந்து அளவிடெ மடியோத அளவக்ுக யவறுபட்டிரந்தது . [1890-ஆம்
ஆண்டின் ரஜெர்மானியேிப பதிிப்க்ுக ஏங்ரகல்ஸ் எழுதியே ுகறிிப்].

ுவவிட்ஸைர்்லாந்தில்,
தீவிரெக் ரகாளகககயினககரெக்
(Radicals)
கம்யூனிஸ்டுகள
ஆதரிக்கின்றனர். ஆனால், அயத யவககளயில், தீவிரெக் ரகாளகககயினரின் கட்சி , ஒரபாதி
ஃபிரரெெஞுவ நாட்டில் உளளது யபான்ற ஜெனநாயேக யசகாஷலிஸ்டுகககளமம், மறுபாதி தீவிரெக்
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ரகாளகககமககடெயே மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தாககரெமம் ரகாண்டெ , ஒன்றுக்ரகான்று
பகககககம பாரொட்டும் கூறுகளால் ஆனது என்பககதக் கம்யூனிஸ்டுகள காத்த்
தவறவில்கக்ல.
யபா்லந்தில், யதசக விடுதகக்லக்ுக விவசகாயேிப ்ரெட்சியயே தகக்லயோயே நிபந்தககன என்பககத
வலிமறுத்தும் கட்சிககயேக் கம்யூனிஸ்டுகள ஆதரிக்கின்றனர் . 1846- இல் கிரொக்கவ் (Cracow)
எழுசசிக்ுகத்[50] தண்டுயகா்லாக  இரந்த கட்சி அது.
ரஜெர்மனியில், எயதசசகாதிகாரெ மடியோட்சிககயேமம், நி்லிபபிரெ்த்துவிப பண்ககத்
உககடெககமயோளர்கககளமம் (feudal squirearchy), [நகர்ிப்றிப பிற்யபாக்ுகவாதக் ] ுகட்டி
மத்லாளித்துவிப பிரிவினககரெமம் (petty bourgeoisie)[51] எதிர்த்து மத்லாளித்துவ வர்க்கம்
்ரெட்சிகரெமான மககறயில் ரசகயேல்படும் யபாரதல்்லாம் , கம்யூனிஸ்டுகள மத்லாளித்துவ
வர்க்கத்துடென் யசகர்ந்துநின்று யபாரொடுகின்றனர். ஆனால், மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துக்ுகம்
பாட்டொளி வர்க்கத்துக்ுகம்  இககடெயயேயோன தீரொிப பகககககமககயேச சகாத்தியேமான
அளவக்ுகத் ரதளிவாக உத்ரம்படி , ரதாழ்லாளி வர்க்கத்துக்ுக அறிவ ்கட்டுவககதக்
கம்யூனிஸ்டுகள எந்தரவார சழலிலும் ஒரயபாதும் நிறுத்தவில்கக்ல
. காரெத்ம்,
மத்லாளித்துவ வர்க்கம் தன் யம்லாதிக்கத்துடென்கூடெயவ தவிர்க்க மடியோதபடி ்ுகத்த
யவண்டியிரக்ுகம் சகமக , அரெசியேல் நிகக்லககமகககள , ரஜெர்மானியேத் ரதாழ்லாளர்கள
அிபபடியயே மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துக்ுக எதிரொன ஆமதங்களாகிப பயேன்படுத்தக்கூடும் .
யமலும், ரஜெர்மனியில் பிற்யபாக்ுக வர்க்கங்களின் வீூழசசிக்ுகிப பிறுக
, அயத
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்துக்ுக எதிரொன யபாரொட்டெம் உடெனடியோகத் ரதாடெங்கக்கூடும்.
கம்யூனிஸ்டுகள மதன்ககமயோக ரஜெர்மனியிடெம் தங்கள கவனத்ககதத் திரிப்கின்றனர்
காரெத்ம், ரஜெர்மனியில் ஒர மத்லாளித்துவிப ்ரெட்சி நககடெரபறும் தறுவாயில் உளளது
ஐயரொிபபியே நாகரிகம் மிகவம் மன்யனறிமளள நிகக்லககமகளின் சழலில் அது
நடெத்திபபடெ
யவண்டிமளளது.
பதியனழாம் நூற்றாண்டில்  இங்கி்லாந்திலும்
பதிரனட்டொம் நூற்றாண்டில் ஃபிரொன்சிலும்  இரந்த
பாட்டொளி
வர்க்கத்ககதரயேல்்லாம்விடெ மிக அதிக வளர்சசிரபற்ற ஒர பாட்டொளி வர்க்கம் அககத
நடெத்தவளளது. யமலும், ரஜெர்மனியில் நககடெரபறிபயபாுகம் மத்லாளித்துவிப ்ரெட்சி
உடெனடியோக அதககனிப பின்ரதாடெரெிபயபாுகம் ஒர பாட்டொளி வர்க்கிப ்ரெட்சிக்கான
மன்யனாடியோகயவ  இரக்கிப யபாகிறது என்பதும் காரெத்மாுகம்.

.
.
,

,

ுவரங்கக் கூறின் , கம்யூனிஸ்டுகள எங்ுகம் தற்யபாதுளள சகமக , அரெசியேல் அககமிப்
மககறகுக்ுக எதிரொன ்ரெட்சிகரெ  இயேக்கம் ஒவ்ரவான்ககறமம் ஆதரிக்கின்றனர் .  இந்த
 இயேக்கங்கள அககனத்திலும் , அககவ ஒவ்ரவான்றின் தகக்லயோயே பிரெசசிககனயோகச
ரசகாத்துககடெககமிப பிரெசசிககனககயே கம்யூனிஸ்டுகள மன்னிகக்லக்ுகக் ரகாண்டு
வரகின்றனர். அந்த யநரெத்தில் அது எந்த அளவக்ுக வளர்சசி ரபற்றுளளது என்பககதிப
ரபாரட்படுத்துவதில்கக்ல.
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மடிவாக, அககனத்து நாடுகளின் ஜெனநாயேகக் கட்சிகுககடெயே ஐக்கியேத்துக்காகவம் ,
உடென்பாட்டுக்காகவம் கம்யூனிஸ்டுகள பாடுபடுகின்றனர்.
கம்யூனிஸ்டுகள தங்கள கரத்துக்கககளமம் யநாக்கங்கககளமம் மடிமககறிபபககத
 இழவாகக் கரதுகின்றனர்.  இன்றுளள சகமக நிகக்லககமகள அககனத்ககதமம் ப்லவந்தமாக
வீூழத்தினால் மட்டுயம தம்  இ்லட்சியேங்கககள அககடெயே மடிமம் என்பககதக்
கம்யூனிஸ்டுகள ரவளிிபபககடெயோக அறிவிக்கின்றனர் . கம்யூனிசகிப ்ரெட்சிககயேக் கண்டு
ஆும் வர்க்கங்கள அெஞசி நடுங்கட்டும் . பாட்டொளிகளிடெம்  இழிபபதற்ுக ஏதுமில்கக்ல ,
அவர்தம் அடிககமச சகங்கிலிகககளத் தவிரெ . அவர்கள ரவல்வதற்யகா ஓர் உ்லகம்
 இரக்கிறது.
உ்லகத் ரதாழ்லாளர்கயள, ஒன்றுயசகரங்கள![52]
(அத்தியோயேம்-4 மற்றும்)

அடிக் ுகறிிப்கள
[48] ர்லத்ர-ரரொய்லன் (Ledru Rollen, 1807-1874): அர்லக்ஸைாந்தர் ஓுகஸ்ட் ர்லத்ர ரரொய்லன் என்பது  இவரெது மழுிபரபயேர் . ஃபிரெெஞுவக் கட்டுககரெயோளர் . அரெசியேல்வாதி.
ுகட்டி மத்லாளித்துவ ஜெனநாயேகவாதிகளின் தகக்லவர்குள ஒரவர் . சர்திரத்தம் (La
Reforme) ரசகய்தித்தாளின் ஆசிரியேர். 1848- இல் அரெசகாங்கத்தின் உறுிபபினரொக  இரந்தார்.
[49] லூயி பிளாங்க் (Louis Plank, 1811-1882): ஃபிரரெெஞுவக் ுகட்டி மத்லாளித்துவ
யசகாஷலிஸ்டு. வரெ்லாற்று ஆசிரியேர் . 1848-49 ்ரெட்சியில் தீவிரெிப பங்காற்றியேவர் .
மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தினரடென் சகமரெசகம் ரசகய்துரகாளவககத ஆதரித்தார்.
[50] கிரொக்கவ் எழுசசி: யபா்லந்துிப பிரெயதசகங்களில் யதசக ுவதந்திரெம் ரபறுவதற்காக 1846
பிிபரெவரியில் ஆமதயமந்தியே எழுசசி நககடெரபற்றது . யபா்லந்தின் ்ரெட்சிகரெ
ஜெனநாயேகவாதிகள  இந்த எழுசசிககயே மன்னின்று நடெத்தினர் . உயேர்ுகடியினரின் ஒர
புகதியினர் ்ரிந்த துயரொகத்தால்  இந்திப ்ரெட்சி எழுசசி ரபாதுவாகத் யதால்விமற்ற
யபாதிலும், 1815-ஆம் ஆண்டுரதாட்டு ஆஸ்திரியோ , ருஷயோ, பிரெுஷயோ ஆகியே நாடுகளின்
கூட்டு ஆதிக்கத்தில்  இரந்துவந்த கிரொக்கவ்வில் மட்டும்
1846 பிிபரெவரி 22- இல்
்ரெட்சியோளர்கள ரவற்றியேககடெந்து யதசியே அரெசகாங்கத்ககத நிறுவினர் . நி்லிபபிரெ்க்குக்ுக
கட்டொயேமாகச ரசகய்யேிபபட்டுவந்த யசகககவகககள ரெத்து ரசகய்து அறிக்ககக ரவளியிட்டெனர் .
ஆனால், கிரொக்கவ் எழுசசி 1846 மார்ச ரதாடெக்கத்தில் நுவக்கிபபட்டெது . 1846 நவம்பரில்
ஆஸ்திரியோ, பிரெுஷயோ, ருஷயோ ஆகியே நாடுகள ஓர் உடென்படிக்ககக ரசகய்துரகாண்டென .
 இதன்படி கிரொக்கவ் ஆஸ்திரியேிப யபரெரெசில்  இககத்க்கிபபட்டெது.
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[51] ுகட்டி மத்லாளித்துவிப பிரிவினர் : ஆங்கி்லிப பதிிபபில் petty bourgeoisie என்று
ுகறிிபபிடெிபபட்டொலும், ரஜெர்மன் ம்லத்தில் மார்க்ஸ் , ஏங்ரகல்ஸ் பயேன்படுத்தியே ரசகால்
Kleinburgerei என்பதாுகம். நகர்ிப்றக் ுகட்டி மத்லாளித்துவ வர்க்கத்தின் பிற்யபாக்ுகிப
பிரிவினககரெக் ுகறிக்கயவ  இசரசகால்கக்லிப பயேன்படுத்தினர்.
[52] கம்யூனிஸ்டு அறிக்கககயின் மத்தாய்ிபபான  இந்திப ்கூழரபற்ற மழக்கம் ,
ரஜெர்மானியே ம்லத்தில், “Proletarier aller Länder, vereinigt euch!” என்று காத்ிபபடுகிறது .
 இதன் சகரியோன ஆங்கி்ல ரமாழரபயேர்ிப் , “Proletarians of all countries, Unite!” என
அககமமம். எனயவ, தமிழல், “அககனத்து நாட்டுிப பாட்டொளிகயள , ஒன்றுயசகரங்கள!”
என்று கூறுவயத சகரியோக  இரக்ுகம். ஆனால், ஏங்ரகல்ஸின் யமற்பார்ககவயில் ரவளியோன
ஆங்கி்லிப பதிிபபில் , “Working men of all countries, Unite!” என்று  இடெம்ரபற்றுளளது .
 இதககனத் தமிழல் , “அககனத்து நாட்டுத் ரதாழ்லாளர்கயள , ஒன்றுயசகரங்கள!” என்று
கூற்லாம். எனிும், “உ்லகத் ரதாழ்லாளர்கயள, ஒன்றுயசகரங்கள!” என்ும் மழக்கயம
அன்றுமதல்  இன்றுவககரெ நிகக்லரபற்றுவிட்டெது என்பதால் ,  இம்ரமாழயோக்கத்திலும்
அவ்வாயற  இடெம்ரபற்றுளளது.
(அத்தியோயேம்-4 அடிக்ுகறிிப்கள மற்றும்)
(நூல் மற்றும்)
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