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ரந்த த்தனமக்களின் அ்களைவும் ஆகை எனவை அதிகரிக்கும்.”

“அவை

எல்லலாம் முட்ட்டலாள்த்தனத்தனமலானவை எனை எனவை
உங்கள் ை எனவ லாரலாட்ட்டங்கவ்களை நிறுத்திவிடுங்கள் என்று
நலாம் உலகத்திற்கு கூறப்ை எனவ லாைதில்வல. நலாங்கள்
ை எனவ லாரலாட்ட்டத்திற்கலான உண்வத்தனமண்மையலான சுை எனவலலாகங்கவ்களை
தருகின்ை எனவறலாம். நீங்கள் எதற்கலாக உண்வத்தனமயில்
ை எனவ லாரலாடுகின்றீர்கள் என் வத த்தனமட்டுை எனவத்தனம உலகத்திற்கு
கலாட்ட்டவிரும்புகின்ை எனவறலாம். த்தனமற்றும் நனவு என் த
நீங்கள்
விரும் லாவிட்ட்டலாலும்
கூட்ட
உள்ளீர்த்தக்்துக்ககலாள்்களை ை எனவைண்டிண்மைய ஒன்றலாகும் ”. [Karl

[புனிதக் குடும் ம், 1844]
”இதைவர

நிலவிண்மைய சமூகங்கள் அத்தவனயின்
ைரலலாறும்
ைர்க்கப்
ை எனவ லாரலாட்ட்டங்களின்
ைரலலாை எனவறண்மையலாகும்.”
[கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியின்

அறிக்வக, 1847]

Marx to Arnold Ruge, September 1843]

ைர்க்கங்கள் ஒரு கம்யூனிசப் புரட்சிவண்மையக்
கண்டு
அஞ்சி
நடுங்கட்டும்.
லாட்ட்டலாளி
ைர்க்கத்திற்கு அைர்க்களைத சங்கிலிவண்மையத் தவிர
இழப் தற்கு ஒன்றுமில்வல. அைர்கள் ்துக்க றுைதற்கு

“வித்தனமர்சன

ஒரு

ஆயுதத்தனமலானத ஆயுதங்கள் மூலத்தனமலான
வித்தனமர்சனத்வத பிரதியிட்டு விட்ட முடிண்மையலாத தலான்,
சட்டப்்துக்க லாருள் சக்தி சட்டப்்துக்க லாருள் சக்திண்மையலால் தலான்
தூக்கிவீசப் ட்ட்டலாக
ை எனவைண்டும்;
ஆயினும்
தத்தைமும்
கூட்ட
அத
்துக்கைகுஜனங்கவ்களைப்
ற்றிக்்துக்ககலாண்ட்டதம் ஒரு சட்டப்்துக்க லாருள் சக்திண்மையலாக
ஆகிறத.” [ை எனவேகலின் விதிகள் குறித்த ்துக்கத்தனமய்யிண்மையல்

மீதலான வித்தனமர்சனத்திற்குப்

ங்களிப்பு, 1844]

“ை எனவஜர்த்தனமனியின்

விடுதவல
த்தனமனிதகுலத்தின்
விடுதவலண்மையலாக இருக்கிறத. இந்த விடுதவலயின்
தவலண்மையலாக
இருப் த
்துக்கத்தனமய்யிண்மையல்,
அதன்
இருதண்மையத்தனமலாக
இருப் த
லாட்ட்டலாளி
ைர்க்கம்.
லாட்ட்டலாளி ைர்க்கத்தின் ்துக்கசண்மையற் லாடு இல்லலாத,
்துக்கத்தனமய்யிண்மையல் நிதர்சனம் ஆக முடிண்மையலாத, ்துக்கத்தனமய்யிண்மையல்
நிதர்சனம் ஆகலாத்தனமல் லாட்ட்டலாளி ைர்க்கம் ்துக்கசண்மையற் ட்ட
முடிண்மையலாத.”
[ை எனவேகலின்
விதிகள்
குறித்த

்துக்கத்தனமய்யிண்மையல் மீதலான வித்தனமர்சனத்திற்குப்
1844]

ங்களிப்பு,

”இந்த

அல்லத அந்த லாட்ட்டலாளி ைர்க்கம், அல்லத
ஒட்டு்துக்கத்தனமலாத்த
லாட்ட்டலாளி ைர்க்கமும் கூட்ட, இந்த
தருணத்தில் அதன் ை எனவநலாக்கத்தனமலாக எவதக் கருதகிறத
என் தல்ல பிரச்சிவன. லாட்ட்டலாளி ைர்க்கம், அதன்
இருப்பின் டி, ைரலலாற்றுரீதிண்மையலாக என்ன ்துக்கசய்ண்மைய
நிர்ப் ந்திக்கப் டும்
என் த
குறித்த
பிரச்சிவனண்மையலாகும் இத.” [புனிதக் குடும் ம், 1844]
”ைரலலாற்றுச்

்துக்கசண்மையல் லாட்டின்
முழுவத்தனமயுட்டன்
ை எனவசர்ந்த, அந்த ்துக்கசண்மையல் லாட்டிவன ை எனவத்தனமற்்துக்ககலாள்ளும்

”ஆளும்

உலகை எனவத்தனம இருக்கிறத.

அவனத்த நலாட்டுத்

்துக்கதலாழிலலா்களைர்கை எனவ்களை, ஒன்று டுங்கள்!” [கம்யூனிஸ்ட்

கட்சி அறிக்வக, 1847]
***
1. இந்த ஆண்டு, ைரலலாற்றின் சட்டைலாதக் கருத்தலாக்கத்தின்
மூலைரும், மூலதனம் (Das Kapital) ஆசிரிண்மையரும், பி்துக்கர்துக்கட்டரிக்
ஏங்்துக்ககல்ஸ் உட்டன் இவணந்த நவீன புரட்சிகர ை எனவசலாசலிச
இண்மையக்கத்வத ஸ்தலாபித்தைருத்தனமலான கலார்ல் த்தனமலார்க்ஸ் பிறந்த 200
ைத ஆண்ட்டலாகும். ட்ரிண்மையர் (Trier) என்னும் பிரஷ்ண்மைய நகரத்தில்
ை எனவத்தனம
5,1818
அன்று
பிறந்த
த்தனமலார்க்ஸ்,
்துக்கலனினின்
ைலார்த்வதகவ்களை
ை எனவத்தனமற்ை எனவகலாளிட்டுச்
்துக்கசலால்ை்துக்கதன்றலால்,
“்துக்கசவ்விண்மையல் ை எனவஜர்த்தனமன் ்துக்கத்தனமய்யிண்மையல், ்துக்கசவ்விண்மையல் ஆங்கிை எனவலண்மைய
அரசிண்மையல் ்துக்க லாரு்களைலாதலாரம், த்தனமற்றும் ்துக்க லாதைலான பி்துக்கரஞ்சு
புரட்சிகரக் ை எனவகலாட் லாடுகளுட்டன் இவணந்த பி்துக்கரஞ்சு ை எனவசலாசலிசம்
ஆகிண்மைய த்தனமனிதகுலத்தின் மூன்று மிக முன்ை எனவனறிண்மைய நலாடுக்களைலால்
பிரதிநிதித்தைம் ்துக்கசய்ண்மையப் ட்ட்ட த்்துக்கதலான் தலாம் நூற்றலாண்டின்
மூன்று
பிரதலான
தத்தைலார்த்த
நீை எனவரலாட்ட்டங்கவ்களைத்
்துக்கதலாட்டர்ச்சிண்மையலாக ்துக்ககலாண்டு்துக்கசன்று அைற்வற பூரணப் டுத்திண்மைய
த்தனமலாை எனவத்தனமவத”ண்மையலாக இருந்தலார்.
2. த்தனமலார்க்ஸ் தனத 64 ைண்மையத ைண்மையதில் த்தனமலார்ச் 14, 1883 அன்று
லண்ட்டனில்
கலாலத்தனமலானலார்.
அதற்குள்்களைலாக,
அைரும்
ஏங்்துக்ககல்ல்ஸெல்ஸும் கற் னலாைலாத ை எனவசலாசலிச இலட்சிண்மையங்கவ்களை ஒரு
விஞ்்ஞலான
அடித்த்களைத்தின்
மீத
அத்தனமர்த்தியிருந்தை எனவதலாடு
சர்ைை எனவதச ்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கத்தின் ஒரு புரட்சிகர அரசிண்மையல்
இண்மையக்கத்திற்கலான அடிப் வட்டவண்மையயும் அவத்தனமத்தத் தந்தனர்.
1843 க்கும் 1847 க்கும் இவட்டயில், தி்துக்கனட்ட்டலாம் நூற்றலாண்டின்
ை எனவத்தனமை எனவலலாங்கியிருந்த
எந்திரரீதிண்மையலான
சட்டைலாதம்
த்தனமற்றும்
ை எனவேகலின்
இண்மையங்கிண்மையல்
தர்க்கத்தின்
கருத்திண்மையல்
புதிர்ப் டுத்தல்கள்
ஆகிண்மைய
இரண்டின்
குவறகவ்களையும்
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்துக்கைற்றிகண்டு,

த்தனமலார்க்ஸ்,

தத்தைலார்த்த

சிந்தவனயில்

ஒரு

புரட்சிவண்மைய நட்டத்தியிருந்தலார்.
3. ்துக்கத்தனமய்யிண்மையல் சட்டைலாதத்வத ைரலலாறு த்தனமற்றும் சமூக
உறவுக்களைத
த்களைத்திற்குள்
நீட்சி
்துக்கசய்த,
த்தனமலார்க்ஸ்,
ை எனவசலாசலிசத்திற்கலான
அைசிண்மையத்தனமலானத
முதலலாளித்தை
அவத்தனமப்புமுவறயின்
உட்்துக்க லாதிந்த
முரண் லாடுக்களைத
நிண்மையதிரீதிண்மையலான அபிவிருத்தியில் இருந்த எழுகிறத என் வத
நிரூ ணம் ்துக்கசய்தலார். ைரலலாற்றின் ஒரு உந்தசக்திண்மையலாக
ைர்க்கப் ை எனவ லாரலாட்ட்டத்வத தலான் கண்டுபிடித்திருந்ததலாக அைர்
கூறிக்
்துக்ககலாள்்களைவில்வல.
அைை எனவர
1852
இல்
வி்களைக்கியிருந்தவதப் ை எனவ லால, “1. ைர்க்கங்களின் இருப்பு
என் த
உற் த்தியின்
அபிவிருத்தியிலலான
குறிப்பிட்ட்ட
ைரலலாற்றுக் கட்ட்டங்களுட்டன் பிவணந்தத த்தனமட்டுை எனவத்தனம; 2. ைர்க்கப்
ை எனவ லாரலாட்ட்டத்தனமலானத அத்திண்மையலாைசிண்மையத்தனமலாக
லாட்ட்டலாளி ைர்க்கத்தின்
சர்ைலாதிகலாரத்திற்கு இட்டுச்்துக்கசல்கிறத; 3. இந்த சர்ைலாதிகலாரம்
தன்னுள்
அத்தவன ைர்க்கங்களின் ஒழிப்புக்கும் ஒரு
ைர்க்கத்தனமற்ற
சமூகத்திற்குத்தனமலான
ஒரு
உருத்தனமலாற்றத்வதை எனவண்மைய
உள்்களைட்டக்கியிருக்கிறை எனவத
தவிர
ை எனவை்துக்கறலான்றுமில்வல”
ஆகிண்மையைற்வற எடுத்தக்கலாட்டிண்மையை எனவத ைரலலாற்றின் புரிதலில்
த்தனமலார்க்சின் உலவக-த்தனமலாற்றத்தக்க ங்களிப் லாய் இருந்தத.
4. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்வகவண்மைய எழுதிண்மையதட்டன் த்தனமலார்க்ஸ்
தனத ை எனவ னலாவைக் கீை எனவழ ை எனவ லாட்டு விட்டிருந்தலாலும் கூட்ட,
ைரலலாற்றில் அைரத இட்டம் அப்ை எனவ லாதம் உறுதிப் ட்ட்டதலாகை எனவை
இருந்திருக்கும்.
ஆயினும்,
ைரலலாற்றின்
சட்டைலாதக்
கருத்தலாக்கத்வத ஊர்ஜிதப் டுத்திண்மைய மூலதனத்வத (Das Kapital)
அைர் எழுதிண்மையத ஒரு உலக ைரலலாற்று ஆளுவத்தனமண்மையலாக
அைரின் அந்தஸ்வத உண்மையர்த்திண்மையத. 1867 இல் அதன் முதல்
்துக்கதலாகுதி ்துக்கைளியிட்டப் ட்ட்டதற்குப் பின்னர் கட்டந்திருக்கும் 150
ஆண்டுகளில், முதலலாளித்தைப் ்துக்க லாரு்களைலாதலாரைலாதிகளின் ல
தவலமுவறகள் த்தனமலார்க்சின் ை எனவைவலவண்மைய த்தனமறுப் தற்்துக்ககன்ை எனவற
தங்க்களைத ்துக்கதலாழில்முவற ைலாழ்க்வககவ்களை அர்ப் ணித்த
ைந்திருக்கிறலார்கள்.
ஆயினும்
ண்மையனில்வல!
அைர்க்களைத
முண்மையற்சிகள் த்தனமலார்க்சின் இண்மையங்கிண்மையல் ைழிமுவற த்தனமற்றும்
ைரலலாற்று
உட் லார்வை
ஆகிண்மையைற்றின்
ைலிவத்தனமயினலால்
த்தனமட்டுத்தனமல்ல, அதனினும் அதிகத்தனமலாக, முதலலாளித்தை ்துக்கநருக்கடி
என்னும்
ண்மையதலார்த்தத்தினலாலும்
்துக்கசய்ைதறிண்மையலாத
திவகத்த
நிற்கின்றன. ை எனவ ரலாசிரிண்மையர்கள் எத்தவன ஆட்ை எனவசபித்தலாலும்,
முதலலாளித்தை உலகம் த்தனமலார்க்ஸ் வி்களைக்கிண்மைய லாவதயில் தலான்
“நகர்கிறத”. மூலதனத்தின் மீதலான ஒவ்்துக்கைலாரு தலாக்குதவலயும்
பின்்துக்கதலாட்டர்ந்த,
முதலலாளித்தை
அவத்தனமப்புமுவறயின்
தீர்க்கவிண்மையலலாத ்துக்க லாரு்களைலாதலார த்தனமற்றும் சமூக முரண் லாடுக்களைத
ஒரு
புதிண்மைய
நவட்டமுவற
எடுத்தக்கலாட்டு
ைந்தை எனவசர்ந்த
விடுகிறத.
5. அப் டிண்மையலான்துக்கதலாரு சமீ த்திண்மைய த்தனமற்றும் இன்றுைவரயும்
்துக்கதலாட்டர்கின்ற லாட்டம் தலான், 2008 உலக்களைலாவிண்மைய ்துக்க லாறிவுட்டன்
்துக்கதலாட்டங்கிண்மையத.
த்தனமலார்க்சிச
அரசிண்மையல்
்துக்க லாரு்களைலாதலாரத்தின்
அத்திண்மையலாைசிண்மையத்தனமலான ைவகப் லாடுகள் த்தனமற்றும் கருத்தலாக்கங்கள்
—உவழப்புசக்தி, த்தனமலாறலா த்தனமற்றும் த்தனமலாறும் மூலதனம், உ ரி

த்தனமதிப்பு, இலலா
்துக்கதலாழிற்தவற

விகித வீழ்ச்சி, சுரண்ட்டல், ண்ட்ட ை எனவத்தனமலாகம்,
வகயிருப்புப்
வட்ட, த்தனமற்றும்
லாட்ட்டலாளி

ைர்க்கத்தின் சலார்பிண்மையல் த்தனமற்றும் முற்றுமுதல் ைறுவத்தனமப் ட்டல் —

முதலலாளித்தைத்தின்
ஒரு
விஞ்்ஞலானபூர்ை
புரிதலுக்கு
த்தனமட்டுத்தனமல்லலாத, அன்றலாட்ட அரசிண்மையல், ்துக்க லாரு்களைலாதலார த்தனமற்றும்
சமூக
அபிவிருத்திகளின்
மீதலான
ஒரு
அடிப் வட்டப்
புரிதலுக்கும் கூட்ட அைசிண்மையத்தனமலானவைண்மையலாக இருக்கின்றன.
6. த்தனமலார்க்சின் இருநூறலாைத பிறந்ததினத்தில் ஏரலா்களைத்தனமலான
கல்விச்சலாவல கருத்தரங்குகளில் ை எனவ ரலாசிரிண்மையர்கள் த்தனமலார்க்சின்
தத்தைங்களுக்குள்
தவல
நுவழப் லார்கள்
என் வத
நிச்சண்மையத்தனமலாக ண்மையலாரும் ்துக்கசலால்லலலாம். அதில்
லரும் அைரத
பிவழக்களைலாக
அல்லத
அைர்
விட்டுவிட்ட்டவைண்மையலாகச்
்துக்கசலால்லப் டுைதன் மீத கைனம்குவிப் லார்கள். ஒரு சிறு
எண்ணிக்வகயிலலாை எனவனலார், த்தனமலார்க்சின் ை எனவைவலவண்மையப் புகழ்ைர்.
ஆயினும் த்தனமலார்க்சின் ைலாழ்க்வகயின் உண்வத்தனமண்மையலான த்தனமற்றும்
மிகப் புறநிவலண்மையலான த்தனமதிப்பீடு என் த ைகுப் வறகளுக்கு
்துக்கைளியிை எனவலை எனவண்மைய நட்டப் தலாக இருக்கும்.
7. த்தனமலார்க்சின் இருநூறலாைத பிறந்ததினம் அவத்தனமகின்ற 2018
இன்
இந்த
புத
ைருட்டம்,
எல்லலாைற்றுக்கும்
ை எனவத்தனமல்
உல்துக்ககங்கிலும்
சமூகப்
தட்ட்டங்களின்
ஒரு
அதி
தீவிரப் ட்டலின் மூலத்தனமலாகவும் ைர்க்க ை எனவத்தனமலாதல்களின் ஒரு
அதிகரிப்பினலாலும்
குணலாம்சப் டுத்திக்
கலாட்ட்டப் டுைதலாக
இருக்கும். ல தசலாப்தங்க்களைலாய், அதிலும் குறிப் லாய், 1991
இல் ை எனவசலாவிண்மையத் ஒன்றிண்மையம் கவலக்கப் ட்ட்டத முதலலாக,
முதலலாளித்தைச்
சுரண்ட்டலுக்கு
எதிரலான
்துக்கதலாழிலலா்களை
ைர்க்கத்தின் எதிர்ப்பு ஒடுக்கப் ட்டு ைந்திருக்கிறத. ஆனலால்
முதலலாளித்தை
அவத்தனமப்புமுவறயின்
அத்திண்மையலாைசிண்மைய
முரண் லாடுகள்,
—ஒரு
உலக்களைலாவிண்மைய
ரஸ் ரச் சலார்பு
்துக்ககலாண்ட்ட ்துக்க லாரு்களைலாதலாரத்திற்கும் கலாலலாைதிண்மையலாகிப் ை எனவ லான
முதலலாளித்தை
ை எனவதசிண்மைய-அரசு
அவத்தனமப்புமுவறக்கும்
இவட்டயிலலானவை; பில்லிண்மையன் கணக்கலான த்தனமனித உயிர்களின்
உவழப்பு
ங்கு்துக்க றுகின்ற
சமூக
உற் த்தியின்
ஒரு
உலக்களைலாவிண்மைய ைவலப்பின்னலுக்கும், உற் த்தி சலாதனங்க்களைத
தனிண்மையலார் உவட்டவத்தனமத்தைத்திற்கும் இவட்டயிலலானவை; த்தனமற்றும்
்துக்கைகுஜன சமூகத்தின் அத்திண்மையலாைசிண்மையத் ை எனவதவைகளுக்கும்
தனிப் ட்ட்ட
முதலலாளித்தை
ணம்-குவிப்பின்
சுண்மையநல
நலன்களுக்கும்
இவட்டயிலலானவை—
இப்ை எனவ லாத,
முதலலாளித்தைத்திற்கு எதிரலான
லாரிண்மைய ்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்க
எதிர்ப்வ இனியும் ஒடுக்குைத சலாத்திண்மையமில்வல என்ற ஒரு
புள்ளிவண்மைய தரிதத்தனமலாக ்துக்கநருங்கிக் ்துக்ககலாண்டிருக்கின்றத.
8. த்தனமக்களின் ஒரு சிறு தட்டிட்டம் குவிந்திருக்கின்ற ்துக்கசல்ைத்தின்
த்தனமட்ட்டம்
ைரலலாற்றுரீதிண்மையலாக
முன்கண்டிரலாத
த்தனமட்ட்டங்கவ்களை
எட்டியிருக்கிறத. இத ஒரு உலக்களைலாவிண்மைய நிகழ்ச்சிப்ை எனவ லாக்கு.
உலகின் மிகப்
ணம் வட்டத்த 1 சதவீதம் ை எனவ ர் உலகின்
்துக்கசல்ைத்தில்
லாதிவண்மையக்
்துக்ககலாண்டிருக்கின்றனர்.[3]
மிகச்
்துக்கசல்ைந்த 500 தனிந ர்கள், 2017 டிசம் ர் புள்ளிவிைரப் டி,
்துக்கத்தனமலாத்தத்தனமலாய்
5.3
டிரில்லிண்மையன்
ட்டலாலர்
்துக்கசல்ைம்
்துக்ககலாண்டிருக்கின்றனர். இத 2016 இல் இருந்த அ்களைவைக்
கலாட்டிலும்
1
டிரில்லிண்மையன்
ட்டலாலர்
அதிகத்தனமலாகும்.[4]
அ்துக்கத்தனமரிக்கலாவில் மூன்று ை எனவ ரிட்டம் —்துக்கஜஃப் ்துக்க ை எனவசலாஸ், பில்
ை எனவகட்ஸ் த்தனமற்றும் ைலாரன்
ஃ்துக்க ட்— த்தனமக்களின் கீழ்
லாதிப்
ை எனவ வர விட்டவும் அதிக
ணம் இருக்கிறத. சீனலாவில் 38
பில்லிண்மையனர்கள் 2017 இல் தங்கள் தனிப் ட்ட்ட ்துக்கசல்ைத்தில் 177
பில்லிண்மையன்
ட்டலாலர்கவ்களைக்
கூடுதலலாய்
ை எனவசர்த்தள்்களைனர்.
அ்துக்கத்தனமரிக்கலா த்தனமற்றும் ை எனவத்தனமற்கு ஐை எனவரலாப் லாவினலால் விதிக்கப் ட்ட்ட

2 The bicentenary of Marx’s birth, socialism and the resurgence of the international class struggle

்துக்க லாரு்களைலாதலாரத் தவட்டகவ்களையும் தலாண்டி, ரஷ்ண்மையலாவின் 27
பில்லிண்மையனர்கள் தங்களின் ்துக்கத்தனமலாத்த ்துக்கசல்ைத்தில் 29 பில்லிண்மையன்
ட்டலாலர்கவ்களை கூடுதலலாய் ை எனவசர்த்தள்்களைனர். ்துக்கத்தனமக்சிை எனவகலாவின்
்துக்க ரும் ணக்கலாரரலான கலார்ை எனவலலாஸ் ஸ்லிம், தனத ்துக்கசல்ைத்தில்
62.8 பில்லிண்மையன் ட்டலாலர்கவ்களை கூடுதலலாய் அதிகரித்தள்்களைலார்,
இத முந்வதண்மைய ஆண்வட்ட விட்டவும் 12.9 டிரில்லிண்மையன் ட்டலாலர்கள்
அதிகரிப் லாகும்.
9. இந்த லாரிண்மைய ணக்குவிப்பின் தனித்தைத்தனமலான அம்சத்தனமலாக
இருப் த என்ன்துக்கைன்றலால், இவை கட்டந்த 35 ஆண்டுகளில்,
அதிலும் குறிப் லாக 2008 ை எனவைலால் ஸ்ட்ரீட் ்துக்க லாறிவுக்குப்
பின்னர்
ங்குச்
சந்வதகளில்
ஏற் ட்ட்ட
த்தனமவலப்பூட்டும்
அதிகரிப்புட்டன் பிவணந்ததலாக இருந்தத. அ்துக்கத்தனமரிக்க ்துக்க ட்டரல்
ரிசர்வின் “ ண அச்சடிப்பு” (quantitative easing) ்துக்ககலாள்வகயும்
உலக
வத்தனமண்மைய
ைங்கிகளின்
குவறந்த
ைட்டி
விகிதக்
்துக்ககலாள்வககளும் கட்டந்த தசலாப்தத்தில் ை எனவட்டலா ை எனவஜலான்ஸ் சரலாசரி
கிட்ட்டத்தட்ட்ட நலான்கு-த்தனமட்டங்கு அதிகரிப்வ க் கலாண இட்டுச்
்துக்கசன்றிருக்கின்றன. 2017 இல், அ்துக்கத்தனமரிக்க
ங்குகளின்
த்தனமதிப்பிலலான ்துக்கைடிப் லான அதிகரிப்பு ்துக்கசல்ைந்தர்களுக்கலான
லாரிண்மைய
்துக்கைட்டு
குறித்த
எதிர் லார்ப்புட்டன்
—அத
அவட்டண்மையப் ட்டும் ைந்திருக்கிறத— பிவணந்ததலாக இருந்தத.
10.
முதலலாளித்தை
நிதிண்மையப்பிரபுத்தைத்தின்
உச்சத்தில்
இருப் ைர்க்களைத
்துக்கசல்ைக்குவிப்பும்
உலகின்
ரந்த
எண்ணிக்வகயிலலான த்தனமக்க்களைத ைறுவத்தனமப் ட்டலும் ஒருை எனவசர
முன்்துக்கசல்கின்றன. Credit Suisse ்துக்கைளியிட்ட்ட ஒரு சமீ த்திண்மைய
அறிக்வகயின் டி, “ ரந்த பிரிவின் த்தனமறு க்கத்தில், உலகின்
3.5 பில்லிண்மையன் ைறிண்மைய த்தனமனிதர்களில் ஒவ்்துக்கைலாருைரும் 10,000
ட்டலாலருக்கும் (7,600 வுண்டுகள்) குவறைலான ்துக்கசல்ைத்வதை எனவண்மைய
்துக்ககலாண்டிருக்கின்றனர்.
உலகின்
உவழக்கும்
ைண்மையத
த்தனமக்கள்்துக்கதலாவகயில் 70 சதவீதத்வதக் ்துக்ககலாண்ட்ட இம்த்தனமக்கள்
்துக்கத்தனமலாத்தத்தனமலாய் உலக ்துக்கசல்ைத்தில் ்துக்கைறும் 2.7 சதவீதத்வதை எனவண்மைய
உட்டவத்தனமண்மையலாகக் ்துக்ககலாண்டிருக்கின்றனர்.”[5]
11. ்துக்கசல்ைக்குவிப்பின் இந்த ஒட்டு்துக்கத்தனமலாத்த அைலட்சணம்
என் த
்துக்கைறுத்தனமை எனவன
சத்தனமகலால
முதலலாளித்தைத்தின்
முகத்திலலான ஒரு தரதிர்ஷ்ட்டைசத்தனமலான த்தனமற்றும் சீர்்துக்கசய்தவிட்டக்
கூடிண்மைய கவற அல்ல. இந்த அதீத சத்தனமத்தைமின்வத்தனமண்மையலானத
நட்டப்பு சமூக அவத்தனமப்பின் திைலால்நிவலயின் பூரணத்தனமலான
்துக்கைளிப் லாடு
ஆகும்.
நவீனகலால
ரந்த
சமூகத்தின்
அைசரத்தனமலான அத்தவன சமூகத் ை எனவதவைக்களைலான கல்வி, வீட்டு
ைசதி, முதிை எனவண்மையலார் நலம், அவனைருக்குத்தனமலான த்தனமற்றும் உண்மையர்-தர
த்தனமருத்தை
ைசதி,
முன்ை எனவனறிண்மைய
லாரிண்மைய
ை எனவ லாக்குைரத்த
அவத்தனமப்புகளின் அபிவிருத்தி, ஆ த்த சூழ்ந்திருக்கும் உலகச்
சூழலவத்தனமப்வ
லாதகலாப் த த்தனமற்றும் இன்னபிறவும் த்தனமத்தியில்
புரிந்த்துக்ககலாள்்களை
இண்மையலலாத
அ்களைவுக்கலான
மிகப்
ரந்த
ஆதலாரை்களைங்கள் ்துக்க ரும்்துக்கசல்ைந்தர்கள் த்தனமற்றும் அைர்க்களைத
ைம்சலாைளிக்களைத முகச்சுளிப்பூட்ட்டத்தக்கதம் மூவ்களைண்மையற்றதத்தனமலான
த்தனமனவிருப் ங்கவ்களைப்
பூர்த்தி
்துக்கசய்ைதற்கலாய்
ஒப் வட்டக்கப் ட்டுக்
்துக்ககலாண்டிருக்கின்றன.
ள்ளிகள்
கட்டுைதற்கும், கட்டு டிண்மையலாகத்தக்க வீட்டுைசதிக்கும், நீர்
சுத்திகரிப்பு ஆவலகள் த்தனமற்றும் த்தனமருத்தைத்தனமவனகளுக்கும்,
த்தனமற்றும் அருங்கலாட்சிண்மையகங்கள், கவலக் குழுக்கள் த்தனமற்றும் பிற
இன்றிண்மையவத்தனமண்மையலாத கலலாச்சலார அவத்தனமப்புகளுக்கும் ்துக்கசலவிட்டப் ட்ட
ை எனவைண்டிண்மைய ஆதலாரை்களைங்கள் ்துக்க ரும் த்தனமலாளிவககள், ஆட்டம் ரக்

கப் ல்கள், நவக ஆ ரணங்கள் த்தனமற்றும் எண்ணற்ற பிற
நலாகரிகத்தனமற்ற
ஆட்டம் ரங்களுக்கலாய்
வீணடிக்கப் ட்டுக்
்துக்ககலாண்டிருக்கின்றன.
12. நவீன முதலலாளித்தை ஆளும் உண்மையரடுக்கினர், த்தனமனித
சமூகத்தின்
முற்ை எனவ லாக்கலான
ை்களைர்ச்சிக்கு
முற்றுமுதலலான
முட்டுக்கட்வட்டண்மையலாக
அைர்கை எனவ்களை
ஆகியிருக்கின்றனர்.
அைர்க்களைத தனிந ர் ்துக்கசல்ைத்தின் ்துக்க ருக்கத்தனமலானத, ்துக்கைகுஜன
்துக்கைறுப்வ த்
தூண்டுகின்றதம்
அவத்தனமப்புமுவறயின்
வீழ்ச்சிக்குக் கட்டிண்மையம் கூறுைதலாகவும் இருக்கின்ற ஒரு
அ லாண்மையகட்ட்ட ை எனவநலாய்முற்றிண்மைய தன்வத்தனமவண்மையப் ்துக்க ற்றிருக்கிறத.
இன்வறண்மைய
இண்மையல்புநிவல
குத்தறிைற்றதலாக
—நிலப்
பிரபுத்தைத்வத
அதிகலாரத்தில்
இருந்த
தவட்டத்்துக்கதறிந்த
புரட்சியின் சத்தனமண்மையத்த பி்துக்கரஞ்சு முடிண்மையலாட்சிவண்மைய விைரிக்க
ஏங்்துக்ககல்ஸ்
இந்த
ைலார்த்வதவண்மையப்
ண்மையன் டுத்திண்மைய
அை எனவத்துக்க லாருளில்— இருக்கிறத:
1789 இன் பிரலான்சின் முடிண்மையலாட்சி சற்றும்
நிஜப்்துக்க லாருத்தத்தனமற்றதலாக, அதலாைத, ை எனவேகல்
எப்ை எனவ லாதம்
மிகப்்துக்க ரும்
உற்சலாகத்தட்டன்
ை எனவ சுகின்ற
த்தனமகலா
புரட்சிண்மையலால்
அத
அழித்தலாகப் ட்ட ை எனவைண்டிண்மைய அ்களைவுக்கு, அத
இருப் தற்கலான
அவனத்த
ை எனவதவைகளும்
அற்றுப்
ை எனவ லானதலாகவும்
மிகவும்
குத்தறிைற்றதலாகவும் ஆகியிருந்தத. ஆகை எனவை
இந்த
சந்தர்ப் த்தில்
முடிண்மையலாட்சி
நிஜப்்துக்க லாருத்தத்தனமற்றதலாகவும்
புரட்சிதலான்
நிஜப்்துக்க லாருத்தமுவட்டண்மையதலாகவும்
இருந்தத.
ஆகை எனவை, ை்களைர்ச்சியின்
லாவதயில், முன்பு
நிஜப்்துக்க லாருத்தமுவட்டண்மையதலாக
இருந்த
அத்தவனயும்
நிஜப்்துக்க லாருத்தத்தனமற்றதலாக
ஆகின்றன,
தத்தனமத
அைசிண்மையத்வத,
தத்தனமத
இருப்புக்கலான
உரிவத்தனமவண்மைய,
தத்தனமக்கலான
குத்தறிவு
முகலாந்திரத்வத
இழக்கின்றன.
த்தனமரணப் டுக்வகயில்
இருக்கும்
நிஜப்்துக்க லாருத்தத்தின் முகத்தில் ஒரு புதிண்மைய
உருப் டிண்மையலான
நிஜப்்துக்க லாருத்தம்
ைந்த
அத்தனமர்கிறத
—ை எனவ லாரலாட்ட்டமில்லலாத்தனமல்
தனத
இறப்வ எய்திக் ்துக்ககலாள்ளுத்தனம்களைவுக்கு வழண்மையத
ை எனவ லாதத்தனமலான
க்குைப் புத்தி ்துக்ககலாண்டிருந்தலால்
அவத்தனமதிண்மையலாகவும்; இந்த அைசிண்மையத்வத அத
எதிர்க்குத்தனமலாயின் லைந்தத்தனமலாகவும். [6]
13. ்துக்க ருநிறுைன த்தனமற்றும் நிதிண்மையப் பிரபுத்தை முதவலகள்
தங்க்களைத
்துக்கசல்ைத்வதப்
லாதகலாப் தற்கு
எதற்கும்
தண்மையங்கத்தனமலாட்ட்டலார்கள் என் வதக் கணிப் தற்கு ்துக்க ரிண்மைய அரசிண்மையல்
உட் லார்வை எதவும் அைசிண்மையமில்வல. தங்க்களைத விருப் த்வத
சமூகத்தின் மீத திணிப் தற்கு ழக்கப் ட்டிருக்கும் அைர்கள்,
த்தனமக்கள்
எதிர்ப்பின்
எந்த
அறிகுறிக்கும்
ைன்வத்தனமண்மையலான
ஒடுக்குமுவறவண்மையக்
்துக்ககலாண்டு
திலிறுப்பு
்துக்கசய்ைலார்கள்.
எவ்ைலாறலாயினும்,
லாரிண்மைய ை எனவைவலைலாய்ப்பின்வத்தனம, ைறுவத்தனம,
சமூக சத்தனமத்தைமின்வத்தனம, அடிப் வட்ட ஜனநலாண்மையக உரிவத்தனமகள்
மீத அதிகரித்தச் ்துக்கசல்லும் தலாக்குதல்கள், சூழலிண்மையல்
ை எனவ ரழிவின் ்துக்க ருகும் அ லாண்மையம், கடிைலா்களைத்தனமற்ற ஏகலாதி த்திண்மைய
இரலாணுைைலாதம் த்தனமற்றும் அணுஆயுதப் ை எனவ லாரின் அச்சுறுத்தல்
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ஆகிண்மையவை உள்ளிட்ட சத்தனமகலாலத்தின் எந்த முக்கிண்மையத்தனமலான
அரசிண்மையல்
த்தனமற்றும்
சமூகப்
பிரச்சிவனகளும்
முதலலாளித்தைத்தின்
கட்ட்டவத்தனமப்புக்குள்்களைலாக
தீர்க்கப் ட்ட
முடிண்மையலாத.
உண்வத்தனமயில்,
ை எனவைறுைழிண்மையற்று
அைசிண்மையத்தனமலாக
இருக்கும் சமூக சீர்திருத்தங்கவ்களை அத்தனமல் டுத்தைதற்கலான
எந்த உருப் டிண்மையலான முண்மையற்சியும் கூட்ட, குவறந்த ட்சம்
மிகப்்துக்க ரும்
தனிண்மையலார்
்துக்கசல்ைங்கவ்களைப்
றிமுதல்
்துக்கசய்ைவதயும் ்துக்கைகுஆழத்தனமலாக ்துக்கசல்ைத்வத த்தனமறுவிநிை எனவண்மையலாகம்
்துக்கசய்ைவதயும் அைசிண்மையத்தனமலாக்கும். ஆயினும் முதலலாளித்தை
ைர்க்கம் அரசு அதிகலாரத்வதக் ்துக்ககலாண்டிருக்கின்ற ைவரயில்,
இத்தவகண்மைய
சீர்திருத்தங்கள்
சலாத்திண்மையத்தனமற்றவை
ஆகும்.
இவ்ைலாறலாக, ்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கம் அதன் நலன்கவ்களைப்
லாதகலாப் தற்கு ை எனவத்தனமற்்துக்ககலாள்கின்ற ை எனவ லாரலாட்ட்டத்தனமலானத, த்தனமலார்க்ஸ்
முன்கணித்தவதப்
ை எனவ லால,
சமூகப்
புரட்சிக்ை எனவக
இட்டுச்
்துக்கசல்கிறத.
14. 1917 அக்ை எனவட்டலா ரில் ரஷ்ண்மையத் ்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கத்தினலால்
அரசு
அதிகலாரம்
வகப் ற்றப் ட்ட்டதலானத
த்தனமலார்க்ல்ஸெல்ஸும்
ஏங்்துக்ககல்ல்ஸெல்ஸும்
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி
அறிக்வகயில்
எடுத்தவரத்தைலாறலான
ைரலலாற்றின்
சட்டைலாதக்
கருத்தலாக்கத்வதயும் அரசிண்மையல் முன்ை எனவனலாக்வகயும் ஊர்ஜிதம்
்துக்கசய்தத. ஆயினும் அக்ை எனவட்டலா ர் புரட்சிண்மையலானத ்துக்கைறுத்தனமை எனவன
புறநிவல ைரலலாற்று நிகழ்ச்சிப்ை எனவ லாக்கின் தன்னிச்வசண்மையலான
விவ்களை்துக்க லாருள்
த்தனமட்டுத்தனமன்று.
்துக்கதலாழிலலா்களை
ைர்க்கத்தின்
்துக்கைற்றிண்மையலானத ஒரு சர்ைை எனவதச புரட்சிகர மூை எனவலலா லாண்மையத்திவன
தனக்கு அடித்த்களைத்தனமலாய்க் ்துக்ககலாண்ட்ட ஒரு த்தனமலார்க்சிச அரசிண்மையல்
கட்சியின் தவலவத்தனமயில் தங்கியிருந்தத. அப் டிண்மையலான்துக்கதலாரு
தவலவத்தனம
இல்லலாத ட்சத்தில்,
முதலலாளித்தை
அவத்தனமப்புமுவறயின்
்துக்கநருக்கடி
எத்தவன
்துக்க ரிண்மையதலாக
இருந்தை எனவ லாதினும், ை எனவசலாசலிசப் புரட்சிண்மையலானத ்துக்கைற்றிகலாண
முடிண்மையலாத. 1920 இல் கம்யூனிச அகிலத்தின் இரண்ட்டலாைத
கலாங்கிரசில், ்துக்கலனின் அங்கிருந்த பிரதிநிதிகளிட்டம், ஆளும்
ைர்க்கத்திற்கு
அங்கு
“முற்றிலும்
நம்பிக்வகண்மையற்ற”
நிவலவத்தனமகள் அங்ை எனவக இருக்கவில்வல என்று எச்சரித்தலார்.
முன்கூட்டி

”முற்றிலுத்தனமலான”

நம்பிக்வகயின்வத்தனமவண்மைய
“நிரூபிப் தற்கலான”
முண்மையற்சிண்மையலானத ்துக்கைற்று ைறட்டுைலாதத்தனமலாகை எனவைலா
அல்லத கருத்தக்கள் த்தனமற்றும் ைலார்த்வதகவ்களைக்
்துக்ககலாண்டு
விவ்களைண்மையலாடுைதலாகை எனவைலா
தலான்
இருக்கும். அனு ைம் த்தனமட்டுை எனவத்தனம இந்த அல்லத
இதவன்துக்கண்மையலாத்த
பிரச்சிவனகளிலலான
ஒரு
உண்வத்தனமண்மையலான “நிரூ ண”த்வத ைழங்க முடியும்.
முதலலாளித்தை ஒழுங்கு இன்று உல்துக்ககங்கிலும்
ஒரு அசலாதலாரணத்தனமலான புரட்சிகர ்துக்கநருக்கடிக்கு
ஆட் ட்டிருக்கிறத. இந்த ்துக்கநருக்கடிவண்மைய ஒரு
்துக்கைற்றிகலாண்கின்ற
த்தனமற்றும்
்துக்கைற்றிகரத்தனமலான
புரட்சிக்குப்
ண்மையன் டுத்திக்
்துக்ககலாள்கின்ற
அ்களைவுக்கு புரட்சிகரக் கட்சிகள் ை எனவ லாதத்தனமலான
நனவு
்துக்ககலாண்டிருக்கின்றன
என் வதயும்,
ை எனவ லாதத்தனமலான
ஒழுங்கவத்தனமப்பு,
சுரண்ட்டப் டும்
ரந்த
த்தனமக்களுட்டனலான
்துக்கதலாட்டர்புகள்,
தீர்த்தனமலானகரத்தனமலான த்தனமனஉறுதி த்தனமற்றும் புரிதவல
்துக்ககலாண்டிருக்கின்றன என் வதயும், அைற்றின்

நவட்டமுவறயின் மூலத்தனமலாக நலாம் தலான் இப்ை எனவ லாத
“நிரூபித்தலாக”

ை எனவைண்டும். [7]

15.
்துக்கலனினின்
எச்சரிக்வக
தன்பிண்மையலலான
விதத்தில்
ஊர்ஜிதப் ட்ட்டத. அக்ை எனவட்டலா ர் புரட்சிவண்மைய ்துக்கதலாட்டர்ந்த ைந்த
ஆண்டுகள் த்தனமற்றும் தசலாப்தங்களில், ்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கம்
அதிகலாரத்வதக்
வகயி்துக்கலடுப் தற்கலான
சலாத்திண்மையத்வத
முன்நிறுத்திண்மைய புரட்சிகர சூழ்நிவலகளுக்கு அங்ை எனவக எந்த
ஞ்சமும் இருக்கவில்வல. இரண்டு அழிவுகரத்தனமலான உலகப்
ை எனவ லார்கள், உல்துக்ககங்கிலும்
லாரிண்மைய ்துக்கைகுஜன எழுச்சிகள்,
த்தனமற்றும் கடுவத்தனமண்மையலான ்துக்க லாரு்களைலாதலார ஸ்திரமின்வத்தனம த்தனமற்றும்
முழுவத்தனமண்மையலான
்துக்க லாறிவின்
ஏரலா்களைத்தனமலான
அத்திண்மையலாண்மையங்கள்
இத்தவனக்குப் பின்னரும் கூட்ட, இரு தலாம் நூற்றலாண்டில்
முதலலாளித்தைம் தப்பிப் பிவழத்த்துக்கதன்றலால், இறுதி ஆய்வில்,
்துக்கதலாழிலலா்களை
ைர்க்கத்தில்
அத்திண்மையலாைசிண்மையத்தனமலான
புரட்சிகர
அரசிண்மையல் தவலவத்தனம இல்லலாத்தனமல் இருந்தை எனவத கலாரணத்தனமலாகும்.
16. முதலலாம் உலகப் ை எனவ லார் ்துக்கைடித்தவத அடுத்த, இரண்ட்டலாம்
அகிலத்தின் சமூக ஜனநலாண்மையகக் கட்சிகள் ஏகலாதி த்திண்மையத்தின்
க்கத்திற்கு
நகர்ந்தன,
“ை எனவதசிண்மையப்
ை எனவைவலத்திட்ட்டத்வத
ஏற்றுக்்துக்ககலாண்ட்டன,
ைர்க்கத்தின்
ை எனவ லாருக்குப்
பிந்வதண்மைய

லாதகலாப்பு”
்துக்கதலாழிலலா்களை
புரட்சிகர

ை எனவத்தனம்துக்கலழுச்சிவண்மையக்
கலாட்டிக்்துக்ககலாடுத்தன.
ை எனவசலாவிண்மையத்
ஒன்றிண்மையத்திற்குள்்களைலாக,
ஸ்ரலாலினிச
அதிகலாரத்தைத்தின்
ை்களைர்ச்சிண்மையலானத மூன்றலாம் (கம்யூனிச) அகிலத்தின் அழிவுக்கு
இட்டுச் ்துக்கசன்றத. 1924 இல் ்துக்கைளிைந்த

“தனி்துக்கண்மையலாரு நலாட்டில்

ை எனவசலாசலிசம்”
என்னும் ஸ்ரலாலினிச ை எனவைவலத்திட்ட்டத்தனமலானத,
ஆளும்
அதிகலாரத்தைத்தலால்
தீர்த்தனமலானிக்கப் ட்ட்டவிதத்தனமலாக
ை எனவசலாவிண்மையத்
அரசின்
நலன்களுக்கு
மூன்றலாம்
அகிலம்
கீழ்ப் டிண்மையச் ்துக்கசய்ண்மையப் டுைதற்கு இட்டுச்்துக்கசன்றத.
17. சமூக ஜனநலாண்மையக த்தனமற்றும் ஸ்ரலாலினிசக் கட்சிகள்
ஏகலாதி த்திண்மையத்தின் அரசிண்மையல் முகவத்தனமக்களைலாக உருத்தனமலாற்றம்
கண்ட்டதலானத 1920 கள் த்தனமற்றும் 1930 களில் சர்ைை எனவதசத்
்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கத்தின் நலாசகரத்தனமலான அழிவுகளுக்கு இட்டுச்
்துக்கசன்றத. 1927 இல் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அழிக்கப் ட்ட்டத,
1933 இல் நலாஜிக்க்களைத ்துக்கைற்றி த்தனமற்றும் ை எனவஜர்த்தனமனியில்
ை எனவசலாசலிச இண்மையக்கம் நசுக்கப் ட்ட்டத, த்தனமற்றும் ஸ் லானிண்மையப் புரட்சி
கலாட்டிக்்துக்ககலாடுக்கப் ட்டு
பிரலாங்ை எனவகலாவின்
லாசிச
ஆட்சி
அதிகலாரத்தக்கு
ைந்தவத்தனம
(1936-39)
ஆகிண்மையவை
இத்ை எனவதலால்விகளில் மிக ை எனவத்தனமலாசத்தனமலானவைண்மையலாகும்.
18. 1938 இல் லிை எனவண்மையலான் ட்்துக்கரலாட்ஸ்கி நலான்கலாம் அகிலத்வத
ஸ்தலாபித்தலார்.
ஸ்ரலாலினிச
ஆட்சியின்
ை எனவசலாசலிசத்தின்
ை எனவதசிண்மையைலாதத்
திரிப்பு,
்துக்கதலாழிலலா்களைர்’
ஜனநலாண்மையகம்
ஒடுக்கப் ட்ட்டவத்தனம,
த்தனமற்றும்
உலக
ை எனவசலாசலிசப்
புரட்சி
ை எனவைவலத்திட்ட்டம் வகவிட்டப் ட்ட்டவத்தனம ஆகிண்மையைற்றுக்கு எதிரலாக
1923 ்துக்கதலாட்டங்கி அைர் நட்டத்தியிருந்த அரசிண்மையல் ை எனவ லாரலாட்ட்டத்தின்
உச்சத்தனமலாய் இத அவத்தனமந்திருந்தத. புதிண்மைய அகிலத்தின் ஸ்தலா க
ஆைணத்தில்,
ட்்துக்கரலாட்ஸ்கி,
“புரட்சிகரத்
தவலவத்தனம
்துக்கநருக்கடிை எனவண்மைய”
முதலலாளித்தைத்தில்
இருந்த
ை எனவசலாசலிசத்தக்கலான உருத்தனமலாற்றத்தின் வத்தனமண்மையப் பிரச்சிவனண்மையலாக
இருந்த்துக்கதன அவட்டண்மையலா்களைம்கண்ட்டலார்.
19. அதற்கு எண் த ஆண்டுகளின் பின்னர், முதலலாளித்தை
அவத்தனமப்புமுவறயின் அதிகரித்தச் ்துக்கசல்லும் உலக்களைலாவிண்மைய
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்துக்கநருக்கடி த்தனமற்றும் ்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கத்தின் அதிகரித்தச்
்துக்கசல்லும்
ை எனவ லார்க்குணம்
ஆகிண்மையைற்றின்
ஒரு
புதிண்மைய
கலாலகட்ட்டத்தில், பின்ைரும் ை எனவகள்வி எழுப் ப் ட்ட ை எனவைண்டும்:
புரட்சிகரத்
தவலவத்தனம
்துக்கநருக்கடிவண்மைய
தீர்ப் தற்கலான
சலாத்திண்மையக்கூறுகள்
என்ன
இருக்கின்றன?
்துக்கதலாழிலலா்களை
ைர்க்கத்தின் முன்ை எனவனறிண்மைய பிரிவுகள், சமூக நனவுவட்டண்மைய
இவ்களை்ஞர்கள் த்தனமற்றும் புத்திஜீவிகள் த்தனமத்தியிலலான மிக
முற்ை எனவ லாக்கலான கூறுகவ்களை தனத
க்கத்திற்கு நலான்கலாம்
அகிலம் ்துக்கைன்்துக்கறடுத்த, ்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கத்தின் ரந்த ட்ட்ட
ை எனவ லாரலாட்ட்டங்கவ்களை உலக ை எனவசலாசலிசப் புரட்சியின் ்துக்கைற்றிக்கு
இட்டுச் ்துக்கசல்ைத சலாத்திண்மையத்தனமலாகுத்தனமலா?
20. தவலவத்தனமப் பிரச்சிவன குறித்த ஆய்விவன, ஒரு ரந்த
ைரலலாற்று
உள்்களைட்டக்கத்தில்
அத்தனமர்த்தைத
இந்தக்
ை எனவகள்விக்கலான திலுக்கு அைசிண்மையத்தனமலாயுள்்களைத.
21. இந்த ஆண்டில் இன்னு்துக்கத்தனமலாரு நிவனவும் அனுசரிக்கப் ட்ட
இருக்கிறத: 1968 ை எனவத்தனம-ஜூன் நிகழ்வுகள் த்தனமற்றும் முதலலாளித்தை
பிரலான்வச ஒரு ை எனவசலாசலிசப் புரட்சியின் விளிம்பு ைவர
்துக்ககலாண்டுைந்த
லாரிண்மைய
்துக்க லாத
ை எனவைவலநிறுத்தத்தின்
ஐம் தலாைத ஆண்டு. 1968 இன் நிகழ்வுகள் த்தனமக்கள்
நிவனவுகளில் இப்ை எனவ லாதம் எதி்துக்கரலாலிப் வை: பிரலான்சிலலான
லாரிண்மைய ஆர்ப் லாட்ட்டங்கள் த்தனமற்றும் ்துக்க லாத ை எனவைவலநிறுத்தம்
தவிர, அத விண்மையட்நலாமில் ்துக்கட்டட் தலாக்குதலின் (Tet Offensive)
ஆண்ட்டலாகவும், அ்துக்கத்தனமரிக்கலாவில் அதீத ஸ்திரமின்வத்தனமயின்
(இரண்டு
அரசிண்மையல்
டு்துக்ககலாவலகள்
த்தனமற்றும்
்துக்க ரும்
அ்துக்கத்தனமரிக்க
நகரங்களில்
கலகங்களின்
்துக்கைடிப்பில்
்துக்கைளிப் ட்ட்டத)

ஆண்ட்டலாகவும்,

்துக்கசக்ை எனவகலாஸ்லலாைக்கிண்மையலாவில்

ை எனவசலாவிண்மையத் ஒன்றிண்மையத்தின் ஆயுதத் தவலயீடு த்தனமற்றும் ைலார்ை எனவசலா
ஒப் ந்தத்தின் மூலத்தனமலாக ஆகஸ்டில் ஒடுக்கப் ட்ட்ட ஸ்ரலாலினிசஎதிர்ப்பு பிரலாக்

(Prague)

ைசந்த ஆண்ட்டலாகவும் இருந்தத.

22. 1968 இன் நிகழ்வுகள் சர்ைை எனவதசத் ்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கம்
தீவிரத்தனமண்மையப் டுகின்ற ஒரு நிகழ்வை ஆரம்பித்த வைத்தத.
1968 க்கும்
1975 க்கும்
இவட்டயிலலான
கலாலகட்ட்டத்தனமலானத
இத்தலாலி, ை எனவஜர்த்தனமனி, பிரிட்ட்டன், அர்்துக்கஜன்டினலா த்தனமற்றும்
அ்துக்கத்தனமரிக்கலாவில்
ை எனவைவலநிறுத்த
அவலகள்
உள்ளிட்ட
இரண்ட்டலாம் உலகப் ை எனவ லாருக்குப் பிந்வதண்மைய சகலாப்தத்தின்
த்தனமலா்துக்க ரும்
சர்ைை எனவதசப்
புரட்சிகர
இண்மையக்கத்தலால்
அவட்டண்மையலா்களைம்கலாணப் ட்ட்டத.
ை எனவஜர்த்தனமனியில்
சமூக
ஜனநலாண்மையகைலாதிகள், ஹிட்லரின் நலாஜிக்க்களைத ்துக்கைற்றிக்குப்
பிந்வதண்மைய
கலாலத்தின்
தத்தனமத
முதல்
அரசலாங்கத்வத
உருைலாக்கினர். 1970 இல் அ்துக்கலண்ை எனவட்ட அரசலாங்கம் சிலியில்
ஆட்சிக்கு ைந்தத. 1973-74 குளிர்கலாலத்தில் பிரிட்ட்டனில் நட்டந்த
சுரங்கத் ்துக்கதலாழிலலா்களைர்க்களைத ை எனவைவலநிறுத்தம் ைலத-சலாரி ை எனவட்டலாரி
அரசலாங்கத்வத இரலாஜினலாத்தனமலா ்துக்கசய்ண்மையத் தள்ளிண்மையத. கிை எனவரக்க
இரலாணுை ஆட்சிக்குழு 1974 ஜூவலயில் தூக்கிவீசப் ட்ட்டத.
நலாட்டலாளுத்தனமன்றக் கண்ட்டனம் எதிர்நின்ற நிவலயில், ரிச்சலார்ட்
நிக்சன் 1974 ஆகஸ்டில் அ்துக்கத்தனமரிக்க ஜனலாதி தி
தவியில்
இருந்த இரலாஜினலாத்தனமலா ்துக்கசய்தலார். ை எனவ லார்ச்சுகலில் 1926 முதலலாக
அதிகலாரத்தில்
இருந்த
லாசிச
ஆட்சி
1975
ஏப்ரலில்
உருக்குவலந்தத.
1975
நைம் ரில்
பிரலாங்ை எனவகலாவின்
த்தனமரணத்தனமலானத
ஸ்்துக்க யினில்
வழண்மைய
சர்ைலாதிகலாரத்தின்
்துக்கநலாருங்குதன்வத்தனமவண்மைய த்தனமட்டுமின்றி, முதலலாளித்தை ஆட்சியின்

்துக்கநலாருங்குதன்வத்தனமவண்மையயும்
அம் லப் டுத்திண்மையத.
ை எனவதசிண்மைய
விடுதவலயின்
சக்திைலாய்ந்த
ஏகலாதி த்திண்மைய-எதிர்ப்பு
இண்மையக்கங்கள்
த்தனமத்திண்மைய
கிழக்கு
த்தனமற்றும்
ஆபிரிக்கலாவை
உலுக்கின.
23. ஆயினும் கூட்ட, இந்த ்துக்கைகுஜனப் ை எனவ லாரலாட்ட்டங்களின்
சர்ைை எனவதச வீச்வசயும் தலாண்டி, முதலலாளித்தை அவத்தனமப்புமுவற
இந்த எழுச்சிக்குத் தப்பிப் பிவழக்க முடிந்தத த்தனமட்டுத்தனமல்ல,
அத ்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கத்வத ை எனவதலாற்கடிக்க முடிந்தை எனவதலாடு
(1973
இல்
சிலியில்
அ்துக்கலண்ை எனவட்டயின்
ஆட்சி
தூக்கிவீசப் ட்ட்டதில்
ை எனவ லால)
்துக்கதலாழிலலா்களை
ைர்க்கத்தக்கு
எதிரலான
ஒரு
எதிர்-தலாக்குதலுக்கலான
அடிப் வட்டவண்மையயும்
அவத்தனமத்தத்
தர
முடிந்தத.
1970 களின்
பின் குதியில்
த்தனமலார்க்துக்கரட்
தலாட்சர்
ஆட்சிக்கு
ைந்ததட்டன்
(அதற்கு
சற்றுப்பின்னர் ்துக்கரலானலால்ட் ரீகன் ை எனவதர்ந்்துக்கதடுக்கப் ட்ட்டதம்
பின்்துக்கதலாட்டர்ந்தத)
ஆளும்
ைர்க்கத்தினலால்
இத
்துக்கதலாட்டங்கப் ட்ட்டத.
24. 1968 த்தனமற்றும் 1975 க்கு இவட்டயிலலான உலக்களைலாவிண்மைய
எழுச்சிகளின்
த்தனமத்தியில்
முதலலாளித்தைம்
தப்பிப்பிவழத்ததலானத,
எல்லலாைற்றுக்கும்
ை எனவத்தனமல்,
அச்சத்தனமண்மையத்தில் ்துக்கைகுஜன ்துக்கதலாழிலலா்களைர்’
இண்மையக்கங்களில்
ஸ்ரலாலினிச
த்தனமற்றும்
சமூக
ஜனநலாண்மையகக்
கட்சிகளும்
்துக்கதலாழிற்சங்கங்களும்தலான்
்துக்கதலாட்டர்ந்தம்
ை எனவத்தனமலலாதிக்கத்தனமலான
சக்திக்களைலாக

இருந்தன

என்ற

கலாரணத்தில்தலான்.

மில்லிண்மையன்

கணக்கில் அங்கத்தைர்கவ்களைக் ்துக்ககலாண்டிருந்த அவை, தத்தனமத
அதிகலாரத்தை
சக்திவண்மைய
பிரை எனவண்மையலாகித்த,
்துக்கதலாழிலலா்களை
ைர்க்கத்தின்
ை எனவ லாரலாட்ட்டங்கவ்களை
த்தனமட்டுப் டுத்தின,
திவசதிருப்பின, அைசிண்மையத்தனமலான இட்டங்களில் உண்வத்தனமயில்
அைற்றின் ை எனவதலால்விக்கு ஏற் லாடு ்துக்கசய்தன.
ை எனவசலாவிண்மையத்
ஒன்றிண்மையத்தில் இருந்த ஸ்ரலாலினிச ஆட்சியும் சீனலாவில் இருந்த
த்தனமலாை எனவைலாயிச
ஆட்சியும்
த்தனமலார்க்சிசத்வத
திட்ட்டமிட்டு
்துக்க லாய்வத்தனமப் டுத்தின, அ்துக்கத்தனமரிக்கலாவுட்டனும் த்தனமற்ற ஏகலாதி த்திண்மைய
சக்திகளுட்டனுத்தனமலான உறவுகவ்களை ை எனவத்தனமம் டுத்தைதற்கு தலாங்கள்
்துக்கசய்த முண்மையற்சிகளுக்கு அச்சுறுத்தலலாக வி்களைங்கிண்மைய புரட்சிகர
இண்மையக்கங்கவ்களை
ஒழிப் தற்கு
தங்க்களைத
சக்திக்குட் ட்ட்ட
அத்தவன ஆதலாரை்களைங்கவ்களையும் ண்மையன் டுத்தின. குவறைலாக
அபிவிருத்திண்மையவட்டந்த
நலாடுகளில்,
ஸ்ரலாலினிச
த்தனமற்றும்
த்தனமலாை எனவைலாயிச
ஆட்சிகள்,
்துக்கதலாழிலலா்களை
ைர்க்கத்தின்
மீத
ல்ை எனவைறு முதலலாளித்தை ை எனவதசிண்மைய இண்மையக்கங்கள் ்துக்ககலாண்டிருந்த
்துக்கசல்ைலாக்வக ்துக்கதலாட்டர்ந்த
ரலாத்தனமரித்த ைர முவனந்தன,
அதன்மூலம் முதலலாளித்தைத்திற்கும் ஏகலாதி த்திண்மையத்திற்கும்
எதிரலான ை எனவ லாரலாட்ட்டத்திற்கு குழி றித்தனர்.
25. இந்த முக்கிண்மையத்தனமலான கலாலகட்ட்டத்தில், நலான்கலாம் அகிலத்தின்
அவனத்தலகக் குழுைலானத ஸ்ரலாலினிசம், சமூக ஜனநலாண்மையகம்
த்தனமற்றும் முதலலாளித்தை ை எனவதசிண்மையைலாதம் ஆகிண்மையைற்றின் அரசிண்மையல்
்துக்கசல்ைலாக்கிற்கு எதிரலாகப் ை எனவ லாரலாடிண்மையத. சமூக ஜனநலாண்மையகக்
கட்சியினர் த்தனமற்றும் ஸ்ரலாலினிஸ்டுக்களைத ்துக்க ரும் அதிகலாரத்தை
அவத்தனமப்புகளின் மூலம் த்தனமட்டுத்தனமல்லலாத, 1950 கள் த்தனமற்றும்
1960 களில்
ட்்துக்கரலாட்ஸ்கிசத்தட்டன்
முறித்தக்
்துக்ககலாண்ட்ட
சந்தர்ப் ைலாத அவத்தனமப்புகளின் தை எனவரலாகத்தனத்தனமலான அரசிண்மையல்
லாத்திரத்தினலாலும்
அவனத்தலகக்
குழுவின்
மீத
திணிக்கப் ட்டிருந்த
தீவிர
அரசிண்மையல்
தனிவத்தனமப் ட்டல்
நிவலவத்தனமகளின் கீழும், அத இதவனச் ்துக்கசய்தைந்தத.
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26. குறிப் லாக, ட்்துக்கரலாட்ஸ்கிச-விை எனவரலாத திருத்தல்ைலாதத்தின்
பிரதலான தத்தைலாசிரிண்மையரின் ்துக்க ண்மையரலால் அவழக்கப் டுைதலான
ப்ை எனவலலாைலாத
அவத்தனமப்புகள்,
நலான்கலாம்
அகிலத்தின்
ை எனவைவலத்திட்ட்டத்தின் அடிப் வட்டயில் ்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கத்தின்
சுண்மையலாதீனத்தனமலான புரட்சிகரக் கட்சிகவ்களைக் கட்டி்துக்கண்மையழுப்புைதன்
அைசிண்மையத்வத நிரலாகரித்தன. மிை எனவமிஷேல்
ப்ை எனவலலாவும் அைரத
பிரதலான அரசிண்மையல் சகலாைலான ஏர்்துக்கனஸ்ட் த்தனமண்ை எனவட்டலும்,
ஸ்ரலாலினிச
அதிகலாரத்தைத்வத
எதிர்ப்புரட்சிகரத்தனமலானதலாக
ட்்துக்கரலாட்ஸ்கி குணலாம்சப் டுத்திண்மையவத நிரலாகரித்தனர். ை எனவசலாவிண்மையத்
அதிகலாரத்தைத்தனமலானத,
புறநிவல
நிகழ்வுகள்
த்தனமற்றும்
ரந்த ட்ட்ட த்தனமக்களின் ்துக்கைகுஜன இண்மையக்கத்தின் அழுத்தத்தின்
கீழ், புரட்சிகரக் ்துக்ககலாள்வககவ்களை நவட்டமுவறப் டுத்தைதற்கு
நிர்ப் ந்திக்கப் டும் என்று அைர்கள் ைலாதிட்ட்டனர். அை எனவதை எனவ லால
புறநிவல
நிகழ்வுகளின்
அழுத்தத்தனமலானத
சமூக
ஜனநலாண்மையகைலாதிகவ்களையும் முதலலாளித்தை ை எனவதசிண்மையைலாதிகவ்களையும்
ஒரு புரட்சிகரப்
லாத்திரம் ஆற்றச் ்துக்கசய்ண்மைய நிர்ப் ந்திக்க
முடியும் என்றனர்.
27. நலான்கலாம் அகிலத்வதக் கட்டி்துக்கண்மையழுப்புைதற்கு எந்த
அைசிண்மையமும் இல்வல என் ை எனவத ட்்துக்கரலாட்ஸ்கிசத்திலலான இந்த
ஆழ்ந்த தலாக்கம் ்துக்ககலாண்ட்ட திருத்தல்களில் இருந்த ை எனவதற்றம்
்துக்கசய்ண்மையப் ட்ட்ட முடிைலாக இருந்தத. கியூ லாவில் கலாஸ்ட்ை எனவரலா
த்தனமற்றும்
அல்ஜீரிண்மையலாவில்
்துக்க ன்
்துக்க ல்லலா
என
ட்்துக்கரலாட்ஸ்கிசத்தக்கு
எண்ணற்ற
“த்தனமலாற்று”கவ்களை
ப்ை எனவலலாைலாதிகள்
கண்ட்டறிந்த
அைர்கவ்களைப்
ை எனவ லாற்றினர்.
நலான்கலாம் அகிலத்தின் அரசிண்மையல்ரீதிண்மையலான கவலப்வ
ஏற்க
த்தனமறுத்தவத்தனமக்கலாக,
குறுங்குழுைலாதிகள்”
்துக்கசய்தனர்.

அவனத்தலகக்
என்று

குழுவை

ப்ை எனவலலாைலாதிகள்

“அதி-இட்டத

கண்ட்டனம்

28. ஐம் த ஆண்டுகளுக்கு முன் லாக சமூக ஜனநலாண்மையகக்
கட்சியினர் த்தனமற்றும் ஸ்ரலாலினிஸ்டுகளும், த்தனமலாை எனவைலாயிஸ்டுகளும்,
த்தனமற்றும்
முதலலாளித்தை
ை எனவதசிண்மையைலாதத்தின்
ல்ை எனவைறு
ைடிைங்களும்
்துக்கதலாழிலலா்களை
ைர்க்கத்தின்
மீதம்
லாரிண்மைய
ஏகலாதி த்திண்மைய-எதிர்ப்பு
இண்மையக்கங்களின்
மீதம்
தீவிரத்தனமலாய்
்துக்கசல்ைலாக்கு
்துக்கசலுத்தியிருந்தனர்.
ஆனலால்
இந்த
அவத்தனமப்புகளில் இன்று எஞ்சியிருப் த என்ன?
29.
ை எனவசலாவிண்மையத்
ஒன்றிண்மையம்
இல்லலாத
ை எனவ லாயிருக்கிறத,
ஸ்ரலாலினிசக் கட்சிகளின் உலக்களைலாவிண்மைய ைவலப்பின்னலும்
்துக்க ருத்தனம்களைவுக்கு கலாணலாத்தனமல் ை எனவ லாய்விட்டிருக்கிறத. சீனலாவில்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிதலான் முதலலாளித்தை ஆளும் உண்மையரடுக்கின்
அரசிண்மையல் த்தனமற்றும் அரசு அவத்தனமப் லாக இருக்கிறத. சமூக
ஜனநலாண்மையகக் கட்சிகள் மிக ைலத-சலாரி முதலலாளித்தைக்
கட்சிகளில் இருந்த ஏறக்குவறண்மைய பிரித்தறிண்மைய முடிண்மையலாத
நிவலயில் இருக்கின்றன. ்துக்கதலாழிலலா்களைர்கள் எங்கும் தங்க்களைத
நலன்களின்
கலாைலர்க்களைலாக
இைற்வறப்
லார்ப் தில்வல.
இட்டதகள்
ை எனவ லால்
தம்வத்தனம
கலாட்டிக்்துக்ககலாள்ைதன்
மூலம்
(பிரிட்ட்டனில்
ை எனவகலார்பின்)
சற்று
நம் கத்தன்வத்தனமவண்மையக்
கலாப் லாற்றிக் ்துக்ககலாள்ைதற்கு சமூக ஜனநலாண்மையகக் கட்சியினர்
்துக்கசய்கின்ற முண்மையற்சிவண்மையப் ்துக்க லாறுத்தைவர, இந்த ை எனவத்தனமலாசடி
ை எனவைவலண்மையலானத, கிரீசில் நட்டந்தத ை எனவ லாலை எனவை, அைர்கள்
அரசிண்மையல்
அதிகலாரத்திற்கு
உண்மையர்ந்த
உட்டை எனவனை எனவண்மைய
ஒரு
ஏத்தனமலாற்றுவித்வதண்மையலாக அம் லப் டும்.

30.
முதலலாளித்தை
ை எனவதசிண்மையைலாத
இண்மையக்கங்கவ்களைப்
்துக்க லாறுத்தைவரயில், அைற்றின் ஏகலாதி த்திண்மைய-எதிர்ப்பு த்தனமற்றும்
முதலலாளித்தை-எதிர்ப்பு
நடிப்புகளில்
இன்று
எதவும்
மிச்சமில்வல.
ஆபிரிக்க
ை எனவதசிண்மைய
கலாங்கிரஸ்
்துக்கதன்
ஆபிரிக்கலாவின்
ஆளும்
கட்சிண்மையலாக
ரிணலாத்தனம
ை்களைர்ச்சி
கண்ட்டதலானத
—த்தனமனச்சஞ்சலமின்றி
்துக்கசல்ைந்தர்களின்
நலன்கவ்களைப்
லாதகலாத்தம்
ை எனவைவலநிறுத்தம்
்துக்கசய்த
்துக்கதலாழிலலா்களைர்கவ்களை
சுட்டுத்தள்ளியும்—
முதலலாளித்தை
ை எனவதசிண்மையைலாதத்தின் ைரலலாற்று
ண்மையணப் லாவத த்தனமற்றும் ைர்க்க
சலாரலாம்சத்தின் அடிப் வட்ட ்துக்கைளிப் லாட்டலாக இருக்கிறத.
31. இறுதிண்மையலாக,
ப்ை எனவலலாைலாத அவத்தனமப்புகளும், அைற்றுட்டன்
ை எனவ லாலி-இட்டதகவ்களைக் ்துக்ககலாண்ட்ட
ல்ை எனவைறு இண்மையக்கங்களும்
தங்கவ்களை
முதலலாளித்தை
அரசிண்மையல்
ஸ்தலா கத்திற்குள்
ஒன்றிவணத்தக் ்துக்ககலாண்டிருக்கின்றன. இத கிரீசில் சிரிசலா
அதிகலாரத்தக்கு ைந்தை எனவ லாத மிகத் ்துக்கதளிைலாக ்துக்கைளிப் ட்ட்டத,
சிரிசலா அங்கு ஐை எனவரலாப்பிண்மைய ைங்கிக்களைலால் ை எனவகலாரப் ட்ட்ட சிக்கன
நட்டைடிக்வககள்
த்தனமற்றும்
புலம்்துக்க ண்மையர்
விை எனவரலாதக்
்துக்ககலாள்வககவ்களைத் திணிக்கிறத.
32.
இந்த
அவத்தனமப்புகளின்
அரசிண்மையல்
சீரழிவுக்கும்
வீழ்ச்சிக்குத்தனமலான வி்களைக்கம், அைற்றின் பிரலாந்திண்மைய ை எனவதசிண்மையைலாதசீர்திருத்தைலாத ை எனவைவலத்திட்ட்டங்களுக்கும் முதலலாளித்தைம்
ஒரு உலக்களைலாவிண்மைய ஒருங்கிவணப்பு ்துக்ககலாண்ட்ட ்துக்க லாரு்களைலாதலார
அவத்தனமப்புமுவறண்மையலாக அபிவிருத்தி கண்ட்டதற்கும் இவட்டயிலலான
ஆழத்தனமலான ை எனவைரூன்றிண்மைய முரண் லாடுகளில் கலாணத்தக்கதலாகும்.
33. ஸ்ரலாலினிச, த்தனமலாை எனவைலாயிச, சமூக ஜனநலாண்மையக, முதலலாளித்தை
ை எனவதசிண்மையைலாத
த்தனமற்றும்
ப்ை எனவலலாைலாத
சந்தர்ப் ைலாத
அவத்தனமப்புகளுக்கு இவட்டயில் ்துக்க லாதைலான அரசிண்மையல் கூறலாக
இருப் த என்ன்துக்கைன்றலால், ை எனவதசிண்மைய அரசின் ்துக்க லாரு்களைலாதலாரக்
கட்ட்டவத்தனமப்பிற்குள் சீர்திருத்தங்கவ்களை ்துக்க ற்றுக்்துக்ககலாள்ைதற்கலான
சலாத்திண்மையத்தின்
மீத
இைற்றின்
ை எனவைவலத்திட்ட்டம்
தங்கியிருக்கின்றத

என் தலாகும்.

்துக்க லாரு்களைலாதலார

உலகத்தனமண்மையத்தனமலாக்க
நிகழ்ச்சிப்ை எனவ லாக்கு
1980 களில்
தரிதப் ட்ட்டதலால், இந்த ை எனவதசிண்மையக் க்களைத்திலலான அவத்தனமப்புகளின்
முன்ை எனவனலாக்கும்
ை எனவைவலத்திட்ட்டமும்
அத்தவன
்துக்கசல்தவகவத்தனமவண்மையயும் இழந்திருக்கின்றன.
34.

நலான்கலாம்

அகிலத்தின்

அவனத்தலகக்

குழுவின்

ை எனவைவலத்திட்ட்டத்வத, உலக்களைலாவிண்மைய ்துக்க லாரு்களைலாதலார அபிவிருத்தி
த்தனமற்றும் ைர்க்கப் ை எனவ லாரலாட்ட்டத்தின் சர்ைை எனவதச அபிவிருத்தி
ஆகிண்மைய
புறநிவல
நிகழ்ச்சிப்ை எனவ லாக்குட்டன்
ஒன்றிவணண்மையச்்துக்கசய்ைதில்தலான் ்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கத் தவலவத்தனம
்துக்கநருக்கடிவண்மைய ்துக்கைற்றிகரத்தனமலாக தீர்ப் தற்கலான சலாத்திண்மையை்களைம்
தங்கியிருக்கிறத. இதை எனவை 1968 க்குப் பின்னர், நலான்கலாம்
அகிலத்தின்
அவனத்தலகக்
குழுைலால்
பிரதிநிதித்தைம்
்துக்கசய்ண்மையப் டுகின்ற ட்்துக்கரலாட்ஸ்கிசத்திற்கும், த்தனமலார்க்சிச-விை எனவரலாத
த்தனமற்றும்
ை எனவ லாலி-இட்டதைலாத
அரசிண்மையல்
பிரதிநிதிகள்
அவனைருக்கும்
இவட்டயிலலான
அரசிண்மையல்
சக்திக்களைத
உறவிலலான
ரந்த
த்தனமலாற்றத்திற்கலான
உண்வத்தனமண்மையலான
அடிப் வட்டண்மையலாகும்.
35.
முப் த
ஆண்டுகளுக்கு
முன் லாக,
ப்ை எனவலலாைலாத
சந்தர்ப் ைலாதத்தின் இறுதி எச்ச்துக்கசலாச்சங்கவ்களையும் நலான்கலாம்
அகிலத்தில்
இருந்த
்துக்கைளிை எனவண்மையற்றிண்மையதன்
பின்னர்,
அவனத்தலகக் குழுைலானத, அடுத்த ைந்த தசலாப்தங்களில்
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அதன் ை எனவைவலக்கு ைழிநட்டத்தவிருந்த சர்ைை எனவதச அரசிண்மையல்
குப் லாய்வை
அபிவிருத்தி
்துக்கசய்தத.
1988
இல்
்துக்கைளியிட்டப் ட்ட்ட
இந்த
முன்ை எனவனலாக்கு,
முதலலாளித்தை
அபிவிருத்தியின் புறநிவலண்மையலான ை எனவ லாக்குகளுக்குத் தக்கதலான
ஒரு சர்ைை எனவதசிண்மைய ை எனவைவலத்திட்ட்டத்தின் அடிப் வட்டயில் த்தனமட்டுை எனவத்தனம
்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கத்தின் புரட்சிகரக் கட்சிகள் அபிவிருத்தி
்துக்கசய்ண்மையப் ட்ட முடியும் என் வத ைலியுறுத்திண்மையத. “நலாடுகட்டந்த
நிறுைனங்களின்
லாரிண்மைய
ை்களைர்ச்சி
த்தனமற்றும்
அதனலால்
முதலலாளித்தை உற் த்தியில் விவ்களைந்திருக்கும் உலக்களைலாவிண்மைய
ஒருங்கிவணப்பு ஆகிண்மையவை உல்துக்ககங்குத்தனமலான ்துக்கதலாழிலலா்களைர்கள்
முகம்்துக்ககலாடுக்கின்ற
நிவலவத்தனமகளில்
முன்கண்டிரலாத்களைவில்
ஒை எனவரத்தனமலாதிரிண்மையலான தன்வத்தனமவண்மைய உருைலாக்கியிருக்கின்றன ”
அத வி்களைக்கிண்மையத. [8]
36. அவனத்தலகக் குழு இந்த
குப் லாய்வில்
பின்ைரும் மூை எனவலலா லாண்மைய முடிவைத் ை எனவதற்றம் ்துக்கசய்தத:

என

இருந்த

ைர்க்கப் ை எனவ லாரலாட்ட்டம் அதன் ைடிைத்தில் த்தனமட்டுை எனவத்தனம ை எனவதசிண்மைய
அ்களைவிலலானத, ஆயினும் சலாரத்தில் அத ஒரு சர்ைை எனவதசிண்மையப்
ை எனவ லாரலாட்ட்டை எனவத்தனம
என் த
த்தனமலார்க்சிசத்தின்
அடிப் வட்ட
முன்்துக்கத்தனமலாழிைலாக நீண்ட்டகலாலத்தனமலாக இருந்த ைந்திருக்கிறத.
ஆயினும்,
முதலலாளித்தை
அபிவிருத்தியின்
புதிண்மைய
அம்சங்கவ்களைக்
்துக்ககலாண்டு
லார்க்வகயில்,
ைர்க்கப்
ை எனவ லாரலாட்ட்டத்தின் ைடிைமும் கூட்ட ஒரு சர்ைை எனவதச தன்வத்தனமவண்மையப்
்துக்க ற்றலாக
ை எனவைண்டும்.
்துக்கதலாழிலலா்களை
ைர்க்கத்தின்
மிக
ஆரம் நிவலப்
ை எனவ லாரலாட்ட்டங்களும்
கூட்ட
அதன்
நட்டைடிக்வககவ்களை
ஒரு
சர்ைை எனவதசிண்மைய
அ்களைவில்
ஒருங்கிவணப் தற்கலான அைசிண்மையத்வத முன்நிறுத்தகின்றன.[9]
37.
1988
ஆகஸ்டில்
நட்டந்த
ை எனவைர்க்கர்ஸ்
லீக்கின்
(அ்துக்கத்தனமரிக்கலாவில் ை எனவசலாசலிச சத்தனமத்தைக் கட்சியின் முன்ை எனவனலாடி)
திமூன்றலாைத ை எனவதசிண்மைய கலாங்கிரசில், இந்த
குப் லாய்வின்
நவட்டமுவறத் தலாக்கங்கள் வி்களைக்கப் ட்ட்டன:
சர்ைை எனவதச

்துக்கநருக்கடிக்கு

ை எனவதசிண்மையத்

தீர்வுகவ்களை

ை எனவதடுைதலானத, தவிர்க்கவிண்மையலலாத்தனமல் ஒவ்்துக்கைலாரு
ை எனவதசிண்மைய
்துக்கதலாழிலலா்களைர்
இண்மையக்கத்வதயும்
முதலலாளித்தைத்தின்
ைர்த்தகப்
ை எனவ லார்க்
்துக்ககலாள்வககளுக்கு கீழ்ப் டிண்மையச் ்துக்கசய்ைதற்கு
இட்டுச்்துக்கசல்கிறத.
புரட்சிகர
சர்ைை எனவதசிண்மையைலாதத்தின்
அடிப் வட்டயில்
அல்லலாத்தனமல்
இந்த
இக்கட்டில்
இருந்த
்துக்கைளியில்
ைருைதற்கலான
எந்த
ைழியும்
இல்வல. இத எங்களுக்கு ஒரு விடுமுவறகலால
ைலாசகம் அல்ல. ஒட்டு்துக்கத்தனமலாத்த உலகத்தின்
்துக்கதலாழிலலா்களை
ைர்க்கத்வதயும்
ட்்துக்கரலாட்ஸ்கி
ஒருமுவற
குறிப்பிட்ட்ட,
“ஒை எனவர
உலக
வத்தனமண்மையத்வதயும்
ஒை எனவர
உலக
அரசிண்மையல்
ை எனவநலாக்குநிவலவண்மையயும்
்துக்ககலாண்ட்ட
புரட்சிகர
நட்டைடிக்வகயின் ஒற்வற சர்ைசை எனவதச லாட்ட்டலாளி
ைர்க்க
அவத்தனமப்பு”க்குள்
ஐக்கிண்மையப் டுத்திக்
்துக்ககலாண்டுைருைததலான் ட்்துக்கரலாட்ஸ்கிச இண்மையக்கம்
முகம்்துக்ககலாடுக்கின்ற தவலண்மையலாண்மைய மூை எனவலலா லாண்மையக்
கட்டவத்தனமண்மையலாக இருக்கிறத.
நலாங்கள்
இலக்கலாக

இதவன

ஏை எனவதலா

்துக்ககலாள்்களைவில்வல.

சகலாப்தத்தின்
மீதம்
இன்வறண்மைய
உலக
்துக்கநருக்கடியின் தன்வத்தனமயின் மீதத்தனமலான எங்க்களைத
விஞ்்ஞலானபூர்ைத்தனமலான
குப் லாய்வு,
லாட்ட்டலாளி
ைர்க்கத்தின் இந்த ஐக்கிண்மையப் டுத்தல் சலாத்திண்மையம்
என் தில்
த்தனமட்டுத்தனமல்ல,
த்தனமலாறலாக
இந்த
மூை எனவலலா லாண்மைய ை எனவநலாக்குநிவலயின் மீத தனத
அன்றலாட்ட
ை எனவைவலவண்மைய
அடித்த்களைத்தனமலாக
அவத்தனமத்தக் ்துக்ககலாள்கின்ற்துக்கதலாரு கட்சி த்தனமட்டுை எனவத்தனம
்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கத்தினுள் ை எனவைரூன்றிக்்துக்ககலாள்்களை
முடியும் என் திலும் எங்கவ்களை உறுதி்துக்ககலாள்்களைச்
்துக்கசய்கிறத.
புறநிவலப்
்துக்க லாரு்களைலாதலாரப்
ை எனவ லாக்குகளின்
த்தனமற்றும்
த்தனமலார்க்சிஸ்டுகளின்
அகநிவல
்துக்கசல்ைலாக்கின்
கூட்ட்டலான
அழுத்தத்தின் கீழ் அடுத்த கட்ட்ட
லாட்ட்டலாளி
ைர்க்கப் ை எனவ லாரலாட்ட்டங்கள் ஒரு சர்ைை எனவதச ண்மையணப்
லாவதயில் அபிவிருத்தி கலாணும் என நலாங்கள்
எதிர் லார்க்கிை எனவறலாம்.
லாட்ட்டலாளி
ைர்க்கத்தனமலானத
நவட்டமுவறயில் ை எனவத்தனமலும் ை எனவத்தனமலும் ஒரு சர்ைை எனவதச
ைர்க்கத்தனமலாக தன்வன ைவரண்மையவறத்தக் ்துக்ககலாள்்களைச்
்துக்கசல்லும்; அத்தட்டன் இந்த உயிர்த்தடிப்புட்டனலான
ை எனவ லாக்கின்
்துக்கைளிப் லாட்டலாய்
திகழும்
்துக்ககலாள்வககவ்களைக்
்துக்ககலாண்ட்ட
த்தனமலார்க்சிச
சர்ைை எனவதசிண்மையைலாதிகள், இந்த நிகழ்ச்சிப்ை எனவ லாக்வக
ை்களைர்த்்துக்கதடுத்த அதற்கு நனைலான ைடிைத்வதக்
்துக்ககலாடுப் லார்கள்.[10]
38. இந்த
குப் லாய்வின் அடிப் வட்டயில், அவனத்தலகக்
குழு
அதன்
அவத்தனமப்புரீதிண்மையலான
த்தனமற்றும்
நவட்டமுவற
ை எனவைவலகளில் கணிசத்தனமலான த்தனமலாற்றங்கவ்களைச் ்துக்கசய்தத. 1995
ைவர அவனத்தலகக் குழுவின் பிரிவுகள் கழகங்க்களைலாய்
இருந்தன. அந்த ஆண்டின் ஜூன் த்தனமலாதத்தில் அ்துக்கத்தனமரிக்கலாவில்
ை எனவைர்க்கர்ஸ் லீக் ை எனவசலாசலிச சத்தனமத்தைக் கட்சிவண்மைய ஸ்தலாபித்தத,
வழண்மைய ்துக்கைகுஜன அதிகலாரத்தை அவத்தனமப்புக்களைத ்துக்கநருக்கடி
த்தனமற்றும்
்துக்க லாறிவின்
த்தனமத்தியில்
புரட்சிகர
த்தனமலார்க்சிசப்
ை எனவ லாக்குக்கும் ்துக்கதலாழிலலா்களை ைர்க்கத்திற்கும் இவட்டயில் ஒரு
புதிண்மைய உறவு எழுந்திருந்தவத ்துக்கைளிப் டுத்திண்மைய ஒரு அவத்தனமப்பு
ைடிை த்தனமலாற்றத்தனமலாக அத இருந்தத. புதிண்மைய கட்சிக்கலான ்துக்க ண்மையர்த்
்துக்கதரிவு சத்தனமத்தைத்திற்கலான ை எனவ லாரலாட்ட்டத்வத ை எனவசலாசலிசத்தின்
த்தனமலா்துக்க ரும்

இலட்சிண்மையத்தனமலாக

அவட்டண்மையலா்களைம்

கண்ட்டதட்டன்,

முதலலாளித்தை
சத்தனமத்தைமின்வத்தனமக்கு
எதிரலான
த்தனமக்கள்
ஆை எனவைசத்வதயும் அத முன்கணித்ததலாய் இருந்தத. அதவனப்
பின்்துக்கதலாட்டர்ந்த
த்தனமலாதங்களில்,
அவனத்தலகக்
குழுவின்
அத்தவன பிரிவுகளும் இை எனவத அரசிண்மையல் த்தனமறுஒழுங்கிவன
நட்டத்தின. வழண்மைய லீக்குகள் கட்சிக்களைலாக உருத்தனமலாற்றப் ட்ட்டவதத்
்துக்கதலாட்டர்ந்த,
அவனத்தலகக்
குழுைலானத,
இவணண்மைய
ை்களைர்ச்சியுட்டன்
்துக்கதலாட்டர்பு ட்ட்ட
தகைல்்துக்கதலாழில்நுட் த்வதப்
ண்மையன் டுத்திக் ்துக்ககலாள்கின்ற விதத்தனமலாக, அரசிண்மையல் ை எனவைவலயின்
ஒரு புதிண்மைய ைடிைத்வத ஏற்றுக்்துக்ககலாண்ட்டத. கிட்ட்டத்த இரு த்தி
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் லாக, 1998 பிப்ரைரியில், உலக

ை எனவசலாசலிச ைவலத் த்களைம் ்துக்கதலாட்டக்கப் ட்ட்டவத்தனமண்மையலானத, ஒரு
உண்வத்தனமண்மையலான புரட்சிகர அரசிண்மையல் முன்்துக்கனடுப் லாக இருந்தத.
அவனத்தலகக் குழு வி்களைக்கிண்மையைலாறலாக:

கற் னலாைலாத
இந்த
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ஒரு
சர்ைை எனவதச
த்தனமட்ட்டத்தில்
்துக்கதலாழிலலா்களை
ைர்க்கத்திற்கு அரசிண்மையல் கல்வியூட்டுைதற்கும்
அதவன
ஐக்கிண்மையப் டுத்தைதற்குத்தனமலான
முன்கண்டிரலாத ஒரு கருவிண்மையலாக WSWS ஆகும்
என் தில் நலாங்கள் உறுதிண்மையலாக நம்பிக்வக
்துக்ககலாண்டிருக்கிை எனவறலாம்.
நலாடுகட்டந்த
்துக்க ருநிறுைனங்கள்
உவழப்புக்கு
எதிரலான
தங்கள் ை எனவ லாவர ை எனவதசிண்மைய எல்வலகவ்களைக் கட்டந்த
எப் டி ஒருங்கிவணத்தக் ்துக்ககலாள்கின்றனை எனவைலா
அவதப்
ை எனவ லால,
்துக்கைவ்ை எனவைறு
நலாடுகளின்
உவழக்கும் த்தனமக்களும் மூலதனத்திற்கு எதிரலான
தங்கள் ை எனவ லாரலாட்ட்டங்கவ்களை ஒருங்கிவணத்தக்
்துக்ககலாள்ைதற்கு
அத
உதவும்.
அவனத்த
நலாடுகளின் ்துக்கதலாழிலலா்களைர்களுக்கும் இவட்டயில்
கலந்தவரண்மையலாட்டலுக்கு
இத
ைழிைகுக்கும்,
தங்கள்
அனு ைங்கவ்களை
ஒப்பிட்டுக்
்துக்ககலாள்ைதன்
மூலத்தனமலாக
ஒரு
்துக்க லாதைலான
மூை எனவலலா லாண்மையத்வத
எடுத்தவரப் தற்கு
இத
அைர்கவ்களை அனுத்தனமதிக்கும்.
இவணண்மையம் விரிண்மைய விரிண்மைய உலக ை எனவசலாசலிச
ைவலத் த்களைத்திற்கலான உலக ைலாசகர்கள்
எண்ணிக்வகயும்
்துக்க ருகும்
என
ICFI
எதிர் லார்க்கிறத.
தகைல்்துக்கதலாட்டர்பின்
ஒரு
தரிதத்தனமலான த்தனமற்றும் உலக்களைலாவிண்மைய ைடிைத்தனமலாக,
இவணண்மையம் அசலாதலாரணத்தனமலான ஜனநலாண்மையக த்தனமற்றும்
புரட்சிகர தலாக்கங்கவ்களைக் ்துக்ககலாண்டிருக்கிறத.
நூலகங்கள்
த்தனமற்றும்
ஆைணக்கலாப் கங்கள்
்துக்கதலாட்டங்கி அருங்கலாட்சிண்மையகங்கள் ைவரயிலும்
உலகின் புத்திஜீவித ஆதலாரை்களைங்களுக்கலான
அணுகல்
ரந்த ட்ட்ட
ைலாசகர்களுக்குக்
கிவட்டப் தற்கு இத ைழி்துக்கசய்யும்.[11]
39. இரு த ஆண்டுகலாலத்தனமலாக உலக ை எனவசலாசலிச ைவலத் த்களைம்
அன்றலாட்டம் ்துக்கைளியிட்டப் ட்டு ைந்திருக்கிறத என் த, எந்த
புறநிவல
அ்களைவீட்டின்
டியும்,
ஒரு
அசலாதலாரணத்தனமலான
அரசிண்மையல் சலாதவன ஆகும். கலால அட்ட்டைவணநிரலின் டி
ஒை எனவர்துக்கண்மையலாரு நலாளும் கூட்ட தைறலாத்தனமல் இத்தவகண்மைய்துக்கதலாரு நீண்ட்ட
கலாலத்திற்கு
்துக்கைளியீட்வட்டப்
ரலாத்தனமரித்த
ைருைதற்கு
அவனத்தலகக் குழுவின் கலாரிண்மையலா்களைர்கள் ்துக்ககலாண்டிருக்கின்ற
திறத்தனமலானத
அதன்
தத்தைலார்த்த
த்தனமற்றும்
அரசிண்மையல்
்துக்கதளிவுநிவலக்கும்
அதன்
குறிப்பிட்டத்தகுந்த
அவத்தனமப்பு
ஐக்கிண்மையம்
த்தனமற்றும்
ைலிவத்தனமக்கும்
சலாட்சிண்மையத்தனமளிக்கிறத.
்துக்கதலாவலவில் இருந்த லார்க்வகயில் உலக ை எனவசலாசலிச ைவலத்
த்களைத்வதப் ை எனவ லால ்துக்கதன் ட்டக் கூடிண்மையதலாகக் கூட்ட உலகில்
ை எனவை்துக்கறலாந்த்துக்கைலாரு ்துக்கைளியீடும் இல்வல. நலாளின் முக்கிண்மைய
நிகழ்வுகவ்களை
ஆய்வு்துக்கசய்கின்ற
த்தனமற்றும்
ைருணவன
்துக்கசய்கின்ற,
திவு்துக்கசய்கின்ற
ை எனவசலாசலிச
்துக்கைளியீட்டலாக
த்தனமட்டுத்தனமல்ல.
ை எனவ லாரலாடுகின்ற
்துக்கதலாழிலலா்களை
ைர்க்கத்தின்
மூை எனவலலா லாண்மையைலாதிண்மையலாகவும்
உரிவத்தனமக்கலாைலனலாகவும்
அத
இருக்கிறத.
40. கட்டந்த ஆண்டின் ை எனவ லாத, கூகுள் உலக ை எனவசலாசலிச ைவலத்
த்களைத்வத இருட்ட்டடிப்பு ்துக்கசய்ண்மையவும் தணிக்வக ்துக்கசய்ண்மையவும்
முவனந்திருக்கிறத.
அந்த
முண்மையற்சிகள்
ை எனவதலாற்றுக்
்துக்ககலாண்டிருக்கின்றன. உலக ை எனவசலாசலிச ைவலத் த்களைத்தின்

ைலாசகர் எண்ணிக்வக ்துக்கதலாட்டர்ந்தம் ்துக்க ருகிச் ்துக்கசல்கிறத.
்துக்கதலாழிலலா்களை
ைர்க்கத்தின்
த்தனமற்றும்
இவ்களை்ஞர்களின்
எழுந்தைரும் இண்மையக்கத்தில் இருந்த அத ைலிவத்தனம ்துக்க ற்றுக்
்துக்ககலாண்டிருக்கிறத.
41. கட்டந்தவை முகவுவர த்தனமட்டுை எனவத்தனம. சர்ைை எனவதச ைர்க்கப்
ை எனவ லாரலாட்ட்டத்தின்
மீ்துக்க்களைழுச்சிக்குத்
தண்மையலாரிப்பு
்துக்கசய்ைை எனவத
அவனத்தலகக் குழுவின் தத்தைலார்த்த, அரசிண்மையல் த்தனமற்றும்
நவட்டமுவற
ை எனவைவலகள்
அத்தவனயுத்தனமலாக
இருந்த
ைந்திருக்கிறத.
டிப் டிண்மையலாகவும்,
நனைலாகவும்
த்தனமற்றும்
தீவிரத்தனமலாகவும்
ஒரு
புரட்சிகரத்
தவலவத்தனமவண்மைய
கட்டி்துக்கண்மையழுப்புைை எனவத முன்முதல் கட்டவத்தனமண்மையலாகும். ை எனவசலாசலிசத்தனமலா
அல்லத
கலாட்டுமிரலாண்டித்தனத்தனமலா
என்ற
த்தனமனிதகுலம்
முகம்்துக்ககலாடுக்கின்ற
அடிப் வட்டப்
பிரச்சிவனக்கலான
ஒரு
முற்ை எனவ லாக்கலான
தீர்வு
இந்தக்
கட்டவத்தனமயின்
மீை எனவத
தங்கியிருக்கிறத. நலான்கலாம் அகிலத்தின் அவனத்தலகக்
குழுவின்
ை எனவைவலகவ்களை
விரிவு டுத்தைதம்,
ை எனவ லாரலாட்ட்டத்தக்குள் நுவழகின்ற ்துக்கதலாழிலலா்களைர்கள் த்தனமற்றும்
இவ்களை்ஞர்கள் இவட்டை எனவண்மைய அதன் பிரிவுக்களைத ்துக்கதலாடுஎல்வலவண்மைய
நீட்சி்துக்கசய்ைதம்,
உலக
ை எனவசலாசலிசப்
புரட்சி
ை எனவைவலத்திட்ட்டத்திற்கு புதிண்மைய சக்திகவ்களை ்துக்கைன்்துக்கறடுப் தம்,
ைரலலாற்றிலும்
த்தனமலார்க்சிசத்தின்
உலக
விஞ்்ஞலான
கண்ை எனவணலாட்ட்டத்திலும்
அைர்களுக்குக்
கல்வியூட்டுைவத
ை எனவத்தனமற்்துக்ககலாள்ைதம் 2018 முன்நிறுத்தகின்ற சைலாலலாகும். கலாரல்
த்தனமலார்க்ஸ்
பிறந்த
இருநூறலாைத
ஆண்வட்ட
நலான்கலாம்
அகிலத்தின்
அவனத்தலகக்
குழு,
“்துக்கத்தனமய்யிண்மையலலா்களைர்கள்
உலகத்வத
ல்ை எனவைறு விதத்தனமலாய் ்துக்க லாருள்வி்களைக்கம் த்தனமட்டுை எனவத்தனம
்துக்ககலாடுத்திருக்கிறலார்கள்; ஆனலால் ்துக்கசய்ண்மையப் ட்டை எனவைண்டிண்மையவிட்டண்மையம்,
அதவன த்தனமலாற்றுைத என் தலாகும்” என்ற அைரத
பிர லத்தனமலான கூற்றிற்கு ஏற்றவிதத்தில் ்துக்ககலாண்ட்டலாடும்.
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