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ஆளும் வரக்்கம் உனைக்கும் வரக்்கத்னத பாதுகாக்காத நினலயில் அது  `ஆளும் வரக்்கமாய் 

இருப்பதற்கு தகுதி அற்று இருக்கிறது' எை்றும் `அது தைது பினைப்பிற்காை நினலனமகனை  

சமூகத்திை் மீத கட்டனமக்கிறது' எை்று காரல்்மாரக்்சும் ஏங்சகல்ஸ்சும் கூறிைாரக்ை். அவரக்ை் 

புரட்சியாைரக்ளுக்கு  1848-ல்  முதலாைித்துவத்னத ஐசராப்பிய சதாடட்ிலில்  திணறடிக்க 

அனைப்பு விடுத்தாரக்ை். மக்கைிை் வசந்தகாலம்  பாரிஸ் கம்யூை் மற்றும் புரட்சிகர 

நடவடிக்னககைால் சதாடரப்பட்டு உலகம் முழுவதும்  கம்யூைிச பூதத்னத ஆட்டுவிக்க 

சசய்தது.  எதிரப்்புரட்சியிை் ஆபத்திற்கு மத்தியில் சமூக உறவுகனை ஜைநாயகப்படுத்தியது. 

முதலாைித்துவ ஏகாதிபத்தியத்திை் மத்தியில் உனைக்கும் மக்கைிை் சபாராட்டங்கை் 

சபாதுநல அரசுகனையும் பிை்பு இரண்டாம் உலகப்  சபாரிை் முடிவில் முதலாைித்துவத்னதயும்  

கட்டுப்படுத்தியது, பிறப் பகுதிகைில் சதசியவிடுதனலயும் சமூகசமம்பாட்டு அரசுகனையும் 

சவை்சறடுதத்ு இருக்கிறது. இதற்கினடயில், சில நாடுகை் 1917-கைிை்  ரஷ்யப் புரட்சியில் 

சதாடங்கி சசாசியலிசத்னத கட்டும் பணிகனை  சமற்சகாண்டைர.் அவரக்ை் உற்பத்தினய 

சதனவக்காக சசய்தைர,் சவனல பகிரவ்ு மற்றும்  நியாயமாை சவகுமதி சகாண்ட 

கூட்டுனைப்பு மைப்பாை்னம ஆகியவற்னற வைரத்்தை. சமலும் முழுனமயனடயாத சவற்றி, 

பிரசன்ைகை் மற்றும் பிை்வாங்கை் எை இருப்பினும் இனவ முதலாைித்துவதிற்கும், 

ஏகாதிபத்தியதிற்கும், ஒதுக்கப்பட்ட நினலக்கும் அப்பால் உை்ை உலகத்திற்க்காகவும் சமூக 

நீதிக்காகவும் சபாராடுகிை்றை.      

இை்று கடந்த 10 ஆண்டுகைாக முதலாைிதத்ுவ முரண்கை் அதிகமாகி வருகிறது. 

முதலாைித்துவ ஆளும் வரக்்கம், புதிய தாராைவாதம் அல்லது எஞ்சிய சமூக ஜைநாயகம், 

பணக்கார மற்றும் ஏனை நாடுகை் எை அனைத்தும்  மாரக்்ஸ்சும் ஏங்சகல்ஸ்சும் உதிரத்்த 

சசாற்கைிை் முக்கியத்துவத்னத காட்டுகிை்றை. கடந்த 40 ஆண்டுகைாக மூலதைம், புதிய 

தாராைவாத நிதி மூலதைம் தைது உற்பத்தி இயக்கத்னத இைந்த உற்பத்தி திறை் அற்ற 

சகாை்னையாக மாற்றியிருக்கிறது முதலாைித்துவ சகாை்னககை். சமலும் அது சபருவாரியாை 

மக்களுக்கு ஏை்னம, சமத்துவமிை்னம, சமூகப்பிைவுகை் அரசியலதிகார அடக்குமுனறகை், 

அணுஆயுத அசச்ுறுத்தல், சவகுமக்கை் இயக்கங்கை் மற்றும் புவிசவப்பம், மாசு மற்றும் 

பல்லுயிர ் இைப்புகை் எை இறுதியாக உலனக வாை தகுதி அற்ற இடமாக மாற்றியுை்ைது. 
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இதற்கு சமல், அது சபருந்சதாற்று காலத்தில் உயிரக்னை மூலதை லாபத்திற்கு இனரயாக்கி 

அரசியல் அதிகார அடக்குமுனறகனை அதிகரித்து இருக்கிை்றது. சராஸாலுக்சம்சபரக்் 

சசாசியலிசத்திற்கு மாற்று காட்டுமிராண்டித்தைம் எை எண்ணிைார,் இை்று அது மைித இைம் 

மற்றும் உலகத்திை் அழிவு எை்ற நினலனய எட்டியுை்ைது. 

2010- ல்  இருந்து  அதிருப்தி  சவடித்து  எரிந்துசகாண்டு  இருக்கிறது. 

கடந்த பத்தாண்டுகை் டுைீசிய சபாராட்டங்கைிை் வினைவாக அரபுவசந்தம், அதனை 

சதாடரந்்து ஐசராப்பிய நாடுகைில்  சிக்கை (ஆஸ்சடரிட்டி) நடவடிக்னககளுக்கு எதிராை 

சபாராட்டங்கை், இந்திய முஸ்லிம் சபண்கைிை் குடியுரினமக்காை சபாராட்டம், பை்ைி 

சிறுவரக்ைிை் காலமாற்ற நினலக்கு எதிராை சபாராட்டம், "பிசைக்  னலப்ஸ் சமட்டரஸ்்" 

மற்றும்  பிராை்சிை் " சயல்சலாவ் சவஸ்ட்ஸ் " எை சபாராட்டங்கை் சபாருைாதார நம்பிக்னக 

இை்னமக்கும்  அரசியல் அடக்குமுனறகளுக்கும் எதிராக துருக்கியில் சதாடங்கி சிலியில் 

இருந்து னநஜீரியா வனர நீண்டு இருக்கிறது. 2020-ஆம் ஆண்டு இந்திய விவசாயிகை் ஒை்றிய 

அரசிை் காரப்்சபாசரட் சகாை்னககளுக்கு முட்டுக்கட்னட சபாட்டை, உலகிை் மிகப்சபரிய 

முதலாைித்துவ நாடாை இந்தியாவில் இதுவனர இல்லாத அைவு சதாழிலாைரக்ைிை் 

சபாதுசவனலநிறுத்தம் நடந்து இருக்கிறது.  

இடிந்துவிலும் நினலயில் உை்ை முதலாைித்துவம் சபருந்சதாற்னற சமாசமாக னகயாண்டு 

மூக்குனடந்த நினலயில் இருக்கிறது. முதலாைித்துவம் மக்கைிை் வாை்விலிருந்து 

வாை்வாதாரத்னத பிரித்து சகாடிக்கணக்காை மக்கனை சகாை்று சபாருைாதார 

சநருக்கடிகனை  வரலாற்றில்  இதுவனர  இல்லாத  அைவு  தூண்டியிருக்கிறது. 

2021-ை் மத்தியில் குடிமக்கை் ஏகாதிபத்திய நாடுகைிை் அணுகுமுனறயிை் சகானலகார 

தை்னமனய சகை்வி எழுப்பி இருக்கிறாரக்்கை், லட்சக்கணக்காை மக்கை் பிசரசில் 

சதருக்கைில் இறங்கி அந்த நாட்டு அரனச இைப் படுசகானல குற்றம் சாடட்ி இருக்கிை்றாரக்ை். 

இந்திய மக்களும் அதனை சநாக்கி நகரக்ிறாரக்ை். முதலாைித்துவத்திற்கு எதிராக அதிருப்தி 

அனலகை் எழுந்து இருக்கிை்றது: சிலி  நாட்டு மக்கை் ஒரு மப்பூசச்ி பைங்குடி சபண்னண 

சட்டசனபயில் தனலனமப்சபாறுப்பில் அமரத்்தி இருக்கிறாரக்ை், சபாலிவியாவில் 

ஆட்சிக்கவிை்பு நிகை்ந்து இருக்கிறது, பாலஸ்தீைியரக்ை் இஸ்சரலுக்கு எதிராக இதுவனர 

இல்லாத  அைவு  ஒற்றுனமனய  கண்டு  இருக்கிறாரக்ை். 

முதலாைித்துவ உலகம் அரசியல் சவடிமருந்தாக தற்சபாழுது இருக்கிறது: 

முதலாைித்துவத்திை் சபாருத்தம் சகை்வி எழுப்பப்படுகிறது, அரசியல் ஸ்தாபங்கை் 

தை்னுனடய பிடினய இைந்து வருகிறது மற்றும் சபாது நீசராட்டத்தில் உை்ை ஊடகங்கை் 

நம்பகத்தை்னமனய  இைந்து  உை்ைது. 

அதற்கு மாறாக சசாசியலிச நாடுகைிை் சநாய்த்சதாற்றிை் மீதாை அணுகுமுனற 

பிை்பற்றத்தக்கதாக இருக்கிறது: சீைா, வியட்நாம் மற்றும் கியூபா ஒப்பீட்டைவில் குனறந்த 

மக்கனை இைந்து இருக்கிறது. இனத தாண்டி பிற நாடுகளுக்கு சீைா உதவி சசய்து வைரச்ச்ி 

பானதனயயும் வினரவாக எட்டியிருக்கிறது. 

உண்னமயில் 2021-ல் சீைா அைவிற்க்கு எந்த நாடுகளும் உனைக்கும் மக்களுக்கு 

பங்காற்றவில்னல பிற சசாசியலிச நாடாை கியூபாவிை் பங்கும் குறிப்பிடத்தக்கது. சீைாவிை் 

சாதனையாைது சபாற்றத்தக்கது- அரசியல் மற்றும் சதாழிற்ப்புரட்சிகை், நிலப்பிரபுத்துவனத  

ஒழித்தல், அறுதி ஏை்னமனய ஒழித்தல் மற்றும் சூைலியல் சிக்கல்களுக்கு புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆற்றல்,  காடுவைரப்்பு  மற்றும் அணு இனணப்பு வாயிலாக தீரவ்ு கண்டு வருகிறது.  

தற்சபாழுது ஆட்சிசசய்யும் சீை கம்யூைிஸ்ட் கட்சி தை்னுனடய நூற்றாண்னட 

சகாண்டாடியதில் எந்த ஒரு ஆசச்ிரியமும் இல்னல. இது மைிதகுலத்திற்காை சசாசியலிச 

சபாரட்டத்தில் தவிரக்்க இயலாத ஒை்றாகும், மக்களுக்கு உதவியும் உத்சவகமும் அைித்து 

சசாசியலிஸத்திற்கு  உதாரணமாக  திகை்கிறது. 

இை்று சபாராட்டங்கை் ஆபத்தாை நினலனய எட்டி உை்ைது. முதலாைிதத்ுவ சநருக்கடிகை் பல 

ஆண்டுகலாக காய்ந்து சகாண்டிருந்த நினலயில் இை்று சபருந்சதாற்றிை் காரணமாக  

சகாதிநினலனய எட்டியுை்ைது. இனவ சீைாவிை் சவற்றிக்கு சநரம்ாறாக இருப்பனத 

காணலாம், தனலனம ஏகாதிபத்திய நாடுகை் பிற ஏகாதிபத்திய நாடுகனையும் மற்ற எடுபிடி 
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நாடுகனையும் சீைாவிற்கு எதிராக திருப்பி "புதியப்பைிப்சபார"் ஒை்னற துவக்கியுை்ைது. 

முை்பு இருந்தனத சபாை்று இந்த பைிப்சபாரும் நாடுகைிை் தற்சாரப்ு வைரச்ச்ிக்கு எதிராை 

ஏகாதிபத்தியத்திை் தாக்குதல்கை்   பாலஸ்தீைத்தில் இருந்து சபரூ வனர மற்றும் 

வியட்நாமிலிருந்து சவைிசுலா வனர நீண்டு இருக்கிறது. உலகத்திை் பயமுறுத்தக்  கூடிய 

ஆயுத கிடங்குகை், அணுஆயுதம், ரசாயைம், உயிரியல் மற்றும் இனணயம் சபாை்ற 

ஆயுதங்கை் வழிமுனறயாக பயை்படுத்தப்படுகிறது. இதுவனர இல்லாத அைவு அழிவு சக்திகை் 

சபாறுப்பற்ற சிலரிடம் குவிந்து கிடக்கிறது. இந்த நினலயில் இனவ அனைத்தும் மக்கைிை் 

சசாசியலிச குறிக்சகாை்களுக்கு எதிராக னகயாைப்படுகிறது. 

நமது அறிக்னக பல அபாயங்களுக்கும் அனைத்து கண்டத்னதசசரந்்த சசாசியலிச பண்பாட்டு 

சசயற்பாட்டாைரக்ை் விவாதத்துக்கு மத்தியில் உதித்திருக்கிறது. இந்த அறிக்னக நிகை் 

காலத்தில் நடப்பனத மதிப்பிட்டு, வரக்்கம் மற்றும் நாடுகைிை் சசாசியலிசத்திற்காை 

சபாராட்டங்கனை முை்சைடுக்க வழிவனக சசய்கிறது.  

 

முதலாைித்துவத்திை் புவி அரசியல் சபாருைாதாரமும் சசாசியலிசமும 

 

 

                         முதலாைித்துவமும் புரட்சிகளும் சநருக்கமாைது, பூரஸ்்வா புரட்சி இதனை 

வரலாற்றுக்கு அறிமுகப்படுத்திய நினலயில் இனத புரட்சிகை்  அசச்ுறுத்தியும்  இருக்கிறது, 

1917இை்  ஆரம்பத்தில் இருந்து பிரபலமாை புரட்சிகை் இனத வரலாற்றில் இருந்து 

சவைிசயற்றிக்சகாண்டு இருக்கிை்றை. இந்த முதலாைிதத்ுவ அனமப்பாைது 

தாராைவாதிகைிை்  கட்டுக்கனதகளுக்கு மாறாக சசயற்க்னகயாை ஒரு அனமப்பு. இது 

`சுதந்திரமாை உனைப்னப புறநினல உணரத்லில் இருந்து பிரித்துனவத்திருக்கிறது` மற்றும் 

`மண்  இயற்னக சதாழிற்சானலயாக`  இருப்பதில் இருந்தும் பிற  உற்பத்தி  கருவிகைிடம்  

இருந்தும்  பிரித்து உை்ைது.     

இந்த எைினமயாை உண்னம பரவலாக சசாசியலிஸ்டுகைினடசய புரிந்து சகாை்ைப்பட 

சவண்டிய அைவு புரிந்துசகாை்ைப்படவில்னல. சபால்சஷவிக்குகளும் மூை்றாம் அகிலமும் 

புரிந்து சகாண்டது சபாை்று முதலாைித்துவமும் ஏகாதிபத்தியமும் சசரந்்து சசல்லக்கூடியது. 

இனவ இரண்டுசம நாடுகை் மற்றும் வரக்்கங்கைிை் சசாசியலிசத்திற்காை சபாராட்டங்களுக்கு 

முட்டுக்கட்னடயாக அரசியல்சபாருைாதாரம் மற்றும் புவி அரசியல் தைங்கைில் திகை்கிறது. 

சமலும், அனைத்து சமத்துவ சமூகங்களும் முதலாைித்துவத்னத எதிரக்்கிை்றது, இை்று 

பைங்குடி மக்கை் அதை் தாக்குதல்கனை எதிரத்்து வருகிறாரக்ை். இவரக்ை் பைனமயாை சட்டம், 

நிலம், சுற்றுசூைல்  மற்றும் சமூகம் எை்கிை்ற சபயரக்ைில் முதலாைித்துவத்னத 

எதிரக்்கிறாரக்ை். 

அரசியல் ரீதியாக அணிதிரட்டபட்ட முதலாைிகளுக்கும் சதாழிலாைரக்ளுக்கும் நடக்கும் இந்த 

வரக்்கப்  சபாரில் சதாழிலாைரக்ை் முதலாைிகனை கட்டாயப்படுத்தி மூலதைத்திை் மீதாை 

கட்டுப்பாடுகை், சலுனககை் மற்றும் மூலதைத்திை் மீதாை வரி சபாை்றவற்னற சவை்று நிலம், 

உனைப்பு மற்றும் சமூகத்னதக்  காக்கிை்றை.    

சரவ்சதச அைவு சீரற்ற மற்றும் ஒை்று சசரந்்த வைரச்ச்ிக்கு இனடயிலாை இயங்கியலில், 

சக்திவாய்ந்த நாடுகை் தைது சமலாண்னமனய பாதுகாக்க  சபாருைாதாரம், ராணுவம் மற்றும்  

அரசியனல பயை்படுதத்ுகிறது, அடிக்கடி இந்த நாடுகளுக்குை் சபாட்டியும் உண்டு. 

அவரக்ளுக்கு எதிராக சபாராடுபவரக்ை் தைது உற்பத்தி சக்தினய அரசிை் வழிகாட்டுதல் படி 

சபருக்கவும் சபாருைாதார  இனறயாண்னமனய பாதுகாக்கவும் முயல்கிறாரக்ை், இனவ உலக 

சந்னதனய விரிவுபடுத்தசவா அல்லது ஏகாதிபத்யசமா அல்ல, இது உற்பதத்ித்திறனை உலகம் 

முழுவதும் பரப்புபவதற்க்காைது. எங்கு தைியார ்மூலதைம் அரசியல் அதிகாரத்தில் இருந்து 

தை்ைி னவக்கப்படுகிறசதா அங்கு சபாருைாதார வைரச்ச்ியும் சவற்றியும் 

ஏகாதிபத்தியத்துக்கு சவால் விடும். ஏகாதிபதியாத்திற்கு எதிராை சபாராட்டங்கைிை் 

வினைசச்ல்தாை்  "பல்முனை அரசியல்சபாருைாதாரம்" (மல்டிசபாலாரிடட்ி) அல்லது ஹியூசகா 
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சாசவஸ் கூறியது சபாை்று  "ப்ளூரிசபாலாரிட்டி", இதற்கு அரத்்தம் பல்துருவ அதிகாரம் மற்றும் 

பலவனக சதசியசபாருைாதார சசாசலிசம். 

ஆரம்பகட்ட பல்முனை அரசியல்சபாருைாதாரமாைது பிரிட்டை், பிராை்ஸ், சஜரம்ைி, 

அசமரிக்கா மற்றும்  ஜப்பாை் ஆகிய நாடுகளுக்கு இனடயிலாை சபாட்டி, இனவ சந்னத 

பிடிப்பதற்கு மட்டும் அல்லாமல் காலைியத்திற்கும் சபாருைாதார பிரசதசத்னத பிடிப்பதற்கும் 

ஆகும். இவரக்ை் வலுவற்ற அரசுகனை அரசல்லாத பிரசதசங்கனை தற்சபாழுதும் 

எடுக்கிறாரக்ை். 

இந்த  சபாட்டியாைது  முதலாைித்துவ ஏகாதிபத்யத்தால் சதாற்றுவிக்கப்பட்டு முதல் 

உலகப்சபார ்மற்றும் 30 வருட சநருக்கடியில்  (1914-1945) முடிவனடந்தை, இதனை சதாடரந்்து 

வரக்்கம் மற்றும் சதசிய சபாராட்டங்கை் மற்றும் பாசிசத்திை் வீை்சச்ியில் முடிவனடந்தை, 

இரண்டு உலனக திருப்பி சபாட்ட புரட்சிகை்- ரஷ்ய மற்றும் சீை புரட்சி- காலைியத்துற்கு 

எதிராக நிை்றது. இந்த சநருக்கடிகைிை் திட்ட வனரவு தடமறிவதற்கு தகுதியாைது, இந்த 

சபாட்டியாைது முதலாைித்துவ ஏகாதிபத்யத்தால் சதாற்றுவிக்கப்பட்டு முதல் உலகப்சபார ்

மற்றும் 30 வருட சநருக்கடியில்  (1914-1945) முடிவனடந்தை, இதனை சதாடரந்்து வரக்்கம் 

மற்றும் சதசிய சபாராடட்ங்கை் மற்றும் பாசிசத்திை் வீை்சச்ியில் முடிவனடந்தை, இரண்டு 

உலனக திருப்பி சபாட்ட புரட்சிகை்- ரஷ்யா மற்றும் சீைபுரட்சி- காலைியத்துற்கு எதிராக 

நிை்றது. இந்த சநருக்கடிகைிை் திட்ட வனரவு தடமறிவதற்கு தகுதியாைது. 

 

ஏகாதிபத்திய சநருக்கடி 

 

 

                             ட்சாரிை் ருஷ்ய ஏகாதிபத்தியம் சங்கிலியிை் வலுவற்ற இனணப்பாக இருந்தது. 

இதற்கு எதிராை ருஷ்ய  புரட்சி மைிதகுலத்திை் சசாசியலிச பானதனய துவங்கி னவத்துை்ைது. 

இது முதலாைித்துவ நாடுகளுக்கு சவைிசய நடந்த நினலயில் தைது உற்பத்தி சக்திகனையும் 

சமூக நீதினயயும் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக அனடயசவண்டியிருந்தது. உண்னமயில் 

ருஷ்ய மற்றும் சீை புரட்சி முற்சபாக்கு இயக்கங்களுக்கு இரண்டு கண்கைாக திகை்ந்து 

ஏகாதிபத்தியத்னத தாக்கியது. பாசிசத்துக்கு எதிராை சவற்றி ஐசராப்பாவிலும் ஆசியாவிலும் 

இசரண்டிலிருந்து மூை்றுசகாடி உயிரக்னை பழிவாங்கியது. 

சீைா முக்கியமாை பாசிச எதிரப்்பு சநசநாடாக அறியப்பட்டது. 1943 அைவில் அனைத்து 

சமத்துவமற்ற ஒப்பந்தங்களுக்கும் முடிவுகட்டியது மட்டும் அல்லாமல் 1945-ல்  ஐ.நா னவ 

உருவாக்கிய ஐந்து நாடுகளுை் ஒை்றாகும். பிறகு நாை்கு வருடம் கழித்து மாசவாவிை் 

சசஞ்சசனை உை்நாட்டுப்சபாரில் ஜப்பாைிய சதால்வினய அடுத்து சவற்றி அனடந்தது. 

ஆைாலும், அசமரிக்கா சீைானவ 1971-வனர ஐக்கியநாடுகை் சனபனய விட்டும்  பாதுகாப்பு 

கவுை்சினலவிட்டும் விலக்கி னவதத்ிருந்தது. 

ஏகாதிபத்திய சநருக்கடியில் காலைிய மற்றும் அனரக்காலைிய நாடுகை் சுதந்திரம் அனடந்த 

நினலயில் இனவ சீைாவாலும் சசாவியத் ஒை்றியத்தாலும் ஆதரிக்கப்பட்டை. இதற்கு 

சநரம்ாறாக, அசமரிக்காவிை் நினல சபாலியாைது. அது சமற்குலக நாடுகைிை் 

சமலாண்னமனய பாதுகாத்தது, ஹிசராஷிமா மற்றும் நாகசாகியில் அணுகுண்டு வீசி 

சசாவியத் ஒை்றியத்னத அசச்ுறுத்தியது. அசமரிக்கா முை்பு காலைிகைாக இருந்த நாடுகைிை் 

சபாருைாதாரத்னத அனடய துடித்தது, சில ஆதரவுகனை அைித்தாலும் 1945-ல் இருந்து 50 முனற 

மூை்றாம் உலகநாடுகைிை் மீது சபார ் நடத்தியுை்ைது. அசமரிக்கா மிக உயரந்்த சபாரக்் 

கருவிகனை னவத்திருந்தாலும் அனவ விடுதனல வீரரக்ைிை் உறுதிக்கு ஈடு இல்லாதது. 

உதாரணமாக சகாரிய பனடகளுக்கு உதவிய சீை பனடகை் மற்றும் ச ா.சீ.மிை் 

தனலனமயிலாை வியடந்ாம் பனட. அசமரிக்க பனடகை் ஈராக், சிரியா மற்றும் கனடசியாக 

ஆப்காைிஸ்தாைில் தற்சபாழுது சதால்வி அனடந்துை்ைது. 

சுதந்திரமாை மூை்றாம் உலக நாடுகை் சுய அதிகாரத்னதயும் சமத்துவமாை சதசிய 

வைரச்ச்ினயயும் மற்றும் சதாழில்மயப்படுத்தனலயும்  சகாண்டு ஏகாதிபதத்ியத்னத உனடக்க 
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நினைக்கிறது, அனத சசாசியலிச நாடுகைிை் உதவியாலும் ஊக்கத்தாலும் தைது உற்பத்தி 

அனமப்புகனை வலுப்படுத்த சவண்டும். அசத சநரத்தில் 1970-ல் இருந்து 1980-வனர புதிதாக 

சதாழில்மயமாக்கப்பட்ட நாடுகைாை பிரிக்ஸ் (பி.ஆர.்ஐ.சி.எஸ்) மற்றும் வைரந்்துவரும் 

சபாருைாதாரங்கை் சவற்றிக்கு சபயர ் சபாைனவ, பிற நாடுகளும் சில நை்னமகனை 

அனடந்துை்ைை.   

சசாவியத் ஒை்றியத்திை் வீை்சச்ி சசாசியலிசத்திற்கு ஒரு தற்காலிக பிை்ைனடவு எைினும் 

இனவ அதை் சதாடக்கத்திை் முடிசவ தவிர சசாசியலிசத்திை் வீை்சச்ியல்ல. சசாசலிசம் 

அதனை சதாடரந்்து கம்யூைிசத்திற்காை பானத நீண்ட பானதயாகும், இதனை சமற்சகாண்ட 

சமூகங்கை் மாயமாக வரக்்க மற்றும் சமூக முரண்கனை விடுக்கவில்னல பிை்ைனடவு எை்பது 

நடக்கக்கூடிய ஒை்று. சமாத்தமாக சசாசியலிச புரட்சிகை் இதுவனர ஏனை நாடுகைில் தாை் 

நடந்து இருக்கிறது இனவ தைது உற்பத்தி சக்திகனை ஏகாதிபத்திய சாரப்ில் இருந்து நீக்கி 

அதற்கு எதிராக அவற்னற வைரக்்கிறது. ஸ்டாலிைிை் கசலக்ட்டிவிசமும் மற்றும் மாசவாவிை் 

கிசரட் லீப் சபாரச்வரட்ும் இப்படிப்பட்ட சிக்கல்கைிை் ஒருசசரக்்னக தாை். 

 இதுவனர நடந்த சசாசியலிச கனதகை் ஏங்கல்ஸ் மைதில் இவ்வாறாக பிரதிபலிக்கிறது, 

சசாசலிசம் 'காலத்திற்கும் சகட்டிதட்டிப்சபாை அனமப்பு கினடயாது', அது நினலயாை 

மாற்றங்கனையும் உருமாற்றங்கனையும் சகாண்டது. மாரக்்ஸ் சதாழிலாைரக்ை் புரட்சினய 

பற்றி இவ்வாறாக கூறுகிறார.் 

 

......சதாழிலாைரக்ைிை் புரட்சி இனடயிராது தை்னை விமரச்ித்து சகாை்ளும், இனடயிராது 

தை்னை குறுக்கிட்டு சகாை்ளும் ....மறுபடியும் புதிய சதாடக்கத்னத சதாடங்க முயற்சிக்கும்; 

முதல் முயற்சியாைது எதிரிகை் மீது ஏைைம் சகாண்ட பூரணதத்ுவம் அற்ற  அனரகுனற 

நடவடிக்னககை், வலினமயிை்னம மற்றும் அற்பத்தைமாக எதிரிகை் வீை்ந்துவிட்டதாக 

நினைக்கும் சபாழுது அவரக்ை் பூமியில் இருந்து  வலினமனய திரட்டி மிகப்சபரிய அனமப்பாக 

இதுவனர இல்லாத அைவு திரண்டு உயரவ்ாரக்ை், தைது குற்றிக்சகாை்கனை பலமுனற 

தகவனமத்து சகாை்வாரக்ை் -அைால் ஒரு தருணத்தில் எதிரப்்புரட்சி இயலாத காரியம் ஆகும். 

நம்முனடய இந்த காலவனரயற்ற சபரும் முயற்சிக்கு சவண்டியது சசாவியத் ஒை்றியத்திை் 

மரபுகனை காப்பாற்றுவது. இதுவனர அனைத்து முயற்சிகளும் அதை் சாதனைகளும், 

வனறயனரகனையும், சதாை்விகளும் இருப்புநினல குறிப்பில் இருக்கிறது. இதில் 

நனகப்புக்குரியது எதுசவை்றால் இந்த முயற்சிகை் முதலாைித்துவத்னத சநருக்கடியிலிருந்து 

காத்திருக்கிை்றது . 

 

முதலாைித்துவ சநருக்கடி  

 

வைரந்்து வரும் மாரக்்சிய, சலைிைிய மற்றும் பிற மாரக்்சிய கண்சணாடட்ங்கை் மிக சரியாக 

முதலாைித்துவம் தைது முதிரந்்த நினலனய 20-ஆம் நூற்றண்டில் எட்டிவிட்டது எை 

வாதிட்டைர.் அது தைது வரலாற்று கடனமயாை உற்பத்தி சக்திகனை சபருக்குவனத 

குைப்பத்தாலும் தை்னுனடய சகாடூர முனறயாலும் நினறசவற்றி இருக்கிறது. முை்பு 

முதலாைித்துவம் உனைப்னப சமூகமயப்படுதத்ியது பிை்பு ஏகசபாக முதலாைிதத்ுவம் 

சதாழில்நுட்பம் மற்றும் உனைப்பு பிரிவினைனய சதாழிலாைரக்ைினடசய ஆைமாக்கி உை்ைது. 

அதை்பிை் முதலாைித்துவம் சபாட்டினய தீவிரமாக்கி நை்னமகனை சகாடுத்த நினலயில் 

தற்சபாழுது அது ஒரு வட்டி ஏகசபாகமாக மாறி இருக்கிறது. அது வைங்கனை சபாட்டினய 

முறியடிப்பதற்கு பயை்படுத்தி வருகிறது. 

 .இந்த முதிரந்்து சபாை முதலாைித்துவம் உலனக 30 வருட சநருக்கடியில் தை்ைியது, 1945-க்கு 

பிறகு நினலப்படுத்தப்பட்டு 30 வருட சபாற்காலதன்த கண்டது. இதற்க்கு காரணமாக இருந்தது 

சமூகநலை் பாதுகாப்பு, சபாதுத்துனற மற்றும் திட்டமிடல். ஜப்பாை், சதற்கு சகாரியா மற்றும் 

தய்வாை் சபாை்ற நாடுகை் சசாசியலிச நாடுகைிடம் இருந்து நிலசீரனமப்பு சகாை்னக 
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கருவிகனை சபற்றை. இந்த முை்சைடுப்புகை் வைரச்ச்ி, சதாழிலாைரக்ை் நுகரன்வ 

அதிகரித்தல், காலைிய சந்னதகளுக்கு நஷ்டஈடு, ஆராய்சச்ி மற்றும் உற்பத்தி 

சமம்பாட்டிற்காை ஆதரவுகனை அைித்தது. அசமரிக்கா இந்த அற்புதமாை சீரனமப்புகனை 

சகித்துக்சகாை்ை வற்புறுத்தப்பட்டது, ஏசைை்றால் அவரக்ை் சமற்க்குலக 

சதாழிலாைரக்னையும்   கிைக்குலக விவசாயிகனையும் கம்யூைிஸத்தில் இருந்து 

தடுப்பதற்காக முயற்சிதத்ாரக்ை்.   

 அதனுனடய ஈரப்்பு கணிசமாக இருந்தது. கம்யூைிஸ்டுகைால் வழி நடத்தப்படக்கூடிய 

நினலயாை வைரச்ச்ினய சதாழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகைால் நிகை்த்தியது. சசாவியத ்

ஒை்றியம் அணு ஆயுதத்னத 1949-ஆம்  ஆண்டில் சசய்தது பிறகு ஸ்புட்ைிக் 

சசயற்னகக்சகானையும் பிை் 1961-இல்  யூரிகாசகாரினையும்   பூமியிை் சுற்றுவட்டப் 

பானதயில் நிறுத்தியது. இதை் வினைவாக அசமரிக்கா தைது சபாறானமனயயும் 

தற்சபருனமனயயும்  மைிதனை நிலவுக்கு அனுப்பி காட்டியது. 

.சபருவாரியாை மூை்றாம் உலகம் கம்யூைிசத்ததிை் பக்கம் சசை்றது சபரிய ஆசச்ரியம் 

கினடயாது. இனவ  சுயசாரப்ாை சதசிய வைரச்ச்ினய  சநாக்கி சசை்றை. சமலும் சீைா மற்றும் 

சசாவியத் வைரச்ச்ினய சமற்கு வைரச்ச்ினய விட அதிகமாக பரிந்துனர சசய்தாரக்ை். 

சபாருக்கு பிந்னதய காலத்தில் உலகம் இடது பக்கம் நகரந்்தது, சரவ்சதச ஒழுங்கனமப்பும் கூட. 

அசமரிக்கா பிரிட்டாைிய 19-ஆம் நூற்றாண்டு ஆதிக்கத்னத கட்ட நினைத்தாலும் உலகம் 

பல்முனை அரசியல்சபாருைாதார அனமப்புகனை சநாக்கி நகரக்ிறது. அசமரிக்காவிை் 

பைிப்சபார ் நனடயாைது எடுபடவில்னல, அசமரிக்கா பிற முதலாைித்துவ சக்திகைிை் அரசு 

வழிக்காட்டுதலிை் வழியாை வைரச்ச்ியால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, சசாசியலிசங்கை் 

நினலப்சபற்று சபருகத்  சதாடங்கியுை்ைை.  மூை்றாம் உலக நாடுகை் தைது 

இனறயாண்னமனய பாதுகாத்துக்  சகாண்டிருக்கிை்றை. 

.சரவ்சதச ஆட்சிமுனறகை் பிசரை்டை் வுட்ஸ் நிறுவைங்கனை மற்றும் ஐக்கிய நாடுகை் 

சனபனய னமயமாக னவத்து சமதத்ுவம், சதசிய இனறயாண்னம மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு 

இை்னம ஆகியவற்னற வலியுறுத்துகிறது. 

அசமரிக்கா டாலனர உலகத்திை் மீது திணித்திருக்கிறது. ஆைால் டாலர-்தங்க 

மாற்றனவகளுக்கு மட்டுசம வாக்குறுதி அைித்திருக்கிறது. அது சநட்சடானவ உருவாக்கியசத 

வாரஸ்ா ஒப்பந்த அனமப்னப தாக்கத்தாை்.  

மூலதை கட்டுப்பாடுகை், திட்டமிடல், சபாருைாதார மற்றும் வணிக சமலாண்னம, நிதி மற்றும் 

பணக்சகாை்னக ஆகியனவ முழுனமயாை சதசிய வைரச்ச்ினய சநாக்கி நகரத்்தியது, இனவ 

அனைத்திற்கும் காரணம் மூலதைம் சதசிய கூண்டிற்குை் இருந்த காரணம் தாை்.      

 மூை்றாம் உலக நாடுகை் பிை் தங்கியிருந்த நினலயில் சக்தி வாய்ந்த சரவ்்சதச இயக்கங்கை், 

சபண்டுங் மாநாட்டிை் அணிசசரா இயக்கங்கை, சீைா முதற்சகாண்டு 77க்கு சமலாை 

குழுக்கை் மற்றும் சரவ்சதச வணிகம் மற்றும் வைரச்ச்ி மாநாடு ஐக்கிய நாடுகைிை் வணிகம் 

மற்றும் வைரச்ச்ிக்காை மாநாடு ஆகியனவ வைரச்ச்ினய காட்டியது  - சுயநிரண்யம் மற்றும் 

சதற்கு-சதற்கு கூட்டுறவுகளும் அடக்கம். அனமதியாக ஒருங்கினணந்து வாை்வதற்காை ஐந்து 

சகாை்னககை்- இனறயாண்னம மரியானதனய, பிராந்திய நிரண்யம், ஆக்கிரமிப்பு சபார ்

இல்லானம, உை்நாட்டு விவகாரங்கைில் பிற தனலயீடு இல்லானம, சமத்துவம் மற்றும் பரஸ்பர 

நை்னம மற்றும் அனமதியாக ஒை்றுகூடி வாை்தல்- ஜு எை்லாய் யாலும் ஜவ ரல்ால் 

சநருவாலும் 1954-ல் ஒப்புக்சகாை்ைப்படட்து, இனவ முதலாைித்துவத்துக்கும் 

ஏகாதிபத்தியத்துக்கும் பிை்ைனடனவ தந்தது. 

இடது அணிக்குை்ளும் மாற்றம் நடந்தை, முக்கியமாக சீைா-சசாவியத் பிரிவு மிகவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட இடது சசாசியலிசத்திை்  சரிவு. 

எைினும் மூலதைம் ஏகாதிபத்திய முதலாைிகைிை் னககைில் இருந்தது . அது தைது உற்பத்தி 

திறனை அரசு, உனைக்கும் வரக்்கத்திை் நுகரவ்ு திறை் அதிகரிப்பு, சமூக வைரச்ச்ி 

பணிகனையும் நுகரன்வயும்  அதிகப்படுத்தியதால் தவிரக்்க இயலாதவாறு உற்பத்தி நுகரன்வ 

மிஞ்சியது. உற்பத்தி திறை் அரசிை் உதவியிை் கீை் சபருகியது. சமற்குலக நாடுகைிை் 

சதாழிலாைரக்ை்  அனமப்பு மற்றும் மூை்றாம் உலக நாடுகைிை் அதிகமாை  கூலியும் 
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வினலயும் ஏகாதிபத்திய லாபத்னத நசுக்கிை. பிறகு முதலீடும் வைரச்ச்ியும் சிறிதாகிப்  

சபாருைாதார சநக்கடிக்குை் நுனைந்தது ஏகாதிபத்தியம்: இரண்டாவது மந்தநினல 1970-ல் 

வியட்நாமில் அசமரிக்காவிை் சதால்வியுடை் சசரந்்து நடந்தது. 

 

புதிய தாராைமயம்: அமுதமா அல்லது முதிரந்்த முதலாைித்துவமா 

 

 

 

                          முதலாைிதத்ுவ சபாருைாதாரத்திற்கு தற்சபாழுது சதரவ்ுசசய்யும் வாய்ப்பு 

உை்ைது: ஆைமாை சமூக சீரத்ிருத்தம், அரசுடனம மற்றும் மூை்றாம் உலக நாடுகைிை் 

சதனவனய அதிகரிக்க முதலீடு சசய்தல் அல்லது புதியதாராைவாத வங்கிகைிை் சபாருக்கு 

பிை்ைாை மூலதை கட்டுப்பாடுகனை தகரத்்து மூலதைத்னத தை்நாட்டில் இருந்து 

சவைிசயற்றி பிற நாடுகைில் முதலீடு சசய்வது. முதல் சதரவ்ு உனைக்கும் மக்களுக்கும் 

மூை்றாம் உலக நாடுகளுக்கும் நை்னம திருவதாகும், இரண்டாம் சதரவ்ு மூலதைத்துக்கும்  

அதை் எடுபிடி தரகரக்ளுக்கும் சாதகமாைதாகும். 

.மூலதைம் சவை்றது. இடதுசாரிகை் அரசியல் ரீதியாகவும் அறிவுசாரந்்த நடவடிக்னக 

ரீதியாகவும்  வலுவற்று இருந்தைர,் வரலாற்று ரீதியாக சீரத்ிருத்தத்தால் பரவலாக முதல் 

உலகப்சபார,் 1917-க்கு பிை்ைாை சசாசியலிச புரட்சிகை், நயவஞ்சக பைிப்சபார ் மற்றும் 

சபாதுநல அரசுகைால் உயரத்்தப்பட்ட வாை்வு நினலயால்  பிைவுபட்டு  இருந்தைர.் 

இடதுசாரிகைால் சபருவாரியாை மக்கனை அணிதிரட்ட இயலவில்னல- சதாழிலாைரக்ை், 

சபண்கை், சதசிய விடுதனல இயக்கங்கை்- முதல் சதரவ்ில் அனைத்னதயும் சபறக்கூடிய 

வாய்ப்பு இருந்தது இரண்டாம் சதரவ்ில் அனைத்னதயும் இைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது. 

அைால், மூை்றாம் உலக நாடுகைில் கூட அரத்்தமுை்ை அரசியல் மாற்று இல்லாமல் சபாைது. 

சசாசியலிசமும் புரட்சியும் முை்சைறுகிற நினலயில் உதாரணமாக ஆப்காைிஸ்தாை், ஏமை், 

அங்சகாலா மற்றும் நிகராகுவா ஆகிய நாடுகளுக்கு ஏகாதிபதியத்தில் இருந்து அழுத்தம் 

தரப்பட்டது, இதில் சசாவியத் ஒை்றியத்திை் எதிரப்்புரட்சி தரகரக்ளும் அடக்கம். 

புதிய தாராைமயம் தை்னுனடய வரனவ சதாழிலாைரக்ளுக்கு கினடத்த  வரலாற்றுப்  

பயை்கனை தாக்குவதை் மூலம் அறிவித்துை்ைது. இது மூை்றாம் உலகம் மீதாை வட்டி 

விகிதத்னத ஏற்றுவதை் மூலம் நாடுகனை 20 ஆண்டுகை் பிை் தை்ைி அதிரச்ச்ி அைிதத்ுை்ைது. 

உனைக்கும் மக்கைிை் துயரம் முை்ைாை் சசாவியத் ஒை்றியத்தில், ஐசராப்பிய நாடுகைிலும் 

பரவியுை்ைது. 

.புதிய தாராைமயம் ஆடச்ிசசய்தாலும், அது சதாற்று உை்ைது. ஏகாதிபத்திய நாடுகை் கூட 

தைது சக்திவாய்ந்த முதலாைித்துவ வைரச்ச்ினய இைந்துை்ைது. இது சதாற்கடிக்கப் 

படசவண்டிய அறிவற்ற வஞ்சகமாை ஒரு அனமப்பு. இது ஏகசபாக முதலாைித்துவத்திை் 

குறிப்பிட்ட நினலயில் உருவாகி உை்ைதால், மூலதை சலுனககனை உனைக்கும் மக்களுக்கு 

எதிராக உயரத்்தி பிடிக்கிறது, சசாசியலிச மற்றும் சதசிய தை்ைாட்சிக்கு எதிராக இருக்கிறது. 

இனவ சபாருைாதார சுதந்திரம், தைியுடனம உரினமகை் மற்றும் சுதந்திர சந்னத சபாக்கு 

சபாை்ற வாசகங்கைால் புகை்பாடி வருகிை்றது. 

இது 50 ஆண்டுகளுக்கு பிை்ைாை மறுமலரச்ச்ி, புதிய தாராைவாத மூலதை கைவு எை்பது 

சவசறதும் அல்ல, அது 1914-க்கு முை்பாை எசதசச்திகார மற்றும் ஏகாதிபத்திய மூலதைத்திை் 

கைவாகும். 

எைினும், வரலாற்று கடிகாரம் பிை்சைாக்கி சசல்லாது மற்றும் நவீை-தாராைமயமும் சீரற்ற 

முனறயில் முை்சைறி உை்ைது- ஆங்கிசலா-அசமரிக்க நாடுகை் சவகுதூரம் சசை்றுவிட்டது- 

அைால் ஒவ்சவாரு அடியிலும் சபரும் எதிரப்்னப சந்தித்து இருக்கிறது. 
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உை்நாட்டில் புதிய தாராைவாதம் அரசு உனடனமனய, கட்டுப்பாடுகனை, சமூக 

பாதுகாப்புகனை பிை்னுக்கு தை்ைி இருக்கிறது. சமலும்,  சதாழிற் சங்கங்கை் மீது தாக்குதல் 

நடத்தி இருக்கிறது, உனைக்கும் மக்கைிை் சவனலயிை்னமனய அதிகரித்து இருக்கிறது, 

உண்னமயாை கூலி சதங்கியுை்ைது, சிறிய பயை்கனை உனடய சபாதுநல அரசுகளுக்கு 

எதிராக இவற்றுக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்தியுை்ைது. சக்திவாய்ந்த சவனல 

தருபவரக்னையும் மற்றும் சிறிதைவு சமூக சசனவகனையும் தாை் விட்டு னவத்துை்ைது. 

சரவ்சதச அைவில் சரவ்சதச நாணய நிதியம்(ஐ.எம்.எப்) மாற்றும் உலக வங்கி ஆகியவற்னற 

ஏகாதிபத்தியங்கை் தைது சவனலயாை் சபால் மாற்றிவிட்டை. கடை் சகாடுப்பவரக்ைிை் 

சபாறுப்னப கவைிக்காதவாறு இருந்துசகாண்டு, மூை்றாம் உலக நாடுகனை வற்புறுத்தி கடை் 

சசலுத்த னவக்கிறாரகை். 1980 மற்றும் 1990-கைில் மூை்றாம் உலக நாடுகை் ஏற்றுமதினய 

சபருக்கியது. அத்தியாவிசிய சரக்குப் சபாருை்களுக்காை சந்னத நிரப்பப்பட்டு வினல, 

வருமாைம் மற்றும் ஏற்றுமதி வருவாயும் சரிந்தது. இந்த நினலயில் உை்ை நாடுகைிடம் கடை் 

சகட்டு அரசுடை் இனணந்த வைரச்ச்ினய ஏகாதிபத்தியம் தடுத்தது. மூை்றாம் உலகிற்கு 

உற்பத்தியும் சபாட்டியும் சதனவயாைது மற்றும் இதைால் அவரக்ை் கடனை  எைிதாக 

அனடத்திருக்க முடியும். இதற்கினடயில் ஏகாதிபத்தியங்கை்  மூை்றாம் உலக நாடுகைிை் 

வைங்கனையும், சரக்கு மற்றும் உனைப்னபயும், இனறயாண்னமனயயும், மக்கை் 

ஜைநாயகத்னதயும், சதசிய வைரச்ச்ினயயும் எடுத்துக்  சகாை்வதை் மூலம்  வைரச்ச்ினய 

தடுத்து நிறுத்தியது. 

முடிவுக்கட்டத்தில் உை்ை முதலாைித்துவம் தைது அரசியல் சமலாதிக்கத்னத  மட்டும் தாை் 

தவறாக பயை்படுத்த இயலும். அைால் சரிகிை்ற சபாருைாதார வைரச்ச்ி, உற்பத்தி வைரச்ச்ி 

மற்றும் முதலீட்னட மாற்ற இயலாது. முதலாைித்துவம் துயரமாக வரிசசலுத்த மறுக்கிறது, 

கூலி அல்லது சபாருை்கைிை் வினல கட்டாய சதனவகனை சமாசமாக்கி சமத்துவமிை்னமனய 

அதிகரித்து உை்ைது, தைது சதாழிற்சானலகனை குனறந்த கூலி கினடக்கும் இடங்களுக்கு 

மாற்றி உை்ைது.  

சமாசமாைது எதுசவை்றால் உற்பத்தியில் முதலீடு சசய்யாதது, குறிப்பாக ஏகாதிபத்திய 

நாடுகைிை் உற்பத்தி இல்லா வணிக நடவடிக்னககைில் ஈடுபடுகிறது. அசமரிக்கா இந்த 

நடவடிக்னககனை எைிதாக்குகிறது. 1971-ை் அைவில் வணிக நடவடிக்னககைில் இருந்து 

தங்கத்னத விலக்கி டாலரால் வகுக்கப்பட்ட வணிகத்னத ஊக்கப் படுத்தியதால் டாலருனடய 

மதிப்பும் சதனவயும் உயரந்்தது. உயரந்்து சகாண்டிருந்த கடை் மற்றும் சசாத்துக்  

குமிழிகை்(அசசட் பப்பிை்ஸ்) பணத்னத உனைக்கும் மக்கைிை் னககைில் இருந்தும், சிறு 

வியாபாரிகைிடம் இருந்தும், அரசு மற்றும் வரி சசலுத்துசவாரிடம் இருந்தும் உறுஞ்சி 

இருக்கிை்றது, சில பிரமுகரக்ைிடம் வைம் சபருகி இருப்பதற்காை காரணம்  அரசுகை் நிதி 

சநருக்கடி காலங்கைில் கடை் சகாடுப்பவரக்ளுக்சக சாதகமாக இருக்கிை்றை. 

தகவல் சதாழில்நுட்பம் (ஐ.சி.டி) மிகப்சபரிய எதிரினடயாை பங்காக இனவ அனைத்திலும் 

இருந்திருக்கிறது. சசாசியலிச சகாப்தத்தில் சசாதனை தை்ைாை்வியல்(எஸ்பிரிசமண்டல் 

னசசபரை்ாடிக்ஸ்) தகவல் சதாழில்நுட்பம் ஜைநாயக சசாசியலிச சபாருைாதார சமை்னம 

திட்டமிடலுக்கும் உபசயாகப்படும் ஆற்றலாக கண்டது. புதிய தாராைவாத சபாருைாதாரம் 

இந்த ஆற்றனல உற்பத்தினய சதானலவில் இருந்து கட்டுப்படுத்த, மூலதைத்னத 

மத்தியப்படுத்த மற்றும் குவிக்க உதவ, சகாை்னையடிப்பதற்காகவும் நிதிமூலதை குருட்டு 

ஆதாய சவட்னடக்காகவும், நிலங்கனையும் வைங்கனையும் எடுத்துக் சகாை்ைவும், சவனல 

சசய்பவரக்ை் மீது ஆதிக்கம் சசலுத்தவும் வாடிக்னகயாைரக்னை னகயாை்வதற்க்காகவும், 

சதனவ சாரந்்த சிக்கல்கனை அணுகாமல் குறுகிய பானதனய சதரவ்ு சசய்து சபாலியாை 

சதனவகனை சபருக்குவது சபாை்றவற்றுக்கு உபசயாகப்பட்டிருக்கிறது. இப்படிப்படட் 

மூலதைங்கை் மைித நல்வாை்னவ, சவனலகைிை் அைவு மற்றும் தரம் மற்றும் சமூக 

சசனவகனை நலிவனடய சசய்திருக்கிறது. 

 புதிய தாராைவாத முதலாைித்துவம் சமதுவாை வைரச்ச்ிக்கு அப்பால் சுற்றுசூைல் மாசு, 

காலநினல மாற்றம், பல்லுயிர ்இைப்பு மற்றும் பண்னண விலங்குகை் மீதாை சகாடூரம் எை 

பூமி மைிதனுக்கு அைித்த பரிசுகை் லாபமாகவும்  சகாை்னையாகவும்  மாறியுை்ைது. 
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அறிவுசாரந்்த அரசு மற்றும் சரவ்சதச நடவடிக்னககை் எடுக்க குறிப்பிடும் சபாது, 

முதலாைித்துவதிை் லாபம் சாரந்்த சந்னதயால் இயக்கப்படும் தீரவ்ுகை், நினலனய 

சமாசமனடய சசய்துை்ைது. 

.புதிய தாராைவாதம் ஒவ்சவாரு பத்தாண்டுகளும் வைரச்ச்ினய சமாசமனடய சசய்கிறது 

மற்றும் 2008-க்கு பிை் வைரச்ச்ி சபரும் வீை்சச்ி காலத்தில் இருந்தனத விட குனறந்துை்ைது. 2010-

க்கு பிை் துல்லியமாக சநாக்குபவரக்ளுக்கு மிகப்சபரிய சபாருைாதார சநருக்கடி புதிய 

தாராைவாத தனலவரக்ைால் உற்பத்தி முனறயில் வரும் எை எதிரப்ாக்கப்பட்டது. 

அசமரிக்காவிலும் பிரிடட்ிைிலும் சபாராட்டங்களும் சமூக அனமதியிை்னமயும் சபருகியது. 

சபருந்சதாற்று அனத தூண்டிவிட்டுை்ைது, புதிய தாராைவாதம் தற்சபாழுது  அம்பலப்பட்டு  

சமாசமாை நினலயில் உை்ைது. 

சபாருைாதாரத்னத மீட்க சுற்றுசூைல் அபாயங்கனையும் சபருந்சதாற்னறயும் 

சதாழிற்சச்ானல சகாை்னக மூலம் கட்டுப்படுத்த சவண்டும். அரசு முதலீடு, சமூக பங்கீடு, 

சுற்றுசூைல் திட்டமிடல் மற்றும் மருத்துவ கட்டனமப்பு சபாை்றனவ சசாசியலிசத்திற்கு 

ஒப்பிடும் அைவில் அனமக்கப்பட சவண்டும், அரசு மற்றும் சகாை்னககனை முதலாைிகை் 

கட்டுப்படுத்த கூடாது.  

அதற்காை பானத அகலமாக திறக்கப்பட்டு இருக்கிறது. புதிய தாராைவாதத்திை் அதிருப்தி 

பரவலாகவும் ஆைமாகவும் இருக்கிறது, குறிப்பாக ஓரம்கட்டப்பட்ட இைம், பாலிைம் மற்றும் 

பிற வழிகைில் நடக்கிறது. 

 

இடது துறவும் ஜைரஞ்சகவாதமும் 

 

 

                       உனைக்கும் மக்கைிை் வரலாற்று சிறப்புமிக்க கட்சிகளும் சங்கங்களும் இந்த 

அதிருப்தினய திரட்டுவதில் சதால்வி அனடந்துை்ைை. 

சபரும்பாலாை சதாழிற்சங்கங்கைில் முதலாைித்துவ நாடுகைில் முதலாைித்துவ பலநாட்டு 

மற்றும் சதசிய நிறுவைங்கைிடம்  வரக்்க உடை்பட்டை, ஐசராப்பிய சதாழிற்சங்க 

கூட்டனமப்பு(இ.டி.யூ.சி) மற்றும் சரவ்சதச சதாழிற்சங்க கூட்டனமப்பு(ஐ.டி.யூ.சி) ஆகியவற்றிை் 

சசல்வாக்குக்கு இணங்க வரக்்க உடை்பாட்டுக்கு வந்தது. புதிய தாராைவாதத்திை் 

அடக்குமுனறயிை் கீை் இப்படிப்பட்ட சதாழிற்சங்கங்கை் சுருங்கியது, உலகம் நினலயில்லாது 

இருந்த சபாது மக்கனை ஒருங்கினணக்க தவறியது. எைினும், பல வனகயாை சவர ்

அனமப்புகை் சபருகியிருக்கிை்றை, உலக சதாழிற்சங்க கூட்டனமப்பு சபாை்ற அனமப்புகை் 

பாசிச மற்றும் ஏகாதிபத்திய எதிரப்்பு சபாராட்டங்கைிை் வாரிசாகும், இந்த இயக்கம் 

தற்சபாழுது ஏகாதிபத்திய எதிரப்்பு இயக்கமாகவும் சசாசியலிச இயக்கமாகவும் திகை்கிறது, 

இது 135-நாடுகைில் உை்ை 120 மில்லியை் உனைக்கும் மக்கனை ஒை்று சசரக்்கிறது.     

உனைக்கும் மக்கைிை் வரலாற்று சிறப்புமிக்க அனமப்புகை் சமாசமாை பலனை 

அனடந்துை்ைது. வலதுசாரி கட்சிகை் புதிய தாராைவாதம் பக்கம் திரும்பிய சபாது பல 

காட்சிகை் அதனை பிை்சதாடரந்்தை, இதைால் இனவ தை்னுனடய சதாழிலாைர ்இனணப்னப 

சில கசப்பாை சபாராட்டங்களுக்கு பிை் தகரத்்தியது. இந்த மாற்றங்கை் சமற்கு மற்றும் கிைக்கு 

ஐசராப்பாவிழும் மூை்றாம் உலகநாடுகைிலும் நடந்து இருக்கிை்றது. 

படித்த அறிவுஜீவிகை் கட்சினய இந்த பானதக்கு இட்டுச ் சசை்றுை்ைைர.் முை்பு கட்சிகை் 

சதாழிலாைர ் சபாராட்டங்கனையும் அறிவுஜீவி குழுக்கனையும் இனணத்தது. கடந்த சில 

பத்தாண்டுகைாக சடாைிபினைர ் மற்றும் கிைிை்டை் சபாை்ற அரசியல்வாதிகை், 

சதாழிலாைரக்ளுக்காை காட்சிகனை வைரத்்து ஆதிக்கம் சசலுத்தி உலகமயமாக்கல் எை்ற 

தனலப்பிை் கீை் புதிய தாராைவாதம் பக்கம் திருப்பி இருக்கிை்றை. சபாருக்கு பிை் சபாது 

மற்றும் சபருநிறுவை அதிகாரங்களுக்கு நற்சாை்று சபற்ற ஆட்கை் சதனவயால் 

சதாழில்முனற நிரவ்ாகிகை் அடுக்னக விரிவு சசய்தைர.் புதிய தாராைவாதத்திை் அடியில் 

உற்பத்தினய சவைியிருந்து இயக்கம், மதியப்படுத்தப்பட்ட நிரவ்ாகம், சபாறியியல், 
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வடிவனமப்பு, சட்டம் சாரந்்தனவகை், சந்னதப்படுத்தல், விைம்பரம், நிதி மற்றும் இதர 

சசயல்பாடுகை் சமற்குலக நாடுகைில் இந்த அடுக்குகனை விரிவனடய சசய்தது. இந்த 

சதாழில்முனற நிரவ்ாகிகை் அடுக்கு உனைக்கும் மக்களுக்கு சமல் பல சலுனககனை 

அனுபவித்து வருகிறது, கூடசவ சபாது மற்றும் தைியார ்வைங்கனை அனுபவிக்கிறது. இந்த 

புதிய தாராைமய அனமப்புகை்- சதரந்்து எடுக்கப்பட்ட அரசியல்வாதிகை், அரசு அதிகாரிகை், 

சதாழிற்சங்கங்கை் மற்றும் எை்.ஜி.ஓ கை் -சபாை்றவரக்ை் இந்த அடுக்கில் இருந்து வருபவரக்ை். 

இவரக்ைது சதாழில்முனற மற்றும் குடும்ப இனணப்புகை் கட்சினய தாண்டி இருக்கிறது,  

இனவ புதிய தாராைமய சகாை்னகனை எதிசராலிக்கிறது. சபாரட்் சபௌண்சடசை் மற்றும் 

உலக சமூக மை்றம் இந்த சகாை்னககளுக்கு நிதி அைிப்பனத இலக்காகக்  சகாண்டுை்ைது. 

சடாைி பிசைனயர ் மற்றும் ஐசராப்பிய ஒை்றியம் கட்சிகைிை் நிதிநினலகனை வனரவு 

சசய்தைர,் ஐசராப்பிய ஒை்றியம் மற்றும் அரசு நிதிநினலனய சாரந்்த அரசியல் கட்சிகளும் 

அறக்கட்டனைகளும் புதிய தாராைவாதத்தால் தவிரக்்க இயலாதவாறு பினணந்து இருக்கிறது. 

கட்சி சவறுபாடுகை் வாக்கு சசகரிக்கத்தாை். வலதுசாரிகை் இயற்னகயாகசவ குட்டி 

முதலாைித்துவவாதிகைிை் பிற்சபாக்கு குணம் சகாண்டவரக்ை், வரலாற்று சிறப்பு மிக்க 

உனைக்கும் மக்கை் கட்சிகை், தற்சபாழுது சதாழில்முனற நிரவ்ாகிகைால் ஆதிக்கம் 

சசலுத்தப்பட்டு புதிய தாராைவாதத்சதாடு சமூக தாராைவாத வாை்க்னகனய 

இனணந்திருக்கிறது.  

சமூக தாராைவாதம் தைிநபர ் சபாராட்டங்கைில் தாை் கவைம் சசலுத்தும், குறிப்பாக 

ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்கைில் இருந்து உயரந்்தவரக்ை்- சபண்கை், சிறுபாை்னமயிைர,் பாலிை 

சிறுபாை்னமயிைர ்மற்றும் நிற சிறுபாை்னமயிைர.் சமூக தாராைவாதம் தனலப்பு சசய்தியில் 

வரும்" கலாசச்ார சபாரக்ைிை் பிரதியாகும், இனவ சபரும்பாலாை உனைக்கும் சவகுமக்கனை 

நிராகரித்து இருக்கிை்றது, அவரக்ை் சமமற்ற முனறயில் வைரந்்திருக்கிை்றை, சவனல 

அல்லாத மற்றும் நினலயற்ற சவனல, அவரக்ளுனடய வாை்வாதாரம் உயரவில்னல, இனவ 

புதிய தாராைவாதத்சதாடு சசரும் சபாது நினல சமாசமாகிறது. இதைால் தாை் பரம்பரிய 

சமூக ஜைநாயக காட்சிகை் தைது ஆதரனவ இைந்துை்ைை. 

இந்த சதாழில்முனற அடுக்குகை் சந்திப்பு, மாநாடு, மை்றங்கை், ஊடக விவாதங்கை் மற்றும் 

சதரத்ல் பிரசச்ாரம் சபாை்றவற்றில் எவ்வாறு சவகுமக்கை் அரசியல் கட்சிகை் 

சதாழிற்சங்கங்கை் அக்கம்பக்கத்தில் கூட்டம் சசரக்்கிறாரக்ை் எை சபசுவனத 

விரும்புகிறாரக்ை். அசத சநரத்தில் உனைக்கும் மக்கை் குனறந்த கூலி, அவரக்ளுனடய 

சபாருை்களுக்கு குனறந்த வினல, சவனலயிை்னம, ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் நினலயற்ற 

வாை்க்னக ஆகியவற்றால் தங்கைிை் கூட்டு உரினமகளுக்கு சசாசியலிசத்னத 

எதிரப்ாரக்்கிறைர.் மக்கை் வருமாைம், பாலிைம், இைம், திறனம மற்றும் பிற சமூக சகாடுகை் 

மற்றும் அரசியல்ரீதியாக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கிை்றை, அரசியல் ரீதியாக இடது பிற்சபாக்கு 

வாதிகை் மற்றும் வலதுசாரிகளுக்கு இனடயிலாை கலாசச்ார சபாரக்ைால்  குைப்பம் அனடந்து 

இருக்கிறாரக்ை்,  உண்னமயாை புரட்சியாைரக்ை் மற்றும் தனலவரக்னை சூைிய சவட்னட 

ஆடப்படுகிை்றை.   

 

.புதிய தாராைவாதத்தால் உருவாக்கப்படும் அதிருப்தியால் இரண்டு வலதுசாரிகைாலும் 

இடதுசாரிகைாலும் சவகுமக்கனை திரட்ட முடிகிறது. டிரம்ப், சபால்ஸாைசரா மற்றும் 

சமாடியிை் வலதுசாரி அரசியல் மற்றும் காரப்ிை் அல்லது மதுசராவிை் இடதுசாரி அரசியல் 

ஆகியனவ அனைத்தும் சமூக பிைவுகைில் கவைம் சசலுத்துவதாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. 

வலதுசாரி அரசியல் சமூக பிைவுகனை தைது லாபத்திற்க்காக உபசயாகிக்கிறது ஆைால் 

இடதுசாரி அரசியல் புதிய தாராைவாதத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சமூக பிைவுகனை மாற்றி 

குணமனடய னவக்கிறது. அனதவிட சமாசம் ஏதுவாைால், அரசியல் ஸ்தாபைங்கைிை் 

சமத்துவம் எை்பது கற்பனையாைது: இவரக்ைால் டிரம்ப் அலுவலகத்னத பிடிப்பனத 

சபாறுத்துக்சகாை்ை முடிகிறது, ஆைால் முற்சபாக்குவாதிகை் அலுவலகத்திற்கு 

சசல்லப்படுவது தடுக்கப்பட்டு சவட்னடயாடப்படுகிை்றை.  

மக்கைிை் சபாதுவாை பிரசச்னைகை் விவாதிக்கப்படுவதில்னல. சபருவாரியாை 

முதலாைித்துவ நாடுகை்- மூை்றாம் உலக நாடுகை், முை்பு கம்யூைிச நாடுகைாக இருந்த 

நாடுகை் மற்றும் சதாழிற்சானலகை் மூடப்பட்ட சமற்குலக நாடுகை்- புதிய தாராைவாதத்துக்கு 
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எதிராக இருக்கிறது, அரசியல் ஸ்தாபைங்கை் சிறிதைவு  இணங்குதனல கூட  தவிரக்்கிறது, 

இதனை எதிரப்்பவரக்ை் சிறிதைவு அல்லது அரசியல் சதைிவு அற்று சபாவாரக்ை்.   

இந்த சபாருைாதார சரிவாைது நடுத்தர வரக்்கத்திை் வாை்க்னகனய பாதித்து இருக்கிறது, 

படித்த இனைஞகரக்ை் மற்றும் பனைய சமலாைரக்ை் இந்த நினலயால் பாதிக்கப்பட்டு 

உை்ைைர.்  அசச்ுறுத்தும் வனகயில், சஜரம்ைி உை்நாட்டுப் சபாரில் நடந்தது சபாை்று`நடுத்தர 

வரக்்கம்` வலதுசாரி கருத்துக்கைால் தூண்டப்படுகிை்றை. புதிய  தாராைவாதத்துக்கு எதிராக 

பல கிைரச்ச்ிகை் உடைடியாக நடத்தப்படுவது உனைக்கும் மக்கைிை் விடாப்பிடி தைத்னத 

காட்டுகிறது, உதாரணமாக பிசரஞ்சு"சயல்சலாவ் சவஸ்டஸ்". 1991-க்கு பிை் கம்யூைிசத்திை் 

அரசியல் மற்றும் தாரம்ிக சநருக்கடிகை் மற்றும் தனலவரக்ைிை் துசராகம், சதாழில்முனற 

ஆட்கனை (ப்சராசபஷைல்ஸ்) மக்கை் சசனவக்காக அதிகாரத்தில் அமரத்்தியது  மிகப்சபரிய 

தவறாகும். கற்பனையாை ஒற்றுனமகை்- நிறவாதம், மதவாதம் மற்றும் இைக்குழு வாதம்-

பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு எதிராக பாதிக்க பட்டவரக்னை திருப்பி உண்னமயாை எதிரினய 

மனறத்து  விடுகிறது. 

இை்று வரக்்க சபாராடட்ங்கை் இடதுசாரிகைால் நடக்காமல் இடதுசாரிகளுக்குை் நடந்து 

சகாண்டு இருக்கிறது. 

எதுவாக இருந்தாலும் சபாருைாதார சநருக்கடிகை் முற்றும் சபாது புதிய தாராைவாத 

ஸ்தாபைங்கை் தை்னுனடய அரசியல் பிடினய இைக்கிை்றை, குறிப்பாக சரவ்சதச பரப்பில் 

சசாசியலிச சமுதாயங்கை் முதலாைிதத்ுவ சினதவுகனை முை்ைினல படுத்துகிை்றை. 

 

புதிய தாராைவாதம் மற்றும் சமற்குலகதத்ிை் வீை்சச்ி   

 

                 புதிய தாராைவாதத்தால் உனைக்கும் மக்கைிை் பிரமிப்னபயும் அதிரச்ச்ினயயும் 

தாங்கிக்சகாை்ை இயலாது. மூை்றாம் உலக நாடுகை், சசாவியத் ஒை்றியம் மற்றும் கிைக்கு 

ஐசராப்பிய  நாடுகைிை் சசாசியலிசத்னத தாக்கிைாலும், புதிய தாராைவாத சிந்தனைக்கும் 

உண்னம நினலக்குமாை இனடசவனை சபருகிக்சகாண்சட சபாகிை்றது. இது பதிலடிகைால் 

தை்னுனடய  உண்னமயாை தாட்சர-்ரகீை் உருவத்னத மாற்றி 1990-கைில் உலகமயமாக 

உருக்சகாண்டிருக்கிறது. 2000-கைில் அசமரிக்க "சபரரசு", 2010-கைில்  ஆஸ்சடரிட்டி. 

சமற்குலகம் சசாவியத் ஒை்றியத்திை் சவப்சபட்டியிை்  மீது ஆடிய சபாது, அசமரிக்கா மாநில 

துனறயிை் ததத்ுவவாதி பிராை்சிஸ் புக்குயாமா வரலாறு முடிவனடந்தது எை்றார.் மைிதரக்ை் 

தை்னுனடய இறுதி இலக்னக அனடந்து விட்டைர:் முதலாைித்துவ ஜைநாயகத்துக்கு சமல் 

வரலாறு நகராது, ஒருமுனை அதிகாரம் மற்றும் அனமதிப்பங்கீடு, இனதத்தாை் உலகம் 

எதிரப்ாரக்ிறது எை்றார.் ஆைால், வரலாறு சவறு சயாசனைகனை சகாண்டிருந்தது. 

 

ஒருமுனை அரசியல் சபாருைாதார அதிகாரம்   

 

                                     

 

                                   உலகம் ஒருமுனைக்கு எதிராக பல முனைனய சநாக்கி நகரக்ிறது. புதிய 

தாராைவாதம் சமற்குலக நாடுகனை சமதுவாை வைரச்ச்ியில் முடக்கி இருக்கிறது, உலக 

சபாருைாதாரத்திை் புவியீரப்்பு னமய்யம் சவகமாக வைரக்ிை்ற சசாசியலிச சந்னத 

சபாருைாதாரத்னதயும் சீைானவயும் மற்றும் வைரும் முதலாைித்துவ நாடுகைாக இருந்தாலும் 

சந்னத அடிப்பனட வாதத்தில் இருந்து மீண்டு வந்துை்ை நாடுகைாை இந்தியா, பிசரசில் மற்றும் 

ருஷ்ய பக்கம் திரும்பி இருக்கிை்றது.    
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2010-ல் இந்த நாடுகை் சரவ்சதச ஆட்சிமுனறகைில் மாற்றங்கனை சகாண்டு வரசவண்டிய 

சதனவனய எழுப்பிை, இதில் உலக வங்கியும் சரவ்சதச நாணய நிதியமும் அடக்கம். சமற்குலக 

நாடுகை் இதற்கு மறுதத் சபாது சீைா புதிய ஒை்னற சதாடங்கியது. அனவ ஆசிய 

உை்கட்டனமப்பு முதலீட்டு வங்கி, ஷாங்காய் கூட்டுறவு அனமப்பு, புதிய வைரச்ச்ி வங்கி 

மற்றும் சபாலிவியரை் அனலயை்ஸ் பார ் பீப்பிை்ஸ் ஆப் அசமரிக்கா. சீைாவும் ருஷ்யாவும் 

ஐசராப்பிய- ஆசிய ஒருங்கினணப்பு  சீைாவிை் வைரக்ிை்ற சபாருைாதாரத்னத புவி ஈரப்்பாய் 

சகாண்டு  முை்சைடுக்கப்பட்டுை்ைது-    

மூை்றில் இரண்டு பங்கு உலக நாடுகை் அசமரிக்கானவ விட சீைாவிடம் வணிகம் 

சசய்கிை்றை, அதனுனடய சபல்ட் அண்ட் சராட் மற்றும் ருஷ்யாவிை் ராணுவம் ஆகியனவ 

அண்னட நாட்டு சபாருைாதார மற்றும் பாதுகாப்பு சதனவகனை பூரத்்திசசய்கிை்றை. இதை் 

வினைவாக உலக மக்கை் சதானகயில் 1/3 பங்கு மக்கை் மற்றும்  1/2 சதம் பரப்பைவு சகாண்ட 

ஐசராப்பிய-ஆசிய துருவம், சீைா-சசாவியத் பிரிவால் ஏற்பட்ட அழிவில் இருந்து மீண்டு 

வந்துை்ைது.     

ஆப்பிரிக்கா மற்றும் லத்தீை் அசமரிக்க நாடுகை் சமற்குலகத்னத எதிரப்்பதில் உறுதியாக 

உை்ைைர.் லத்தீை் அசமரிக்க இடது சாரிகைிை் "இைஞ்சிவப்பு அனல" அசமரிக்காவிை் 

முயற்சிகளுக்கு இணங்க மறுத்துவிட்டது. 

ஆப்பிரிக்கா மற்றும் லிபியாவில் சிறிது பிை்ைனடவு இருந்தாலும் சதசியவாதிகை் மற்றும் 

இடதுசாரிகை் முந்தய பிசரஞ்சு நாட்டிை் ஆப்பிரிக்க காலணிகனை பிசரஞ்சு சி.எப்.ஏ விை் 

புதிய காலணிகளுக்கு எதிராக சவகுமக்கனை திரட்டி இருக்கிறை. இவரக்ை் மத்திய 

ஆப்பிரிக்க குடியரசிை் மீதாை பிசரஞ்சு ஆக்கிரமிப்னப எதிரத்த்ு, ருஷ்ய மற்றும் ரவாண்டை் 

நட்டு பனடகனை பாதுகாக்க சதரத்ல்கனை ஏற்பாடு  சசய்தை.  

எஸ்.ஏ.டீ.சி  நாடுகை் பிரிட்டாைியரக்ைால் ஜிம்பாப்சவ மீது  நடத்தப்படும் ஆட்சி கவிை்ப்னப 

எதிரக்்கிை்றை, அசத சநரத்தில் சில சநச நாடுகை் சமாசாம்பிசகனவ ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் ஆல் 

வடக்கில் நடத்தப்படும் கிைரச்ச்ினய தடுக்க உதவுகிறது. இனவ அனைத்தும் ஆப்பிரிக்கா 

மற்றும் லத்தீை் அசமரிக்கானவ சாரந்்த புரட்சி குணமிக்க ஆண்கை் மற்றும் சபண்கை் 

எதற்காக சபாராடிைாரக்சைா அனவ  திரும்ப வந்துை்ைது, அவரக்ைால் இடப்பட்ட வினத இை்று 

வைரந்்து வருகிறது.        

 

அனமதி பங்கீடு? 

 

 

                                         அனமதி பங்கீடு கூட உருசவடுக்க தவறி இருக்கிறது. அசமரிக்கா தைது 

குறுகி வரும் மத்திய சபாருைாதாரத்னத ஈடுகட்ட ராணுவ ஆக்கிரமிப்பில் இறங்கி இருக்கிறது. 

சபாரக்ை் சபருகி இருக்கிை்றை. மைித உரினம, ஜைநாயகம் மற்றும் நாடுகைிை் மக்கனை 

சதால்வியுற்ற அரசுகைிடம் இருந்து காப்பாற்றும் கடனம சபாை்ற முைக்கங்கனை ஒட்டி இனவ 

நடக்கிறது. இனவ ஜைநாயகத்னத முை்சைடுக்கவில்னல, புதிய தாராைவாத 

முதலாைிதுவத்னத முை்னவத்து ஏனை நாடுகனை ஏகாதிபத்தியங்கை் சுரண்டுவதற்க்கு 

வழிவனக சசய்திருக்கிறது. இது மைித உரினம மீறல்கனையும் அடினமமுனறனயயும் 

சகாண்டது- வாை்விற்க்கும் மற்றும் வைரச்ச்ிக்கும். இவரக்ளுடை் இணக்கமற்ற நாடுகைாை 

சிரிய, கியூபா, சவைிஸுலா,ஏமை் சபாை்ற நாடுகனை தண்டித்து உை்ைது, குறிப்பாக 

ஏமனுக்கு சபாகும் மருந்துகனை, எண்சணய் மற்றும் உணவுகனை தடுத்திருக்கிறது . 

இனவ சபாரக்ை் ஓயாதனவ எை நிருபித்து இருக்கிை்றை. நிதிமயமாக்கப்பட்ட மற்றும் 

சதாழிற்சானலகை் மூடப்பட்ட சமற்கு உலகம் ஆயுத உற்பத்தி சதாழிற்சச்ானலகைிை் வீடாக 

உை்ைது, சபாரக்ை் அவரக்ைிை் சதாழிற்சானல சகாை்னககை். அதைால் அழிக்க மட்டும்தாை் 

முடியும் மீண்டும் உருவாக்க முடியாது, சபாரக்னை முடிந்தவனர நடத்தி ஆயுதங்கனை 

சசாதித்து வியாபாரம் சசய்கிறாரக்ை், அசமரிக்காவால் வழிநடத்தப்படும் சமற்குலகம், 

காரிசச்ை் நாடுகைாை இஸ்சரல் சபாை்ற நாடுகைிை் உதவினய சகாண்டு எந்த 
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சவற்றினயயும் அனடந்தது இல்னல. அவரக்ை் அழிவிற்க்காை சசாதனைகனை மட்டுசம விட்டு 

சசை்றிருக்கிறாரகை்.   

உயரக்ிை்ற ராணுவவாதம், அடக்குமுனற, வரியநினல மற்றும் சுற்றுசூைல் அழிப்பு 

புலம்சபயரவ்ரக்ை் அனலனய உருவாக்கி, எல்னலக்  கட்டுப்பாடுகைால்  சமற்குலகம் 

அவரக்னை சமலும் ஒடுக்குகிறது, அதைால் அவரக்ை் பக்கத்து நாடுகளுக்கு அனுப்பப் 

படுகிறாரக்ை். சபரல்ிை் சுவர ்வீை்ந்தாலும் அதில் இருந்து 100 சுவரக்ை்   முனைத்திருக்கிறது. 

இனவ சபசச்ு சுதந்திரம்,  உண்னமனய கூறல், சபாராட்டங்கை் மற்றும் உண்னம தகவல்கனை 

சதரிவித்தல் ஆகியவற்னற குனறந்திருக்கிறது. மைித உரினம மீறல்கை் வாடிக்னகயாகி 

விட்டது. 

இது மூை்றாம் உலக நாடுகைில் மட்டும் அல்ல சமற்குலக நாடுகைில் உை்ை மாநகரங்கைாை 

மீசைப்சபாலிஸ் அல்லது  பாரிசிலும்ம  இசத நினல தாை். 

அனமதி மற்றும் வைரச்ச்ி, சமூகநீதி மற்றும் சம உரினம இல்லாமல் எப்படி மைித உரினமனய 

பாதுகாக்க முடியும்?. அரசுகை் மற்றும் மக்கை் எப்படி இனறயாண்னமனய பல்முனை அரசியல் 

சபாருைாதார தை்ைிசன்சகை் இல்லாமல், மரியானத மற்றும் நற்சபயருக்கு கலங்கம் 

இல்லாமல் பாதுகாப்பது. சீைா, கியூபா, மற்றும் நிக்கராகுவா சபாை்ற நாடுகை் இது சபாை்ற 

மைித உரினமகனை நினலநாட்ட நினைக்கிறது. 

முதலாைித்துவம் மைிதத்துவத்துக்கு எதிராக குற்றம் சசய்கிறது. கம்யூைிச எதிரப்்பு 

பிரசச்ாரங்கை் சசய்கிறது, மக்கை் சசாசியலிசதன்த சநாக்கி நகரவ்து மைித உரினமகனை 

காக்கும் எை்பதால் அவரக்னை தடுக்கிறது- சபசச்ுரினம, மதம் அல்லது மாைத்சதாடு வாை்தல், 

உடல்நலம் மற்றும் கலாசச்ார ரீதியிலாை வைமாை வாை்க்னக. 

இனவதாை் சபருந்சதாற்று காலத்தில் சமற்குலக சபாருைாதாரம், சமூகம், அரசியல் மற்றும் 

சரவ்சதச அரசியல் ஆகியவற்றிை் ஆபத்தாை நினல. 

 

சபருந்சதாற்றிை் அழுத்த சசாதனையில் முதலாைித்துவமும் சசாசியலிசமும் 

 

                              

 

                                                        முை்ைறிவுப்புக்கு அப்பால் தயார ் நினலயில் இல்லானம, 

ஆரம்பத்தில் அதை் தீவிரத்தை்னமனய அறியானம ஆகியவற்றால் பணக்கார நாடுகைிை் 

ஏனைகை் மற்றும் பணக்காரரக்ை் சபருந்சதாற்றால்  தாக்கப்பட்டைர.் சமூக மற்றும் சுகாதார 

உற்கட்டனமப்புகை் ஏற்கைசவ நிதி குனறப்பால் வலுவற்று இருக்கும் நினலயில், அனைத்தும் 

சமற்குலக ஏனைகைிை் மீது விழுந்தது. பூரத்்தி சசய்யப்படாத சதனவகைால் சகாவிட் சமல் 

சநாக்கி உயரந்்தது. அரசுகை் வாை்னவ காப்பதா இல்னல வாை்வாதாரத்னத காப்பதா எை 

அறியாது இருந்தை, உண்னமயில் அவரக்ை் மக்கனை முதலாைிதத்ுவ லாபத்திற்காக பணயம் 

னவத்தைர.் 

அசமரிக்காவில் அரசு அதிகாரிகை் மயக்கத்தில் இருக்கும் நிதி சந்னதக்கு முக்கியத்துவம் 

சகாடுத்தது இதுவனர இல்லாத அைவு இருந்தது. சில புதிய தாராைவாத அரசுகை் 

உயிரிைப்புகனை கண்டுசகாை்ைாது சநாய்த்சதாற்றால் மக்கை் கூட்டாக எதிரப்்பு சக்தினய 

வைரத்்து சகாை்வாரக்ை் எை சகலி சசய்தைர.் மக்கை் குமுறல்கை் இதனை தடுத்து நிறுத்திை, 

லாபம் குனறக்க னவக்கிை்ற ஊரடங்குகை் அமலுக்கு வந்த சவனையிலும் உை்ைிருப்பு 

சிகிசன்ச அைித்தனல அரசு குனறத்தது, இது முை்பிருந்த சகானலகார நடவடிக்னககைில் 

இருந்து சபரிதாக சவறுபடவில்னல. 

பல ஆண்டுகைாக மருந்துகனை சபருநிறுவைங்கை் சந்னத சபாருைாக்கி வருகிை்றை, புதிய 

தாராைவாத அரசுகை் சுகாதார அனமப்புகனை தூக்கி நிறுத்தவில்னல அல்லது சமூகம் சாரந்்த  

மருத்துவ பாதுகாப்பு சசாதனை, தடமறிவது  மற்றும் சதாற்றுக்கு உை்ைாைவரக்னை 

தைினமப்படுத்தி சதாற்னற தடுக்க உதவிகை் எை எனதயும் சரியாக சசய்யவில்னல. 
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இதற்க்கு பதிலாக அரசியல்வாதிகை் தங்களுனடய முதலாைி நண்பரக்ளுக்கு லாபத்னத 

சபருக்குவதற்காை வாய்ப்புகனை சுகாதாரம் மற்றும் சபாதுமக்கை் சசனவ எை்ற சபயரில் 

சசய்தை. இதற்கினடயில் ஊரடங்குகை் தவிரக்்க இயலாது நீடிக்கப்பட்டு சபாருைாதாரம் 

சரிந்து சகாடிக்கணக்காை உயிரக்ைிை் வாை்வாதாரத்னத அசச்ுறுத்தியது. 

தயக்கம் நினறத்த ஊரடங்கு சுைற்சிகை் மற்றும் ஆரம்பகட்ட தைரவ்ுகைால்  புதிய தாராைவாத 

நாடுகைில் "முை்ைணி" சதாழிலாைரக்ளுக்கு சதாற்றில் இருந்து பாதுகாப்பற்ற நினலயில் 

இருந்தைர ் மற்றும் நம்பிக்னக அற்ற அரசாங்க சதாடரப்ுகை் இறப்புகனையும் சதாற்று 

எண்ணிக்னககனையும் பதிவு சசய்வதிலும் தடுப்பூசி சசலுதத்ுவதிலும் கட்டுப்பாடுகனை 

கனடபிடித்தது. 

பணக்கார நாடுகை் சில பண உதவிகனை சசய்தை (சதனவனய அதிகரிக்க மக்களுக்காக 

அல்ல), இனவ கடை் சபற்ற ஏனை நாடுகைில் சாத்தியம் இல்னல, சபருந்சதாற்றால் நினல 

சமலும் சமாசமனடந்துை்ைது. 

ஏற்கைசவ  சமூக பிைவுகை் ஆைமாகி உை்ைை. அதிக வருமாைம் வாங்குபவரக்ை் வீட்டில் 

இருந்து சவனல சசய்கிறாரக்ை், இவரக்ை் முழு வருமாைத்துடை் குனறந்த சசலவுகைால் 

கடை்கனைக் கூட அனடத்துை்ைைர.் நிதி சந்னத அதற்க்கு கினடத்த உதவிகைால் இதுவனர 

இல்லாத அைவு உயரந்்துை்ைது, பணம் நினறந்த பிரமுகரக்ை் மற்றும் பணக்காரரக்ை் சமலும் 

வைங்கனை சசரத்்துை்ைைர.் 

உனைக்கும் மக்கை் முக்கியமாக நினலயில்லாத சவனலயுனடய சபண்கை், இை 

சிறுபாை்னமயிைர ்மற்றும் பிற பாதிக்கப்பட்ட குழுக்கை் ஏை்னம, சவனலயிை்னம, தைினம 

படுத்தப்படல், சசமிப்புகனை இைந்து இருத்தல், கடை் மற்றும் சவைிப்பனடயாை விரக்திக்கு 

உை்ைதால் அல்லது குனறத்த வருமாைம் உனடய முை்ைணி சதாழிலாைரக்ை் சதாடரந்்து 

சவனல சசய்து சதாற்றுக்கு உை்ைாகி உடல்நலக்குனற மற்றும் இறப்புக்கு உை்ைாகியுை்ைை. 

ஏனை மக்களுக்கு சுகாதார பாதுகாப்பு இல்லானம, கூட்டம், ஒை்றுக்கும் சமற்பட்ட சதாழில், 

தரமற்ற வீடு அல்லது வீடு இல்லானம ஆகியனவ சதாற்றுக்கு உை்ைாகும் அபாயத்னதயும், 

இறப்பு மற்றும் சநாய்கனையும்  அதிகரித்து உை்ைை. பல சங்கங்கை் இவரக்னை சரியாக 

பிரதிநிதித்துவப்  படுதத்ுவது கினடயாது, மற்றும் சந்தரப்்பவாத முதலாைிகை் இவரக்ைிை் 

உடல்நலத்னத காப்பதில்னல.  இந்த அவலநினல கண்டு சகாை்ைப்படாமல்  இருக்கிறது.  

குைந்னத சபற்றுக் சகாை்பவரக்ை் ஆண்கைிை் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் நினலயில்  

இனைஞரக்ளுக்கு, சநாயுற்றவரக்ளுக்கு மற்றும் குனறத்த வருமாைம் உனடயவரக்ளுக்கும், 

சபண்களுக்கும் சபருந்சதாற்றுக்கும் ஊரடங்குகளுக்கும் அப்பால் நினல  

சமாசமனடந்துை்ைது. குைந்னதகை் பாதுகாப்புக்காை சதனவகை் பை்ைிகை் மற்றும் பாதுகாப்பு 

னமயங்கை் மூடியதை் காரணமாக தைது சவனலனய சகாடிக்கணக்காை சபண்கை் 

னகவிட்டைர.் சபண்கைால் பராமரிக்கப்படும் வீடுகை் சபரும் அடி வாங்கியுை்ைது. சுகாதார 

பாதுகாப்பு னமயங்கை் சரிந்த  சபாழுது, சகாடிக்கணக்காை சபண்கை் கருத்தனட சசய்ய 

வழியில்லாமல் மற்றும் ஊரடங்குகைால் பலர ் வீட்னட சாரந்்த வை்முனறகளுக்கு  

ஆைாகியுை்ைைர.் 

பிற ஓரங்கட்டபட்ட குழுக்களும் பாதிக்க படக்கூடிய நினலயில் உை்ைை. அரசாங்கங்கைிை் 

சபாய் தகவல்கை் மற்றும் வலதுசாரி சிறுபாை்னமயிைர பலி ஆடாக்கும் நடவடிக்களுக்கு,  

வடக்கு அசமரிக்காவில் கிைக்கு ஆசியரக்ை் மற்றும் இந்தியாவில் முஸ்லீம்கை் பலியாைாரக்ை் 

-சிறுபாை்னம மக்கை் சவறுப்பு சபசச்ுகைாலும் வை்முனறயாலும் பாதிக்கப்பட்டைர.் சவனல 

இடங்கைில், வீடுகைில், சுகாதார பாதுகாப்பு மற்றும் சமூகசசனவயில் பாலிை 

சிறுபாை்னமயிைருக்கு எதிராை பாகுபாடுகை் அதிகமாகி, அவரக்ை் உடல்நலப் பாதுகாப்பு 

இை்னமகளுக்கு உை்ைாக்கி  இருக்கிை்றை.    

இறுதியாக தைினமப்படுத்தல் மற்றும் சமூகத்துடை் சசரந்்து சசயல்படுதைிை் பற்றாக்குனற, 

பாதிக்கப்பட்ட கல்வி மற்றும் சதரவ்ுகை் எை இனவ  குறிப்பாக இனைஞரக்னை பாதித்து 

உை்ைது. கணிைி, மிை்சாரம் மற்றும் இனணய வசதி அல்லாத மாணவரக்ை் பை்ைினய விட்டு 

சவைிசயறும் நினல ஏற்பட்டு உை்ைது. சமாசமாை சவனலவாய்ப்புகை் மற்றும் சவனலக்சக 

மீண்டும் சசல்ல இயலாத நினல ஏற்பட்டு அவரக்ைிை் நம்பிக்னகனய சினதத்துை்ைது.   
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இதற்க்கு மாறாக சீைாவிை் சசாசியலிச அனமப்பு அதிரச்ச்ி தரக்கூடியனவயாக இருக்கிறது. 

இது வைரும் நாடாக இருந்தாலும் சுகாதார கட்டனமப்னப ஈரக்்கக்கூடிய வனகயில் 

னவத்துை்ைது. மக்கைிை் வாை்னவ முை்ைிறுத்தி இருக்கிறது சீை கம்யூைிஸ்ட் கட்சி - 

அனைத்துவசதிகளும் உை்ை மருத்துவமனைகை் அல்லது சுகாதார பாதுகாப்பு 

பணியாைரக்னை திரடட்ி வூ ாை்-னுக்கு அனுப்பியது- சீைா சதாற்னற நசுக்கி உயிரக்னை 

காத்து, தற்சபாழுது சசருக்குடை் சபாருைாதாரத்னத  வைரத்த்ு உலக வைரச்ச்ினய வழிநடத்தி 

இருக்கிறது.  

பிற சசாசியலிச அனுபவங்களும் ஒசர மாதிரியாைனவ. 6 ஆகஸ்ட் 2021 அை்று  சீைாவில் பத்து 

லட்சத்துக்கு 3.22 உயிர ்இைப்புகை் எை்று இருந்தது. வியட்நாம், லாசவாஸ் ( உலகத்திசலசய 

அதிகமாக குண்டுவீசப்பட்ட நாடு), கியூபா, சவைிசுலா மற்றும் நிகராகுவா ஆகிய நாடுகைிை்  

சகாவிட்-19 இறப்பு விகிதம் பத்து லட்சத்துக்கு பிை்வருமாறு பதிவு சசய்யப்பட்டுை்ைது 27.94, 0.9, 

281.11, 128.92, 29.59. அசமரிக்கா, இங்கிலாந்து, சகாரியா மற்றும் பிராை்சு ஆகிய நாடுகைிை் 

பத்துலட்சத்துக்காை  இறப்பு விகிதங்கை் 1858.96, 1920.72, 704.81 மற்றும் 1661.87 எை பதிவு 

சசய்யப்பட்டுை்ைது. சில கிைக்கு ஆசிய சபாருைாதாரங்கைாை ஜப்பாை் மற்றும் சதை் 

சகாரியா தை்னுனடய பாரம்பரிய அரசு தனலயீடு மற்றும் "காை்பூசியஸ்" சமூக சநறிகைிை் 

காரணமாக விகிதங்கை் பத்து லட்சத்துக்கு 20.61 மற்றும் 41.21 இறப்புகை் எை பதிவு 

சசய்யப்பட்டுை்ைை.    

முதலாைித்துவ நாடுகை் சசாசியலிச சவற்றிகனை ஏற்றுக்சகாை்ைவில்னல. சபரும் 

மதிப்புமிக்க மருத்துவ பத்திரிக்னகயாை "தி சலசசை்ட்" ஓ.இ.சீ.டீ நாடுகனை மட்டும் 

ஆராய்ந்து சபருந்சதாற்னற மட்டப்படுத்துவதை் மூலம் அனத ஒடுக்குவனத பரிந்துனர 

சசய்துை்ைது. இது சசாசியலிச அனமப்பிை் பிை்பற்றத்தக்க சதாற்னற கட்டுப் படுத்தும் 

முனறனய விைக்கியுை்ைது.     

மக்கைிை் திறை் மற்றும் சநாய்கிருமினய ஒடுக்குவதற்கு சபாது முதலீட்னட பயை்படுத்த 

விருப்பமில்லாமல் சபரிய பாரம்ாக்கைிை் லாபத்திற்கு வழிவகுத்தது, புதிய தாராைவாத 

அரசுகை் தடுப்பூசிகை் மீது பந்தயம் கட்டியுை்ைது, தடுப்பூசிகை் சதனவ எை்றாலும் அது மட்டும் 

சபாதுமாைது கினடயாது. ஒரு சரியாை சமூகம் சாரந்்த சசாதனை, தடமறிவது மற்றும் 

உதவியுடை் கூடிய தைினம படுத்தல் அவசியமாைது, குறிப்பாக தடுப்பூசி மீதாை தயக்கம், 

நம்பிக்னக இை்னம, தடுப்பூசிகனை சதனவக்கு குனறந்த அைவில் னவத்தல் எை இனவ 

பணக்கார மற்றும் மூை்றம் உலக நாடுகனை கூட பாதுகாக்க இயலாத நினலயில் நினலயில் , 

புதிய உருமாற்றங்கை்  சவைிப்பட்டு படர  துவங்கியுை்ைது.   

உண்னமயில் புதிய தாராைவாத தடுப்பூசி தீண்டானம புதிய உருமாற்றங்கை் உருவாகுவனத 

உறுதிப்படுத்தியுை்ைது. பணக்கார 'நாடுகை் குனறந்த அைவில் தடுப்பூசிகனை வாங்கி சபரிய 

பாரம்ாக்கைிை் மருந்து நிறுவைங்கைிை் "அறிவுசார ் உரினமகனை" பாதுகாத்து பிற 

நாடுகனை தடுப்பூசி தயாரிப்பில் இருந்து தடுத்து னவதத்ுை்ைது. சீைாவும் ருஷ்யாவும் 

தடுப்பூசிகனை குவித்து னவத்து வாங்கக்கூடிய வினலயில் மற்றும் சகானடயாகவும் சகாடுத்த 

சபாது சமற்குலகம் இதனை" தடுப்பூசி ராஜதந்திரம்" எை ஏைைம் சசய்து ஏனை நாடுகனை  

அவற்னற ஏற்க தடுத்தது.           

புதிய மாறுபாடுகை் வரும்சபாது, புதிய தடுப்பூசிகை் சபரிய மருந்து நிறுவைங்கைிை் 

லாபத்னத சபருக்குகிை்றை, இனவ முதலாைிதத்ுவ சமூகங்கனை சபாதுமுடக்க சுைற்சியிலும் 

தைரவ்ிலும் னவத்துை்ைது. 

மீண்சடழுதல் எை்பது வலுவற்ற "k " வடிவத்தில் இருக்கும் எை உறுதிப்படுத்தப் பட்டுை்ை 

நினலயில்  சமலும் சமதத்ுவமிை்னமய ஆைமாகியுை்ைது. 

 

சசாசியலிசத்திற்காை வரக்்கம் மற்றும் சதசிய சபாராட்டம்  

 

                                                  சசாசியலிச சவற்றிக்கும் முதலாைிதத்ுவ சதால்விக்கும் உை்ை 

முரண்கை் முதலாைிதத்ுவ தனல எழுத்னத சமலதிகாரத்னத சரவ்சதச ஆதிக்கத்னத 
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சமை்படுத்தியுை்ைது, வருகிை்ற காலங்கைில் உலகம் சசாசியலிசம் சநாக்கிய முை்சைற்றம் 

சரவ்சதச மற்றும் உை்நாட்டு சபாராட்டங்கனை உை்ைடக்கியது.  

ஏகாதிபத்திய முதலாைிதத்ுவவாதிகை் சபாலி அரப்்பணிப்பு சபாை்ற புதிய நினலனய திறந்து 

னவத்துை்ைது.     

இவரக்ைிை் சமலாதிக்க சபசச்ு மக்களுக்கு முக்கியமாை சதனவகனை சகாடுக்கசவண்டும் 

எை்பதாக, இனவ தடுப்பூசி, பசுனம மற்றும் மருத்துவ சதாழில்நுட்பம் அல்லது கல்வி மற்றும் 

சுகாதார பாதுகாப்பு எனும் கூற்னற முை்னவக்கிறது. நிசச்யமாக சதனவ சபருந்சதாற்று 

மற்றும் சபாருைாதார சநருக்கடிகைால் குனறக்கப்பட்டுை்ை நினலயில் அரசு விருப்பமாை 

வாடிக்னகயாைராக இருக்கிறது. குடிமக்கை் உரினம எை்னும் பிரசங்கம் சில சபாருட்கைிை் 

சசனவகளுக்காை சதனவகனை சபருக்கும். லாபத்திற்க்காக அடிப்பனட சதனவகனை 

உற்பத்தி சசய்யும் தைியார ்நிறுவை்ங்கைிை் லாபம் தைியார ்கண்டுபிடிப்பு, உரினம மற்றும் 

திறனம எனும் சபயரில் நியாயப் படுத்தப்படுகிறது. திறைற்ற மற்றும் எசதசச்திகார தைியார ்

உற்பத்தி சசாதப்பல்கனையும் சதனவயில்லாத பண்டங்கனையும் சசனவகனையும் சகாண்ட 

சவனையில் இனவ மக்கைிை் வரிப்பணம் மூலம் அரசால் காப்பாற்றப்படுகிை்றை. நிதியில் 

குருட்டு ஆதாய சவட்னட மற்றும் வாடனக நடவடிக்னககை்(வாடனக  அல்லது வட்டி)  

சதாடரக்ிறது.    

இந்த புதிய தாராைவாதம் சகை்விக்கு இடம் இல்லாமல் சமூக பிைவுகனை ஆைமாக்குவதை் 

மூலம் உற்பத்தி சசாரவ்ிை் காரணமாக எதிரப்்னப சந்திக்கும். அனமப்பாக்கப்படாத மற்றும் 

ஆபத்னத உணராத இடதுசாரி எதிரப்்புக்கு மத்தியில் அது சதால்வினய சந்தித்து இருக்கிை்ற 

நினலயில் அதை் சமாசடி மற்றும் ஊைல் சவைிப்பட்டுக்சகாண்டு இருக்கிறது. சரவ்சதச 

அைவில் இந்த முயற்சிகை் ஏகாதிபத்திய மத்தியங்களுக்கு சகாண்டு சசரப்்பது சிறிய 

சாதனையாக இருந்தாலும் சபாறுப்பு உை்ை அரசுகை் சவறுவனகயாை வணிகம் மற்றும் 

முதலீட்டு இனணப்பாக சீைானவ னமயப்படுத்திய பானதனய சதரந்்து எடுக்கிை்றை. 

உண்னமயில்," பல்முனை அரசியல் சபாருைாதார வடிவங்கை்" முை்சைறும் சபாது, 

ஏகாதிபத்தியம் மற்றும் டாலர ் ஆதிக்கம் பிை்வாங்குகிறது, முதலாைித்துவம் சதாடரந்்து 

சகாைாறு அனடகிறது, சீைாவிை் மீதாை பைிப்சபார ் சவற்றியாக சதரியும், ஆைால் 

சமாசமாைது எதுசவை்றால் ஏகாதிபத்திய கூடாரங்களுக்கு உை்ை பிைவுகை் - 

சநட்சடாவுக்குை்ளும், அரசுகளுக்குை்ளும் மற்றும் முதலாைித்துவ வரகங்களுக்குை்ளும்- 

சீைாவிை் சபாருைாதார ஈரப்்புகனை சமற்குலக பாரம்பரிய நட்பு நாடுகைில்  கூட 

வைரந்்துை்ைது. அசமரிக்கா, ஐசராப்பா, கிைக்கு மற்றும் சதற்கு ஆசிய  மற்றும் ஜைநாயக நட்பு 

நாடுகை் புதிய `இந்சதா-பசிபிக் நாற்கரகம்`மூலம் சீைாவுக்கு எதிராக அணிதிரட்டும்  முயற்சி 

தாமதப்படுத்தப்பட்டுை்ைது. 

 “விதிகை் சாரந்்த சரவ்சதச ஒழுங்கு” எை்பது அசமரிக்காவிை் மதிப்புகனை சாரந்்து அதை் 

சநாக்கங்கனை பூரத்்தி சசய்வது எை்பது சவைிப்பட்டு இருக்கிறது. இது ஏகாதிபத்தியத்திை் 

மூை்றாம் உலக நாடுகை் மீதாை ராணுவ ஆக்கிரமிப்பு, சபாருைாதார தனடகை் மற்றும் 

சபாருக்கு எதிராைது. சீைா சரவ்சதச அைவில் " மைிதகுலத்திை் எதிரக்ாலம் 

சமூகங்கைினடசய பகிரப்படுவனத" ஆதரிக்கிறது. இனவ சபாது சநாக்கங்கை், பல 

சகாை்னககை் மற்றும் இணக்கமாக அனமதியாக மற்றும் ஒை்றாக வாை்தல் சபாை்ற ஐநாவிை் 

ஐந்து சகாை்னககனை சாரந்்து இருக்கிறது. இனவ மைிதகுலத்திை் பிரசச்னைகளுக்கு மாற்று 

பானதனய குறிக்கிறது. 

முதலாைித்துவம் உை்நாட்டு அைவிலும் சரவ்சதச அைவிலும் உனறந்து இருக்கிறது, அதைால் 

வரக்்கங்களும் நாடுகளும் ஒற்றுனமயாக சசாசியலிசத்திற்க்காக சபாராட சவண்டும். இந்த 

முை்சைற்றத்தில் சில அரசாங்கங்கை் மற்றும் இயக்கங்கை், உதாரணமாக ஈராை் மற்றும் 

ஏமை் உனைக்கும் மக்கை் மற்றும் சசாசியலிச நாடுகை் உடை் பயணிப்பவரக்ைாக 

சதரிகிறாரக்ை். அவரக்ை் ஏகாதிபத்திய ஆக்கிரமிப்பு, சபாரக்ை், தடுப்புகை், சபாருைாதார 

மற்றும் நிதி தனடகை், வண்ண புரட்சிகை் மற்றும் ஆட்சி மாற்றங்களுக்கு உை்ைாகி 

இருக்கிை்றை, அதைால் ஏகாதிபத்திய எதிரப்்புக்கு அவரக்ை் உரித்தாைவரக்ை்.  
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மக்கை் மற்றும் தற்சபாழுனதய சசாசியலிசத்துக்காை மக்கை் சதனவ 

 

 

                                         முதலாைித்துவம் பல காலங்களுக்கு முை்ைசர வரலாற்று ரீதியாக 

முற்சபாக்குதைத்னத இைந்துவிட்டது. மைிதகுல உற்பத்தினய சமூகமயமாக்கி புதிய 

சதாழிற்புரட்சியாை இயந்திரமயமாக்கல், சசயற்க்னக நுண்ணறிவு, நாசைா சதாழில்நுட்பம், 

குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங், உயிர ் சதாழில்நுட்பம், இை்டரச்நட் ஆப் திங்ஸ், மூை்று பரிமாண 

அசச்டித்தல் ஆகியவற்னற கட்டுப்படுதத்ும் கடனம நமக்கு உை்ைது. முதலாைித்துவதால் 

தை்னுனடய முழு ஆற்றனலயும் வைரக்்க இயலாது. ஆைால சீைா அதை் தரத்னத, அறிவுசார ்

சசாதத்ு மற்றும் முதலாைித்துவ உலகில் இருந்து வரும் வாடனக அல்லது வட்டி ஆகியவற்னற 

கட்டுப்படுத்தி அசமரிக்க பாதுகாப்பு அரசிை் இனணய சமலாண்னமக்கு சவால் 

விடுத்துை்ைது.  

இை்று சில மக்கை் சசாசியலிசத்னத கட்டுகிறாரக்ை், அைால் பலர ் சரிகிை்ற மற்றும் 

சகாை்னையடிப்பது சபாை்ற மூலதை கட்டுப்பாடுகைால் பலனை அனுபவிக்கிறாரக்ை். இந்த 

சமயத்தில் உனைக்கும் மக்கை் வரக்்க உணரவ்ு சபற்று அரசியல் அதிகாரத்னத னகப்பற்றி 

முதலாைித்துவத்னத தூக்கி எரிந்து சசாசியலிசத்னத  கட்ட சவண்டும். 

கண்டிப்பாக நாம் சசாசியலிசத்னத அனடசவாம், பரிவரத்்தனை மதிப்புக்கு பதிலாக 

பயை்மதிப்பு, உற்பத்தி மற்றும் சமூக தயாரிப்புகை் இயை்ற அைவு சவனல மற்றும் 

சதனவயாை அைவு எடுத்துக் சகாை்ளுதல் எை்ற வடிவில் சபாருட்கை் பங்கிடப்படும்- இனவ 

சானலயிை் இறுதியாகும், அதற்க்கு முை் நாம்  பல சசாசியலிச நினலகனை கடந்து சசல்ல 

சவண்டும்- சமூகமயப் படுத்தப்பட்ட உற்பத்தி மற்றும் பகிரவ்ு- உற்ப்த்தி திறை், சமூகம் மற்றும் 

கலாசச்ாரம், பிற மக்கை், குழுக்கை், சமூகங்கை், தைிநபரக்னை எை அனைவனரயும் 

ஒை்றுபடுத்தி இணக்கமாக வாை சவண்டும். 

இதனை சசய்வதற்காை சாவி அரசிை் மூலம் மூலதைம் கட்டுப்படுத்தப்படுவதாகும். அரசும் 

அதை் சபாது அதிகாரமும் மக்கைிை் னககைில் இருக்க சவண்டும். சில தைியார ்

நிறுவைங்கை் மூலதைத்திை் மீது ஆரம்ப கட்டத்தில் ஆட்சி சசய்தாலும், சசாசியலிச அரசு 

அனத சமூகமயப்படுத்தி சபாது சநாக்கங்களுக்காக திட்டமிட சவண்டும். இறுதியாக உற்பத்தி 

கருவிகனை சமூகமயமாக்கும் சகை்வி நனடமுனற சூைல் சாரந்்தது. 

ஒவ்சவாரு நாடும் தைக்காை வரலாற்று கட்டனமப்புக்கு ஏற்ப உற்பத்தி வைரச்ச்ினய 

அனடந்துை்ைைது, சமூக ஒருங்கினணப்பு மற்றும் கலாசச்ாரம், தைக்காை தைி 

நனடமுனறயில் இந்த பானதனய அனடயும். சிலர ் பயணத்தில் தாமதமாக இனணவாரக்ை் 

சிலர ்வழி தவறி சபாவாரக்ை்.   

 

மக்களுனடய சபரும்பாலாை சதனவகளும் சபாராட்டமும் " மக்கனைவிட பூமினயவிட லாபம் 

சபரிதல்ல" எனும் கருத்துக்  சகாை்னகனய குறிக்கிை்றை. 

  

1. சபருந்சதாற்று காலத்தில் உடல், சபாருைாதாரம் மற்றும் உணரவ்ு சாரந்்த பாதிப்புகை் 

சுகாதார பாதுகாப்னப சமூகமயப் படுத்தியுை்ைது, அனைவருக்கும் இலவசமாக 

உபசயாகத்திற்கு கினடக்கும் நினல சசாசியலிசத்திற்காை கைனவ திறந்துை்ைது. இது 

சமூகம் சாரந்்த சபாது அனமப்புகனை கனடக்சகாடி மாவட்டங்களுக்கும் 

கிராமங்களுக்கும் கினடக்கும் வனகயில் விரிவுபடுத்தி தற்சபாழுனதய மாற்றம் 

எதிரக்ால சதாற்றில் இருந்து காத்து சிகிசன்ச அைிக்க கூடிய வனகயில் இருக்க 

சவண்டும். இப்படிப்பட்ட சுகாதார பாதுகாப்பு அனமப்புகை் ஏனை நாடுகைில் இரண்டு 
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மடங்கு அதிக பலனை தரக்கூடியது. திறனம வாய்ந்த சிறந்த மருத்துவ 

பயிற்சியாைரக்ை் சபாதுக்கல்வினய விரிவாக்கி, சநாய் தடுப்பு மற்றும் 

சிகிசன்சக்காை பயிற்சி மற்றும் ஆராய்சச்ி,  ஆகியவற்னற உயரத்்தி  தரம் வாய்ந்த 

சவனலனய  சகாடுக்க சவண்டும் . இப்படிப்பட்ட சபாது சுகாதார அனமப்பு 

உருவாகுவது நிசச்மாைால், முழுனமயாக இல்லாவிட்டாலும் குனறந்த அைவு மக்கை் 

தாைாக வந்து உனைக்கும் சதனவ, ஒசர வனகயாை சகாலங்கைாை கல்வி, குைந்னத 

மற்றும் முதியவர ்பாதுகாப்பு மற்றும் வீடு அனமப்புகை் ஆகியவற்றில் காணப்படும். 

         2. சசாவியலிசத்னத சநாக்கிய இந்த முை்சைற்ற பானதனய விைக்க மாரக்்ஸ் எனத                         

நை்றாக அறிந்தாசரா அனத நினைவுக்கூர சவண்டும்: உற்பத்திக்கு சதனவயாை இரண்டு 

முக்கிய கூறுகை் நிலம் மற்றும் உனைப்பு, இனவ இரண்டும் சந்னத சபாருசைா பணசமா அல்ல. 

அைால் முதலாைித்துவம் இனவகனை அவற்றாகசவ நடத்தி முரண்கைில் சிக்கிக்சகாண்டது- 

சமூக உனைப்பிை் பலை்கனை தைிநபர ் அபகரித்தல், சுற்றுசூைல் அைித்தல் மற்றும் 

விவசாயம், மற்றும் அடிப்பனட சதனவக்காை சந்னதப்சபாருை் உற்பத்தி, பணம் மற்றும் நிதி 

சநருக்கடினய நிரவ்ாகம் சசய்தல்.  

               நிலம், உனைப்பு மற்றும் பணம் ஆகியனவ சந்னத சபாருைாக இருப்பனத 

தவிரத்்தால்தாை் சசாசியலிசத்னத சநாக்கி முை்சைற முடியும். 

            சூைலியல் முரண்கனை தீரக்்க சவண்டிய அவசியம் மினகப்படுத்தல் அல்ல. நிலத்னதயும்   

நீனரயும் நாம் சபாதுவுனடனம ஆக்கி சூைனல பாதுகாக்க சாத்தியமாை சசயல் திட்டங்கனை 

வகுக்க சவண்டும். இப்படிப்பட்ட திட்டங்கை் பரவலாை மக்கைிை் பங்கைிப்னபயும்  மற்றும் 

சபரிய முதலீட்னடயும் சகாண்டிருக்க சவண்டும்., இனவ படிம எரிசபாருளுக்கு மாற்றாக 

புதிப்பிக்கக்கூடிய வனகயிலாை எரிசபாருை் மற்றும் காரப்ை் இல்லாத இதுவனர 

காணப்படாத சபாது சபாக்குவரத்து, பல்லுயிர ்மீட்சடடுத்தல், காடுகனை வைரத்்தல் மற்றும் 

உணவு அனமப்பு முனறனய மாற்றி அனமத்தல் எை இவற்னற சநாக்கி நகர சவண்டும்.   

அனைவருக்கும் சவனல மற்றும் அதை் சை்மாைம், உனைக்க முடியாதவரக்ளுக்கு உதவி 

மற்றும் ஒவ்சவாரு உற்பத்தி திறை் முை்சைற்றத்திற்கும் சவனல குனறப்பு, தை்னுடய 

தைிப்பட்ட சதனவகனை நாட்டங்கனை முை்சைறல் எை அறிவியலும் கலாசச்ாரமும் 

கற்பனைக்கு அப்பால் இருக்கும். 

பணத்னதயும் வங்கினயயும் சதசியமப் படுத்தி இவற்னற சமூகத்தால் ஒருங்கினணக்கப்பட்ட 

கருவியாக உற்பத்தினயயும் பகிரன்வயும் மாற்ற சவண்டும். 

கடந்த காலங்கைாக நிலம்,பணம் மற்றும் உனைப்னப தாண்டி அறிவும் சதாழில் நுட்பமும் 

அறிவுசார ் சசாத்துக்களும் சந்னத ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. இயற்னகனயயும் 

கலாசச்ாரத்னதயும் சபாை்று அறிவும்     சதாழில்நுட்பமும் மைிதகுலதத்ுக்கு சபாதுவாகும். 

இந்த சந்னதமயத்னத மாற்றி கல்வி, ஆராய்சச்ி மற்றும் அறிவு இலவசமாக சமூகத்தில் 

ஓடசவண்டும்.    

3. சசாசியலிசத்திற்க்காை முை்சைற்றம் பகுத்தறிவு சகாை்னககைில் சாய்ந்துருக்கிறது, அதை் 

ஏகசபாகங்கை்- வைங்கனை எடுத்தல், சபாக்குவரத்து, எண்முனற தைங்கைில் உை்ை 

தைியுடனம, சமூகத்திை் முழு ஆற்றனல தடுக்கிறது- உயிரக்ளுக்கு அடிப்பனட சதனவயாை 

உற்பத்தினய சசய்வது- உணவு, வீடு, கல்வி அல்லது அதிகாரப்பாதுகாப்பு- இனவ கடுனமயாக 

கட்டுப்படுத்தப்பட சவண்டும் அல்லது அரசு உனடயனம ஆக்கப் பட சவண்டும். 

சசாசியலிசம் சநாக்கிய முை்சைற்றம் எங்கு வரக்்கம் மற்றும் சரவ்சதச சபாராட்டங்கை், 

மக்கை் ஏற்பாடு மற்றும் சபாதுவுனடனம முை்சைறி இருக்கிறசதா அங்கு சமை்னமயாக 

இருக்கும்.   கண்டிப்பாக தற்சபாழுது இருக்கிை்ற வனரயனறகனை நீக்கி- வரக்்கம், பாலிைம் 

மற்றும் நிற பாகுபாடுகை்-  முழுனமயாக ஜைநாயகப்படுத்த சவண்டும். 

4. அனைத்து நாடுகளும் குறிப்பாக வைம் நினறந்தனவ உண்னமயாை சதனவ மற்றும் 

முதலாைித்துவதால் தூண்டப்பட்ட சதனவ   எை இரண்னடயும் பிரிதத்ு பாரத்்து விவாதிக்க 

சவண்டும். முதலாைிதத்ுவ சதனவ மாயமாை சதனவ, திருப்தி இல்லானம, திட்டமிட்ட 

வைக்சகாழிந்த நினலனய உருவாக்கல், இனவ நிரந்தர திருப்தி இல்லானமனயயும் 
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சபரானசனயயும் உருவாக்கி சுற்று சூைனல அைித்து உை்ைது. விமரச்ை ரதீியாை அனுமாைம் 

சதனவயற்ற சசயல்கனை முடக்கியுை்ைது- உதாரணமாக ஆயுத உற்பதத்ி மற்றும் குருட்டு 

ஆதாய நிதி சவட்னட. இந்த இலக்குகை் சமூகத்திற்கு எைிதாக சரவ்சதச சூை்நினலகனை 

முனறகனை கற்றுக்சகாடுக்கிறது.   

5. நாம் அசமரிக்காவால் ஆதரிக்கப்படும் புதிய பைிப்சபானர எதிரத்த்ு மற்றும் பல்முனை 

சரவ்சதச அரசுகனை கட்டனமத்து அனைத்து நாடுகனையும் வைரச்ச்ிக்கு இட்டுச ் சசல்ல 

சவண்டும், மற்றும் சவால்கனையும் பிரசச்னைகனையும் பகிரந்்து சகாண்டு சபாருைாதாரம், 

அரசியல்,நிதி, விஞ்ஞாைம்  மற்றும் கலாசச்ார ரீதியாக ஒை்றனைந்த கூட்டாக சவற்றி-சவற்றி 

எை்ற உறவுடை் தீரக்்க சவண்டும். மூை்றாம் உலக நாடுகைிை் உண்னமயாை வைரச்ச்ி எை்பது 

மைித திறை் மற்றும் புதிய விஞ்ஞாைம் மற்றும் சதாழில் புரட்சி சதனவகனை பூரத்்தி சசய்து, 

சபாருைாதாரங்கனை கூட்டாக இனணத்து சதாழிற்சானல, தகவல்கை் மற்றும் மைித வை 

சங்கிலி மற்றும் நினலயாை இனணப்பு மற்றும் பசுனம உற்கட்டனமப்பு ஆகியவற்றிை் 

ஆதாயத்னத பரவலாக்க சவண்டும். 

6. நாம் ஏகாதிபத்திய நாடுகைிை் ஆதிக்கத்திற்காை சபாலியாை பிரபஞ்ச வாதத்னத எதிரக்்க 

சவண்டும்.சபாது மதிப்பீடு மற்றும் சகாை்னககை் சகாண்டு சபாது சவால்கனை எதிரக்்க 

சவண்டும்: பாதுகாப்பிை்னம, நம்பிக்னகயிை்னம, மரியானத இை்னம, சபார,் நியாயமற்ற 

வைரச்ச்ி, அனைத்து வனகயிலும் உயரும் சமதத்ுவமிை்னம, நிலம், தண்ணீர ் மற்றும் கடல், 

காற்று ஆகியவற்றிை் சசதம் மற்றும் சீரழிவு சுற்றுசூைல் நலத்னதயும், சுகாதார 

உற்கட்டனமப்பு சபாதானம, திறைற்ற சபரிடர ்சமலாண்னம, மற்றும் இயலாததாக சதாை்றும் 

கடை் ஆகிய சவால்கனை எதிரக்்க சவண்டும். சரவ்சதச அரசுகை் உலகத்திை் 

குறிக்சகாை்கனை பிரதிபலித்து பல்முனை அரசியல்சபாருைாதார வடிவங்கைிை் வைரச்ச்ினய 

வைரக்்க சவண்டும். ஐக்கிய நாடுகைிை் காரட்்டர ்மற்றும் ஒை்றுகூடிய அனமதியாை வாை்வு 

உண்னமயாைது எை இருபக்கங்கனையும் சாராத இயக்கங்கை் வாதாடுகிை்றை, இனவதாை் 

அசமரிக்கா மற்றும் சமற்குலக நாடுகளுக்காை சிறந்த அடித்தைம். 

உலக நாகரிகம் மற்றும் அதை் பை்முகத்தை்னம ஒரு மிகப்சபரிய வைமாகும். சமதத்ுவம், 

மரியானத, மற்றும் நம்பிக்னக இனவதாை் வைங்கனை காப்பாற்றும். அனமதி, வைரச்ச்ி, 

சமத்துவம், நீதி, ஜைநாயகம் மற்றும் சுதந்திரம் இனவதாை் மைித குலத்திை் சபாது 

மதிப்புகை், அனைவருக்கும் ஒசர அரசியல் அனமப்பு எை்பது கினடயாது. அதற்க்கு பதிலாக 

உலகம் சதாடரச்ச்ியாை பரிமாற்றம், பரஸ்பரமாக கற்றுக்சகாை்ளுதல் மற்றும் முற்சபாக்கு 

நம்பிக்னககனை பகிரந்்து சகாை்ளுதல் ஆகியவற்னற சசய்ய சவண்டும். 

  

 

 

உலகத்திை் அனைத்து நாட்டுத ் சதாழிலாைரக்ளும், ஒடுக்கப்பட்டவரக்ளும் நாடுகளும், 

ஒை்றுபடுக ! 

 

 

 

 

 

 


