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“நான் எவ்வாறு ஒரு ஒழுங்குமுறையற்ற ுங்குமுறையற்ுங்குமுறை மார்க்சிார்க்சிஸ்ட
ஆனஆனேன்"  என்ுங்குமுறை தறையற்ற தலைப்பில் கிரீஸின் நிதி மார்க்சிந்திரி யானிஸ்
வாராரௌஃபாகிஸ் எழுதிய ஒரு கடடுறையற்ற ாறையற்ற யறையற்ற ய பிரிடடனின்
கார்டியன் இதழ் இந்த வாாம் பிாசுரித்தத.

வாராரௌஃபாகிஸ்,  பிாதமார்க்சி மார்க்சிந்திரி அரதலைக்சிஸ் சிப்ாாஸ்
உடன் ன சேர்ந்த,  ஐனாாப்பிய ஒன்றியத்தால் கிரீஸ் மீத
திணிக்கப்படட சிக்கஆனே திடடத்திற்கு எதிாாக னபாாாடி
வருவதாக சித்தரிக்கப்படுகிுங்குமுறைார்.  அதஆனோல்,  ஐனாாப்பா
மார்க்சிற்றும்  சேர்வனத சே அளவில் சிரி சோறையற்ற வ ஒரு முன்மார்க்சிாதிரி
"இடத"  கடசியாக ஏற்பதற்கு இதனவ ஆதாாமார்க்சிாக
கூுங்குமுறைப்படுகிுங்குமுறைத.

வாராரௌஃபாகிஸின் அாசியல் நம்பிக்றையற்ற ககள,  னநாக்கங்கள
மார்க்சிற்றும் வாதலைாற்றிலிருந்த கிறையற்ற டக்கும் ரவளிப்பறையற்ற டயாஆனே
விபாங்கனள அதனபான்ுங்குமுறை வாதங்கறையற்ற ளப்
ரபாய்யாக்குகின்ுங்குமுறைஆனே.

மிகவும் அரிதாஆனே அந்த அறிக்றையற்ற கயில்,  தன்றையற்ற ஆனேத்தானஆனே
விவரித்தக் ரகாளள னவண்டிய அவசியமிருப்பதாக அவர்
ரதளிவாக உணர்வதாகவும்,  னநர்றையற்ற மார்க்சியுடன் அவ்வாறு
ர சேய்ய முயற்சிப்பதாகவும் ரபரிதம் ரவளிப்பறையற்ற டயாஆனே ஓர்
அறிக்றையற்ற கயாக அத உளளத.  அவ்வாறு ர சேய்றையற்ற கயில்,
அவர் அவாத ர சோந்த அாசியல் கண்னணாடடத்றையற்ற த மார்க்சிடடும்
ரவளிப்படுத்திக் காடடவில்றையற்ற தலை,  மார்க்சிாுங்குமுறைாக ஓர் ஒடடுரமார்க்சிாத்த
 சேமூக அடுக்றையற்ற கனய காடடிவிடுகிுங்குமுறைார்.

2013 இல் வழங்கப்படட ஒரு விரிவுறையற்ற ாயிலிருந்த ரபுங்குமுறைப்படட
அவாத கடடுறையற்ற ாயில்,  வாராரௌஃபாகிஸ் அவர் ஒரு
மார்க்சிார்க்சிஸ்னடா அல்தலைத ஒரு புாடசியாளனாா கிறையற்ற டயாத,
மார்க்சிாுங்குமுறைாக அதிகபட சேம் ரவறுமார்க்சினஆனே சீர்திருத்தவாதியாக
வர்ணிக்கக் கூடிய அாசியறையற்ற தலைக் ரகாண்டவர் என்பறையற்ற தத்
ரதளிவுபடுத்தி விடுகிுங்குமுறைார். அவர் சிரி சோவின் ஓர் உறுப்பிஆனேர்
அல்தலை,  மார்க்சிாுங்குமுறைாக தல்லியமார்க்சிாக அத்தறையற்ற கய
கண்னணாடடங்களின் காாணமார்க்சிாக அந்த அா சோங்கத்றையற்ற தப்
பிாதிநிதித்தவம் ர சேய்ய னதர்ந்ரதடுக்கப்படடவர் ஆகிுங்குமுறைார்.
ஆளும் னமார்க்சிற்தடடு ஒரு ரபாருளாதாா மார்க்சிற்றும் அாசியல்
னபாழிவுக்குள அக்கண்டத்றையற்ற த மூழ்கடித்த வருகிுங்குமுறைத
என்பறையற்ற த அவர்களுக்கு புரிய றையற்ற வப்பதற்கும் மார்க்சிற்றும் ஒரு
மார்க்சிாற்று பாறையற்ற தறையற்ற ய எடுக்க அவர்களுக்கு
அறிவுறுத்தவதற்கும் கூடுததலைாக அவர் னவருங்குமுறைான்றையற்ற ுங்குமுறையும்
விரும்பவில்றையற்ற தலை.

2008 ரநருக்கடி ரவறுமார்க்சினஆனே "சுழற்சியாஆனேரீதியில் வந்த ஒரு
மார்க்சிந்தநிறையற்ற தலை"  அல்தலை,  மார்க்சிாுங்குமுறைாக "நாம் பார்ப்பறையற்ற தப் னபாதலை
நாகரீகத்திற்னக ஓர் அச்சுறுத்தறையற்ற தலை முன்னிறுத்தகிுங்குமுறை"
ஒன்ுங்குமுறைாகும் என்று குறிப்பிடடு அவர் ரதாடங்குகிுங்குமுறைார்.

“ஐனாாப்பிய முததலைாளித்தவத்தின் அந்த ரநருக்கடிறையற்ற ய ஒரு
இன்னும் சிுங்குமுறைந்த அறையற்ற மார்க்சிப்புமுறையற்ற ுங்குமுறைறையற்ற யக் ரகாண்டு மார்க்சிாற்றீடு
ர சேய்ய ஒரு  சேந்தர்ப்பமார்க்சிாக வானவற்க னவண்டுமார்க்சிா?  அல்தலைத
ஐனாாப்பிய முததலைாளித்தவத்றையற்ற த ஸ்திாப்படுத்தவதற்காஆனே ஒரு
நடவடிக்றையற்ற கய எடுப்பதற்கு நாம் மிகவும் அக்கறையற்ற ுங்குமுறை ரகாளள
னவண்டுமார்க்சிா? என்ுங்குமுறை இந்த னகளவிகள தான் தீவிாமார்க்சிய ரகாளறையற்ற க
ரகாண்டவர்களுக்கு எழுகிுங்குமுறைத.”

“என்றையற்ற ஆனேப் ரபாறுத்த வறையற்ற ாயில்,  இதற்காஆனே பதில் ரதளிவாக
உளளத”.  “ஐனாாப்பிய ரநருக்கடியாஆனேத,  வாவிருக்கும்
தறையற்ற தலைமுறையற்ற ுங்குமுறைகளுக்காஆனே எந்தரவாரு முற்னபாக்காஆனே
நகர்வுகறையற்ற ளயும் தறையற்ற டத்தழிப்பதடன்,  ஒரு மார்க்சினிதயிஆனே
இாத்தக்களரிறையற்ற ய உருவாக்கும் தறையற்ற கறையற்ற மார்க்சிறையற்ற யக் ரகாண்ட
அபாயகாமார்க்சிாஆனே பிற்னபாக்கு  சேக்திகள கடடவிழ்க்கப்படுவறையற்ற த
விட,  ஒரு சிுங்குமுறைந்த முததலைாளித்தவ மார்க்சிாற்றீடறையற்ற ட
உருவாகுவதற்காஆனே  சோத்தியத்றையற்ற த குறையற்ற ுங்குமுறைவாகனவ
ரகாண்டிருக்கிுங்குமுறைத,” என்று பதிதலைளிக்கிுங்குமுறைார். 

அவர் ரதாடர்ந்த கூறுகிுங்குமுறைார்,  “இந்த கண்னணாடடத்திற்காக,
மார்க்சிற்றும் 'னதாற்கடிப்பவஆனோக'  இருப்பதற்காக மார்க்சிற்றும்
ஏற்கவியதலைாத ஐனாாப்பிய  சேமூக-ரபாருளாதாா
அறையற்ற மார்க்சிப்புமுறையற்ற ுங்குமுறைறையற்ற ய பாதகாக்க முயல்வதற்காக,  மிகவும் தீவிா
குால்களால் நான் கண்டிக்கப்படதலைாம்.  இந்த விமார்க்சிர் சேஆனேம்
காயப்படுத்தகிுங்குமுறைத என்பறையற்ற த நான் ஒப்புக் ரகாளகினுங்குமுறைன்.  அத
காயப்படுத்தகிுங்குமுறைத தான்,  ஏரஆனேன்ுங்குமுறைால் அத உண்றையற்ற மார்க்சியின்
 சோாத்றையற்ற த விட அதிகமார்க்சிாஆனேறையற்ற த உளனள ரகாண்டிருக்கிுங்குமுறைத,”
என்ுங்குமுறைார்.

“இடத னதாற்கடிக்கப்படடத,  னதாற்கடிக்கப்படடு இருக்கிுங்குமுறைத
என்ுங்குமுறை கருத்னதாடடத்தின் மீத அடித்தளமிடட ஒரு
நிகழ்ச்சிநிாலின் மீத  சேற்றும் குழப்பமின்றி அவர் பிாச் சோாம்"
ர சேய்வதாக வாராரௌஃபாகிஸ் கூறுகிுங்குமுறைார்.  “னநராதிாாஆனே ஓர்
ஐனாாப்பிய முததலைாளித்தவத்றையற்ற தப் பாதகாக்க,  அதன் பல்னவறு
பதலைவீஆனேங்களுக்கு இறையற்ற டயிலும்,  என்ஆனே விறையற்ற தலை ரகாடுத்தாவத
அதன் ரவடிப்றையற்ற பத் தவிர்த்திடுவதற்கு"
தீவிாமார்க்சியரகாளறையற்ற கயுறையற்ற டயவர்களும் னவறையற்ற தலை ர சேய்ய னவண்டும்
என்பதில் இப்னபாத அவர் "அவர்கறையற்ற ள உடன்படச் ர சேய்ய"
விரும்புகிுங்குமுறைார். 

யார் இந்த வாராரௌஃபாகிஸ்?

அவர் 1982 இல் ஒரு னகாடபாடடு ஆய்றையற்ற வ எழுதியதாகவும்,
"மார்க்சிார்க்ஸின் சிந்தறையற்ற ஆனே ரபாருத்தமார்க்சிற்ுங்குமுறைத"  என்பதில் அத
"ஆழமார்க்சிாக ஒருமுகப்படடு"  இருந்ததாகவும் விவரிக்கும்
வாராரௌஃபாகிஸ்,  அதன் பின்ஆனேர் அவர் "அந்த உளளார்ந்த
முாண்பாடடின்"  அடிப்பறையற்ற டயில் அவர் ஒரு விரிவுறையற்ற ாயாளர்
ஆகிவிடடதாகவும் “...  மார்க்சிார்க்ஸிற்கு இடமில்தலைாத ஒருவித
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ரபாருளாதாா னகாடபாடறையற்ற ட நான் கற்று ரகாடுக்க
கூடுரமார்க்சின்றும்" அவர் விவரிக்கிுங்குமுறைார்.

"ஒரு மீண்ரடழுந்த வதலைத சோரி அதிகாாத்திற்கு
திரும்புவறையற்ற தத் தடுக்க உதவும் என்ுங்குமுறை நம்பிக்றையற்ற கயில்,
பின்ஆனேர் பதவிக்கு வாவிருந்த பிாதமார்க்சி மார்க்சிந்திரி னபார்ஜ
பாப்பாண்டரூவிற்கு"  ஓர் ஆனதலைா சேகாாக,  2000 இல்,  அவர்
கிரீஸின் அாசியல் அாங்கில் முதன்முதலில் அடிரயடுத்த
றையற்ற வத்தார்.

அதற்கு பதிதலைாக அவர் இவ்வாறு ஒப்புக்ரகாளள
நிர்பந்திக்கப்படடார்,  “இப்னபாத ஒடடுரமார்க்சிாத்த உதலைகிற்கும்
ரதரிந்த விதத்தில், பாப்பாண்டரூவின் கடசி ரவளிநாடடிஆனேர்
வினாாதத்றையற்ற தத் தடுப்பதில் மார்க்சிடடும் னதால்வியறையற்ற டயவில்றையற்ற தலை,
மார்க்சிாுங்குமுறைாக,  இறுதியில்,  யூனாா மார்க்சிண்டதலைத்தின்
பிறையற்ற ணரயடுப்புகள என்ுங்குமுறைறையற்ற ழக்கப்படடறையற்ற த மிகவும்
வீரியத்தடன் முன்ரஆனேடுத்த நவதாாாளவாத
முழுப்ரபாருளாதாா (macroeconomic)  ரகாளறையற்ற ககள
மீதம் தங்கியிருந்தார்.  அவ்விதத்தில்,  அவறையற்ற ா
அறியாமார்க்சினதலைனய,  ஏரதன்ஸ் வீதிகளில் நாஜிகளின்
மீளவாறையற்ற வ ஏற்படுத்திஆனோர்,” என்ுங்குமுறைார்.

இந்த முடிவிற்கு வா வாராரௌஃபாகிஸிற்கு ஆறு
ஆண்டுகள எடுத்தத.  அதற்கு பின்ஆனேரும் கூட,  2006 இல்
பாப்பாண்டரூ உடன் இறுதியில் முறித்தக் ரகாண்ட
பின்ஆனேர்,  “கிரீஸ் மார்க்சிற்றும் ஐனாாப்பா மீதாஆனே விவாதத்தில்
[எஆனேத] ரபாதவாஆனே தறையற்ற தலையீடுகளில் மார்க்சிார்க்சி சேத்தின் எவ்வித
அறையற்ற டயாளம் கூட இருக்கவில்றையற்ற தலை.”

இருந்தனபாதினும், “நாம் வாழும் இந்த உதலைறையற்ற கக் குறித்த
எஆனேத முன்னஆனோக்றையற்ற க வடிவறையற்ற மார்க்சித்ததற்கு கார்ல் மார்க்சிார்க்ஸ்
தான் ரபாறுப்பாவார்,” என்ுங்குமுறைவர் வலியுறுத்தகிுங்குமுறைார்.

"நான் வளர்ந்த வந்த விசித்திாமார்க்சிாஆனே காதலைங்களின்"
தாக்கத்தடன் ன சேர்ந்த,  கிரீஸில் நிதலைவிய 1967-74 இன் நவ-
பாசி சேவாத  சேர்வாதிகாாத்தின் ரபருங்கவறையற்ற தலைகனளாடு",
வாராரௌஃபாகிஸ் இறையற்ற த அவாத "உனதலைாகவியல்
தந்றையற்ற தயின்"  (metallurgist  father)  னமார்க்சிதலைாளுறையற்ற மார்க்சி மீத
 சோடடுகிுங்குமுறைார்.

1946-49  உளநாடடு னபாரில் எழுச்சியாளர்களுடன்
இறையற்ற ணந்த  சேண்றையற்ற டயிடடு வந்த அவாத தந்றையற்ற த
கினாக்கர்களின் சிறையற்ற ுங்குமுறைக்கூட தீவு முகாமில் சிதலை காதலைம்
கழித்திருந்தார் என்ுங்குமுறைனபாதினும் கூட,  ஸ்ாாலினி சே
கம்யூனிஸ்ட கடசி ஆற்றிய பாத்திாம் உடபட, அத்தறையற்ற கய
தன்பியதலைாஆனே  சேம்பவங்களுடன் ரதாடர்புபடடிருந்த அாசியல்
 சேக்திகறையற்ற ளப் பற்றிய எந்தரவாரு புரிதறையற்ற தலைக் குறித்தம்
வாராரௌஃபாகிஸ் எந்னநாத்திலும் ரவளிக்காடடவில்றையற்ற தலை.
அவாத அன்றையற்ற ஆனேயுனமார்க்சி கூட PASOK  உறுப்பிஆனேர்களால்
ஸ்தாபிக்கப்படட கிரீஸின் ரபண்கள  சேங்கத்தில் ஒரு
ரபண்ணிய நடவடிக்றையற்ற கயாளாாக இருந்தார்.

அவாத அாசியல் கண்னணாடடம், PASOK ஐ சுற்றியிருந்த
"இடத"  வடடாாத்தின் கண்னணாடடத்திற்குப் ரபாதவாக
இருந்தத.  அக்கடசியின் தறையற்ற தலைவர் ஆண்டரீஸ்
பாப்பாண்டரூறையற்ற வச்  சேந்தித்த பின்ஆனேர் ரபாருளாதாாம் மீதாஆனே
ஆய்வில் ஆர்வம் ரகாண்டிருந்தார்.  அவாத
கண்னணாடடங்களின் இன்றியறையற்ற மார்க்சியாத இணக்கவாதத்றையற்ற தப்
(conformism)  ரபாறுத்த வறையற்ற ாயில்,  “அவற்றின் [அந்த
இயக்கங்களின்]  ரதாடர்ச்சியாஆனே அறையற்ற ுங்குமுறைகூவல்கள மார்க்சிற்றும்
ஒழுங்கறையற்ற மார்க்சிக்கும் கருத்தருக்கள சுதந்திாம் மார்க்சிற்றும்
பகுத்தறிறையற்ற வத் தழுவுவதற்கு பதிதலைாக …  சேமார்க்சித்தவம் மார்க்சிற்றும்

நீதிறையற்ற ய ஏற்ுங்குமுறைஆனே ...”  என்பதம் மார்க்சிார்க்சி சேம் மீதாஆனே அவாத
பல்னவறு விமார்க்சிர் சேஆனேங்களில் ஒன்ுங்குமுறைாக இருந்தறையற்ற த ஒருவர்
பார்க்கதலைாம். [அழுத்தம் ன சேர்க்கப்படடத]

ஓர் "ஒழுங்குமுறையற்ற ுங்குமுறையற்ுங்குமுறை மார்க்சிார்க்சிஸ்டாக"  இருந்த வருவதாக
வாராரௌஃபாகிஸின் வாதங்கள,  னவருங்குமுறைாரு இடத்தில் என்ுங்குமுறைால்
ரபரிதம் நீளமார்க்சிாக றையற்ற கயாளப்படடிருக்கும்.  தத்தவார்த்தரீதியில்
குழப்பப்படட அவாத விபாங்கள,  இருத்தலியல்வாத
கருத்தவாதத்தடன் (existentialist  idealism)  வியாபித்த,
பின்நவீஆனேத்தவ படடகம் மூதலைமார்க்சிாக சிதறிய வார்த்றையற்ற தகளில்
மார்க்சிார்க்சி சேத்றையற்ற த சித்தரிக்கிுங்குமுறைத என்று கூறுவனத னபாதமார்க்சிாஆனேதாக
இருக்கும்.   சோன்ுங்குமுறைாக,  “மார்க்சினிதயிஆனே வாதலைாற்றையற்ற ுங்குமுறைக் குறித்த,
உண்றையற்ற மார்க்சியில் மார்க்சினிதயிஆனேத்தின் மீளா-நாகத்றையற்ற தக் குறித்த ஒரு
நாடகபாணியிதலைாஆனே கறையற்ற தனய,  அதவும் இாடசிப்பு மார்க்சிற்றும்
உண்றையற்ற மார்க்சியாஆனே ஆன்மீகத்தடன் இறையற்ற ணக்கப்படடிருந்த
நிறையற்ற தலையில்,  மார்க்சிார்க்ஸின் வசீகரிக்கும் அன்பளிப்பு"  என்று அவர்
னபசுகிுங்குமுறைார்.

வாராரௌஃபாகிறையற்ற ை ரபாறுத்த வறையற்ற ாயில்,  முததலைாளித்தவ
உற்பத்தி முறையற்ற ுங்குமுறையின் புுங்குமுறைநிறையற்ற தலை இயக்கத்றையற்ற த ஆளும் நிபமார்க்சிாஆனே
விதிகறையற்ற ள மார்க்சிார்க்ஸ் கண்டுபிடிக்கவில்றையற்ற தலை.  அதற்கு மார்க்சிாுங்குமுறைாக,
“மார்க்சிார்க்ஸ்,  வாதலைாற்றில் நாடக கதாபாத்திாங்களாக விளங்கிய
ரதாழிதலைாளர்கள,  முததலைாளித்தவவாதிகள,  அதிகாரிகள மார்க்சிற்றும்
விஞ்ஞானிானிகளால் பிாபதலைப்படட ஒரு ர சோல்தலைாடறையற்ற தலை
உருவாக்கிஆனோர்,” என்பதாக உளளத.

தாட சேரி சேம்  ரவற்றி ரகாளகிுங்குமுறைத  என்பத மார்க்சிடடுமார்க்சில்தலை, அத
நம்பிக்றையற்ற கரகாளளச் ர சேய்திருக்கிுங்குமுறைத

1978 இல் இருந்த எர சேக்ஸ் (Essex)  பல்கறையற்ற தலைக்கழகத்தில்
பயின்ுங்குமுறை வாராரௌஃபாகிஸ்,  பின்ஆனேர் இங்கிதலைாந்தில் அவாத
கல்வித்தறையற்ற ுங்குமுறை ரதாழில்வாழ்றையற்ற வத் ரதாடங்கிஆனோர்.  “தாட சேரின்
படிப்பிறையற்ற ஆனேகள"  என்ுங்குமுறை தறையற்ற தலைப்பின் கீழ்,  அவர் 1980 களின்
அவாத அனுபவங்கறையற்ற ள உயினாாடடத்தடன் வர்ணிக்கிுங்குமுறைார்:

முற்னபாக்காஆனே அாசியலுக்குக் குழிபறிக்கும் ஒரு நீண்டகாதலை
மார்க்சிந்தநிறையற்ற தலைறையற்ற மார்க்சியின் தறையற்ற கறையற்ற மார்க்சி குறித்த தாட சேர் எஆனேக்கு கற்றுக்
ரகாடுத்த பாடம்,  இன்றையற்ற ுங்குமுறைய ஐனாாப்பிய ரநருக்கடிக்குள நான்
என்னுடன் ரகாண்டு ர சேல்வஆனேவற்றில் ஒன்ுங்குமுறைாக உளளத.
உண்றையற்ற மார்க்சியில் இந்த ரநருக்கடி ரதாடர்பாஆனே என்னுறையற்ற டய
நிறையற்ற தலைப்பாடடில் மிகவும் முக்கிய தீர்மார்க்சிானிக்கும் காாணியாக
அத உளளத.  அந்த காாணத்தால் தான் ஐனாாப்பிய
முததலைாளித்தவத்றையற்ற தத் தூக்கிரயறிவதற்கும்,  படுனமார்க்சிா சேமார்க்சிாஆனே
யூனாா மார்க்சிண்டதலைத்றையற்ற த கறையற்ற தலைப்பதற்கும்,
ரபருந்ரதாழிலிறையற்ற ணப்புகள மார்க்சிற்றும் திவாதலைாஆனே வங்கிகளிஆனேத
இந்த ஐனாாப்பிய ஒன்றியத்திற்கு குழி பறிப்பதற்கும் இந்த
ரநருக்கடிறையற்ற ய ஒரு  சேந்தர்ப்பமார்க்சிாக சுாண்ட முறையற்ற ஆனேயும் தீவிா
அாசியல் திடடங்கறையற்ற ள நான் முன்ரமார்க்சிாழியவில்றையற்ற தலை என்ுங்குமுறை
பாவத்திற்காக,  என்மீத இடதிலிருந்த சிதலை விமார்க்சிர் சேகர்கள
குற்ுங்குமுறைஞ் சோடடுறையற்ற கயில், அந்த பாவத்றையற்ற த என்ஆனோல் மார்க்சிகிழ்ச்சியுடன்
ஏற்றுக் ரகாளள முடிகிுங்குமுறைத.

அவாத பிரிடடன் அனுபவங்கறையற்ற ளக் குறித்த னபசுறையற்ற கயில்,
“முற்னபாக்காஆனே அாசியலுக்குப் புத்தயிரூடட அவசியமார்க்சிாஆனே
சிறிய கூர்றையற்ற மார்க்சியாஆனே அதிர்ச்சிறையற்ற யப் பிரிடடனின் உறையற்ற ழக்கும்
வர்க்கங்களுக்கும் மார்க்சிற்றும் மார்க்சித்தியதா வர்க்கங்களுக்கும் வழங்கி;
ஒரு ஆக்கபூர்வமார்க்சிாஆனே,  முற்னபாக்காஆனே அாசியலின் ஒரு புதிய
வறையற்ற கயாஆனே ஒரு புத்தயிரூடடப்படட,  தீவிா நிகழ்ச்சிநிாறையற்ற தலை
உருவாக்க இடதிற்கு ஒரு வாய்ப்றையற்ற ப வழங்கியதால், தாட சேரின்
ரவற்றி ஒரு நல்தலை விடயமார்க்சிாகும்"  என்று ஆாம்பத்தில்
கருதியதாக வாராரௌஃபாகிஸ் வர்ணிக்கிுங்குமுறைார்.



உண்றையற்ற மார்க்சியில்,  “வாழ்க்றையற்ற க தர்நாற்ுங்குமுறைரமார்க்சிடுத்த,  மிகவும்
ரகாடுறையற்ற மார்க்சியாகி,  பதலைறையற்ற ாப் ரபாறுத்த வறையற்ற ாயில்,  ஆயுள
குறையற்ற ுங்குமுறைந்த னபாயுளள நிறையற்ற தலையில்,  நான் தயாகாமார்க்சிாக
பிறையற்ற ழயாகி னபானஆனேனஆனோ என்று எஆனேக்கு னதான்றியத:
அதாவத,  ஒருனபாதம் சிுங்குமுறைப்பறையற்ற டயாமார்க்சில்,  விடயங்கள
முடிவில்தலைாமார்க்சில் னமார்க்சிா சேமார்க்சிறையற்ற டயுனமார்க்சிா என்று எஆனேக்கு
னதான்றியத.”

அவர் ரதாடர்ந்த கூறுகிுங்குமுறைார்,  "இடத மிகவும்
உளமுகசிந்தறையற்ற ஆனேயாக,  ஓர் உடன்படத்தக்க முற்னபாக்காஆனே
நிகழ்ச்சிநிாறையற்ற தலை உருவாக்குவதில் குறையற்ற ுங்குமுறைந்தளனவ தறையற்ற கறையற்ற மார்க்சி
ரகாண்ட விதத்தில் மார்க்சிற்றும்,  இதற்கிறையற்ற டனய,  ரதாழிதலைாள
வர்க்கனமார்க்சிா  சேமூகத்தால் றையற்ற கவிடப்படடவர்கள மார்க்சிற்றும்
நவதாாாளவாத மார்க்சினஆனோபாவத்றையற்ற த உடன்-
ஏற்றுக்ரகாண்டவர்களுக்கு இறையற்ற டனய பிளவுபடடுவரும்
நிறையற்ற தலையில், மார்க்சிாறிவிடடத" என்கிுங்குமுறைார்.

அதன் விறையற்ற ளவாக தாட சேரி சேம் "தீவிாமார்க்சிாஆனே,  முற்னபாக்கு
அாசியலின்  சோத்தியக்கூறையற்ற ுங்குமுறைனய"  —அதவும் ரவறுனமார்க்சி
பிரிடடனில் மார்க்சிடடுமின்றி—  "நிாந்தாமார்க்சிாக அழித்தவிடடத"
என்று வலியுறுத்தகிுங்குமுறைார்.

“தாட சேரின் நவதாாாளவாத ரபாறிக்குள கண்மூடித்தஆனேமார்க்சிாக
வீழ்ந்தனபாத,  பிரிடடிஷ்  சேமூகத்றையற்ற த ரவறுத்ரதாதக்கிய
அந்த ன சோ சேலி சே மார்க்சிாற்ுங்குமுறைத்திற்காஆனே ஒரு நிகழ்ச்சிநிாறையற்ற தலை,
1980 களின் ரதாடக்கத்தில் ஊக்குவித்ததன் மூதலைமார்க்சிாக
பிரிடடனில் நாம் என்ஆனே நல்தலைறையற்ற த  சோதித்திருக்கினுங்குமுறைாம்?
தல்லியமார்க்சிாக ஒன்றையற்ற ுங்குமுறையும் அல்தலை.  ஐனாாப்பிய
முததலைாளித்தவமார்க்சிாஆனேத யூனாா மார்க்சிண்டதலைத்திற்கு,  ஐனாாப்பிய
ஒன்றியத்திற்னக,  உண்றையற்ற மார்க்சியில் அதற்கு அதனவ கூட
அதஆனோல் ஆஆனேமார்க்சிடடும் குழிபறித்தக் ரகாண்டு வருகின்ுங்குமுறை
னபாத,  யூனாா மார்க்சிண்டதலைத்றையற்ற தனயா,  ஐனாாப்பிய
ஒன்றியத்றையற்ற தனயா கூட,  கறையற்ற தலைப்பதற்கு அறையற்ற ழப்பு
விடுப்பதஆனோல் இன்று என்ஆனே நல்தலைத நடந்தவிடும்?” என்று
அவர் னகளவி எழுப்புகிுங்குமுறைார்.

இந்த அனுபவங்களிலிருந்த அவர்,  “இடத"
னதால்வியறையற்ற டந்தளள நிறையற்ற தலையில், ஐனாாப்பிய மார்க்சிற்றும் உதலைக
முததலைாளித்தவத்தின் தற்னபாறையற்ற தய ரநருக்கடியிலிருந்த
வரும் ஒனா  சோத்தியமார்க்சிாஆனே விறையற்ற ளவுரபாருள பாசி சே
பிற்னபாக்குத்தஆனேமார்க்சிாகும்.  இறையற்ற த தடுப்பரதன்ுங்குமுறைால்,
"ஒழுங்குமுறையற்ற ுங்குமுறையற்ுங்குமுறை மார்க்சிார்க்சிஸ்டுகளாஆனே நாம்,  அதற்கு
ரபாருத்தமார்க்சிாக,  ஐனாாப்பிய முததலைாளித்தவத்றையற்ற த,  அத
உளளவானுங்குமுறை,  காப்பாற்ுங்குமுறை முயதலை னவண்டும் என்பத
முக்கியமார்க்சிாகும்,” என்று முடிக்கிுங்குமுறைார்.

ஐனாாப்பிய னமார்க்சிற்தடடுக்கள "அவர்கள தறையற்ற தலைறையற்ற மார்க்சி தாங்கிய
ரநருக்கடியின் இயல்றையற்ற பக் குறித்னதா, அல்தலைத ஐனாாப்பிய
நாகரீகத்தின் எதிர்காதலைத்தின் மீத அதன் பாதிப்புகறையற்ற ளக்
குறித்னதா புரிந்த ரகாண்டிருக்கிுங்குமுறைார்கள என்ுங்குமுறைால்,
அதற்காக அவர்கள ர சேயல்படடு வருகிுங்குமுறைார்கள"  என்ுங்குமுறை
நிறையற்ற தலையில் …  ஐனாாப்பிய முததலைாளித்தவத்தின் ஒரு
ரபாறிவாஆனேத ஒரு ர சேயல்படக்கூடிய ன சோ சேலி சே
அறையற்ற மார்க்சிப்புமுறையற்ற ுங்குமுறைக்காக வழிறையற்ற யத் திுங்குமுறைந்த விடடாலும்,  அந்த
இடத்றையற்ற த அறையற்ற டப்பதற்கு இடத ஆயத்தமார்க்சிாக இல்றையற்ற தலை
என்பறையற்ற த அத ஒப்புக்ரகாண்டாக னவண்டும்,” என்கிுங்குமுறைார். 

வாதலைாற்றுத்தன்றையற்ற மார்க்சி   இழந்த ஒரு கணக்ரகடுப்பு

வாராரௌஃபாகிஸின் முற்றிலும் குழப்பமார்க்சிாஆனே
கண்னணாடடமார்க்சிாஆனேத,  ஒடடுரமார்க்சிாத்த ன சோ சேலி சே திடடத்திற்கும்

 சேவக்குழி ரவடடுனவாாாக இருந்த உதலைக-வாதலைாற்று பாத்திாம்
வகித்த Grantham இல் இருந்த grocer இன் மார்க்சிகள வறையற்ற ாயில்
அறையற்ற ஆனேவறையற்ற ாயும் ஏற்கிுங்குமுறைத.  அத வாதலைாற்றுத்தன்றையற்ற மார்க்சி இழந்த
மார்க்சிற்றும் அாசியல் எதார்த்தத்றையற்ற த தறையற்ற தலைகீழாக நிறுத்தம் ஒரு
நிறையற்ற தலைப்பாடாகும்.

அவர் 1968  மார்க்சிற்றும் 1975 க்கு இறையற்ற டயிதலைாஆனே காதலைகடடத்தில்
உதலைகளாவிய அளவில் கடடவிழ்ந்த அதிமுக்கிய மார்க்சிற்றும்
ஆழ்ந்த புாடசிகா னபாாாடடங்களின் காதலைகடடத்றையற்ற த
முற்றிலுமார்க்சிாக உதறிவிடுகிுங்குமுறைார்.  அத பிாான்சில் னமார்க்சி-ப-ஜூன் 1968
ரபாத னவறையற்ற தலை நிறுத்தத்தடன் ரதாடங்கியத.  சிலியில் 1973
இாாணுவ ஆடசிக் கவிழ்ப்பு  சேதி,  ஏப்ால் 1974 இல்
னபார்ச்சுகலில் பாசி சே  சேர்வாதிகாாத்தின் வீழ்ச்சி,  அறையற்ற தத்
ரதாடர்ந்த ப-ஜூறையற்ற தலையில் கினாக்க இாாணுவ ஆடசிக்குழுவின்
வீழ்ச்சி,  நிக் சேன் நிர்வாகத்தின் ரபாறிவு மார்க்சிற்றும் வியடநாமில்
அரமார்க்சிரிக்க னதால்வி ஆகியறையற்ற வயும் அதில் உளளடங்கும்.
இங்கிதலைாந்தில் சுாங்க ரதாழிதலைாளர்களின் தறையற்ற தலைறையற்ற மார்க்சியில் நடந்த
ஒரு பாரிய னவறையற்ற தலைநிறுத்தம் அனத ஆண்டு ரபப்ாவரியில்
எடவார்ட ஹீத்தின் பழறையற்ற மார்க்சிவாத அா சோங்கத்றையற்ற த பதவியிலிருந்த
இுங்குமுறைக்கியத.

பதலை மில்லியன் கணக்காஆனே ரதாழிதலைாளர்கள ஈடுபடட பாரிய
இயக்கங்கள,  ஒரு புாடசிகா மார்க்சிாற்ுங்குமுறைத்திற்குரியதாக
மார்க்சிாறுவதிலிருந்த ஸ்ாாலினி சே மார்க்சிற்றும்  சேமூக பஆனேநாயக
கடசிகளால் முததலைாளித்தவத்திடம் காடடிக்ரகாடுக்கப்படடு,
தடுக்கப்படடஆனே.  அறையற்ற ஆனேத்திற்கும் னமார்க்சிதலைாக,  இத்தறையற்ற கய
காடடிக்ரகாடுப்புகளுக்கு ஓர் அாசியல்  சேவாறையற்ற தலை நிறையற்ற தலைநிறுத்த
ரதாழிதலைாள வர்க்கத்தின் ஆற்ுங்குமுறைலின்றையற்ற மார்க்சியில் இருந்த ஓர் முக்கிய
காாணி என்ஆனேரவன்ுங்குமுறைால், அத்தறையற்ற கய ஒழுங்கறையற்ற மார்க்சிப்புகளிலிருந்த
அவசியமார்க்சிாக உறையற்ற டத்தக் ரகாளவறையற்ற த எதிர்ப்பதில் பல்னவறு
பப்னதலைாவாத மார்க்சிற்றும் அாசு முததலைாளித்தவ னபாக்குகள வகித்த
பாத்திாமார்க்சிாகும்.

இத்தறையற்ற கய னதால்விகளுக்குப் பின்ஆனேர் தான்,  தாட சேர் மார்க்சிற்றும்
ரீகனுடன் ரதாடர்புபடட வினினயாக முறையற்ற ுங்குமுறை ரபாருளாதாாத்தின்
பிச்றையற்ற  சேக்காா னவசித்தஆனேத்தடன் அாசியல்ரீதியில்
ரநறிப்படடிருந்த ஓர் எதிர்-தாக்குதறையற்ற தலை ரதாழிதலைாள
வர்க்கத்திற்கு எதிாாக முததலைாளித்தவ வர்க்கத்தால் ரதாடங்க
முடிந்தத.  அதற்குப் பின்ஆனேரும் கூட,  1984-85  சுாங்க
ரதாழிதலைாளர்களின் னவறையற்ற தலைநிறுத்தத்தில் எடுத்தக்காடடப்படடறையற்ற த
னபாதலை,  ஆளும் வர்க்கம் ரதாழிதலைாள வர்க்கத்தின் மீத
னதால்விகறையற்ற ள திணிக்க ரதாழிற்கடசி மார்க்சிற்றும் ரதாழிற் சேங்க
அதிகாாத்றையற்ற தத் ரதாடர்ந்த  சோர்ந்திருந்தத.

“ஒரு  சேமூக மார்க்சிாற்ுங்குமுறை நிகழ்ச்சிநிாறையற்ற தலை"  அவர்கள ஊக்குவித்ததன்
மூதலைமார்க்சிாக என்ஆனே நன்றையற்ற மார்க்சிறையற்ற ய அறையற்ற டந்தார்கள என்று அவர்
னகடகும் னபாத,  வாராரௌஃபாகிஸ் ரதாழிற்கடசி மார்க்சிற்றும்
ரதாழிற் சேங்கங்கறையற்ற ள,  அறையற்ற வனய னவகமார்க்சிாக வதலைதிற்கு திரும்பி
வருகின்ுங்குமுறை நிறையற்ற தலையில்,  அவற்றையற்ற ுங்குமுறை சுற்றி ஈர்க்கப்படடுளள குடடி-
முததலைாளித்தவ குழுக்களின் ஒரு முன்ஆனேணியாளாாக நிற்கிுங்குமுறைார்.
இந்த  சேகாப்தத்தில் தான்,  சிரி சோ எதிலிருந்த பின்ஆனேர்
உதயமார்க்சிாஆனேனதா,  அந்த கம்யூனிஸ்ட கடசியின் யூனாா-
கம்யூனிஸ்ட பிரிவின் அவாத  சேக-சிந்தறையற்ற ஆனேயாளர்கள,
தாட சேரி சேத்றையற்ற த அறையற்ற ஆனேத்றையற்ற தயும் ரவற்றிரகாளளும் தீவிா
 சேக்தியாகவும் மார்க்சிற்றும் ஆதாாமார்க்சிாகவும் பிாகடஆனேப்படுத்திஆனேர்
மார்க்சிற்றும், ரதாழிதலைாளர் வர்க்கம் இனி  சேமூக மார்க்சிாற்ுங்குமுறைத்திற்காஆனே ஒரு
நிகழ்ச்சிநிாலில் பிாதிநிதித்தவம் ர சேய்யாத என்றும்
பிாகடஆனேப்படுத்தி வந்தஆனேர்.

ரதாழிதலைாள வர்க்கம் "ரவளினயறி விடடத"  அல்தலைத "நவ-



தாாாளவாத சிந்தறையற்ற ஆனேறையற்ற ய உடன்-ஏற்றுக் ரகாண்டு
விடடதாக"  வாராரௌஃபாகிஸ் குற்ுங்குமுறைஞ் சோடடுறையற்ற கயில்,  அவர்
ரதாழிற்கடசி மார்க்சிற்றும் ரதாழிற் சேங்க அதிகாாத்தவத்தின்
காடடிக்ரகாடுப்புக்கு அாசியல் அனுதாபத்றையற்ற த
எதிராாலிக்கிுங்குமுறைார்.

ஐனாாப்பிய முததலைாளித்தவ ரநருக்கடியிலிருந்த "னகால்டன்
ரடரௌன் நாஜிக்கள,  அந்த வறையற்ற கப்படட நவபாசி சேவாதிகள,
ரவளிநாடடவர் மீதாஆனே வினாாத னபாக்குகிஆனேர் மார்க்சிற்றும்
னமார்க்சிா சேடியாளர்கள"  மார்க்சிடடுந்தான் ஆதாயமார்க்சிறையற்ற டய முடியும்
என்று அவர் வலியுறுத்தறையற்ற கயில்,  உண்றையற்ற மார்க்சியில் அவர்
ன சோ சேலி சேத்திற்காஆனே எந்தரவாரு  சோத்தியக்கூறையற்ற ுங்குமுறையும்
மார்க்சிறுத்தளிக்கிுங்குமுறைார்.  உதலைகளாவிய முததலைாளித்தவத்தின்
முறையற்ற ுங்குமுறைப்படட ரநருக்கடியாஆனேத அறையற்ற த புாடசிகாமார்க்சிாக
தூக்கிரயறிய னவண்டியதன் அவசியத்றையற்ற த
முன்னிறுத்தவில்றையற்ற தலை என்ுங்குமுறைால்,  பின்ஆனேர் ஒருனபாதம் அத
நடக்காத.  இவ்விதத்தில் அவர் கூறும் காாணனமார்க்சி,  ஆளும்
வர்க்கத்திற்காஆனே அாசியல்ரீதியில் நம்பிக்றையற்ற கயற்ுங்குமுறை ஒரு
முறையற்ற ுங்குமுறையீடாக மார்க்சிாறிவிடுவதடன்,  ஒரு  சேமூக ரவடிப்பிற்கு
இடடுச் ர சேல்லும் ரகாளறையற்ற ககறையற்ற ள நறையற்ற டமுறையற்ற ுங்குமுறைப்படுத்தவதன்
மூதலைமார்க்சிாக ரபரும் பணக்காார்கள, ஒரு பயங்காமார்க்சிாஆனே தவறையற்ற ுங்குமுறை
இறையற்ற ழத்த வருகிுங்குமுறைார்கள என்று அவர்கறையற்ற ள உடன்படச்
ர சேய்ய முறையற்ற ஆனேகிுங்குமுறைார்.

என்ஆனே விறையற்ற தலை ரகாடுத்தாவத சிரி சோ முததலைாளித்தவத்றையற்ற தக்
காப்பாற்ுங்குமுறை னவண்டும் என்பத தான் அவாத
அணுகுமுறையற்ற ுங்குமுறையில் இருக்கும் அாசியல் தர்க்கமார்க்சிாகும்.
ஆகனவ விபாம் அறியாத ரதாழிதலைாளர்கறையற்ற ளயும், அல்தலைத,
அதனபான்ுங்குமுறை ஒரு நிகழ்ச்சி நிாறையற்ற தலை எதிர்த்த இடதிலிருந்த
"பிரிந்த வருபவர்கறையற்ற ளயும்"  மார்க்சிற்றும் புாடசிக்காக
வாதிடுகின்ுங்குமுறைவர்கறையற்ற ளயும் அவர் எவ்வாறு அணுகுவார்?
அவர்கள எதிர்க்கப்படுவார்கள,  அவசியமார்க்சிாஆனோல்,
ஒடுக்கப்படுவார்கள. 

ஒரு  சேமூக வறையற்ற கயாக  வாராரௌஃபாகிஸ்

வாராரௌஃபாகிஸ் "இறுதியாக பாவத்றையற்ற த ஏற்றுக்
ரகாளவதாக"  கூறி அவாத நீண்ட விளக்க உறையற்ற ாறையற்ற ய
முடிக்கிுங்குமுறைார்.  அத ஒடடுரமார்க்சிாத்த னபாலி-இடதின்
அாசியலுக்குப் பின்ஆனோலிருக்கும்  சேமூக தூண்டுதறையற்ற தலை
ரவளிப்படுத்தவதால்,  அறையற்ற த மீண்டும் எடுத்தக்காடடுவத
மார்க்சிதிப்புறையற்ற டயதாக இருக்கும்.

“ சோந்தமார்க்சிாஆனே  சேமூக வடடாாங்களுக்கு உடன்படடு இருப்பதன்
மூதலைமார்க்சிாக ஒரு திருப்திகாமார்க்சிாஆனே உணர்றையற்ற வப் ரபறுவதாக"
அவர் எழுதகிுங்குமுறைார்.  “…  உயர்தாமார்க்சிாஆனே பதலைம்
வாய்ந்தவர்களால் உப சேரிக்கப்படுவதிலிருந்த கிறையற்ற டக்கும்
சுய-திருப்தி உணர்வு,  சிதலை  சேமார்க்சியங்களில்,  என் மீத தவழ
ரதாடங்கி இருந்தத.…” என்கிுங்குமுறைார்.

“எஆனேத தனிப்படட தாழ்ந்த நிறையற்ற தலைறையற்ற மார்க்சி ஓர் விமார்க்சிாஆனே
நிறையற்ற தலையத்தில் ரவளிப்படடத.  சிதலை பணமுளள அறையற்ற மார்க்சிப்பு
ஐனாாப்பிய ரநருக்கடி குறித்த ஒரு முக்கிய உறையற்ற ா நிகழ்த்த
எஆனேக்கு அறையற்ற ழப்பு ரகாடுத்திருந்தத.  அத்தடன் ஒரு முதல்
வகுப்பு பயணச்சீடடு வாங்குவதற்கு அவசியமார்க்சிாஆனே
பரிகசிக்கத்தக்க ரதாறையற்ற கறையற்ற ய வழங்கி இருந்தத.  வீடடிற்கு
திரும்புறையற்ற கயில்,  மிகவும் கறையற்ற ளத்த னபாஆனே நிறையற்ற தலையில்,  பதலை
விமார்க்சிாஆனேங்கள எஆனேக்கிருந்த னபாதம், நான் விமார்க்சிாஆனேத்தில் ஏுங்குமுறை

 சோதாாண கடடண பயணிகளின் நீண்ட வரிறையற்ற  சேயில் கடந்த
ர சேன்று ரகாண்டிருந்னதன்.   சோமார்க்சிானிய மார்க்சிக்களாக
இருப்பவர்கறையற்ற ள கடந்த ர சேல்தலை தகுதியுறையற்ற டயவன் என்ுங்குமுறை
உணர்வு என் சிந்தறையற்ற ஆனேயுள பாவுவத எவ்வளவு சுதலைபமார்க்சிாக
உளளத” என்பறையற்ற த திடீரான்று நான் அதிர்ச்சிகாமார்க்சிாக
கவனித்னதன்.

வதலைத சோரி னதசியவாத சுதந்திா கினாக்கர் கடசியுடன் தற்னபாத
கூடடணியில் உளளதம், ஐனாாப்பிய ஒன்றிய தறையற்ற தலைவர்களுக்கும்
மார்க்சிற்றும் பஆனோதிபதி பாாக் ஒபாமார்க்சிாவுக்கு அதன் முறையற்ற ுங்குமுறையீடுகறையற்ற ள
வழங்குவதமார்க்சிாஆனே ஒரு கடசிக்காக னபசுறையற்ற கயில், “ஐனாாப்பாறையற்ற வ
இன்று ஸ்திாப்படுத்த னவண்டுரமார்க்சிஆனே நான் நிறையற்ற ஆனேக்கின்ுங்குமுறை
நிறையற்ற தலையில்,  பிற்னபாக்குத்தஆனேமார்க்சிாஆனே  சேக்திகளுடன் கூடடணி
அறையற்ற மார்க்சிப்பறையற்ற த இறையற்ற  சேந்த ஏற்றுக்ரகாளள னவண்டிய
அபாயத்திற்கும்,  அதிகாாத்தின் வா சேறையற்ற தலைப் பகடடுடன்
'எடடுவதன்'  மூதலைமார்க்சிாக நமார்க்சித தீவிாவாதத்தன்றையற்ற மார்க்சிறையற்ற யக்
றையற்ற கத்துங்குமுறைக்கும் அபாயத்திற்கும் முன்ஆனோல் நம்றையற்ற மார்க்சி அத
ரகாண்டு வருகிுங்குமுறைத, ...” [அழுத்தம் ன சேர்க்கப்படடத]

தன்றையற்ற ஆனேத்தானஆனே அம்பதலைப்படுத்தம் வறையற்ற கயிதலைாஆனே இந்த
அறிக்றையற்ற கயில் அறையற்ற ஆனேத்த விருப்பங்களும் ரதளிவாகியுளளஆனே.
ஆஆனோல் வாராரௌஃபாகிஸ் அவாத ர சோந்த னபாக்றையற்ற க மார்க்சிடடும்
சித்தரிக்கவில்றையற்ற தலை,  மார்க்சிாுங்குமுறைாக ஒரு பாந்த  சேமூக அடுக்றையற்ற கனய
சித்தரிக்கிுங்குமுறைார்.  உண்றையற்ற மார்க்சியில் சிரி சோ தான் அதிகாாத்தின்
வா சேறையற்ற தலை "எடடியுளளத",  ஆஆனோல் அனதனபான்ுங்குமுறை அாசியல்
அறையற்ற மார்க்சிப்புகள அவர்களின் ரவற்றிறையற்ற ய முன்மார்க்சிாதிரியாக ரகாளள
னவண்டும் என்பதற்கு அதிகமார்க்சிாக அத னவருங்குமுறைான்றையற்ற ுங்குமுறையும்
விரும்பவில்றையற்ற தலை.

அங்னக வாராரௌஃபாகிஸின் வாழ்க்றையற்ற க வாதலைாறு குறித்த
குறிப்பிடுவதற்கு குறிப்பாக ஒன்றுமில்றையற்ற தலை.  அவருக்கு
 சேமார்க்சிாந்திாமார்க்சிாஆனேவர்கறையற்ற ள னபர்மார்க்சினியின் இடத கடசியிலும்,
பிாான்சின் புதிய முததலைாளித்தவ எதிர்ப்பு கடசியிலும்,
அரமார்க்சிரிக்காவின்  சேர்வனத சே ன சோ சேலி சே அறையற்ற மார்க்சிப்பிலும் மார்க்சிற்றும்
இங்கிதலைாந்தின் ன சோ சேலிஸ்ட ரதாழிதலைாளர் கடசியிலும் காண
முடியும். அதனபான்ுங்குமுறை கடசிகள ர சேல்வாக்கு மிகுந்த உயர்மார்க்சிடட
மார்க்சித்தியதடடு வர்க்கத்தின் நதலைன்களில் னவரூன்றியுளளதடன்
மார்க்சிற்றும் அந்த வர்க்கத்தின் நதலைன்கறையற்ற ள ரவளிப்படுத்தம் ஒரு
தீர்க்கமார்க்சிாஆனே  சேமூக னபாக்றையற்ற க எடுத்தக்காடடுகின்ுங்குமுறைஆனே.  அந்த
வர்க்கம் முததலைாளித்தவ வர்க்கத்திற்கு  சோர்பாக அறையற்ற வ ர சேய்யும்
அாசியல் ன சேறையற்ற வகளுக்கு பிாதி உபகாாமார்க்சிாக,  உயர்மார்க்சிடடத்தில்
ஐந்திலிருந்த-பத்தி  சேதவீதத்திற்குள ர சேல்வவளத்றையற்ற த இன்னும்
அதிக  சோதகமார்க்சிாக பகிர்ந்தளிக்க னவண்டுரமார்க்சின்பதற்கு கூடுததலைாக
னவருங்குமுறைான்றையற்ற ுங்குமுறையும் விரும்பவில்றையற்ற தலை.

அவர்களுக்கு தான் வாராரௌஃபாகிஸ் அவாத இறுதி அறிவுறையற்ற ா
தணுக்றையற்ற க வழங்குகிுங்குமுறைார்:

“இறுதியாக நவதாாாளவாதிகளுக்கு உதவுகின்ுங்குமுறை,  புாடசிகா
 சேமார்க்சிா சேத்திற்கிடங்ரகாடாத தீவிாத்றையற்ற த தவிர்ப்பதற்குரிய நுடபம்
என்ஆனேரவன்ுங்குமுறைால்,  மூனதலைாபாய னநாக்கங்களுங்களுடன்,
முததலைாளித்தவத்றையற்ற தக் ரகாண்னட அறையற்ற த பாதகாக்க முயன்று
ரகாண்னட,  தன்றையற்ற ஆனேத்தானஆனே னதாற்கடித்தக்ரகாளளும்
அவர்களின் ரகாளறையற்ற ககளுக்காஆனே அறையற்ற ஆனேத்த எதிர்ப்றையற்ற பயும்,
அனதனநாத்தில் நமார்க்சித பார்றையற்ற வயில் ரதரியும்
முததலைாளித்தவத்தின் உளளார்ந்த னதால்விகளுக்கு எதிாாஆனே
எதிர்ப்றையற்ற பயும் அப்புுங்குமுறைப்படுத்தவதாகும்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


