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தொழழிற்சங்கங்கள் ஏன
சசழசலிசத்திற்கு குச்ழொுரோதமழக

இருக்கினறன? 1

—இரண்டு சிக்க்கலக்கலான பிரச்சிரச்சினனகள—

டேவிட ட நோர்த,

மநோர்க்சிச இயக்க வரலநோற்றில இரண்ட அரசியல

பிரச்சி்சினச்சினைகள அலலத “டகளவிகள”  ஒர நூற்்றநோண்டக்கும
டமல நீண்ட வந்திரக்கக்கூடிய அசநோாதநோரணமநோச்சினை விேநோப்பிடியநோச்சினை
சர்ச்்சினசயின மூலடவரநோக இரந்த வந்தளளச்சினை.  ஒனற “டாதசிய
பிரச்ச்சினச்சினை”, மற்ற்றநோனற “றாதநோழிற்சங்க பிரச்ச்சினச்சினை”.

இந்ாதப் பிரச்சி்சினச்சினைகள இ்சினேவிேநோத இரந்தவந்ாதாதற்கநோச்சினை

கநோரணம எனச்சினை மற்றம அ்சினவ இரண்டக்குமி்சினேயில ஏாதநோவத

உ்றவ இரக்குமநோயின அத எனச்சினை? இாதற்கநோச்சினை பதி்சினல  வீச்சினை

றாதநோழிலநோளர் இயக்கம டாதநோனறிய வரலநோற்ற நி்சினல்சினமகள

குறிதாத ஒர ஆய்விலாதநோன கண்ட றகநோளளமுடியும எச்சினை  நோன
கரதகினட்றன.  முாதலநோளிததவ டாதசிய அரச, 18  மற்றம 19

ஆம நூற்்றநோண்டகளின புரடசிகர-ஜச்சினை நோயகப்

டபநோரநோடேங்களிலிரந்த அத டாதநோனறிய றபநோழுத, ஐடரநோப்பிய

மற்றம அறமரிக்க றாதநோழிலநோள வர்க்கததின அபிவிரததிக்கநோச்சினை

றபநோரளநோாதநோர உந்தசக்தி்சினயயும அரசியல கடே்சினமப்்சினபயும

வழங்கியத. டாதசிய உறதிப்பேல நிகழ்ச்சிப் டபநோக்கநோச்சினைத, அத

பல டவறபடே வடிவங்களிலும பல டவறபடே

அளவமடேங்களிலும இரந்ாத றபநோழுதிலும,  றாதநோழிலநோள

வர்க்கததிற்கு மிகவம முக்கியததவம வநோய்ந்ாத றபநோதவநோச்சினை

ஜச்சினை நோயக பிரச்சி்சினச்சினைகளுேன பி்சினணக்கப்படோதநோய் இரந்ாதத.

டாதசத்சினாத ட நோக்கிய றாதநோழிலநோள வர்க்கததின

மச்சினைப்டபநோக்கு அதிகபடச சிக்கலநோச்சினைாதநோக,  முரண்பநோேநோச்சினைாதநோக

மற்றம இரடவற டபநோக்கு்சினேயாதநோக மடடடம இரக்க

முடிந்ாதத.  ஒரபு்றம றாதநோழிலநோள வர்க்கததின எண்ணிக்்சினகயும

பலததிலநோச்சினை வளர்ச்சியும அாதன வநோழ்க்்சினகதாதரததில ஏற்படே

முனடச்சினைற்்றமும,  றபநோதவநோக டாதசிய அரச

உறதிப்படவதேனும அாதன றபநோரளநோாதநோர மற்றம

றாதநோழிற்த்சின்ற பலம விரிவநோக்கம றசய்யப்படவதேனும

பி்சினணக்கப்படோதநோக இரந்ாதத.  அடாதசமயம றாதநோழிலநோள

வர்க்கததின றபநோரளநோாதநோர மற்றம சமூகப் டபநோரநோடேங்களின

வளர்ச்சியநோச்சினைத,  இறதி ஆய்வில அாத்சினச்சினை,

முாதலநோளிததவததின வர்க்க  லனகளுக்கு பயனபடம டாதசிய

அரசக்கு குடரநோாதமநோச்சினை ஒர நி்சினலப்பநோடடில நிறததியத.

மநோர்க்சிச இயக்கததிற்குளடள டாதசியப் பிரச்ச்சினச்சினையின

சிக்கலநோச்சினை ாதன்சினம எனபத எங்கிரந்த எழுந்ாதறாதன்றநோல,

திடேவடேமநோக அத றாதநோழிலநோளர்களுக்கு முாதலநோளிததவ

டாதசிய அரசேன உளள றபரம சிக்கலநோச்சினை உ்றவில இரந்த

எழுந்ாதடாத ஆகும.  டாதசிய  ச்சினைவிலிரந்த சர்வடாதச டசநோசலிச

 ச்சினைவக்கு மக்கள டவாத்சினச்சினையினறி மற்றம இயலபநோக

மநோற்்றம்சினேந்ாத்சினாத உலகில எங்குடம  நோம கநோணமுடியநோத. ஒர

1- Why are Trade Unions Hostile to Socialism?



மனிாதரின வநோழ்க்்சினகயில அவரத இள்சினமக்கநோல

அனுபவங்கள அவர்களின எஞ்சிய வரேங்கள முழுவதம

சக்தி வநோய்ந்ாத றசலவநோக்கு றகநோண்ோதநோக இரக்கி்றத. அாதற்கு

ஒப்பு்சினமயநோச்சினை ஒர இயலநிகழ்்சினவ வர்க்கங்களத சமூக

 ச்சினைவின வரலநோற்றவழிப் பரிணநோம வளர்ச்சியில கண்டறகநோளள

முடியும. றாதநோழிலநோள வர்க்கம டாதசியவநோாதததின மீத

றகநோண்டிரக்கின்ற விசவநோசத்சினாத,  அத டாதநோனறிய

நி்சினல்சினமகள மற்றம அத உரப்றபற்்ற கடேங்களின

டபநோரநோடேங்கள இவற்்றநோல மடடடம விளக்க இயலும.  சமூக

 ச்சினைவநோச்சினைத சமூக இரப்்சினப விே றமதவநோகடவ

வளர்ச்சியுறகி்றத. அலலத இனனும தலலியமநோகச்

றசநோலவாதநோச்சினைநோல, மிகச் சிக்கலநோச்சினை மற்றம முரண்பநோேநோச்சினை சமூக

இரப்்சினப அத விஞ்ஞநோச்சினைபூர்வமநோச்சினை வடிவததில

ட ரடியநோகவம மற்றம உேச்சினைடியநோகவம பிரதிபலிப்பதில்சினல.

அடாத டபநோலதாதநோன,  றாதநோழிலநோளர் இயக்கததின மீாதநோச்சினை

டாதசியவநோாதததின றசலவநோக்கும,  டாதசிய அரசின மீாதநோச்சினை

உலகப் றபநோரளநோாதநோரததின டமலநோதிக்கம மற்றம வர்க்கப்

டபநோரநோடேததின அதிகரிததச்றசலலும சர்வடாதசிய ாதன்சினம

இவற்றின வளர்ச்சிக்கு எதிர் விகிாதததிலும, ஈேநோச்சினை

டவகததிலும வீழ்ச்சிய்சினேயவில்சினல.

இரபாதநோம நூற்்றநோண்டில டாதசிய ஒடக்குமு்சின்ற

றாதநோேர்ந்ாத்சினமயநோச்சினைத --அாதன அடிப்ப்சினேயநோச்சினை கநோரணம சமூக-

றபநோரளநோாதநோர ாதன்சினம றகநோண்ோதநோக இரந்ாதநோலும கூே--

டாதசிய  ச்சினைவின வடிவங்க்சினள பலப்படததியிரக்கி்றத.

ஆச்சினைநோல டாதசிய றசலவநோக்குகளின சக்தி இரந்ாதறபநோழுதிலும,

ாதமத டவ்சினலததிடேததிற்கு ப்சினழய ாதப்றபண்ணங்கள மற்றம

கநோலநோவதியநோச்சினை கரததக்க்சினள ட நோக்கி விண்ணப்பம

றசய்வ்சினாத அடிதாதளமநோகக் றகநோளளநோமல, சமூக யாதநோர்தாதததின

மீாதநோச்சினை ஒர விஞ்ஞநோச்சினைபூர்வமநோச்சினை ஆய்வின மீத அடிதாதளம

அ்சினமப்பத மநோர்க்சிஸ்டகளத றபநோறப்பநோகும.  நிலவம

ாதப்றபண்ணங்களுக்கு ஏற்ப ாதன அரசியல டவ்சினலததிடேத்சினாத

குறகியகநோல ாதந்திடரநோபநோய  ன்சினமகளுக்கநோக ாதகவ்சினமததக்

றகநோளவத எனபத சந்ாதர்ப்பவநோாதததின மிகப் றபநோதவநோச்சினை

அமசங்களில ஒன்றநோகும.  அத ஒர றகநோள்சினகவழிப்படே,

வரலநோற்ற மற்றம விஞ்ஞநோச்சினைபூர்வமநோச்சினை ாதன்சினம றகநோண்ே

பரிசீலிப்புகளிலிரந்த றாதநோேங்குவாதற்கு பதிலநோக,

 ்சினேமு்சின்றரீதியநோச்சினை மற்றம அவ்வப்டபநோத வந்தடசர்கின்ற

மதிப்பீடகளிலிரந்த றாதநோேங்குகின்றத.

சந்ாதர்ப்பவநோதிகள றபநோதவநோக,  டாதசிய அரசின மீாதநோச்சினை

பூடகநோளமயமநோச்சினை உற்பததியின அரசியல மற்றம றபநோரளநோாதநோர

றாதநோேர்வி்சினளவக்சினள மறதத,  இந்ாத வரலநோற்ற ரீதியநோக

கநோலநோவதியநோச்சினை அரசியல வடிவததில ஒடடறமநோதாதததிலும

இலலநோாத ஒர முற்டபநோக்கு ஆக்கததி்றன இரப்பாதநோக

கூறகின்றச்சினைர்.  இவ்வநோ்றநோக,  டாதசிய சயநிர்ணயததக்கநோச்சினை

டகநோரிக்்சினக உலகில ஒவ்றவநோர பிற்டபநோக்கு டபரிச்சினைவநோாத

இயக்கததின அபநோய வநோர்த்சினாதயநோக மநோறிவிடடிரக்கின்ற

றபநோழுதிலும,  அவர்கள அந்ாத டகநோரிக்்சினக்சினய புகழ்வ்சினாதத

றாதநோேர்கின்றச்சினைர்.

மநோர்க்சிஸ்டகள டாதசிய அர்சினச சமபந்ாதமற்்ற ஒனற எச்சினை

கரதிக் றகநோளவதில்சினல. டாதசிய அரச வடிவமநோச்சினைத, உற்பததி

சக்திகளின பூடகநோள வளர்ச்சி மற்றம ஒரங்கி்சினணவ என்ற

கண்டணநோடேததில மனிாத முனடச்சினைற்்றததிற்கு ஒர ாத்சினேயநோக

இரந்ாத றபநோழுதிலும,  அத,  உலக அரசியலில ஒர சக்தி

வநோய்ந்ாத கநோரணியநோக இரக்கின்றத. டசநோசலிச இயக்கம அாதன

ாதந்திடரநோபநோயங்க்சினள விரிவபடததம றபநோழுத இந்ாத அரசியல

யாதநோர்தாதத்சினாத பு்றக்கணிக்கவில்சினல.  முாதலநோளிததவ

சமுாதநோயததின அரசியல,  றபநோரளநோாதநோர ஒழுங்க்சினமப்பின ஒர

அடிப்ப்சினே அலகநோக டாதசிய அரசநோச்சினைத நீடிக்கும வ்சினரயில

டாதசியப் பிரச்ச்சினச்சினையநோச்சினைத நீடிக்கும.  அத வரலநோற்றின இந்ாத

கடேததில மிகவம றபநோரதாதமநோக டாதசிய சிக்கல எனற

அ்சினழக்கப்பே முடியும. ஆச்சினைநோல டாதசிய அரசின வரலநோற்றவழி

கநோலநோவதியநோகிப்டபநோச்சினை ாதன்சினம பற்றிய ஒர

விஞ்ஞநோச்சினைபூர்வமநோச்சினை விளக்கததிலிரந்டாத மநோர்க்சிச

ாதந்திடரநோபநோயம ஊற்ற்றடக்கின்றத.  அாதன ாதந்திடரநோபநோயங்கள

மூலமநோக டறரநோடஸ்கிச இயக்கமநோச்சினைத,  டசநோசலிசப் புரடசியின

உலகக் கடசியநோக  நோனகநோம அகிலததின வழி ேததம

மூடலநோபநோயத்சினாத றசயலமு்சின்றப்படதாத முயற்சிக்கின்றத.

சர்வடாதச மூடலநோபநோயததின டமலநோதிக்கம மீாதநோச்சினை இந்ாத

வலியுறதாதலாதநோன,   நோனகநோம அகிலததின அ்சினச்சினைததலகக்

குழு்சினவ ஒவ்றவநோர டாதசிய சீர்ததிரதாதவநோாத மற்றம

சந்ாதர்ப்பவநோாதக் குழுக்களிலிரந்தம டவறபடததகி்றத.

இந்ாத டகநோடபநோடடரீதியநோச்சினை பரிசீலிப்புகள றாதநோழிற்சங்க

பிரச்சி்சினச்சினை றாதநோேர்பநோச்சினை டகளவியிலும முக்கியததவததில

கு்சின்றந்ாத்சினவயலல.  இத,  டசநோசலிசததக்கநோச்சினை றாதநோழிலநோள

வர்க்கததின புரடசிகரப் டபநோரநோடேங்களத அபிவிரததியில

பநோடேநோளி வர்க்க ஒழுங்க்சினமப்பின இந்ாத மிகப் ப்சினழய

வடிவம ஆற்றகின்ற பநோததிரம குறிதாதாதநோகும.  வீச்சினை பநோடேநோளி
வர்க்கததின டாதநோற்்றமநோச்சினைத டாதசிய அரசின வரலநோற்ற

வளர்ச்சியின உளளேக்கததினுள நிகழ்ந்ாதத. அாதன

அ்சினமப்புகள மற்றம அாதன  ேவடிக்்சினககள டாதசிய அரசின

கடே்சினமப்பிற்குளடள உரப்றபற்ற எழுந்ாதச்சினை.  குறிப்பநோக

றாதநோழிற்சங்கங்கள விேயததில இதடவ  ேந்திரந்ாதத.

அவற்றின முனடச்சினைற்்றங்களும றசழிப்பும,  றபரமளவ

"அவற்றின"  டாதசிய அரசின றாதநோழிற்த்சின்ற மற்றம வர்தாதக

றவற்றிகளில ாதங்கியிரந்ாதத.  எச்சினைடவாதநோன டாதசிய அர்சினச

ட நோக்கிய றாதநோழிலநோள வர்க்கததின இரமுகப்டபநோக்கு்சினேய

அணுகுமு்சின்றக்கு வரலநோற்றவழியநோச்சினை கநோரணங்கள

இரப்ப்சினாதப் டபநோலடவ,  டசநோசலிசத்சினாத ட நோக்கிய
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றாதநோழிற்சங்கங்களின இரமுகப்டபநோக்கிற்கு,  இனனும

றசநோனச்சினைநோல குடரநோாதததிற்கு,  ஆழமநோச்சினை டவர்சினேய

பு்றநி்சினலக்கநோரணங்கள இரக்கின்றச்சினை.  இந்ாத ஒர பிரச்சி்சினச்சினை

மீத டசநோசலிச இயக்கமநோச்சினைத ஒர நூற்்றநோண்டக்கும டமலநோக

டபநோதமநோச்சினை அளவ கண்ணீர் விடடளளத.

நிச்சயமநோக,  புரடசிகர மநோர்க்சிச கடசிகளுக்கும,

றாதநோழிற்சங்களுக்கும இ்சினேயிலநோச்சினை உ்றவக்சினள பீடிக்கவிரந்ாத

பிரச்ச்சினச்சினைகளின தீவிரம குறிதத அ்சினவ டாதநோனறியிரந்ாத

ஆரமப வரேங்களில முழு்சினமயநோக எதிர்பநோர்ததிரக்க

முடியநோதாதநோன.  றாதநோழிற்சங்கங்கள றாதநோேர்பநோக மநோர்க்சிஸ்டகள

எடததக் றகநோண்ே அணுகுமு்சின்றயநோச்சினைத ாதவிர்க்க முடியநோாதபடி

அந்ாத சமயததின நி்சினல்சினமக்சினளயும,  சூழ்நி்சினலக்சினளயும

பிரதிபலிதாதத.  றாதநோழிற்சங்க பிரச்ச்சினச்சினையநோச்சினைத அத 1847 ல

முன்சினவக்கப்படேத டபநோல 1998 ல முன்சினவக்கப்பேவில்சினல.

கேந்ாத 151  வரேங்களில அங்டக ஒர கணிசமநோச்சினை வரலநோற

இரக்கி்றத மற்றம டசநோசலிச இயக்கததிற்கு

றாதநோழிற்சங்கவநோாதததேன பரிச்சயப்படததிக் றகநோளவாதற்கு

டபநோதமநோச்சினை வநோய்ப்பும இரந்ாதத.  றாதநோழிற்சங்கங்களின

குணநோமசம பற்றி பநோரிய அளவில அத கற்றக் றகநோண்ேத.

ஆயினும இந்ாத திரண்ே அறிவின ஒர சவடம கூே, ''இேத''

தீவிரப்டபநோக்கு ஊேகங்களின பக்கங்களில றாதனபடவதில்சினல.

டசநோசலிச இயக்கமநோச்சினைத அாதன வரலநோற்றின

றபரமபகுதியில றாதநோழிற்சங்கங்க்சினள ஆர்வததேன பினபற்றி

வந்திரக்கி்றத.  நி்சின்றய றகஞ்சலகள,  றகநோஞ்சலகள

இரந்ாதடபநோதிலும இந்ாதக் கநோாதல றபரமபநோலும

றவற்றிறபற்றிரக்கவில்சினல.  அளவிேமுடியநோாத பநோசததேனும

அக்க்சின்றயுேனும  ேந்தறகநோண்ே டபநோதிலும டசநோசலிச

 ேவடிக்்சினகயநோளர்கள அவர்களின விரப்பததிற்குரியவர்களநோல

மீண்டம மீண்டம அநீதியநோக  ேதாதப்படடம, இனனும முதகில

குதாதப்படடம கூே வந்திரக்கின்றச்சினைர்.  டசநோசலிஸ்டகள

அவர்களத றசநோந்ாத றாதநோழிற்சங்கங்க்சினள உரவநோக்க

முயற்சிதத,  அவற்றிற்கு மநோசற்்ற மநோர்க்சிச கலவி்சினய வழங்க

முயற்சிதாதடபநோதிலும கூே,  அவற்றின வழிதடாதநோன்றலகள

அவர்களுக்கு  னறிறகடோதச்சினைத்சினாதடய திரப்பித ாதந்ாதச்சினை.

வநோய்ப்பு கி்சினேதாதவேடச்சினைடய அ்சினவ அவற்றின டசநோசலிச

மூதடாதநோர்களத உயர்ந்ாத இலடசியங்க்சினள தூக்கி எறிந்தவிடட

முாதலநோளிததவததின களியநோடே களங்களில மகிழ்ச்சி்சினய

கநோணடவ ாத்சினலப்படேச்சினை.

றாதநோழிற்சங்கங்களின  அதிகநோரததிற்கு  டசநோசலிஸ்டகள
கடேநோயம அடிபணிய டவண்டமநோ?

டாதநோலவியில முடிவ்சினேந்ாத பலடவற
அனுபவங்களிலிரந்த கற்றக்றகநோளவாதற்கு ஏாதநோவத றகநோஞ்சம
இரக்கும எனற ஒரவர் எண்ணலநோம.  ஆச்சினைநோல

றபநோக்கநோசிடயநோவின க்சினாதகளில கநோணப்படம வயாதநோச்சினை

முடேநோளக்சினளப்டபநோல வயாதநோகிவரம பலலிலலநோாத

தீவிரப்டபநோக்கிச்சினைர், இனற மீண்டம மீண்டம  ேத்சினாத றகடே

றபண்ணின கணவச்சினைநோக இரக்கும  நோேகத்சினாத ஆேமடடடம

மிக ஆவலநோக இரக்கின்றச்சினைர்.  இவ்வநோ்றநோக, டசநோசலிச

இயக்கமநோச்சினைத றாதநோழிற்சங்கங்களின டாத்சினவகளுக்கும
இஷ்ேங்களுக்கும விசவநோசமநோக இரக்க கே்சினமப்படடளளாதநோக,

இனனுமகூே இன்சின்றய ''இேத''  அ்சினமப்புகள றாதநோேர்ந்த

வலியுறததகின்றச்சினை.  றாதநோழிற்சங்கங்கள ஆகச்சி்றந்ாத

றாதநோழிலநோளர் அ்சினமப்புகள எனறம,  அ்சினவ றாதநோழிலநோள

வர்க்கததின சமூக  லனகளத மிகப் பிரதிநிதிததவமநோச்சினை

வடிவம எனப்சினாத டசநோசலிஸ்டகள ஒப்புக்றகநோளள டவண்டம

எனறம அ்சினவ வலியுறததகின்றச்சினை. றாதநோழிலநோள வர்க்கததின

மு்சின்றப்படியநோச்சினை மற்றம சவநோலுக்கப்பநோற்படே

ாத்சினல்சினம்சினயயும,  அாதன வரலநோற்றத ாத்சினலவிதியின

பிராதநோச்சினைமநோச்சினை மற்றம இறதிமுடிறவடக்கும  டவர்க்சினளயும

றாதநோழிற்சங்கங்கடள றகநோண்டிரப்பாதநோக அ்சினவ வநோதிடகின்றச்சினை.

றாதநோழிலநோள வர்க்கததின மீாதநோச்சினை றாதநோழிற்சங்கங்களின

அதிகநோரத்சினாத சவநோல றசய்வடாதநோ,  றாதநோழிலநோள வர்க்கததின

சநோர்பநோக டபசவாதற்கு றாதநோழிற்சங்கங்களுக்கு இரக்கக்கூடிய

“இயற்்சினகயநோச்சினை”  உரி்சினம்சினய எந்ாதவ்சினகயிலும

டகளவிக்குடபடததவடாதநோ அரசியல புனிாதக்டகேநோச்சினை றசயலுக்கு

ஒப்பநோச்சினைாதநோம.  றாதநோழிற்சங்கங்களநோல உததிடயநோகபூர்வமநோக

ாத்சினல்சினமாதநோங்கப்பேநோத டபநோச்சினைநோலும கூே அவற்றின

டமலநோதிக்கம இலலநோாத எந்ாதறவநோர உண்்சினமயநோச்சினை

றாதநோழிலநோளர் இயக்கத்சினாதயும சிந்திததப் பநோர்ப்பத

சநோததியமிலலநோாதத எனற தீவிரப்பிரிவிச்சினைர் கூறிவரகின்றச்சினைர்.

றாதநோழிற்சங்கங்களத அடிப்ப்சினேயில மடடடம வர்க்கப்

டபநோரநோடேம தி்றமபே  ேதாதப்பே முடியுமநோம. இறதியநோய், ஒர

றவகுஜச்சினை டசநோசலிச இயக்கத்சினாத அபிவிரததி றசய்வாதற்கு

எஞ்சியிரக்கும எந்ாதறவநோர  மபிக்்சினகயும

றாதநோழிற்சங்கங்க்சினள,  அலலத கு்சின்றந்ாதபடசம அவற்றில ஒர

கணிசமநோச்சினை பகுதி்சினயடயனும,  ஒர டசநோசலிச முனடச்சினைநோக்குக்கு

றவனற்றடப்பதிடலடய ாதங்கியிரக்கி்றாதநோம.

மிகத திடேவடேமநோகக் கூறவாதநோச்சினைநோல,  அ்சினச்சினைததலகக்

குழு இந்ாத கூற்றகள அதாத்சினச்சினை்சினயயும நிரநோகரிக்கி்றத. இ்சினவ

ாதததவநோர்தாத ஆய்வகள மற்றம வரலநோற்ற அனுபவம

இரண்டிச்சினைநோலும மறாதலிக்கப்படடிரப்ப்சினவ ஆகும.   மத

எதிரநோளிகளின பநோர்்சினவயில, றாதநோழிற்சங்கங்களின அதிகநோரததின

முனபநோக  நோம ாத்சினலவணங்க மறப்பத மநோறபரம

தடரநோகததிற்கு சமமநோக றாதரிகி்றத.  இாதற்றகலலநோம  நோங்கள

றபரிாதநோகக் கவ்சினல றகநோளவதில்சினல,  ஏறச்சினைன்றநோல இதாத்சினச்சினை

ாதசநோப்ாத கநோலங்களில,  இந்ாத “இேத-சநோரி”களுக்கு,  இனனும

தலலியமநோய் கூறவாதநோச்சினைநோல,  இந்ாத குடடி-முாதலநோளிததவ

றபநோதக் கரததக்கு,  எதிரநோய் இரப்பத  மக்குப் பழக்கமநோகி

விடேத;  இவர்களின மிகக்கடம றவறப்புதாதநோன,
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அ்சினச்சினைததலகக் குழு அரசியலரீதியநோக சரியநோச்சினை பநோ்சினாதயில

றசலகி்றத எனபாதற்கநோச்சினை நிச்சயமநோச்சினை அறிகுறி எனற  நோங்கள
கரதகிட்றநோம.

தீவிரப்டபநோக்கிச்சினைரின நி்சினலப்பநோட ஒர முக்கியமநோச்சினை
கரதடகநோளில ாதங்கியிரக்கி்றத:  றாதநோழிற்சங்கங்கள அவற்றின

பரந்ாத அளவிலநோச்சினை உறப்பிச்சினைர் எண்ணிக்்சினகயின கநோரணதாதநோல

"றாதநோழிலநோளர் அ்சினமப்புகளநோக"  இரக்கின்றச்சினை.  ஆக,

றாதநோழிற்சங்கங்களின அதிகநோரத்சினாத சவநோலவிடம ஒரவர்,
வ்சினரவிலக்கணப்படி றாதநோழிலநோள வர்க்கததிற்கு எதிரநோக

நிற்பாதநோக ஆகின்றநோர்.  இந்ாத கரதடகநோளின பிரச்சி்சினச்சினை
எனச்சினைறவன்றநோல,  அத றாதநோழிற்சங்கங்க்சினள றவற்சினமயநோச்சினை
வரலநோ்றற்்ற அரவங்களநோக கு்சின்றக்கின்றத.
றாதநோழிற்சங்கங்களுக்கு றபரமளவிலநோச்சினை றாதநோழிலநோள வர்க்க

உறப்பிச்சினைர் எண்ணிக்்சினக இரப்பத சந்டாதகமிலலநோமல

உண்்சினமடய.  ஆச்சினைநோல அடாதடபநோல பல பி்ற அ்சினமப்புகளிலும

கூேதாதநோன இரக்கி்றத,  அறமரிக்கநோவில எலக்ஸ்,  டமஷன,
றவளி நோடட யுதாதங்களில பணி ஓய்வ றபற்்றவர்கள மற்றம

கதடாதநோலிக்க ஆலயம டபநோன்ற அ்சினமப்புகளில இரப்ப்சினாதப்
டபநோல.

ாதவிரவம,  றாதநோழிற்சங்கங்களில றபரமளவ றாதநோழிலநோள

வர்க்க உறப்பிச்சினைர்கள இரப்பத பற்றிய குறிப்பு,  இந்ாத

அ்சினமப்புகளின,  இனனும குறிப்பநோக அவற்றின ாத்சினல்சினம

அடக்கின அாதநோவத அவற்றின ஆளும அதிகநோரததவங்களின

சமூக டசர்க்்சினக குறிதாத ஒர கூடாதல கவச்சினைமநோச்சினை

பகுப்பநோய்வக்கநோச்சினை டபநோதமநோச்சினை பிரதியீேநோக இரக்க முடியநோத.

றாதநோழிற்சங்கங்களில பநோரிய றாதநோழிலநோள வர்க்க அங்கததவம

இரக்கி்றத எனபாதநோல, இந்ாத அ்சினமப்புகள அாதன  லனகளின

டபரில ாதநோச்சினைநோகடவ றசயலபடகின்றச்சினை எனற றசநோலலிவிே

முடியநோத.  றசநோலலப் டபநோச்சினைநோல, றாதநோழிற் சங்கங்களின பரந்ாத

உறப்பிச்சினைர்களின  லனகளுக்கும அவற்றின ஆளும
அதிகநோரததவததின  லனகளுக்கும இ்சினேயில ஒர
பு்றநி்சினலயநோச்சினை டமநோாதல இரக்கி்றாதநோ எனபத பற்றியும மற்றம
எந்ாத அளவிற்கு சங்கங்களின றகநோள்சினக முன்சினச்சினையாதன [பரந்ாத
உறப்பிச்சினைர்களின]  லனக்சினள அலலநோமல மநோ்றநோக
பின்சினச்சினையாதன [ஆளும அதிகநோரததவததின]  லனக்சினள

பிரதிபலிக்கின்றத எனப்சினாதயும ஆய்வ றசய்ய ஒரவர்
நிர்ப்பந்திக்கப்படகி்றநோர்.

றாதநோழிற்சங்கங்கள "றாதநோழிலநோளர் அ்சினமப்புகள"  ாதநோன
எனற ஒரவர் ஏற்றக்றகநோளவநோரநோயின,  இந்ாத
வ்சினரவிலக்கணத்சினாத பயனபடததவாதற்கு மிக கு்சின்றவநோகதாதநோன
அரசியல அறிவி்சினச்சினை றகநோண்டிரக்கடவண்டம. டவண்டமநோச்சினைநோல,
''மிகச்சரியநோக றாதநோழிலநோளர் அ்சினமப்பு எனபாதன அர்தாதமாதநோன
எனச்சினை?''  எனற டகடட அந்ாத வ்சினரவிலக்கண வி்சினளயநோட்சினே

 நோம றாதநோேர்ந்த ஆேலநோம.  அத ''றாதநோழிலநோளர்களின ஒர

அ்சினமப்பு!''  எனற பதிலளிப்பத பயனுளளாதநோக இரக்கநோத.
றாதநோழிற்சங்கங்களின ாதன்சினம்சினய புரிந்தறகநோளள

முயற்சிக்்சினகயில, அங்கு உளள உண்்சினமயநோச்சினை டகளவி,

''இப்படியநோச்சினை அ்சினமப்புகளுக்கு றபநோதவநோக வர்க்கப்
டபநோரநோடேததேனும,  குறிப்பநோக முாதலநோளிததவ சரண்ேலில
இரந்த றாதநோழிலநோளர்க்சினள விடவிப்பதேனும உளள றாதநோேர்பு
எனச்சினை?” எனபடாத ஆகும.

இந்ாத புளளியில,   நோம றவற்ற றசநோற்பாதங்களுக்கு
அப்பநோல கேந்த றசனற,  றாதநோழிலநோள வர்க்கததின மற்றம
டசநோசலிச இயக்கததின டபநோரநோடேங்களில றாதநோழிற்சங்கங்கள
வகிதாத பநோததிரம பற்றிய ஒர கவச்சினைமநோச்சினை வரலநோற்ற ஆய்வின
அடிப்ப்சினேயில ஒர மிகவம ஆழமநோச்சினை வ்சினரவிலக்கணத்சினாத

அ்சினமப்ப்சினாத ட நோக்கிச் றசன்றநோக டவண்டம.  அவரவர்

டாதேலுக்டகற்ப குற்்றங்க்சினள அலலத சநோாத்சினச்சினைக்சினள

எடததக்கநோடடவத மடடடம அதாத்சினகயறாதநோர ஆய்வின

ட நோக்கமநோக இரக்க முடியநோத. பதிலநோக,  இந்ாத சமூக

நிகழ்வப்டபநோக்கின சநோரத்சினாத, அாதநோவத றாதநோழிற்சங்கங்களின
றகநோள்சினகக்சினளயும  ேவடிக்்சினகக்சினளயும  ்சினேமு்சின்ற மற்றம
றசயலபநோடட றவளிப்பநோேநோக றகநோண்ட இயங்குகின்ற அவற்றின

கீழ்சினமந்ாத விதிக்சினள றவளிக்றகநோண்டவரவாதநோக அத இரக்க

டவண்டம.

றாதநோழிற்சங்கங்கள ஏன றாதநோழிலநோள  வர்க்கத்சினாத
கநோடடிக்றகநோடக்கின்றச்சினை?

 மத தீவிரப்டபநோக்கு எதிரநோளிகள, ஒரறபநோழுதடம

அவ்வநோ்றநோச்சினை ஆய்விற்கு முயற்சிகூேறசய்வத கி்சினேயநோத

எனபாதநோல ''றாதநோழிற்சங்கங்கள றாதநோழிலநோள வர்க்கததின
வநோழ்க்்சினகத ாதரங்க்சினள உயர்ததவத இரக்கடடம, அவற்்சின்றப்
பநோதகநோப்பதில கூே மிகப் பரிாதநோபகரமநோச்சினை டாதநோலவி்சினயக்

கண்ேத ஏன?'  என்ற மிகவம அடிப்ப்சினேயநோச்சினை மற்றம

றவளிப்ப்சினேயநோச்சினை டகளவிக்கு ஒர றபநோறப்பநோச்சினை பதி்சினலக்

றகநோடக்க அவர்கள ஆரமபிக்கவம கூே முடிவதில்சினல.

அறமரிக்கநோவில மடடமலல,  உலகம முழுவதடம கேந்ாத
கநோலநூற்்றநோண்ேநோச்சினைத றாதநோழிலநோள வர்க்கததின சமூக நி்சினலயில
ஒர றாதநோேர்ச்சியநோச்சினை வீழ்ச்சி்சினய எடததக் கநோடடியத.
மூலாதச்சினைததின ாதநோக்குாதலுக்கு எதிரநோக றாதநோழிலநோள வர்க்கத்சினாத
பநோதகநோக்கும தி்றச்சினைற்்றச்சினைவநோக றாதநோழிற்சங்கங்கள இரந்ாதச்சினை.

இந்ாதத டாதநோலவியநோச்சினைத சர்வடாதச அளவில பல

பதாதநோண்டகளநோக றாதநோேர்ந்த எடததக் கநோடேப்படட

வந்திரக்கும நி்சினலயில,  அாதற்கநோச்சினை பு்றநி்சினலக் கநோரணங்க்சினள

-றாதநோழிற்சங்கங்கள இப்டபநோத இரக்கின்ற
சமூகப்றபநோரளநோாதநோரச் சூழல,  மற்றம இனனும மிக
அடிப்ப்சினேயநோக அவற்றின இயலபநோச்சினை ாதன்சினம இ்சினவ
இரண்டக்குளளநோகவம-  டாதே இடடச்றசலலப்படவதில இரந்த
ஒரவர் ாதப்பிக்கமுடியநோத. டவறவநோர்த்சினாதகளில கூறவாதநோச்சினைநோல,

1973 இன பினச்சினைர் அ்சினவ திடீறரச்சினை குடரநோாதமநோக

திரமபிவிடோதநோக அனுமநோனிக்கப்படமநோச்சினைநோல,  எ்சினவ

றாதநோழிற்சங்கங்க்சினள இந்ாத மநோற்்றங்களநோல எளிதில பநோதிப்புக்கு

இலக்கநோகின்ற வ்சினகயிலும,  புதிய நி்சினல்சினமகளுக்டகற்ப
மநோற்றிக் றகநோளவ்சினாத மிகவம இயலநோாதாதநோகவம
ஆக்கியிரந்ாதச்சினை?

4- Why are Trade Unions Hostile to Socialism?



இந்ாதப் பிரச்சி்சினச்சினைக்கு ஸ்பநோர்டேசிஸ்ட லீக்கின பதி்சினல
 நோம பரிசீலிப்டபநோம.  டசநோசலிச சமததவக் கடசி்சினய

ஆடவசததேன கண்ேச்சினைம றசய்யுமடபநோத —அவர்கள

றசய்திதாதநோளில  நோனகு நோள பதிப்புக்சினளயும

ஆயிரக்கணக்கணக்கநோச்சினை றசநோற்க்சினளயும எடததிரந்ாத இந்ாத

கண்ேச்சினைததில அசநோாதநோரணமநோச்சினை அளவக்கநோச்சினை றபரம சாதவீாதம

தூற்றகின்ற றபயர்சினேகள மற்றம வி்சினச்சினைய்சினேக்சினளக்

றகநோண்ோதநோய் இரந்ாதத—  ஸ்பநோர்டேசிஸ்டகள,

றாதநோழிற்சங்கங்களின டாதநோலவிக்கநோச்சினை ஒர பு்றநி்சினலயநோச்சினை
ாதன்சினமக்கு கநோரணங்கள எதவம கி்சினேயநோத எனற கட்சினமயநோக

மறக்கின்றச்சினைர். பதிலநோக ஒவ்றவநோனறம "AFL-CIO இன ாதவ்றநோச்சினை
ாத்சினலவர்களின டாதநோலவிவநோாத மற்றம தடரநோகதாதச்சினைமநோச்சினை
றகநோள்சினககளிச்சினைநோல"  விளக்கப்பே டவண்டம எனகின்றச்சினைர்.
இாத்சினச்சினைவிே ஒர உாதவநோாத விளக்கத்சினாத கற்ப்சினச்சினை றசய்வதம
கடிச்சினைம.  ்சினேடச்சினைநோசர்கள ம்சின்றந்தவிடோதற்கு கநோரணம அ்சினவ
இனிடமலும வநோழ விரமபநோாததாதநோன எனற ஒர றாதநோலலுயிர்

வலலு ர் பிரகேச்சினைம றசய்தவிேமுடியும டபநோலிரக்கி்றத!  AFL-

CIO ாத்சினல்சினமயில இரக்கின்ற ்சினேடச்சினைநோசர்கள "டாதநோலவிவநோாத

மற்றம தடரநோகதாதச்சினைமநோச்சினை றகநோள்சினகக்சினள"  பினபற்்ற ஏன

தீர்மநோனிதாதச்சினைர் எனப்சினாத விளக்க ஸ்பநோர்டேசிஸ்டகள

ாதவறகின்றச்சினைர்.  அவர்கள றகடே மனிாதர்கள என்ற சநோாதநோரண
கநோரணததிச்சினைநோலநோ?  அப்படி அவர்கள றகடே மனிாதர்களநோக
இரந்திரப்பநோர்களநோயின ஏன அப்படிப்படேவர்களில அட கம

டபர் அறமரிக்கநோவில மடடமலல உலகம முழுவதடம உளள

றாதநோழிற்சங்கங்களின ாத்சினல்சினமயில கநோணக்கூடியாதநோக

உளளச்சினைர்? நி்சின்றய றகடே மனிாதர்க்சினளக் கவரக்கூடியவநோற

றாதநோழிற்சங்கங்களின ாதன்சினமயில ஏாதநோவத இரக்கின்றாதநோ,
அாதனபினச்சினைர் அவர்கள "டாதநோலவிவநோாத மற்றம
தடரநோகதாதச்சினைமநோச்சினை றகநோள்சினகக்சினள" பினபற்றகின்றநோர்களநோ?  நோம

இனனுடமநோர் டகளவி்சினயக் கூேக் டகடகலநோம. "ாதநோங்கள

பிரதிநிதிததவப்படததவாதநோக றசநோலகின்ற றாதநோழிலநோளர்க்சினள

கநோடடிக் றகநோடப்பாதற்கும,  அவர்க்சினள டாதநோலவிறப்றச்

றசய்வாதற்கும ாதங்க்சினள அர்ப்பணிததக் றகநோளகின்ற

டமநோசமநோச்சினை மனிாதர்க்சினள றபரம எண்ணிக்்சினகயில ஈர்க்கின்ற

அ்சினமப்புக்சினள மிக உற்சநோகததேன ஆாதரிக்க ஸ்பநோர்டேசிஸ்ட

லீக்்சினக தூண்டவத எத?”

ஒர அகநி்சினலயநோச்சினை அணுகுமு்சின்றயின பிரச்சி்சினச்சினை, அத

அ்சினச்சினைதத உண்்சினமயநோச்சினை கடிச்சினைமநோச்சினை பிரச்சி்சினச்சினைக்சினளயும

்சினகயநோளவ்சினாத ாதவிர்க்கி்றத எனபத மடடமனற;

ஸ்பநோர்டேசிஸ்ட லீக் மற்றம இாதர தீவிரப் டபநோக்கு்சினேய

குழுக்கள "டமநோசமநோச்சினை ாத்சினலவர்கள"  மீத உாதடேளவில

ாதநோக்குாதல  ேததகின்றடபநோதம,  அவர்களுக்கு இறதியநோச்சினை
பநோவவிடமநோசச்சினைம வழங்குவாதற்கநோச்சினை சநோததியத்சினாத

தி்றந்த்சினவப்ப்சினாதயும, மற்றம அந்ாத அடிப்ப்சினேயில
றாதநோழிலநோள வர்க்கத்சினாத றாதநோழிற்சங்கங்களுக்கு மற்றம
இறதியநோக அடாத டமநோசமநோச்சினை ாத்சினலவர்களுக்கு றாதநோேர்ந்த

கீழ்ப்படியச் றசய்வ்சினாத அங்கீரிப்ப்சினாதயும அத

அனுமதிக்கி்றத.

மிலிேண்ட டபநோக்கநோக [2] முனபு அறியப்படே, பிரிடடிஷ்

டசநோசலிஸ்ட கடசியின பிராதநோச்சினை ாத்சினலவரநோச்சினை பீடேர் ரநோஃப் [Peter
Taaffe] எழுதிய ஒர கடட்சினரயில இந்ாத முனடச்சினைநோக்கு

எடதத்சினரக்கப்படேத.  றாதநோழிற்சங்க அதிகநோரததவததிேமநோச்சினை
ாதச்சினைத கீழ்ப்படி்சினவ தீவிரவநோாத றசநோற்ற்றநோேர்களிச்சினைநோல
மூடிம்சின்றக்கும திரவநோளர் ரநோஃபின முயற்சிகள
 மபிக்்சினகயுணர்்சினவக் கநோடடிலும  ்சினகப்புணர்்சினவடய

வி்சினளவிக்கதாதக்காதநோய் இரக்கின்றச்சினை. றாதநோழிற்சங்க நிர்வநோகிகள
குறிப்பநோக மிகக்டகவலமநோச்சினை மு்சின்றயில றாதநோழிலநோள
வர்க்கத்சினாதக் கநோடடிக் றகநோடப்பதில ஈடபடட வந்திரக்கக்
கூடிய  நோடகளின ஒர சிறிய படடிய்சினலக் றகநோடப்பதேன

அவர் றாதநோேங்குகி்றநோர். கநோசநோபிளநோங்கநோவில உளள டபநோலீஸ்

ாத்சினலவர் லூயி்சினசப்டபநோல, ரநோஃப் உம அவ்சினரப்பற்றி அவர்

அறிகின்ற ஊழ்சினலக் றகநோண்ட,  அதிகநோரததவததிேமிரந்ாதநோச்சினை
அரசியல பிரதிபலனகள ாதச்சினைத ்சினபக்குள  ழுவி விழுந்த

றகநோண்டிரந்ாத டபநோதிலும, ஆழமநோக அதிர்ச்சி அ்சினேந்ாதநோர்.
சவீேன றாதநோழிற்சங்க நிர்வநோகிகளின பநோததிரம
"மநோச்சினைக்டகேநோச்சினைாதநோக"  இரந்தளளத எனற ரநோஃப்  மக்கு
றசநோலகின்றநோர்.  றபலஜிய அதிகநோரததவததின  ேத்சினாத
"றவடகமற்்றாதநோய் பகிரங்கமநோச்சினைாதநோய்"  இரக்கி்றத.  ஐரிஷ்
ாத்சினலவர்களுமகூே கநோடடிக்றகநோடப்பில "மநோச்சினைக்டகேநோச்சினை
அதிர்ச்சிகரமநோச்சினை"  றசயலில ஈடபடடளளச்சினைர்.  பிரிடேனில
றாதநோழிலநோளர்கள "வலதசநோரித ாத்சினலவர்களின இயலநோ்சினமக்கநோக
றபரமவி்சினல றகநோடதாதச்சினைர்" எனற ரநோஃடப கூறகின்றநோர். அவர்
பிடரசில,  கிரீஸ் மற்றம அறமரிக்கநோவில றாதநோழிற் சங்க
ாத்சினலவர்களின சரணநோகதி்சினயயுமகூே கவ்சினலயுேன
குறிப்பிடகின்றநோர்.

ஆச்சினைநோல ரநோஃ்சினப றபநோறதாதவ்சினரயில, றாதநோழிற்சங்கங்களின
பிரச்சி்சினச்சினையநோச்சினைத, முாதலநோளிததவ சந்்சினாத்சினய ஏற்றக்றகநோளவத
என்ற ஒர ாதவ்றநோச்சினை சிதாதநோந்ாதததிச்சினைநோல அலலலபடம
ாதகுதிக்கு்சின்றவநோச்சினை ாத்சினலவர்கள பற்றிய ஒன்றநோகும.

அ்சினமப்புகள ாதனச்சினைளவில அடிப்ப்சினே ஆடரநோக்கியததேன

இரக்கின்றச்சினை எனகி்றநோர்.  இந்ாத அகநி்சினல மதிப்பீடடின

அடிப்ப்சினேயில ரநோஃப்,  டறரநோடஸ்கி்சினய அடிப்ப்சினேயநோகக்

றகநோண்ட றாதநோழிற்சங்கங்களின கநோடடிக்றகநோடப்புகள ஒர

அடிப்ப்சினேயநோச்சினை அபிவிரததிப் டபநோக்கின றவளிப்பநோட எனற

வலியுறததகின்ற “சிற இேத குழுக்க்சினள” —இங்டக அவர்

குறிததக்கநோடடவத அ்சினச்சினைததலகக் குழுவின பிரிவக்சினள—
விமர்சிக்கின்றநோர். ரநோஃ்சினப றபநோறதாதவ்சினரயில இந்ாத
"ஒராத்சினலப்படசமநோச்சினை"  அணுகுமு்சின்றயநோச்சினைத,  "அடிமடேததில
இரந்த ஒர விழிப்பூடேப்படே மற்றம டபநோரநோடம றாதநோழிலநோள
வர்க்கததின அழுதாதததின கீழ்",  வலதசநோரி றாதநோழிற்சங்க

ாத்சினலவர்கள “அரசிலிரந்த அவர்களநோகடவ பிரிந்தறசலல
நிர்பந்திக்கப்படட,  றாதநோழிலநோள வர்க்கததின ஒர எதிர்ப்பு
இயக்கததிற்கு ாத்சினல்சினமாதநோங்க"  நிர்பந்திக்கப்படவாதற்கநோச்சினை
வநோய்ப்்சினப அங்கீகரிக்க ாதவறகின்றத. [3]

ஆகடவ றாதநோழிலநோளர்கள ”றாதநோழிற்சங்கங்க்சினள
அவர்களத சநோர்பில டபநோரநோடமபடி நிர்ப்பந்திப்படாத”  பிரிடேன

மற்றம டவற்றங்கிலும ”எதிர்வரம கநோலப்பகுதியிலநோச்சினை
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பிராதநோச்சினைமநோச்சினை டபநோக்கநோக இரக்கும”  எச்சினை ரநோஃப் எழுதகி்றநோர்.

றாதநோழிலநோள வர்க்கததின ாத்சினலவிதியநோச்சினைத
"றாதநோழிற்சங்கங்களின மறஉரவநோக்கததில" ாதங்கியுளளாதநோம. [4]

இடாதமநோதிரியநோச்சினை ஒரவநோாதம,  ாதற்டபநோத றசயலற்ற
இரக்கும றாதநோழிலநோளர் புரடசிக் கடசியின ஒர பிரிவிச்சினைநோல

முனறச்சினைடக்கப்படடளளத. றாதநோழிற்சங்கங்களின ஆதிக்கததிற்கு

எதிரநோக புதிய றாதநோழிலநோளர் அ்சினமப்பு வடிவங்க்சினள

அபிவிரததி றசய்வாதற்கநோச்சினை எந்ாத ஒர டபநோரநோடேத்சினாதயும

எனச்சினைவி்சினல றகநோடதடாதனும ாதவிர்க்க டவண்டம எனற அத
வலியுறததகி்றத.  ''றாதநோழிற்சங்கத ாத்சினலவர்கள அரசேன
படக்்சினகயில இரக்கின்றச்சினைர்,  எச்சினைடவ மநோற்றீடட அ்சினமப்புகள
கடேப்படட இ்சினணக்கப்பே டவண்டம என்ற அரவமநோச்சினை
முனறமநோழிாதலில றாதநோேங்கும எந்ாத எளி்சினமயநோச்சினை அடிமடேத
றாதநோழிலநோளிவநோாதமும புதிய நி்சினல்சினம்சினய கிரகிததக்றகநோளள

முற்றிலும டபநோாதநோ்சினம றகநோண்ோதநோக இரக்கின்றத.” [5]

பிரிடேனில அலலத டவற்றங்கிலும றாதநோழிற்சங்க
நிர்வநோகிகளின இரவ சந்திப்புகள றாதநோேர்பநோச்சினை குறிப்பநோச்சினை
ாதகவல எதவம எனனிேம இல்சினல என்றநோலும அவர்களத
சந்ாதர்ப்பவநோாதம "அரவமநோச்சினை முனறமநோழிவநோக"  நிச்சயமநோக
இல்சினல.  சரியநோகச் றசநோனச்சினைநோல றாதநோழிற்சங்க நிர்வநோகிகளின
தடரநோகதாதச்சினைமநோச்சினை டச்சினவகள  நோளநோந்திர அடிப்ப்சினேயில
முாதலநோளிகள மற்றம அரசிச்சினைநோல

ஆடலநோச்சினச்சினையளிக்கப்படப்சினவயநோக இரக்கின்றச்சினை, அததேன
இந்ாத ஆடலநோச்சினச்சினையளிப்டபநோர் அதிரப்தி அ்சினேவதம
மிகஅரிாதநோகடவ உளளத.

ஆளும அதிகநோரததவங்களின குணநோதிசயங்களும,
ாதன்சினமகளும பு்றநி்சினலயநோச்சினை சமூகப்பண்புகள மற்றம
நிகழ்ச்சிப் டபநோக்குகளின அகநி்சினலயநோச்சினை றவளிப்பநோடகடள
எனப்சினாதப் புரிந்த றகநோண்ட பநோர்க்்சினகயில,  றாதநோழிற்சங்கங்கள
இறதியநோக மீண்றேழுவாதற்கநோச்சினை வநோய்ப்புவளங்கள மிகவம

சநோததியமற்்றாதநோகடவ டாதநோன்றக் கநோணலநோம. றாதநோழிற்சங்கத

ாத்சினலவர்கள பற்றிய கண்ேச்சினைங்கள அனுமதிக்கக்கூடிய்சினவடய,

இனனும றசநோனச்சினைநோல அவசியமநோச்சினைதமகூே, ஆச்சினைநோல அ்சினவ

றாதநோழிற்சங்கவநோாதததின ாதன்சினம பற்றிய ஓர் பகுப்பநோய்விற்கு
பிரதியீேநோக அத டச்சினவறசய்யநோத இரக்குமவ்சினரயில
மடடமாதநோன.

றாதநோழிலநோளர் இயக்கததின இந்ாதக் குறிப்பிடே

வடிவததின அபிவிரததியிலநோச்சினை அதிமுக்கிய கடேங்கள

குறிதாத ஒர வரலநோற்றரீதியநோச்சினை தி்றச்சினைநோய்வின அடிப்ப்சினேயில,

றாதநோழிற்சங்கவநோாதததின மீாதநோச்சினை ஒர பகுப்பநோய்்சினவத றாதநோேங்கி

்சினவப்படாத  மத ட நோக்கமநோகும.  நோன ஏற்கச்சினைடவ

கூறியதடபநோல டசநோசலிச இயக்கமநோச்சினைத 150 வரேங்களுக்கு
கு்சின்றவிலலநோாத கநோலப்பகுதியில ஒர மிகப் றபரமளவிலநோச்சினை
வரலநோற்ற அனுபவத்சினாத ஒடடறமநோதாதமநோகத திரடடியுளளத.
இந்ாத அனுபவமநோச்சினைத,  றாதநோழிற்சங்கவநோாதம என்ற விேயததில

உலகின மிகப்றபரிய மற்றம மிகவம தனபமுற்்ற ாதனிததி்றன

றகநோண்ோதநோக ாதன்சினச்சினைக் கூறிக்றகநோளவாதற்கு கநோரணம

கற்பிக்கின்றத.

றாதநோழிற்சங்கவநோாதம எனபத எனறடம
ஏற்படடிரக்கக்கூேநோாத ஏடாதநோ ஒரவ்சினகயநோச்சினை வரலநோற்ற

ாதவறி்சினச்சினை பிரதிநிதிததவம றசய்கின்றத எனபாதநோக  நோங்கள
கூ்றவில்சினல.  றாதநோழிற்சங்கவநோாதம டபநோன்ற ஒர
சர்வவியநோபகமநோச்சினை டபநோக்கநோச்சினைத,  முாதலநோளிததவ சமுாதநோயததின
சமூகப் றபநோரளநோாதநோர கடே்சினமப்பில ஆழமநோச்சினை டவர்க்சினளக்
றகநோண்டிரக்கவில்சினல எனற மறப்பத ஒரவ்சினகயில
முடேநோளாதச்சினைமநோச்சினைாதநோகும.  நிச்சயமநோக றாதநோழிற்சங்கவநோாதததிற்கும,
வர்க்கப் டபநோரநோடேததிற்கும இ்சினேயில ஒர திடேவடேமநோச்சினை

இ்சினணப்பு உளளத.  ஆச்சினைநோல அத றாதநோழிற்சங்கங்களுக்குள

றாதநோழிலநோளர்கள ஒழுங்க்சினமப்படடளள்சினமயநோச்சினைத அாதன
உந்தசக்தி்சினய,  முாதலநோளிகளத சேரீதியநோச்சினை  லனகளுக்கும
றாதநோழிலநோளர்களின சேரீதியநோச்சினை  லனகளுக்கும இ்சினேயிலநோச்சினை

ஒர திடேவடேமநோச்சினை டமநோாதலிலிரந்த றபற்றக்றகநோளகி்றத என்ற

அர்தாதததில மடடமாதநோன றபநோரந்ாதக் கூடியாதநோகும.  இந்ாத

பு்றநி்சினலயநோச்சினை உண்்சினமயிலிரந்த, றாதநோழிற்சங்கங்கள ஒர

குறிப்பிடே சமூகரீதியநோக-நிர்ணயிக்கப்படே அ்சினமப்பு வடிவமநோக
அவற்றி்சினச்சினை வர்க்கப் டபநோரநோடேததேன (ஒர வரலநோற்ற
அர்தாதததில அ்சினவ ாதமத இரப்புக்டக இாதற்கு

கே்சினமப்படடளளச்சினை) அ்சினேயநோளம கநோண்பாதநோகடவநோ அலலத

வர்க்கப் டபநோரநோடேத்சினாத அ்சினவ  ேதாத முயற்சிப்பாதநோகடவநோ
எந்ாதவ்சினகயிலும அர்தாதமநோகி விேநோத. பதிலநோக அ்சினவ அாத்சினச்சினை

ஒடக்குவாதற்டக மிக அதிகமநோய் அர்ப்பணிதிரந்ாதச்சினை எனபாதற்கு
எண்ணிலேங்கநோ ஆாதநோரங்க்சினள வரலநோற வழங்குகி்றத. 

வர்க்கப் டபநோரநோடேத்சினாத  சக்கும றாதநோழிற்சங்கங்களின
டபநோக்கநோச்சினைத,  அாதன மிகவம ஆழமநோச்சினை வளர்ச்சிகண்ே
றவளிப்பநோட்சினே டசநோசலிச இயக்கத்சினாத ட நோக்கிய அவற்றின

அணுகுமு்சின்றயில கண்டிரக்கி்றத.  முாதலநோளிததவததிற்கு

எதிரநோச்சினை டபநோரநோடேததில றாதநோழிற்சங்கங்க்சினள,

ாதவிர்க்கமுடியநோாதாதநோக எனப்சினாதக் கூே விடடவிடடவநோம,

சநோர்ந்திரக்கதாதக்காதநோக கற்ப்சினச்சினை றசய்வ்சினாத விேவம

தயரகரமநோச்சினை பிர்சினம,  குறிப்பநோக டசநோசலிஸ்டகளுக்கு,

இரக்கடவ முடியநோத. றாதநோழிற்சங்கவநோாதததின உளளநோர்ந்ாத

வளர்ச்சி முனறசலவத டசநோசலிசததின தி்சினசயில அலல,
மநோ்றநோக அாதற்கு எதிர்ததி்சினசயிலநோகும.

அவற்றின டாதநோற்்றகநோல நி்சினல்சினமகள இரந்ாதடபநோதிலும,
அாதநோவத றாதநோழிற்சங்கங்கள ஒர  நோடடிடலநோ அலலத
இனறச்சினைநோர  நோடடிடலநோ ாதமத இரப்பிற்கு ட ரடியநோக
புரடசிகரமநோச்சினை டசநோசலிஸ்டகளநோல வழங்கப்படே

உந்தசக்திக்கும, ாத்சினல்சினமக்கும  னறிக்கேனபடேவர்களநோக
இரந்ாதடபநோதிலுமகூே,  றாதநோழிற்சங்கங்களின அபிவிரததியும
வலுப்றப்றலும பரவலநோய் டசநோசலிச அரவ்சினணப்பு மீாதநோச்சினை ஒர
மச்சினைக்கசப்புக்கும அதிலிரந்த முறிததக்றகநோண்ட சாதந்திரமநோக

றசலவாதற்கநோச்சினை உறதியநோச்சினை முயற்சிகளுக்குடம

இடடச்றசனறிரக்கி்றத.  இந்ாதப் டபநோக்கு பற்றிய ஒர

விளக்கததின மூலமநோக மடடடம றாதநோழிற்சங்கவநோாதம குறிதாத

விஞ்ஞநோச்சினைபூர்வ புரிாதலுக்கு வந்ாத்சினேவத சநோததியமநோச்சினைாதநோகும.

சமூக வடிவமநோக  றாதநோழிற்சங்கங்கள

6- Why are Trade Unions Hostile to Socialism?



 நோம றாதநோழிற்சங்க வநோாதத்சினாத ஆய்வ றசய்யத

றாதநோேங்குமறபநோழுத,  நோம ஒர திடேவடேமநோச்சினை சமூக

வடிவததி்சினச்சினை ்சினகயநோளுகினட்றநோம எனப்சினாத மச்சினைதில
்சினவததிரக்க டவண்டம.  இதில  நோம கணக்கிறலடப்பத
ஏடாதநோவ்சினகயநோச்சினை திடேமிேப்பேநோாத,  ாதற்றசயலநோச்சினை இச்சினைம

கநோணமுடியநோாத ாதனி பர்களின கூடடி்சினச்சினை அலல,  மநோ்றநோக,

வர்க்கங்களநோக ஒழுங்க்சினமப்படட குறிப்பிடே ாதனிததவமநோச்சினை
உற்பததி உ்றவகளில டவரூனறியிரக்கும மக்களி்சினேடய
வரலநோற்றவழியநோக பரிணநோம வளர்ச்சி றபற்்ற ஒர

றாதநோேர்பி்சினச்சினைடய ஆகும. வடிவததின ாதன்சினம மீத

பிரதிபலிப்பதம கூே முக்கியமநோச்சினைாதநோகும.  வடிவததிற்கும
உளளேக்கததிற்கும இ்சினேடய ஒர உ்றவ இரக்கின்றறாதச்சினை  ம
எலடலநோரக்கும றாதரியும.  ஆச்சினைநோல வடிவம எனபத
உளளேக்கததின றவளிப்பநோட எனபத டபநோலடவ இந்ாத

உ்றவமு்சின்ற றபநோதவநோக கராதப்படகின்றத.  இந்ாதக்

கண்டணநோடேததிலிரந்த பநோர்தாதநோல, சமூக வடிவமநோச்சினைத அாதன

உளள்சினமந்ாத உ்றவகளின றவளிட நோக்கிய, எளிதில
மநோறமாதன்சினம றகநோண்ே மற்றம முடிவற்்ற ற கிழ்வநோச்சினை

றவளிப்பநோேநோக கரதாதநோக்கம றசய்யப்பேலநோம.  ஆச்சினைநோல சமூக
வடிவங்கள வரலநோற்ற நிகழ்வப்டபநோக்கில
இயங்குநி்சினலயிலிரக்கும கூறகளநோகடவ மிகவம ஆழமநோக
புரிந்தறகநோளளப்படகின்றச்சினை.  “உளளேக்கம
வடிவ்சினமக்கப்படடளளத"  எனற கூறவதில அர்தாதப்படவத
எனச்சினைறவனில,  வடிவமநோச்சினைத அத எாதன றவளிப்பநோேநோக
அ்சினமந்திரக்கி்றடாதநோ அந்ாத உளளேக்கததிற்கு குறிப்பிடே
குணநோமசங்க்சினளயும ாதன்சினமக்சினளயும றகநோண்டடசர்க்கி்றத.
வடிவததின ஊேநோகதாதநோன உளளேக்கமநோச்சினைத இரப்பு
றகநோளகி்றத, அபிவிரததிய்சினேகி்றத.

மூலாதச்சினைததின முாதல றாதநோகுதியின பிரபலமநோச்சினைறாதநோர

பகுதியில இரந்த எடததக்கநோடடவாதன மூலமநோக
றமய்யியலவநோாத வ்சினகயிச்சினைங்கள மற்றம

அரவங்களுக்குளளநோச்சினை இந்ாத பயணததின ட நோக்கத்சினாத
றாதளிவபடததவத சநோததியமநோகக் கூடம.  அதில மநோர்க்ஸ்

டகடகி்றநோர்: "அப்படியநோச்சினைநோல,  உ்சினழப்பின வி்சினளறபநோரளுக்கு,

அத பண்ேங்களின வடிவத்சினாத எடதாத உேடச்சினைடய,  ஒர

புரிந்த றகநோளளக் கடிச்சினைமநோச்சினை ாதன்சினம எங்டகயிரந்த

உாதயமநோகி்றத? நிச்சயமநோக இந்ாத வடிவததில இரந்டாத ாதநோன"

எழுகின்றத. [6] அாதநோவத உ்சினழப்பின ஒர உற்பததிப்றபநோரள

பண்ேததின வடி்சினவப் றபறகின்றறபநோழுத —அந்ாத மநோற்்றம

சமுாதநோயததின ஒர குறிப்பிடே கடேததில மடடமாதநோன

நிகழ்கின்றத—  அத அாதற்கு முன றகநோண்டிரநோாத ஒர

ாதனிததவமநோச்சினை மற்றம டமநோகமறகநோளளச் றசய்யும பண்பி்சினச்சினைப்
றபறகின்றத. சந்்சினாதயில உற்பததிப் றபநோரடகள பரிவர்தாத்சினச்சினை
றசய்யப்படகின்றறபநோழுத மனிாதரி்சினேயிலநோச்சினை உண்்சினமயநோச்சினை

சமூக உ்றவகள —பண்ேங்கடள கூே இவற்றின

வி்சினளறபநோரள ாதநோன—  அததியநோவசியமநோய்
றபநோரடகளுக்கி்சினேயிலநோச்சினை உ்றவின டாதநோற்்றத்சினாத எடக்கின்றச்சினை.
உ்சினழப்பின ஒர உற்பததிப் றபநோரள உ்சினழப்பின ஒர

உற்பததிப் றபநோரள ாதநோன. என்றடபநோதம, அத புதிய உற்பததி

உ்றவகளின கடே்சினமப்பினுள, ஒர பண்ேததின வடிவத்சினாத

எடக்கின்றறபநோழுத,  அத புதிய சமூகப் பண்புக்சினள றபற்ற
விடகின்றத.

அடாதடபநோல றாதநோழிலநோளர்களின ஒர குழு,
றாதநோழிலநோளர்களின ஒர குழுாதநோன.  இரப்பினும அந்ாதக் குழு,
ஒர றாதநோழிற்சங்க வடிவத்சினாதப் றபறகின்றறபநோழுத, அத அந்ாத
வடிவததின மூலமநோக புதிய மற்றம மிகவம டவறபடே சமூகப்

பண்புக்சினள றபற்ற விடகி்றத.  அவற்றக்கு றாதநோழிலநோளர்கள

ாதவிர்க்க முடியநோாதபடி கீழ்ப்படதாதப்படகின்றச்சினைர்.  இத
திடேவடேமநோக அர்தாதப்படததவத எனச்சினை?  றாதநோழிற்சங்கங்கள,

றாதநோழிலநோள வர்க்கத்சினாத மிகவம ாதனிததவமநோச்சினைறாதநோர சமூகப்
றபநோரளநோாதநோர பநோததிரததில பிரதிநிதிததவம றசய்கின்றச்சினை:

அாதநோவத உ்சினழப்புசக்தி என்ற பண்ேததின விற்ப்சினச்சினையநோளரநோக.

முாதலநோளிததவ உற்பததி உ்றவகளின மற்றம றசநோதத

வடிவங்களின அடிப்ப்சினேயில எழுகின்ற

றாதநோழிற்சங்கங்களநோச்சினை்சினவ,  நிலவகின்ற சந்்சினாத நி்சினல்சினமகளின

கீழ் இந்ாதப் பண்ேததிற்கு மிகச் சி்றந்ாத வி்சினல்சினய றபற்றக்
றகநோடக்க மு்சினச்சினைகின்றச்சினை.

உண்்சினமயிடலடய றாதநோழிற்சங்கங்களின

"அததியநோவசியமநோச்சினை ட நோக்கம" எனற ாதததவநோர்தாத பாதங்களில

 நோன விவரிதாதாதற்கும,  அவற்றின உண்்சினம-வநோழ்க்்சினகயிலநோச்சினை

 ேவடிக்்சினககளுக்கும இ்சினேயில உலகளவ விததியநோசம

இரக்கின்றத.   ்சினேமு்சின்ற யாதநோர்தாதமநோச்சினைத,  —றாதநோழிலநோள

வர்க்கததின மிகவம உேச்சினைடியநோச்சினை  லனக்சினள ஒவ்றவநோர

 நோளும வி்சினலடபசிக் றகநோண்டிரப்பத—  ாதததவநோர்தாத

ரீதியநோகக் கரததில றகநோளளப்படம “நிர்ணயததேன”
மிகச்சிறிய அளவிலாதநோன றபநோரந்தவாதநோக இரக்கி்றத.  இந்ாத
டவறபநோேநோச்சினைத ாதததவநோர்தாத கரததரவேன முரண்பேவில்சினல,

மநோ்றநோக அதடவ கூே றாதநோழிற்சங்கததின சமூகப் றபநோரளநோாதநோர

றசயற்பநோடடின வி்சினளறபநோரளநோகடவ இரக்கி்றத.

முாதலநோளிததவ உற்பததி உ்றவகளின அடிப்ப்சினேயின மீத

நிற்கும றாதநோழிற்சங்கங்கள,  அவற்றின இயலபிடலடய வர்க்கப்

டபநோரநோடேத்சினாத ட நோக்கி ஒர குடரநோாதமநோச்சினை அணுகுமு்சின்ற்சினய

்சினகக்றகநோளள நிர்ப்பந்ாதம றபறகின்றச்சினை. உ்சினழப்பு சக்தியின
வி்சினல்சினய நிர்ணயம றசய்வாதற்கும மற்றம

றாதநோழிலநோளர்களிேமிரந்த உபரிமதிப்பு உறிஞ்சி

எடக்கப்படகின்ற்சினாத சற்றிய நி்சினல்சினமக்சினள நிர்ணயம

றசய்வாதற்கும முாதலநோளிகளுேன உேனபநோடக்சினள எடடவ்சினாத

ட நோக்கி ாதமத முயற்சிக்சினளச் றசலுததம றாதநோழிற்சங்கங்கள,

டபச்சவநோர்த்சினாதயில முடிவநோச்சினை ஒப்பந்ாதங்களின

நிபந்ாத்சினச்சினைகளினபடி அவற்றின உறப்பிச்சினைர்கள உ்சினழப்பு

சக்தி்சினய விநிடயநோகம றசய்வ்சினாத உதாதரவநோாதம றசய்யக்
கே்சினமப்படடளளச்சினை.  கிரநோமஷி குறிப்பிடேதடபநோல,
"றாதநோழிற்சங்கம சடேபூர்வநி்சினல்சினய பிரதிநிதிததவம

றசய்கின்றத,  அததேன ாதன உறப்பிச்சினைர்கள அந்ாத

சடேபூர்வநி்சினலக்கு மரியநோ்சினாத அளிக்குமபடி றசய்வ்சினாத அத
ட நோக்கமநோகக் றகநோண்டிரக்க டவண்டம."

7- Why are Trade Unions Hostile to Socialism?



சடேபூர்வநி்சினல்சினய பநோதகநோப்பத எனபாதன அர்தாதம,

வர்க்கப் டபநோரநோடேத்சினாத  சக்குவவத எனபாதநோகும.  அாதச்சினைநோல

ாதநோன றாதநோழிற்சங்கங்கள இறதியநோக, அ்சினவ

உததிடயநோகபூர்வமநோக அர்ப்பணிததக் றகநோண்ே வரமபுக்குடபடே

குறிக்டகநோளக்சினளக்கூே சநோதிப்பாதற்கநோச்சினை ாதமத தி்ற்சினச்சினையும கூே

பலவீச்சினைப்படததிக் றகநோளகின்றச்சினை.  இங்டகாதநோன
றாதநோழிற்சங்கவநோாதம ாதடமநோற்்றம கநோண்கின்ற முரண்பநோட

அ்சினமந்திரக்கின்றத. றாதநோழிற்சங்கங்களுக்கும புரடசிகர

இயக்கததிற்கும இ்சினேயிலநோச்சினை டமநோாதல எனபத,  எந்ாத ஒர

அடிப்ப்சினேயநோச்சினை அர்தாதததிலும,  றாதநோழிற்சங்கத ாத்சினலவர்களின

பி்சினழகள மற்றம ாதவறாதலகளில இரந்த எழுவதில்சினல –—
இந்ாத இரண்டடம அங்டக நி்சின்றந்த கநோணக் கி்சினேக்கின்றத

என்றடபநோதிலும—-  மநோ்றநோக றாதநோழிற்சங்கங்களின

இயலபிலிரந்டாத அத எழுகின்றத.  இந்ாத டமநோாதலின
இராதயதாதநோச்சினைததில ாதநோன வர்க்கப் டபநோரநோடேததின
வளர்ச்சிக்கும விஸ்ாதரிப்பிற்கும றாதநோழிற்சங்கங்கள கநோடடகின்ற

தடிப்புேச்சினைநோச்சினை எதிர்ப்பு இரக்கின்றத.  வர்க்கப்

டபநோரநோடேமநோச்சினைத,  முாதலநோளிததவததின உற்பததி உ்றவக்சினள,

அாதநோவத றாதநோழிற்சங்கவநோாதததின சமூகப் றபநோரளநோாதநோர

அடிதாதளங்க்சினளடய, அச்சறததவாதநோகத டாதநோனறம அந்ாத

மிகமுக்கியமநோச்சினைறாதநோர கடேததில இந்ாத எதிர்ப்பநோச்சினைத கூடாதல

தீர்மநோச்சினைகரமநோச்சினைாதநோக,  கட்சினமயநோச்சினைாதநோக மற்றம
மரணகரமநோச்சினைாதநோக மநோறகி்றத.

டமலும அந்ாத எதிர்ப்பநோச்சினைத,  றாதநோழிலநோள வர்க்கத்சினாத
உ்சினழப்புச் சக்தி்சினய விற்பவர் என்ற அாதன வரமபுக்குடபடே

பநோததிரததில அலலநோமல மநோ்றநோக முாதலநோளிததவததின உற்பததி

உ்றவகளின புரடசிகர எதிரி்சினேயநோக றசயலநோற்்றதாதக்க அாதன

வரலநோற்றத தி்றனில பிரதிநிதிததவம றசய்கின்ற டசநோசலிச
இயக்கததின மீத கவச்சினைக்குவியம றகநோளகி்றத.

வர்க்கப் டபநோரநோடேத்சினாத  சக்க முயற்சிக்கும அாதன

டபநோக்கு மற்றம டசநோசலிச இயக்கததிற்கு அத கநோடடம
விடரநோாதம ஆகிய றாதநோழிற்சங்கவநோாதததின இந்ாத இரண்ட

அதிமுக்கியமநோச்சினை அமசங்களும வரலநோற்றப் பதிவகளநோல

தீர்மநோச்சினைகரமநோக ஊர்ஜிாதப்படதாதப்படடளளச்சினை. இந்ாத விேயததில

இங்கிலநோந்த மற்றம டஜர்மனி ஆகிய இர  நோடகளின

றாதநோழிற்சங்க இயக்கததின வரலநோ்றநோச்சினைத முக்கியமநோச்சினை

படிப்பி்சினச்சினைக்சினளயும உளளநோர்ந்ாத பநோர்்சினவக்சினளயும ாதரகின்றத.

இங்கிலநோந்தில  றாதநோழிற்சங்கங்கவநோாதம

றபநோதவநோக இங்கிலநோந்த  வீச்சினை றாதநோழிற்சங்கவநோாதததின
மநோறபரம ாதநோயகம எனற கராதப்படகி்றத.  அங்டக இந்ாத
அ்சினமப்பு வடிவததின மூலமநோக றாதநோழிலநோள வர்க்கம
குறிப்பிேதாதக்க றவற்றிக்சினள அ்சினேந்திரக்கின்றத.
உண்்சினமயில இதாதநோன எடவநோர்ட டபர்னஸ்்சினேன 1880 களின
பிற்பகுதியிலும 1890 களிலும இங்கிலநோந்தில சிறித கநோலம
ாதங்கியிரந்ாதடபநோத றாதநோழிற்சங்கங்கள அவரின மீத
ஏற்படததிய எண்ணப்பதிவநோகும.  பிரிடடிஷ்

றாதநோழிற்சங்கவநோாதததின றவற்றிகள எச்சினைக் கூ்றப்படே்சினவ ாதநோன,

இந்ாத அ்சினமப்புகளின றபநோரளநோாதநோரப் டபநோரநோடேங்கடள
றாதநோழிலநோள வர்க்கததின முனடச்சினைற்்றததிலும மற்றம டசநோசலிச
வழிகளில சமுாதநோயத்சினாத படிப்படியநோக மநோற்றவதிலும

தீர்மநோச்சினைகரமநோச்சினை கநோரணியநோக இரக்குடம ாதவிர புரடசிகர

இயக்கததின அரசியல முயற்சிகள அலல எனற
டபர்னஸ்்சினே்சினச்சினை  மப்சினவதாதச்சினை.

இனற குடடி முாதலநோளிததவததின தீவிரப்படே

பிரிவிச்சினைரநோல றசநோலலப்படம ஒவ்றவநோனறடம,  ஒர
நூற்்றநோண்டக்கு முனச்சினைாதநோக  வீச்சினை திரதாதலவநோாதததின
ஸ்ாதநோபகரிச்சினைநோல (டபர்னஸ்்சினேன)  முனனுணரப்படே்சினவடய

ஆகும.  அவர்களின வநோாதங்கள நூற வரேங்கள ப்சினழயத

என்ற கநோரணதாதநோல மடடம அ்சினவ றசலலுபடியநோகநோாத்சினவ

எனற கூ்றமுடியநோத.  அப்படிப் பநோர்தாதநோல  நோன பயனபடததம

சில வநோாதங்கள கூே, உாதநோரணமநோக டபர்னஸ்்சினேனுக்கு எதிரநோக

டரநோசநோலுக்சமடபர்க் பயனபடததிய வநோாதங்க்சினளச் றசநோலலலநோம,

நூற வரேங்கள ப்சினழயாதநோகும எனப்சினாத  நோன

றவளிப்ப்சினேயநோக ஒப்புக் றகநோளகிட்றன. ஆச்சினைநோல இ்சினவ கேந்ாத

நூற்்றநோண்டின டபநோத ஊர்ஜிாதப்படே அனுகூலத்சினாதக்

றகநோண்ே்சினவ என்ற அடாதட ரததில புதிய-

டபர்னஸ்்சினேனவநோதிகளின வநோாதங்கள முழு்சினமயநோக
மறாதலிக்கப்படடிரந்ாதச்சினை.  உண்்சினம எனச்சினைறவன்றநோல
டபர்னஸ்்சினேனின சமகநோலததிய விமர்சகர்கள,  பிரிடடிஷ்
றாதநோழிற்சங்கவநோாதததின றபநோரளநோாதநோர சநோாத்சினச்சினைகள மீாதநோச்சினை
அவரத மதிப்பீட றபரமளவில மி்சினகப்படதாதப்படோதநோக
இரந்ாதத எனப்சினாதக் குறிததக் கநோடடியிரக்கின்றச்சினைர். றசநோலலப்
டபநோச்சினைநோல,  றாதநோழிற்சங்கவநோாதததின டமறலழுச்சி எனபடாத,  –
றாதநோழிலநோளர் இயக்கததில அத ஒர டமலநோதிக்கமநோச்சினை
பநோததிரததிற்கு உயர்ந்ாத்சினம 1850  இல றாதநோேங்கியிரந்ாதத –
சநோர்டடிசம என்ற பிரிடடிஷ் றாதநோழிலநோள வர்க்கததின மநோறபரம
புரடசிகர அரசியல இயக்கததின டாதநோலவி்சினய பினறாதநோேர்ந்த
வந்ாத அரசியல சீரழிவ மற்றம புததிஜீவிாதத டாதக்கததின ஒர
றவளிப்பநோேநோக இரந்ாதத. 

சநோர்டடிஸ்ட (Chartist)  இயக்கமநோச்சினைத பிறரஞ்ச புரடசி்சினயத

றாதநோேர்ந்த வந்ாத ாதசநோப்ாதங்களில றாதநோழிலநோள வர்க்கததின

பரந்ாத பிரிவிச்சினை்சினரப் பநோதிதாத ஒர அரசியல, கலநோச்சநோர மற்றம
புததிஜீவிதாதச்சினை கிளர்ச்சி நி்சினலயின உச்சத்சினாத பிரதிநிதிததவம
றசய்ாதத.  1848-49 ல சநோர்டடிசததின இறதி டாதநோலவிக்குப் பின

பல வரேங்கள கழிதத அாதன மிகவம மதிப்புமிகுந்ாத

ாத்சினலவர்களில ஒரவரநோச்சினை டாதநோமஸ் கூப்பர்,  இந்ாதப் ப்சினழய
இயக்கததின புரடசிகரமநோச்சினை உணர்வி்சினச்சினை றாதநோழிற்

சங்கங்களநோல விரததிறசய்யப்படே மந்ாதமநோச்சினை குடடி

முாதலநோளிததவ பநோர்்சினவயுேன டபாதப்படததிக் கநோடடிச்சினைநோர்.

அவரத சயசரி்சினாதயில அவர் எழுதியாதநோவத: 

"எங்களத ப்சினழய சநோர்டடிஸ்ட கநோலததில,

லங்கஷர் (Lancashire) றாதநோழிலநோளர்கள

ஆயிரக்கணக்கில கந்ாதல தணிகளில இரந்ாதநோர்கள

எனபதம அவர்களில பலரக்கும பல சமயங்களில
உணவம கூேக் கி்சினேக்கவில்சினல எனபதம
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உண்்சினம ாதநோன.  ஆச்சினைநோல நீங்கள எங்குறசனற

பநோர்தாதநோலும அவர்களத அறிவஜீவிதாதச்சினைம
எடததக் கநோடேப்படே்சினாதக் கநோணலநோம.  நீங்கள

அவர்க்சினள குழுக்களநோக, ‘ஒவ்றவநோர வளர்ந்ாத

பகுதாதறிவ உளள மனிாதனுக்கும அவ்சினச்சினை

ஆளவிரக்கும சடேங்க்சினள இயற்்றப் டபநோகின்ற
மனிாதர்க்சினளத டாதர்ந்றாதடப்பதில நிச்சயம ஒர

வநோக்கு இரந்ாதநோக டவண்டம’  என்ற அரசியல
நீதியின மகதாதநோச்சினை டகநோடபநோட்சினே விவநோதிததக்

றகநோண்டேநோ, அலலத டசநோசலிச கலவி றாதநோேர்பநோச்சினை
ஆர்வமமிக்க சச்சரவிடலநோ இரக்கக் கநோண்பீர்கள.

இப்றபநோழுத லங்கஷரில அப்படிப்படே
குழுக்க்சினளப் பநோர்க்க முடியநோத.   னகு

உ்சினேயணிந்ாத ஊழியர்கள ாதமத பநோக்றகடடகளில
்சினகக்சினள விடே வண்ணம கூடட்றவக்சினளப்

பற்றியும,  அவற்றிலுளள ாதமத பங்குக்சினளப்
பற்றியும,  அலலத றசநோ்சினசடடிக்சினள கடடவ்சினாதப்

பற்றியும டபசிக் றகநோண்டிரப்ப்சினாத நீங்கள பநோர்க்க
முடியும.7

றாதநோழிற்சங்கங்களுேன டசர்ந்த ஒர புதிய வ்சினகயிலநோச்சினை

றாதநோழிலநோளர் ாத்சினலவர் டாதநோனறிச்சினைநோர்.  ப்சினழய புரடசிகர
சநோர்டடிஸ்டகளின இேத்சினாத  டதாதர வர்க்க மரியநோ்சினாத்சினய
விரமபுகி்ற மற்றம வர்க்க சமரசம என்ற புதிய டவாதவநோக்்சினகப்

டபநோதிதாத பயந்ாதநோங்றகநோளளி கச்சினைவநோனகள

எடததக்றகநோண்ேச்சினைர்.  சநோர்டிஸததின ஒர டசநோசலிச வரலநோற்ற

ஆசிரியரநோச்சினை திடயநோேர் றரநோதஸ்்சினரன (Theodore  Rothstein)

இவ்வநோற எழுதிச்சினைநோர்: 

மகதாதநோச்சினை தி்ற்சினம,  மகதாதநோச்சினை மச்சினைப்பக்குவம,
மற்றம மகதாதநோச்சினை மற்றம ஆழமநோச்சினை
அறிவடமன்சினமயுேன,  சில வரேங்களுக்கு முனபு
வ்சினர முாதலநோளிததவததின மிக
அடிதாதளங்க்சினளடய உலுக்கியவர்களநோகவம,
நூ்றநோயிரக்கணக்கநோச்சினை றாதநோழிலநோளர்களநோல
பினபற்்றப்படபவர்களநோகவம இரந்திரந்ாத
மனிாதர்கள,  இப்டபநோடாதநோ,  எங்டகநோ ஒர மூ்சினலயில
 ேமநோடிக் றகநோண்டிரக்கும ாதனி்சினமயநோச்சினை
மனிாதர்களநோக,  றபரமபநோன்சினமயநோச்சினைவர்களநோல
ாதவ்றநோகப் புரிந்த றகநோளளப்படேவர்களநோக,
றாதரிந்றாதடதாத மிகச் சிலர் றகநோண்ே
சிறகுழுக்களநோல மடடடம புரிந்த
றகநோளளப்படேவர்களநோக ஆகியிரந்ாதச்சினைர்.
அவர்களின இேத்சினாதப் பிடிததிரந்ாத புதிய
மனிாதர்களுக்கு அவர்கள றகநோண்டிரந்ாத
புததிஜீவிதாதச்சினைம,  தி்றன மற்றம குணததில
கடகளவம கூே இல்சினல,  “்சினபசநோக்க்சினள
பநோதகநோததக் றகநோளளுங்கள”  என்ற றவற்ற
டகநோஷததிலும அதவிேயததில வர்க்க
சயநோதீச்சினைத்சினாத வி்சினலயநோகக் றகநோடதடாதனும
முாதலநோளிகளுேன ஒர உேனபநோடடக்கு வரகின்ற
டாத்சினவயிச்சினைநோலும அவர்களத பினச்சினைநோலும

இடாதடபநோல நூ்றநோயிரக்கணக்கநோச்சினை

றாதநோழிலநோளர்க்சினள ஈர்க்க முடிந்திரந்ாதத. 8

றாதநோழிற்சங்கவநோாதத்சினாத றபநோறதாதவ்சினர றரநோதஸ்்சினரன

பினவரம மதிப்பீடடி்சினச்சினை வழங்கிச்சினைநோர்: 

முாதலநோளிததவ சமூகததின மீாதநோச்சினை ஏற்பு

எனபத இந்ாத மடச்சினைநோபநோவததின ாதனிததவமநோச்சினை

அமசமநோக இரந்ாதத.  அந்ாத ஏற்பு ாதச்சினைத

றவளிப்பநோட்சினே அரசியல  ேவடிக்்சினக்சினய

நிரநோகரிப்பதிலும,  முாதலநோளி மற்றம றாதநோழிலநோள

வர்க்கததின  லனகளத ஒததி்சினசவக்கநோச்சினை

றகநோச்்சினச அரசியல றபநோரளநோாதநோரததின

டபநோாத்சினச்சினைக்சினள அங்கீகரிப்பதிலும கண்ேத. [9]

றபநோரளநோாதநோரப் டபநோரநோடேம வழங்கிய மிகவம  மபிக்்சினக
அளிக்கும வநோய்ப்புகளின மீத,  ாதன சக்தி்சினய
ஒரமு்சினச்சினைப்படதாத வர்க்கத்சினாத அனுமதிக்குமறபநோரடட
பிரிடடிஷ் றாதநோழிலநோளர்கள அரசியல  ேவடிக்்சினகயிலிரந்த

பினவநோங்கியத அவசியமநோச்சினைத எச்சினை றாதநோழிற்சங்கவநோாதததக்கு
வக்கநோலதத வநோங்கிடயநோர் வநோதிடேநோர்கள.

றாதநோழிற்சங்கவநோாதததின எழுச்சியுேன கரமடகநோர்தத

றபநோரளநோாதநோரப் டபநோரநோடேங்கள தீவிரமுறவத  ேக்கவில்சினல,

மநோ்றநோக றாதநோழிலநோள வர்க்கததின புதிய ாத்சினலவர்களநோல அ்சினவ

றபநோதவநோக மறாதலிக்கப்படவதாதநோன  ேந்ாதத என்ற

உண்்சினமயின மூலம,  இந்ாதத ாதததவம ாதவற்றச்சினை

நிரூபணமநோச்சினைத. இங்கிலநோந்தில றாதநோழிற்சங்கவநோாதம உச்சததில

இரந்ாத 1870  களின ஆரமபததிற்கும 1890 களின மததிக்கும

இ்சினேயிலநோச்சினை கநோலததில றாதநோழிலநோளர்களின சமபளங்கள டாதக்க

நி்சினல்சினய அ்சினேந்ாதச்சினை.  இந்ாதக் கநோலததினடபநோத
றாதநோழிற்சங்கவநோாதம மதிப்பிழந்த விேவில்சினல என்றநோல
அச்சமயததில மநோவ,  உர்சினளக்கிழங்கு,  றரநோடடி,  இ்சின்றச்சி,
டாதயி்சினல,  சர்க்க்சினர மற்றம றவண்றணய் டபநோன்ற
முக்கியமநோச்சினை அடிப்ப்சினேப் றபநோரடகளின வி்சினலகளில ஒர
மிகப்றபரம வீழ்ச்சி ஏற்படேத என்ற உண்்சினமயிடலடய அாதன
விளக்கத்சினாதக் கநோண முடியும.

பதறாதநோனபாதநோம நூற்்றநோண்டின ஆரமப
ாதசநோப்ாதங்களில,  றாதநோழிலநோளர்கள மததியில
புரடசிகர உணர்வகள பரந்ாத அளவில
இரந்ாதசமயததில,  ஆங்கிடலய முாதலநோளிததவ
வர்க்கம ஒனறி்சினண்சினவ ட நோக்கிய அ்சினச்சினைதத
டபநோக்குக்சினளயும கட்சினமயநோக எதிர்தாதத.  ஆச்சினைநோல

அந்ாத நூற்்றநோண்டின இறதிக்குளளநோகடவ,

முாதலநோளிததவ ஸ்திரதாதன்சினமக்கு குறிப்பநோக

றாதநோழிலநோள வர்க்கததினுள டசநோசலிச டபநோக்குகள
மீண்டம டாதநோனறவாதற்கு ஒர ாத்சினேயநோக
இரந்ாதாதன மூலம றாதநோழிற்சங்கம வழங்கிய றபரம

டச்சினவ்சினய முாதலநோளிததவ வர்க்கம மச்சினைாதநோர

ஏற்றக் றகநோளளத றாதநோேங்கியத.  டஜர்மன
முாதலநோளிததவ றபநோரளியல நிபுணர் பிரினேநோடச்சினைநோ
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(Brentano) எழுதியவநோற:  “இங்கிலநோந்தில

றாதநோழிற்சங்கங்கள டாதநோலவி அ்சினேய
ட ர்ந்திரக்குமநோயின, அத எவ்வ்சினகயிலும றாதநோழில

வழங்குச்சினைரின றவற்றி்சினயக் குறிதாதாதநோய்
இரந்திரக்கநோத.  அத உலகம முழுவதம

புரடசிகரமநோச்சினை டபநோக்கு பலப்படதாதப்படவ்சினாதடய
அர்தாதப்படததியிரக்கும.  கவச்சினைததிற்குரிய

முக்கியததவம எாத்சினச்சினையும றகநோண்ே ஒர
புரடசிகரமநோச்சினை றாதநோழிலநோளர் கடசி இலலநோாதத பற்றி
இத வ்சினரயில ாதற்றபர்சினம கூறிவந்திரக்கக்

கூடிய இங்கிலநோந்த, அாதனபின இந்ாத விேயததில

ஐடரநோப்பிய கண்ேததேன டபநோடடியிே

ட ர்ந்திரக்கும.” [10]

றாதநோழிற்சங்கவநோாதம எழுச்சியுற்்ற கநோலகடேததில மநோர்க்சம

ஏங்றகலசம இங்கிலநோந்தில  நோடகேதாதப்படே புரடசியநோளர்களநோக
வநோழ்ந்ாதச்சினைர்.  அவர்கள இங்கிலநோந்தக்கு வரவாதற்கு

முனச்சினைாதநோகடவ, றாதநோழில வழங்குச்சினைர்கள றாதநோழிலநோளர்களின
சமபளத்சினாத கு்சின்றப்பாதற்கு எடக்கும முயற்சிகளுக்கு

றாதநோழிலநோள வர்க்கததின பதிலிறப்பு என்ற வ்சினகயில

றாதநோழிற்சங்கவநோாதததின முக்கியததவத்சினாத கண்டறகநோண்ட

விடடிரந்ாதச்சினைர். றாதநோழிற்சங்கங்கள மற்றம டவ்சினல நிறதாதங்கள

இ்சினவ இரண்டின பிரடயநோகத்சினாதயும —அாதநோவத அவர்களின

முயற்சிகளின மூலமநோக அ்சினேயப்றபற்்ற சமபள உயர்வகள
வி்சினல உயர்வகளுக்கு மடடமாதநோன வழிவகுதாதத என்ற

அடிப்ப்சினேயில—  நிரநோகரிதாத குடடி முாதலநோளிததவ

ாதததவநோசிரியரநோச்சினை பியர்-டஜநோசப் புரடேநோனுக்கு (Pierre-Joseph

Proudhon) எதிரநோக மநோர்க்ஸ், றாதநோழிலநோள வர்க்கம அாதன
வநோழ்க்்சினகத ாதரத்சினாத பநோதகநோப்பாதற்கநோச்சினை டபநோரநோடேததில
அ்சினவயிரண்டடம அவசியமநோச்சினை பநோகங்களநோய் அ்சினமந்ாதச்சினை எச்சினை
வலியுறததிச்சினைநோர்.

புரடேநோனின கரததக்கள பற்றிய அவரத விமர்சச்சினைததில

மநோர்க்ஸ் நிச்சயமநோக சரியநோகடவ இரந்ாதநோர்.  ஆயினும இந்ாத
ஆரமபகநோல எழுததக்கள றாதநோழிற்சங்கங்கள

பச்சிளங்குழந்்சினாதகளநோக இரந்ாத கநோலததில ப்சினேக்கப்படே்சினவ

எனப்சினாத இங்கு மச்சினைதில றகநோளவத அவசியமநோகும.  இந்ாதப்

புதிய அ்சினமப்பு வடிவங்களுேச்சினைநோச்சினை றாதநோழிலநோள வர்க்க
அனுபவம,  மிகக் கு்சின்றவநோச்சினைாதநோய் இரந்ாதத.  அந்ாத சமயததில
றாதநோழிற்சங்கங்கள புரடசிகரமநோச்சினை டபநோரநோடேததின ஆற்்றல
வநோய்ந்ாத கரவிகளநோக அலலத கு்சின்றந்ாதபடசம அப்படியநோச்சினை

கரவிகளின ட ரடி முனடச்சினைநோடிகளநோகடவனும

பரிணமிப்பாதற்கநோச்சினை சநோததியத்சினாத அதாத்சினச்சினை ஆரமபததில

முனகூடடி நிரநோகரிதத விே முடியவில்சினல. "அ்சினமப்பின

்சினமயங்களநோக”  “ டதாதர வர்க்கததக்கு மததிய கநோலதத

 கரநோடசிகள மற்றம கமயூனகள”  [11] ஆற்றிய அடாத
பநோததிரததி்சினச்சினை,  றாதநோழிலநோள வர்க்கததக்கு றாதநோழிற்சங்கங்கள

ஆற்றிச்சினை” என்ற 1866 ஆம ஆண்டின மநோர்க்சின அவாதநோச்சினைததில

இந்ாத  மபிக்்சினகடய றவளிப்படதாதப்படேத. 

ஆயினும அப்டபநோதம கூே “றாதநோழிற்சங்கங்கள,  கூலி

அடி்சினமதாதச்சினைம என்ற அ்சினமப்பிற்கு எதிரநோக றசயலநோற்றம

அவற்றின சக்தி்சினய முழு்சினமயநோகப் புரிந்த றகநோளளவில்சினல”

எனற மநோர்க்ஸ் கவ்சினல றகநோண்டிரந்ாதநோர்.  மநோ்றநோக அ்சினவ
பரிணமிக்க டவண்டிய தி்சினச எனச்சினைவநோக இரந்ாதறாதன்றநோல:

அவற்றினு்சினேய ஆரமப இலக்குகள ாதவிர,
அ்சினவ இப்டபநோத றாதநோழிலநோள வர்க்கததின
ஒழுங்க்சினமப்பு ்சினமயங்களநோக அாதன முழு்சினமயநோச்சினை

விடாத்சினலயின பரந்ாத  லனில திடேமிடட றசயற்பே
கற்றக் றகநோளள டவண்டம.  அந்ாத தி்சினசயில
றசலலும ஒவ்றவநோர சமூக மற்றம அரசியல

இயக்கததிற்கும அ்சினவ உாதவி றசய்யடவண்டம.

ஒடடறமநோதாதத றாதநோழிலநோள வர்க்கததின
ாத்சினலவர்களநோகவம பிரதிநிதிகளநோகவம ாதங்க்சினளக்

கரதிக் றகநோண்டம றசயற்பே டவண்டிய அ்சினவ,

ாதங்களின அணிகளில அ்சினமப்புக்கு றவளியிலநோச்சினை

மனிாதர்க்சினளயும டசர்ததக் றகநோளளத
ாதவ்றக்கூேநோத.  விதிவிலக்கநோச்சினை நி்சினல்சினமகளிச்சினைநோல
சக்தியற்்றவர்களநோக ஆக்கப்படடிரக்கக் கூடிய
விவசநோயதத்சின்ற றாதநோழிலநோளர்கள டபநோன்ற
டமநோசமநோச்சினை கூலி றகநோடக்கப்படம
றாதநோழிற்பிரிவகளின  லனக்சினளயும அ்சினவ
கவச்சினைமநோக அக்க்சின்றயுேன பநோர்ததக் றகநோளள
டவண்டம.

அ்சினவ குறகிய மச்சினைததேன சய லமநோக
இரக்கநோமல,  மிகவம ஒடக்கப்படம மிலலியன
கணக்கநோச்சினைவர்களின விடாத்சினல்சினயடய
குறிக்டகநோளநோக றகநோண்டிரப்படாதநோட,  ாதமத
முயற்சிகளின மூலம உலகததிற்கு றபரமளவ
 மபிக்்சினகயூடேவம டவண்டம.12

மநோர்க்ஸ்,  றாதநோழிற்சங்கங்களுக்கு ஒர டசநோசலிச ட நோக்கு
நி்சினல்சினய வழங்க முயற்சிதாதநோர். றாதநோழிற்சங்கங்களின மூலமநோக

ஈடபடடிரக்கும டபநோரநோடேங்களின முக்கியததவததில

றாதநோழிலநோளர்கள “ாதமக்குதாதநோடம மி்சினகப்படததிக்றகநோளளக்

கூேநோத”  எனற அவர் எச்சரிதாதநோர்.  அதிகப்படசமநோக

றாதநோழிற்சங்கங்கள வி்சினளவகளுக்கு எதிரநோகப் டபநோரநோடகின்றச்சினை,
அந்ாத வி்சினளவகளுக்கநோச்சினை கநோரணிகளுேன அலல.  அாதநோவத

அ்சினவ கீழ் ட நோக்கிய  கர்்சினவ ாதநோமாதப்படததகின்றச்சினை;

அாதநோவத அ்சினவ வலிநிவநோரணிக்சினளப் பிரடயநோகிக்கின்றச்சினை,

ட நோ்சினயக் குணப்படதாதவில்சினல.”  ஆக றாதநோழிலநோளர்களின
தயரங்களுக்கு கநோரணமநோக இரக்கும அ்சினமப்பிற்கு எதிரநோச்சினை

ஒர டபநோரநோடேத்சினாத றாதநோழிற்சங்கங்கள டமற்றகநோளவத

அவசியமநோச்சினைாதநோக இரந்ாதத;  ஆகடவ ாதநோன மநோர்க்ஸ்,

றாதநோழிற்சங்கங்கள அவற்றின பழ்சினமவநோாத சடலநோகமநோச்சினை “ஒர

நியநோயமநோச்சினை  நோள டவ்சினலக்கு ஒர நியநோயமநோச்சினை  நோடகூலி”
எனப்சினாதக் ்சினகவிடட “கூலி அ்சினமப்்சினப ஒழிதாதல”  என்ற

புரடசிகரமநோச்சினை டகநோரிக்்சினக்சினயக் றகநோண்ட அாத்சினச்சினைப் பிரதியீட

றசய்ய டவண்டம எனற முனறமநோழிந்ாதநோர். [13]

10- Why are Trade Unions Hostile to Socialism?



ஆச்சினைநோல மநோர்க்சின அறிவ்சினர கு்சின்றந்ாத ாதநோக்கத்சினாததாதநோன
ஏற்படததியத,  1870 களின பிற்பகுதிக்குளளநோகடவ

றாதநோழிற்சங்கவநோாதம என்ற விேயததின மீாதநோச்சினை மநோர்க்ஸ்,

ஏங்றகலசின அவாதநோனிப்புகள மிகக் கூடாதலநோச்சினை

விமர்சச்சினைதாதன்சினம ப்சினேதாத்சினவயநோக ஆகியிரந்ாதச்சினை.  இப்டபநோத
முாதலநோளிததவ றபநோரளியல நிபுணர்கள றாதநோழிற்சங்கங்க்சினள
ட நோக்கி றபரம அனுாதநோபம றாதரிவிததக் றகநோண்டிரந்ாத

நி்சினலயில மநோர்க்சம ஏங்றகலசம அவர்களின முன்சினச்சினைய

ஆாதரவக் கரததக்க்சினள ாதகுதிப்படதாத மிகவம உ்சினழக்க

டவண்டியாதநோச்சினைத.  ாதங்களத கண்டணநோடேங்க்சினள லூடகநோ

பிரனேநோடச்சினைநோ டபநோன்ற —றாதநோழிற்சங்கங்களின மீாதநோச்சினை இவரத
ஆர்வம “கூலி அடி்சினமக்சினள திரப்திறகநோண்ே கூலி-
அடி்சினமகளநோக மநோற்றகின்ற”  அவரத விரப்பததிச்சினைநோல
கடே்சினளயிேப்படோதநோய் இரந்ாதத எனற மநோர்க்ஸ் மற்றம

ஏங்றகலஸ் வரணிதாதச்சினைர்—  முாதலநோளிததவ
சிந்ாத்சினச்சினையநோளர்களின கண்டணநோடேங்களில இரந்த
டபாதப்படததிக் கநோடடிச்சினைர். [14]

1879  முடிவாதற்குளளநோக எலலநோம றாதநோழிற்சங்கவநோாதம

பற்றிய ஏங்றகலஸின எழுததகளில சந்டாதகததிற்கிேமிலலநோமல

றவறப்பின றாதநோனிறயநோனற இரந்ாத்சினாத கநோண்பத

சநோததியமநோகி இரந்ாதத.  றாதநோழிற்சங்கங்கள அரசியல

 ேவடிக்்சினக்சினய ாத்சினேறசய்யும அ்சினமப்புரீதியநோச்சினை

விதிமு்சின்றக்சினள அறிமுகப்படததி அாதனமூலமநோக “றாதநோழிலநோள

வர்க்கம ஒர வர்க்கமநோக எந்ாதறவநோர றபநோத

 ேவடிக்்சினகயிலும பங்குறபறவ்சினாத” முேக்கி விடே்சினாத அவர்

கவனிதாதநோர்.  றாதநோழிற்சங்கங்கள றாதநோழிலநோள வர்க்கத்சினாத ஒர

முடடச்சந்திற்கு இடடச் றசனற விடடிரந்ாதாதநோக

டபர்னஸ்்சினேனுக்கு அனுப்பிய ஜய ஜூன 17,1879  டாததியிடே

கடிாதததில ஏங்றகலஸ் குற்்றமசநோடடிச்சினைநோர்:

இந்ாதக் கணததில,  கண்ேரீதியநோச்சினை

அர்தாதததில,  ஒர உண்்சினமயநோச்சினை றாதநோழிலநோளர்

இயக்கம இங்டக இலலநோமல இரக்கின்றத என்ற

உண்்சினம்சினய ம்சின்றக்க எந்ாதறவநோர முயற்சியும

டமற்றகநோளளப்பேக் கூேநோத, ஆகடவ இங்டக

றாதநோழிற்சங்கங்களின றசயற்பநோடகள குறிதாத எந்ாத
ாதகவலக்சினளயும இப்டபநோ்சினாதக்கு நீங்கள

றப்றவில்சினல என்றநோல,  நீங்கள நி்சின்றயத

ாதவ்றவிடவீர்கள எனற  நோன  மபவில்சினல. [15]

ஆற வரேங்கள கழிதத 1885 இங்கிலநோந்்சினாத 1845 உேன

ஒப்பிடட அவர் எழுதிய ஒர கடட்சினரயில றாதநோழிற்சங்கங்கள
வகிதாத பழ்சினமவநோாத பநோததிரம றாதநோேர்பநோச்சினை அவரத
இகழ்ச்சி்சினய மூடிம்சின்றக்க அவர் முயலவில்சினல.  றாதநோழிலநோள

வர்க்கததிற்குளளநோக ஒர டமலாதடடி்சினச்சினை உரவநோக்கிய

றாதநோழிற்சங்கங்கள ாதமக்கு ஒர றசௌகரியமநோச்சினை நி்சினல்சினய
உறதிப்படததிக்றகநோளவாதற்கநோக முாதலநோளிகளுேன
 டபு்றவக்சினள விரததிறசய்ாதச்சினை.  றாதநோழிற்சங்கததிச்சினைர்

“இப்டபநோறாதலலநோம றபநோதவநோக ஒடடறமநோதாத முாதலநோளி

வர்க்கததிற்கும குறிப்பநோக எந்ாதறவநோர விடவகமநோச்சினை
முாதலநோளிக்கும ்சினகயநோளுவாதற்கு றரநோமபவம இனியவர்களநோக
இரக்கி்றநோர்கள”  எனற சடறேரிக்கும பரிகநோசததேன
ஏங்றகலஸ் எழுதிச்சினைநோர். [16]

றாதநோழிலநோள வர்க்கததின மிகப்

றபரந்திரளிச்சினைரத தயரமும பநோதகநோப்பற்்றதமநோச்சினை

வநோழ்க்்சினக நி்சினல முனபினும கீழநோக இலலநோாத

படசததில,  எப்டபநோதம டபநோல மிகக்கீழ்நி்சினலயில,

இரக்கின்றாதநோச்சினை நி்சினலயில றாதநோழிற்சங்கங்கள

அவர்க்சினள ஏ்றக்கு்சின்றய உாதநோசீச்சினைம றசய்த

விடடிரந்ாதச்சினை.  இலண்ேனின ஈஸ்டஎனட

பகுதியநோச்சினைத டவ்சினலயிலலநோாத சமயததில படடினி,

டவ்சினலயிரந்ாதநோல உேலரீதியநோகவம

மச்சினைரீதியநோகவம அவமதிப்பு எச்சினை டாதங்கிய தயரம

மற்றம நிரநோாதரவின றபரகிச் றசலலும திரடேநோகிக்

றகநோண்டிரக்கி்றத. [17]

1880 களின இறதியில மிகவம சரண்ேப்படகின்ற
றாதநோழிலநோள வர்க்கததின பிரிவகளின மததியில ஒர புதிய

மற்றம டபநோர்க்குணம மிக்க இயக்கம அபிவிரததி

கண்ே்சினாதயடதத ஏங்றகலசின  மபிக்்சினககள

ாதடடிறயழுப்பப்படேச்சினை.  இந்ாதப் புதிய இயக்கததில எலிச்சினைர்

மநோர்க்ஸ் உளளிடே டசநோசலிஸ்டடகள றசயலூக்கததேன

இரந்ாதச்சினைர்.  ஏங்றகலஸ் இப்படியநோச்சினை அபிவிரததிகளுக்கு
ஆர்வததேன பதிலளிதாதநோர், றபரம திரப்தியுேன பினவரமநோற
குறிப்பிடேநோர்:

தி்றனடாதர்ச்சியற்்ற ஆண்க்சினளயும,

றபண்க்சினளயும றகநோண்ே இப்படியநோச்சினை
றாதநோழிற்சங்கங்கள றாதநோழிலநோள வர்க்கததின
பிரபுததவ ாதட்சினே றகநோண்ே முன்சினச்சினைய
அ்சினமப்புகளிலிரந்த முழு்சினமயநோக டவறபடோதநோக

இரக்கின்றச்சினை, இ்சினவ அடாத பழ்சினமவநோாத வழிகளில
விழத ாதகநோாத்சினவ ஆகும...  அ்சினவ முற்றிலும
டவறபடே நி்சினல்சினமகளின கீழ்
ஒழுங்க்சினமக்கப்படடிரக்கின்றச்சினை,  முனனி்சினல

றகநோடக்கும அ்சினச்சினைவரடம டசநோசலிஸ்டகளும
மற்றம டசநோசலிச கிளர்ச்சியநோளர்களுமநோய்

உளளச்சினைர். இயக்கததின உண்்சினமயநோச்சினை

ஆரமபத்சினாத அவர்களிேடம  நோன கநோண்கிட்றன.

[18]

இந்ாத “புதிய”  சங்கங்கள ப்சினழயச்சினைவற்்சின்றப் டபநோலடவ,

அடாத பழ்சினமவநோாத டபநோக்குக்சினள றவளிப்படதாத
றாதநோேங்குவாதற்கு அதிக கநோலம எடக்கவில்சினல.  இந்ாத
அ்சினமப்புகளின குண லன,  அவற்றின சமூக நி்சினலயநோடலநோ
அலலத அவற்றில ஒழுங்க்சினமக்கப்படடிரக்கும
றாதநோழிலநோளர்களின குறிப்பிடே பிரிவகளின அந்ாதஸ்திச்சினைநோடலநோ
தீர்மநோனிக்கப்படவதில்சினல என்ற றாதநோழிற்சங்கங்கள குறிதாத
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பகுப்பநோய்வில அதிமுக்கியமநோச்சினைாதநோக  நோம கரதகின்ற
கரதாதநோக்கததின ஆரமபகடே நிரூபணமநோக இத அ்சினமந்ாதத.
இப்படியநோச்சினை கநோரணிகள அதிகபடசமநோக றாதநோழிற்சங்க
றகநோள்சினகயின குறிப்பிடே இரண்ேநோந்ாதர அமசங்க்சினள மடடடம

பநோதிக்கக்கூடிய்சினவ,  இ்சினவ சில சங்கங்க்சினள

சரநோசரியநோச்சினைவற்்சின்ற விே சற்ற டபநோர்க்குணம

அதிகமநோச்சினைாதநோகடவநோ அலலத கு்சின்றவநோச்சினைாதநோகடவநோ

டவண்டமநோச்சினைநோல ஆக்க முடியும.  ஆயினும,  இறதிப்

பகுப்பநோய்வில,  றாதநோழிற்சங்க வடிவமநோச்சினைத —  இாதன

கடே்சினமப்பு முாதலநோளிததவததின சமூக மற்றம உற்பததி

உ்றவகளில,  அததேன டாதசிய-அரச கடே்சினமப்பில

எனப்சினாதயும  நோம டசர்ததக் றகநோண்ேநோக டவண்டம,  இரந்த

றப்றப்படகி்றத,  அவற்றில றபநோதிந்திரக்கி்றத—  அாதன

றாதநோழிலநோள வர்க்க அங்கததவம என்ற “உளளேக்கததின”
ட நோக்குநி்சினல்சினய தீர்மநோனிக்கக்கூடிய தீர்க்கமநோச்சினை றசலவநோக்்சினக
றசலுததகி்றத.

டஜர்மன சமூக ஜச்சினை நோயகக் கடசியும றாதநோழிற்சங்கங்களும

இக்கண்ேததிடல,  குறிப்பநோக டஜர்மனியில,

றாதநோழிற்சங்கவநோாதததேச்சினைநோச்சினை இந்ாத றாதநோேக்க

அனுபவங்களிலிரந்த ாதததவநோர்தாத படிப்பி்சினச்சினைகள
எடக்கப்படேச்சினை.  டஜர்மன டசநோசலிஸ்டகள ஆங்கிடலய
றாதநோழிற்சங்கங்க்சினள டசநோசலிசததின முனடச்சினைநோடிகள எனற
அலலநோமல றாதநோழிலநோள வர்க்கததின மீத முாதலநோளிததவம

றசலுததிய அரசியல மற்றம சிதாதநோந்ாத ஆதிக்கததின

அ்சினமப்புரீதியநோச்சினை றவளிப்பநோேநோக பநோர்தாதச்சினைர்.  இந்ாத

விமர்சச்சினைரீதியநோச்சினை அணுகுமு்சின்ற ாதததவநோர்தாத உடபநோர்்சினவகளின
அடிப்ப்சினேயில இரந்த எழுந்ாதத எனபத மடடமலல,  மநோ்றநோக

றாதநோழிலநோளர் இயக்கததினுள இரந்ாத சக்திகளி்சினேயிலநோச்சினை,
அாதநோவத மநோர்க்சிச அரசியல கடசிக்கும

றாதநோழிற்சங்கங்களுக்கும இ்சினேயிலநோச்சினை, ஒர மிகவம மநோறபடே
உ்ற்சினவயும பிரதிபலிதாதாதநோக இரந்ாதத.  டஜர்மனியில ஒர
பரந்ாத றாதநோழிலநோளர் இயக்கததின அபிவிரததிக்கநோச்சினை

உந்தசக்தி்சினய றாதநோழிற்சங்கங்கள வழங்கவில்சினல, மநோ்றநோக

பிஸ்மநோர்க்கின டசநோசலிச எதிர்ப்பு சடேங்களின கநோலமநோச்சினை

1878 க்கும 1890 க்கு இ்சினேயிலநோச்சினை கநோலததில றாதநோழிலநோள

வர்க்கததின ாத்சினல்சினமயநோக ாதச்சினைத அரசியல அதிகநோரத்சினாத
ஸ்ாதநோபிப்பதில றவற்றி கண்டிரந்ாத சமூக ஜச்சினை நோயகக்

கடசியிச்சினைநோடலடய அத வழங்கப்படடிரந்ாதத. சமூக ஜச்சினை நோயகக்
கடசியின [SPD] முனமுயற்சியிச்சினைநோல ாதநோன பிராதநோச்சினைமநோக
டசநோசலிச இயக்கததக்கு ஆளடசர்க்கும முக்சினமகளநோக

றசயலபேதாதக்க “சாதந்திர” றாதநோழிற்சங்கங்கள எனபாதநோச்சினை்சினவ

உரவநோக்கப்படேச்சினை. 

றாதநோழிற்சங்கங்களின றசலவநோக்கு SPDயின உாதவியுேன

—இங்கிரந்டாத அவற்றின ாத்சினல்சினமக் கநோரியநோளர்களும

அரசியல ஆழ்ட நோக்குகளும றப்றப்படேச்சினை—  1890 களில

விரிவ்சினேயத றாதநோேங்கியத.  ஆயினும ற டிய றாதநோழிற்த்சின்ற

மந்ாதநி்சினலயின நீடிதாத வி்சினளவகள அவற்றின உறப்பிச்சினைர்

றாதநோ்சினக்சினய கீடழடய ்சினவததிரந்ாதத.  1893 வ்சினரக்குடம கூே

சமூக ஜச்சினை நோயக வநோக்கநோளர்களுக்கும றாதநோழிற்சங்க
உறப்பிச்சினைர்களுக்கும இ்சினேயிலநோச்சினை விகிாதநோசநோரமநோச்சினைத 8 க்கு

1ஆக இரந்ாதத. இரப்பினும கூே றாதநோழிலநோள வர்க்கததினுள
றசலவநோக்கு றசலுததவதில,  றாதநோழிற்சங்கங்கள கடசியுேன

டபநோடடிடபநோே மு்சினச்சினையலநோம என்ற கவ்சினல SPD யினுள
றவளிப்படதாதப்படேத.  ஆச்சினைநோல இாத்சினச்சினை றாதநோழிற்சங்கங்கள
கட்சினமயநோக மறதாதச்சினை. அவற்றின ாத்சினலவரநோச்சினை கநோர்ல றலகியன
அவற்்சின்ற ''கடசியின ஆள டசர்க்கும பளளிகள'' எனற 1893 ல
றகநோடலநோன [Cologne] கடசி மநோ நோடடில விவரிதாதநோர்.

எவ்வநோ்றநோயினும 1895 ல றாதநோழிற்த்சின்ற மந்ாதநி்சினல
முடிவக்கு வந்ாததம டஜர்மன றாதநோழிற்சங்கங்கள டவகமநோக

வளர்ச்சிய்சினேயத றாதநோேங்கிச்சினை; சக்திகளுக்கி்சினேயிலநோச்சினை
உ்றவமநோற்்றங்கள றாதநோழிற்சங்கங்களுக்கும கடசிக்கும

இ்சினேயிலநோச்சினை பாதடேங்க்சினள அதிகப்படததிச்சினை.  1900 க்குளளநோக

றாதநோழிற்சங்கங்களின உறப்பிச்சினைர் எண்ணிக்்சினக 600,000 வ்சினர

வளர்ச்சிய்சினேந்திரந்ாதத.  4 வரேங்களுக்கு பினச்சினைர் அந்ாத

எண்ணிக்்சினக ஒர மிலலியச்சினைநோக உயர்ந்தவிடடிரந்ாதத.  SPD

வநோக்கநோளர்களுக்கும,  றாதநோழிற்சங்க
உறப்பிச்சினைர்களுக்குமி்சினேயிலநோச்சினை விகிாதநோசநோரம வீழ்ச்சிய்சினேந்ாத
றபநோழுத SPD ஆச்சினைத றாதநோழிற்சங்கவநோதிகளின வநோக்குகளின

மீத சநோர்ந்திரப்பத கணிசமநோச்சினை அளவ அதிகரிதாதத.

டபர்னஸ்்சினேன முாதல மு்சின்றயநோக திரதாதலவநோாத
பாதநோ்சினக்சினய விரிதாத றபநோழுத,  றாதநோழிற்சங்கத ாத்சினலவர்களும

கூே அாதற்கு எந்ாத அரசியல ஆாதரவம வழங்க ாதயக்கம

கநோடடிச்சினைர் என்றடபநோதிலும,  றாதநோழிலநோளர் இயக்கததின

அச்சநோணியநோக புரடசிகர அரசியல கடசியின இேத்சினாத,

சீர்திரதாதவநோாத றாதநோழிற்சங்கங்கள பிரதியீட றசய்வாதநோச்சினை

இங்கிலநோந்த வ்சினகவரி்சினசயில டஜர்மன டசநோசலிச இயக்கம

ட நோக்குநி்சினலமநோற்றிய்சினமக்கப்படவாதற்டக அவரத ாதததவங்கள

இடடச் றசலலும எனபத கடசி வடேநோரங்களில பரவலநோகப்

புரிந்த றகநோளளப்படடிரந்ாதத.

டபர்னஸ்்சினே்சினச்சினை எதிர்தத நிற்்சினகயில,  சமூக

ஜச்சினை நோயகததின பிராதநோச்சினை ாதததவவநோதிகள, றாதநோழிற்சங்கங்க்சினள

டசநோசலிச இயக்கததின இனறிய்சினமயநோாத அரணநோகக்
கநோண்பிக்கும டபர்னஸ்்சினேனின முயற்சி றாதநோேர்பநோக குறிப்பநோக
கவச்சினைம றசலுததிச்சினைநோர்கள.  இந்ாதப் டபநோரநோடேததில

உண்்சினமயிடலடய டரநோசநோலுக்சமடபர்க் ாதநோன முனனி்சினல

வகிதாதநோர்.  இந்ாத விேயததில அவரத சீர்திரதாதமநோ அலலத
புரடசியநோ மிகப் பிராதநோச்சினை ப்சினேப்பு ஆகும. றாதநோழிற்சங்சங்களின
முயற்சிகள முாதலநோளிததவததின சரண்டம றபநோறிமு்சின்றகளுக்கு
தி்றமபடே எதிர்வி்சினச்சினையநோற்றகின்றச்சினை எனறம,  எதாத்சினச்சினை
றகநோஞ்சம றகநோஞ்சமநோய் என்றநோலும அ்சினவ படிப்படியநோக

சமூகத்சினாத டசநோசலிசமயப்படதாத இடடச்றசலவச்சினை எனறம

கூறம டபர்னஸ்்சினேனின கூற்றக்சினள அதில அவர்

தூளதூளநோக்கிச்சினைநோர்.  இத றகநோஞ்சமும உண்்சினமயிலலநோாதத,

றாதநோழிற்சங்கவநோாதம வர்க்க சரண்ே்சினல ஒழிக்க இடடச்
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றசலலவில்சினல,  மநோ்றநோக, முாதலநோளிததவததின சரண்டம

கடே்சினமப்பிற்குளளநோக பநோடேநோளி வர்க்கமநோச்சினைத கூலியின
வடிவததில சந்்சினாத அனுமதிக்கக் கூடிய சி்றந்ாத வி்சினல்சினய

றபற்றக் றகநோளவ்சினாத உறதி றசய்யடவ அத மு்சினச்சினைந்ாதத
எனப்சினாத டரநோசநோ லுக்சமடபர்க் வலியுறததிச்சினைநோர்.

எவ்வநோ்றநோயினும றாதநோழிலநோளர்களின கூலி அதிகரிப்்சினப

றபநோறதாதவ்சினர றாதநோழிற்சங்கங்களின முயற்சியிச்சினைநோல சநோதிக்கக்

கூடியாதநோச்சினைத சந்்சினாத ஏற்்றதாதநோழ்வகள மற்றம முாதலநோளிததவ
விரிவநோக்கததின றபநோதவநோச்சினை இயக்கவியலின
வரமபுக்குடபடோதநோய் இரந்ாதத. முாதலநோளிததவ சமுாதநோயமநோச்சினைத
“றாதநோழிற்சங்களின றவற்றிகரமநோச்சினை வளர்ச்சி்சினயக் குறிக்கும ஒர

சகநோப்ாதத்சினாத ட நோக்கி அலல,  மநோ்றநோக றாதநோழிற்சங்கங்களின

கஷ்ேங்கள அதிகரிக்கும ஒர கநோலத்சினாத ட நோக்கி”   கர்ந்த
றகநோண்டிரந்ாதச்சினை [19] எனற அவர் எச்சரிதாதநோர்.  இவ்வநோ்றநோக

சங்கங்கள மூலம எடேப்படே ாதற்கநோலிக பலநோபலனகள

எனச்சினைவநோக இரந்ாதடபநோதம,  அவற்றின டவ்சினல முாதலநோளிததவ

அ்சினமப்புமு்சின்ற நிர்ணயிதாத எல்சினலகளினுள டவரூனறி

இரக்கின்ற வ்சினரயில அ்சினவ "சிசிபஸின (சநோபக்டகேநோச்சினை

டவ்சினல) உ்சினழப்பில”  ாதநோன ஈடபடடளளச்சினை என்றநோர்.

றாதநோழிற்சங்கங்களின  ேவடிக்்சினககள பற்றிய இதாத்சினகயறாதநோர
உலுக்கிறயடக்கதாதக்க றபநோரதாதமநோச்சினை மற்றம முனச்சினைறிவாதநோச்சினை
மதிப்பீட்சினே வழங்கிய இந்ாத உரவகத்சினாதப்
பயனபடததிய்சினமக்கநோக றாதநோழிற்சங்கத ாத்சினலவர்கள
லுக்சமடபர்க்்சினக ஒரடபநோதம மனனிக்கவில்சினல.

முாதலநோளிததவததின கீழ் றாதநோழிலநோள வர்க்கம

சரண்ேப்படவ்சினாத கு்சின்றப்பாதற்கு டமல,  அதவடம கூேத

ாதற்கநோலிகமநோகத ாதநோன,  றாதநோழிற்சங்கங்களநோல டவற்றதவம

றசய்யவியலநோத எனபாதற்கநோச்சினை கநோரணங்கள குறிதத

லுக்சமடபர்க் றசய்திரக்கும ஆய்வக்கு இந்ாத சரக்கமநோச்சினை

டமற்டகநோளகள முழு நீதி வழங்கவில்சினல. றாதநோழிற்சங்கங்களின

 ேவடிக்்சினககளில வழிவழியநோகடவநோ அலலத உளமுகமநோகடவநோ

டசநோசலிசமயமநோச்சினைத எதறவநோனறமில்சினல அலலத அவற்றின

டவ்சினல டசநோசலிச ட நோக்கததின றவற்றிக்கு அததியநோவசியமநோக

பங்களிப்பதம இல்சினல என்ற அவரத மறப்பு,

டபர்னஸ்்சினேனவநோாதததின மீாதநோச்சினை அவரத விமர்சச்சினைததில

குறிப்பநோகப் றபநோரதாதமநோக அ்சினமந்திரக்கக் கூடிய இனறச்சினைநோர

அமசமநோகும. றாதநோழிற்சங்கங்கள டசநோசலிஸ்டகளிச்சினைநோல

ாத்சினல்சினமறகநோடக்கப்படம வ்சினர,  அ்சினவ புரடசிகர

இயக்கததிற்கு முக்கியமநோச்சினை டச்சினவயநோற்்ற முடியும எனப்சினாத

லுக்சமடபர்க் மறக்கவில்சினல.  ாதச்சினைத விமர்சச்சினைததின மூலமநோக,

அப்படியநோச்சினைறாதநோர அபிவிரததிக்கநோக பணியநோற்றவாதற்டக

அவர்  மபிக்்சினக றகநோண்டிரந்ாதநோர்.  (அத  ேக்க
சநோததியமநோச்சினைாதநோய் இரந்ாதாதநோ எனபத டவற்றநோர விேயம,
அ்சினாதப் பற்றி  நோம பினச்சினைர் பநோர்ப்டபநோம.)  ஆச்சினைநோல
றாதநோழிற்சங்கவநோாதம எனபாதனுள இயலபநோகடவ டசநோசலிச

டபநோக்குகள இரக்கின்றத எனபாதநோச்சினை எந்ாத ஒர பிர்சினமக்கும

எதிரநோக அவர் எச்சரிக்்சினக றசய்ாதநோர்.

லுக்சமசமடபர்க் எழுதியாதநோவத:
"திடேவடேமநோக ஆங்கிடலய றாதநோழிற்சங்கங்களாதநோன

றமதாதச்சினைம மற்றம குறகிய மச்சினைப்பநோன்சினமயின

றசவ்வியல பிரதிநிதிகளநோக இரப்பதேன,

றாதநோழிற்சங்க இயக்கமநோச்சினைத ாதச்சினைக்கும

ாதனச்சினைளவிலும முழுக்கவம டசநோசலிசமற்்றாதநோக
இரக்கின்றத என்ற உண்்சினமக்கு சநோடசியமநோக

உளளத.  உண்்சினமயில அத குறிப்பிடே
நி்சினல்சினமகளின கீழ் டசநோசலிச  ச்சினைவின
விரிவநோக்கததிற்கு ஒர ட ரி்சினேயநோச்சினை

முடடக்கட்சினேயநோக இரக்கமுடியும,  அடாதடபநோல

எதிர்தி்சினசயில இரந்த பநோர்தாதநோலும டசநோசலிச
 ச்சினைவநோச்சினைத தூய்்சினமயநோச்சினை றாதநோழிற்சங்க

றவற்றிக்சினள சநோதிப்பாதற்கு ஒர முடடக்கட்சினேயநோக

இரக்க முடியும.” [20]

றாதநோழிற்சங்கங்களுக்கும அவற்றின

அதிகநோரததவங்களுக்கும அடி்சினமதாதச்சினைமநோக ாதங்க்சினள

ாதகவ்சினமததக் றகநோளபவர்களுக்கும றாதநோழிலநோளர் இயக்கத்சினாத
ஒர றாதநோழிற்சங்கவநோாத வடிவததில அலலநோத டவற எந்ாத
விாதமநோகவம பநோர்க்க முடியநோாதவர்களுக்கும ஒர தி்சினகக்க
்சினவக்கும மறப்பநோக இந்ாதப் பததி திகழ்கி்றத.  அத மிகவம

றாதளிவநோக்குவ்சினாதப் டபநோல,  றாதநோழிற்சங்கவநோாதததிற்கும,

டசநோசலிசததிற்கும இ்சினேடய உயிர்ப்பநோச்சினை மற்றம உ்சினேக்க

முடியநோாத இ்சினணப்புகள எதவம கி்சினேயநோத.  அ்சினவ

அவசியமநோக ஒடர றபநோதவநோச்சினை இறதி இலக்்சினக ட நோக்கிய

இ்சினணயநோச்சினை பயணப்பநோ்சினாதகளில இயங்கிக்
றகநோண்டிரக்கவில்சினல.  மநோ்றநோக இயலபிடலடய லுக்சமடபர்க்

கூறியதடபநோல ”அ்றடவ டசநோசலிசதாதன்சினமயற்்றாதநோச்சினை”
றாதநோழிற்சங்கவநோாதமநோச்சினைத டசநோசலிச  ச்சினைவின அபிவிரததியி்சினச்சினை

கீழறக்கின்றத.  டமலும,  றாதநோழிலநோள வர்க்கததின வரலநோற்ற

 லனகளின மீத ாதமத  ேவடிக்்சினககளுக்கு அடிதாதளம

அ்சினமப்ப்சினாத அவசியமநோகக் றகநோண்டிரக்கும

டசநோசலிஸ்டகளின அரசியல டகநோடபநோடகள

றாதநோழிற்சங்கங்களின  ்சினேமு்சின்ற ட நோக்கங்களுக்கு

எதிர்தி்சினசயிலநோச்சினை்சினவயநோக இரக்கின்றச்சினை.

இங்கிலநோந்தில றாதநோழிற்சங்கங்கள டசநோசலிச

இயக்கததிலிரந்த சயநோதீச்சினைமநோக சநோர்டடிசததின சி்சினாதவகளில

இரந்த வளர்ச்சி அ்சினேந்ாதச்சினை.  மறபு்றம டஜர்மனியிடலநோ
றாதநோழிற்சங்கங்கள ட ரி்சினேயநோக டசநோசலிச இயக்கததின

அரவ்சினணப்பின கீழ் டாதநோனறிச்சினை. அாதன ாத்சினலவர்கள மநோர்க்ஸ்,

எங்றகலசின டபநோாத்சினச்சினைகளில ஊக்கம ாதளரநோத

கலவியூடேப்படேச்சினைர்.  இரந்தம கூே, சநோரநோமசததில, டஜர்மன
றாதநோழிற்சங்கங்கள இங்கிலநோந்தின றாதநோழிற்சங்கங்க்சினள விே

டசநோசலிசததிற்கு சிறிதம அர்ப்பணிப்பு றகநோண்ே்சினவயநோய்
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இரக்கவில்சினல.  அந்ாத நூற்்றநோண்டின முடிவில
நூ்றநோயிரக்கணக்கநோச்சினை புதிய உறப்பிச்சினைர்களின வர்சினகயிச்சினைநோல

டமலும ாதனச்சினைமபிக்்சினக அ்சினேந்ாத றாதநோழிற்சங்கங்கள,  கடசி
றசலுததகின்ற அரசியல றசலவநோக்கிற்கும,  அாதன அரசியல
குறிக்டகநோளகளுக்கு ாதநோங்கள கீழ்ப்படியுமநோற இரப்பாதற்குமநோச்சினை

ாதமத அசவகரியத்சினாத றவளிப்படததிச்சினை. இந்ாத மச்சினை உ்சினளச்சல

அரசியல  டநி்சினல்சினம என்ற ஒர புதிய டம்சினேயில அாதன
றவளிப்பநோடடி்சினச்சினைக் கண்ேத.  ாதமத அ்சினமப்புகள SPD இன
பிரச்சநோரங்களுக்கு சி்றப்பநோச்சினை விசவநோசம எ்சினாதயும

றகநோண்டிரப்பாதற்கநோச்சினை கநோரணங்கள எதவம அங்கில்சினல எச்சினை

றாதநோழிற்சங்கத ாத்சினலவர்களின ஒர அதிகரிக்கும
எண்ணிக்்சினகயிலநோச்சினை பிரிவிச்சினைர் வநோதிேத றாதநோேங்கிச்சினைர்.

உண்்சினமயில SPDயின ஆளு்சினம,  டசநோசலிச அரசியலில
ஆர்வம இலலநோாத அலலத அாதற்கு எதிரநோக இரக்கின்ற
றாதநோழிலநோளர்கள மததியில உறப்பிச்சினைர்க்சினள றவனற்றடக்கும

சநோததியத்சினாத றாதநோழிற்சங்கங்களுக்கு இலலநோத றசய்கி்றத

எனற அவர்கள வநோதிடேச்சினைர். இந்ாதப் டபநோக்கின மிக முனச்சினைணி
பிரதிநிதிகளில ஒரவர் ஒடடேநோ ஹ்யூஏ (Otto  Hué)  ஆவநோர்.
றாதநோழிற்சங்கங்கள அரசியல  டநி்சினல என்ற நி்சினலப்பநோடடி்சினச்சினை

எடததக் றகநோண்ேநோல ாதநோன அவற்றின உறப்பிச்சினைர்களின

"றாதநோழிலரீதியநோச்சினை  லனகளுக்கு (வர்க்க  லனகளுக்கு அலல)”
டச்சினவறசய்ய முடியும எனற அவர் வலியுறததிச்சினைநோர்.
“றாதநோழிற்சங்கததின  டநி்சினல்சினமயநோச்சினை நி்சினல்சினமகளின கீழ்
றாதநோழிலநோளர்கள எங்டக அரசியல ரீதியநோக அணிதிரண்ேநோலும

அத றாதநோழிற்சங்கத ாத்சினலவர்களத அலடசியததிற்குரியாதநோக

இரந்ாதநோக டவண்டம” எனற ஹ்யூஏ எழுதிச்சினைநோர்.

றாதநோழிற்சங்கங்களும  “றவகுஜச்சினை டவ்சினலநிறதாதமும”

1900 க்கும 1905 க்கும இ்சினேயில கடசிக்கும
றாதநோழிற்சங்கங்களுக்குமி்சினேயில பாதடேம அதிகரிதாதத.

SPDயின மநோ நோடகளுக்கநோச்சினை பிரதிநிதிகள என்ற அவர்களின

ாதகுதியில றாதநோழிற்சங்கத ாத்சினலவர்கள றாதநோேர்ந்தம டசநோசலிச

மரபுவழி ஒழுங்கிற்டக வநோக்களிதத வந்ாதச்சினைர்.  ஒர புரடசிகர

இயக்கம என்ற வ்சினகயில டசநோசலிசததிற்கு அவர்கள கநோடடிய

இயலபநோச்சினை குடரநோாதம,  அரச அதிகநோரததிற்கநோச்சினை

டபநோரநோடேததிற்கு சமூக ஜச்சினை நோயகக் கடசி றகநோண்டிரந்ாத

அரசியல உறதிப்பநோட்சினே ட ரடியநோக சவநோல றசய்ய ாதயநோரநோக

இரக்கக்கூடியாதநோச்சினை புளளிக்கு இனனும

வந்ாத்சினேந்திரக்கவில்சினல. 1905  இன சமபவங்களிச்சினைநோல இத

டஜர்மனியினுளளும மற்றம அாதன எல்சினலக்சினளக் கேந்தம

மநோற்்றம்சினேந்ாதத.

ரஷ்யநோ முழுவதம புரடசி றவடிதாதாதநோச்சினைத,  டஜர்மன

றாதநோழிலநோள வர்க்கததின மீத ஒர மிகப்றபரம ாதநோக்கத்சினாத

ஏற்படததியத.  டசநோசலிச பததிரி்சினககளில வந்ாத புரடசிகர

டபநோரநோடேங்கள பற்றிய விரிவநோச்சினை றசய்திக்சினள றாதநோழிலநோளர்கள

தீவிர ஆர்வததேன படிதத வந்ாதச்சினைர்.  டமலும,  ரஷ்ய

நிகழ்வகளநோச்சினை்சினவ டஜர்மனி முழுவதமநோச்சினை கட்சினமயநோச்சினை

டவ்சினலநிறதாத அ்சினல ஒனறின எழுச்சியுேன, குறிப்பநோக றூஹர்

(Ruhr) சரங்கத றாதநோழிலநோளர்கள மததியில டாதநோனறியவற்றேன,

ஏகசமயததில  ேந்ாதச்சினை எனபதேன அாதற்கநோச்சினை

முனனுாதநோரணமநோகவம விளங்கிச்சினை.  றாதநோழிலநோளர்களின

டபநோர்க்குணம இரந்ாதடபநோதிலும இந்ாத டவ்சினலநிறதாதங்கள

சரங்க முாதலநோளிகளிேமிரந்த கட்சினமயநோச்சினை எதிர்ப்்சினப
எதிர்றகநோண்ேச்சினை.  முாதலநோளிகளின விடடக் றகநோடக்கநோாத

டபநோக்கிச்சினைநோல றாதநோழிற்சங்கங்கள தி்சினகததப் டபநோயிச்சினை,  அாதற்கு

அவற்றிேம தி்றமபடே பதிலிறப்பு இல்சினல.  டவ்சினல

நிறதாதங்கள வநோபஸ்வநோங்கப்படேச்சினை.  பநோரமபரிய றாதநோழிற்சங்க
ாதந்திடரநோபநோயங்களின தி்றனில றாதநோழிலநோளர்களுக்கு இரந்ாத

 மபிக்்சினக்சினய உலுக்குவாதநோக இத இரந்ாதத.

இந்ாதப் புதிய நி்சினல்சினமயில கநோவடஸ்கியின ஆாதரவேன
லுக்சமடபர்க்,  ரஷ்யநோவில ஏற்படே நிகழ்வகள ஐடரநோப்பிய

முழு்சினமக்கநோச்சினை முக்கியததவம வநோய்ந்ாத்சினவ எனறம அ்சினவ

டஜர்மன றாதநோழிலநோளர்களுக்கு அரசியல டவ்சினலநிறதாதம என்ற

றவகுஜச்சினைப் டபநோரநோடேததின ஒர புதிய வடிவததின

சநோததியததி்ற்சினச்சினை எடததக்கநோடடியிரந்ாதச்சினை எனறம வநோதிடேநோர்.

அரசியல றவகுஜச்சினை டவ்சினலநிறதாதம ஒனறின சிந்ாத்சினச்சினையநோச்சினைத,

றாதநோழிலநோள வர்க்கததினுள பரந்ாதளவிலநோச்சினை ஆாதரவி்சினச்சினைக்
கண்ேத. ஆச்சினைநோல றாதநோழிற்சங்கத ாத்சினலவர்கள லுக்சமடபர்க்கின
வநோாதங்களின பிரதிவி்சினளவகள பற்றி பீதி றகநோண்ேச்சினைர்.
றாதநோழிலநோளர்கள லுக்சமடபர்க்கின ாதததவங்களினபடி

றசயற்படவநோர்களநோயின, நிர்வநோகிகள ாதமமு்சினேய
அக்க்சின்றக்குரிய்சினவயலல எனற கரதியிரந்ாத "புரடசிகர
சநோகசங்களில"  சிக்கிக் றகநோளகின்ற நி்சினலயில
றாதநோழிற்சங்கங்கள ாதம்சினமக் கநோண ட ரம.  றவகுஜச்சினை டவ்சினல
நிறதாதங்கள சங்கங்களுக்கு மிகப் றபரமளவிலநோச்சினை பணத்சினாத

றசலவிேச் றசய்யும, அந்ாதத ாத்சினலவர்கள மிகப்

றபர்சினமயநோகக் கரதம அவர்களின வங்கிக் கணக்குகளில

இரந்த பணக் ்சினகயிரப்்சினபக் கநோலிறசய்த விடம.

இப்படியநோச்சினை ஒர அழி்சினவத ாதடப்பாதற்கு சங்கத

ாத்சினலவர்கள லுக்சமடபர்க் மற்றம இாதர SPD தீவிரப்

டபநோக்கிச்சினைரக்கு எதிரநோய் ஒர முனகூடடிய-ாதநோக்குாதல றாதநோடக்க

தீர்மநோனிதாதச்சினைர்.  1905 டம மநோாதததில றகநோடலநோனில  ேந்ாத

றாதநோழிற்சங்க மநோ நோடடில றவகுஜச்சினை டவ்சினலநிறதாதம பற்றிய

றாதநோழிற்சங்கங்களின அணுகுமு்சின்ற்சினய நிர்ணயம றசய்கின்ற

ஒர தீர்மநோச்சினைததிற்கு ாதயநோர்படததவாதற்கநோக ஒர சி்றப்பு

ஆ்சினணக்குழு அ்சினமக்கப்படேத.  இந்ாத ஆ்சினணக்குழுவின

டபச்சநோளரநோச்சினை திடயநோடேநோர் பூமலடபர்க் பிரகேச்சினைம றசய்ாதாதநோவத:

" மத அ்சினமப்புக்சினள டமலும அபிவிரததி

றசய்யடவண்டறமன்றநோல றாதநோழிலநோளர்
இயக்கததில  மக்கு அ்சினமதி டாத்சினவ.  றவகுஜச்சினை
டவ்சினலநிறதாதம பற்றிய விவநோாதம ம்சின்றந்த,
எதிர்கநோல [பிரச்ச்சினச்சினைகளுக்கநோச்சினை]  தீர்வகள
றபநோரதாதமநோச்சினை ாதரணம வரம வ்சினரயில தி்றந்ாத

நி்சினலயில விேப்படமநோற  நோம பநோர்ததக் றகநோளள

டவண்டம." [21]
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SPDயின இேத கன்சினச்சினை மீாதநோச்சினை ஒர யுதாதப்

பிரகேச்சினைததிற்கு ஒப்பநோச்சினை வ்சினகயில றாதநோழிற்சங்க மநோ நோட ஒர
தீர்மநோச்சினைத்சினாத நி்சின்றடவற்றியத.  றாதநோழிற்சங்கங்களினுள ஒர
அரசியல றவகுஜச்சினை டவ்சினலநிறதாதம றாதநோேர்பநோச்சினை விவநோாதம

அனுமதிக்க முடியநோாதத எனற அததீர்மநோச்சினைம பிரகேச்சினைம

றசய்ாதத.  ''அப்படியநோச்சினை கரததக்களின வர்சினகயிச்சினைநோலும
பிரச்சநோரததிச்சினைநோலும றாதநோழிலநோளர் அ்சினமப்புக்க்சினளக் கடடம

ாதமத சிறிய அன்றநோே பணிகளில இரந்த தி்சினச திரப்பப்படட

விேநோமல பநோர்ததக் றகநோளள”  அத றாதநோழிலநோளர்க்சினள

எச்சரிதாதத. [22]

கடசிக்கு எதிரநோச்சினை றாதநோழிற்சங்கத ாத்சினலவர்களின கிளர்ச்சி,

SPD ஐ உலுக்கிவிடேத.  றாதநோழிற்சங்கங்கள கடசியிலிரந்த

எதாத்சினச்சினை ஆழமநோய் அந்நியப்படட விடடிரந்ாதச்சினை எனப்சினாத அந்ாத

கநோங்கிரஸ் றவளிப்படததியிரந்ாதாதநோக கநோவடஸ்கி அறிவிதாதநோர்,

அததேன “மனிாத வரலநோற அ்சினச்சினைததிலும மிகவம

புரடசிகரமநோச்சினைாதநோய் இரந்ாத”  ஒர ஆண்டில “அ்சினமதிக்கும

ஓ்சினசயின்சினமக்குமநோச்சினை றாதநோழிற்சங்கங்களின விரப்பம”
பிரகேச்சினைம றசய்யப்படடிரப்பத ாதச்சினைக்கு அபதாதமநோய் படோதநோக
ஒர முரண் ்சினக உணர்வேன குறிப்பிடேநோர். "றவகுஜச்சினைங்களின
ாதநோர்மீகப் பண்பு ல்சினச்சினை"  விே அ்சினமப்புகளின வங்கிக்
கணக்குகளின எதிர்கநோலததிலாதநோன றாதநோழிற்சங்க ாத்சினலவர்கள
அதிக அக்க்சின்ற றகநோண்டிரந்ாதச்சினைர் எனபத கநோவடஸ்கிக்கு
றாதளிவநோகப் புலப்படேத.

றாதநோழிற்சங்க ாத்சினலவர்க்சினள றபநோறதாதவ்சினரயில SPDயின

இேத பிரிவின மீாதநோச்சினை அவர்களத றவறப்பு

ட நோய்டபநோன்றறாதநோர பரிமநோணங்க்சினள எடதாதத.  குறிப்பநோக
டரநோசநோலுக்சமடபர்க் இந்ாதக் கட்சினமயநோச்சினை கண்ேச்சினைங்களுக்கு

ஆண்டமுழு்சினமக்குமநோச்சினை இலக்கநோக ஆச்சினைநோர்.  சரங்கத

றாதநோழிலநோளர்களின பததிரி்சினகயின ஆசிரியரநோச்சினை ஒடடேநோ ஹ்யூஏ,

இந்ாதளவக்கு அளவகேந்ாத புரடசிகர ஆற்்றல றகநோண்ேவர்கள

“ாதங்களின டகநோ்சினே வநோசஸ்ாதலங்களில இரந்ாத வண்ணம

றபநோத டவ்சினலநிறதாதம பற்றிய விவநோாதத்சினாத பிரச்சநோரம

றசய்வாதற்கு பதிலநோக”  ரஷ்யநோவிற்கு றசலலடடம எனற

வலியுறததிச்சினைநோர்.[23] லுக்சமடபர்க் அவரத புரடசிகரமநோச்சினை
 ேவடிக்்சினககளுக்கநோக ்சினகத றசய்யப்படட டபநோலந்த சி்சின்றயில
அ்சினேக்கப்படட இரந்ாதடபநோதிலும,  அவரக்கு எதிரநோச்சினை
ாதநோக்குாதலகள அதிகப்படதாதப்படேச்சினை.  அந்ாதச் சமயததில
இனனும  ண்பரநோகவம சகநோவநோவம இரந்ாத கநோவடஸ்கி,
லுக்சமடபர்க்கு எதிரநோச்சினை விஷமதாதச்சினைமநோச்சினை ாதனிப்படே
ாதநோக்குாதலகளிச்சினைநோல வரதாதம அ்சினேந்த,  பநோடேநோளி வர்க்கப்

டபநோரநோடேததின ஒர ாத்சினலவ்சினர இ்சினேவிேநோத

தனபுறததவ்சினாதக் கண்ேச்சினைம றசய்ாதநோர்.  கடசிக்கும
றாதநோழிற்சங்கங்களுக்கும இ்சினேயிலநோச்சினை உ்றவகளுக்கு

அபநோயமுண்ேநோக்கியத லுக்சமடபர்க் அலல,  மநோ்றநோக
றாதநோழிற்சங்க நிர்வநோகிகள ாதநோன எனற அவர் எழுதிச்சினைநோர்.

இவர்கடள "மணிக்கு ஐந்த றபனனிகளுக்கும அதிகமநோய்

எனபாதற்கு டமலநோச்சினை எந்ாத ஒர உயர்ந்ாத இலக்்சினகயும ாதச்சினைக்கு

நிர்ணயிததக் றகநோளகின்ற எந்ாத றாதநோழிலநோளர் இயக்கததிற்கும

எதிரநோக,  குறகிய மச்சினைததேச்சினைநோச்சினை வஞ்சத்சினாதக்

றகநோண்டிரந்ாதச்சினைர்"[24] எனற அவர் எழுதிச்சினைநோர்.

குறிப்பிடே கநோலததிற்கு சமூக ஜச்சினை நோயகக் கடசித

ாத்சினல்சினம றாதநோழிற்சங்க நிர்வநோகிகளுக்கு எதிரநோக திரப்பிப்
டபநோரநோடியத.  ஆச்சினைநோல அாத்சினச்சினை சநோததியமநோச்சினை அளவ

முனஜநோக்கிர்சினாதயுேன றசய்ாதத. டஜச்சினைநோவில 1905 றசப்ேமபரில
 ேந்ாத கடசி மநோ நோடடில, ஒகுஸ்ட டபபல, அரசியல றவகுஜச்சினை

டவ்சினலநிறதாதததின றசலாத்சினக்சினம்சினய பகுதியநோக,  ாதற்கநோப்பு

ஆயுாதமநோக மடடடம, ஒப்புக் றகநோளகி்றாதநோச்சினை ஒர கவச்சினைமநோய்

எழுாதப்படே தீர்மநோச்சினைத்சினாத அறிமுகம றசய்ாதநோர்.  பதிலுக்கு

றாதநோழிற்சங்கங்களும டபபலின சூததிரததிற்கு எதிர்ப்பினறி

இணங்கிச்சினைநோர்கள, ஆச்சினைநோல சிறிதகநோலம ாதநோன.  1906

றசப்ேமபரில மநோன்சினஹமில  ேந்ாத கடசி மநோ நோடடில

றாதநோழிற்சங்க ாத்சினலவர்கள, றாதநோழிற்சங்கங்களுக்கும கடசிக்கும

இ்சினேயில ''சமததவம” என்ற டகநோடபநோட்சினே நி்சினல நோடடம ஓர

தீர்மநோச்சினைததிற்கநோச்சினை பததி்சினய SPDயிேம டகநோரிப்
றபற்றக்றகநோண்ேச்சினைர்.  இாதன அர்தாதம எனச்சினைறவன்றநோல,
றாதநோழிற்சங்கங்களுக்கு ட ரடி அக்க்சின்ற உ்சினேய
பிரச்ச்சினச்சினைக்சினள றாதநோடம அ்சினச்சினைதத விேயங்களிலும,

கடசியநோச்சினைத அவற்றிற்கு ஏற்பு்சினேய ஒர நி்சினலப்பநோடடி்சினச்சினை
வகுக்கத ாதளளப்படேத.  விேநோப்பிடியநோச்சினை ஆடடசப்சினச்சினைகள

இரந்ாதநோல,  கடசித ாத்சினலவர்கள றாதநோழிற்சங்க நிர்வநோகிகளுேன

ஒதத்சினழதத அதிகநோரததவ மு்சின்றயில விவநோாதத்சினாத

முடிதத்சினவதத தீர்மநோச்சினைத்சினாத வலுக்கடேநோயமநோக
நி்சின்றடவற்றிச்சினைநோர்கள.

இந்ாத கடேததில இரந்த,  SPD ஆச்சினைத உண்்சினமயில
றாதநோழிற்சங்களின றபநோதவநோச்சினை ஆ்சினணக்குழுவிச்சினைநோல சக்திமிக்க

வ்சினகயில ஆளு்சினக றசய்யப்படேத. கடசியுேச்சினைநோச்சினை

றாதநோழிற்சங்கங்களின உ்றவ, லுக்சமடபர்க் குறிப்பிடே்சினாதப்

டபநோல, “ மக்கி்சினேயில பிரச்ச்சினச்சினைகள டாதநோனறமடபநோறாதலலநோம
 நோம பினவரம  ்சினேமு்சின்றயி்சினச்சினை பயனபடததடவநோம.   நோம
உேனபடமடபநோத நீ தீர்மநோனிப்பநோய்.   நோம முரண்படமடபநோத

 நோன தீர்மநோனிப்டபன”  எனற கணவனிேம றசநோனச்சினை

விவசநோயியின அகங்கநோரம பிடிதாத ம்சினச்சினைவியின டபச்சப் டபநோல
இரந்ாதத.

லுக்சமடபர்க் உேனும SPD க்குள உளள மற்்ற புரடசிகர
சக்திகளுேனும டமநோாதல எழுமடபநோறாதலலநோம,  சரநோசரி
றாதநோழிலநோளிக்கு எனச்சினை டவண்டம எனபத,  புரடசிகர
ாதததவவியலநோளர்க்சினள விேவம ாதங்களுக்கு  ன்றநோய் றாதரியும

எனபாதநோக றாதநோழிற்சங்க நிர்வநோகிகள கூறிக் றகநோண்ேச்சினைர்.

அாதநோவத றாதநோழிற்சங்கவநோதிகளினபடி, லுக்சமடபர்க் மற்றம

அவர் வ்சினகப்படே புரடசியநோளர்கள ாதங்களத அரவங்கள

மற்றம கற்பச்சினைநோவநோாதக் கநோடசிக்சினளடய சிந்திததக் றகநோண்ட

இரப்பாதநோல றாதநோழிலநோளர்கள சரங்கங்களில மற்றம
ஆ்சினலதாதளங்களில எதிர் றகநோண்ே பிரச்ச்சினச்சினைகளுக்கு
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உண்்சினமயில எந்ாத  ்சினேமு்சின்றரீதியநோச்சினை பதிலக்சினளயும

அவர்கள றகநோண்டிரக்கவில்சினல.  வரங்கநோலததிலநோச்சினை ஒர
புரடசிகர அரசியல றகநோந்ாதளிப்பு மற்றம அதிலிரந்த
டாதநோனறம டசநோசலிச கற்பச்சினைநோ உலகம பற்றி கச்சினைவகநோண்பத
ாதததவவநோதிகளுக்கு சி்றந்ாதத மற்றம  லலத. ஆச்சினைநோல இங்டக
இப்டபநோத றாதநோழிலநோளர்கள அவர்களத வநோரக் கூலியில ஒர

சில அதிகமநோச்சினை மநோர்க்குக்சினள (டஜர்மன  நோணயம) றபறவத

பற்றிதாதநோன மிக அதிகமநோச்சினை அக்க்சின்ற றகநோண்டளளச்சினைர்.

றவகுஜச்சினை டவ்சினல நிறதாதம பற்றிய விவநோாதம முாதலில
றவடிதாத வரேங்களினடபநோத றாதநோழிலநோளர்களின கணிசமநோச்சினை
பகுதியிச்சினைரின பநோர்்சினவ்சினய அட கமநோக றாதநோழிற்சங்க

நிர்வநோகிகளின வநோாதங்கள பிரதிபலிதாதத எனபத அட கமநோய்

உண்்சினமாதநோன.  1905 இல அலலத 1906 ல இந்ாத விேயம
வநோக்றகடப்புக்கு விேப்படடிரக்குமநோயின அதிகமநோச்சினை
றாதநோழிலநோளர்கள லுக்சமடபர்க்்சினக விே டலகியனின
நி்சினலப்பநோடடிற்கு அவர்களத வநோக்குக்சினள அளிததிரப்பநோர்கள

எனபதம கூே சநோததியமநோச்சினைாதநோகும.  எவ்வநோ்றநோயினும,

மநோர்க்சிஸ்டகளுக்கும சீர்ததிரதாதவநோாத றாதநோழிற்சங்கத

ாத்சினலவர்களுக்கும இ்சினேயிலநோச்சினை டமநோாதலின விேயததில
றாதநோழிலநோளர்களின மடச்சினைநோபநோவம குறிததப் பரிசீலிக்்சினகயில

பினவரவ்சினாத மச்சினைதில றகநோளவத முக்கியமநோச்சினைாதநோகும.

முாதலநோளிததவ உற்பததி உ்றவகள மற்றம டாதசிய-அரச

அ்சினமப்புமு்சின்ற இவற்றின மீத றாதநோழிற்சங்கங்கள உயிர்ப்புேன
சநோர்ந்த இரப்பதிலிரந்த பி்றக்கும றகநோள்சினககளுக்கு
றாதநோழிற்சங்க நிர்வநோகிகள அ்சினமப்புரீதியநோகவம,  சடேவிதிமு்சின்ற

ரீதியநோகவம "உறதிப்பநோட"  றகநோண்ேவர்களநோக இரக்கின்றச்சினைர்.

புரடசிகரமநோச்சினை ஒர சமூக சக்தியநோக றாதநோழிலநோள வர்க்கம இந்ாத

படிப்படியநோச்சினை சீர்ததிரதாதவநோாத ாதகவ்சினமப்பு

டவ்சினலததிடேததிற்கு அடாதடபநோன்ற உறதிப்பநோட எதவம
றகநோண்ேதில்சினல.

முாதலநோளிததவ அ்சினமப்பின கீழ்சினமந்ாத முரண்பநோடகளின

வளர்ச்சியநோச்சினைத டஜர்மனியில சமூக சமரசததின இ்சினழ்சினய

இற்றப்டபநோகச் றசய்ாதத. வர்க்கப் பாதடேங்கள அதிகரிக்்சினகயில

றாதநோழிலநோளர்கள முாதலநோளிக்சினளயும அர்சினசயும ட நோக்கி ஒர

டமலும மூர்க்கமநோச்சினை மற்றம விடரநோாதமநோச்சினை அணுகுமு்சின்ற்சினய
்சினகக்றகநோண்ேச்சினைர்.  1910-11 க்குளளநோக லுக்சமடபர்க்கின
வநோாதங்கள றாதநோழிலநோள வர்க்கததின பரந்தபடே பிரிவிச்சினைர்
மததியில அதிர்ந்த முழங்கத றாதநோேங்கியாதன றாதளிவநோச்சினை

அறிகுறிகள இரந்ாதச்சினை. குறிப்பநோக முாதலநோளிகளின கட்சினமயநோச்சினை

எதிர்ப்புக்கு முகமறகநோடதத, 1912-1913 கநோலததின

டவ்சினலநிறதாதங்கள டாதநோலவிய்சினேந்ாதாதன பினச்சினைர்,

உததிடயநோகபூர்வ றாதநோழிற்சங்கங்களின மீாதநோச்சினை

றாதநோழிலநோளர்களின அதிரப்தி குறிப்பிேதாதக்க அளவில
அதிகரிதாதத.

1914 ஆகஸ்டில உலகப் டபநோரின றவடிப்பநோச்சினைத

தீவிரப்பேல நிகழ்ச்சிப்டபநோக்்சினக ாதற்கநோலிகமநோக நிறததியத.

ஆச்சினைநோல 1915-16 க்குளளநோக றாதநோழிலநோள வர்க்கததின சமூக

அதிரப்தியநோச்சினைத யுதாதததிச்சினைநோல டமலும அதிகம்சினேந்த

உததிடயநோகபூர்வ சங்கங்களிச்சினைநோல எழுப்பப்படடிரந்ாத

ாத்சினேகளுக்கும உயடர எழுமபி அாத்சினச்சினைக் கேந்த றசன்றத.
அரசியல றவகுஜச்சினை டவ்சினலநிறதாதததிற்கு எதிரநோச்சினை ப்சினழய

அதிகநோரததவ வநோாதங்கள எலலநோம இறதியில அவற்றிற்கநோச்சினை
தீர்க்கமநோச்சினை பதி்சினல 1918  அக்டேநோபர்- வமபரில டஜர்மன
புரடசியின றவடிப்பில றபற்்றச்சினை.  றவகுஜச்சினை இயக்கததின

புரடசிகர ாதன்சினமயநோச்சினைத,  லுக்சமடபர்க்கிச்சினைநோல

ாதததவநோர்தாதரீதியநோக முனகூடடிடய எதிர்பநோர்க்கப்படேத
டபநோலவம  ்சினேமு்சின்றரீதியநோக ரஷ்ய புரடசியில கடடியம

கூ்றப்படேத டபநோலவம, உததிடயநோகபூர்வ
றாதநோழிற்சங்கங்களுக்கு எதிரநோய் எழுந்திரந்ாத புதிய இயக்க

வடிவங்களில —சநோமநோனியத றாதநோழிலநோளர் குழுக்கள மற்றம

விடஷேமநோக றாதநோழிலநோளர் கவனசிலகள—  ாதன்சினச்சினை

றவளிப்படததியத.

டஜர்மன மற்றம ஆங்கிடலயத றாதநோழிலநோள வர்க்கததின

அனுபவங்கள றாதநோழிற்சங்க வநோாதததிற்கநோச்சினை மநோறபரம

வரலநோற்ற டசநோாத்சினச்சினை்சினய குறிதாதத.  மக்குப் டபநோதமநோச்சினை ட ரம

இரந்திரக்குமநோயின,  டசநோசலிசததிற்கும
றாதநோழிற்சங்கவநோாதததிற்கும இ்சினேயிலநோச்சினை அடிப்ப்சினேயநோச்சினை

டமநோாதல பற்றிய  மத ஆய்விற்கு, டமலும பல
 நோடகளிலிரந்தம இந்ாத நூற்்றநோண்டின அ்சினச்சினைதத பதாதநோண்ட

கநோலங்கள பரவி இன்சின்றய  மத றசநோந்ாதக் கநோலம

வ்சினரயிலநோச்சினை எண்ணற்்ற உாதநோரணங்க்சினளச் டசர்தத, இனனும

வளமூடே முடியும, வலுக்கூடே முடியும.

டசநோசலிச  ச்சினைவின அவசியம

இந்ாதச் றசநோற்றபநோழிவின குறிக்டகநோள றாதநோழிற்சங்கங்களின

தடரநோகத்சினாதப் பற்றி சநோததியமநோச்சினை அளவ அட க
உாதநோரணங்க்சினள வழங்குவத அலல.  மநோ்றநோக,  டசநோசலிச

 ச்சினைவின அவசியத்சினாதயும றாதநோழிலநோள வர்க்கததிற்குள அாத்சினச்சினை

அபிவிரததி றசய்வாதற்கநோச்சினை டபநோரநோடேததின அவசியத்சினாதயும

முக்கியப்படததவடாத ஆகும. இங்டகாதநோன புரடசிகர மநோர்க்சிச
கடசியின முக்கியததவம ாதங்கியிரக்கின்றத.  றாதநோழிற்சங்க
கூடேநோடசிவநோாத ாதன்சினமயு்சினேய ாதனனியலபநோச்சினை

டபநோர்க்குணததின ஒர மறமலர்ச்சி ஏற்படினும கூே —
அப்படியநோச்சினை ஒர அபிவிரததியும கூே ப்சினழய அதிகநோரததவ

அ்சினமப்புகளுக்கு எதிரநோய் றவடிப்பநோச்சினை சநோமநோனிய

உறப்பிச்சினைர்களின கிளர்ச்சிகள இனறி சிந்திக்க முடியநோாதாதநோகும

— அப்படியநோச்சினை ஒர  மபிக்்சினகயளிக்க கூடிய இயக்கமநோச்சினைத

புரடசிகரமநோச்சினை வழிகளில அபிவிரததி கநோண்பறாதனபத,
றாதநோழிலநோள வர்க்கததினுள டசநோசலிச  ச்சினை்சினவ றகநோண்ட

வரவாதற்கநோகப் டபநோரநோடம மநோர்க்சிச கடசியின சயநோதீச்சினைமநோச்சினை
டவ்சினல்சினய சநோர்ந்ாதாதநோகடவ இரக்கும.

றாதநோழிற்சங்கங்களின சவநோலற்்ற அதிகநோரததிற்கு
வலியுறததம அ்சினச்சினைவரம,  றாதநோழிலநோள வர்க்கததினுள
மநோர்க்சிசததிற்கநோச்சினை டபநோரநோடேத்சினாத எதிர்க்கின்றச்சினைர்.
உாதநோரணமநோக,  ஒர றாதநோழிலநோள வர்க்கததினுள ாதனனியலபநோக
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எழும டபநோரநோடேங்களினுள ‘ ச்சினை்சினவ உயர்ததவத’,
‘அரசியலரீதியநோக ாத்சினலயீட றசய்வத’  மற்றம

‘அரசியலமயப்படததவத’  டபநோன்றவற்்சின்றடய ாதங்களின

இலடசியமநோக விேநோப்பிடியநோகக் கரதிக் றகநோண்ட றசயலபடம
[அ்சினச்சினைததலகக் குழு்சினவச் டசர்ந்ாத]  மநோர்க்சிஸ்டக்சினள கிளிவ்

சடலநோடேர் [25] கண்ேச்சினைம றசய்கின்றநோர். [26]

இந்ாத கூற்்றநோச்சினைத,  சடலநோடேர் மநோர்க்சிசத்சினாத

மறப்பாதற்கும,  டதாதர வர்க்க அரநோஜகவநோாதத்சினாத

அரவ்சினணப்பாதற்கும ஆாதநோரமளிக்கி்றத.  மிகவம பயங்கரமநோச்சினை

வரலநோற்றத தனபியலக்சினள கண்ே ஒர நூற்்றநோண்டின

முடி்சினவ  நோம இப்டபநோத ற ரங்கிக் றகநோண்டிரக்கிட்றநோம.
இந்ாத நூற்்றநோண்டின பல புரடசிகரமநோச்சினை டபநோரநோடேங்களின
டாதநோலவிகள மற்றம கநோடடிக் றகநோடப்புகளுக்கநோக
இரதாதததிச்சினைநோல றகநோடக்கப்படடிரக்கும வி்சினல கணக்கிே
முடியநோாதத.  கநோடடிக் றகநோடக்கப்படே புரடசிகளின அரசியல
பினவி்சினளவகளிச்சினைநோல ஏற்படே பலிகளின எண்ணிக்்சினக
நூறமிலலியன கணக்கிலநோச்சினை்சினவ. இந்ாத ாதசநோப்ாதததில முனச்சினைநோள
டசநோவியத ஒனறியததில றாதநோழிலநோள வர்க்கம ட நோக்குநி்சினல

பி்றழ்தாதப்படோதநோல ஏற்படே வி்சினளவக்சினள கண்டிரக்கிட்றநோம.

இதாத்சினச்சினைக்கு பினச்சினைரம கூே, இந்ாத உலகளவிலநோச்சினை அரசியல

ட நோக்குநி்சினலபி்றழ்ாதலுக்கு மததியிலும, டசநோசலிச

விஞ்ஞநோச்சினைததின அடிப்ப்சினேயில, இந்ட நோக்குநி்சினலபி்றழ்்சினவ

றவலல முயற்சிப்டபநோ்சினர சடலநோடேர் கண்ேச்சினைம றசய்கி்றநோர்.

றாதநோழிலநோள வர்க்கததின ாதனறச்சினைழுச்சி்சினய, அாதநோவத

நிலவகின்ற அாதன  ச்சினைவின மடேத்சினாதயும றகநோடக்கப்படடளள

அ்சினமப்பு வடிவங்க்சினளயும, டபநோற்றவாதநோல அாதனு்சினேய
 லனகளுக்கு எந்ாத பிரடயநோசச்சினைமும இரக்கப்டபநோவதில்சினல.

சடலநோடே்சினரயும அவ்சினரப்டபநோன்ற முனச்சினைநோள

மநோர்க்சிஸ்டக்சினளயும றபநோறதாதவ்சினர ாதனறச்சினைழுச்சிக்கநோச்சினை

அவர்களு்சினேய இந்ாத  ற்சநோனறிாதழ்கள எலலநோம றாதநோழிற் கடசி

மற்றம றாதநோழிற்சங்க அதிகநோரததவங்களுேச்சினைநோச்சினை அவர்களத

ஒதத்சினழப்்சினப மூடிம்சின்றப்பாதற்கநோச்சினை ஒர ம்சின்றப்பநோக மடடடம
டச்சினவ றசய்கின்றச்சினை.  றாதநோழிலநோள வர்க்கததின

எதிர்கநோலமநோச்சினைத, எமத அரசியல ாத்சினலயீடகளின பலத்சினாதயும
அாதன  ச்சினை்சினவ உயர்ததவாதற்கநோச்சினை எங்களத முயற்சிகளின
றவற்றி்சினயயும சநோர்ந்ாதாதநோகும என்ற எமத வலியுறதாதலின
றபநோரடட எங்களுக்கு எந்ாத வரதாதங்களும இல்சினல. 

 நோங்கள விஞ்ஞநோச்சினை டசநோசலிசததின மநோறபரம
ஸ்ாதநோபகர்கள மற்றம பிரதிநிதிகளிச்சினைநோல டபநோேப்படே

அததிவநோரங்களின மீத நிற்கினட்றநோம.  மநோர்க்சிச இயக்கததின

ஆரமப  நோடகள றாதநோேங்கி அாதன இரப்புக்கநோச்சினை வரலநோற்ற

நியநோயங்க்சினளக் றகநோண்ோதநோக இரக்கும அடிப்ப்சினேயநோச்சினை

டகநோடபநோடக்சினள மறாதலிக்கின்ற சடலநோடேரின கூற்்சின்ற  நோங்கள

நிரநோகரிக்கினட்றநோம.  பநோடேநோளி வர்க்கமாதநோன டசநோசலிச

றசயற்திடேததின றசயலூக்கமு்சினேய வரலநோற்றக் குடிமகன.

ஆச்சினைநோல டசநோசலிசம றாதநோழிலநோள வர்க்கததிேமிரந்த ட ரடியநோக
எழவில்சினல மற்றம எழவம முடியநோத.  அாதற்றகனற ஒர

றசநோந்ாத புததிஜீவிாத வரலநோற உளளத. பநோடேநோளி வர்க்கததின

வரலநோற்றக் கே்சினமகள குறிதாத ாதச்சினைத கரதாதநோக்கம,  அந்ாத

வர்க்கததின அபிவிரததியின ஒர குறிப்பிடே ாதரணததில

றாதநோழிலநோளர்களத பரந்ாத றபரமபநோன்சினமயின றபநோதவநோச்சினை

“றபநோதக்கரதாதநோக”  இரக்கக்கூடிய எாதற்கும இணங்கியத

எனற மநோர்க்ஸ் ஒரடபநோதம கூறியதில்சினல. சநோரநோசரி
றாதநோழிலநோளி றசநோந்ாதமநோக எனச்சினை சிந்திக்கக் கூடம எனப்சினாத,

றவறமடச்சினை மறஉற்பததி றசய்கின்ற டயநோச்சினச்சினைக்சினள
சூததிரப்படதாதடவ மநோர்க்ஸ் அவரத முழுவநோழ்்சினவயும
அர்ப்பணிதாதநோர் என்ற றாதநோனியில டபசவடாத அபதாதமநோச்சினைாதநோகும.

டசநோசலிச  ச்சினைவநோச்சினைத வர்க்கப் டபநோரநோடேததின

ாதனனியலபநோச்சினை அபிவிரததியிச்சினைநோல உரவநோக்கப்படமநோயின

இந்ாத சர்வடாதசப் பளளி்சினய ஏற்பநோட றசய்வாதற்கு எந்ாதக்

கநோரணமும இரந்திரக்க முடியநோத.  றாதநோழிலநோள வர்க்கமநோச்சினைத

முாதலநோளிததவததின உலக ற ரக்கடியின அபிவிரததியிச்சினைநோல

அாதற்குமுன ்சினவக்கப்படடளள பணிகளின மடேததிற்கு, ாதச்சினைத

ாதற்டபநோதளள றவகுஜச்சினை அ்சினமப்புக்சினளக் றகநோண்டம,

ாதற்டபநோத நிலவம அரசியல மற்றம வரலநோற்ற  ச்சினைவின

மடேத்சினாதக் றகநோண்டம ாதநோச்சினைநோகடவ எழுந்தவிே முடியுமநோயின

அங்டக வரலநோற,  றமய்யியல,  அரசியல றபநோரளநோாதநோரம,

புரடசிகர மூடலநோபநோயம மற்றம கலநோச்சநோரம பற்றிய

றசநோற்றபநோழிவகளுக்கநோச்சினை அவசியம எனச்சினைாதநோன இரக்க
முடியும?

எதாத்சினகயறாதநோர அரசியல பினபுலததின மததியில இந்ாதப்

பளளி  ேதாதப்படடக் றகநோண்டிரக்கி்றத எனப்சினாதப்

பநோர்ப்டபநோம.   நோம இங்கு சந்திததக் றகநோண்டிரக்கின்ற

டவ்சினளயில றாதனகிழக்கு ஆசியநோவின றபநோரளநோாதநோரங்கள

றகநோந்ாதளிப்புக்குள சிக்கி இரக்கின்றச்சினை. ஏ்றக்கு்சின்றய இரடவநோட
இரவநோக நூறமிலலியன கணக்கநோச்சினை மக்களின இரப்பு
அபநோயததில நிற்கி்றத.  இந்டாதநோடச்சினைசியநோவில  நோணயததின

மதிப்பு ட ற்்சின்றக்கு முந்திய  நோளில 22%  வீழ்ச்சி கண்ேத.

ஆற மநோாத கநோலததில இந்டாதநோடச்சினைசிய ரூபநோய் அாதன மதிப்பில
80  சாதவீாதத்சினாத இழந்திரக்கி்றத.  ஒர மிரகதாதச்சினைமநோச்சினை சிக்கச்சினை

 ேவடிக்்சினக ஆடசி்சினய சர்வடாதச  நோணய நிதியம டகநோரகி்றத,

இப்படியநோச்சினை நி்சினல்சினமகளின கீழ் பநோரிய சமூகப்

டபநோரநோடேங்களின றவடிப்பு ாதவிர்க்க முடியநோாதாதநோகும.

எவ்வநோ்றநோயினும இப்படியநோச்சினை டபநோரநோடேங்களின முடிவ,

இந்டாதநோடச்சினைசிய றாதநோழிலநோள வர்க்கம அாதன றசநோந்ாத

வரலநோற்றின தயரமநோச்சினை படிப்பி்சினச்சினைக்சினள —அத இரபாதநோம

நூற்்றநோண்டின வரலநோற்றில இனனுறமநோர பயங்கரமநோச்சினை

அததியநோயத்சினாத றகநோண்ோதநோக இரக்கின்றத—
உளளீர்ததக்றகநோளவதில ாதங்கியிரக்கவில்சினலயநோ? 1965-1966

நிகழ்வகள பற்றி,  அாதநோவத டசநோவியத ஒனறியம மற்றம

சீச்சினைநோவிற்கு றவளிடய பதத இலடசததக்கும அதிகமநோச்சினை
உறப்பிச்சினைர்க்சினளக் றகநோண்ே உலகிடலடய றபரிய கமயூனிஸ்ட
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கடசியநோச்சினைத, சகநோர்டடேநோவின ஆடசிக்கவிழ்ப்புக்கு முனச்சினைநோல

சக்தியற்்றாதநோக ஆச்சினைத எப்படி எனப்சினாத,  இந்டாதநோடச்சினைசிய
றாதநோழிலநோளர்கள,  மநோணவர்கள மற்றம அறிவஜீவிகளுேன
அமர்ந்த மீளநோய்வ றசய்யடவண்டியத அவசியமில்சினலயநோ?

அந்ாத எதிர்ப் புரடசியில ஐந்த இலடசததிற்கும அதிகமநோடச்சினைநோர்

படறகநோ்சினல றசய்யப்படேநோர்கள. சமதரநோ மற்றம பநோலி  திகள
றகநோ்சினலறசய்யப்படே பிணங்களிச்சினைநோல ஓடேம ாத்சினேப்படேச்சினை.
சகநோர்டடேநோவின ஆடசிக்கவிழ்ப்பின பின ்சினகத றசய்யப்படே
்சினகதிகளுக்கு மரண ாதண்ே்சினச்சினை விதிப்பத 1990 கள வ்சினரயும
கூே றாதநோேர்ந்ாதத.  ஆச்சினைநோல எதாத்சினச்சினை டகளவிகளும
பிரச்ச்சினச்சினைகளும பதிலளிக்கப்பேநோமலும
றாதளிவப்படதாதப்பேநோமலும இரக்கின்றச்சினை!  அறமரிக்க
ஏகநோதிபததியததின,  ஆஸ்திடரலிய ஏகநோதிபததியத்சினாதயும  நோன
டசர்ததக் றகநோளளலநோம,  உேந்்சினாதயுேன இந்டாதநோடச்சினைசிய
முாதலநோளி வர்க்கம இ்சினழதாத குற்்றங்களுக்கு இந்டாதநோடச்சினைசிய
றாதநோழிலநோளர்கள  ேதாத டவண்டியிரக்கும வரலநோற்றப்
பழிவநோங்கலுக்கநோச்சினை அடிப்ப்சினே்சினய இந்ாத கநோலகடேததின
மூடலநோபநோய படிப்பி்சினச்சினைகள உளளேக்கியிரக்கின்றச்சினை.

இங்டகயநோச்சினை சிக்கல, இந்டாதநோடச்சினைசிய பிரச்சி்சினச்சினை அலல,

மநோ்றநோக ஒர உலக வரலநோற்றப் பணி பற்றியாதநோகும.

இவ்வநோ்றநோக இந்ாத வகுப்புக்சினள றாதநோேங்கிய சமயததில

டபநோலடவ, 21ஆம நூற்்றநோண்டில மனிாதகுலததின
எதிர்கநோலமநோச்சினைத 20 ம நூற்்றநோண்டின மூடலநோபநோய வரலநோற்ற
அனுபவங்களின படிப்பி்சினச்சினைக்சினள அத கிரகிததக் றகநோளவதில
ாதநோன ாதங்கியிரக்கின்றத எனப்சினாத வலியுறததிக்கூறி  நோம

முடிக்கினட்றநோம. உ்சினளச்சலநோச்சினை இந்ாத நூற்்றநோண்்சினே

ஆய்வறசய்ாதாதன முடிவில  நோங்கள வந்ாத்சினேந்திரக்கக் கூடிய

பிராதநோச்சினை முடி்சினவ ஒரசில வநோர்த்சினாதகளில கூறவாதற்கு  நோன

நிர்ப்பந்திக்கப்படவாதநோக இரந்ாதநோல,   நோன றசநோலலக் கூடியத

இதாதநோன:  மனிாதகுலததின ாத்சினலவிதியநோச்சினைத சர்வடாதசத

றாதநோழிலநோள வர்க்கததிற்குளளநோக டசநோசலிச  ச்சினைவ மற்றம

கலநோச்சநோரத்சினாத அபிவிரததி றசய்வாதற்கநோச்சினை டபநோரநோடேததேன

ாதப்பிக்கவியலநோாதவநோற பினனிப்பி்சினணந்திரக்கி்றத.  இந்ாதப்

டபநோரநோடேம டசநோசலிசப் புரடசிக்கநோச்சினை உலக கடசி்சினயக்

கடடிறயழுப்புவதில ாதச்சினைத அரசியல றவளிப்பநோட்சினேக்

கநோண்கி்றத.
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