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1848 இன் புரட்சிகளும
மமார்க்சிச மூலலமாபமாயத்திற்கமான
வரலமாற்று அடித்தளங்களும

1

டடேவிட டநநோர்த,

இந்த

வநோரததத முழுதமையநோக நிரந்தரப் புரடசி தததுவம் குறிதத ஒர
ஆய்வுக்கநோய் அர்ப்பணிப்டபநோம் . இந்த விடேயததில் நமைது கவனததத
சசெலுததுவதத நியநோயப்படுததுவது கடினமைல்ல . கடேந்த அதர வரடே
கநோல நிகழ்வுகள, அதனததிற்கும் முதலநோவதநோக எகிப்திய புரடசியநோனது
இந்த தததுவததிற்கு ஒர சபரம் சபநோரததததத அளிக்கின்றது .
எகிப்திய நிகழ்வுகளின் செமூக இயக்கவியல் , இந்த தததுவததின்
அடிப்பதடேயில் மைடடுடமை புரிந்து சகநோளளக் கூடியதநோய் இரக்கிறது .
வழக்கம் டபநோல , ஜனநநோயகம் குறிதத சவற்று வநோய்வீச்சுகதள
சகநோண்டுதநோன் பல்டவறு முதலநோளிததுவ மைற்றும் குடடி முதலநோளிததுவ
“இடேது” அதமைப்புகள இந்த நிகழ்வுகளுக்கு தமைது பிரதிபலிப்தப
கநோடடுகின்றன.
இவ்வநோடற,

சசென்ற

முதலநோளிததுவ-எதிர்ப்பு
ஒரமிதத இடேது
கடசி,

ஜனவரியில்

கடசியநோனது

பசுதமைக்

முன்

இரக்கும்

டசெநோசெலிஸ்ட

கடசி

ஆகிய

சதரிவிக்கிறது:

“பிசரஞ்சு

“துனிசியநோ:

புதியசதநோர
தயநோரிப்பு

புதிய

Destourian

கடசியினர்,

ஒன்றியததின்

இந்த

பப்டலநோவநோத 2

நலன்கள

மைனித

அதழப்பிற்கு

உரிதமைகளுக்கநோன

அறிக்தகயில் சவளிப்பநோடதடே
நடுவில்

சவளியநோன

“செகிக்கமுடியநோததநோக்கி

தூண்டுதலநோக

துனிசிய

செமூக

லீக்கின்

ஒர

கண்டேது. பநோரிய ஆர்ப்பநோடடேங்களின்
இந்த

அறிக்தக

சகநோண்டிரக்கும்

இந்த

அறிவிததது:

NPA

புரடசி

நடேந்து

சவளியிடடே ஒர அறிக்தக

சநறிமுதறகளின்

கீழ்

சசெய்வதற்கநோன

சபநோறுப்புசகநோடுக்கப்படடுளள,

ஆடசியின் பிரதிநிதிகள அற்ற, ஒர இதடேக்கநோல
ததலசயழுததத

திரம்பப்

சபறவும்

ஒர ஒழுங்தக உரவநோக்கவும் அனுமைதிக்கும். ஒர நல்ல
வநோழ்க்தக வநோழ்வதற்கு மைக்கள விரம்புகின்ற படசெததில்,
அந்த
விரப்பததிற்கு
டவண்டும்!3
ஜனவரியில்

உதவியுடேனநோன]
இரந்த

ஜனநநோயகப்

சபரம்பநோன்தமை மைக்களுக்கு நியநோயமைநோனதும் நீதியும் உளள

ஐடரநோப்பிய

“உண்தமையநோன ஜனநநோயக உரமைநோற்றததிற்கு” விடுக்கப்படடிரக்கும்

மைற்றும்

டதர்தல்

தங்களது

ஜனநநோயக உரமைநோற்றததிற்கு ஆதரவளிக்க டவண்டும்.” அடதடநரததில்
ஐடரநோப்பிய

தநோக்குவது

அரசெநோங்கததின் அரசியல்செடடேம் மைடடுடமை துனிசிய மைக்கள

மைதறமுகமைநோன ஆதரதவ நிறுததிக் சகநோண்டு ஒர உண்தமையநோன
மைற்றும்

சிறுவர்கள

செடடேமைன்றததிற்கநோன சுதந்திரமைநோன ஜனநநோயகத டதர்தலுக்கு

ஒன்றியமும் துனிசிய ஆடசிக்கநோன தமைது சவளிப்பதடேயநோன மைற்றும்

[செநோர்க்டகநோசி

செமூக

சகநோண்டிரக்கிறது ” என்ற ததலப்பில்
பிரகடேனப்படுததியது:

கடசிகளும்

அரசெநோங்கமும்

இந்தச்

நிதலயங்கதளயும், எல்டலநோரதடேய சசெநோததுகதளயும் டசெர்ததுததநோன்.”

தகசயழுததிடடிரந்த ஒர கூடடேறிக்தகயில் தகசயழுததிடடேது. அந்த
அறிக்தக

டகளவியநோகும்.

டரநோசபல்ஸ குடும்பததின் சசெநோததுகதள மைடடுமைல்ல, மைநோறநோக டபநோலிஸ்

பிசரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட கடசி, இடேது

(Unitary Left),

மைற்றும்

(NPA),

பிரநோன்சின்

சவடிப்தப எப்படி நநோம் தடுக்கப் டபநோகிடறநோம்’ என்படத இப்டபநோது நம்

சகநோண்டிரந்த
ஒமைநோரின்

சகய்டரநோவில்

செமையததில்,

டநர்கநோணல்

விதி

ததலவணங்கிடய

பநோரிய

எதிர்க்கடசியின்

ஒன்தற

ISO

ஆர்ப்பநோடடேங்கள
ததலவரநோன

சவளியிடடேது.

ஆக
நடேந்து
முஸ்தபநோ

எல்பரடடேயின்

“ஜனநநோயகததிற்கநோன புதிய இயக்கம்” அதமைப்பிற்கநோகவும் அவரது

மைநோற்றததிற்கநோன டதசியக் கூடடேணிக்கநோகவும்
புகழ்ந்து தளளியிரந்தநோர்.

’சகநோளதளயின்

1 - The Revolutions of 1848 and the Historical Foundations of Marxist Strategy1

(NAC)

எல்பரடடேதய ஒமைநோர்

பிப்ரவரி 1 அன்று, புரடசிகர டசெநோசெலிஸ்டுகள இரநோணுவததின்

அவர் வழிநடேததினநோர். 1923 இல், டசெநோவியத ஒன்றியததின் கம்யூனிஸ்ட

மீதநோன பிரதமைகதள ஊக்குவிக்க முதனந்து அறிவிததனர்: “மைக்களின்

கடசிக்குளளநோன அரசியல் டபநோரநோடடேததிற்கு டசரநோடஸ்கி முன்முயற்சி

இரநோணுவம்

என்பது

புரடசிதய

“இரநோணுவம் மைக்களுடேன் இரக்கிறதநோ

அந்த அறிக்தக சதநோடேர்ந்தது:
அல்லது

மைக்களுக்கு

டகடகின்றனர்.

எதிரநோக

இரநோணுவம்

இரநோணுவமைநோகும்.”

பநோதுகநோக்கின்ற
இரக்கிறதநோ?

என்பது

என்று

ஒற்தறத

எல்டலநோரம்

சதநோகுதி

அல்ல.

அளிததநோர்,

அது

முதலில்

இடேது

எதிர்ப்பின்

உரவநோக்கததிற்கும்,

பின்னர் நநோன்கநோம் அகிலததின் உரவநோக்கததிற்கும் இடடுச் சசென்றது.
சசென்ற நூற்றநோண்டின் உச்செததில் இரந்த ஆளுதமைகளில் ஒரவரநோக
டசரநோடஸ்கி

இரந்தநோர்

சிப்பநோய்கள மைற்றும் இளநிதல அதிகநோரிகளின் நலன்களும் சவகுஜன

இரபதநோம்

நூற்றநோண்டின்

மைக்களின் நலன்களும் ஒன்டறயநோகும்.”4

வரலநோற்றில் அவரது தநோக்கம் தநோன் மிகவும் சநடிய ஒன்று என்றும்

வரலநோற்தற அலடசியமைநோக மைதிப்பிடுவது, குடடி முதலநோளிததுவக்
கடசிகளின்

திடடேவடடேமைநோன

குணநோம்செங்களில்

வரலநோற்று

அனுபவங்கதள

திறனநோய்வு

ஒன்று.

மைகததநோன

சசெய்வது,

தங்களது

செந்தர்ப்பவநோத மைற்றும் பிற்டபநோக்குவநோத அரசியதல குழப்பும் என்பதத
அவர்கள

சதரிந்து

டபநோரநோடடேங்களின்
இல்லநோமைல்,

தவததிரக்கிறநோர்கள.

வரலநோறு

நடேப்பு

இரபதடதநோரநோம்

குறிதத

உலகின்

ஆனநோல்

ஒர

முழுதமையநோன

சூழ்நிதலதய

நூற்றநோண்டில்

புரடசிகரப்

புரிந்து

டசெநோசெலிசெப்

புரடசிக்கநோன

ஒர

மைகததநோன

மைனிதர்

என்றும்,

கூடிய சதநோழிலநோள வர்க்கததின் புதிய சவகுஜன டசெநோசெலிசெ இயக்கம்,
மிகப்சபரம்

மைடடேததிற்கு, லிடயநோன்

மைற்றும்
அரசியல்
சகநோண்டிரக்கும்.
ஆனநோல்

டசரநோடஸ்கியின்

கரததநோக்கங்கதளடய

டசரநோடஸ்கிதய

தததுவநோர்தத

அடிப்பதடேயநோகக்

“வரலநோற்று மைனிதர்” என்று

ஒர

ஃபநோசரல் வதரயதற சசெய்தடபநோது, டசரநோடஸ்கி வரலநோற்றில் ஒர
முக்கியமைநோன

மைனிதர்

என்பதத

மைடடும்

அர்ததப்படுததி

அவர்

உணர்வுபூர்வமைநோன ஈடுபநோடேநோனது, ஒர புறநிதலரீதியநோனதும் மைற்றும்

டசரநோடஸ்கி:
டசரநோடஸ்கி: ஒர வரலநோற்று மைனிதர்

விதியினநோல் ஆளப்படடே ஒர நிகழ்ச்சிடபநோக்கநோகும் என்பதன் மீது அவர்

இரபதடதநோரநோம் நூற்றநோண்தடே நிரந்தரப் புரடசியின் கநோலம் என்று

கவனததத சசெலுததுகின்றநோர். அவரது சிந்ததனயிலும் சசெயல்களிலும்

நியநோயபூர்வமைநோக விபரிக்க முடியும். சசென்ற நூற்றநோண்டின் மைகததநோன

மைற்றும் அவரது ஆளுதமையின்

புரடசிகர எழுச்சிகளின் கீடழ அதமைந்திரக்கக் கூடிய புறநிதல செமூக

ஒதுக்கப்படடே

வதரயதறயநோகவும்

அரசியல்

தநோன்

கூறியிரப்பதநோக நநோன் கரதவில்தல. வரலநோற்றுடேனநோன டசரநோடஸ்கியின்

மூடலநோபநோயததத உரவநோக்குவதும் செநோததியமில்லநோததநோகும்.

தர்க்கததிற்கநோன

செந்டதகடமையில்தல. அவர்

என்னநோல் வநோதிடே முடியும். இந்த நூற்றநோண்டில் அபிவிரததி கநோணக்

அறிவு

சகநோளவதும்

என்பதில்

செரி,

சதநோழிலநோளர்’

செர்வடதசெ

இடேம்

உரவடிவததிலும் கூடே அவரக்கு

என்பததக்

குறிததும்

அவர்

டபசியிரக்க

இயக்கததில் புரடசிகர மூடலநோபநோயம் குறிதத அதததன அரசியல்

டவண்டும். டசரநோடஸ்கி வரலநோற்தறப் பதடேததது உண்தமைதநோன்;
ஆனநோலும், அவ்வநோறு சசெய்தகயில், செமூக மைநோற்றததிற்கநோன ஒர பநோரிய

டபநோரநோடடேங்களுக்கும் கீழதமைந்திரக்கக் கூடிய தமையமைநோன தததுவநோர்தத

வரலநோற்று நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கில்

மைற்றும் மூடலநோபநோய பிரச்சிதனயநோகவும் செரி இரவதகயிலுடமை இது

மைற்றும் முக்கியததுவம் குறிததும்

சபநோரததமைநோனதநோகும். 1937 ஏப்ரலில் சமைக்சிடகநோ நகரததின் புறநகர்ப்

அர்ப்பணிததுவிடடிரந்த

பகுதியில்

சதநோழிலநோளர்’

டுவி

டசரநோடஸ்கியுடேனநோன

ஆதணக்குழுவின்
தனது

விசெநோரதணகளின்

செந்திப்புகதள

கடடுதரயில் அசமைரிக்க நநோவலநோசிரியரநோன
மைநோசபரம்

நிதனவுகூர்ந்த
James

“நநோசமைல்லநோம்

புரடசியநோளதர,

டபநோது

T.

Farrell

அவர்

தனது சசெயற்பநோடடின் இடேம்
மைற்றும் தன்தன முற்றநோக

அவரது டதநோழர்கள மைற்றும்

இயக்கததத

பற்றியும்

சுய

புரடசிகர
-உணர்தமைமிக்க

ஒர

விழிப்புணர்வுடேனும் வநோழ்ந்தநோர் . தநோன் வநோழும் பூமியும் கூடே, தநோன்

இந்த

அவதநோனிக்கின்ற ஒர சசெறிந்த பிரபஞ்செ சவளிக்குளளநோன ஒர இடேடமை

அப்படியிரக்கவில்தல,

என்பதத

அறிந்த

ஒர

வநோனியல்

அறிஞர்,

மைநோதல

வநோனததத

இரக்க முடியநோது என்ற அர்ததததில் அவர் ஒர வரலநோற்று மைனிதர்”

டநநோக்குவதத டபநோலததநோன், டசரநோடஸ்கியும், எதற்குளளநோக புரடசிகர

என்று வர்ணிததநோர். டசரநோடஸ்கி குறிதத இந்த வரணதனயில், அல்லது

டசெநோசெலிசெ இயக்கததின் டவதலயநோனது கடடேவிழ்ந்திரந்தடதநோ அந்த பல

இன்னும் செரியநோகச் சசெநோன்னநோல் இந்த வதரயதறயில், ஒர ஆழமைநோன

தசெநோப்த கநோல நீள, இன்னும் சசெநோன்னநோல் பல நூற்றநோண்டுகள நீள

பநோர்தவ அடேங்கியிரக்கிறது.

பரந்த வரலநோற்றுத சதநோடேர்ச்சி குறிதது நன்கு அறிந்து தவததிரந்தநோர்.

டசரநோடஸ்கி எந்த அர்ததததில் “வரலநோற்று மைனிதர்”? ஏசனன்றநோல்

வரலநோறு டசரநோடஸ்கியினுள வநோழ்ந்தது. அவரது எழுததுகதளப்

இரபதநோம் நூற்றநோண்டின் பல மைகததநோன நிகழ்வுகளில் அவர் முக்கிய

பநோர்ததநோல், அவர் ஏறக்குதறய 1793 இல், 1848 இல் மைற்றும் 1871 இல்

பங்கு

அதிகநோரததிற்குக்

பநோரிசில்

வநோழ்ந்தது

சகநோண்டுவந்து வரலநோற்றின் முதல் சதநோழிலநோளர்’ அரசெநோன டசெநோவியத

எனக்கு

நம்பத

ஒன்றியததின்

சசெயலூக்கமைற்றதல்ல.

டேன்டரநோதனயும்

செமைகநோலததவர்கள

எண்ணி

வகிததிரந்தநோர்.

புரடசியின்

டபநோல்ஷிவிக்

ஸ்தநோபகததிற்கு

இடடுச்

முக்கியமைநோன

ஒரங்கிதணப்பநோளரநோகவும்

டசரநோடஸ்கி

கடசிதய
சசென்ற

1917

அக்டடேநோபர்

மூடலநோபநோயவநோதியநோகவும்
இரந்தநோர்.

1918

இல்

சிந்ததனயில்

டபநோன்று

டதநோன்றும்.
டபநோல

உணர்ந்து
வரலநோறு

விவநோதிததநோர்.

எழுதியிரக்கிறநோர்
குறிதத

அவரது

வநோசிப்பு

டரநோசபஸ்பியதரயும்

அவர்களுடேன்

டசரநோடஸ்கி

என்று

இவர்

தனது

தனது
சசெநோந்த

சசெம்பதடேயின் தளபதியநோக ஆன பின்பு மூன்றநோண்டு கநோல உளநநோடடு

நடேவடிக்தககதள வரலநோற்றின் கண்ணநோடி வழி அவதநோனிததநோர் என்று

யுததததில் எதிர்ப்புரடசிப்

லுனநோசெநோர்ஸ்கி கூறியது உண்தமை. ஆனநோல் வரலநோற்று டநநோக்குநிதல

பதடேகதள

சவற்றிகநோண்பதற்கு

அததன
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சகநோண்டே அவரது சுய-நனவில் அகநிதலவநோதததின் அல்லது சுய-

ஆண்டின்

டேநோம்பீகததின் ஒர சுவதடேக் கூடே கநோண முடியநோது. தனது கநோலததின்

சபநோறுததவதர, பநோரிஸ்

டபநோரநோடடேங்களில்

செமைகநோல

சரநோம்பவும் கடேந்து விடடே கநோலததின் நிகழ்வுகளநோக இரக்கவில்தல.

நிகழ்வுகதள வரலநோற்று அனுபவங்களுடேன் சதநோடேர்புபடுததிக் கண்டேநோர்.

கநோல இதடேசவளிதய சபநோறுததவதர, சரநோம் சஹனஹன்6 படுசகநோதல

டமைலும், புரடசிகரப் டபநோரநோடடேததின் வரங்கநோல பரிணநோமைததில் எந்த

சசெய்யப்படடே 1977 ஆம் ஆண்டிற்கும் இன்தறக்கும் இதடேயிலிரக்கும்

டவதலததிடடேம் மைற்றும் சகநோளதககளுக்கநோக அவர் டபநோரநோடினநோடரநோ

இதடேசவளிதயக்

அவற்றின்

இதடேயில் தூரம் குதறவு தநோன். இன்னும் 1848 ஆம் ஆண்டும் கூடே

முழுமைனதுடேன்

தநோக்கம்

மைற்றும்

ஈடுபடடிரந்த

சதநோடேர்புபடடே

அவர்,

பிற

விடேயங்கதள

அனுபவததின்

வழி

கடேக்க

கம்யூடனநோ

கநோடடிலும்

டநர்ந்த

1848

பநோரிஸ்

ததலமுதறதய

புரடசிகடளநோ

அதததன

கம்யூனுக்கும்

அதிசெயங்களின்

புரிந்துசகநோளவதற்கு டசரநோடஸ்கி முதனந்தநோர். நநோன்கநோம் அகிலததின்

அதததன

சதநோதலவநோனதநோய்

ஸ்தநோபிதததின் டபநோது அவர் கூறியததப் டபநோல, ஒர புரடசியநோளர்

ஆண்டின்

(annus

“மைனித குலததின் விதியின் ஒர துகதள தனது டதநோளகளில்
சுமைக்கிறநோர்.” நிகழ்கநோலம், கடேந்தகநோலம், மைற்றும் எதிர்கநோலம் குறிதது

ஆண்டிற்கும் இதடேயில் சவறும் 57 வரடேங்கள தநோன் இரந்தன.

தனது

நிர்வநோகததின் ஆரம்ப வரடேங்களுக்குச் சசென்று விடேலநோம். இரபதநோம்

சிந்ததனயில்

ஓயநோமைல்

அவர்

நடேததிய

இந்த

கரததுப்

“வரலநோற்று மைனிதர்” ஆக

பரிவர்தததனதநோன் டசரநோடஸ்கிதய ஒர
ஆக்கியது.

தமைது

தததுவநோர்தத

சகநோஞ்செம்

நூற்றநோண்டின்

புரடசிகர

கநோலததத

முடியநோது.

எழுச்சிகளுக்கும்

நீடடிததுப்

1905 ஆம்

டபநோனநோல்

ஐசெடனநோவர்

திரப்பததிலநோன ஐடரநோப்பிய டசெநோசெலிசெ இயக்கததில்,

பநோரிஸ் கம்யூனின் மூததசசெயல்வீரர்கள மைடடுமைல்லநோமைல் 1848 புரடசியில்

வரலநோற்று அனுபவததின் மீது செதளக்கநோமைல் மீண்டும் உதழப்பது
என்பதத

இன்னும்

mirabilis)

கூறிவிடே

1905 க்கும்

மைற்றும்

அரசியல்

டவதலக்கநோன

பங்குபற்றியவர்களும் கூடே இரந்தனர். டஜர்மைனியில் செமூக ஜனநநோயகக்
கடசிதய

ஸ்தநோபிப்பதில்

டபசபலின்

முன்னநோள

செக-ஸ்தநோபகரநோக

புரடசியநோளர்களின்

இரந்தவரம் 1848 டபநோரநோடடேங்களில் பங்டகற்றவரமைநோன வில்சஹல்ம்

ததலமுதற ஒன்றின் பநோகமைநோக டசரநோடஸ்கி இரந்தநோர் என்பததயும்

லிப்சனக்ட 1900 ஆம் ஆண்டுவதர வநோழ்ந்தநோர். மைநோர்க்ஸ் மைற்றும்

கூறியநோக டவண்டும். ரிச்செநோர்ட டடே மைற்றும் டேநோனியல் தகடடேநோ ஆகிய

ஏங்கல்ஸன் சநரங்கிய நண்பரம் டஜர்மைனியில் பநோசடேன் எழுச்சியில்

வரலநோற்றநோசிரியர்களநோல்

பங்குசபற்றவரமைநோன
வநோழ்ந்தநோர்.

அததியநோவசியமைநோன

மூலபநோகமைநோக

சகநோண்டிரந்த

ஒரங்கிதணக்கப்படடு

மைதிப்புமிகுந்த

ஆவணச்

செநோடசியங்கள

செமீபததில்

சமைநோழிசபயர்க்கப்படடே

நிரந்தரப்

டசெகரமைநோன

புரடசிக்கநோன

சவளியிடேப்படடிரப்பதன்

மூலமைநோக,

அதிகமைநோன

கநோலததிற்கு

முன்டப

ரஷ்ய

எடதச்செநோதிகநோரததத

தூக்கிசயறிவது கிடடேததடடே டநரடியநோக சதநோழிலநோள வர்க்கம் ஒர
டசெநோசெலிசெப்

புரடசியில்

அதிகநோரதததக்

தகப்பற்றுவதற்கு

இடடுச்

சசெல்லும் என்ற ஒர முடிவுக்கு அவர் வரவதற்கும் இடடுச் சசென்ற
புரடசிகர

மைநோர்க்சிசெ

முழுதமையநோக

சிந்ததனயின்

நம்மைநோல்

புரிந்து

பரிணநோமை

சகநோளள

வளர்ச்சிதய

மிக

முடிந்திரக்கிறது. இந்தத

சதநோகுதியில் டசரநோடஸ்கி எழுதியது மைடடுமைல்ல, பிசளக்ஹநோடனநோவ்,
ரியநோசெடனநோவ், டமைஹ்ரிங், லுக்செம்டபர்க், பர்வஸ் மைற்றும் கநோவுடஸ்கி
எழுதிய முக்கியமைநோன கடடுதரகளும் கூடே இடேம்சபற்றுளளன. 1905
புரடசிக்குப்

பிந்ததய

சசெய்யப்படடே
புரடசி

கநோலததில்

மிகவும்

தததுவததின்

டசரநோடஸ்கியநோல்

முன்டனறியதும்
சூததிரமைநோக்கலின்

அபிவிரததி

திறம்படடேதுமைநோன
அபிவிரததி

நிரந்தரப்

குறிதத

ஒர

ஆழமைநோன புரிதலுக்கு இந்த ஆவணங்கள பங்களிப்பு சசெய்கின்றன.5
இரபதநோம்

நூற்றநோண்டின்

முதல்

தசெநோப்தததின்

வரடேங்களில், இக்கடடுதரகள, கடடேவிழ்ந்து

ஆரம்ப

சகநோண்டிரந்த

ரஷ்ய

புரடசி குறிதத தமைது பகுப்பநோய்தவ, அதற்கு முன்டனநோடடேமைநோக நிகழ்ந்த
புரடசிகர நிகழ்வுகளநோன
புரடசி,

1848

ஆகியவற்றுடேன்

புரடசிகள,

1789-94 வதரயநோன
மைற்றும்

சதநோடேர்புபடுததிக்

1871
கநோண

மைகததநோன

இன்

பநோரிஸ்

விதழந்த

பிசரஞ்சுப்
கம்யூன்
விதம்தநோன்

இக்கடடுதரகளின் மிகவும் டபநோற்றததக்க அம்செங்களநோகும். 1905 ஆம்

டசெநோர்ஜ

1906 ஆம் ஆண்டுவதர

பிசரஞ்சுப் புரடசி

டசரநோடஸ்கி ரஷ்ய புரடசியின் உந்து செக்திகள குறிதது பகுப்பநோய்வு
சசெய்வதற்கும், டபநோல்ஷிவிக்குகளின் சவற்றிக்கு ஒர தசெநோப்தததிற்கும்

அடடேநோல்ப்

1789-94 பிசரஞ்சுப்
சவகு

கநோலததுக்கு

புரடசியின்

முன்னடர

மூததசசெயல்வீரர்கள

கநோடசியில்

இரந்து

எல்லநோம்
மைதறந்து

விடடிரந்தனர் என்பது உண்தமை தநோன். ஆனநோல் அந்த நிகழ்வின்
தநோக்கம்

—சபநோரளநோதநோர

ரீதியநோக, செமூக ரீதியநோக, அரசியல் ரீதியநோக

மைற்றும் சிததநோந்தரீதியநோக— அதன் நிழல் இன்னமும் ஐடரநோப்பநோதவ
வியநோபிதது நிற்குமைளவுக்கு (இன்று வதர வியநோபிததுளளது!) மிகத
தீவிரமைநோனதநோய் இரந்தது. ஒர அரசியல் அர்ததததில் பநோர்ததநோல், நவீன
உலகம் என்படத மைகததநோன பிசரஞ்சுப் புரடசியில் சசெதுக்கப்படடேது
தநோன் என்று நிச்செயமைநோகக் கூற முடியும். பங்கு பற்றியவர்கள மைகநோ
தீரததுடேன்

டபநோரநோடிய

டபநோரநோடடேங்கள

தநோன்

அந்த

மைநோசபரம்

வரங்கநோல

நிகழ்வின்

புரடசிகரப்

மிகப்சபரம்

டபநோரநோடடேங்கதள

முன்கணிததன, அவற்றுக்குக் களம் தயநோரிததன. அந்தப் புரடசியின்
சகநோதிகலததில்

செமூகப்

டபநோரநோடடேங்களின்

அடிப்பதடேயநோன வநோர்தததகளும் கூடேப் பிறந்தன.

“Mountain” என்று

அதழக்கப்படடே
பிரதிநிதிகள

இரந்துதநோன்
தீவிர
மைன்றததின்

செமூக

நவீன

மைநோற்றததிற்கநோன

ததலதமை

ஆதரவநோளர்கள,

அதிகநோரிக்கு

இடேப்பக்கமைநோக

அமைர்ந்தனர்; பழதமைவநோதிகளும் பிற்டபநோக்குவநோதிகளும் வலப்பக்கமைநோக

“இடேது” “வலது” ஆகிய வநோர்தததகள மைடடுமின்றி
“நிரந்தரப் புரடசி” என்ற பிரடயநோகமும் கூடே பிசரஞ்சுப் புரடசியில்
அமைர்ந்தனர்.
தநோன்

மூலம்

சகநோண்டிரக்கிறது. ரிச்செநோர்ட

டடே

மைற்றும்

டேநோனியல்

டகய்டடேநோ நிரந்தரப் புரடசிக்கநோன செநோடசியங்கள என்ற புததகததிற்கு
அளிதத

3 - The Revolutions of 1848 and the Historical Foundations of Marxist Strategy1

அறிமுகததில்

சுடடிக்

கநோடடியவநோறு,

நிரந்தரப்

புரடசி

(“revolution en permanence”) என்ற கரததநோக்கம், 1789 ஜஜூன் மைநோதததில்

டவதலநிறுததங்கள நடேந்தன. 1830 ஆம் ஆண்டில் பநோரிசில் நடேந்த

இன் பிரதிநிதிகள சவர்செநோய் சடேன்னிஸ் தமைதநோனததில்

சவகுஜன ஆர்ப்பநோடடேங்கள பததநோம் செநோர்ல்ஸ் மைன்னரது வீழ்ச்சிக்கு

Third Estate

எடுததுக்

சகநோண்டே

டதநோற்றம்

புகழ்சபற்ற

சபற்றதநோகும்.

முடியநோடசியநோளர்

எதததன

செததியப்

பிரமைநோணததில்

‘டதசிய

அதவதயக்

முயற்சிகள

எடுததநோலும்

இரந்து
கதலக்க

செரி

அதன்

இடடுச்

சசென்றது.

ஆனநோலும்

“புரடசி”யில் நிதியநோதநோரம்

இந்தப்

அளிததவர்களதநோன்

ஆதநோயம்

அபிவிரததியதடேந்து

சகநோண்டிரந்த

இரந்தனர்.

சதநோழிலநோள

வர்க்கததின்

அங்கததவர்கள கூடும் இடேங்களில் எல்லநோம் டதசிய அதவ உயிர்

நிதலதமைகள,

சபற்றிரக்கும் ’ என்று அவர்கள பிரமைநோணம் எடுததுக் சகநோண்டிரந்தனர்.

டமைநோசெமைதடேந்தது. செநோமைநோனிய மைக்கள மீதநோன வரிகள உயர்ததப்படடேன,

டவறு வநோர்தததகளில் சசெநோல்வதநோனநோல்

அவர்களின்

Third Estate

இன் டதசிய

அதவ அதன் நிரந்தரததத அறிவிததது!
பிசரஞ்சுப்

புரடசி,

இறுதியில்

நவீன

அரசியலின்

வநோர்ததத

உரவநோக்கங்களுக்கு பங்களிப்பு சசெய்ததத விடே முக்கியமைநோனது, அது
நிலப் பிரபுததுவததின் செமூக மைற்றும் சபநோரளநோதநோர அடிததளததத
அழிதததும்,

ஒர

முதலநோளிததுவ

அரதசெ

ஸ்தநோபிக்கவும்

முதலநோளிததுவததின் அபிவிரததிக்குமைநோன ஒர பநோதததயத திறந்து
விடடேதுமைநோகும். அதுடவ தவிர்க்கவியலநோமைல் சதநோழிலநோள வர்க்கததின்
எழுச்சிக்கும் நவீன வடிவததில் அதமைந்த வர்க்கப் டபநோரநோடடேததின்
எழுச்சிக்கும் இடடுச் சசென்றது. இன்னும் சசெநோன்னநோல், 1794 ஜஜூதலயில்
ஜநோக்டகநோபின் செர்வநோதிகநோரம் அகற்றப்படடேதற்கு பின்னர்தநோன் வரங்கநோல
புரடசிகளுக்கநோன முதல் உளளுணர்வு, கிரநோக்கூஸ் பநோடபஃப்

குறிப்பநோக

சபற்றவர்களநோக
சநசெவநோளர்களின்

செம்பளங்கள
1831

குதறக்கப்படடேன.

நவம்பரில்

லிடயநோன்

நிதலதமைகள,

சபரகிய

நகரத

டகநோபம்,

சதநோழிலநோளர்களின்

ஆயுதடமைந்திய எழுச்சியின் வடிவததில் சவடிததது. பல நநோடகளுக்கு
அரசெநோங்க

சிப்பநோய்கள

நகதர

விடடுத

துரததப்படடேனர்.

பல

நநோடகளுக்கு பின்னர் அரசெநோங்கம் கடடுப்பநோடதடே மைறுஸ்தநோபகம் சசெய்ய
முடிந்தது

என்றடபநோதும்

கூடே,

புதிதநோக

எதிர்ப்பில்

இரந்து

எழுந்த

வர்க்கததின்

உரவநோகிய
வர்க்கப்

பநோடடேநோளி

டபநோரநோடடேததின்

எழுச்சியநோல் முதலநோளிததுவ சசெநோததுதடேதமை நலன்கள அச்சுறுததலுக்கு
உளளநோனததக்
உதறந்தது.

கண்டு

முதலநோளிததுவ

வர்க்கம்

அதிர்ச்சியில்

லூயி பிலிப்பின் ஆடசி

(Gracchus

பிரநோன்சில் லூயி பிலிப் ததலதமையிலநோன ஒர முதலநோளிததுவ

“செமை உரிதமை பதடேததவர்களின் செதி” யில்

முடியநோடசிதநோன் ஆடசி சசெய்து சகநோண்டிரந்தது. முன்னதநோக அவரது

சவளிப்பநோடதடே கண்டேது. நனவநோன புரடசிகர

உததிடயநோகபூர்வ பதவியின் சபயர் பிசரஞ்சு மைன்னர் என்று இரந்தது.

நடேவடிக்தகயின் மூலமைநோக செமூக செமைததுவததத அதடேவதற்கநோன முதல்

பிசரஞ்சுப் புரடசியும் பதினநோறநோம் லூயி இன் ததலசீவப்படடேதும்,

முயற்சியநோக அது இரந்தது.

பின்னர்

Babeuf)

ததலதமையிலநோன

(Conspiracy of Equals)

இந்த உதரயிடலடய டபநோதுமைநோன அளவுக்கு டபசி விடேக் கூடிய

அவரது

அகற்றப்படடேதும்

இதளய

தம்பியநோன

முற்றிலும்

செநோர்ல்ஸ்

விடேவில்தல

என்பதன்

விடேயமைல்ல இது, ஆனநோல் புரடசி, பிரநோன்சின் செமூகப் சபநோரளநோதநோர

மைதறமுகமைநோன

உரமைநோற்றததிற்கு மைடடும் இடடுச் சசெல்லவில்தல என்பதத ஒரவர்

துயரமைநோன

குறிததுக்

லூயியின் உறவினரநோவநோர். இவர் புரடசியின் டபநோது அரசெ குடும்பததில்

சகநோளள

புறநிதலயநோன

உந்து

டவண்டும்;

வரலநோற்று

அபிவிரததியின்

செக்திகதள

விஞ்ஞநோனபூர்வமைநோக

புரிந்து

ஒப்புதடல

வீணநோகி

பததநோம்

ததலவிதி

இது.

லூயி

பிலிப்பின்

தந்ததயநோன,

சகநோண்டே

பிலிப்

எகநோலிடடடே,

பதினநோறநோம்

இரந்து முறிததுக் சகநோண்டு வந்தடதநோடு அரசெர் சகநோல்லப்படுவதற்கும்

சகநோளவதில் ஒர மிகப்சபரம் முன்டனற்றததிற்கநோன உதடவகததத

ஆதரவநோக

அது வழங்கியது. அந்த முன்டனற்றததில் இரந்து தநோன் மைநோர்க்சிசெம்

எதிர்ப்புரடசியின் கரவியநோக அவர் ஆகியிரக்கிறநோடரநோ அல்லது ஆகக்

எழுந்து வந்தது. பிசரஞ்சுப் புரடசிக்கு பின்னர், அரசியல் வநோழ்வின்

கூடுடமைநோ என்ற செந்டதகததில் இரந்து அவர் தப்ப முடியவில்தல. 1793

பின்புலததில்

நவம்பரில்

செடே

ஆகியவற்றின்

நலன்கள,
தீவிர

சசெநோதது

மைற்றும்

முக்கியததுவம்,

வர்க்க

மிக

டமைநோதல்

முன்டனறிய

சதநோழிற்துதறமையமைநோக்கம்

உளளிடடே

சபநோரளநோதநோர மைநோற்றங்களின் தநோக்கம், புரடசிக்கநோன முன்னுணர்வுகதள
இன்னும் கூடுதல் முக்கியததுவம் வநோய்ந்த ஒன்றநோக மைநோற்றிய செமூக
டமைநோதலின் புதிய வடிவங்களுக்கு இடடுச் சசென்றது. 1806 டலடய,
கடடிடேத சதநோழிலநோளர்களின் ஒர டவதலநிறுததம் பநோரிஸல் நடேந்தது.
1817 ஆம் ஆண்டில் லிடயநோனில் சதநோப்பி சசெய்யும் சதநோழிலநோளர்கள
செம்பளக் குதறப்தப எதிர்தது டபநோரநோடடேததில் இறங்கினர். 1825 க்கும்
1827 க்கும்

இதடேயில்

உற்பததிததுதற

பநோரிஸன்

சதநோழிலநோளர்கள

தகவிதனஞர்கள
நடேததிய

அவர்

ஆனநோலும்

கில்லடடின்

அரசெகுடும்ப

மூலம்

வழி

சகநோல்லப்படடேநோர்.

எப்படியிரப்பினும் அவரது மைகன் தநோன் இறுதியில் முடியநோடசிக்கு
உயரப் சபற்றநோர், என்றடபநோதிலும் அது 1793 க்கு முன்னர் நிலவியதற்கு

சிந்ததனயநோளர்களுக்கு அதிகரிதத அளவில் சதளிவநோகியது.
எப்படியநோயினும்,

வநோக்களிததிரந்தநோர்.

மைற்றும்

முக்கியமைநோன

முற்றிலும் மைநோறுபடடே அரசியல் மைற்றும் செமூக நிதலதமைகளின் கீழ்
நடேந்ததநோகும்.
லூயி

பிலிப்

கநோடசியளிதது

ஒர

தனது

டமைலங்கி

அணிந்துசகநோண்டு

குதடேயுடேன்

ஆடசியின்

முதலநோளிததுவ

தன்தமைதய

வலியுறுததுவதற்கு முதனந்தநோர். ஆனநோல் அவரது
ஆடசி”

“முதலநோளிததுவ

‘செக்திவநோய்ந்த நிதிய உயரடுக்கினர்’ என்ற முதலநோளிததுவ

வர்க்கததின்

ஒடரசயநோர

விசுவநோசெததுடேன்
வர்க்கததின்

மைற்ற

டசெதவ

பிரிவின்
சசெய்தது.

பிரிவுகள,

நலன்களுக்கு
இதனநோல்

குறிப்பநோக

மைடடுடமை

முதலநோளிததுவ

சதநோழிற்துதற

மைற்றும்

உற்பததித துதறயுடேன் சதநோடேர்புதடேய பிரிவுகள அதிரப்தியதடேந்தன.
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நிதிய

உயரடுக்கினரின்

ஊழல்

பிரநோன்சின்

சதநோழிற்துதற

அபிவிரததிதய கீழறுக்கும் மைடடேததிற்கு எல்தலயற்று விரிந்திரந்தது.

செமூக

விவரிப்பததக்
முடியநோது:

கநோடடிலும்

சிறப்பநோக

டவசறவரநோலும்

விவரிக்க

பநோதுகநோப்பதற்கு

சமைடடேர்னிச்சிற்கு

டவறு

எந்த

வழியும் புலப்படேவில்தல.

லூயி பிலிப்பின் கீழ் பிசரஞ்சு செமூகம் எப்படி இரந்தது என்பதத

பிரநோன்சில் வர்க்கப் டபநோரநோடடேங்கள என்ற பதடேப்பில் கநோரல் மைநோர்க்ஸ்

ஒழுங்தகப்

வரலநோற்தற

திரம்பிப்

பநோர்ததநோல்,

புரடசி

சநரங்கிக்

சகநோண்டிரந்ததன் அறிகுறிகள எங்சகங்கும் சதன்படடேன. 1839 டமை
மைநோதததில்,

“Société des saisons”

(SDS)

900 அங்கததவர்களுடேன் ஒகுஸ்ட

பிடளநோன்ங்கி மைற்றும் ஆர்டமைநோன்ட பநோர்சபஸ் ததலதமையில் பநோரிஸல்

நிதிப் பிரபுததுவம் தநோன் செடடேங்கதள இயற்றியது என்பதநோல்,

ஒர

அதுதநோன்

இரந்தது

தகப்பற்றி ஒர இதடேக்கநோல அரசெநோங்கததத அறிவிததனர். ஆனநோலும்

அதிகநோரங்கள

அவர்கள எண்ணிப் பநோர்ததிரந்த உதடவகததுடேன் ஒர கிளர்ச்சி அங்கு

என்பதநோல்,

நிகழநோமைல் டபநோனது. அதன் ததலவர்கள தகது சசெய்யப்படடு சிதறக்கு

அரசு

நிர்வநோகததின்

என்பதநோல், அதுதநோன்
அதததனதயயும்

ததலதமையில்

ஒழுங்கதமைந்த

தகயில்

சபநோது

சகநோண்டிரந்தது

கிளர்ச்சிதய

ஒழுங்கதமைக்க

முதனந்தது.

நகர

செதபதய

அதுதநோன் நதடேமுதற விவகநோரங்கள மூலமைநோகவும் ஊடேகங்கள

அனுப்பப்படடேனர்.

மூலமைநோகவும் சபநோதுக் கரததில் டமைலநோதிக்கம் சசெலுததியது

எண்ணிக்தகயிலநோடனநோரின் இந்த ஆரம்ப பரிடசெநோததனகளின் டநரடி

என்பதநோல் அடத விபச்செநோரம், அடத சவடகமைற்ற ஏமைநோற்று,

விதளதவக் கநோடடிலும் அவற்றின் தநோக்கம் சபநோரளநோதநோரத தததுவம்

பணக்கநோரரநோவதற்கநோன அடத சவறிதநோன் நீதிமைன்றததில் இரந்து

மைற்றும் சமைய்யியல் துதறயிலநோன புததிஜீவித புரடசிக்கு கநோரணமைநோய்

பநோர்தவயற்டறநோர் உணவகம் வதரக்கும் எல்லநோ இடேங்களிலும்

இரந்தது. குறிப்பநோக பியர்-டஜநோசெப் புரடடேநோன் 1840 இல் சவளியிடடே

நடேந்தது. பணக்கநோரரநோவது என்றநோல் உற்பததி சசெய்து அல்ல,

புததகததத இங்கு குறிப்பிடடேநோக டவண்டும். இப்புததகததின் ததலப்பு

மைநோறநோக

தவததிரக்கும்

சசெநோதது என்பது என்ன? என்ற டகளவிதய முன்தவததது. அதற்கு

பணதததக் சகநோளதளயடிப்பதன் மூலமைநோக. ஆடரநோக்கியமைற்ற

“சசெநோதது என்பது திரடடு” என்று இரததினச் சுரக்கமைநோன மைற்றும்

மைற்றும் அறஒழுக்கமைற்ற டவடதககளின் கடிவநோளமைற்ற ஒர

சீண்டேக் கூடிய ஒர பதிதல அவர் அளிததநோர்.

ஏற்கனடவ

உந்துதல்,

அடுததவர்

குறிப்பநோக

உயர்பரப்பில்,

டசெர்தது

முதலநோளிததுவ

செமுதநோயததின்

தரணமும்

முதலநோளிததுவ

ஒவ்சவநோர

உறுதிபூண்டே

டபநோரநோளிகளின்

சிறு

சிறு

மைநோர்க்சிசெததின் டதநோற்றுவநோய்

இந்த

அரசியல் சபநோரளநோதநோரததின் மீதநோன விமைர்செனததின் சபநோரட

டமைநோகங்களுக்குளளநோக சூதநோடடேததில் இரந்து டசெர்தத சசெல்வம்

சுரக்கம் என்ற ததலப்பிலநோன இன்சனநோர திரப்புமுதனயநோன கடடுதர

செடடேங்களுடேடனடய

டமைநோதலுக்கு

வந்தது.

இயல்பநோக தனது திரப்திதயத டதடியது. இங்கு பணமும்,

1843 இல் எழுதப்படடேது.”வர்ததக விரிவநோக்கததின் ஒர இயல்பநோன

அசிங்கமும், இரததமும் ஒன்றுகலந்தன. நிதிப் பிரபுததுவம்

விதளசபநோரளநோக

என்பது

அதன்

டசெர்க்தக

இன்பங்களிலும்
பரப்பில்

செரி,

உதிரிப்

பநோடடேநோளி

வர்க்கம்

ஆடசிக்கு

நீதிமைன்றததிற்கும்

எதிரநோன

முழுவதிலும்

எதிர்ப்பு

சதநோடேர்ந்து

பங்குச்

பிரநோன்சில்

சபரகிக்

பிரபுவநோன

கண்டேம்

செமூகததின்

உச்செப்

விற்பதன

மைறுபிறப்சபடுதததநோக

அப்பநோல்,

மைடடுமைல்லநோது

ஐடரநோப்பநோ
1815

இளவரசெர்

அதமைப்புமுதறதய

நிலவியது.

சமைடடேர்னிச்தநோன்

கடடியதமைததவரநோக

இல்

ஒர

ஒடடுசமைநோதத

டமைநோசெடியின்

ஒர

விஞ்ஞநோனததத

சகநோண்டு

இடேம்சபயர்க்கப்படடேது ”9 என்ற குறிப்புடேன் இக்கடடுதர ஆரம்பிததது.
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வயதநோன

பிசரடேரிக்

ஏங்சகல்ஸ்

தநோன்

இதன்

ஆசிரியர்.

விதரவிடலடய இங்கிலநோந்தில் சதநோழிலநோள வர்க்கததின் நிதல என்ற
இன்னுடமைநோர் மைகததநோன பதடேப்தப அவர் எழுதவிரந்தநோர்.
இரப்பினும்
முக்கியமைநோனது

1840 களின்
சமைய்யியல்

புததிஜீவித
துதறயில்

அபிவிரததிகளில்
நிகழ்ந்தது.

மிக

இததுதறயில்

டஹகலின் கரததுவநோத சமைய்யியலின் மீது இளம் கநோரல் மைநோர்க்ஸ்

“துப்பநோக்கி

அளிதத விமைர்செனம் சிந்ததனயில் ஒர புரடசிதய உண்டுபண்ணியது.

முதனக் கததிகளின் ஒர குவியதலக் சகநோண்டேதநோக, விடேயங்களுக்கு

அதுடவ

பிற்பநோடு

உளளபடி

புரடசிகர

இயக்கததிற்கநோன

சகநோண்டேதநோக

சபற்ற

உளளபடியநோன

நிதலதய பநோதுகநோப்பதற்கநோன சமைடடேர்னிச்சின் வழிமுதற
உடேன்படுவதத

உரிமைம்

அபிவிரததியதடேந்த அதமைப்புமுதறதய சகநோண்டு, சசெழுதமைப்படுததிக்

ஆஸ்திரிய

பிற்டபநோக்குததன

இரந்தநோர்.

முதறயநோனது

சகநோளவதின்

செந்ததக்கும்

சகநோண்டிரந்தது.

முழுவதிலும்

அது

டதநோன்றியதத அடுதது ஆரம்பநிதலயநோன மைற்றும் விஞ்ஞநோனபூர்வமைற்ற

சநப்டபநோலியன் இறுதியநோக டதநோற்கடிக்கப்படடேதற்குப் பின்னர், அரசியல்
பிற்டபநோக்குததனம்

டதநோன்றியது,

அதன்

இரந்தது தவிர டவசறநோன்றும் இல்தல எனலநோம்.”7
ஆனநோல்

சபநோரளநோதநோரம்

செரி

வழிமுதறயிலும்

முதலநோளிததுவ

அரசியல்

இரந்தது.

என்தனப்

செர்வடதசெ

சதநோழிலநோள

வர்க்கததின்

புததிஜீவிததன

செநோரததத

சவகுஜன
வழங்கியது.

நநோம்

மைநோர்க்சின் சசெநோந்த எழுததுகடள கநோடடுவது டபநோல், அவரது அரூபமைநோன

என்பததக்

தததுவநோர்தத உதழப்புகளின் சவடிப்புமிகுந்த தநோக்கங்கள குறிதது,

குறிப்பதநோகும்” என்று ஒர விமைர்செகர் சமைடடேர்னிச்சிடேம் சதரிவிததநோர்.8

அவரது பதடேப்புகளின் மிக ஆரம்ப கடடேததிடலடய அவர் அறிந்து

சபநோறுததவதர,
புரடசியநோளர்களின்

இந்த

வழியில்

கரங்களில்

சிக்கி

சசெல்வது

என்பது

விடடிரக்கிடறநோம்

ஆனநோல் சிததந்து டபநோன நிதலயில் மைரணிததுக் சகநோண்டிரக்கும் ஒர

தவததிரந்தநோர்.

“விமைர்செனம்

என்ற

ஆயுதம்,

ஆயுதங்களநோலநோன

விமைர்செனததத இடேம்சபயர்க்க முடியநோது, செடேரீதியநோன செக்தி செடேரீதியநோன
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செக்திதயக்

சகநோண்டடே

தூக்கிசயறியப்படடேநோக

உண்தமைடய, ஆனநோல்

தததுவமும்

கூடே

டவண்டும்

அது

என்பது

சவகுஜனங்கதளப்

மைனிதத

துயரததத

பரவலநோன

கண்ணுற்றன.

பஞ்செம்

டதநோன்றியதும்

விதளச்செலில்லநோமைல்
சபநோரளநோதநோர

டபநோய்

சநரக்கடிதய

பற்றிக் சகநோண்டேவுடேன் ஒர செடேரீதியநோன செக்தியநோக மைநோறி விடுகிறது”10

இன்னும்

என்று 1844 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பததிடலடய அவர் எழுதினநோர்.

மைக்கள படடினியநோல் உயிர்விடடேனர். நூறநோயிரக்கணக்கிலநோன மைக்கள

அடுதத

தடேபஸ் மைற்றும் கநோலரநோ டபநோன்ற டநநோய்களுக்குப் பலியநோயினர். இறந்து

சில

“டஜர்மைன்

பக்கங்கள

விடுததல

தளளி

என்பது

மைநோர்க்ஸ்

மைனித

டமைலும்

குல

அறிவிததநோர்,

விடுததல.

இந்த

சிக்கலநோக்கியது.

அயர்லநோந்தில்

21,000 க்கும்

டபநோன விலங்குகளின் மைநோமிசெததத உண்டு உயிர்பிதழக்க மைக்கள

விடுததலயின் ததலயநோக இரப்பது சமைய்யியல், அதன் இரதயமைநோக

தளளப்படடேனர். சபல்ஜியததில், 700,000 மைக்கள

இரப்பது பநோடடேநோளி வர்க்கம்.”11

ஏற்பநோடடில்

1845 ஆம் ஆண்டுக்குளளநோக மைநோர்க்சும் ஏங்சகல்சும் வரலநோற்றின்
செடேவநோதக்

கரததநோக்கததத

அபிவிரததி

சசெய்து

விடடிரந்தனர்.

புரடசிகள எல்லநோம் தீர்மைநோனமிக்க ததலவர்கள மைற்றும் அவர்களது
சீடேர்களநோல் நடேததப்படடே நன்கு ஒழுங்கதமைந்த செதித திடடேங்களின்
விதளசபநோரடகள
உற்பததி

அல்ல

செக்திகளின்

என்பதத

அக்கரததநோக்கம்

அபிவிரததியநோனது

நிறுவியது.

இதுவதர

அதவ

எதற்குளளநோக அபிவிரததியுற்று வந்திரந்தனடவநோ நிலவுகின்ற அந்த
செமூகப்சபநோரளநோதநோர

நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கின்

அவசியமைநோன

உயிர்வநோழ்ந்து

அதிகநோரிகளுக்கும்

குறிப்பிடடே

மைடடேதது

அபிவிரததியநோல்

செக்திகளின்

ஒர

டமைநோதல்கள

நிகழ்ந்தன.

பிரநோன்சில்

புரடசியின் அணுகுமுதற
பிரநோன்சின் மைக்கள கிளர்ச்சி, லூயி பிலிப்பின் ஆடசிக்கும் பல்டவறு
முதலநோளிததுவ அரசியல் டபநோக்குகதளக் சகநோண்டே (நிதி நலன்களின்
நலன்கள

உற்பததி

இதடேயில்

விதலகள இரடடிப்பநோயின. டவதலவநோய்ப்பின்தமை விகிதம் விண்தணத
சதநோடடேது.

நகர்வில்

மைநோறநோக

இன்னும்

சரநோடடியின் விதலகள கடுதமையநோக உயர்ந்தன, உரதளக்கிழங்கின்

செர்வநோதிகநோரததிலும்

முடியநோது,

சகநோண்டிரந்தனர்.

வியன்னநோவிலும் கதியற்ற நிதலதமைகளநோல் மைக்களுக்கும் ஆயுதடமைந்திய

விதளவுகடள புரடசிகள. ஆக, புரடசியின் மூலததத சிந்ததனகளின்
கநோண

சபநோது நிவநோரண

ஆயிரக்கணக்கநோடனநோர் தநோனதரமைததத நம்பி வநோழ்ந்தனர். டபர்லினிலும்

செமூக உறவுகளுடேன் அடேக்கமுடியநோத டமைநோதலுக்கு வரகின்ற ஒர
சிக்கலநோன

அதிகமைநோன

அதிகநோர

விலக்கப்படடேதிலும்

நிதலகளில்

இரந்து

அதிரப்தியதடேந்த

சதநோழிற்துதற
தநோரநோளவநோதிகள,

பக்குவப்படுததப்படடிரக்கும்

மைற்றும் செற்டறறக் குதறந்த மைடடேததில் ஒர குடியரதசெ உரவநோக்க

செமூகததின் செமூகப் சபநோரளநோதநோர ஒழுங்கதமைப்பில் தநோன் கநோணக்

ஆதரிதத கூடுதல் ஜனநநோயகததன்தமை பதடேதத டபநோக்குகள ஆகியதவ

கூடியதநோக இரக்கும். உற்பததி செக்திகளின் அபிவிரததிக்கும் நிலவும்

இதில்

செமூக

இதடேயிலநோன

உறவுகளுக்கும்

டபநோரநோடடேததில்

தனது

இதடேயிலநோன
அரசியல்

முரண்பநோடு

சவளிப்பநோடதடேக்

வர்க்கப்
கநோண்கிறது.

இரந்தன)

சபரகி

அரசியல்

வளர்ந்த

எதிர்ப்பு

பதடடேங்கதளத

இயக்கததிற்கும்

தீவிரமைநோக்கியது.

இந்தப்

டபநோக்குகளின் நன்கறிந்த, கூடுதல் தீவிரமைநோன பிரதிநிதிகளில் ஒரவர்

இதுதநோன் நவீன செமூகததில், உற்பததி செநோதனங்கதள உதடேதமையநோகக்

தநோன்

சகநோண்டிரக்கும் முதலநோளிததுவ வர்க்கததிற்கும் உதழப்பு செக்திதய

1848 க்கு முன்னதநோக ஆடசிதய தனது டபச்சில் மிக ஆடவசெமைநோகத

மைடடுடமை உதடேதமையநோகக் சகநோண்டிரக்கும் சதநோழிலநோள வர்க்கததிற்கும்

தநோக்குவநோர்

என்பதநோல்,

இதடேயிலநோன டமைநோதலின் பிரதநோன வடிவமைநோக உரசவடுக்கிறது.

இவரக்குக்

கிடடியது. இவர்

அசலக்செநோண்டேர்-ஒகுஸ்ட

லுதுர-டரநோலன்

பிசரஞ்சுத

(1807-1874).

சதநோழிலநோளர்களின்

நிறுவிய

La

Réforme

இவர்
ஆதரவு

என்ற

ஒர

1847 ஆம் ஆண்டில் மைநோர்க்சும் ஏங்சகல்சும் நீதிக் கழகததில்

சசெய்திததநோள கணிசெமைநோன வநோசெகர்கதளப் சபற்றது. மைக்கள ஆதரதவப்

இதணந்தனர், அது விதரவில் கம்யூனிஸ்ட கழகம்

சபற்ற இன்சனநோர மைனிதர் லூயி பிடளநோன்ங் (1811-1882). இவர் ஒர

என ஆனது. 1847 இன் பிற்பகுதியில் கம்யூனிஸ்ட கடசி அறிக்தக

டசெநோசெலிஸ்ட என்டற அறியப்படடேநோர் என்றநோலும் டசெநோசெலிசெம் குறிதத

என்ற வடிவததில் ஒர டவதலததிடடேததத எழுதுவதற்கு அவர்கள

இவரது கரதது ரநோபர்ட ஓவன், சசெயிண்ட சீடமைநோன் மைற்றும் எததியநோன்

கழகததநோல் பணிக்கப்படடேனர். அது உலக வரலநோற்றின் பநோததயில்

கடப டபநோன்ற கற்பனநோவநோத சிந்ததனயநோளர்களின் சசெல்வநோக்தகடய

ஏற்படுததிய

பிரதிபலிததது. முன்டனற்றம் என்பது மைனிதனின் தூய்தமை டநநோக்கும்

(League for the Just)

மைநோற்றம்

எதததகய

முக்கியமைநோனது

என்பதத

நநோம்

தன்தமையில்

அதனவரம் அறிடவநோம்.

கம்யூனிஸ்ட கடசி அறிக்தக சவளியநோன செமையததிற்சகல்லநோம்,
ஐடரநோப்பநோ அரசியல் சவடிப்பின் விளிம்பில் நின்று சகநோண்டிரந்தது.
டசெநோசெலிசெ தததுவநோசிரியர்களின் உதழப்புக்கு சுயநோதீனமைநோன வதகயில்,
முதலநோளிததுவமைநோனது, உதழக்கும் மைக்களின் பரந்த பிரிவுகளின் மீது
ஒர

நநோசெகரமைநோன

தநோக்கதததக்

சகநோண்டிரந்த

ஒர

சபரம்

சபநோரளநோதநோர சநரக்கடியின் வலியில் முனகிக் சகநோண்டிரந்தது. 184647

ஆம்

டவசறந்த

ஆண்டுகள
கநோலததின்

பதசதநோன்பதநோம்
செமையததத

விடேவும்

நூற்றநோண்டின்
சபரியசதநோர

முந்ததய
அளவில்

இரந்து

இயல்பநோகப்

பநோய்வதநோக

அவர்

கரதினநோர்.

டசெநோசெலிசெம் என்பது வன்முதற மிகுந்த புரடசியநோல் டதநோன்றும் என்பதத
அவர் எதிர்ததநோர். மைநோறநோக அவரது டபச்சில் இரக்கும் அதசெக்க
முடியநோத கநோரண நியநோயததில் இரந்தும் தூண்டும் செக்தியில் இரந்தும்
தநோன் டதநோன்றும் என்று கரதினநோர். புரடசி சவடிப்பதற்கு முன்னதநோக,
பிடளநோன்ங்க்

அவ்வப்டபநோது

ஏங்சகல்தஸையும்

செந்திதது

வந்தநோர்.

ஏங்சகல்சுக்கு இவரக்கும் இவரது கூடடுக்கலதவ டயநோசெதனகளுக்கும்
முழுக் கவனம் அளிப்பது என்பது கடினமைநோன டவதலயநோக இரந்தது.
1847 மைநோர்ச்சில் மைநோர்க்சுக்கு எழுதிய ஒர கடிதததில் ஏங்சகல்ஸ்,
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பிடளநோன்ங் எழுதிய பிசரஞ்சுப் புரடசியின் வரலநோறு குறிதது பின்வரம்

முதலநோளிததுவம் எதிர்சகநோளளவில்தல. அதனநோல் தநோன் 1790 களில்

கரதததக் கூறுகிறநோர்:

பதழய ஆடசிதய டநநோக்கிய முதலநோளிததுவ வர்க்கததின் புரடசிகர

“செரியநோன

ஊகங்களும்

எல்தலயற்ற

டபரநோர்வமும்

விகிதமைற்றுக் கலந்த கலதவ இது. செநோர்செலில் இரக்கும்டபநோது
முதல்

சதநோகுதியில்

பநோதி

மைடடுடமை

படிதடதன்...

ஆர்வக்டகநோளநோறின் சிததிரதததடய அது சகநோடுக்கிறது
un

drôle

d’effet].

சகநோண்டு

ஏடதனும்

நல்லசதநோர

ஒரவதர

[Ça fait

அவதநோனதததக்

அப்டபநோது

தநோன்

ஆச்செரியப்படுததியிரப்பநோர், அதற்குளளநோக மிகப் பயங்கரமைநோன
கிறுக்குததனததில் ததலக்குப்புற விழுந்து விடுகிறநோர்.”12
1847-48 இதலயுதிர் கநோலம் மைற்றும் குளிர்கநோலததின் டபநோது,
எதிர்க்கடசிதயச் டசெர்ந்த முதலநோளிததுவப் டபநோக்குகள எல்லநோம் மைக்கள
ஆதரதவ ஈர்க்க “நிதிதிரடடேல் விரந்து”களுக்கு

—ஒர

மைக்கள

குதறக்கப்படடேது.

வரதகதய
தீவிர

அதிகரிக்க

நிதல

விதல

சகநோண்டேவரநோன

சதநோடேர்ந்து

லுதுர-டரநோலனும்

டசெநோசெலிஸ்டேநோன லூயி பிடளநோன்ங்கும் பரந்த நடுததர வர்க்கதததயும்
சதநோழிலநோள வர்க்கப் பங்டகற்தபயும் ஈர்க்கும் வண்ணம் தமைது சசெநோந்த
விரந்துகளுக்கு
வசெதியநோன

கூடடேநோக

மைற்றும்

ஏற்பநோடு

பழதமைவநோத

சசெய்தனர்.

எதிர்ததரப்பிலிரந்த

முதலநோளிததுவ

பிரிவினர்

இந்த

விரந்துப் பிரச்செநோரததில் சமைநோததமைநோய் அதிரப்தி கண்டேனர். லூயி
பிலிப்புடேன் ஒர பகிரங்கமைநோன டமைநோதலின் செநோததியததத அவர்கள
சிந்திததுப் பநோர்க்கவில்தல, குறிப்பநோக இந்த விரந்துகள தங்களின்
விடவக

உணர்வுக்கு

கடடுப்பநோடடிற்கு

மைநோறநோக,

சவளிடய

சசெநோததுதடேதமை

நிகழ்கின்ற

மைக்கள

நலன்களின்

டபநோரநோடடேங்களுக்கு

ஊக்குவிதது விடும் என்று அவர்கள அஞ்சினர். அடடேநோல்ப் திடயர்
(இறுதியில்

பநோரிஸ்

கம்யூனின்

இடேம்பிடிததவர்) விரந்து

செமைரசெமைற்ற

டமைதசெ

எதிரியநோக

விரிப்புகளின்

மிக மிகத தீர்மைநோனகரமைநோனதநோக இரந்தது. ஆயினும் ஒன்தற கடடேநோயம்
குறிப்பிடே டவண்டும். சபரம் புரடசியின் அதீத தீவிரமையம் என்பது,
சபநோதுவநோக பதினநோறநோம் லூயியுடேன் ஒர அரசியல் செமைரசெததிற்கநோய்
முதனந்து டவதல சசெய்து சகநோண்டிரந்த முதலநோளிததுவ வர்க்கததிடேம்
இரந்து உரவநோனதில்தல, மைநோறநோக sans culottes என்று அதழக்கப்படடே
நகர்ப்புறததின் பரந்த சவகுஜன மைக்களிடேம் இரந்டத உரவநோனதநோகும்.
அவர்களிடேம் இரந்துதநோன் ஜநோக்டகநோபின் ததலவர்கள தங்களுக்கநோன
பிரதநோன

வரலநோற்றில்

கீடழ

புரடசியின்

சசெங்சகநோடி இரப்பதத தநோன் உணர்வதநோக எச்செரிததநோர்! முதலநோளிததுவ
வர்க்கமைநோனது, ஜனநநோயகச் சீர்திரததததின் ஏடதனுசமைநோர வடிவததத

பிரிவுகளுக்குள

இரந்த

இந்த

அச்செமைநோனது 1789-94 சபரம் புரடசிக்குப் பிந்ததய பிசரஞ்சு செமூகததின்
(இன்னும்

விரிவநோய்

ஐடரநோப்பிய

செமூகததின்)

கடடேதமைப்பிலநோன

ஆழமைநோன மைநோற்றங்களின் சவளிப்பநோடேநோக இரந்தது. 1789 இல்
Estate

Third

இன் பிரதிநிதிகள சவர்செநோயில் கூடியடபநோது, நிலப்பிரபுததுவ

ஆடசிக்கநோன சவகுஜன எதிர்ப்புக்குள இரந்த வர்க்கப் பிளவுகள
அபிவிரததியதடேயநோமைல்

இரந்தன.

பதினநோறநோம்

லூயியுடேனநோன

டமைநோதலின் டபநோது, சதநோழிலநோள வர்க்கததத அடிப்பதடேயநோகக் சகநோண்டே
ஒர

டசெநோசெலிசெ

சசெநோததுதடேதமைதய

எதிர்ப்பின்,

அதநோவது

மைடடுமைல்லநோமைல்

புரடசி

அவர்களது

டமைலும்

சதநோடேர்ந்த

டமைலும்

இடேது

கலக

டநநோக்கித

லூயி

பிலிப்பின்

ஆடசிக்கும்

முதலநோளிததுவ

ரீதியநோன

எதிர்ப்பு

அணிக்கும் இதடேயிலநோன அரசியல் டமைநோதல் சதநோழிலநோள வர்க்கததின்
எழுச்சியநோல் டமைலும் தீவிர சிக்கலுற்றது. பிசரஞ்சு மைற்றும் ஐடரநோப்பிய
செமூகததிலநோன

இந்த

தீர்மைநோனகரமைநோன

மைநோற்றம்

1848

முக்கியததுவம்

முதலநோளிததுவ

இன்

புரடசிகளில்

ஒர

பதடேதததநோய்

நிரூபணமைநோனது.

நடேப்பு

ஆடசிகளுக்கநோன

தநோரநோளவநோதிகள

எதிர்ப்பநோளர்களநோய் தங்கதளக் கண்டேனர் என்ற டபநோதிலும், அவர்களது
எதிர்ப்தபயும்

ஜனநநோயகததிற்கநோன

அவர்களது

உறுதிப்பநோடதடேயும்

சதநோழிலநோள வர்க்கததின் டசெநோசெலிசெ அபிலநோதசெகள குறிதத அவர்களது
மைநோசபரம் அச்செம் சூழ்ந்து சகநோண்டேது. இந்த முரண்பநோடுகள தநோன்,
அதநோவது முதலநோளிததுவ வர்க்கததின் ஜனநநோயகப் பநோசெநோங்குகளுக்கும்
அவர்களது

செடேரீதியநோன

நலன்களுக்கும்

முதலநோளிததுவ

சசெநோததுதடேதமைதயப்

இதடேயிலநோனதும்,

பநோதுகநோப்பதற்கு

உறுதிபூண்டே

முதலநோளிததுவ வர்க்கததிற்கும் சசெநோததற்ற சதநோழிலநோள வர்க்கததிற்கும்
இதடேயிலநோனதுமைநோன

முரண்பநோடுகள

தநோன்,

1848

புரடசிகளின்

முடிவுகதள தீர்மைநோனிததன.
லூயி பிலிப் ஆடசியின் அரசியல் சநரக்கடி சவகுகநோலமைநோய்
தயநோரிக்கப்படடிரந்தது. ஆடசி, புரடசிக்கு விததிடடுக் சகநோண்டிரந்தது

ததலயீடு சசெய்யக் கூடும் என்று அஞ்சியது.
வர்க்கததின்

சபற்றனர்.

1848 ஆம் ஆண்டுக்குளளநோக, நநோம் இதுவதர விவநோதிததவநோறு,

வலியுறுததியடபநோதிலும், அரசியல் டபநோரநோடடேததில் சதநோழிலநோள வர்க்கம்

முதலநோளிததுவ

ஆதரவிதனப்

எழுச்சிகளநோல்தநோன்
தளளப்படடேது.

தடடு 10 டேநோலர்

நிர்ணயிக்கும் இன்தறய விரந்துகளின் ஆரம்ப வடிவம்— ஏற்பநோடு
சசெய்தன.

மைடனநோபநோவம் அதற்கு அதர நூற்றநோண்டு பிந்ததய கநோலததத விடேவும்

நிலப்

பிரபுததுவ
முதலநோளிததுவ

சசெநோததுதடேதமைதயயும் அச்சுறுததிய ஒர எதிர்ப்பின், பயங்கரததத

என்ற

ஒர

தீர்க்கதரிசென

எச்செரிக்தகதய

1848

ஜனவரியில்

டு

சரநோக்குவில் கூறியிரந்தநோர். என்றடபநோதிலும் மூன்று நநோள கிளர்ச்சி
வன்முதறயிடலடய ஒடடுசமைநோததமைநோன இற்றுப் டபநோன கடடேதமைப்பும்
நிதலகுதலந்து

விடும்

என்பதத

சவகுசிலடர

எண்ணிப்

பநோர்ததிரந்தனர். டு சரநோக்குவில் இன் எச்செரிக்தகதய மைன்னடர கூடே
டகலி

சசெய்தநோர்:“பநோரிஸ்கநோரர்கள

குளிர்கநோலததில்

புரடசிதய

சதநோடேங்குவதில்தல” என்றநோர் அவர்.“சூடேநோன சூழலில் தநோன் அவர்கள
கடடுமீறுவநோர்கள. பநோஸ்டியில் ஜஜூதலயில் கடடுமீறினநோர்கள, பூர்டபநோன்
அரியதணதய ஜஜூனில் மீறினநோர்கள. ஆனநோல் ஜனவரி பிப்ரவரியில்
எல்லநோம் அப்படி சசெய்ய மைநோடடேநோர்கள.”13
பிப்ரவரி 1848 பநோரிசில்
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1848 பிப்ரவரி 22 அன்று எதிர்ப்பநோளர்கள நடேதத திடடேமிடடிரந்த
ஒர மைநோசபரம் விரந்திதன தடுப்பதற்கு, அரசெநோங்கம் முயற்சிதததில்

விடடு ஓடினநோர். புரடசி சவற்றி சபற்று விடடேது, 500 உயிர்களுக்கும்
குதறவநோகடவ அதற்கு விதல சகநோடுக்கப்படடிரந்தது!

தநோன் பிரச்சிதன சதநோடேங்கியது. அததனயடுதது கூடடேததத ஈர்ப்பதற்கு
விரந்தின்

கடடேணமும்

குதறக்கப்படடேது.

அதனநோல்

பின்வநோங்கிய

(Champs-Elysées)

அரசெநோங்கம், விரந்திதன செநோம்ப்ஸ்-எலிடசெ

அரகில்

ஏடதனும் ஒர சசெழிப்பநோன பகுதியில் நடேததிக் சகநோளளலநோம் என்று
உடேன்படடேது, ஆனநோலும் விரந்து முடிந்தவுடேன் உடேடன கதலந்து விடே
டவண்டும்

என்றும்

நிபந்ததன

விதிததது.

இந்த

அவமைதிப்பநோன

நிபந்ததனதய ஏற்றுக் சகநோளவதற்கும் முதலநோளிததுவ வர்க்கததத
டசெர்ந்த ஏற்பநோடடேநோளர்கள பலரம் விரப்பததுடேன் இரந்தனர், கநோரணம்
அவர்கள ஆடசிதயக் கண்டு பயந்தநோர்கள என்பதநோல் மைடடுமைல்ல,
மைநோறநோக

சபரம்

கூடடேம்

களததில்

நிற்பது

குறிதத

அச்செம்

அவர்களுக்டகயும் இரந்தது என்பதநோலும் தநோன். ஆனநோலும் லுதுரடரநோலன் மைற்றும் Réforme குழுவில் இரந்த அவரது ஆதரவநோளர்கள
இதற்கு ஒப்புக்சகநோளள மைறுததனர். பிப்ரவரி 22 அன்று கநோதல பிளநோஸ்
டு லநோ மைடலன்

இல் கூடுவதற்கும் பின்

(Place de la Madelaine)

அங்கிரந்து செநோம்ப்ஸ்-எலிடசெ வழியநோக விரந்து நதடேசபறும் இடேததிற்கு

கூடடேமைநோக ஊர்வலம் சசெல்வதற்கும் அவர்கள பநோரிஸ் மைக்களுக்கு
அதழப்பு

விடுததனர்.

கநோணததக்க

முதலநோளிததுவ

ஏறக்குதறய

அதழப்பிற்கு

எதிர்ப்பு

எதிர்ப்புடேன்

அதததன

அதடேயநோளம்

சசெய்திததநோளகளுடமை

சதரிவிததன.

இந்த

சமைநோதத

இந்த

விடேயமுடமை

ஆடசியுடேன் ஒர டமைநோதலுக்கு இடடுச் சசென்று ஆர்ப்பநோடடேக்கநோரர்கதள
குரதியநோற்றில் அடேக்கி ஒடுக்குவதில் முடியக் கூடிய ஒர செநோகசெ
முயற்சி என்பதநோக அதவ கரதின.
ஒர டமைநோதல் நடேந்தது. கடடுக்கடேங்கநோத கூடடேம் டபரந்துகதள
புரடடிப்

டபநோடடேது,

சதர

விளக்குகதள

உதடேததது.

ஆயினும்

டபநோலிசும், டதசியக் கநோவல் பதடேயும் சூழ்நிதலதயக் தகயநோளும்
திறம்பதடேததிரந்ததநோகடவ டதநோன்றியது. 22 ம் டததி மைநோதல, சூழ்நிதல
கடடுப்பநோடடில்

இரப்பதநோன

நம்பிக்தகயிடலடய

இரந்தநோர்.

ஆனநோல்

அடுதத

நநோள

கூடடேம்

இரந்தது.

டதசியக்

கநோவல்

பதடேக்குளளும்,

லூயி

இன்னும்

பிலிப்
சபரிதநோக

குறிப்பநோக

ஏதழ

மைநோவடடேங்களில் இரந்தநோன பிரிவுகளுக்குள, கிளர்ச்சியின் அறிகுறிகள
சபரகின.

அடுதததநோக,

சதநோழிலநோளர்கள

பிப்ரவரி

கலகததில்

23

இறங்கினர்.

அன்று

மைநோதல,

எடடு

பநோரிஸ்

மில்லியனுக்கும்

அதிகமைநோன நதடேபநோததக் கற்கதள டசெகரிதது விடடேனர், 400,000 க்கும்
அதிகமைநோன மைரங்கதள சவடடி வீழ்ததினர். பிப்ரவரி 24 ஆம் டததி
கநோதலக்குளளநோக, சுமைநோர்

1500 தடுப்பு

நிதலநிறுததப்படடிரந்தன. தனது

பிரதமைர்

ஏற்பநோடுகள
பிரநோன்சுவநோ

கிசூ

தவ

என்று லூயி பிலிப் நம்பினநோர். ஆனநோல் இந்த நடேவடிக்தக தநோமைதமைநோன
புரடசியில்

விடடேது. பநோரிஸ்
தனது

சூழ்நிதலதய

புகழ்சபற்ற

மைதிப்பிடடேதுடேன்

குடும்பததிற்கு

டநர்ந்த

எது

சசென்ற

கதிதயயும்

எண்ணிப் பநோர்தத லூயி பிலிப் பதவிதயத துறந்து விடடு நநோடதடே

பிடிக்கப்டபநோகின்றது?

முதலநோளிததுவ

வர்க்கதததயும்

நடுததர

வர்க்கததின் வசெதியநோன பிரிவுகதளயும் சபநோறுததவதர, சவற்றிதய
உண்தமையிடலடய

வரடவற்கிறநோர்களநோ

என்பதிடலடய

அவர்கள

நிச்செயமைநோக இல்தல. லூயி பிலிப் மீது அழுததம் சகநோடுதது அவதர
சிலவதக

டதர்தல்

சீர்திரததததிற்கு

நிர்ப்பந்திக்கடவ

முதலநோளிததுவததத டசெர்ந்த எதிர்ப்பநோளர்கள முயன்று வந்திரந்தனர்.
இப்டபநோடதநோ அவர்கள தகயில் புரடசி வந்து நிற்கிறது, அதனுடேன்
லூயி பிலிப்தப சவற்றிகரமைநோகத தூக்கிசயறிந்ததில் உற்செநோகமைதடேந்த
பரந்த

சதநோழிலநோளர்களின்

முன்நின்று
டசெர்ந்த

எதிர்பநோர்ப்புகளும்

சகநோண்டிரக்கின்றன.

எதிர்ப்பநோளர்களின்

தநோரநோளவநோத

மிகவும்

அபிலநோதசெகளும்
முதலநோளிததுவததத

நன்கறியப்படடே

பிரதிநிதிகளில்

அடநகரம் விடேயங்களின் இந்த துரித மைநோற்றங்களநோல் அதிர்ச்சியும்
குழப்பமும்

அதடேந்து

விடடேனர்.

செமைநோளிதது

தமைது

அரசியல்

செமைநிதலதயப் பரநோமைரிததுக் சகநோண்டிரந்த ஒர சிலரில் ஒரவர் தநோன்
அல்டபநோன்ஸ்

டு

முதலநோளிததுவ

லமைநோர்டின்,

பிரபல

வர்க்கததின்

கநோதல்

மைழுங்கிய

கவிஞர்.

மைற்றும்

பிசரஞ்சு

சுயநலமைநோன

அபிலநோதசெகதள பரவசெமைநோன வநோய்வீச்சில் சவளிப்படுததுவதற்கு தமைது
இலக்கியத திறன்கதளப் பயன்படுததியவர்.
வழக்கமைநோன

சவற்றநோடவசெப்

டபச்சுகளுக்கும்

ஆழமைநோன

உதரதயப் டபநோன்றசதநோர டதநோற்றததத வழங்கக் கூடிய தகடதர்ந்த
வநோய்வீச்சு விததகர்கள டபநோன்ற இதததகய மைனிதர்கள ஒவ்சவநோர
புரடசியின் ஆரம்ப கடடேங்களிலுடமை டமைசலழுச்சி கநோண்பது வழக்கம்.
எழுபது வரடேங்கள தநோண்டி ரஷ்ய புரடசியில் அடத பநோததிரததத
அசலக்செநோண்டேர் சகரன்ஸ்கி ஆற்றினநோர். லூயி பிலிப் பதவி துறந்து
பறந்து விடடே பின்னர் இரந்த சபரம் குழப்பததிற்கு இதடேடயயும்
மைக்களிடேம் இரந்து வந்த தீவிர அழுததததின் கீழும், லமைநோர்டடின்
நகரசெதப

(Hôtel de Ville)

சமைநோடதடே மைநோடியில் இரந்து இரண்டேநோம்

குடியரசின் ஸ்தநோபகததத பிரகடேனம் சசெய்தநோர். உண்தமையில் குடியரசுப்
பிரகடேனததத லமைநோர்டடின் எதிர்ததநோர். ஆனநோல், 1830 இல் பததநோம்
செநோர்ல்ஸ்

தூக்கிசயறியப்படடேதில்

என்பதத

நன்கறிந்திரந்த

எந்தப்

பலனும்

கநோணவில்தல

பநோரிஸ் மைக்கள மைறுபடியும் சவற்றியின்

பலன்கள கிடடேநோமைல் ஏமைநோந்து விடேக்கூடேநோது என்பதில் தீர்மைநோனகரமைநோய்
இரந்தனர்.

நகசரங்கிலும்

பதவிநீக்கம் சசெய்வதன் மூலமைநோக ஆர்ப்பநோடடேங்கதள கடடுப்படுததலநோம்
ஒன்றநோகி

ஆனநோல் அகற்றப்படடே முடியநோடசியின் இடேததத யநோர் அல்லது

டதர்தலுக்குப்

பின்னர்

அதிகநோரததத

சபறுவதற்கநோய்

இரந்த

புதிய இதடேக்கநோல அரசெநோங்கததில் முதலநோளிததுவததின் பழதமைவநோத
பிரதிநிதிகளதநோன் ஏறக்குதறய ஒடடுசமைநோததமைநோய் இரந்தனர். தீவிரமைய
அதடேயநோளததுடேன் இரந்த ஒடரசயநோர மைனிதர் அசலக்செநோண்டேர் லுதுரடரநோலன் மைடடுடமை. லுதுர-டரநோலன் ஐ அரசெநோங்கததில் டசெர்க்க டவண்டும்
என்று டகநோரிய லூயி பிடளநோன்ங், கதடேசியில், தன்தனயும் ஆல்டபர்ட
என்று
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அதழக்கப்படடே

ஒர

சதநோழிலநோளிதயயும்

இதடேக்கநோல

அரசெநோங்கததின்
இயன்றது.

சசெயலர்களநோக

முதலநோளிததுவ
என்பது

நியமிததுக்

வர்க்கததத

அடிப்பதடேயில்

தனது

சகநோளள

மைடடுடமை

சபநோறுததவதர, புதிய
வர்க்க

குடியரசு

நலன்கதளத

சதநோடேர்ந்து

பநோதுகநோக்கவிரக்கும் ஒர அரசியல் கடடேதமைப்பு என்டற கரதியது.

அதழக்கப்படடேது. சதநோழிலநோளர்களின் நிதலதமைகதள விசெநோரிப்பதற்கும்
ஆடலநோசெதனயளிப்பதற்கும்

மைடடுடமை

பதடேதததநோக

வநோரங்கள

இரந்தது.

இந்த

ஆதணயம்

சசெல்லச்

அதிகநோரம்

சசெல்ல,

இந்த

ஆதணயததின் தகயநோலநோகநோததனததநோல் சதநோழிலநோளர்களின் சவறுப்பு
சதநோடேர்ந்து அதிகரிததுச் சசென்ற வண்ணம் இரந்தது.

ஆனநோல் சதநோழிலநோள வர்க்கடமைநோ, உதழக்கும் மைக்களின் நலன்களுக்கு

டவதலகள

ஏற்ற வதகயில் செமுதநோயததத மைறுகடடுமைநோனம் சசெய்கின்ற ஒர செமூக

சதநோழிலநோளர்களுக்கும்

குடியரசின்

என்று

மூலநோதநோரமைநோய் எழுந்தது. லூயி பிடளநோன்ங் அர்ததமுளள டவதலகதள

டகநோரியது. புதிய குடியரசெநோனது உதழக்கும் மைக்களின் வநோழ்க்தக

வழங்குகின்ற கூடடுறவு வதகப்படடே ஒன்தற ஆரம்பததில் கற்பதன

நிதலதமைகதள

சசெய்து

தன்தமைகதள

அரசெநோங்கம்

அரசெநோங்கம்

டமைம்படுததப்

ஏற்க

பநோடுபடும்

ஆரம்பததில்

டவண்டும்

என்டற

நம்பிக்தகதய,

இதடேக்கநோல

அல்லது

பின்னர்

நிரூபணமைநோனது டபநோல் பிரதமைகதள, விததததது. பிப்ரவரி 25 அன்று

“சதநோழிலநோளர்களுக்கு வநோழ்க்தகக்கநோன
ஊதியததிற்கு உததிரவநோதமைளிக்க” உறுதி பூண்டேது. “ஒவ்சவநோர
புதிய

அரசெநோங்கமைநோனது

மைனிதரக்கும்

டவதலக்கநோன

வநோக்குறுதியளிக்கிறது.”

உரிதமைக்கு

இந்த

உததரவநோதமைளிக்க

அறிவிப்பு

சபரம்

இது

உற்செநோகததுடேன்

விடேயம்

தநோன்

இதடேக்கநோல

இதடேயிலநோன

தவததிரந்தநோர்.

அரசெநோங்கததுக்கும்

டமைநோதலுக்கு

தமையமைநோன

“செமூகப் படடேதறகதள”

அந்த

(Social

உரவநோக்க அவர் வலியுறுததினநோர். டதசிய படடேதறகள

Workshops)

எல்லநோம் டவதல வழங்கினநோல் கூடே அதவ ”ஒப்புக்கநோன டவதல”யநோய்
இரந்தடத தவிர உரப்படியநோய் எந்த டவதலயும் வழங்கவில்தல.
சதநோழிலநோளர்கதள திரப்திப்படுததும் ஒர வதகயில் இந்த டவதலப்
பிரச்சிதன

நிவர்ததி

திடடேமைநோனது

சசெய்யப்படேத

பநோரிசுக்கு

தவறிய

சவளிடய

நிதலயில்,

அதிரப்திதயச்

இந்தத

செம்பநோதிததது.

வரடவற்கப்படடேது. புரடடேநோன் எழுதினநோர்: “1848 புரடசிடய உன் சபயர்

குறிப்பநோக

என்ன?” பதில்? “என் சபயர் டவதல சசெய்வதற்கநோன உரிதமை.”

மைநோனியமைளிக்கடவ தமைது வரிகள பயன்படுவதநோக பரந்த கிரநோமைப்புற

ஒர வநோரம் கழிதது, மைநோர்ச் 2 அன்று, பநோரிஸல் 10 மைணி டநர

பநோரிஸ்

மைக்கள நம்பத

சதநோழிலநோளர்கள

சும்மைநோயிரப்பதற்கு

சதநோடேங்கினர். வநோரங்கள சசெல்லச் சசெல்ல, இந்த

டவதலநநோதளயும் நநோடடின் பிற பகுதிகளில் பதிசனநோர மைணி டநர

விடேயம் பிற்டபநோக்கநோன முதலநோளிததுவ அரசியல்வநோதிகளின் தகயில்

டவதலநநோதளயும் நிதலநிறுததிய இன்சனநோர செடடேததத அரசெநோங்கம்

சிக்கி, அவர்கள கிரநோமைப்புற சவகுஜன மைக்கதள நகர்ப்புற சதநோழிலநோள

சசெயல்படுததியது.
உதழப்தப”

அடுதது

(sweated

குறிப்பிடடேசதநோர

இன்சனநோர

labour)

விதலயில்

—ஒர

டவதலதய

செடடேம்

“சகநோததடிதமை

சதநோழில்

ஒப்பந்ததநோரர்

ஊக்கததின் முதல் ஆரவநோர அதல வடிந்து விடடே நிதலயில்,

அந்த

அரசியல் சூழல் டமைலும் டமைலும் சதநோழிலநோளர்களுக்கு எதிரநோனதநோய்

டவதலதய இன்னும் குதறந்த ஊதியததில் சசெய்து சகநோடுப்பதற்கு

திரம்பியது. பிப்ரவரி புரடசி விடுவிதத செமூக செக்திகளநோல் மிரண்டு

சதநோழிலநோளர்கதள

டபநோயிரந்த லமைநோர்டடின் மைற்றும் பிற முதலநோளிததுவ அரசியல்வநோதிகள

தற்கநோலிக

சபறுவநோர், பின்

வர்க்கததிற்கு எதிரநோகத தூண்டி விடே முதனந்தனர்.

அடிப்பதடேயில்

பணியமைர்ததிக்

சகநோளவநோர், இதன்மூலம் ஒப்பந்ததநோரர் அடுததவர் உதழப்பில் சபரம்

எல்லநோம்

இலநோபம் ஈடடிக் சகநோண்டிரந்தநோர்— ஒழிததது. இப்டபநோது வணிகததில்

சசெய்தனர்.

ஒர

(முதலநோளிததுவத

பரவலநோன

சசெநோன்னநோல்,

வழிமுதறயநோக

மைநோறி

விடடிரக்கின்ற,

இன்னும்

“தற்கநோலிக சதநோழிலநோளர் முகதமைகள” என்ற சபயரில்
வணிகங்கள

ஸ்தநோபிக்கப்படே

மைற்றும்

சதநோழிலநோளர்களுக்கு
ஒர

எதிரநோக

வரலநோற்றநோசிரியர்
ததலவர்):

சிறுபிளதளததனம்

முதல்

இதடேவிடேநோது
எழுதினநோர்,

யுததங்கதள

ஆகியவற்றின்

டவதல
லமைநோர்டடின்

தன்னம்பிக்தக

ஒர

கலதவயில்

எண்ணிலடேங்கநோ

இலநோபகர

இடடுச்

மூழ்கடிததிரந்தநோர். ஆனநோல் அதற்கு சிறிது கநோலததிடலடய அவர்

சசென்றிரக்கின்ற

ஒர நதடேமுதற, 175 வரடேங்களுக்கு முன்னநோல்

ஏதழகதளயும், பரிதநோபகரமைநோன பநோடடேநோளி வர்க்கதததயும் ஒர தீவிர

செகிக்க முடியநோத ஒன்றநோகக் கரதப்படடேதத நநோம் கநோண்கிடறநோம்.

எதிரியநோக கரதத சதநோடேங்கி, தனது முயற்சிகதள எல்லநோம் மைக்களுக்கு

இந்த சீர்திரதத நடேவடிக்தககள எல்லநோம் சபரம் வரடவற்தப

உறுதியூடடுவதற்கநோய்

அல்லநோமைல்

அவர்கதள

மையக்குவதற்கநோய்

சபற்றன, ஆனநோல் இவற்தற எல்லநோம் சசெயல்படுததுவதற்கநோன எந்த

சசெலுததத சதநோடேங்கி விடடிரந்தநோர்.... சவகுஜனங்கள குறிதத ஒர

திறம்படடே

திகில் அவரக்கு உண்டேநோகி விடடிரந்தது.....14

வழிமுதறதயயும்

ஸ்தநோபிக்கவில்தல.

உதழப்பு

இதடேக்கநோல
மைற்றும்

அரசெநோங்கம்

முன்டனற்றததிற்கநோன

அதமைச்செகததத ஸ்தநோபிக்க ஆரம்பததில் லூயி பிடளநோன்ங்
அதழப்பு

விடுததிரந்தநோர்.

இததன

ஆரம்பததில், சதநோழிலநோளர்கள டதர்ததல, டதசிய அதவயில்

(Louis Blanc)

தங்களுக்கு அனுதநோபமைநோன பிரதிநிதிகதளக் சகநோண்டு வரவதற்கநோன

அரசெநோங்கம்

ஒர வழிமுதறயநோகடவ கண்டேனர். ஆயினும், கிரநோமைப்புற மைக்களின்

இதடேக்கநோல

நிரநோகரிததது. அதற்குப் பதிலநோக ஒர செமைரசெ நடேவடிக்தகயநோக, லூயி

நனவில்

பிடளநோன்ங்கின் வழிகநோடடேலின் கீழ் உதழப்பநோளர் ஆதணயததத அது

பிடிக்கும் என்ற நிதலயில், முன்னதநோகடவ டதர்தல் நடேந்டதறுமைநோனநோல்,

உரவநோக்கியது.

முடிவுகள

செந்திதததநோல்

இந்த

ஆதணயம்

சபநோதுவநோக

லுக்செம்டபர்க்

லுக்செம்டபர்க்

அரண்மைதனயில்

ஆதணயம்

என்டற

புரடசி
மிகவும்

விதரவிடலடய
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சசெல்வநோக்கு
செநோதகமைற்று

சசெலுததுவதற்கு
இரக்கும்

இன்னும்
என்பதத

கநோலம்
அவர்கள

கண்டுசகநோண்டேனர். முதலநோளிததுவவநோதிகளும்

இடத

கணக்தக கண்டுசகநோண்டேனர் என்பதநோல் டதர்ததல முடிந்த அளவுக்கு
சீக்கிரம்

நடேதத

டதர்ததல

டவண்டும்

உண்தமையிடலடய

என்ற முடிவுக்கு அவர்கள வந்தனர்.

தநோமைதப்படுதத

இதடேக்கநோல

அவர்

கழுததத

சநரிததிரப்பநோர்

தநோன். குறிப்பநோக சகநோஞ்செம் மைது உளடள சசென்று விடடே

அரசெநோங்கததிற்கு

பின்னர், ஃபுமிடசெநோதன தடுதத நிறுதத எதுவுமிரக்கவில்தல.

சநரக்குதலளிக்கும் டநநோக்கததுடேன் மைநோர்ச் 17 அன்று சதநோழிலநோளர்கள

டகநோபம்

ஒர பநோரிய ஆர்ப்பநோடடேததத

எறிகுண்டின் நிதலதமையில் கநோடசியளிததது.15

நடேததினர். இதடேக்கநோல அரசெநோங்கம்

டதர்ததல இரண்டு வநோர கநோலம் தளளி தவக்க ஒப்புக் சகநோளளச்
சசெய்வதற்டக

அவர்களநோல்

சதநோழிலநோளர்கள

முடிந்தது.

பயந்திரந்தததப்

டதர்தல்கள

டபநோலடவ,

நடேந்தடபநோது,

மிகப்சபரமைளவில்

பழதமைவநோத முடிவுகடள வந்தன. ஏப்ரல் 23 அன்று வநோக்களிக்கச்
சசென்ற

பநோரிய

விவசெநோயிகள,

உளளூர்

சபரம்புளளிகளும்

மைதகுரக்களும் சசெநோல்லியவநோறு வநோக்களிததனர்.

டகநோரிக்தககளநோலும்

புதிதநோகத

அவர்களது

டசெநோசெலிசெ

அவர்

முகம்

டதர்ந்சதடுக்கப்படடே

சவடிக்கவிரக்கும்

டதசிய

அதவ

இன்னும்

கூடுதலநோன குடரநோத நடேவடிக்தககதளக் சகநோண்டு சதநோழிலநோளர்கதள
ஆததிரமூடடியது. வலதுசெநோரி கிளர்ச்சிக்கநோன மைததிய புளளியநோக டதசிய
படடேதறகள

ஆகின.

பிரநோன்சு

முகம்

சகநோடுக்கும்

அதததன

சபநோரளநோதநோரப் பிரச்சிதனகளுக்கும் கநோரணம் டதசியப் படடேதறகளும்
சதநோழிலநோளர்களின்’

அரசியல் சூழல் கூர்தமையநோக வலது டநநோக்கித திரம்பியது.
சதநோழிலநோளர்களது

சகநோந்தளிதத

மைடடேமைநோன

டகநோரிக்தககளுக்கு

வதளந்து

சகநோடுப்பதும் தநோன் என்பதநோக சபநோதுமைக்கள நம்ப தவக்கப்படடேனர்.
ஜஜூன்

“இப்படிடய

மைநோதததிற்குளளநோக,

டபநோய்க்

சகநோண்டிரக்க

முழக்கங்களநோலும் டகநோபமைதடேந்திரந்த முதலநோளிகளின் மைடனநோநிதலதய

முடியநோது”

குஸ்டடேவ் ஃபிளநோடபர் தனது Sentimental Education என்ற நநோவலில்

முதலநோளிகளின் உதடுகளில் குடிபுகுந்தது. சதநோழிலநோளர்களுடேன் ஒர

படேம்பிடிததுக் கநோடடுகிறநோர்.

டமைநோதலுக்கு

டசெநோசெலிசெததில்

நல்லது

இரப்பதத

நிரூபிக்க

சகநோண்டிரந்தநோர்.

சகடடேது

என

ஆர்ன

ஆனநோல்

இரண்டு
முயற்சி

சதநோழிலதிபரநோல்

வதக
சசெய்து

அவற்றுக்கு

இதடேடய எந்த விததியநோசெதததயும் கண்டேறிய முடியவில்தல,
ஏசனன்றநோல்

‘சசெநோதது’ என்ற வநோர்ததத அவதர சபரம்

எப்படிக்

என்பது

எண்ணற்ற

அரசெநோங்கம்

தயநோரிப்பு

தகயநோளுவது

சகநோண்டிரந்த

முதலநோளிகள

எனத

சசெய்தது.
சதரியும்

நம்பிக்தகக்கு

மைற்றும்

குடடி

சதநோழிலநோளர்கதள
என்று

லமைநோர்டடின்

உறுதுதணயநோக,

சதநோழிலநோள

வர்க்கததுடேன் அரசெநோங்கம் டமைநோதலுறும்டபநோது அரசெநோங்கததின் பக்கம்
நிற்பதநோக லுதுர-டரநோலன் அளிதத வநோக்குறுதிகள இரந்தன.
1848 இன் எதிர்ப்புரடசி

ஆடவசெததுக்குள தளளியது.

டதசிய

பயிற்சிப்படடேதறகளில்

இரந்த

18

முதல்

25

‘இது இயற்தக ஆஸ்தியளிதத ஒர உரிதமை. குழந்ததகள

வயதுக்குளளநோன

அவர்களது விதளயநோடடுப் சபநோம்தமைகதள விடேநோமைல் பற்றிக்

டசெர்ததுக் சகநோளளப்படுவநோர்கள என்று ஜஜூன் 21 அன்று அரசெநோங்கம்

சகநோளளும்;

அறிவிததது. மைற்ற சதநோழிலநோளர்களில் பநோரிஸல் ஆறு மைநோதததிற்கும்

பூமியில்

ஒவ்சவநோர

மைனிதரம்

ஒவ்சவநோர

சதநோழிலநோளர்கள

குதறவநோய்

சிங்கமைநோக இரந்தநோலும், அதற்கு டபசும் செக்தி இரந்தநோல்,

நீக்கம்

அது தன்தன அந்த நிலததிற்கு அதிபதி என்று கூறும்!

சதரிவிக்கப்படடேது.

என்னுதடேய

கனவநோன்கடள:

படடினியநோல் அச்சுறுததின. ஜஜூன் 23 அன்று பநோரிஸல் பகிரங்கமைநோன

மூலதனததுடேன்

டமைநோதல்கள

பதிதனந்தநோயிரம்
சதநோடேங்கிடனன்.

எடுங்கள

பிரநோங்குகள
உங்களுக்சகல்லநோம்

சதரியும்,

தினசெரி

சசெய்யப்படடு

டதசிய

இரநோணுவததில்

விலங்கும் நநோன் சசெநோல்வததப் புரிந்து சகநோளவநோர்கள; ஒர

கதததயடய

வசிததவர்கள

கடடேநோயமைநோக

நகதர
இந்த

விடடு

நகரம்

இவற்றின்

இரந்து

அனுப்பப்படுவநோர்கள

நடேவடிக்தககள

சவடிததன.

அதமைக்கப்படடேன.

பயிற்சிப்படடேதறகளில்

எனத

சதநோழிலநோளர்கதள

முழுவதும்

சபரம்பநோலநோனதவ

தடுப்புகள

கலகக்கநோரர்களின்

கநோதல நநோன்கு மைணிக்சகல்லநோம் எழுந்து விடுடவன், முப்பது

கடடுப்பநோடடில் இரந்தன. டபநோரநோடியவர்களுக்கு தீர்க்கமைநோன டசெநோசெலிசெ

வரடேங்களநோக! என்னுதடேய சசெல்வததத உரவநோக்க நநோன்

முன்டனநோக்கு

டபய்

இப்டபநோது

டபநோரநோடடேததிற்குள சசெலுததப்படடேவர்களநோக அவர்கள இரந்தனர். இந்த

என்னிடேம்

செண்தடே

டபநோல்

டவதல

என்னடேநோசவன்றநோல்

சசெய்திரக்கிடறன்.

இவர்கள

வந்து

எதுவும்

நநோன்கு

இல்தல.

நநோடகள

நிர்க்கதியநோன

உக்கிரமைநோக

நிதலதமையநோல்

இரந்தது.

டதசிய

சசெநோல்கிறநோர்கள, அததனக் சகநோண்டு நநோன் விரம்பியததச்

கநோவற்பதடேயநோனது சஜனரல் கவநோய்னநோக்கின் ததலதமையில் இரந்தது.

சசெய்ய முடியநோதநோம், என் பணம், என் பணம் அல்லவநோம்,

இப்பதடேக்கு பிரநோன்சின் செகல பகுதிகளில் இரந்தும் அணிதிரடடேப்படடு

சசெநோதது என்பது திரடடேநோம்!’“

அவர்கள நகரக்கு இரயில் மூலம் அதழதது வரப்படடு வந்தநோர்கள.

“ஆனநோல், புரடடேநோன்...”

சஜனரதல

‘ஆ, புரடடேநோன் பற்றி என்னிடேம் டபசெநோதீர்கள! அவர் மைடடும்
இங்கிரந்தநோர் என்றநோல் அவரின் கழுததத சநரிததிரப்டபன்!’

இரந்தநோர்,

சபநோறுததவதர
தன்தன

சகநோளளவில்தல.
டநநோக்கித

ஒர

ஆனநோல்

திரப்புவதற்கு

அவர்

குடியரசின்

பிற்டபநோக்குவநோதியநோக
தனது

ஆயுத

அவர்

தயங்கவில்தல.

ஆதரவநோளரநோய்
அவர்

பலததத

கரதிக்

தடுப்புகதள
சுமைநோர்

500

கிளர்ச்சியநோளர்கள இந்தச் செண்தடேயில் சகநோல்லப்படடேனர். 1,000 டதசிய
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கநோவற்

பதடே

வீரர்கள

வதர

டபநோரில்

உயிரிழந்தனர்.

ஆனநோல்

சசெய்து

சகநோண்டிரந்தததயும்

பநோர்தது

அவர்கள

மிரண்டு

டமைநோசெமைநோன விடேயம் கிளர்ச்சி ஒடுக்கப்படடேதற்கு பின்னர்தநோன் வந்தது.

டபநோனநோர்கள. இதனநோல் தநோன் குடியரதசெ பிரகடேனம் சசெய்த

கிளர்ச்சி

மைனிதர்கள சுதந்திரததின் படுசகநோதலயநோளர்களநோக ஆனநோர்கள;

சசெய்தவர்கள

டவடதடேயநோடேப்படடு

3,000

டபர்

வதர

ஈவிரக்கமின்றிக் சகநோல்லப்படடேநோர்கள. இன்னுடமைநோர் 12,000 டபர் தகது

இதனநோல்தநோன்

சசெய்யப்படடேனர்.

ஒலிததிரந்த தநோரநோளவநோதப் சபயர்கள இன்று பிற்டபநோக்குததன

இவர்களில்

நூற்றுக்கணக்கநோடனநோர்

இறுதியில்

அல்ஜீரியநோவில் இரந்த வதத முகநோம்களுக்கு அனுப்பப்படடேனர்.
பநோரிஸ்

படுசகநோதலதய

டசெநோசெலிஸ்டுகளில்

ஒரவரநோன

நிகழ்வுகள

இப்படி

பற்றி

அவதநோனிதத

ரஷ்ய

டஹர்சென்

ஜஜூன்

“அந்நநோடகளில்

எழுதினநோர்:

பிரதிநிதிகளின்,

ஆரம்பகநோல

அசலக்செநோண்டேர்

பல

சகநோதல

சசெய்வது கடேதமையநோக ஆகிவிடடேது; யநோர் பநோடடேநோளி வர்க்க குரதியில்
தக நதனக்கவில்தலடயநோ அவர் மீது முதலநோளிததுவ வர்க்கததின்

துடரநோகிகளின்,

சபயர்களநோக
இன்னும்

ஆண்டுகளுக்கு

மைநோறியிரக்கிறது.

சசெநோன்னநோல்

ஒர

எப்டபநோசதன்றநோல்

நமைது

கநோதுகளில்

விசெநோரதணயநோளர்களின்
அவர்களுக்கு

குடியரசும்

அது

சுதந்திரமும்,

கூடே

டவண்டும்

அவர்களது

சசெநோந்த

வளர்தசதடுக்கப்படடே வடடேததிற்குள அடேங்கியதநோக இரந்தநோல்
மைடடுடமை...
முடியநோடசி

செந்டதகக் கண் விழும்படி நிதல இரந்தது.”16 அவர் இன்சனநோர

மைற்றும்

நிலப்பிரபுததுவ

ஒழுங்தக,

“இது மைநோதிரியநோன தரணங்கள ஒரவதர முழு

அதிர்ஷ்டேமைற்றவர்களின் கண்ணீதர, ஒடுக்கப்படடே மைக்களின்

தசெநோப்த சவறுப்புக்குள தளளி விடுகிறது, ஒரவரின் ஆயுள முழுக்க

துயரததத, ஏதழகளின் படடினிதய செமைததுவததின் சபயரநோல்

பழி வநோங்கக் கநோததிரக்கும்படி சசெய்கிறது. இதததகய தரணங்கதள

ஒழிததுக் கடடுவதற்கு மீடசிக் கநோலம்

மைன்னிப்பவர்களுக்கு துயரம் தநோன்!”17

அதனதது நநோடுகளின் தநோரநோளவநோதிகளும் அதழப்பு விடுதது

இடேததில் சசெநோன்னநோர்:

படுபயங்கரமைநோன
செமூக

ஜஜூன் நநோடகள முதலநோளிததுவ செகநோப்தததில்

உறவுகளின்

வர்க்கததிற்கும்

உண்தமை

நிதலதயயும்,

சதநோழிலநோளிக்கும்

டபநோரநோடடேதததயும்

முதலநோளிததுவ

இதடேயிலநோன

அம்பலப்படுததியது.

வர்க்கப்

ஜனநநோயகம்,

குடியரசு,

சுதந்திரம் ஆகிய அழகிய முதலநோளிததுவ முழக்கங்களுக்கு பின்னநோல்
மைதறந்து

கிடேந்த

வர்க்க

டமைநோதலின்

மூர்க்கமைநோன

யதநோர்ததததத

பிரநோன்சில் 1848 இல் நடேந்த நிகழ்வுகள சவளிக் சகநோண்டு வந்தன.
டஹர்சசென், முதலநோளிததுவ

தநோரநோளவநோதிகளின்

செமூக

உளவியதல

ஆரநோய்ந்து, 1849 இல் எழுதினநோர்:
தநோரநோளவநோதிகள

என்ற

விதளயநோடி

கரததுடேன்

நீண்டேகநோலமைநோக

வந்திரக்கின்றனர்.

அவர்களது

செநோததியமைற்ற

டகநோரிக்தககதளக்
டவடதடேயநோடி

சகநோண்டு

சதநோடேர்ந்த
பல்டவறு

மைகிழ்ந்திரக்கின்றனர்;

பல

மைந்திரிமைநோதர

நிலப்

பிரபுததுவ

தூண்கள ஒன்று மைநோற்றி ஒன்றநோக செரிந்தடபநோது அவர்கள
குதூகலிததிரக்கின்றனர். இறுதியில் அவர்களது விரப்பங்கள
சவளிதசதரிய

உரிந்து

உற்செநோகமைதடேந்து

வரகின்ற

வதர

வந்திரக்கின்றனர்.

மிகவும்

பநோதி

சிததந்த

சுவர்களின் பின்னநோல் இரந்து, பநோடடேநோளி வர்க்கததத டசெர்ந்த
ஒர

சதநோழிலநோளி,

கரப்பதடேந்த

புரடசி

மைகிழ்ச்சியுடேன்

வந்திரக்கின்றனர்.

முதல்

(Restoration)

அவனது

தககளுடேன்,

சகநோப்புளிக்க
அல்லது

தகயில்

அதர

படடினியுடேனும்

நிர்வநோணமைநோக

நநோடேநோளுமைன்ற

டகநோடேரியுடேனும்
டகநோபம்

—புததகங்களிடலநோ

அரடதடேகளிடலநோ

அல்லது

நநோடேகததின் முடிவு பிப்ரவரி 24 அன்று நடேந்தது. அவர்கள

கரதணசபநோங்கும் வநோர்தததப் பிரடயநோகங்களிடலநோ கண்டேது

இதுவதர எங்டக டபநோய்க் சகநோண்டிரந்தநோர்கள, மைற்றவர்கதள

டபநோல் அல்லநோமைல் யதநோர்ததததில்— வந்து நின்ற டபநோதுதநோன்

எங்டக வழிநடேததியிரந்தநோர்கள என்பசதல்லநோம் கண்களுக்கு

அவர்கள

நன்கு புலப்படும் வதகயில் ஒர உயரமைநோன மைதலயுச்சியின்

நிதறய டபசெப்படடேடதநோ, யநோர் மீது அளவுகடேந்த பரிதநோபம்

டமைடல

இதறக்கப்படடேடதநோ,

மைக்கட

சகநோண்டுவந்து
கண்முன்டன

சூறநோவளி

அவர்கதள

சுழற்றியடிததுக்

குனிந்து

பநோர்க்தகயில்,

விடடிரந்தது.
விரிந்த

பநோதநோளதததக்

கண்டு

அவர்கள

தம்

உணர்வுக்கு

திரம்பினர். யநோதரப்

“அதிர்ஷ்டேமைற்ற

அந்த

பற்றி

செடகநோதரன்”

இறுதியில் டகடடேநோன், இந்த அதததன அரடசகநோதடேகளிலும்
அவனுதடேய

பங்கு

எவ்வளவு

அவனது

என்று, எங்டக

சவளிறிப் டபநோயினர். தநோங்கள கநோமைநோதலக் கண்டணநோடடேங்கள

சுதந்திரம், எங்டக அவனது செமைததுவம், எங்டக அவனது

என்று

செடகநோதரததுவம்

என்று?

மைரியநோததக்குதறதவயும்

விசுவநோசெமின்தமைதயயும்

கரதி

வந்திரந்ததவ

டசெர்ந்து, உண்தமையநோனது
தநோங்கள

கரதி

வந்ததும்

மைடடுமைல்லநோமைல்,

என்றும்
கூடே

அததுடேன்

நிதலயநோனது
தங்கள

என்றும்

கண்முன்டன

தநோரநோளவநோதிகள

சதநோழிலநோளியின்

அதிர்ச்சியதடேந்து

விடடேநோர்கள.

கண்டு
பநோரிஸ்

சநநோரங்கிக் சகநோண்டிரந்ததத அவர்கள கநோண டநர்ந்தது.

சதரக்களில்

சிலர்

அவர்கதளக் சகநோளுததி கரிக்கடதடேகளநோக்கினநோர்கள, பின்

செரிந்து

சசெல்கின்ற

சுவதரப்

பிடிததுத

சதநோங்கிக்

தநோக்குதல்

சகநோண்டிரந்தததயும், இன்னும் சிலர் பநோதி வழியில் நின்று

நநோகரீகதததயும்

சகநோண்டு

இரநோணுவச்

வரந்திக்

சகநோண்டு

டபநோடவநோர்

வரடவநோரிடேம்

எல்லநோம், இதுவல்ல அவர்கள விரம்பியது என்று செததியம்
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சகநோண்டு

ஒழுங்தகயும்

செடடேததின்

களமிறங்கினநோர்கள,

பநோதுகநோக்கும்

துப்பநோக்கி

முயற்சியில்

கததிமுதனகளுக்குப்

பின்னநோல்

செடகநோதரனின்

அவர்களது

கண்களில்

இரந்து

மைதறந்து சகநோண்டேநோர்கள!18

ஐடரநோப்பநோவின்

சபநோறுததவதர,

பநோரிஸல்

சதநோழிலநோள

வர்க்கம்

நசுக்கப்படடேதநோனது உலக வரலநோற்று முக்கியததுவம் வநோய்ந்த ஒர
செம்பவமைநோக

இரந்தது.

நவீன

செமூகததின்

இரண்டு

மைநோசபரம்

வர்க்கங்களுக்கு இதடேயிலநோன இந்த டமைநோதல் அவற்றின் நலன்களது
செமைரசெததிற்கு இடேமைற்ற தன்தமையில் இரந்து எழுந்ததநோகும். செமூகக்
குடியரசு

என்பது

“முதலநோளிததுவம்,

வர்க்கததின்
மைநோர்க்ஸ்

ஒர

டகநோரிக்தககதள

உண்தமையநோன

டதநோல்வி

கற்பதன

ஆயுதங்கதளக்

எழுதினநோர்.

ஊகமைநோகடவ

தககளில்

மைறுக்க

“அததுடேன்

பிறப்பிடேம்

தநோன்.”19

தநோங்கி,

பநோடடேநோளி

டவண்டியிரந்தது”

முதலநோளிததுவக்

பிப்ரவரி

மைநோர்க்ஸ்

இரந்தது.

சவற்றியல்ல,

டமைலும்

என்று

குடியரசின்

மைநோறநோக

ஜஜூன்

“சதநோழிலநோள

எழுதினநோர்:

வர்க்கததின் டகநோரிக்தககள முதலநோளிததுவக் குடியரதசெ அதன் தூய
வடிவததில்,

அதநோவது

மூலதனததின்

ஆடசிதய

உதழப்தப

அடிதமைப்படுததுவதின் ஆடசிதய பநோதுகநோப்பது என்ற ஒப்புக்சகநோண்டே
இலக்குடேனநோன அரசெநோக, சவளிவரவதற்கு தளளியிரக்கிறது. அதததன
ததளகளில் இரந்தும் விடுபடடே நிதலயில் உளள முதலநோளிததுவ
ஆடசியநோனது, ஆறநோத வடுக்கள சகநோண்டே, செமைரசெமைற்ற மைற்றும் சவல்ல
முடியநோத தன் எதிரிதய —சவல்ல முடியநோத என்று சசெநோல்வதற்கு
கநோரணம்,

அவர்தம்

இரப்டப

நிபந்ததனயநோக இரக்கிறது—

இதன்

பிரநோன்சிலநோன

சசெநோந்த

வநோழ்க்தகக்கநோன

கண்முன்னநோடலடய எப்டபநோதும் கநோண

முதலநோளிததுவ

டநரம்
நிதலயில்,
ததலப்படுகிறது.”20

அதததன

முக்கியததுவம்

1848 இன் படிப்பிதனகள
மைநோர்க்தசெ

இந்த

நிகழ்வுகள

பயங்கரவநோதமைநோக

ஒர

மைகததநோன

மைநோறத

டபநோரநோடடேங்களும்

உதடேயதவ,
அரசியல்

நீண்டேகநோலததிற்கநோன

மைகததநோன

அததுடேன்

மைற்றும்

வரலநோற்று

அவற்றின்

செமூகப்

பின்விதளவுகதளக்

முடிவுகளும்

பரிணநோமை

வளர்ச்சிக்கு

சகநோண்டேதநோக

இரந்தன.

ஆயினும், நிரந்தரப் புரடசி தததுவததின் டதநோற்றுவநோய்கள மைற்றும்
அபிவிரததியின்

டகநோணததில்

இரந்து

பநோர்ததநோல்,

டஜர்மைனியின்

நிகழ்வுகள தநோன் மைகததநோன முக்கியததுவம் சபற்றதவ ஆகும்.
டநரதததக் கரததில் சகநோண்டு, இன்று டஜர்மைன் புரடசி குறிதது
மிகச் சுரக்கமைநோன குறிப்புகதள மைடடுடமை சசெநோல்ல இயலும். பநோரிஸன்
பிப்ரவரிப் புரடசி தநோன் டபர்லினில் மைநோர்ச் மைநோதம் நடேந்த எழுச்சிக்கநோன
அரசியல்

மைற்றும்

தநோர்மீக

உதடவகததத

வழங்கியது

என்பதில்

செந்டதகமில்தல. இந்த எழுச்சி வியன்னநோவில் நடேந்த எழுச்சிக்கு ஒர
சில நநோடகள தளளி நிகழ்ந்தது என்பததயும் இங்கு சுரக்கமைநோகக்
குறிதது

தவததுக்

சகநோளடவநோம்.

டஹநோசஹன்டஸைநோல்சலர்ன்

பிரஷ்யநோவில்

இரந்த

வம்செம் ஆழமைநோய் ஆடடேம்

(Hohenzollern)

கண்டேது. 1789-94 சபரம் பிசரஞ்சுப் புரடசியின் டபநோக்கு திரம்ப
நதடேசபறுவதநோக

இரந்தநோல்,

டஜர்மைன்

முதலநோளிததுவ

முதலநோளிததுவப் புரடசியின் அடிப்பதடேயநோன கடேதமைகதள
முடியநோடசிதயயும்

நிலப்

எச்செசசெநோச்செங்கதளயும்

பிரபுததுவததின்

தூக்கிசயறிவது,

வர்க்கம்
—அதநோவது,

அதததன

பதழய

அரசியல்

குறுமைன்னரநோடசி

மைநோகநோணங்கதள கதலதது விடடு டஜர்மைன் மைக்கதள ஒர சபரிய
டதசிய

அரசெநோக

குடியரதசெ

ஐக்கியப்படுததுவது,

ஸ்தநோபிப்பது

மைற்றும்

ஆகியதவ—

ஒர

ஜனநநோயகக்

டமைற்சகநோளளும்

சபநோரடடு

அரசெகுல ஆடசிக்கு எதிரநோன அதன் டபநோரநோடடேததத முன்சனடுதது
நடேதத டவண்டும்.
ஆனநோல்,

வரலநோற்றுத

என்ன

நடேந்தது

என்றநோல்,

இந்தக்

கடேதமைகளில்

திரப்புமுதனதய குறிதது நின்றன. 1848 பிப்ரவரிக்கு முன்பநோக, புரடசி

எததயுடமை சசெய்வதற்கு டஜர்மைன் முதலநோளிததுவம் திறனற்றதநோகவும்

என்றநோல்

விரப்பமைற்றதநோகவும்

சவறுமைடன

அரசெநோங்க

வடிவததத

தூக்கிசயறிவதத

குறிப்பதநோய் இரந்தது. ஆனநோல் ஜஜூனுக்குப் பின்னர், புரடசி என்பதன்
அர்ததம்,

மைநோர்க்ஸ்

அறிவிததவநோறு,

“முதலநோளிததுவ

செமூகததத

இரந்தது

என்பது

நிரூபணமைநோனது.

முதலநோளிததுவப் புரடசி டஜர்மைன் முதலநோளிததுவ வர்க்கததநோல் கநோடடிக்
சகநோடுக்கப்படடேது தநோன் 1848 இல் டஜர்மைனியில் நடேந்த கதத ஆகும்.
இந்த கநோடடிக் சகநோடுப்பின் கீழ் என்ன இரந்தது? வில்லியம் லநோங்கர்

தூக்கிசயறிவது”21 என்றநோனது.
எந்தசவநோர செநோதநோரணமைநோன வரடேததிற்கும், பிரநோன்சில் உண்டேநோன

என்ற பிரபலமைநோன வரலநோற்றநோசிரியர் எழுதியிரக்கிறநோர்:

புரடசிடய டபநோதுமைநோன அரசியல் செம்பவ வரிதசெதய வழங்கியிரக்க

மைநோர்க்சும் ஏங்சகல்சும், 1848 ஜனவரியில் டஜர்மைன் சூழதலப்

டவண்டும். ஆனநோல் 1848, செநோதநோரண ஆண்டு அல்லடவ. பிப்ரவரி

பநோர்தது, எந்தசவநோர நநோடடின் முதலநோளிததுவ வர்க்கததிற்கும்

புரடசி

நடேப்பு

ஐடரநோப்பநோ

இததநோலியிலும்,

முழுவதும்

மைக்களுக்கு

டஜர்மைனியிலும்,

உணர்ச்சியூடடி,

ஆஸ்திரியநோவிலும்

மைற்றும்

ஆடசிக்கு

நடேததுவதற்கு

எதிரநோன

இததவிடே

ஒர

டபநோரநோடடேததத

அரதமையநோன

வநோய்ததிரக்குமைநோ

ஒர

சடேன்மைநோர்க்,

சகநோண்டேனர். பரவலநோய் இரந்த அதமைதியின்தமை மைற்றும்

நநோடுகளிலும்

அதிரப்தி, அததுடேன் தநோரநோளவநோதிகள தமைக்கிரந்த வநோய்ப்தப

கணிசெமைநோன அதமைதியின்தமை டதநோன்றியது. முதலநோளிததுவ ஆடசியின்

அனுகூலமைநோக்கிக் சகநோளளத தவறியதமை இவற்தறத தநோன்

டகநோடதடேயநோன

அவர்கள குறிப்பிடடேநோர்கள என்பது சவளிப்பதடே. ஆனநோல்

இயக்கமைளிததது.

ரமைநோனியநோ, டபநோலந்து

மைற்றும்

இங்கிலநோந்திலும்

சுவிடசெர்லநோந்து,

அயர்லநோந்து

ஆகிய

கூடே, செநோர்டடிஸ்டுகளின்

(Chartists)

தீவிரப்படடே இயக்கம் அதன் உச்செக்கடடேததத எடடியது.

இந்தத

தநோரநோளவநோதிகள

புததிஜீவிகள,
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சதநோழில்

தமைக்குத

தநோடமை

நிதல

ஹங்டகரியிலும் பநோரிய மைக்கள டபநோரநோடடேங்களின் அதுவதர கண்டிரநோத
அதலக்கு

என்று

தனது

—முற்டபநோக்கு

நிபுணர்கள

டகடடுக்

அலுவலர்கள,

ஆகிடயநோரின்

உயர்

அடுக்கு

மைற்றும்

குறிப்பநோக

அடுக்கு—

திரம்பிய

புரடசிதய

பிரிவினர் ஆற்றிய பநோததிரததத மைநோர்க்சும் ஏங்சகல்சும் கடுதமையநோகக்

தூண்டுவதற்கு மிகவும் தயக்கம் கநோடடினர். பிரநோன்சில் 1793

கண்டேனம் சசெய்தனர். 1848-49 நிகழ்வுகளில் அவர்களின் பநோததிரம்

பயங்கரததின் அதீதங்கதள எண்ணிப் பநோர்தத அவர்கள, ஒர

குறிதது
ஏங்சகல்ஸ்
விவரிததநோர்:

டவசறங்கிலும்

புதிய

டபநோலடவ

முக்கியமைநோன

வணிக

டஜர்மைனியிலும்

எழுச்சிதய

ஏறக்குதறய

அரசெர்களும்

பிரபுக்களும் கடேந்து சசெல்வது டபநோல் கடேந்து சசென்றனர்.22
டஜர்மைன்

முதலநோளிததுவ

வர்க்கதததப்

இடேது

இந்த

வநோர்தததயநோடும்

குடடி

எததனயும்

வர்க்கமைநோனது

முதலநோளிததுவ

தவறவிடேநோத

ஆபதது

தீவிரப்

துல்லியததுடேன்

எதுவும் அதன் கண்ணில்

புலப்படேநோத வதரக்கும் முழுநீள செவடேநோல்களும் உரதத குரல்

பயமுறுததியது

சவறுமைடன 1793-94 செம்பவங்களின் உதநோரணம் மைடடுமைல்ல. பிரநோன்சின்

ஆர்ப்பநோடடேங்களும்

செமைகநோல

மைடடேததிற்கும் இது நீளும்— நிதறந்ததநோய் இரக்கும்; ஏடதநோ

அபிவிரததிகளும்

முதலநோளிததுவ
டசெநோசெலிசெப்

ஆடசியின்

புரடசியின்

எழுப்பியது.

முதலநோளிததுவ
அடிததளங்கதளயும்

அச்செததத

டஜர்மைன்

சசெநோததுகதளயும்

மிகத

முதலநோளிததுவ

அச்சுறுததிய

சின்னஞ்சிறிய

ஒர

சதளளத

சதளிவநோக

வர்க்கததின்

அரசியல்

—சவறும்

அபநோயம்

டபச்சு விடேயம் என்றநோல் எந்த

கண்ணில்

தடடுப்படுகிறசதன்றநோல்

கூடே மைனம் கலங்கும், எச்செரிக்தக கூடும், கணக்குப் டபநோடே
ஆரம்பிதது

விடும்;

அது

தூண்டிய

இயக்கம்

மைற்ற

பிரதிநிதிகள, அததுடேன் டஜர்மைன் குடடி முதலநோளிததுவ வர்க்கததின்

வர்க்கங்களநோல் தகப்பற்றிக் சகநோளளப்படுகிறது, தீவிரமைநோக

மிகத

எடுததுக்

தீவிரப்படடே

பிரதிநிதிகள

இவர்களின்

ஒடடுசமைநோதத

சகநோளளப்படுகிறது

டபநோய்விடும்,

மைடடுப்படுததப்படடேதநோக இரந்தது. சபநோரளநோதநோரம் மைற்றும் அரசியல்

தகயிலிரக்கும் ஆயுதங்கதளக் சகநோண்டு டபநோரநோடுவததப்

கடடேதமைப்பில்

பற்றிய ஒர டகளவி வந்தவுடேன் அதன் குடடி-முதலநோளிததுவ

பிரபுததுவததின்

எச்செங்கள

அதனததிற்கும்

விடும்,

மிரண்டு

நடேவடிக்தககளுடமை பநோடடேநோளி வர்க்கம் குறிதத அவர்களது அச்செததநோல்
நிலப்

உஷநோரநோகி

என்றவுடேன்

சதநோடேங்கும்;

எதிரநோய், அததுடேன் டஜர்மைன் மைநோநிலங்கதள ஜனநநோயக அடிப்பதடேயில்

இரப்தபக்

டதசிய அளவில் ஐக்கியப்படுததுவதத டநநோக்கி சசெலுததப்படுவதநோய்

இயக்கததுக்கும்

துடரநோகமிதழக்கும்;

இரக்கக் கூடிய ஒர தீர்மைநோனகரமைநோன டபநோரநோடடேததிற்கு சதநோழிலநோள

முடிசவடுக்க

இயலநோ

வர்க்கதததயும் விவசெநோயிகதளயும் புரடசிகரரீதியநோக அணிதிரடடுவது

பிற்டபநோக்குததனமைநோன தரப்பு சவற்றிதயச் செநோதிதது விடடே

முதலநோளிததுவ

பின்னர்,

வர்க்கததிற்கு

அவசியமைநோக

இரந்தது.

ஆனநோல்

கநோப்பநோற்றிக்

நடுங்கத

நடேததப்படும்

சதநோழிற்துதற

டபநோலடவ

சதநோழிலநோள

வர்க்கததின்

பநோர்க்தகயில், அதததகயசதநோர
வர்க்க

நலன்களுக்கு

அபிவிரததிதய

அணிதிரடடேல்

மிகப்சபரம்

டஜர்மைனியிலும்

மைற்றும்

1830

டமைநோசெமைநோக
இங்கிலநோந்தில்

முதலநோன

அதனதது

அரசியல் இயக்கங்களின் வரலநோறும் கநோடடுகிறது.23

முதலநோளிததுவததின்

1850 மைநோர்ச்சில், “கழகததின் மைததிய குழுவிற்கு வழங்கிய உதர”

நிறுததியது. சதநோழிலநோள வர்க்கததின் நலன்கதளக் கநோவு சகநோடுதது

என அதழக்கப்படும் ஒர ஆவணததில் மைநோர்க்சும் ஏங்சகல்சும் 1848

பிரபுததுவததுடேன்

புரடசியின் அரசியல் படிப்பிதனகதள சுரங்கக் கூறியிரந்தனர். இந்த

சசெய்து

அபநோயததத

கநோரணததநோல்

ஏமைநோற்றப்படடு
பிரநோன்ஸ்

அதன்

கண்முன்

செமைரசெம்

ஒர

சகநோண்டு

என்பதத

சமைநோதத

இறுதியில்

நிதலயின்

சபரம்பநோலும்

முந்ததய அதர நூற்றநோண்டு கநோலததில் முதலநோளிததுவம் மைற்றும்

சகநோளவதற்கநோக

சகநோளவததடய

முதலநோளிததுவ

வர்க்கம் விரம்பியது.
சசெயிண்ட

டபநோல்

நநோடேநோளுமைன்றததத
உச்செம்

என்று

சசெநோல்லலநோம்.

ஆனநோல்

பநோரநோளுமைன்றம்,

டதவநோலயததில்

முதலநோளிததுவ

வழக்கறிஞர்கதளயும்
டபசினர்,

அசெநோதநோரணமைநோன ஆவணம், முந்ததய இரண்டு ஆண்டுகளின் புரடசிகர

சகநோண்டே

வலிந்து

ஒப்பதடேதததுடேன்,

புரடசிகர

நடேவடிக்தககதளப்

அனுபவங்களின் அடிப்பதடேயில், ஜனநநோயகப் புரடசியில் சதநோழிலநோள

டகநோதழததனததின்

வர்க்கததின் சுயநோதீனமைநோன நலன்கள மைற்றும் வரலநோற்றுப் பநோததிரததத

டபரநோசிரியர்கதளயும்

ஸ்தநோபிக்க முதனந்தன. சதநோழிலநோள வர்க்கம், எல்லநோ நிதலதமைகளின்

தநோரநோளவநோத
ஏரநோளமைநோன
அதன்

முக்கியமைநோன

முன்முயற்சி

பிரநோங்டபர்ட

கூடிய

முடிவின்றிப்

கீழும், முதலநோளிததுவ கடசிகளிடேம் இரந்து மைடடுமைல்லநோமைல் ஜனநநோயக

செநோதிக்கவில்தல.

குடடி முதலநோளிததுவ கடசிகள மைற்றும் அதமைப்புகளில் இரந்தும்

பிரபுததுவததிடேம்

தனது அரசியல் சுயநோதீனததத பநோதுகநோதது பரநோமைரிக்க டவண்டும் என்று

ஐக்கியப்படுததுவதற்கு

மைநோர்க்சும் ஏங்சகல்சும் வலியுறுததினர். சதநோழிலநோள வர்க்கம், நடுததர

பிரதிநிதிகள
எததயும்

எடுப்பதத

பிரஷ்ய

டஜர்மைனிதய

பயன்படுததுவததயும்

நிரநோகரிததது.

இதனநோல் இந்தப் பணி பிற்டபநோக்குததனமைநோன பிரஷ்ய ஆடசியிடேம்
விடேப்படடு, அது
நடேததப்படடேது.
முதலநோளிததுவ
புரடசிதய
முக்கியமைநோன

கநோடடிக்

பின்னர்

பிஸ்மைநோர்க்கின்

ததலதமையின்

வர்க்க ஜனநநோயகவநோதிகளுக்கு எதிரநோக நிற்பதன் கீழதமைந்த செமூக
டமைநோததல அவர்கள வலியுறுததிக் கநோடடினர்:

கீழ்

சமைநோதத

செமூகதததயும்

வர்க்கததினரக்கநோய்
வர்க்கம்

சகநோடுதததில்,

கடடேததிலும்

“சசெநோந்த”

அதன்

முதலநோளிததுவ

டபநோரநோடடேததின்

சதநோழிலநோள

வர்க்கததிற்கு

ஒவ்சவநோர
எதிரநோகத
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இரந்து

எல்லநோம்
செமூகததத

பநோடடேநோளி

உரமைநோற்றுவதற்கநோன

விரப்பததில்

சவகு

முதலநோளிததுவவநோதிகள
நடேப்பு

புரடசிகர
தூரததில்,

அவர்களநோல்
அவர்களுக்கு

ஜனநநோயக

குடடி

முடிந்த

அளவுக்கு

செகிததுக்

சகநோளள

முடிவதநோகவும்

வசெதியநோகவும்

இரக்கும்படி

வழிமுதறயநோக செமூக நிதலதமைகளிலநோன ஒர மைநோற்றததிற்கநோக
பநோடுபடுகிறநோர்கள.......
ஜனநநோயக குடடி முதலநோளிததுவவநோதிகள, புரடசிதய
முடிந்த

அளவுக்கு

விரம்புகிறநோர்கள
உதடேதமை

சீக்கிரம்

முடிவுக்குக்

4 Available: http://socialistworker.org/2011/02/07/call-from-egyptian-socialists

ஆக்குகின்ற

சகநோண்டு

5 See Chapter 10 of this volume.
6 Tom Henehan, a leading member of the Workers League (predecessor
of the Socialist Equality Party), was shot to death in New York City on
October 16, 1977. He was twenty-six years old.

வர

7 [மைநோர்க்ஸ் மைற்றும் ஏங்சகல்ஸ் டதர்வு நூல் திரடடு, சதநோகுதி. 11, பக் 50-51]

என்ற டவதளயில் ... செற்டறறக்குதறய

வர்க்கம்

சமைநோததமும்

அவர்களது

டமைலநோதிக்க

8 [1848: புரடசியின் ஆண்டு, ஆசிரியர் - தமைக் ரநோப்டபநோர்ட (நியுடயநோர்க், 2008), பக்.
13]

நிதலயில் இரந்து விரடடேப்படடு, பநோடடேநோளி வர்க்கம் அரசெ

9 [மைநோர்க்ஸ் மைற்றும் ஏங்சகல்ஸ் டதர்வு நூல் திரடடு, சதநோகுதி 3, பக். 418].

அதிகநோரதததக் தகப்பற்றி, ஒர நநோடடில் மைடடுமைல்லநோமைல்

10 Ibid., p. 182.

உலகின் முக்கியமைநோன நநோடுகள அதததனயிலுடமை அவற்றின்

11 Ibid., p. 187.

பநோடடேநோளி

வர்க்கததிற்கு இதடேயிலநோன டபநோடடி மைதறந்து

குதறந்தபடசெம்
பநோடடேநோளி

தீர்மைநோனகரமைநோன

வர்க்கததின்

உற்பததி

கரங்களில்

செக்திகடளனும்

குவிகின்ற

அளவுக்கு

பநோடடேநோளி வர்க்கததினரின் ஐக்கியம் முன்டனறுகின்ற வதர
புரடசிதய நிரந்தரமைநோக ஆக்குவது நமைது நலனும் நமைது
கடேதமையும் ஆகும்.24
“நிரந்தரமைநோன புரடசி”25 என்படத பநோடடேநோளி வர்க்கததின் யுதத
முழக்கமைநோக

இரக்க

டவண்டும்

என்ற

அறிவிப்புடேன்

மைநோர்க்சும்

ஏங்சகல்சும் தமைது உதரதய முடிததனர். அதர நூற்றநோண்டுக்கும்

12 Karl Marx and Frederick Engels, [டதர்வு நூல் திரடடு , சதநோகுதி. 38, பக்.
115]
13 Boris Nicolaevsky and Otto Maenchen-Helfen, Karl Marx: [டமைற்டகநோள
கநோடடேப்படடேது,’கநோரல் மைநோர்க்ஸ்: மைனிதனும் டபநோரநோளியும்’ டபநோரிஸ் நிடகநோலநோவ்ஸ்கி மைற்றும்
ஓடடடேநோ டமைன்சசென் எழுதியது (சபன்குவின் புக்ஸ், 1973), பக்.149]
14 Georges Duveau, [1848: ஒர புரடசியின் உரவநோக்கம் , ஆசிரியர் டஜநோர்ஜ
டுடவநோ (நியூடயநோர்க்: 1967), பக். 85]
15 Gustave Flaubert, Sentimental Education (London: Penguin Books,
1975), pp. 342–343.
16 Alexander Herzen, From the Other Shore (Oxford: Oxford University
Press, 1979), p. 53.
17 Ibid., p. 47.

அதிகமைநோன கநோலததிற்குப் பின்னர், ரஷ்ய செமூக ஜனநநோயகக் கடசி

18 Ibid., pp. 59–60

மைற்றும் இரண்டேநோம் அகிலததின் மைகததநோன தததுவநோசிரியர்கள, ரஷ்ய

[இன்சனநோர கதரயில் இரந்து [இலண்டேன்: 1956], பக். 59-60)]

புரடசியின் அரசியல் இயக்கவியதலயும் வரலநோற்றுக் கடேதமைகதளயும்
புரிந்து சகநோளள
படிப்பிதனகதளயும்

முதனந்தடபநோது, 1848 இன்
ஆய்வு

சசெய்வதிலும்

அனுபவங்கதளயும்
அதில்

19 Karl Marx and Frederick Engels, [டதர்வு நூல் பதடேப்பு , சதநோகுதி.10, பக்.
67]

மீண்டும்

20 [அடத புததகம், பக். 69]

உதழப்பதிலும் இறங்கினர்.
1 Lecture delivered at the summer school held by the Socialist Equality
Party (US) in Ann Arbor, Michigan, July 2011.
2 பப்டலநோவநோதம் என்பது 1950 களின் முற்பகுதியில் உரவநோன ஒர குடடி
முதலநோளிததுவ செந்தர்ப்பவநோத டபநோக்கு ஆகும் . இது, 1953 இல் நநோன்கநோம் அகிலததில்
இரந்து பிளவுற்றது. இந்த குழுவின் வரலநோற்தற பற்றிய மைதிப்பநோனது அததியநோயம் 11,
பக். 274-275 ல் வழங்கப்படடுளளது.

21 [அடத சதநோகுதி. பக். 71]
22 William L. Langer, [நவீன ஐடரநோப்பநோவின் எழுச்சி : அரசியல் மைற்றும் செமூக
எழுச்சி, 1832-1852, ஆசிரியர் வில்லியம் எல். லநோங்கர் (நியூடயநோர்க்: 1969) பக். 387]
23 Karl Marx and Frederick Engels, [டதர்வு நூல் திரடடு , சதநோகுதி. 10, பக்.
150]

3
Available:
http://www.attac.org/en/tags/tunisia/tunisia-social-anddemocratic-revolution-underway
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24 [டதர்வு நூல் திரடடு. சதநோகுதி. 10, பக். 280-281]
25 [அடத சதநோகுதி. பக்.287]

