
ஐர ோப்பிய நோடுகளில் 

வலதுசோ ிகளின் வள ச்ச்ியய 

இடதுசோ ிகள் தடுக்கமுடியுமோ? 

மோ ச்சல்ரலோ மஸ்ரடோ வி ிவுய  
 

 

 

பிப்ரவரி 23 அன்று இந்திய வளரச்ச்ி ஆராய்சச்ி கழகத்தில் 

நடைபபற்ற கருத்தரங்கத்தில் ஐரராப்பிய நாடுகளில் இன்டறய 

அரசியல் ரபாக்கு மற்றும் இைதுசாரி கை்சிகளின் நிடலடமகள் 

குறித்து கனைாவில் பணிபுரியும் மாரக்்சிய சமூகவியலாளர ்

மாரப்சல்ரலா மஸ்ரைா உடரயாற்றினார.் ஈரரா மணைலத்தில் 

இன்றுள்ள பபரும் பநருக்கடி மற்றும் உலகளாவிய பபாருளாதார 

மந்தம் ஆகிய நிடலகளில் மாஸ்ரைாவின் அரசியல் கூற்றுகள் 

கவனிக்கதக்கடவ. அவடர அறிமுகம் பசய்த பபண்ணிய 

வரலாற்றாசிரியர.் வ.கீதா, மாரக்்ஸ்,எங்பகல்ஸ் மற்றும் முதல் 

இன்ைரர்நஷனல் ஆகியடவ குறிதத்ு இதுவடர பவளியிைப்பைாத 

தகவல்கடள மாஸ்ரைா கண்ைறிந்து மாரக்்சிய வரலாற்டற 

மறுபாரட்வ பசய்யும் அவருடைய ரவடலடய குறிப்பிைை்ார.் 

பபரல்ின் சுவர ்வீழ்ந்த பின்னர ்வரும் 90களின் அரசியல் 

வரலாற்றிலிருந்து மாஸ்ரைா தனது உடரடய ஆரம்பித்தார.் 

கிழக்கு ஈரராப்பில் ரசாவியத் வழி கம்யூனிசம் வீழ்ந்த பின்னர,் 

கிழக்கு ஐரராப்பிய நாடுகள் ஐரராப்பிய ஐகக்ியத்தில் கூைட்ு ரசர 

ஆரம்பித்தன. இந்த சூழ்நிடலயில் இைதுசாரிகள் ரதால்வி 

மனப்பான்டம அடைந்தனர.் குறிப்பாக சமூக ஜனநாயகவாத 

சீரத்ிருத்தவாத இைதுசாரிகளுக்கும் மித வலதுசாரிகளுக்கும் 

இடைரய கருத்தியல்ரீதியாக எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் ரபாய் 

விை்ைது. 

ஆைச்ியில் இருந்த சீரத்ிருதத்வாதிகள் வலதுசாரி 

முதலாளித்துவத்டத ஆதரித்து, ஐரராப்பிய நாடுகளில் அதுவடர 

கடைபிடிதத்ு வந்ந நல சீரத்ிருத்த பகாள்டககடள டகவிை்ைனர.் 

இதன் விடளவாக இந்நாடுகளில் உள்ள நடுத்தர வரக்்கம் வீழ்ந்து, 

ரவடலயின்டம அதிகரி;தத்ுள்ளது. குறிப்பாக கிழக்கு ஈரராப்பில் 

இடளஞரிடைரய ரவடலயின்டம 35சதமும் கிரீஸில் 



50சதத்திற்கும் ரமரல எை்டியுள்ளது. இதன் சமூக விடளடவ பல 

ஐரராப்பிய நாடுகள் எதிர ்பகாண்டு வரும் நிடலயில் அடவகள் 

சமூக துடற பசலவுகடள பாதிக்கும் ரமல் குடறக்கும் நிடலக்கு 

தள்ளப்பைட்ுள்ளன. இடத நடைமுடறபடுத்திய சீரத்ிருதத் 

கை்சிகள் இன்று அழிக்கப்பைட்ு வலதுசாரி கைச்ிகள் ஆை்சிக்கு 

வந்துள்ளன. 

இைதுசாரிகள் ஆைச்ிக்கு வந்தாலும் அவரக்ள் பதாழிலாளர ்

வரக்்கத்திற்கு மாற்று என்று எடதயும் டவக்க முடியவில்டல. 

முகக்ியமாக ரதசிய அரசுகடள ஆைட்ுவிப்பது ஐரராப்பிய 

ை்ராய்கா ஆகும். ஜனநாயகத்திற்கு அப்பாற்பைட்ு பசயல்படும் 

ை்ராய்காவில் ஐரராப்பிய கமிஷன், ஈரராப்பியன் மதத்ிய வங்கி, 

மற்றும் ஐ.எம்.எஃப் அைக்கம். இந்த அடமப்புகள் தங்களது 

பகாள்டககடள ஏற்ப ரதசிய அரசியலடமப்டப மாற்றுவதற்கு 

நாடுகடள நிரப்்பந்தம் பசய்து வருகின்றன. இந்த பகாள்டகயின் 

அடிப்படைரய ஐக்கியதத்ின் கரன்சி ஈரராவின் மதிப்டப 

காப்பாற்றுவதாகும். இதற்கு நாடுகள் நிதி கசச்ிதம் என் பபயரில் 

தங்களது நிதி பற்றாக்குடறடய குடறக்க ரவண்டும். 

இந்த பபாருளாதார தாக்கத்தின் நடுவில் பவளிப்படும் ஐரராப்பிய 

அரசியலின் நான்கு ரபாக்குகடள மாரப்சல்ரலா விவரித்தார.் 

முதலாவதாக, பல நாடுகளில் புதிய இைதுசாரி கைச்ிகள் வளரந்்து 

வருகின்றன. இடவகள் தங்கள் உள்நாைட்ு பிரசச்டனகளின் மீது 

கவனம் பசலுத்துவதாக உள்ளன. பல்ரவறு கருத்தியல் பகாண்ை 

அடமப்புகளுைன் கூைட்ு முயற்சியில் ஈடுபைத் தயாராக உள்ளன. 

இன்டறக்கு சமூகத்தில் உள்ள பபரும்பான்டமயான 

கருத்துகளுக்கு எதிரான கருத்துகடள டவக்கின்றன. சில 

இைங்களில், சீரத்ிருதத்வாதிகள் அழிந்து விை்ை நிடலயில், இந்த 

அடமப்புகள் சமூக நல ரகாரிக்டககடள டவக்க ரவண்டிய 

நிடலகளிலும் உள்ளன. இைதுசாரிகளின் அரசியடல பற்றி 

ரபசுடகயில், கிரீஸின் சிரிஸா மற்றும் ஸ்பபயின் நாைட்ின் 

ரபாரைரமாஸ் பற்றி மாரப்சல்ரலா குறிப்பிை்ைார.் 

ஆனால் இந்த தருணத்தில் அரசியல் கை்சிகளும் கருதத்ுகளும் 

மக்களுக்கு எதுவும் பசய்வதில்டல என்ற அரசியல் விரராத 

ரபாக்கும் ஒருசாரார ்மத்தியில் வளரந்்துள்ளது. இவற்டற 

ஆதரிக்கும் மக்கள் பதாழில்நுைப்வாதிகடள பகாண்ை அரடச 

அடமக்க ரகாருகின்றனர.் இந்த அரசியல் விரராத ரபாக்கு, 

ஜனரஞ்சகவாததட்த வளரத்த்ுள்ளது. கருத்தியல் இல்லாமல் 

பாபுலிசத்டத நாடும் இந்த கை்சிகள் ஜனரஞ்சக கருத்துகளின் 



அடிப்படையில் ரபாை்டியிடுகின்றன. இடவ அடனத்டதயும் 

பாரத்த்ால் கருத்தியல் ரீதியான அரசியல் பயணம் முடிவுற்றதாக 

மாரப்சல்ரலா கருதுகிறார.் 

கடைசியாக இன்று வளரந்்து வரும் நவீன பாசிஸமும் அதன் 

அடிப்படையில் வளரந்்து வரும் வலதுசாரி கை்சிகளும் ஆகும். 

இன்று ஈரராப்பில் பவளிநாை்ைவர ்மீதான எதிரப்்பும் பரந்த 

பகாள்டக கலாசச்ாரத்திற்கு எதிரான ஒரு ரபார ்நைந்து வருவதாக 

மாரப்சல்ரலா குறிப்பிைை்ார.் இதில் நலவாதத்டத விைட்ு 

ரதசியவாதம் ரமரலாங்கியுள்ளது. இந்த குறுகிய ரதசியவாதம் 

பரந்த பகாள்டக நிடறந்து உள்ள ஸ்காண்ைரநவியன் 

நாடுகளிலும் பரவி வருகிறது. 

மக்களின் அரசியல் ரபாக்டக குறித்து, முன்பு இருந்தது ரபால் 

இன்று கைச்ி மற்றும் அரசுகளின் விசுவாசிகளாக மக்கள் 

இருப்பதில்டல என்று அவர ்கூறினார.் இந்த சூழ்நிடலயில் 

ஐரராப்பிய ஐக்கியத்டத எவ்வாறு பராமரிப்பது என்பது 

இைதுசாரிகளுக்கு முன் உள்ள சவால். எதிரப்ாரத்த் வடகயாக 

இல்லாமல், ஐக்கியம் இன்று ஜனநாயகத்திற்கு அப்பாற்பை்ை ஒரு 

சிலரால் ஆைட்ுவிக்கும் டமயமாக வளரந்்து உள்ளது. அதன் 

பகாள்டககள் நாடுகடள ஒரு பக்கம் ஏழ்டமயாக்கி உள்ளது 

இன்பனாரு பக்கம் வலதுசாரிக்கு தள்ளி உள்ளது. ஆனாலும் 

மக்கள் எங்கும் பசல்லும் உரிடமடய ஐக்கியம் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

பலநாைட்ினருக்கிடைரய ஒரு பிடணப்டப ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

இந்நிடலயில் ஐரராப்பிய இைதுசாரிகளின் முன் உள்ள ரகள்வி 

என்பது, ஐக்கியத்டத எவ்வாறு இைதுசாரிகள் அணுக ரவண்டும் 

என்பது என்று அவர ்குறிப்பிை்ைார.் 

உலகதத்ின் ஒரு பக்கம் உஎள்ள அரசியல் நிடலடமகளின் 

பல்ரவறு பரிமாணங்கடள எடுதத்ுடரத்த இந்த விரிவுடர 

இந்தியாவில் உள்ள ரபாக்குகளுைன் ஒத்து ரபாவடத காணலாம். 

அரசியலில் அடிப்படைவாத வளரச்ச்ி, ரதசியவாத ரபசச்ுக்கள் 

மக்களின் அன்றாை பிரசச்டனகடளயும் ரதடவகடளயும் 

மடறக்கின்றன. இடத குறித்து முடிவுடரயில் ரபசிய வ.கீதா, 

பல்ரவறு கலாசச்ாரங்கடள உள்ளைக்கிய ஈரராப்பில் இன்று 

‘பபாருளாதார நியதிகள்’ ரமரலாங்கி உள்ளன என்று 

குறிப்பிை்ைார.். ஒரு சிலர ்ஆளும் நிதி அடமப்புகள் அடனத்து 

ஐரராப்பிய நாடுகளின் விதிகடள தீரம்ானிக்கும் ரபாகக்ில் அடவ 

இைட்ு பசல்கின்றன. தங்களது உறுப்பினரக்டள இழந்து குறிப்பாக 

பதாழிலாளர ்வரக்்கத்டத தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் எந்த ஒரு 



தூண்டுதல்கடள டவக்க முடியாத உள்ள இந்திய இைது சாரிக்கும் 

பல ரகள்விகடள எழுப்புகின்றன என்று அவர ்கூறினார.் 

 


