கேள்வி-பதில்
பாலசந்தர், ேருவியியல்.
கேள்வி : தகுதியுள்ள, ஆர்வமுள்ள பல இளளஞர்ேளால்
அரசியல் சார்ந்த சமூேப் பணிேளில் ஈடுபடுவதற்கு பல
சமூேக் ோரணங்ேள் தளையாே உள்ளளத பற்றி தங்ேள்
ேருத்து என்ன?
பதில் : வாழ்க்ளேயின் ஒவ்வவாரு ேட்ைத்திலும் தளைேளள
உளைத்துக்
வோண்டு
தான்
அடுத்த
ேட்ைத்துக்கு
வசல்லுகிக ாம். அரசியல் சார்ந்த சமூேப் பணி என்பது என்ன
என்று முதலில் வளரயறுத்துக் வோள்ளுங்ேள். அடுத்து
ஒவ்வவாரு ேட்ைமாே எடுத்துக் வோள்கவாம். முதல் ேட்ைம்
குடும்பம். அடுத்தக் ேட்ைம் படிப்பிைம். அதற்ேடுத்தது
கவளலயிைம். இந்த ஒவ்வவாரு இைத்திலும் நாம் விரும்பும் சமூேப்பணிக்கு என்ன தளை,
எந்த அளவுக்ோன சமூேப்பணிளய இந்த அளமப்புேள் அனுமதிக்கின் ன, எதற்கு கமல்
தடுக்கின் ன என்பளதப் பற்றிய புரிதல்ேள் நமக்குத் கதளவ. அதற்கேற்பதான் ஒவ்வவாரு
ேட்ைத்திலும் நம் பணிளய விரிவுபடுத்திச் வசல்ல இயலும்.
விஜய்சங்ேர், பன்வபாருள் ஆராய்ச்சி ளமயம்.
கேள்வி : அரசியல் ேட்சிேள் பத்திரிக்ளே உலளே சார்ந்திருப்பதும், பத்திரிக்ளேத் துள
அரசியல் சாயம் வோண்டிருப்பதும் ஆகராக்கியமானதா?
பதில் : நிச்சயம் இல்ளல. குறிப்பாே இரண்ைாவது. முதலாவளதக் கூை ஓரளவு
ஏற்றுவோள்ளலாம். ஒவ்வவாரு அரசியல் ேட்சிக்கும் தன் ேருத்ளதப் பரப்ப ஊைேங்ேளின்
உதவி கதளவ என்பதால்.
ஸ்ரீநாத், வான்வவளி வபாறியியல் துள .
கேள்வி : சர்வகதச அரசியலில் மதச் சார்புேளின் தாக்ேம் மற்றும் அதன் விளளவுேள் பற்றி....
பதில் : சர்வகதச அரசியலில் மட்டுமல்ல, கிராம அளவிலான அரசியலில் கூை மத சார்பு
என்பது ஆபத்தானதுதான். ேைவுள் நம்பிக்ளே, வழிபாடு இரண்ளையும் அவரவர்
வீட்டுக்குள்களகய ளவத்துக் வோண்ைால் மட்டுகம அளவ சகிக்ேக்கூடிய பாதிப்புைன் இருக்ே
முடியும்.
வவங்ேகைஷ், மின்னணு மற்றும் வதாைர்பியல் துள .
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கேள்வி : ோர்ல் மார்க்ஸின் தத்துவங்ேளள நளைமுள ப் படுத்துவதில் உள்ள சிக்ேல்ேள்
நீங்ேலாே,
ரசியா
மற்றும்
சீன
ேம்யுனிசத்ளத
ஒப்பிடும்வபாழுது,
இந்தியாவில்
கவறுபட்டிருப்பது கபால் கதான்றுகி கத. அது பற்றி தங்ேளது ேருத்து என்ன?
பதில் : ரசியாவிலும் சீனாவிலும் ேம்யூனிசம் இல்ளல. இருப்பதாே அவர்ேளும் வசான்னது
இல்ளல. பாட்ைாளி வர்க்ே சர்வாதிோரத்தின் கீழ் அளமக்ேப்பைவிருக்கும் ஒரு ேம்யூனிச
சமுதாயம் என் லட்சியத்ளத கநாக்கிச் வசல்ல முயற்சிக்கி ஒரு கசாஷலிச அளமப்ளப
அங்கே ஏற்படுத்தத்தான் வலனினும் ஸ்ைாலினும் மாகவாவும் முயற்சித்தார்ேள். கசாவியத்
யூனியனில் அந்த முயற்சி நிர்வாே இயந்திரத்தின் சர்வாதிோரமாேவும், சீனாவில் ேட்சி
இயந்திரத்தின் சர்வாதிோரமாேவும் உருவவடுத்தது. அவ்வளவுதான். கசாவியத் யூனியன்
சிதறிய பி கு ரசியாவில் அளமந்தது முழுளமயான ஜனநாயேமும் அல்ல. சீனாவில் ேட்சி
இயந்திரத்தின் சர்வாதிோரத்தின் கீழ் முதலாளித்துவமும் கசாஷலிசமும் ேலந்த ஒரு ேலளவ
அரசியல் நிேழ்ந்து வோண்டிருக்கி து. இந்த நாடுேள் எல்லாம் தங்ேள் மக்ேளின் அடிப்பளைத்
கதளவேளள முதல் ேட்ைத்தில் பூர்த்தி வசய்தன என்
ஒகர ஒரு விஷயம் தான்
ஆறுதலானது.
விஜயநந்தினி, பன்வபாருள் ஆராய்ச்சி ளமயம்.
கேள்வி : ேற்பு என்பது வபண்ேளுக்கு மட்டும்தான் என்று சமூேம் ேருதுவது ஏன்?
பதில் : சமூேம் ேருதவில்ளல. ஆண்ேள் ேருதுகி ார்ேள். சமூேம் என் ால் அது
தாங்ேளும்தான் என் உணர்ச்சி, வபண்ேளுக்கு வராதவளர இது இப்படித்தான் இருக்கும்.
ப்ரீத்தி கமஹர், பன்வபாருள் ஆராய்ச்சி ளமயம்.
கேள்வி : சில பத்திரிக்ளேேள் வியாபார கநாக்ேத்திற்ோே வபண்ேளின் ஆபாசப் பைங்ேளள
வவளியிடுவது சமூே ஆகராக்கியத்திற்கு உேந்தது அல்ல. ஆனால் இத்தளேய பைங்ேளளத்
தவிர்ப்பது தங்ேளது சமுதாயப் வபாறுப்புேளில் ஒன்று என பத்திரிக்ளே உலகு உணராதது
ஏன்?
பதில் : தங்ேள் சமுதாயப் வபாறுப்புேளள உணராமல் இருப்பது பத்திரிளே உலகில்
மட்டுமல்ல, எல்லாத் துள ேளிலும் நைக்கி து. ோரணம், பத்திரிளே உலேமும் சரி, இதர
துள ேளும் சரி தங்ேளள ஒரு வதாழிலாேகவா, வணிேமாேகவா மட்டுகம பார்ப்பதுதான்.
இந்தப்
பார்ளவ
நமக்கு
குடும்பத்திலிருந்கத
ஊட்டி
வளர்க்ேப்படுகி து.
இப்படிவளர்ந்தவர்ேள்தான்
பத்திரிளேயாளர்ேளாேவும்,
முதலாளிேளாேவும்,
அரசியல்
தளலவர்ேளாேவும், ேல்வி அறிஞர்ேளாேவும் இங்கே இருக்கி ார்ேள்.
ஆனந்தகுமார், வபாருட் வபாறியியல்.
ள்வி : அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் மாணவ மாணவியர்ேளின்
சமூேப் பணிேளாே தாங்ேள் நிளனப்பது என்ன?
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பதில் : இவற்றின் பயன் சமூேத்தின் ேளைக்கோடி நிளலயில் இருப்பவருக்குச் வசன்று
கசரகவண்டும் என் பார்ளவயுைன் ஒவ்வவான்றிலும் ஈடுபடுவதுதான்.
கவல்மதி, ேருவியியல்.
கேள்வி : மக்ேள் வரிப்பணத்தில், அரசாங்ே வசலவில் ேல்விக் ேற்றுவிட்டு வவளிநாடுேளில்
தங்ேள் தி ளமளய வசலவிைச் வசல்பவர்ேள் பற்றி தங்ேள் விமர்சனம் (குட்டு?)
பதில் : அளதத்தடுக்ே முடிந்தும் தடுக்ோமல் இருக்கும் அரசாங்ேத்துக்குத்தான் முதல் குட்டு.
ேங்ோதரன், கமலாண்ளமயியல் துள .
கேள்வி : நம் இந்தியா அறிவியல் வதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் பல முன்கனறிய நாடுேளள
விை சில 10 வருைங்ேள் பின்தங்கி உள்ளது. இந்தக் குள பாட்டிற்கு நம் முன்கனார்ேள் வசய்த
தவறு என்ன ?
பதில் : எது முன்கனற் ம், எது பின்தங்கியிருத்தல் என்பவதல்லாம் விவாதத்துக்குரியளவ.
எந்த
வளர்ச்சியும்
சமூேத்ளத
ஒட்டுவமாத்தமாே
வளர்த்திருக்கி தா
என்பகத
ேவனத்துக்குரியது. சாதி, மதம் முதலிய அளமப்புேள் நம்ளம சில விஷயங்ேளில்
பின்னிழுத்துச் வசல்லக்கூடியளவ என்பதற்கு நம் முன்கனாகர வபாறுப்பு.
தயாளன், பன்வபாருள் ஆராய்ச்சி ளமயம்.
கேள்வி : நிேழ்ோல இந்தியச் சமூேத்தில் ேல்வி என்பது பணம் ஈட்டும் எந்திரமாே இருக்கி து
என்பளத கவதளனக்குரிய உண்ளமயாேக் ேருதுகிக ாம். வளர்ந்த சில கமளல நாட்டு
சமூேங்ேளில்
ஓரளவிற்கேனும்
ேல்வி
என்பது
ேல்விக்ோேக்
ேற்பிக்ேப்பட்டு
மதிப்பூட்ைப்படுகி து. நம்மிைம் இருக்கும் இந்தக் குள பாட்டினால் ஏற்படும் சமூேப்
பாதிப்புேள் என்வனன்ன?
பதில் : ேல்வி என்பதில் இரு பகுதிேள் உள்ளன. ஒன்று வசயல் தி ளமக்குத் கதளவயான
ஆற் ல்ேளளக் (ஸ்கில்ஸ்) ேற்பித்தல். இன்வனான்று வாழ்க்ளே பற்றிய மதிப்பீடுேளள
(கவல்யூஸ்) உருவாக்குதல். ஒன்று பணத்துக்ோனது. மற் து குணத்துக்ோனது. இரண்டில் எது
இல்லாவிட்ைாலும் வாழ்க்ளே முழுளமயளையாது என் பார்ளவ இங்கும் இல்ளல. அங்கும்
இல்ளல.
தமிழ்ப்கபரளவ
வபாங்ேல்
இதழ் 2008

3

