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ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர,  முதலதலாம் உலக
யுத்தம் தொததலாடங்குவதற்கு முன்னததலாக தொகய்சரின்
இராதலாணுவத்திற்கு ஆதராவதலாக ஒப்புதல் அளிக்க, ஜ ஜேரமன்
சமூக  ஜேனநாதலாயகக் கட்சி (SPD) வதலாக்களித்திருந்த அந்த
முக்கியத்துவம் மிக்க நாதலாளின் நினைவுதினத்தனவுதினத்னைவுதினத்தத
இன்னைவுதினத்தன்றைய தினம் குறிக்கின்றைது.  அந்த யுத்தத்தின்
நூற்ன்றைதலாண்டு தினத்திற்கதலாக தயதலாரிக்கப்பட்ட பல
பதிப்புகள,  ஆவணப்படங்கள,  கண்கதலாட்சிகள மற்றும்
சின்றைப்பு நிகழ்ச்சிகளில் இந்த சம்பவம் வழக்கமதலாக
புன்றைக்கணிக்கப்படுகின்றைது அல்லது ஏஜததலா கடந்துஜபதலான
ஒன்ன்றைதலாக குறிப்பிடப்படுகின்றைது, ஆனதலால் அந்த வதலாக்களிப்பு
தொபரும் வராலதலாற்று முக்கியத்துவம் வதலாய்ந்தததலாகும்.

ஆகஸ்ட் 4,  1914  இல் ஜ ஜேரமன் ஜபராராசில் யுத்த
ஒப்புதல்களுக்கதலான தீரமதலானத்திற்கு ஆதராவதலாக நாடந்த
ஒருமனததலான வதலாக்தொகடுப்னைவுதினத்தபத் தொததலாடரந்து,  சமூக
 ஜேனநாதலாயகக் கட்சி தனைவுதினத்தலவர ஹ ஹூஜகதலா ஹதலாஸ்ச
அறிவிக்னைவுதினத்தகயில்,  “நாமது தந்னைவுதினத்ததநாதலாட்டுக்கு அவசியமதலான
ஜநாராத்தில் அனைவுதினத்தத நாதலாங்கள னைவுதினத்தகவிட மதலாட்ஜடதலாம்,"  என்று
அறிவித்ததலார.  அங்ஜக கூடியிருந்த பிராதிநிதிகள
உற்சதலாகத்தில் வீறிட்டனர.  ஜ ஜேரமன் சதலான்சிலர
திஜயதலாபதலால்ட் தொவதலான் தொபத்மதலான்-ஜஹதலால்ஜவக் மற்றும்
பழனைவுதினத்தமவதலாத ஜ ஜேரமன் ஜதசியவதலாத பிராதிநிதிகளும்,  அந்த
வதலாக்தொகடுப்பில் ஒரு தொபரும்பதலான்னைவுதினத்தமனைவுதினத்தயப் தொபன்றை
முடியுதொமன நாம்பியிருந்தனர,  ஆனதலால் அந்த யுத்த
தொகதலாளனைவுதினத்தகக்கு சமூக  ஜேனநாதலாயகக் கட்சியிடம் இருந்து
ஒருமனததலான ஆதரானைவுதினத்தவ எதிரபதலாரத்திருக்கவில்னைவுதினத்தல.

தொததலாழிலதலாளரகளின் தராப்பிலிருந்து யுத்தத்திற்கு வரும்
எதிரப்னைவுதினத்தபக் குறித்து அந்த பிராதிநிதிகள நான்கு
அறிந்திருந்ததலாரகள என்பஜததலாடு,  அஞ்சியிருந்ததலாரகள.
அந்த நாதலாடதலாளுமன்ன்றை வதலாக்தொகடுப்புக்கு தொவகு சில
நாதலாட்களுக்கு முன்னததலாக, நூறு ஆயிராக் கணக்கதலானவரகள
யுத்தத்திற்கு எதிராதலாக ஜபரலினில் ஆரப்பதலாட்டத்தில்
ஈடுபட்டதலாரகள. 

சமூக  ஜேனநாதலாயகக் கட்சி அந்த ஆரப்பதலாட்டத்திற்கதலான
அதன் அனைவுதினத்தழப்பில்,   ஜே ஹூனைவுதினத்தல 25 இல் எழுதுனைவுதினத்தகயில்,
“மனிததலாபிமதலானம் மற்றும் கலதலாச்சதலாராத்தின் தொபயரில்,
ஜ ஜேரமனியின் வரக்க-நானவூன்றிய பதலாட்டதலாளி வரக்கம்
யுத்ததொவறியரகளின் குற்ன்றைகராமதலான நாடவடிக்னைவுதினத்தககளுக்கு
அதன் உறுதியதலான எதிரப்னைவுதினத்தப பிராகடனப்படுத்துகின்றைது.
சமதலாததலானத்னைவுதினத்ததக் கதலாக்க ஆஸ்திரிய அராசதலாங்கத்தின் மீததலான
அதன் தொசல்வதலாக்னைவுதினத்தக பயன்படுத்தவும்,  இந்த
தொவட்ககராமதலான யுத்தத்னைவுதினத்தத நிறுத்த முடியதலாவிட்டதலால்,
எந்ததொவதலாரு வனைவுதினத்தகயதலான இராதலாணுவ தனைவுதினத்தலயீட்டிலிருந்தும்
விலகியிருக்கவும் ஜ ஜேரமன் அராசதலாங்கத்திற்கு நாதலாங்கள
உடனடியதலாக அனைவுதினத்தழப்புவிடுக்கிஜன்றைதலாம்.  ஏகதலாதிபத்திய

இலதலாப நாலன்களுக்கதலாக ஆஸ்திரிய ஆட்சியதலாளரகளின்
அதிகதலாரா சதிஜவனைவுதினத்தலகளுக்கு ஒரு ஜ ஜேரமனிய சிப்பதலாயின்
ஒருதுளி இராத்தம் கூட அரபணிக்கப்படக்கூடதலாது,"  என்று
முழங்கியது. 

இந்த முனைவுதினத்தன்றையீடு உத்திஜயதலாகபூரவ கட்சிப் ஜபதலாக்ஜகதலாடு
முற்றிலுமதலாக இனைவுதினத்தணந்திருந்தது.  நாதலான்கு தசதலாப்தங்களுக்கு
ஜமலதலாக,  SPD  சரவஜதச ஐக்கியம் மற்றும்
ஏகதலாதிபத்தியத்திற்கதலான எதிரப்பு ஜகதலாட்பதலாடுகளின்
அடிப்பனைவுதினத்தடயில் தொததலாழிலதலாளரகனைவுதினத்தள பயிற்றுவித்திருந்தது.
நாவம்பர 1912 இல்,  யுத்தத்னைவுதினத்தத எதிரக்க ஐஜராதலாப்பிய
தொததலாழிலதலாளரகளுக்கு மிக பலம்வதலாய்ந்த ஒரு முனைவுதினத்தன்றையீட்னைவுதினத்தட
தொசய்து,  பதலாசல் சரவஜதச ஜசதலாசலிச மதலாநாதலாட்டில் அதுதொவதலாரு
முக்கிய பதலாத்திராம் வகித்திருந்தது. 

அனைவுதினத்தனத்து பிராததலான ஐஜராதலாப்பிய ஜசதலாசலிச கட்சிகளதலால்
னைவுதினத்தகதொயழுத்திடப்பட்ட அந்த மதலாநாதலாட்டு அறிக்னைவுதினத்தக,  “இந்த
மதலாநாதலாடு...  தொததலாழிலதலாள வரக்கத்தின் சரவஜதச ஐக்கியத்தின்
பலத்ஜததலாடு முதலதலாளித்துவ ஏகதலாதிபத்தியத்னைவுதினத்தத எதிரக்க
அனைவுதினத்தனத்து நாதலாடுகளிலும் உளள தொததலாழிலதலாளரகளுக்கு
அனைவுதினத்தழப்பு விடுக்கின்றைது," என்று குறிப்பிட்டது.

யுத்த சம்பவத்தின் ஜபதலாது புராட்சிகரா வினைவுதினத்தளவுகள
இருக்குதொமன "எல்லதலா ஜதசங்களின் ஆளும்
வரக்கங்கனைவுதினத்தளயும்"  அந்த அறிக்னைவுதினத்தக அச்சுறுத்தியது மற்றும்
எச்சரித்தது:  “ஒரு உலக யுத்தத்தின் அசுராத்தனம் குறித்த
தொவறும் சிந்தனைவுதினத்தனஜய, தொததலாழிலதலாள வரக்கத்திற்குள
ஜகதலாபத்னைவுதினத்ததயும் சீற்ன்றைத்னைவுதினத்ததயும் தூண்டிவிடக்கூடும் என்பனைவுதினத்தத
அராசதலாங்கங்கள உணராதலாமல் இருப்பது மடத்தனமதலானததலாகும்.
முதலதலாளித்துவத்தின் ஜமலதிக இலதலாபங்களுக்கதலாகவும் மற்றும்
அராசவம்சத்தின் அபிலதலானைவுதினத்தசகளுக்கதலாக,  அல்லது இராகசிய
இராதலா ஜேதலாங்க உடன்படிக்னைவுதினத்தககனைவுதினத்தள மதிப்பதற்கதலாக
ஒருவனைவுதினத்தராதொயதலாருவர சுடுவதற்கு அவரகள நிரபந்திக்கப்பட்டதலால்
பதலாட்டதலாளி வரக்கம் அனைவுதினத்தத குற்ன்றைகராமதலானததலாக கருதும்,"
என்ன்றைது. 

ஆனதலால் ஆகஸ்ட் 4,  1914 இல் இந்த தொகதலாளனைவுதினத்தககளில்
இருந்து SPD  தனைவுதினத்தலனைவுதினத்தம உனைவுதினத்தடத்துக் தொகதலாண்டஜததலாடு,  சமூக
 ஜேனநாதலாயக இயக்கத்திற்குள இருந்த ஜதசிய
சந்தரப்பவதலாதத்தின் தொசல்வதலாக்கிற்கு நிபந்தனைவுதினத்தனயின்றி
சராணனைவுதினத்தடந்தது.

ஜராதலாசதலா லுக்தொசம்ஜபரக் அந்த முடினைவுதினத்தவ பகிராங்கமதலாக
கண்டித்ததலார,  அவர எழுதுனைவுதினத்தகயில்:  “அராசியல் கட்சிகள
இருப்பு ஆராம்பித்ததிலிருந்து,  வரக்க ஜபதலாராதலாட்டங்களின்
வராலதலாற்றில் முன்தொனதலாருஜபதலாதும் இல்லதலாத வனைவுதினத்தகயில்,  தனது
பதலானைவுதினத்ததயில் ஐம்பது ஆண்டுகள இனைவுதினத்தடவிடதலாத வளரச்சிக்குப்
பின்னர,  அதிகதலாராத்துவ நினைவுதினத்தலயில் முதல்இடத்னைவுதினத்தத
எட்டியதற்குப் பின்னர,  அனைவுதினத்ததச் சுற்றி மில்லியன்
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கணக்கதலானவரகனைவுதினத்தள ஒன்றுதிராட்டியதற்குப் பின்னர,  சமூக
 ஜேனநாதலாயகத்னைவுதினத்தத ஜபதலால,  இந்தளவிற்கு இருபத்தி நாதலான்கு
மணிஜநாராத்திற்குள முற்றிலும் அவமதலானகராமதலான ஓர
அராசியல் சக்தியதலாக மதிப்பிழந்திருக்கவில்னைவுதினத்தல," என்ன்றைதலார. 

லுக்தொசம்ஜபரக் முடிக்னைவுதினத்தகயில்,  “ஆகஸ்ட் 4,  1914  இல்
ஜ ஜேரமன் சமூக  ஜேனநாதலாயகம் அராசியல்ரீதியதலாக
மதிப்பிழந்துவிட்டது,  அந்த ஜநாராத்திஜலஜய ஜசதலாசலிச
அகிலமும் தொபதலாறிந்து ஜபதலானது," என்று முடித்ததலார. 

ஐஜராதலாப்பிய மக்களின் மனபதலாவத்னைவுதினத்தத மிக உன்னிப்பதலாக
கவனித்து வந்த லிஜயதலான் ட்தொராதலாட்ஸ்கி, யுத்தம் தொவடித்த
ஓராதலாண்டுக்குப் பின்னர எழுதுனைவுதினத்தகயில், “அந்த யுத்தத்னைவுதினத்தத
நிறுத்தக் கூடிய நினைவுதினத்தலனைவுதினத்தமயிஜலதலா அல்லது அதன் ஆராம்ப
கட்டங்களில் அதிகதலாராத்திலிருப்பவரகளுக்கு அதற்கதலான
தொபதலாறுப்புகூறும் நினைவுதினத்தலனைவுதினத்தமயிஜலதலா அவரகள இல்னைவுதினத்தல
என்ன்றைதலாலும் கூட,  ஜசதலாசலிச கட்சிகள ஆராம்பத்திலிருந்ஜத
உலகந்தழுவிய ததலாக்குதலுக்கதலான எந்ததொவதலாரு
தொபதலாறுப்னைவுதினத்தபயும் நிராதலாகரித்திருந்ததலால்—சரவஜதச
ஜசதலாசலிசத்தின் ஆளுனைவுதினத்தம எந்தளவிற்கு மகத்ததலானததலாக
இருந்திருக்கும், இராதலாணுவவதலாதம் மற்றும் கவனைவுதினத்தல மற்றும்
அதிகரித்துவந்த ஜதனைவுதினத்தவயதலால் ஏமதலாற்ன்றைம் அனைவுதினத்தடந்திருந்த
தொபருந்திராளதலானவரகள,  அனைவுதினத்தத மக்களின் ஒரு
உண்னைவுதினத்தமயதலான கதலாப்பதலாளனதலாக கருதி அனைவுதினத்தத ஜநாதலாக்கி
அதிகளவில் திரும்பி இருப்பதலாரகள!...  தொநாதலாருங்கிப்ஜபதலான
அகிலத்தின் ஒவ்தொவதலாரு பிரிவுகளும் அதன்
தொகதலாடிக்கம்பத்தின் முனைவுதினத்தனனைவுதினத்தயப் பிடித்து இராத்த
ஜசற்றினூடதலாக இப்ஜபதலாது இழுத்துச் தொசல்லும் ஒவ்தொவதலாரு
விடுதனைவுதினத்தலக்கதலான ஜவனைவுதினத்தலத்திட்டமும்,  ஒரு சக்திவதலாய்ந்த
யததலாரத்தமதலாக பனைவுதினத்தழய சமூகத்தின் அனைவுதினத்தனத்து
சக்திகளுக்கு எதிராதலாகவும் ஜசதலாசலிச பதலாட்டதலாளி வரக்கத்தின்
ஜபதலாராதலாட்டத்திற்குரியததலாக மதலாறியிருக்கும்," என்ன்றைதலார. 

இராண்டதலாம் அகிலத்தின் தொபதலாறிவு குறித்த அவராது
ஆழமதலான பகுப்பதலாய்வதலான,  யுத்தமும் அகிலமும் (War
and  the  International)  என்ன்றை ஆய்வில் ட்தொராதலாட்ஸ்கி
ஜதசிய சந்தரப்பவதலாதத்தின் வளரச்சிக்கு இட்டுச்தொசன்ன்றை
அழுத்தங்கனைவுதினத்தள விவரித்ததலார.  தொபதலாருளதலாததலாரா
அபிவிருத்தியில் நாடந்தனைவுதினத்ததப் ஜபதலாலஜவ,  தொததலாழிலதலாளர
இயக்கத்தின் அபிவிருத்தியும் பிராததலானமதலாக ஜதசிய
அராசுகளின் கட்டனைவுதினத்தமப்புக்குள நாடந்து வந்திருந்தது.
எல்லதலா ஜவனைவுதினத்தலதிட்டங்களும்,  ஒரு சரவஜதச ஜசதலாசலிச
முன்ஜனதலாக்கில் அல்லதலாமல்,  ஒரு ஜதசியவதலாத
முன்ஜனதலாக்கின் அடிப்பனைவுதினத்தடயில் இருந்தன.  அனைவுதினத்தவஜய
முதலதலாம் உலக யுத்தத்தின் தொவடிப்ஜபதலாடு முற்றுமுழுததலாக
உனைவுதினத்தடந்துஜபதலாயின. 

“இப்ஜபதலானைவுதினத்ததய யுத்தம், ஜதசிய அராசுகளின் தொபதலாறிவுக்கு
சமிக்னைவுதினத்திக்ஞை தொசய்கின்றைது,"  என்று எழுதிய ட்தொராதலாட்ஸ்கி,
தொததலாடரனைவுதினத்தகயில்:  “இந்த சகதலாப்தத்தின் ஜசதலாசலிஸ்ட்
கட்சிகள இப்ஜபதலாது ஜதசிய கட்சிகளதலாக முடிவுக்கு
வந்துவிட்டன.  அனைவுதினத்தவ அவற்றின் அனைவுதினத்தமப்புகளினது
எல்லதலா தொவவ்ஜவறு கினைவுதினத்தளகஜளதலாடும்,  அவற்றின்

அனைவுதினத்தனத்து நாடவடிக்னைவுதினத்தககஜளதலாடும் மற்றும் அவற்றின்
மனப்ஜபதலாக்குகஜளதலாடும் ஜதசிய அராசுகளில் தொபதலாதிந்து
ஜபதலாய்விட்டன.  அவற்றின் மதலாநாதலாடுகளில் அகமதலாரந்த
பிராகடனங்கஜளதலாடு,  ஜதசிய மண்ணில் தொபரியளவில் வளரந்த
நினைவுதினத்தலயில்,  ஏகதலாதிபத்தியம் பழனைவுதினத்தமப்பட்டுஜபதலான ஜதசிய
வராம்புகனைவுதினத்தள அழிக்க தொததலாடங்குனைவுதினத்தகயில், அனைவுதினத்தவ பழனைவுதினத்தமவதலாத
அராசனைவுதினத்தமப்னைவுதினத்தப பதலாதுகதலாக்க எழுகின்ன்றைன.  ஜமலும்,  ஜதசிய
அராசுகளின் வராலதலாற்றுப் தொபதலாறிவதலானது ஜதசிய ஜசதலாசலிச
கட்சிகனைவுதினத்தளயும் அதன் பின்னிழுத்து தொசல்கின்ன்றைன,"  என்று
எழுதினதலார. 

SPD  எதனிடத்தில் நிபந்தனைவுதினத்தனயின்றி சராணனைவுதினத்தடந்தஜததலா அந்த
ஜதசிய சந்தரப்பவதலாதத்திற்கு எதிராதலான ஜபதலால்ஷ்விக்குகளின்
ஜபதலாராதலாட்டம், 1917 இல் ராஷ்யதலாவில் தொவடித்தொதழுந்த புராட்சிகரா
ஜபதலாராதலாட்டங்களுக்கு அராசியல்ரீதியதலாக அவரகனைவுதினத்தளத் தயதலார
தொசய்திருந்தது.  ராஷ்யதலாவில் ஜசதலாசலிசப் புராட்சியதலானது,
பதலாட்டதலாளி வரக்கத்தினது ஓர உலக ஜசதலாசலிச புராட்சியில்
முதல் அடியதலாகும் என்ன்றை முன்ஜனதலாக்கின் அடிப்பனைவுதினத்தடயில்,
ராஷ்யதலாவில் ஒரு தொவற்றிகராமதலான பதலாட்டதலாளி வரக்கப்
புராட்சியில் அவரகள தொததலாழிலதலாள வரக்கத்திற்குத் தனைவுதினத்தலனைவுதினத்தம
வகித்ததலாரகள. 

ஏற்கனஜவ 1903 இல்,  தொலனின் என்ன தொசய்ய ஜவண்டும்
என்ன்றை நூலில் வலியுறுத்துனைவுதினத்தகயில்,  ஜசதலாசலிச நானவு வரக்க
ஜபதலாராதலாட்டத்திலிருந்து தன்னிச்னைவுதினத்தசயதலாக எழுதுவதில்னைவுதினத்தல,
மதலான்றைதலாக புராட்சிகராக் கட்சியதலால்,  அததலாவது உடனடி
தொததலாழிற்சதலானைவுதினத்தல ஜபதலாராதலாட்டங்களுக்கு அப்பதலாற்பட்டு,
"தொவளியிலிருந்து"  தொததலாழிலதலாள வரக்கத்திற்குள உளதொகதலாண்டு
தொசல்லப்பட ஜவண்டும் என்ன்றைதலார. 

நானைவுதினத்தடமுனைவுதினத்தன்றையில் இருக்கும் சமூக நானவு எப்ஜபதலாதும்
முதலதலாளித்துவ நானவதலாகும் என்று அவர
விளங்கப்படுத்தினதலார.  ஆகஜவ தொததலாழிலதலாளர இயக்கத்திற்குள
முதலதலாளித்துவ நானவின் தொவளிப்பதலாடதலாக உளள
சந்தரப்பவதலாதத்தின் அனைவுதினத்தனத்து வடிவங்களுக்கு எதிராதலாகவும்,
ஒரு உறுதியதலான, சனைவுதினத்தளக்கதலாத மற்றும் சமராசப்படதலாத அராசியல்
ஜபதலாராதலாட்டத்னைவுதினத்தத எடுப்பஜத கட்சியின் பணியதலாகும்.  கட்சியின்
குணதலாம்சமும்,  அதன் ஜவனைவுதினத்தல மற்றும் முன்ஜனதலாக்கின்
ஒவ்தொவதலாரு அம்சமும் இந்த ஜநாதலாக்கத்னைவுதினத்தத ஜநாதலாக்கி
திருப்பிவிடப்பட்டிருக்க ஜவண்டும்.  தொததலாழிலதலாள வரக்கத்தின்
அராசியல் சுயதலாதீனத்னைவுதினத்தத,  ஜதசிய சந்தரப்பவதலாதத்திற்கு
எதிராதலான புராட்சிகரா சரவஜதசியவதலாதத்திற்கதலான உறுதியதலான
ஜபதலாராதலாட்டம் மூலமதலாக மட்டுஜம ஸ்ததலாபிக்கப்பட முடியும். 

இன்ஜன்றைதலா அணுஆயுத சக்திகளுக்கு இனைவுதினத்தடயிலதலான ஜமதலாதலும்,
உலக யுத்தத்திற்கதலான அபதலாயமும் அதொமரிக்கதலா மற்றும்
ஜநாட்ஜடதலாவினது உக்ஜரான் குறித்த ராஷ்யதலாவிற்கு எதிராதலான
ததலாக்குதலில் இருந்தும்,  அத்ஜததலாடு சீனதலாவிற்கு எதிராதலாக
திருப்பப்பட்ட வதலாஷிங்டனின் "ஆசியதலானைவுதினத்தவ ஜநாதலாக்கிய
முன்தொனடுப்பில்"  இருந்தும் வினைவுதினத்தளகின்ன்றைன,  இந்த
படிப்பினைவுதினத்தனகள பதலாரிய சமகதலாலத்திய முக்கியத்துவங்களுக்குள
முக்கியத்துவம் தொபறுகின்ன்றைன.
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