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முதலலாம் உலக ப லார வெடிப் தற்கு தூண்டுதலலாக அமைந்த
சம் ெத்தின் நூறாவதுலாெத நிமநினைவுதிநினைத்மத இன்மறாவதுய நாள் கலாள
குறிக்கிறாவதுத.  ஜஜூன் 28,  1914,  ஞலாயிறாவதுன்று கலாமல,  ஆஸ்திரிய-
ஹங்பகரிய ப ரரசர பிரலான்ஸ் பஜலாவசப்பின் ைருைகனும்
அெரத அரசியல ெலாரிசுைலாநினை ஆரச்டூக் பிரலான்ஸ் வ ரடிநினைலான்ட,
வ லாஸ்னியலாவிற்கலாநினை அெரத அரசுமுமறாவது விஜயத்தின் கம கடைசி
நாள் கலாளில,  சலாரபயபெலா ெழியலாக அெரத கலாரில  ெனி
ெந்தப லாத  டுவகலாமல வசய்யப் ட கடைலார. ஆரச்டூக்கின் ைமநினைவி
பசலாபியலாவும் சுடடு வகலாலலப் ட கடை அந்த சம் ெத்தின்
குணாமலாம்சம் மிகவும் அதிரச்சிகரைலாக இருந்த ப லாதினும்,
ஹலாப்ஸ்ப ரக் ெம்சத்தின் ெழிபதலான்றாவதுல வகலாலலப் ட கடைமை
இந்தளவிற்கு குறிப்பி கடைத்தக்க முக்கிய விமளவுகமள
ஏற் டுத்தவைநினை அங்பக எதிர லாரக்கப்  கடைவிலமல.

எவ்ெலாறிருந்த ப லாதினும் ஜஜூமல 1914  ெலாக்கில அந்த
 டுவகலாமலமய வதலா கடைரந்த ஏற் டடிருந்த வநாள் கருக்கடி
 டிப் டியலாக தீவிரைம கடைந்தத.  பிரதலாநினை ஐபரலாப்பிய
முதலலாளித்தெ அரசுகள கலாடடிய விம கடையிறுப் லாநினைத,  அதற்கு
முந்மதய தசலாப்தத்தில அெற்றின் முரண் லா கடைலாநினை புவிசலார
அரசியல ைற்றும் வ லாருளலாதலார நாள் கலன்களலால உருெலாகியிருந்த
 தட கடைங்களலால நி ந்தமநினைக்குட டடிருந்தத.   லாலகன் நாள் கலாடுகள
மீதலாநினை ஆஸ்திரிய-ஹங்பகரிய சலாம்ரலாஜ்ஜியத்தின்
பைலலாதிக்கத்திற்கு பசரபிய பதசியெலாத அபிலலாமஅபிலாஷைகள
செலாலலாக இருந்ததலால,  பிற்ப லாக்குத்தநினைைலாநினை ஹலாப்ஸ்ப ரக்
முடியலாடசி பசரபிய ஆடசி மீத தலாக்குதமல நாள் க கடைத்தெதற்கு ஒரு
சலாக்கலாக அந்த  டுவகலாமலமய  ற்றிக் வகலாண் கடைத.

முற்றிலும் ஏற்றுக் வகலாளளவியலலாத,  யுத்தத்திற்கு இடடுச்
வசலலக்கூடிய இறுதி எச்சரிக்மகபயலாடு பசரபியரகமளத் தலாக்க
ப ரலினில, ப ரரசர இரண் கடைலாம் விலவஹலம் ஆடசி ஆஸ்திரிய-
ஹங்பகரிய அரசலாங்கத்திற்கு  ச்மசக்வகலாடி கலாடடியத.
பசரபியலா மீதலாநினை ஆஸ்திரிய  ம கடைவயடுப்பு,  ரஷ்ய
சலாம்ரலாஜ்ஜியத்மத அதன்  லாலகன் நாள் கலாடுகள மீதலாநினை நாள் கலன்கமளப்
 லாதகலாக்க ஒரு தமலயீடு வசய்ய தூண்டுவைன் மத அறிந்பத
பஜரைனி இந்த நாள் க கடைெடிக்மகமய எடுத்தத. பஜரைன் ஆடசிபயலா
ரஷ்யலா உ கடைநினைலாநினை ஒரு மிகப்வ ரிய யுத்தத்தின் சலாத்தியக்கூமறாவது,
கிழக்கு ஐபரலாப் லாவில அதன் பைலலாதிக்கத்மத
ஸ்தலாபிப் தற்கும்,  அவ்விதத்தில,  அக்கண் கடைம் முழுெதிலும்
அதிகலார சைநிமலமய ைலாற்றுெதற்கும் ஒரு சந்தரப் ைலாக
 லாரத்தத.

ஆநினைலால இந்த சலாத்தியக்கூறு, பஜரைன் அதிகலார ெளரச்சிமயத்
தடுக்க ரஷ்யலாபெலாடு ஒரு கூட கடைணிக்குள நுமழந்திருந்த
பிரலான்சின் ஆளும் ெரக்கத்மத அச்சுறுத்தியத. பஜரைன் ைற்றும்
ரஷ்யலாவுக்கு இம கடையிலலாநினை ஒரு யுத்த சம் ெத்தில,  பிரலான்ஸ்
ஒதங்கி இருந்த ஒரு பஜரைன் வெற்றிமய ஏற்றுக் வகலாளள
பிவரஞ்சு முதலலாளித்தெம் தயலாரலாக இலமல. அபதபெமளயில,
பஜரைன் ஆடசிபயலா ரஷ்யலா உ கடைன் யுத்தம் வெடித்தலால
பிரலான்ஸ் மீத ஒரு தலாக்குதல நாள் க கடைத்தெதற்கலாநினை ஒரு விரிெலாநினை
திட கடைத்மத, நீண் கடை கலாலத்திற்கு முன்நினைபர, தயலார வசய்திருந்தத.

அந்த வநாள் கருக்கடி ஒரு ப ரழவுகரைலாநினை உச்சக்கட கடைத்திற்கு இடடு
வசன்றாவதுத.  ஆகஸ்ட முதல ெலார ெலாக்கில,  ஐபரலாப் லாவின்
பிரதலாநினை சக்திகள—பஜரைனி ைற்றும் ஆஸ்திரிய-ஹங்பகரி
ஒருபுறாவதுமும்,  பிரலான்ஸ்,  ரஷ்யலா ைற்றும் பிரிட கடைன் ைறுபுறாவதுமும்
இருக்க—யுத்த நிமலமய எடுத்திருந்தநினை.

ஜஜூன் 28 இல சலாரபயபெலா  டுவகலாமலயிலிருந்த ஆகஸ்டின்
முதல ெலாரங்களின் ெலாக்கில ஒரு முழு அளவிலலாநினை ஐபரலாப்பிய
யுத்தத்திற்கு இடடு வசன்றாவது வதலா கடைரச்சியலாநினை சம் ெங்கள
ெமரயில இெற்மறாவது  குத்தலாரலாய்ந்த கணாமக்கற்றாவது வதலாகுப்புகள
எழுதப் டடிருக்கின்றாவதுநினை.  ஆநினைலால இத்தமகய இலக்கியத்தில
வ ரும் லாலலாநினைமெ, அந்த யுத்தம் வெடித்ததற்கு முதன்மையலாநினை
வ லாறுப்ம  எந்த ஆடசியின் மீத சுைத்தெவதன் மதபய
ஸ்தலாபிக்க முமநினைகின்றாவதுநினை.  இருப்பினும் ஏதலாெவதலாரு
அரசலாங்கத்தின் யுத்த பநாள் கலாக்கங்கபளலாடு வதலா கடைரபும கடைய முக்கிய
தகெலகமளக் கண் கடைறிய—சலான்றாவதுலாக,  பஜரைன் ஆடசியின்
வதலாமலதூர அபிவிலலாமஅபிலாஷைகள ப லான்றாவதுெற்மறாவது அறிய—இந்த
ஆய்வுகள இடடு வசன்றிருகின்றாவதுநினை என்றாவதுப லாதினும்,
யுத்தத்திற்கலாநினை இன்றியமையலா கலாரணாமங்கள மீத ஓர ஆழ்ந்த
ைட கடைத்திலலாநினை  குப் லாய்வு அெசியப் டுகிறாவதுத.

வ ரிதம்  ற்றிவயறியக் கூடிய விதத்தில இருந்த ஐபரலாப்பிய
ைற்றும் சரெபதச புவிசலார அரசியலின் கட கடைமைப்ம  எரியூட கடை
சலாரபயபெலா  டுவகலாமல ஒரு தூண்டுவ லாறியலாக இருந்தத
என் மதத் தவிர பெவறாவதுலான்றும் இலமல. ஆஸ்திரிய ப ரரசரின்
ைருைகன்  டுவகலாமல வசய்யப்  கடைலாைல இருந்திருந்தலால
ஆகஸ்ட 1914 இல அந்த யுத்தம் வெடித்திருக்க ெலாய்ப்பு
இருந்திருக்கலாத என்று மெத்த வகலாண் கடைலாலும் கூ கடை,
உ கடைநினைடியலாகபெலா அலலத சற்று தலாைதைலாகபெலா,  பெறு
ஏபதனும் ஒரு சம் ெம் ஒரு வ லாதெலாநினை யுத்தத்திற்கு இடடு
வசன்றிருக்கும்.

உண்மையில,  முதலலாம் உலக ப லார வெடிப் தற்கு முந்மதய
ஆண்டுகளில,  பிரதலாநினை முதலலாளித்தெ சக்திகளுக்கு இம கடைபய
கலாலனிகள ைற்றும் நிதியியல நாள் கலன்களின் மீத நிலவிய
முரண் லாடுகளில இருந்த  ல "யுத்த அச்சுறுத்தலகள"  அங்பக
ஏற் டடிருந்தநினை.  ஐபரலாப் லாவின் அரசியல சூழல அதிகளவில
 தட கடைைலாக இருந்தத.  ஆயுதங்களுக்கலாநினை அரசு வசலவுகள,
இரு தலாம் நூற்றாவதுலாண்டின் முதல தசலாப்தத்தின் ப லாத
பிரைலாண் கடைைலாக அதிகரிக்கப் டடிருந்தநினை.

இரண் கடைலாம் அகிலத்தின்  தலாமகயின் கீழ் ெளரந்த ெந்த
வதலாழிலலாள ெரக்கத்தின் பசலாசலிச இயக்கம்,  முதலலாளித்தெ
இரலாணுெெலாதத்தலால முன்னிறுத்தப் ட கடை அ லாயங்கமளக்
குறித்த அதிகளவில எச்சரிக்மகயூடடி ெந்தத.
“ெலலரசுகளுக்கு"  இம கடையிலலாநினை யுத்த சலாத்தியக்கூறு
முதலலாளித்தெ அமைப்புமுமறாவதுயின் தன்மையிலிருந்த
எழுந்ததலாகும்.  1902 இன் வதலா கடைக்கத்தில,  ைலாரக்சிச
தத்தெவியலலாளர ரூப கடைலாலஃப் ஹிலவ ரடிங்,  "கூரமை
அம கடைந்தெரும் உலகச் சந்மதக்கலாநினை ப லாரலாட கடைம்
முதலலாளித்தெ பதசங்களிநினைத வெளியுறாவதுவு வகலாளமககளில
விமளவுகமளக் கலாட கடைலாைல இருக்க முடியலாத,”  என்று
எச்சரித்தலார.  “ஆயுத தளெலா கடைங்கமள அதிகரிப் த,
க கடைற் ம கடைகளின் ெளரச்சி,  உளநாள் கலாடடு பிற்ப லாக்குத்தநினைம்,
ென்முமறாவது ைற்றும் வெளியுறாவதுவுகளில சைலாதலாநினைத்தின் மீத
எச்சரிக்மக விடுத்தல,  இமெயமநினைத்தம் முதலலாளித்தெ
ெரத்தக வகலாளமகயின் புதிய கட கடைத்திற்கு அெசியைலாநினை
விமளவுகளலாகும்,”  என்று குறிப்பிட கடைலார.  [ரிச்சலாரட பி.  ப கடை
ைற்றும்  கடைலானியல வகய்ப கடைலாவிநினைலால திருத்தம்  லாரக்கப் ட கடை,
Discovering  Imperialism:  Social  Democracy  to  World
War  I,  (சிகலாபகலா,  2011),   க்கம்.  348-49,  நூலிலிருந்த
பைற்பகலாள கலாட கடைப் ட கடைத]
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சாரயேயோவிற்குப் பின்னர் ஒரு நூற
ஆண்டுகள 



அந்த தசலாப்தத்தின் ஓட கடைத்தில,  ஏகலாதி த்தியத்தின்
ப ரழிவுகரைலாநினை தலாக்கங்கள பைலும் பைலும் வெளிப் ம கடையலாக
வெளிப் டடு ெந்த நிமலயில,  யுத்த எதிரப்பு ப லாரலாட கடைம்
இரண் கடைலாம் அகிலத்தின்  ணிகளின் மையத்தில
நிறுத்தப் டடிருந்தத.  1907 இல ஸ்ருடகலாரடில இரண் கடைலாம்
அகிலம் அதன் ைலாநாள் கலாடடில கலாலனித்தெத்மதப்  கிரங்கைலாக
கண்டித்தத, அத "அடிமைத்தநினைம்,  லெந்த உமழப்பு, அலலத
கலாலனித்தெ பிரலாந்தியங்களின் வசலாந்த ைக்கமள
நிரமூலைலாக்குதல இமெகளுக்பக இடடு வசலலும்.
நாள் கலாகரீகப் டுத்தம் பநாள் கலாக்கத்திற்கு பசமெ வசய்ெதற்கலாக என்று
ெலாதிடும் முதலலாளித்தெ சமூகத்தின் ெலாதங்கள,
அ கரிப் தற்கும் சுரண்டுெதற்குைலாநினை அதன் பெடமகக்கு ஒரு
ப லாலிக்கலாரணாமபை அலலலாத பெவறாவதுலான்றுமிலமல,”  என்று
அறிவித்தத. [பைபல குறிப்பி கடைப் ட கடை அபத ஆதலாரத்திலிருந்த,
 க்கம். 28]

ஐந்த ஆண்டுகளுக்குப் பின்நினைர,  1912 இல  லாசிலில அதன்
ைலாநாள் கலாடடில இரண் கடைலாம் அகிலம் பிரசுரித்த ஒரு அறிக்மகயில
பின்ெருைலாறு அறிவித்தத:

ஒரு யுத்தம் வெடிப் தற்கு அச்சுறுத்தகிறாவதுவதன்றாவதுலால,
சம் ந்தப் ட கடை நாள் கலாடுகளில உளள வதலாழிலலாள ெரக்கமும் ைற்றும்
அெற்றின் நாள் கலா கடைலாளுைன்றாவது பிரதிநிதிகளும் அெரகள மிக மிக
 யனுளளதலாக கருதம் ெழிெமககமளக் வகலாண்டு யுத்தம்
வெடிப் மத தடுக்க எலலலா முயற்சிமயயும் முன்வநினைடுப் த
அெரகளின் க கடைமையலாகும்... எவ்ெலாறாவதுலாயினும் யுத்தம் வெடித்பத
ஆகுவைன்றாவதுலால அமத விமரெலாக முடிவுகடடுெதற்கு சலாதகைலாக
தமலயீடு வசய்ெதம்,  அெரகளின் முழு சக்திமயப்
பிரபயலாகித்த யுத்தத்தலால பதலாற்றுவிக்கப் டும் வ லாருளலாதலார
ைற்றும் அரசியல வநாள் கருக்கடிமயப்  யன் டுத்தி ைக்கமள
எழுச்சியுறாவது வசய்ெதம் ைற்றும் அதன் மூலைலாக முதலலாளித்தெ
ெரக்க ஆடசியின் வீழ்ச்சிக்கு வித்திடுெதம் அெரகளின்
க கடைமையலாகும்.

ஆநினைலால அதற்குப் பின்நினைர இரண்டுக்கும் குமறாவதுெலாநினை கலாலத்தில
யுத்தம் வெடித்த ப லாத,  இரண் கடைலாம் அகிலத்தின் தமலெரகள
அெரகள ஒருைநினைதலாக ஏற்றுக் வகலாண் கடை வ லாறுப்ம த்
மகத்தறாவதுந்தலாரகள.  ஆகஸ்ட 4,  1914 இல அகிலத்தில மிகவும்
வ ரியதம்,  வசலெலாக்கு மிக்க பிரிெலாக விளங்கிய பஜரைன்
சமூக ஜநினைநாள் கலாயகக் கடசி (SPD)  யுத்தம் நாள் க கடைத்த உதவியலாக,
அரசலாங்கத்திற்கு நிதி ஒதக்கீடுகமள ெழங்க ெலாக்களித்தத.
இந்த அரசியல தபரலாக நாள் க கடைெடிக்மகயலாநினைத ஒரு புரடசிகர
சக்தியலாக இருந்த இரண் கடைலாம் அகிலத்தின் முடிமெக் குறித்தத.
ஒரு புரடசிகர அகிலத்மத ைறுகடடுைலாநினைம் வசய்யும்
பெமலயலாநினைத,  பதசிய ஆளும் ெரக்கங்களி கடைமும் ைற்றும்
ஏகலாதி த்தியதி கடைமும் இரண் கடைலாம் அகிலம் ைண்டியிட கடைமத
எதிரத்தெரகள மீத விழுந்தத. அந்த ப லாரலாட கடைத்தில விளலாடிமீர
வலனின் முக்கிய  லாத்திரம் ெகித்தலார. அெரத யுத்த எதிரப்பும்,
பசலாசலிச சரெபதசியெலாதத்திற்கலாநினை  லாதகலாப்பும் அக்ப கடைலா ர
1917இல ரஷ்யலாவில பசலாசலிச புரடசியின் வெற்றிக்கு
அடித்தளம் அமைத்தத.

யுத்தம் வெடிப் தற்கு கலாரணாமைலாநினை தங்களின் வசலாந்த
அரசலாங்கங்களின் வ லாறுப்ம த் தடடிக்கழித்த யலாவரலலலாம்
அெரகளின் கலாடடிக்வகலாடுப்ம  நியலாயப் டுத்திநினைலாரகபளலா
அத்தமகய இரண் கடைலாம் அகிலத்தெரகளுக்கு எதிரலாநினை எதிரப்பில,
வலனின் அறிவிக்மகயில,  யுத்தம் ஏகலாதி த்திய அரசியல
ைற்றும் வ லாருளலாதலாரத்திலிருந்த ெளரந்த ெந்ததலாகும், அதற்கு
எலலலா அரசலாங்கங்களும் குற்றாவதுெலாளிகளலாகின்றாவதுநினை என்று
அறிவித்தலார.  அதற்குப் பிந்மதய ஆய்வுகள வலனினின்
குற்றாவதுப் த்திரிமகமய நிரூ ணாமம் வசய்தநினை.  ஒவ்வெலாரு

அரசலாங்கமும் அதன் வசலாந்த நாள் கலாடடு முதலலாளித்தெ ெரக்கத்தின்
உலகளலாவிய நாள் கலன்கமளப்  லாதகலாக்க தீரக்கைலாக இருந்தநினை.
ஒரு ெரலலாற்றாவதுலாளர எழுதியமதப் ப லால,  “நாள் கம கடைமுமறாவதுயில
அெரகள அமநினைெமரயும் வ லாறுத்த ெமரயில,  யுத்தத்மதத்
பதரந்வதடுத்தமை ஒரு  டுபைலாசைலாநினை முடிெலாக
இருக்கவிலமல.”  [ப கடைவிட ஜி.  பஹரைலான் எழுதிய
ஐபரலாப் லாவின் ஆயுதபைந்தலும்,  முதலலாம் உலக யுத்தத்திற்கு
ஆயத்தைலாதலும் எனும் நூலில இருந்த, (பிரின்ஸ் கடைன், 1996),
 க்கம். 226]

அந்த உலக யுத்தம் தெறாவதுலாநினை வகலாளமகயலால எதிர லாரலாைல
விமளந்த ஒரு வி த்தலல.  அத முதலலாளித்தெ
அமைப்புமுமறாவதுயின் ைற்றும் பதசிய அரசு அமைப்புமுமறாவதுயின்
முரண் லாடுகளில இருந்தம் தவிரக்க முடியலாைல எழுந்ததலாகும்.
அந்த யுத்தம் வதலா கடைங்கிய பின்நினைர வெகு விமரவிபலபய,
இரண் கடைலாம் அகிலத்தின் கலாடடிவகலாடுப்புக்கு எதிரலாக இருந்த
ைற்வறாவதுலாரு புரடசிகர எதிரப் லாளர,  லிபயலான் டிவரலாடஸ்கி,  அந்த
யுத்தத்தின் ெரலலாற்று முக்கியத்தெத்மத விெரித்தலார:

இந்த யுத்தம் பதசிய அரசுகளின் வீழ்ச்சிமய  மறாவதுசலாற்றுகிறாவதுத.
இருப்பினும் அபதபெமளயில முதலலாளித்தெ வ லாருளலாதலார
அமைப்புமுமறாவதுயின் வீழ்ச்சிமயயும்  மறாவதுசலாற்றுகிறாவதுத. 

1914  யுத்தைலாநினைத, அதன் வசலாந்த உள முரண் லாடுகளலால
அழிக்கப் ட கடை ஒரு வ லாருளலாதலார அமைப்புமுமறாவதுயின்
ெரலலாற்றில மிகவும் பிரைலாண் கடைைலாநினை உம கடைெலாகும்.

ஆநினைலால வ லாருளலாதலார அமைப்புமுமறாவதுயின் முரண் லாடுகள
யுத்தத்தில ைடடுபை வெளிப் லாடம கடைக் கலாண் திலமல.  உலக
முதலலாளித்தெ வநாள் கருக்கடியின் ைற்வறாவதுலாரு விமளமெயும்
டவரலாடஸ்கி முன்கணித்தலார:

முதலலாளித்தெம், ஒரு புதிய பசலாசலிச வ லாருளலாதலார
அமைப்புமுமறாவதுக்கு ச கடைரீதியிலலாநினை நிமலமைகமள உருெலாக்கி
உளளத.  ஏகலாதி த்தியம், முதலலாளித்தெ பதசங்கமள
ெரலலாற்று ரீதியிலலாநினை குழப் ங்களுக்கு இடடுச் வசன்றுளளத.
1914இன் யுத்தம்  லாட கடைலாளி ெரக்கத்மத  லெந்தைலாநினை
முமறாவதுயில புரடசிகரப்  லாமதக்கு ெர ெலியுறுத்தெதன்
மூலைலாக,  இந்த குழப் ங்களில இருந்த வெளி ெருெதற்கலாநினை
ெழிமயக் கலாடடுகிறாவதுத. [யுத்தமும் அகிலமும் (வகலாழும்பு, 1971),
 க்கம். Vii-viii]

சலாரபயபெலா சம் ெத்திற்குப் பின்நினைர ஒரு நூறு ஆண்டுகள
க கடைந்தவிட கடைநினை.  ஒரு நூற்றாவதுலாண்டு கலாலப லாக்கில,   த்த
மிலலியன் கணாமக்கலாநினை உயிரகமள விமலயலாக வகலாடுத்த
ைனிதகுலம் இரண்டு ப ரழிவுகரைலாநினை உலக யுத்தங்கமளக்
க கடைந்த ெந்திருக்கிறாவதுத.  இரண் கடைலாம் உலக யுத்தம் முடிந்ததில
இருந்த ஏகலாதி த்தியத்தலால தூண்டிவி கடைப் ட கடை எண்ணில கடைங்கலா
உளநாள் கலாடடு யுத்தங்கள இன்னும் கூடுதலலாக  த்த மிலலியன்
கணாமக்கலாநினைெரகமள விமலயலாக எடுத்திருக்கின்றாவதுநினை.  இருந்தம்,
இப்ப லாத ைற்வறாவதுலாரு பூபகலாளம் தழுவிய பைலாதலுக்குத்
தயலாரிப்பு வசய்யப் டடு ெருகிறாவதுத. 

ைனிதகுலத்தலால ைற்வறாவதுலாரு உலகப் ப லாமர தலாங்க முடியலாத,
அத தவிரக்கவியலலாைல அணுஆயுதங்கபளலாடு நாள் க கடைத்தப் டும்.
அதப லான்றாவதுவெலாரு ப ரழிமெத் தடுத்தலாக பெண்டும்.

நாள் கலான்கலாம் அகிலத்தின் அமநினைத்தலக குழு,  ஏகலாதி த்தியம்
ைற்றும் யுத்தத்திற்கு எதிரலாநினை ப லாரலாட கடைத்மத எடுக்க
உலவகங்கிலும் உளள வதலாழிலலாளரகள ைற்றும்
இமளஞரகளுக்கு அமழப்பு விடுப் தன் மூலைலாக இந்த
நிமநினைெலாண்ம கடை அனுசரிக்கிறாவதுத.
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தத் உலக சோடர்புகளுக்கு : editor@wsws.org
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