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சோசோலிோ ோமத்துவக கட்ச யின (அமமரிககச)  ச தேசயச
மோயலரசன சோசஷப கிசஷசர ஏபரல 22  ோனிககிழழமமயனற
அளித் தே உழமரயின எழுத்துவடிவத்ழம தே இங்சக நசங்கள
மவளியிடுகிசிசம.  1917  ரஷ்ய புரட்சயின நூற்ிசண்ழமறாண்டைக
மகசண்றாண்டைசடும வி தேமசக நசனகசம அகிலத்தின அழமனத்துலகக
குழுவினசல வழங்கபபட்டுக மகசண்டிருககினி ஐந்து
ோரவச தேோ இழமணைய உழமரகளின வரிழமோயில இது
நசனகசவ தேசகும. உழமர வரிழமோககு பதிவ மோய்ய, wsws.org/1917
ககு மோலலவம.

பிபரவரியின பினபுலம:  ரஷ்யசவின இழமணைந் தே மற்றம

ோமசசீரற்ி அபிவிருத்தியும  நிரந் தேரப புரட்சத்  தேத்துவமும

ரஷ்யசவில 1917  பிபரவரியில நறாண்டைந் தே நிகழ்வகள, வரலசற்றின

பசழம தேழமய மசற்றிப சபசட்றாண்டை புரட்சகரக மகசந் தேளிபபுகளின

ம தேசறாண்டைககத்ழம தே குறித்து நினின.  பிபரவரி 22  அனற,

புரட்சயின ோமயத்தில,  இரண்றாண்டைசம நிகசகசலசஸ  தேசன

அபசபசதும அழமனத்து ரஷ்யசவககுமசன ோககரவரத்தியசகவம

எச தேசோசதிகசரியசகவம இருந் தேசர. அடுத் தே ஒரு வசரம கழித்து,

ரஷ்யசழமவ 300  வருறாண்டைங்களுககும அதிகமசய் ஆட்ச

மோய்திருந் தே,  மவலல முடியச தே தேசகத் ச தேசற்ிமளித்திருந் தே

சரசமசனசவ வமோ ஆட்ச தூககிவீோபபட்டு,  மு தேலசளித்துவ

இழமறாண்டைககசல அரோசங்கம மற்றம ம தேசழிலசளரகள’  மற்றம

சபபசய்களது பிரதிநிதிகள சோசவியத் ஆகியவற்றின

ஸதிரமற்ி “இரட்ழமறாண்டை அதிகசர”த்ழம தேக மகசண்டு

பிரதியிறாண்டைபபட்றாண்டைது.  இது தேசன சபசலஷிவிக கட்சயின

 தேழமலழமமயின கீழ் ம தேசழிலசள வரககம அதிகசரத்ழம தேக

ழமகபபற்றகினி வழமரயசன அடுத் தே எட்டு மச தே கசலத்தில

அபிவிருத்தி கண்றாண்டை அரசயல சமச தேலகளின கட்றாண்டைழமமபபுக

களமசக இருந் தேது.

1917  புரட்சழமய நசம ஆய்வ மோய்யத் ம தேசறாண்டைங்குழமகயில,

“ரஷ்ய பிரசசழமன”யசனது புரட்சகர இயககத் தேசல எந் தே

வழியில புரிந்து மகசளளபபட்றாண்டைது மற்றம பகுபபசய்வ

மோய்யபபட்றாண்டைது எனபழம தே நசம மீண்டும மீளசய்வ மோய் தேசக

சவண்டும, ஏமனனிசல அந் தே உளளறாண்டைககத்தில மட்டுசம 1917
இன அந் தே மசமபரும நிகழ்வகளின ோமயத்தில அபிவிருத்தி

கண்றாண்டை அரசயல மற்றம ோமூக சமச தேலகழமளப புரிந்து

மகசளவது நமககு ோசத்தியமசகும.

நிலவம உற்பத்தி உிவகளின கட்றாண்டைழமமபபுககுளசள உற்பத்தி

ோகதிகளின அபிவிருத்தி இனியும ோசத்தியமிலழமல

எனகிிசபசது தேசன ோமூகப புரட்ச —அ தேசவது ஒரு ஆளும

வரககமசனது இனமனசனறினசல பிரதியிறாண்டைபபடுகினி

நிகழ்சசபசபசககசனது— நறாண்டைந்ச தேறகிிது எனபது மசரகசோத்தின

அடிபபழமறாண்டையசன சகசட்பசறாண்டைசகும.  விஞ்ஞ்ஞசன சோசோலிோமசனது,

கற்பனசவச தே பரவோககனவகளில சவரூனறிய தேலல,

மு தேலசளித்துவத்தின புிநிழமலயசன முரண்பசடுகளில,

அவற்றறாண்டைன பிழமணைந் தே ம தேசழிலசள வரககத்தின ோமூக

நலனகளில சவரூனறிய தேசகும.  நசம இனழமிய உலக

சூழ்நிழமலழமய கருத்தில மகசண்டு பசரத்ச தேசசமயசனசல,

மு தேலசளித்துவ ச தேசய-அரச அழமமபபுமுழமியசனது

உற்பத்தியின சமலதிகமசன அபிவிருத்திககும மனி தேகுலத்தின

வருங்கசலத்திற்குசம கூறாண்டை ஒரு மசமபரும  தேழமறாண்டையசக

ஆகியிருககிிது எனபழம தே ம தேளிவசய் கசணைலசம.

ஆயினும,  மசரகசோம ரஷ்யசவில,  ஒரு சோசோலிோ

இயககத்திற்கு அவசயமசகக கரு தேபபட்றாண்டை ோமூக மற்றம

மபசருளச தேசர அபிவிருத்தி மட்றாண்டைம —குறிபபசக மு தேலசளித்துவ

மோசத்து உிவகளின சமலசதிககம மற்றம ஒரு பசரிய

எண்ணிகழமகயிலசன ம தேசழிலசள வரககம ஆகியழமவ— மிகக

குழமிவசக இருந் தே நிழமலழமமகளின கீழ் சவரூனி

ஆரமபித் தேது.  இருப தேசம நூற்ிசண்டின ஆரமபத்திசல கூறாண்டை,

விவோசய மககள 85  ோ தேவீ தேம இருந் தேது,  அ தேன மபருமபகுதி

அறியசழமமயிலும வறழமமயிலும உழலகினி வரககமசய்

இருந் தேது. 1861 இல பண்ழமணை அடிழமமகளின ோமபிர தேசயபூரவ
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விடு தேழமல இருந் தேசலும,  நில உழமறாண்டைழமமயசனது மபரும

பிரபுககளசசலசய சமலசதிககம மோய்யபபட்டுக

மகசண்டிருந் தேது.  சமற்கு ஐசரசபபசவில 17  மற்றம 18  ஆம

நூற்ிசண்டுகளில மசமபரும மு தேலசளித்துவப புரட்சகளின

சபசது ஒழிககபபட்டிருந் தே பழமழய நிலபபிரபுத்துவ உிவகள

இனனும எஞ்சயிருந் தேன.  அரசயலரீதியசக,  ோசரிோ

எச தேசோசதிகசரம நசட்டில ஆதிககம மோய் தேது,  சமற்கு

ஐசரசபபசவிலும அமமரிககசவிலும நிலவியழம தேப சபசல

ோனநசயக மற்றம நசறாண்டைசளுமனி ஆட்ச வடிவங்களுககசன

எந் தே உண்ழமமயசன மபசறிமுழமிகளும இருககவிலழமல.

ரஷ்யசவில புரட்சகர இயககம முகமமகசடுத்திருந் தே

உறாண்டைனடியசன கறாண்டைழமமகள மு தேலசளித்துவ-ோனநசயக

 தேனழமமழமயக மகசண்றாண்டைழமவயசக இருந் தேன எனபச தே இ தேன

அரத் தேமசய் இருந் தேது.

சோசரஜசோசரஜ  பிமளக்ஹசசனசவபிமளக்ஹசசனசவ

“ரஷ்ய மசரகசோத்தின  தேந்ழம தே”யசன சோசரஜ

பிமளக்ஹசசனசவ  தேசன,  ரஷ்யசவின ம தேசழிலசள வரககம,

விவோசயிகளுறாண்டைன ஒபபிடுழமகயில சறியளவசக இருந் தே

சபசதிலும,  ோனநசயகப புரட்சயில தீரககமசன புரட்சகர

ோகதியசக இருககும எனபழம தே மு தேனமு தேலில

அங்கீகரித் தேவரசக இருந் தேசர.  “ரஷ்யசவில புரட்சகர

இயககமசனது ஒரு ம தேசழிலசளர’  இயககமசக மட்டுசம

மவற்றிகசணும இலழமலசயல அது மவற்றி கசணைசவ

சபசவதிலழமல”  எனற 1889  இல இரண்றாண்டைசம அகிலத்தின

ஸ தேசபக மசநசட்டில அவர பிரகறாண்டைனம மோய் தேசர.  ம தேசழிலசள

வரககம ோனநசயகப புரட்சயில முனனணிப பசத்திரம

வகிககும எனிசலும அதிகசரம அவசயமசன வழமகயில

ஏச தேசமவசரு வி தேத்தில மு தேலசளித்துவத்துகசக மசற்ிபபடும,

ம தேசழிலசள வரககம  தேசசன அதிகசரத்ழம தேக

ழமகபபற்றமளவககு சபசதுமசன வலிழமம மபறகினி

வழமரயில ோற்ற ஏிககுழமிந் தே நீண்றாண்டைம தேசரு மு தேலசளித்துவ

அபிவிருத்தி கசலககட்றாண்டைத்ழம தே இது அனுமதிககும என

இரண்டு கட்றாண்டைங்களிலசன ஒரு புரட்ச எனபச தே அவரது

கருத் தேசககமசக இருந் தேது.

மோனி ஆண்டின பிற்பகுதியில மவளியிறாண்டைபபட்றாண்டை

பிமளக்ஹசசனசவ குறித் தே  தேமது முககியமசன கட்டுழமரயில

ச தேசழரகள சநசரத்தும சவசலசகசவம பினவருமசற

குறிககினினர:  “ம தேசழிலசள வரககமசனது மபசருளச தேசர

மற்றம அரசயல வசழ்கழமகயில ஒரு குறிபபிட்றாண்டை இறாண்டைத்ழம தேப

பிடிககினி ஒரு பசரிய ோமூகக குழுவசக எழுவ தேற்கு

மவகுமுனசப,  ரஷ்யசவில மு தேலசளித்துவம அ தேன மு தேல

அடிகழமளசய எடுத்து ழமவத்திருந் தே நிழமலயிசலசய,

ம தேசழிலசள வரககத்தின தீரமசனகரமசன பசத்திரத்ழம தே

முனகணித் தேசர எனி உண்ழமமயில  தேசன ஒரு அரசயல

சந் தேழமனயசளரசக பிமளக்ஹசசனசவின ஆகசசிந் தே பசத்திரம

அழமமந்திருந் தேது.”[1]  உண்ழமமயில பசரத் தேசல,  இந் தே

அடிபபழமறாண்டையசன மற்றம ம தேசழமலசநசககசன கருத் தேசககம

 தேசன ரஷ்யசவில அடுத்துவந் தே ஒட்டுமமசத் தே மசரகசோ

இயககத்தின அபிவிருத்திககும அடித் தேளத்தில
அழமமந்திருந் தேது.

ஆயினும,  ரஷ்ய மு தேலசளித்துவத்தின அடுத் தேடுத் தே

அடிமயடுபபுகள,  முனசனசககு ம தேசறாண்டைரபசன அதிமுககிய

பிரசசழமனகழமள எழுபபின,  அழமவ பிமளக்ஹசசனசவின

இரண்டு கட்றாண்டைக கருத் தேசககத்தின பலவீனங்கழமளயும

பினவிழமளவகழமளயும அமபலபபடுத்தின.  1905  புரட்சயசனது,

ச தேசழர ஃபிமரட் விலலியமஸின உழமரயில நசம கண்றாண்டைழம தேப

சபசல,  ம தேசழிலசள வரககத்தின பிரமமசண்றாண்டைமசன ோமூக

ோகதிழமய எடுத்துககசட்டியது மட்டுமலல,  அ தேனுறாண்டைன

பிழமணைந்து,  மு தேலசளித்துவ வரககத்தின எதிரபபுரட்சகர

பசத்திரத்ழம தேயும எடுத்துககசட்டியது.  1905  இல

பிமளக்ஹசசனசவ,  அபசபசது ரஷ்ய ோமூக ோனநசயகத்

ம தேசழிலசளர கட்சயின மமனஷிவிக கனழமனயுறாண்டைன

ம தேசறாண்டைரபுபட்டிருந் தே நிழமலயில,  புரட்சயசனது மு தேலசளித்துவ

 தேனழமம மகசண்றாண்டை தேசக இருககும எனற எழுதினசர,

“மு தேலசளித்துவம பலவீனபபடுவழம தே”  அது குறிககவிலழமல,

மசிசக ”மு தேலமுழமியசகவம உண்ழமமயசன வழியிலும,

மு தேலசளித்துவம பரந் தே வழமகயிலும துரி தேமசன வழமகயிலும

ஆசய வழியில அலலசமல ஐசரசபபிய வழியில அபிவிருத்தி

கசண்ப தேற்கு பசழம தே உருவசககித்  தேந்து”  அ தேனமூலம

“மு தேனமுழமியசக ஒரு வரககமசக மு தேலசளித்துவ வரககத்தின

ஆட்சழமய”  ோசத்தியமசககும எனபச தே அ தேன அரத் தேமசக
இருந் தேது.[2]

ஆனசல அதிகசரத்ழம தே விருமபச தே ஒரு வரககத்திற்கு,

புரட்சயின பிர தேசன உந்து ோகதியசக இருந் தே வரககத்ழம தே —

ம தேசழிலசள வரககம— கண்டு மிரட்ச கண்டிருந் தே ஒரு

வரககத்திற்கு அதிகசரத்ழம தே மசற்றவது எனபது எபபடி
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ோசத்தியமசகும? ம தேசழிலசள வரககத்ழம தே மபசறத் தேவழமர,  அது

மு தேலசளித்துவத்ழம தே அசசறத்தி அ தேழமன பிற்சபசககுத் தேன

முகசமுககு  தேளளிவிறாண்டைக கூறாண்டைசது எனி அசோத்தினசல,   தேனது

மோசந் தே நலனகழமள முனமனடுபபதில இருந்து

ஒதுங்கியிருந் தேசக சவண்டும எனபது  தேசன இந் தே

முனசனசககின  தேரககம அளித் தே அரத் தேமசகும.  நசம

கசணைவிருபபழம தேப சபசல,  இந் தே சவழமலத்திட்றாண்டைமும

முனசனசககும  தேசன,  மமனஷிவிககுகளசலும,  அவரகசளசடு

சோரத்து சோசோலிோ புரட்சக கட்சயினசலும,  பிபரவரி

புரட்சழமயத் ம தேசறாண்டைரந்து அபிவிருத்தி மோய்யபபடுவ தேசக
இருந் தேது.

சபசலஷிவிககுகளது  தேழமலவரசன மலனினின முனசனசககு

மிகவம மசறபட்றாண்டை தேசய் இருந் தேது.  ரஷ்ய புரட்சயசனது ஒரு

மு தேலசளித்துவ-ோனநசயக புரட்சயசகத்  தேசன இருகக

சவண்டியிருந் தேது,  ஆயினும இந் தேப புரட்சயின அடிபபழமறாண்டைக

கறாண்டைழமமகள மு தேலசளித்துவ வரககத்தின மூலசமச அலலது

அ தேனுறாண்டைன கூட்றாண்டைணி சோரந்ச தேச நிழமிசவற்ிபபறாண்டைப

சபசகச தேழமவயசக,  நிழமிசவற்ிபபறாண்டை முடியச தேழமவயசக

இருந் தேன.  கிரசமபபுிங்களில நிலபபிரபுத்துவ உிவகழமளக

கழமலபபது இந் தேக கறாண்டைழமமகளில மிகவம முககியமசன தேசக

இருந் தேது. ஆயினும ரஷ்யசவில மு தேலசளித்துவ வரககத்திற்கு

இந் தேக கறாண்டைழமமழமய நிழமிசவற்ி விருபபசமச திிசனச

இலலசதிருந் தேது.  “விசவகமற்ி நறாண்டைவடிகழமககள”  மூலமசக

பசட்றாண்டைசளி வரகக கட்சகள அலலச தேவற்ழமி விரட்டி விறாண்டைசமல

எசோரிகழமகயசக இருபபது அவசயம எனற 1905  இல

பிமளக்ஹசசனசவ விடுத் தே அறிகழமகககு பதிலிறத் தே மலனின,

“ தேசரசளவசதிகளும நிலபபிரபுகளுககும உங்கழமள மிலலியன

கணைககசன ‘இங்கி தேமற்ி மோயலுககசக’  மனனிககலசம

ஆனசல நிலத்ழம தே எடுத்துச மோலலக கூடிய ஒசரமயசரு

ஆழமணைககு மனனிகக மசட்றாண்டைசரகள” எனிசர. [3]

பதிலசக மலனின ோசரிோ பிரபுத்துவத்ழம தே “பசட்றாண்டைசளிகளதும

விவோசயிகளதும ஒரு ோனநசயக ோரவசதிகசரத்தின”  மூலமசக

தூககிவீசகினி ஒரு சவழமலத்திட்றாண்டைத்ழம தே முனழமவத் தேசர;

“ோரவசதிகசரம”  எனி வசரத்ழம தே அரச அதிகசரம எனி

மசரகசோ அரத் தேத்தில பயனபடுத் தேபபட்டிருந் தேது.  ம தேசழிலசள

வரககம விவோசயிகளுறாண்டைன கூட்டுச சோரந்து அதிகசரத்ழம தேக

ழமகபபற்றம,  பின மிகத் தீவிர ோனநசயக நறாண்டைவடிகழமககழமள

மோயலபடுத்தும.  ஆயினும,  இந் தேப புரட்சயசனது

மு தேலசளித்துவ மோசத்துிவகளின கட்றாண்டைழமமபழமப மசற்றிவிறாண்டைசது

மசற்ி முடியசது. “ோமூக ோனநசயகம ரஷ்யசவில நிலுழமவயில

இருககினி புரட்சயின மு தேலசளித்துவத்  தேனழமம குறித்து

ம தேசறாண்டைரந்து வலியுறத்தி வந்திருககிிது”  1905  இல அவர

எழுதினசர,  “அத்துறாண்டைன குழமிந் தேபட்ோ ோனநசயக

சவழமலத்திட்றாண்டைத்திற்கும அதிகபட்ோ சோசோலிோ

சவழமலத்திட்றாண்டைத்திற்கும இழமறாண்டையிலசன ஒரு ம தேளிவசன பிரிபபுக

சகசட்டின மீதும அது வலியுறத்தி வந்திருககிிது...

புிநிழமலயசக”  அவர சமலும சோரத்துக மகசண்றாண்டைசர,

“வரலசற்றரீதியசன நிகழ்வகளின பசழம தேயசனது இபசபசது

துலலியமசக ரஷ்ய பசட்றாண்டைசளி வரககத்தின முனபசக

ோனநசயக மு தேலசளித்துவப புரட்சழமய புரட்சயினூறாண்டைசக

நறாண்டைத்துகினி கறாண்டைழமமழமய முனழமவத்திருககிிது...;  இந் தேக

கறாண்டைழமமயசனது ஒட்டுமமசத் தே மககளும,  ஒட்டுமமசத் தே

குட்டிமு தேலசளித்துவ மற்றம விவோசய மவகுோனங்களும

முகமமகசடுபப தேசகும;  அத் தேழமகயம தேசரு புரட்ச இலலசமல

சோசோலிோப புரட்சககசன ஒரு சயசதீனமசன வரகக அழமமபபின

ோற்சிிககுழமிய நீண்றாண்டை அபிவிருத்தி எனபது நிழமனத்தும
பசரககவியலச தேது. சந்திககவியலச தே தேசகும.”[4]

ட்மரசட்ஸகியின நிரந் தேரப புரட்சத்  தேத்துவமசனது

பிமளக்ஹசசனசவ முனழமவத் தே இரண்டு கட்றாண்டைத்  தேத்துவம

மற்றம மலனின முனழமவத் தே “பசட்றாண்டைசளிகளதும

விவோசயிகளதும ோனநசயக ோரவசதிகசரம”  இரண்ழமறாண்டையுசம

நிரசகரித் தேது.

மு தேலசளித்துவ-ோனநசயகப புரட்சயின அடிபபழமறாண்டைக கறாண்டைழமமகள

பூரத்தி மோய்யபபறாண்டை சவண்டியிருந் தேது எனபழம தே ட்மரசட்ஸகி

அங்கீகரித் தேசர.  மு தேலசளித்துவ அபிவிருத்தியின “ோமசசீரற்ி”
 தேனழமமயசனது ரஷ்ய மபசருளச தேசரத்தின மற்றம ோமூகத்தின

ஒபபீட்றாண்டைளவிலசன பின தேங்கிய நிழமலயில

மவளிபபடுத் தேபபட்றாண்டைது. ஆயினும, ரஷ்ய மபசருளச தேசரத்திற்கும

உலகப மபசருளச தேசரத்திற்கும இழமறாண்டையிலசன கலபபுிவின ஒரு
விழமளவசக,  இந் தேப பின தேங்கிய நிழமலககுளளசக,  மிக

முனசனறிய  தேனழமமயுறாண்டைனசன வரகக உிவகள

அறிமுகபபடுத் தேபபட்டிருந் தேன.  குட்டி மு தேலசளித்துவ

வரககத்தின ஒரு பரந் தே அடுககு மற்றம ழமகவிழமனஞ்ஞரகளது

அபிவிருத்திழமய உளளறாண்டைககிய அபிவிருத்தியில

ோமபந் தேபபட்டிருந் தே மு தேலசளித்துவத்தின உறபபு ரீதியசன

வளரசசழமயக கசட்டிலும,  “மூல தேனமசனது முடியசட்சயின

சநரடியசன ஒத்துழமழபபுறாண்டைன சமற்கிலிருந்து நுழமழந் தேது,  ஒரு

குறகிய கசலகட்றாண்டைத்திசலசய அது ஏரசளமசன புரச தேன

நகரங்கழமள வரத் தேகம மற்றம ம தேசழிற்துழமி ழமமயங்களசக

மசற்றியது,  அத்துறாண்டைன குறகிய கசலத்திற்குள,  முனன தேசக

முற்றிலும மனி தேர வசத்திரச தே இறாண்டைங்களிலும கூறாண்டை வணிக

மற்றம ம தேசழிற்துழமி நகரங்கழமள உருவசககியது. “[5] எனற
ட்மரசஸகி 1906 ல எழுதினசர.

இந் தே நிகழ்வபசபசகழமக ட்மரசட்ஸகி பினனர “இழமணைந் தே

வளரசச விதி”  (“law  of  combined  development”)  எனற

குறிபபிட்றாண்டைசர — அ தேசவது “பயணைத்தின மவவசவற

கட்றாண்டைங்களும ஒனறசோரவது,   தேனித் தேனி படிகளும
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ஒனறபடுவது, புரச தேனம மிக ோமகசல வடிவங்களுறாண்டைன ஒட்டிக
மகசளவது.”[6]

லிசயசன லிசயசன ட்மரசட்ஸகிட்மரசட்ஸகி

ரஷ்ய அபிவிருத்தியின இந் தே “இழமணைந் தே மற்றம ோமசசீரற்ி”
 தேனழமமயசனது பலசவற வரககங்களின ோமூக

அங்கலட்ோணைத்ழம தேயும அரசயல சநசககுநிழமலழமயயும

தீரமசனித் தேது.  ம தேசழிலமயமசககத்தின சவகமும குவிபபும

வரககப சபசரசட்றாண்டைத்திற்கு ஒரு குறிபபசன மவடிபபசன

 தேனழமமழமயக மகசண்டுவந்து சோரத் தேது.

மு தேலசளித்துவ வரககத்ழம தே மபசறத் தேவழமர,  இது முழுகக

முழுகக அந்நிய மூல தேனத்ழம தே ஆகசவ ஐசரசபபிய

ஏகசதிபத்தியத்ழம தே ோசரந் தே தேசக இருந் தேது.  வரககப

சபசரசட்றாண்டைத்தின தீவிரநிழமல எனப தேன அரத் தேம,  ோசருககு

எதிரசய் ஒரு புரட்சகர இயககத்தின அபிவிருத்தி எனபது

 தேனியசர உழமறாண்டைழமமககு எதிரசக ஒரு ம தேசழிலசள-வரகக

இயககத்ழம தேத் தூண்டிவிடும எனற ரஷ்யசவின  தேசரசளவச தே

மு தேலசளித்துவம ம தேசறாண்டைரந்து மிரட்சகசணைச மோய்வ தேசக

இருந் தேது. இவவசிசக அது ம தேசறாண்டைரந்து ோசரின கரங்களுககுள

ஓடிக மகசண்டிருந் தேச தேசடு நிலப பிரபுத்துவத்துறாண்டைனும ஒரு

கூட்றாண்டைணிககு எதிரபசரத் தேது.

இந் தே நிகழ்வபசபசககசனது, ஐசரசபபசவில, ஓரளவ மசறபட்றாண்டை

வடிவத்தில,  1848  புரட்சகளின சபசது ஏற்கனசவ

கசணைககூடிய தேசக இருந் தேது. 19 ஆம நூற்ிசண்டின மத்தியில

்ஹங்சகரி,  சோரமனி மற்றம ஆஸதிரியசவிலசன புரட்சகர

இயககங்கள மபருமளவிலசன ம தேசழிலசள வரககப

சபசரசட்றாண்டைங்களினசல பண்பிறாண்டைபபட்றாண்டைன, மு தேலசளித்துவ வரககம

இந் தேப புரட்சககு அஞ்ச பிற்சபசககுத் தேனத்துறாண்டைன கூட்டுச

சோரந் தேது.  "எந் தேப சபசரசட்றாண்டைமசக இருந் தேசலும,  ோமூகப

பிரசசழமனகள ஒரு ம தேளிவற்ி கூிசக அதில உளசள

நுழமழவதும பினபுலத்திசலசய இருபபதுமசக இருககுமசயின,

அத்துறாண்டைன அது ச தேசய புத்துயிரபபு அலலது மு தேலசளித்துவ

குடியரசவச தேத்தின ப தேசழமகயின கீழ் முனமனடுககபபடுமசயின,

அது மவற்றிமபி முடியசது” எனற சோரமன புரட்சயசளரசன

ஃமபரடினசண்ட் லஸஸசல மசரகசககு 1849  இல எழுதினசர.

[7]  “விருபபத்திற்குரிய அழமமதியின நலனுககசக பசட்றாண்டைசளி

வரககத்தின திட்றாண்டைவட்றாண்டைமசன சகசரிகழமககள முனமகசண்டு

வரபபறாண்டைசதிருககினி ...  மபசதுவசன ஒற்றழமம மற்றம

நலலிணைககத்ழம தே”  உபச தேசககும “ோனநசயகக குட்டி

மு தேலசளித்துவத்தின கபறாண்டைசவறாண்டை வோனங்களுககு”  ம தேசழிலசள

வரககத்தின எதிரபழமபக குறிபபிடுவ தேற்கசக ”புரட்ச
நிரந் தேரமசய்!”  எனி வசோகத்ழம தே மசரகசம ஏங்மகலசம

கமயூனிஸட் கழகத்தின மத்திய அதிகசரக குழுவிற்கு

அவரகள அனுபபிய 1850  ஆம ஆண்டு அறிகழமகயில

மு தேனமு தேலசய் பயனபடுத்தினர.[8]

அழமரநூற்ிசண்டுககுப பினனர ரஷ்யசவில இருந் தே வரகக

சமச தேலின மட்றாண்டைம அ தேனினும இனனும மபரிய தேசக இருந் தேது,

அத்துறாண்டைன மு தேலசளித்துவத்தின புரட்சகர சவட்ழமக, 1789  இல

மசமபரும பிமரஞ்சப புரட்சயின கசலம கூறாண்டை சவண்றாண்டைசம, 1848

இல ஐசரசபபசவில இருந் தேழம தே விறாண்டைவம,  இனனும

குழமிந்திருந் தேது.  ோசழமர தூககிவீசவதும “ோனநசயகக

கறாண்டைழமமகழமள” தீரபபதும ரஷ்யசவில ம தேசழிலசள வரககத்தின

ச தேசளகளில விழுந்திருந் தேது,  அத்ம தேசழிலசள வரககசம

விவோசயப மபருமககழமள  தேனபினனசல அணிதிரட்டி புரட்சயில

 தேழமலழமமப பசத்திரம வகிககப சபசகிிது என ட்மரசட்ஸகி
வலியுறத்தினசர.

மலனின கூறிய தேற்கு எதிரசய் ட்மரசட்ஸகி,  ம தேசழிலசள

வரககம ஆட்ச அதிகசரத்ழம தேப பிடிககுமசனசல,  அது

மவறமசன முழு “மு தேலசளித்துவ”  கறாண்டைழமமகளுறாண்டைன  தேனழமன

மட்டுபபடுத்திக மகசளள இயலசது,  மு தேலசளித்துவ

மோசத்துிவகளுககுளசள  தேழமலயிறாண்டைவம,  சோசோலிோத்ழம தே

அறிமுகபபடுத் தே ம தேசறாண்டைங்கவம நிரபபந் தேம மபறம எனற

வலியுறத்தினசர. அரச அதிகசரத்ழம தேக ழமகயிமலடுத் தே பினனர,

ம தேசழிலசள வரககம எனன சவழமலத்திட்றாண்டைத்ழம தே அமலபடுத் தேப

சபசகிிது?  அது விவோசயிகளுறாண்டைன கூட்டுச சோரந்து ஒரு

அரழமோ ஸ தேசபிககுமமனிசல கூறாண்டை,  ம தேசழிலசள வரககத்தின

கட்சயசனது சவழமலவசய்பபினழமமககும உணைவப

பற்ிசககுழமிகளுககும எவவசற பதிலிறககப சபசகிிது,

அலலது ம தேசழிலசளரகளது சவழமலநிறத் தேங்களுககும

மு தேலசளிகளின க தேவழமறாண்டைபபுககும எவவசற பதிலிறபபு

மோய்யப சபசகிிது?  1909  இல எழுதிய அவர,  “பசட்றாண்டைசளி

வரககத்தின வரகக நலனகளுககும புிநிழமலழமமகளுககும

[அ தேசவது ரஷ்யசவின பின தேங்கிய நிழமலககும]  இழமறாண்டையிலசன

முரண்பசறாண்டைசனது,  பசட்றாண்டைசளி வரககம”  ஒரு “வரககத்

துிவிம”  சமற்மகசண்டு “ தேன மீச தே அரசயல

மட்டுபபடுத் தேழமலத் திணித்துக மகசளவ தேன மூலமசக

தீரககபபட்டு விறாண்டை முடியும”  எனற நமபுவ தேற்கசக மலனிழமன

விமரோனம மோய் தேசர.
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மமனஷிவிககுகள,  “நமது புரட்ச ஒரு

மு தேலசளித்துவப புரட்ச” எனி சமசலசட்றாண்டைமசன

கருத்தில இருந்து முனமோனற, அரச அதிகசரம

மு தேலசளித்துவ வரககத்திற்கு மசற்ிபபடுவழம தே

உறதிமோய்வ தேற்கசக,   தேசரசளவச தே

மு தேலசளித்துவத்தின நறாண்டைத்ழம தேககு  தேககவசற

பசட்றாண்டைசளி வரககம அ தேன அத் தேழமன

 தேந்திசரசபசயத்ழம தேயும  தேகவழமமத்துக மகசளள

சவண்டும எனி சந் தேழமனககு

வந்துசோரகிிசரகள எனிசல,

சபசலஷிவிககுகளும “சோசோலிோ ோரவசதிகசரம

அலல,  ோனநசயக ோரவசதிகசரம”  எனி

அச தேயளவ சமமசபசககசனம தேசரு கருத்தில

இருந்து முனமோனற,  அரச அதிகசரத்ழம தே

ழமகயில மகசண்டுளள பசட்றாண்டைசளி வரககமசனது

 தேன மீச தே ஒரு மு தேலசளித்துவ-ோனநசயக

வரமபுஎலழமலழமய திணித்துக மகசளள

சவண்டும எனி சந் தேழமனககு வந்து

சோரகினினர.  இவவிவகசரத்தில இரண்டு

 தேரபபினருககும இழமறாண்டையிலசன வித்தியசோம

மிகக குறிபபிறாண்டைத் தேககது எனபது உண்ழமமசய:

மமனஷிவிோத்தின எதிரபபுரட்சகர அமோங்கள

ஏற்கனசவ முழுகக மவட்றாண்டைமவளிசோமசய்

இருககிிது,  சபசலஷிவிோத்தினுழமறாண்டையச தேச

மவற்றியின ோமயத்தில ஒரு முககியமசன

அசசறத் தேலசய் ஆகவிருககிிது.[9]

ரஷ்யசவில புரட்சககு ம தேசழிலசள வரககம மட்டுசம  தேழமலழமம

மகசடுகக முடியும,  அத்துறாண்டைன அதிகசரத்ழம தே ழமகயிமலடுத் தே

பினனர,  ம தேசழிலசள வரககமசனது சோசோலிோத்  தேனழமம

மகசண்றாண்டை நறாண்டைவடிகழமககழமள அறிமுகம மோய்ய

நிரபபந்திககபபடும.  இது புரட்ச “நிரந் தேர”மசன தேசக

இருபப தேற்கசன ஒரு அரத் தேமசய் இருந் தேது.

ஆனசல பின தேங்கிய ரஷ்யசவில எவவசற இது

ோசத்தியமசனது?  ோமூக உிவகளின மிகவம முனசனறிய

வடிவங்கள எவவசற மபசருளச தேசரரீதியசய் மிகவம

பின தேங்கிய,  மற்றம மபருமபகுதி விவோசயிகழமளக மகசண்றாண்டை

ஒரு நசட்டில அறிமுகபபடுத் தேபபறாண்டை இயலும? இந் தே சககழமலத்

தீரபப தேற்கசன திிவசகசல ரஷ்யசழமவயும ரஷ்ய

புரட்சழமயயும,  ஒரு  தேனிழமமபபட்றாண்டை ச தேசய நிகழ்வசய் புரிந்து

மகசளளசமல,  மசிசக ஒரு ோரவச தேோப புரட்சயின ஒரு

ஒருங்கிழமணைந் தே பசகமசகப புரிந்து மகசளவதில

அழமமந்திருந் தேது.

1905  புரட்சயின மத்தியில,  ட்மரசட்ஸகி பினவருமசற

எழுதினசர:

அத் தேழமன நசடுகழமளயும  தேனது உற்பத்தி

வழிமுழமி மற்றம வரத் தேகத்தின மூலமசகப

பிழமணைத் தே தேன மூலம,  மு தேலசளித்துவமசனது

ஒட்டுமமசத் தே உலகத்ழம தேயும ஒற்ழமிப

மபசருளச தேசர மற்றம அரசயல உயிரினமசய்

மசற்றியிருககிிது.  இபசபசது கட்றாண்டைவிழ்ந்து

மகசண்டிருககும நிகழ்வகளுககு இது ஒரு

ோரவச தேோ  தேனழமமழமய அளிககிிது, ஒரு விரிந் தே

ம தேசடுஎலழமலழமயத் திிந்து விடுகிிது.

ம தேசழிலசள வரககத்தின  தேழமலழமமயில ரஷ்யச

அரசயல விடு தேழமல கசண்பம தேனபது அந் தே

வரககத்ழம தே வரலசற இதுவழமர அறிந்திரச தே

ஒரு உயரத்திற்கு இட்டுச மோலலும,  அ தேற்கு

அபரிமி தேமசன ோகதிழமயயும வளங்கழமளயும

மகசண்டுசோரககும,  உலக மு தேலசளித்துவத்ழம தே

இலலசது ஆககும முனமுயற்சயசளரசக

அ தேழமன ஆககும,  வரலசற அ தேற்குத்

ச தேழமவயசன அத் தேழமன புிநிழமலழமமகழமளயும

உருவசககித்  தேந்திருககிிது...[10]

1905 ககும 1917  பிபரவரி புரட்சககும இழமறாண்டையில கறாண்டைந்து

மோனி பனனிரண்டு ஆண்டுகள ட்மரசட்ஸகியின

பகுபபசய்ழமவ சமலும ஊரஜ தேசம மோய் தேன.  ஐசரசபபசவின

இரத் தேககளரியசன யுத் தேககளங்களில,  ஒவமவசரு நசட்டின

ம தேசழிலசளரகளது  தேழமலவிதியும பினனிக கிறாண்டைந் தேது.  அந் தே

மசமபரும சபசரும,  ச தேசய-அரச அழமமபபுமுழமியின

மசமபரும முறிவம,  அத் தேழமன ச தேசய சவழமலத்திட்றாண்டைங்களின

முடிழமவக குறிபப தேசகவம இருந் தேது.  உலகப

மபசருளச தேசரத்ழம தே சோசோலிோரீதியசய் மறஒழுங்குமோய்வழம தே

அந்நசளுககசன சவழமலயசக அது ழமவத் தேது.  இது புரட்ச

“நிரந் தேரமசக”  இருகக சவண்டியிருந் தே இனனுமமசரு

அரத் தேமசக இருந் தேது.  பசரிய ோரவச தேோப படுமகசழமலயின

மத்தியில எழுதிய ட்மரசட்ஸகி விளககினசர:

ரஷ்யசவில ஒரு உண்ழமமயசன புரட்சகர

மு தேலசளித்துவ ோனநசயகம இலழமல எனி

கசரணைத் தேசல இங்கு ஒரு ச தேசய

மு தேலசளித்துவப புரட்ச ோசத்தியமிலலச தேது.

ச தேசய புரட்சகளுககசன கசலம, ஐசரசபபசவில,

கறாண்டைந்து சபசன ஒனற,  அழம தேப சபசலசவ தேசன

ச தேசய சபசரகளுககசன கசலமும.  அழமவ

இரண்டுககும இழமறாண்டையில ஒரு ஆழமசன

உட்ம தேசறாண்டைரபு இருககிிது.  நசம

ஏகசதிபத்தியத்தின —இ தேன மபசருள ஒரு

கசலனித்துவ விரிவசகக அழமமபபுமுழமி

எனபது மட்டுமலல,  மிக  தேனித்துவமசன ஒரு
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உளநசட்டு ஆட்ச வழமகயுமசகும— ோகசப தேத்தில

வசழ்ந்து மகசண்டிருககிசிசம.  இனியும இது

ஒரு மு தேலசளித்துவ ச தேோம பழமழய ஆட்சழமய

எதிரககினி விவகசரமலல,  மசிசக பசட்றாண்டைசளி

வரககம மு தேலசளித்துவ ச தேோத்ழம தே எதிரககினி

விவகசரமசகும.[11]

ஏபரலுககும அகசறாண்டைசபருககும இழமறாண்டையில சபசலஷிவிக

கட்சயின அத்தியசவசயமசன மூசலசபசய அடித் தேளத்ழம தே

இந் தே முனசனசககு வழங்கியது,  ஆயினும மலனின

 தேழமலழமமயிலசன ஒரு உட்கட்சப சபசரசட்றாண்டைம அ தேற்கு

முனபசய் அவசயபபறாண்டைசமலிலழமல. அ தேற்கு நசன இந் தே

உழமரயின பினமனசரு பகுதியில வருகிசின.

ஐந்துஐந்து  நசட்களநசட்கள

மோசலலசபசனசல இந் தே விரிவசன அறிமுகத்திற்குள  தேசன

நசம 1917  பிபரவரியின நிகழ்வகழமளயும மற்றம

ஒட்டுமமசத் தேமசக ரஷ்ய புரட்சழமயயும ஆய்வ மோய்கிசிசம.

அந் தே ஆண்டின சபசது ரஷ்யசவின அபிவிருத்தியும, இனனும

கூறினசல,  அடுத்துவந் தே சோசவியத் ஒனறியத்தின ச தேசயவச தே

மற்றம ஸரசலினிோ சீரழிவம ட்மரசட்ஸகியின நிரந் தேரப புரட்ச
 தேத்துவத்தின ோரியசன  தேனழமமககசன ோகதிவசய்ந் தே

ஊரஜ தேபபடுத் தேழமல மவவசவற வடிவங்களில வழங்கின.

கறாண்டைந் தே 80  ஆண்டுகளின கசலத்தில வரலசற்ிசசரியரகளசல

கூடு தேல விவரங்கள மவளிகமகசணைரபபட்டிருககினின,

அத்துறாண்டைன பிபரவரி புரட்ச ம தேசறாண்டைரபசக ஏரசளமசன மதிபபுமிகக

பழமறாண்டைபபுகள இருககினின,  எனி அச தேசநரத்தில,

ஒட்டுமமசத் தேமசக ரஷ்ய புரட்ச மீ தேசன ஆகசசிந் தே விபரப

பழமறாண்டைபபசக ட்மரசட்ஸகியின ரஷ்ய புரட்சயின வரலசற  தேசன
இபசபசதும இருககிிது. இந் தே உழமரயின பிர தேசன விழமளவசக

இனனும அதிக சபர அந் தே நூழமல வசசகக ஊககம

மபறவசரகள எனிசல,  அ தேழமன ஒரு மவற்றியசகசவ நசன

கருதுசவன.

1905  புரட்சயில சபசலசவ, பிபரவரி புரட்ச குறித்துமசன மிக

உறாண்டைனடியசன உண்ழமம எனனவசக இருந் தேம தேனிசல,  அங்கு

பிர தேசன உந்து ோகதியசக இருந் தேது ம தேசழிலசள வரககசம,

இனனும குறிபபசய் மபட்சரசகிரசட் ம தேசழிலசள வரககசம
எனப தேசகும.

பிபரவரி 23 ககு முனபும கூறாண்டை,  சபசர மற்றம பரி தேசபகரமசன
மபசருளச தேசர நிழமலழமமகளின கீழ் ரஷ்யசவில வரககப

சபசரசட்றாண்டைமசனது தீவிரபபட்டுச மோனற மகசண்டிருந் தேது.

சவழமலநிறத் தேம மோய் தே ம தேசழிலசளரகளின எண்ணிகழமக,

சபசர மவடிபப தேற்கு ோற்ற முனபசக 1914  ோனவரி-ோஜூழமலயில

1.3  மிலலியனசக இருந் தேதில இருந்து அந் தே ஆண்டின

ஆகஸட்-டிோமபரில 10,000 ககும கீழ் வீழ்சச கண்டிருந் தேது

எனிசல,  அது 1915  இல 500,000 ககும அதிகமசகி

விட்டிருந் தேது,  1916  இல கிட்றாண்டைத் தேட்றாண்டை 1  மிலலியழமன

எட்டியிருந் தேது.  பிபரவரி புரட்சககு முனவந் தே வசரங்களில,

சவழமலநிறத் தேங்களின எண்ணிகழமக துரி தேமசய் விரிந்து

மோனிது,  1905  இரத் தே ஞ்ஞசயிற படுமகசழமலயின

ஆண்டுதினத்ழம தே அனுோரிககும வி தேமசக நறாண்டைந் தேமவசரு

சவழமலநிறத் தேத்தில 186,000  ம தேசழிலசளரகள பங்குமபற்ிழமம,

பிபரவரி 22  அனற மபட்சரசகிரசட்டின மிகபமபரும

ம தேசழிற்ோசழமலயசன புட்டிசலசவ ம தேசழிற்ோசழமலயில 25,000

ம தேசழிலசளரகளது க தேவழமறாண்டைபபு சபசரசட்றாண்டைம ஆகியழமவயும

அதில அறாண்டைங்கும.  அந் தே சவழமலநிறத் தேங்கள சமலும சமலும

அதிகமசய் அரசயல குணைசமோம மபற்றக மகசண்டிருந் தேன,

முடியசட்சககும சபசருககும முடிவகட்றாண்டை சகசரின.

புரட்சயும கூறாண்டை,  சபசலஷிவிக கட்ச பிர தேசன ஆ தேரவத்  தேளம

மகசண்டிருந் தே மபரிதும ம தேசழிற்துழமிமயபபட்றாண்டை ழமவசபசரக

மசவட்றாண்டைத்தில ம தேசழிலசளரகளது ஆரபபசட்றாண்டைங்களும சவழமலப

புிககணிபபுகளும மவடித் தேதுறாண்டைன ஆரமபமசகியது.

பிபரவரிபிபரவரி  புரட்சகபுரட்சக  கசலத்தில கசலத்தில புட்டிசலசவபுட்டிசலசவ  ம தேசழிற்ோசழமலயிலம தேசழிற்ோசழமலயில
நறாண்டைந் தேநறாண்டைந் தே  கூட்றாண்டைமகூட்றாண்டைம  

ோரவச தேோப மபண்கள தினமசன பிபரவரி 23  அனற

(சமற்கத்திய நசட்கசட்டியில மசரச 8)  ழமவசபசரக

மசவட்றாண்டைத்தில இருந் தே நூற்பசழமலத் துழமியின மபண்

ம தேசழிலசளரகள நீண்றாண்டை சவழமல சநரங்கள,  முடிவற்ி சபசர,

உணைவப பற்ிசககுழமி மற்றம மரசட்டி வரிழமோகள

ஆகியவற்ிசல ோலிபபழமறாண்டைந்து,  அனற கசழமல ஒனறகூடி

சவழமலபபுிககணிபபு மோய் தேனர.  அககமபககத்தில இருந் தே

மபரும உசலசகத் ம தேசழிற்ோசழமலகளில இருந் தே  தேமது ோக

ம தேசழிலசளரகழமளயும  தேங்கசளசடு இழமணைவ தேற்கு அவரகள

அழமழபபு விடுத் தேனர.[12]

மபட்சரசகிரசட்டின மிகபமபரும ம தேசழிற்ோசழமலகளில ஒனிசக

ழமவசபசரக மசவட்றாண்டைத்தில இருந் தே ஒரு எந்திர நிறவல

ம தேசழிற்ோசழமலயசன நியூ மலஸனர ம தேசழிற்ோசழமலயில இருந் தே
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ஒரு ம தேசழிலசளி அ தேனபின எனன நறாண்டைந் தேது எனபழம தே

பினவருமசற விவரித் தேசர:  “அந் தே ம தேருவில மபண்களது

குரலகள சகட்றாண்டைதும எங்கள துழமியின ோனனலகள திிந் தேன,

அந் தேப மபண்கள ‘சபசர ஒழிக!  விழமலவசசசயற்ிம ஒழிக!

பட்டினி ஒழியட்டும!  ம தேசழிலசளரகளுககு மரசட்டி சவண்டும’
எனற சகசஷமிட்டுக மகசண்டிருந் தேசரகள....  சபசரககுணைமிகக

மபண்கள,  கூட்றாண்டைம கூட்றாண்டைமசய் அந் தே ோந்திழமன நிரபபிக

மகசண்டிருந் தேசரகள.  எங்கழமளப பசரத் தேவரகள  தேங்கள

ழமககழமள ஆட்டி ‘மவளிசய வசருங்கள!  சவழமலழமய

நிறத்துங்கள!’  எனற குரலமகசடுத் தேசரகள.  பனியுருண்ழமறாண்டைகள

ோனனலகள மீது வீோபபட்றாண்டைன.  நசங்கள ஆரபபசட்றாண்டைத்தில

இழமணைவ தேற்கு முடிவமோய்ச தேசம.” [13]

அந் தே ோமயத்தில சவழமலநிறத் தே நறாண்டைவடிகழமகககு அழமழபபது

சபசலஷிவிக கட்சயின மத்திய  தேழமலழமமயின மகசளழமகயில

இருககவிலழமல எனிசபசதிலும,  ழமவசபசரக கமிட்டி கூடி

அந் தே சவழமலநிறத் தேத்திற்கு ஆ தேரவளிகக முடிவமோய் தேது.

மமனஷிவிக,  சோசோலிஸட் புரட்சகரக கட்ச அத்துறாண்டைன

சபசலஷிவிக கட்சழமய சோரந் தே ம தேசழிலசளரகளும

இறாண்டைமமபற்றிருந் தே மற்ி ம தேசழிற்ோசழமலகளிலும இச தேசபசனி

முடிவகள எடுககபபட்றாண்டைன.  100,000 ககும அதிகமசன

ம தேசழிலசளரகள,  அலலது மமசத் தே ம தேசழிலசளர பழமறாண்டையில

கிட்றாண்டைத் தேட்றாண்டை மூனறில ஒரு பங்கு எண்ணிகழமகயிலசசனசர

அந் தே நசள முடிவ தேற்குள சவழமலநிறத் தேம மோய்து
மகசண்டிருந் தேனர.

அடுத் தே நசள பிபரவரி 24,  மவளளிககிழழமம அனற,  அந் தே

சவழமலநிறத் தேம அழமனத்து ம தேசழிற்துழமி ம தேசழிலசளரகளில

கிட்றாண்டைத் தேட்றாண்டை பசதிபசபழமர,  அ தேசவது 200,000 ககும

அதிகமசசனசழமர உளளறாண்டைககி விரிந்திருந் தேது,  ழமவசபசரக

மசவட்றாண்டைத்ழம தேத்  தேசண்டி விரிவழமறாண்டையத் ம தேசறாண்டைங்கியது.  சபசர

உற்பத்தி உளளிறாண்டை ம தேசழிற்துழமி உற்பத்திககசன

ழமமயங்களசக இருந் தே பிரமமசண்றாண்டைமசன ம தேசழிற்ோசழமலகள

புரட்சகர நறாண்டைவடிகழமகககும கிளரசசககுமசன ழமமயங்களசய்

ஆகின.  அந் தே நசள சபசலிசறாண்டைன சமச தேலகள

ம தேசறாண்டைங்குவழம தேயும கண்றாண்டைது.  ஆயினும ஆரபபசட்றாண்டைககசரரகள

மீது சடுவ தேற்கு இரசணுவத்திற்கு இனனும உத் தேரவ

பிிபபிககபபட்டிருககவிலழமல,  ம தேசழிலசளரகளுககும

சபபசய்களுககும இழமறாண்டையில ோசகச தேரத்துவம

ச தேசனறிய தேற்கசன ஆரமப அறிகுறிகள அங்சக இருந் தேன.

மூனிசம நசள ோனிககிழழமம பிபரவரி 25  அனற,

சவழமலநிறத் தேம விரிவழமறாண்டைந்து நழமறாண்டைமுழமிரீதியசன

மபசதுசவழமலநிறத் தேம சபசல ஆகியிருந் தேது.  கிட்றாண்டைத் தேட்றாண்டை

250,000  ம தேசழிலசளரகள பங்குமபற்ினர.

சவழமலநிறத் தேங்கழமளயும ஆரபபசட்றாண்டைங்கழமளயும ஒடுககுவதில

சபசலிஸ ஒரு முனனிழமலப பசத்திரம ஆற்றியது.  நகர

சபபசய்களுககும சபசலிசககும இழமறாண்டையில ஒரு சமச தேல

ம தேசறாண்டைங்கியது.  ஒரு ோமபவத்தில,  குதிழமரபபழமறாண்டை சபபசய்கள

ஆரபபசட்றாண்டைத்ழம தேக கழமலபபதில சபசலிசககு உ தேவ

மறத் தேச தேசடு நிலலசமல,  சபசலிஸ மீச தே  தேசககு தேல

நறாண்டைத்தியச தேசடு அவரகளது ஆழமணையழமரக மகசனறவிட்றாண்டைனர.

சபசர முழமனபபுககு அபசயமசகத் தேகக ஒரு கிளரசசழமய

ஒடுககுவ தேற்கு கூடு தேல அதிரடியசன நறாண்டைவடிகழமக எடுககுமபடி

இரண்றாண்டைசம ோசர நிகசகசலஸ,  மபட்சரசகிரசட் இரசணுவ

மசவட்றாண்டைத்தின கமசண்றாண்டைரசன கபசலசவககு உத் தேரவிட்றாண்டைசர.

“ தேழமலநகரின இந் தே அத் தேழமன ஒழுங்கினழமமகழமளயும

நசழமளககுளளசக நீங்கள நிறத் தே சவண்டும எனற நசன

உத் தேரவிடுகிசின.  சோரமனியுறாண்டைனும ஆஸதிரியசவறாண்டைனும சபசர

நறாண்டைந்து மகசண்டிருககினி இந் தே சககலசன சநரத்தில

இவற்ழமி அனுமதிகக முடியசது.”  வீதிகளில கூடுவ தேற்கு

 தேழமறாண்டைவிதிககும உத் தேரழமவப பிிபபித்து கபசலசவ பதிலிறபபு

மோய் தேசர.  மசழமலயில ழமகதுகளும நறாண்டைத் தேபபட்றாண்டைன,

ழமக தேசனவரகளில சபசலஷிவிககுகளது மபட்சரசகிரசட்

கமிட்டியின ஐந்து உறபபினரகளும இருந் தேனர,  ஆக

சபசலஷிவிககுகளது சநரடி வழிகசட்றாண்டைல ழமவசபசரக

அழமமபபின ச தேசளகளில விழுந் தேது.

நசனகசவது நசள பிபரவரி 26  ஞ்ஞசயிற்றககிழழமம,

ம தேசழிற்ோசழமலகள மூடியிருந் தேன.  ஆயினும ஆரபபசட்றாண்டைங்கள

ம தேசறாண்டைரந் தேன,  நிகசகசலஸின உத் தேரவகழமள கபசலசவ

இரத் தேககளரியசன வனமுழமியுறாண்டைன பினபற்றினசர.

பணியமரத் தேச தே (non-commissioned)  அதிகசரிகள மகசண்றாண்டை

பயிற்சப பழமறாண்டையினர உளளிறாண்டை நமபகரமசன இரசணுவப

பிரிவகழமள அணிதிரட்டிய அவர,  கூட்றாண்டைங்களின மீது

சடுவ தேற்கு துருபபுகளுககு உத் தேரவிட்றாண்டைசர.

நூற்றககணைககசசனசர மகசலலபபட்றாண்டைனர,

ஆயிரககணைககசசனசர கசயமழமறாண்டைந் தேனர.

26  ஆம ச தேதியனற மசழமலயில நறாண்டைந் தே ஒரு முககியமசன

ோமபவம அடுத் தே நசளில நிகழவிருபபனவற்றககுக கட்டியம

கூறவ தேசக இருந் தேது.  அரோ கசவற்பழமறாண்டையின பவசலசவஸகி

பிரிவ,  அவரகளது மோசந் தே பயிற்சப பழமறாண்டையசனது

ம தேசழிலசளரகள மீது சட்றாண்டை தேன மீது சகசபமழமறாண்டைந்து கிளரசச

மோய் தேது.

27  ஆம ச தேதி கசழமல,  சவசலினஸகி பிரிவின ஒரு

கலகத்துறாண்டைன சபபசய்களது கலகம ம தேசறாண்டைங்கியது.  முந்ழம தேய

நசளில ம தேசழிலசளரகள மீது சறாண்டை உத் தேரவிட்டிருந் தே  தேங்களது

கமசண்றாண்டைழமர அவரகள சட்டுக மகசனற விட்றாண்டைனர.

கலகககசரரகள அருகிலிருந் தே பழமறாண்டைபபிரிவகளுககுச மோனற

அங்கும கிளரசசககு ஊககுவித் தேனர.  ஒனினபின ஒனிசக
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சவறசவற பழமறாண்டைபபிரிவகளும புரட்சயில இழமணைந் தேன.  அரோ

துருபபுகழமள ஒனறதிரட்டும ோசரின கமசண்றாண்டைரகளது

முயற்சகள ச தேசலவிகண்றாண்டைன.  ம தேசழிலசளரகளது’  கிளரசச

விரிவழமறாண்டைந் தேது. அரோசங்க கட்டிறாண்டைங்கள ழமகயகபபடுத் தேபபட்றாண்டைன,

அரசயல ழமகதிகள விடுவிககபபட்றாண்டைனர.

பிபரவரி புரட்சககு யசர  தேழமலழமம மகசடுத் தேசரகள?

நிகழ்வகழமள வழிநறாண்டைத்துவ தேற்கு மத்தியபபட்றாண்டை எந் தே அரசயல

கட்சயும அங்சக இலழமல.  மமனஷிவிககுகளும சோசோலிஸட்

புரட்சயசளரகள கட்சயினரும ஒரு ம தேசழிலசள வரககப

புரட்சழமய முனகணிககவம இலழமல,  அழம தே அவரகள

விருமபவம இலழமல.  பிபரவரி நிகழ்வகளின சபசது,  இந் தே

அழமமபபுகளின முனனிழமல உறபபினரகள நசறாண்டைசளுமனித்தில

இருந் தேனர,  நறாண்டைவடிகழமக எடுகக சவண்டும,  இலலசவிட்றாண்டைசல

நிழமலழமம கட்டுபபசட்ழமறாண்டை மீறிப சபசய் விடும எனற அவரகள

மு தேலசளித்துவக கட்சகளிறாண்டைம மகஞ்சக மகசண்டிருந் தேனர.

The  Mezhraiontsy குழு (மசவட்றாண்டைங்களுககு இழமறாண்டையிலசன குழு)

—நசடுகறாண்டைந்து நியூசயசரககில வசழ்ந் தே ட்மரசட்ஸகி இந் தேக

குழுவறாண்டைன  தேசன ம தேசறாண்டைரபுபட்டிருந் தேசர— புரட்சயின

இரண்றாண்டைசவது நசளில ஒரு துண்றாண்டைறிகழமக விநிசயசகம

மோய் தேது,  ஒரு ோனநசயகக குடியரசககசகவம,

சோசோலிோத்துககசகவம,  அத்துறாண்டைன சபசருககு முடிவ

கட்டுவ தேற்கும,  ஒரு இழமறாண்டைககசல புரட்சகர அரோசங்கம

உருவசககபபடுவ தேற்கும அது அழமழபபு விடுத்திருந் தேது.

ஆயினும,  சபசலஷிவிககுகளுககு இருந் தே அளவககசன

மவகுோன ஆ தேரவத்  தேளம, குறிபபசக ழமவசபசரககில, அ தேற்கு

இருககவிலழமல.

கீழ்மட்றாண்டை சபசலஷிவிக கட்ச அழமமபபுகள,  குறிபபசக

ழமவசபசரக மசவட்றாண்டை கமிட்டி,  ஒரு முககியமசன பசத்திரத்ழம தே

வகித் தேது.  ஆனசலும கட்சயின மத்திய  தேழமலழமம ம தேசறாண்டைரந்து

நிகழ்வகளின பினனசல இருந்து மகசண்டிருந் தேது,  நகரத்தில

இருந் தே  தேழமலழமமயசனது கூடு தேல ஆககிசரசஷத்துறாண்டைன

பதிலிறபபு மோய்வ தேற்கும,  துண்றாண்டைறிகழமககள

விநிசயசகிபப தேற்கும,  ஒரு மபசதுசவழமலநிறத் தேம மற்றம

கிளரசசககு அழமழபபு விடுவ தேற்கும சபசலஷிவிக

கட்சககுளளசக இருந் தே ம தேசழிலசளர-மோயலபசட்றாண்டைசளரகளிறாண்டைம

இருந்து ம தேசறாண்டைரந்து அழுத் தேம மபற்றக மகசண்டிருந் தேது.

பிபரவரி நிகழ்வகளின சபசது மலனின உட்பறாண்டை சபசலஷ்விக

கட்சயின மபருமபசனழமமயசன  தேழமலழமம நசடுகறாண்டைந்து வசழ்ந்து

மகசண்டிருந் தேது,  மலனின சவிட்ோரலசந்தில இருந் தேசர,  ஏபரல

வழமரயில அவர நசடு திருமபியிருககவிலழமல.

மலனினமலனின

ஆயினும இ தேன அரத் தேம,  ட்மரசட்ஸகி குறித் தேவசற,
“சநற்றவழமர அழமமதியசக ஆட்ச மோய்து மகசண்டு,  நீதி
பரிபசலனம மோய்து மகசண்டு,  குற்ித்ழம தே மமய்பபித்துக
மகசண்டு,  பிரதிவச தேம மோய்து மகசண்டு,  வரத் தேகம மோய்து
மகசண்டு அலலது ஆழமணையிட்டுக மகசண்டு, இனற பசரத் தேசல
அவோர அவோரமசய் புரட்சககுத்  தேககவசற  தேயசரிபபு மோய்து
மகசண்றாண்டை கண்ணியவசனகளின மனங்களில மட்டுமலலசது
புரட்ச முழுகக தூங்கிக மகசண்டிருந்துவிட்டு,
மற்ிவரகளிறாண்டைமிருந்து எந் தே வி தேத்திலும சவறபட்றாண்டைவரகள அலல
எனற சந்திகக விருமபும பல ம தேசழிலமுழமி
அரசயலவசதிகள,  முனனசள புரட்சயசளரகள மனங்களிலும
மிகவம ோந் தேரபபவோமசய் விழுந்துவிட்றாண்டை முற்றிலும
“ தேனனியலபசன” ஒரு “புதிரசன  தேத்துவம” எனபது அலல.”[14]

அங்சக ம தேசழிலசளரகள  தேழமலழமம மகசடுத்திருந் தேனர.

அவரகள பல ஆண்டுகசல சோசோலிோப பிரசோசரத்தின மூலமும,

1905  ஆம ஆண்டின கடுழமமயசன அனுபவங்கள மூலமும

பயிற்சயளிககபபட்டிருந் தே மற்றம கலவியூட்றாண்டைபபட்டிருந் தே

ம தேசழிலசளரகளசவர.  சபசர மவடிபப தேற்கு முனசப புரட்சககு

அசசறத்திய 1912-14  சவழமலநிறத் தே அழமலழமய அவரகள

கறாண்டைந்து வந்திருந் தேனர.  அவரகள  தேசரசளவசதிகளின

முதுமகலுமபற்ி  தேனழமமழமயக கண்டிருந் தேனர. சபசர மவடித் தே

ோமயத்தில சலர ச தேசயவச தே எழுசசயசல மோலவசககு

மோலுத் தேபபட்டிருககலசம அலலது அ தேற்கு வழமளந்து

மகசடுத்திருககலசம,  ஆனசலும சபசர எனன மோய்திருந் தேது

எனபழம தே அவரகள கண்டுவிட்டிருந் தேனர.

இந் தே ம தேசழிலசளரகளில பலரும,  சபசர மவடிபப தேற்கு

முனபசக பிரபலமசகி வந் தே சபசலஷிவிக கட்சயினசல

வலிழமமயசன மோலவசககு மோலுத் தேபபட்டிருகக சவண்டும.

ட்மரசட்ஸகி எழுதியழம தேப சபசல புரட்சயசனது, “மபருமபகுதி

மலனினின கட்சயசல கலவியூட்றாண்டைபபட்டிருந் தே நனவசன மற்றம

புறாண்டைமசபசட்றாண்டை ம தேசழிலசளரகளசல”  தேழமலழமம மகசடுககபபட்றாண்டைது.

ஆயினும, இந் தேத்  தேழமலழமமயசனது  தேனனளவில “கிளரசசயின

மவற்றிழமய உத் தேரவச தேம மோய்யுமளவககு சபசதுமசன தேசய்
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நிரூபணைமசனது,  ஆனசல புரட்சயின  தேழமலழமமழமய பசட்றாண்டைசளி

வரகக முனனணிப பழமறாண்டையின கரங்களுககு உறாண்டைனடியசகக

ழமகமசற்றம அளவககு அது சபசதுமசன தேசய்

இருககவிலழமல.”[15]

இரட்ழமறாண்டை அதிகசரம

மபட்சரசகிரசட்டின ம தேசழிலசள வரககமும சபபசய்களும

புரட்சழமய ோசதித்திருந் தேனர,  ஆனசலும அவரகளசல அரசயல

அதிகசரத்ழம தேக ழமகபபற்ி இயலவிலழமல.  அ தேற்குப பதிலசக

ஒரு சககலசன மற்றம ஸதிரமற்ி,  அகசறாண்டைசபர

புரட்சவழமரயிலும நீடித் தே “இரட்ழமறாண்டை அதிகசர”  ஆட்ச

எழுந் தேது, அகசறாண்டைசபர புரட்ச வழமரயிலும அது நீடிபப தேசனது.

பிபரவரி 27  அனற,  ோசர அபசபசதும அதிகசரத்தில இருந் தே

நிழமலயில,  நசறாண்டைசளுமனிப பிரதிநிதிகள,  சூழ்நிழமலழமய

எவவசற கட்டுபபடுத்தி புரட்சழமய முறாண்டைககலசம எனற

விவசதிபப தேற்கசகக கூடியிருந் தேனர.  நசறாண்டைசளுமனி

அங்கத் தேவரகளது ஒரு இழமறாண்டைககசலக குழுழமவ உருவசகக

அவரகள முடிவ மோய் தேனர,  அது,  “அரச மற்றம மபசது

ஒழுங்ழமக மீட்ச மோய்வழம தே  தேன மோசந் தேக கரங்களில

எடுககும நிரபபந் தேத்திற்கு  தேசன  தேளளபபட்டுளளழம தே

கசண்ப தேசக” அறிவிககினி ஒரு அறிகழமகழமய மவளியிட்றாண்டைது.

டூமசவில பிர தேசன கட்சகளின ோசரபிலசன பிரதிநிதித்துவத்ழம தேப

மபற்றிருந் தே  தேசரசளவச தே மு தேலசளித்துவமசனது,  பினனசளில

அது சமற்மகசண்றாண்டை கட்டுககழம தே கூிலுககு சநமரதிரசய்,

எந் தேவி தேமசன புரட்சகர பசத்திரத்ழம தேயும ஆற்ிவிலழமல. பரந் தே

மககழமளக கண்டு மிரட்ச கண்டிருந் தே அது, இரண்றாண்டைசம ோசர

நிகசகசலழமஸக மகசண்சறாண்டைச அலலது அவர இலலசமசலச,

ஏச தேசமவசரு வழமகயில எச தேசோசதிகசர ஆட்சழமயக கசபபசற்றி
விடுவ தேற்கு முயற்ச மோய் தேது.  மு தேலசளித்துவ அரசயலோட்றாண்டை

ோனநசயகக கட்ச (கசறாண்டைட்)   தேழமலவரசன சபசல மிலயுசகசவ

பினனர ஒபபுகமகசண்றாண்டைசர,  “நசங்கள இந் தேப புரட்சழமய

விருமபவிலழமல. இனனும குறிபபசக இது சபசரின ோமயத்தில

வந் தேழம தே நசங்கள விருமபவிலழமல. இது நறாண்டைந்து விறாண்டைககூறாண்டைசது

எனப தேற்கசக நசங்கள நபபசழமோயுறாண்டைன சபசரசடிசனசம.” [16]

ஆயினும,  ஒரு புதிய அரோசங்கத்ழம தே உருவசககுவ தேற்கு

ோசருககு அழுத் தேமளிககும அவரகளது முயற்சகள

ச தேசலவியழமறாண்டைந் தேசபசது,  பரந் தே மககள அழம தே ஏற்றக

மகசளளப சபசவதிலழமல எனபது ம தேளிவசகி விட்றாண்டை நிழமலயில,

அவரது முடிதுிபழமப நிரபபந்திகக,  மு தேலசளித்துவத்தின

பிரதிநிதிகள இரசணுவத்தின உயர  தேழமலழமமழமய சநசககித்

திருமபினர.  புரட்சககு முனபசகசவ,  சபசழமர நறாண்டைத்துவ தேற்கு

சமமபட்றாண்டை நிழமலழமமகழமள உருவசககுவ தேற்கசக,  ஒரு புதிய

அரோசங்கத்ழம தே உருவசககுவது குறித்தும,  இரண்றாண்டைசம

நிகசகசலழமஸ ப தேவியகற்றவது குறித்தும கூறாண்டை,

இரசணுவத்துககும மு தேலசளித்துவக கட்சகளின

 தேழமலவரகளுககும இழமறாண்டையில ஏற்கனசவ

விவசதிககபபட்டிருந் தேன.  அத் தேழமகய முயற்சகளுககு சநோ

ஏகசதிபத்திய நசடுகளும ஓரளவககு ஆ தேரழமவயும
சட்டிககசட்டியிருந் தேன.

இரசணுவத்தின ஆ தேரவ இலலசமல,  ோசர மசரச 2  அனற

முடிதுிந் தேசர,  அவர  தேனது அதிகசரங்கழமள அவரது

 தேமபியசன மகச இளவரோர மிகசகயில

அமலகோசண்ட்சரசவிசசற்கு மசற்றினசர. அச தேநசளில, இளவரோர

லு’சவசவ  தேழமலழமமயில இழமறாண்டைககசல அரோசங்கம

உருவசககபபட்றாண்டைது, புதிய ோசரின கீழ் சோழமவமோய்வச தே அ தேன

சநசககமசய் இருந் தேது.  ஆனசல உயிருககு அஞ்ச

மிகசகயிலும முடிதுிந் தேசர. புதிய அரோசங்கத்துககுத்  தேழமலழமம

மகசடுத் தே மு தேலசளித்துவப பிரதிநிதிகளது அனுகூலமசன

சநசககங்கழமளயும  தேசண்டி,  சரசசமசசனசவ வமோ ஆட்ச

ஒழிககபபட்றாண்டைது.

றாண்டைசழமரட் அரண்மழமணையில நசறாண்டைசளுமனிக கமிட்டி

உருவசககபபட்றாண்டை பிபரவரி 27  அனற அச தேநசளில,  அச தே

கட்டிறாண்டைத்தில,  இனனுமமசரு நிரவசக அழமமபபும

உருவசககபபட்றாண்டைது,  அ தேற்கு ம தேசழிலசளரகள மற்றம

சபபசய்களது பரந் தே எண்ணிகழமகயிலசசனசரின ஆ தேரவ

இருந் தேது,  அது தேசன ம தேசழிலசளரகள’  பிரதிநிதிகளது

சோசவியத் ஆகும,  இது பினனர ம தேசழிலசளரகள மற்றம

சபபசய்களது பிரதிநிதிகளது சோசவியத் ஆனது. அ தேன மு தேல

கூட்றாண்டைத்தில சமசர 250  ம தேசழிலசளரகள,  சபபசய்கள மற்றம

சோசோலிஸட் புத்திஜீவிகள பங்குமபற்ினர. மமனஷிவிககுகளும

மற்றம சோசோலிஸட் புரட்சயசளரகள கட்ச எனி

விவோசயிகளில ஒரு அடித் தேளம மகசண்றாண்டை ஒரு குட்டி

மு தேலசளித்துவக கட்சயும,  இந் தே சோசவியத்தின ஆரமபத்

 தேழமலழமமயில சமலசதிககம மகசண்டிருந் தேனர.

“இரட்ழமறாண்டை அதிகசரம”  எனி நிகழ்வபசபசககு எனபது ரஷ்ய

புரட்சகசக  தேனித்துவமசய் இருந் தே தேலல.  முந்ழம தேய

புரட்சகளிலும,  ஒரு வரககம இனமனசரு வரககத்ழம தே

இறாண்டைமமபயரககினி ோமயத்தில, இரண்டு ஆளும ஸ தேசபனங்கள

இருபபது நறாண்டைந்திருககிிது.  அத் தேழமகயம தேசரு சூழ்நிழமலயசனது

ஒரு உளநசட்டுப சபசரின மூலமசகசவ தீரழமவ எட்றாண்டை முடியும.

ஆயினும,  பிபரவரி புரட்சககுப பினனர எழுந் தே இரட்ழமறாண்டை

அதிகசர ஆட்சயின  தேனித் தேனழமம எனனமவனிசல, புரட்சயின

இயககு ோகதியசக இருந் தே ம தேசழிலசளரகள மற்றம

சபபசய்களது ஆ தேரழமவக மகசண்டிருந் தே சோசவியத்துகளின

 தேழமலவரகள,  அதிகசரத்ழம தே மு தேலசளித்துவ இழமறாண்டைககசல

அரோசங்கத்துககு மசற்றவ தேற்கு நனவறாண்டைனும திட்றாண்டைமிட்டும

சவழமலமோய் தேனர.  பல மச தேங்களுககுப பினனர

சோசவியத்துகளின கட்டுபபசட்ழமறாண்டை சபசலஷிவிககுகள மவற்றி
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கண்றாண்டை சபசது தேசன இரண்டு அழமமபபுகளுககும இழமறாண்டையில

மழமிககபபட்டிருந் தே அடிபபழமறாண்டையசன வரகக சமச தேல

சநரடியசக எழுவ தேசனது.

பரந் தே எண்ணிகழமகயிலசன ம தேசழிலசளரகளும சபபசய்களும

 தேழமலழமமககசக நசறாண்டைசளுமனித்ழம தே எதிரபசரககவிலழமல,

மசிசக சோசவியத்ழம தேழமய எதிரசநசககினர.  ஆனசல

சோசவியத்துககுத்  தேழமலழமம மகசடுத் தே கட்சகசளச

அதிகசரத்ழம தே விருமபவிலழமல எனபதுறாண்டைன ம தேசழிலசளரகள’
மற்றம சபபசய்களது’  சகசரிகழமககழமள நிவரத்தி மோய்யக

கூடிய நறாண்டைவடிகழமககழமள எடுபப தேற்கும விருபபமினறி

இருந் தேன.  புரட்சககுத்  தேழமலழமம மகசடுத்திருந் தே

ம தேசழிலசளரகள மற்றம சபபசய்களின அடிபபழமறாண்டை ோனநசயக

மற்றம ோமூக அபிலசழமோகள மு தேலசளித்துவ நலனகளுறாண்டைன

சமச தேல கண்றாண்டை தேசய் இருந் தேது,  ஆயினும சோசவியத்தில

இருந் தே அவரகளது பிரதிநிதிகசளச மு தேலசளித்துவ வரககம

 தேசன ஆட்ச மோய் தேசக சவண்டும எனற வலியுறத்தினர.

இந் தே “விசத்திரப புதிர” பலசவற வடிவங்களில மவளிபபசடு

கண்றாண்டைது.  அதில மு தேலசவது,  அதிகசரம மற்றம இழமறாண்டைககசல

அரோசங்கத்தின அங்கீகசரம குறித் தே பிரசசழமன.  ோசர

நிகசகசலஸ முடிதுிந் தே உறாண்டைசனசய,  சோசவியத் மோயல

கமிட்டியின  தேழமலவரகள நசறாண்டைசளுமனித்தில இருந் தே

பிரதிநிதிகளுறாண்டைன ோந்தித்து எந் தே நிபந் தேழமனகளின சபரில

சோசவியத் புதிய அரோசங்கத்ழம தே ஆ தேரிபப தேசக இருககும

எனபது குறித்து விவசதித் தேனர.  சபசழமர முடிவககுக

மகசண்டுவருவது,  ஒரு குடியரச,  நிலம,  அலலது எட்டு-மணி

சநர சவழமல ஆகியழமவ உளளிறாண்டை ம தேசழிலசளரகள மற்றம

சபபசய்களது அடிபபழமறாண்டையசன சகசரிகழமககளில எதுமவசனறம

அவரகளது நிபந் தேழமனகளில இறாண்டைமமபிவிலழமல.  ஆரபபசட்றாண்டை

ச தேந்திரம எனி ஒற்ழமிக சகசரிகழமக மட்டுசம அவரகளிறாண்டைம

இருந் தேது.  அ தேசவது,  மு தேலசளித்துவ வரககம அவரகழமள

ழமகது மோய்யசமலிருகக உறாண்டைனபடுகினி வழமர,  அவரகளிறாண்டைம

அதிகசரத்ழம தே ஒபபழமறாண்டைகக அவரகள விருமபினர,  இனனும

மோசனனசல, ஆரவம மகசண்டிருந் தேனர.

இரண்றாண்டைசவதும அதிகசரம குறித் தே பிரசசழமனககு மநருககமசன

ம தேசறாண்டைரபுழமறாண்டையதுமசய் இருந் தேது,  ம தேசழிலசளரகள மற்றம

ம தேசழிலசளரகளது சபசரசளிக குழுககழமள

ஆயு தேபசணியசககுவது —அலலது நிரசயு தேபசணியசககுவது—

பற்றிய பிரசசழமன.  புரட்சயின சபசது,  மிகவம

சபசரககுணைமிகக ம தேசழிலசளரகள —இவரகளும ழமவசபசரக

மசவட்றாண்டைத்தில குவிந் தே எண்ணிகழமகயில இருந் தேனர—

சபசரசளிக குழுககழமள உருவசககும முனமுயற்ச

எடுத்திருந் தேனர.  சோசவியத் தேசனது,  இந் தே சபசரசளிக

குழுககழமள  தேனது மோசந் தே அதிகசரத்தின கீழ் ஒழுங்கழமமகக

முழமனந் தே தேன மூலமசக இந் தே ஸ தேசபகமசகி விட்டிருந் தே

உண்ழமமழமய அங்கீகரித் தேது,  நசறாண்டைசளுமனிக கமிட்டி  தேனது

மோசந் தே சபசரசளிக குழுககழமள அழமமத் தேது.  இது இரண்டு

 தேரபபு சபசரசளிக குழுககளுககும இழமறாண்டையிலசன ஒரு

ஆயு தேசமந்திய சமச தேலின,  அ தேசவது உளநசட்டுப சபசரின,

ோசத்தியத்துககசன நிழமலழமமகழமள உருவசககியது.

பிபரவரி புரட்சயின ஒரு வரலசற்ிசசரியர குறிபபிட்றாண்டைழம தேப

சபசல,  “ஏற்கனசவ பிபரவரி 28  அனற சோசவியத் மோயல

கமிட்டியசனது ம தேசழிலசளரகள’  சபசரசளிககுழுககளது

ச தேந்திரத்ழம தே தியசகம மோய்வ தேன மூலமசக இந் தே சமச தேழமலத்

தீரபபதில நசறாண்டைசளுமனிக கமிட்டியுறாண்டைன ஒத்துழமழகக  தேசன

விருபபம மகசண்டுளளழம தே ம தேளிவசககி விட்டிருந் தேது.”[17]

இரண்டு சபசரசளிககுழுககழமளயும ஒனறபடுத்துவ தேற்கு,

அ தேசவது மசரச 1  மற்றம மசரச 7  அனிசன மோயல

கமிட்டியின முடிவகளில புனி தேபபடுத் தேபபட்றாண்டைவசிசய்,

ம தேசழிலசளரகழமள நிரசயு தேபசணியசககுவ தேற்கும

ம தேசழிலசளரகளது’  சபசரசளிககுழுககழமள மு தேலசளித்துவ

வரககத்தின ஆளும அதிகசரத்திற்கு கீழ்பபடியச மோய்வ தேற்கும

அது சவழமல மோய் தேது.

மூனிசவ தேசய்,  ம தேசழிலசளரகள ம தேசழிற்ோசழமலகளுககுத்

திருமபுகினி பிரசசழமன.  ஆரமபத்தில மோயல கமிட்டியசனது,

ம தேசழிற்ோசழமலகளில உழமழபபின நிழமலழமமகளில எந் தேவி தே

மசற்ிமும இலலச தே நிழமலயிலும,  சவழமலழமயத்

ம தேசறாண்டைரவ தேற்கசன ச தேதியசக மசரச 5 ஐ முடிவ மோய்திருந் தேது.

மு தேலசளித்துவ வரககத்ழம தே அசசறத்துவ தேசக இருககும எனி

கசரணைத்தின அடிபபழமறாண்டையில எட்டு-மணி சநர சவழமலககசன

ம தேசழிலசளரகளின சகசரிகழமககழமள அவரகள நிரசகரித் தேனர.

ஆனசல,  ம தேசழிலசளரகள விறாண்டையங்கழமள  தேங்கள ழமககளில

எடுத்துக மகசண்டிருந் தேனர,  முககிய ம தேசழிற்ோசழமலபபகுதி

ம தேசழிற்ோசழமலகள பலவற்றிலும ம தேசழிலசளரகள எட்டு மணி

சநரம சவழமல முடிந் தேவறாண்டைன கூட்றாண்டைமகூட்றாண்டைமசய்

சவழமலயிலிருந்து கிளமபி விட்றாண்டைனர.  உற்பத்தியசளரகள

கூட்றாண்டைழமமபபு அத்தியசவசய விறாண்டையம எனற கூறி எட்டு-மணி

சநர சவழமலழமயத்  தேயககத்துறாண்டைன ஒபபுகமகசளவதில முடிந் தேது.

மு தேலசளித்துவ மோய்தித்ம தேசறாண்டைரபசளரகளில ஒருவர

பினவருமசற விளககினசர:  “மமனஷிவிககுகளுககசன

துரதிரஷ்றாண்டைமசய்,  சபசலஷிவிககுகள ஏற்கனசவ பயங்கரத்தின

மூலமசக உற்பத்தியசளரகள கூட்றாண்டைழமமபபிழமன எட்டு-மணி சநர
சவழமலழமய உறாண்டைனடியசக அறிமுகம மோய்ய ஒபபுகமகசளள

நிரபபந் தேம மோய்து விட்டிருந் தேனர.”[18]

நசனகசவது,  இரசணுவத்திற்குளளசன உிவகளின பிரசசழமன.

நசறாண்டைசளுமனித்தின பிரதிநிதிகள இரசணுவத்தின மீ தேசன

கட்டுபபசட்ழமறாண்டை மீட்கும முயற்சயில,  சபபசய்கள  தேங்கள

10 - Spontaneity and Consciousness in The February Revolution 



அதிகசரிகள கூறம ஒழுங்கிற்கு அடிபணிந்து நறாண்டைகக

சவண்டும,   தேங்களது ஆயு தேங்கழமள ஒபபழமறாண்டைகக சவண்டும

எனற உத் தேரவிட்றாண்டைனர,  இ தேற்கு சோசவியத்  தேழமலவரகளும

ஆ தேரவசய் நினினர. ஆனசல, இந் தே முயற்சகழமள நிரசகரித்து
விட்றாண்டை சபபசய்கள,  மசரச 1  உத் தேரவ எண் 1  ஐ

நிழமிசவற்றவ தேற்கு மபட்சரசகிரசட் சோசவியத்துககு

மநருககு தேலளித் தேனர.  நசறாண்டைசளுமனிக கமிட்டியிறாண்டைம இருந்து

வருகினி எந் தே உத் தேரவம சோசவியத்தின உத் தேரவககு

முரண்பசறாண்டைசய் இருககினி பட்ோத்தில அ தேற்குக கீழ்பபடிய

சவண்றாண்டைசம எனற அந் தே உத் தேரவ அறிவறத்தியது. சபபசய்கள

ஆயு தேங்கழமள  தேமது கட்டுபபசட்டில மகசண்டிருபப தேற்கும,

ஒவமவசரு பழமறாண்டையணியிலும கமிட்டிகழமளத்

ச தேரந்ம தேடுபப தேற்கும கூறாண்டை அது அறிவறத்தியது.

மமனஷிவிககுகள மற்றம சோசோலிஸட் புரட்சயசளரகளது

உயரமட்றாண்டை  தேழமலவரகள இலலச தே ோமயத்தில உத் தேரவ எண் 1
நிழமிசவற்ிபபட்றாண்டைது.  பினனர,  அவரகள மபட்சரசகிரசட்டுககு

இ தேன அமலசககத்ழம தே மட்டுபபடுத்துகினி உத் தேரவ எண் 2 ஐ
நிழமிசவற்றவ தேன மூலமசக,  மு தேலசம உத் தேரழமவ

பலவீனமசகக முயற்ச மோய் தேனர.  ஆயினும

இரசணுவத்துககுளளசக உிவகழமள வலுபபடுத்துவதிலசன

இந் தே முயற்ச ச தேசலவியழமறாண்டைந் தேது,  புரட்சயசனது ஏற்கனசவ

இரசணுவத்துககுள,  சபபசய்களுககும அவரகளது

அதிகசரிகளுககும இழமறாண்டையில அபிவிருத்தி கண்டு வந் தே

கிட்றாண்டைத் தேட்றாண்டை உளநசட்டுப சபசர சபசனி ஒனழமி சமலும

ஊககுவித் தேது.

இறதியசனதும, மிக முககியமசனதுமசய், சபசர எனி பிர தேசன

முனனுரிழமமப பிரசசழமன.  மு தேலசளித்துவ வரககத்ழம தே

மபசறத் தேவழமர “முழுழமமயசன மவற்றிககசன சபசர” எனபச தே

ப தேசழமகயசக இருந் தேது.  சபசரின பிரசசழமனழமய இரண்டு

வசரங்களுககு உ தேசசீனம மோய்து விட்டிருந் தே தேற்குப பினனர,

மோயல கமிட்டியசனது மசரச 14  அனற ஒரு தீரமசனம

நிழமிசவற்றியது,  உலக மககளுககசன ஒரு அறிகழமகயசக

இருந் தே அது பல ோமச தேசனவச தே வோனங்கழமளக

மகசண்டிருந் தேது, ஆயினும, “உளளிருந்தும மவளியிருந்துமசன

அத் தேழமன பிற்சபசககுத் தேனமசன முயற்சகளில இருந்தும

எங்களது மோசந் தே ச தேந்திரத்ழம தே நசங்கள உறதியுறாண்டைன

பசதுகசபசபசம.  ரஷ்ய புரட்சயசனது நசடுபிடிபபவரகளின

துபபசககிமுழமனகளுககு எதிரசக ஒருசபசதும பினவசங்கசது,

அத்துறாண்டைன அது அந்நிய இரசணுவ ோகதியசல  தேசன

நசககபபடுவழம தே அனுமதிககசது” எனற சூளுழமரத் தேது.

சவற வசரத்ழம தேகளில மோசலவ தேசனசல,  சபசர ம தேசறாண்டைரும

எனிது.  இந் தேத் தீரமசனம பிரிட்டிஷ் ஏகசதிபத்தியத் தேசலும

ரஷ்யசவிலுளள மு தேலசளித்துவக கட்சகளசலும

பசரசட்றாண்டைபபட்றாண்டைது.

மோயல கமிட்டியில ஒரு உறபபினரும, முனன தேசக 1915 இல

சமமரவசலட் சபசமரதிரபபு மசநசட்டில

பங்குபற்றியிருந் தேவருமசன,  சக்ஹசசனசவ,  பினனசளில  தேனது

நிழமனவகளில சநரழமமயசக பினவருமசற எழுதினசர:

‘முழுழமமயசன மவற்றிழமய சநசககிய சபசர’
எனி கருத்துககு குழிபறித்துக மகசண்டிருந் தே

ஒரு இயககத்துறாண்டைன மு தேலசளித்துவத்துககு

எதுமவசனறம மபசதுவசக இலழமல எனபது

ம தேளிவசக இருந் தேது.  அத் தேழமகயம தேசரு எந் தே

இயககத்ழம தேயும,  சோரமன தூண்டு தேலின

விழமளவசய் மட்டுசம,  அது கண்றாண்டைது,  அலலது

குழமிந் தேபட்ோம சபசயது..... ஒரு மு தேலசளித்துவ

அரோசங்கத்ழம தேயும மு தேலசளித்துவ வரககம

புரட்சககு இணைங்கி நறாண்டைபபழம தேயும

எதிரபசரபப தேசக இருந் தேசல,   தேற்கசலிகமசக

சபசருககு எதிரசன சசலசகங்கழமள

மூட்ழமறாண்டைகட்டி ழமவபபதும,  ரஷ்ய பசட்றாண்டைசளி

வரககத்தின, இனனும குறிபபசய் பீட்றாண்டைரஸசபரக

பசட்றாண்டைசளி வரககத்தின ப தேசழமகயசக

ஆகிவிட்டிருந் தே சமமரவசலட் ப தேசழமகழமய

மகசஞ்ோ கசலத்திற்கு சருட்டி ழமவபபதும

அவசயம எனபது ஒரு முனநிபந் தேழமனயசகி

விட்டிருந் தேது ம தேளிவசகியிருந் தேது.[19]

லசரஸலசரஸ  லிஹலிஹ  மற்றமமற்றம  புதியபுதிய  வரலசற்றபவரலசற்றப  மபசய்ழமமபபடுத் தேலமபசய்ழமமபபடுத் தேல

பிபரவரி மற்றம மசரச ஆரமபத்தின நிகழ்வகள, கட்றாண்டைவிழ்ந்து

மகசண்டிருந் தே புரட்சயில மு தேல கட்றாண்டைத்ழம தேக குறித் தேன.

அடுத் தே கட்றாண்டைமசனது,  புதிய சூழ்நிழமலயசல

முனநிறத் தேபபட்டிருந் தே அரசயல கறாண்டைழமமகள கூரழமமயசக

ம தேளிவபடுத் தேபபடுவ தேன மூலமசக  தேயசரிபபு மோய்யபபறாண்டை

சவண்டியிருந் தேது.  எனன நறாண்டைந்ச தேறியிருந் தேது எனபழம தே

பகுபபசய்வ மோய்வதில சவிட்ோரலசந்தில இருந் தே மலனின

மற்றம நியூசயசரககில இருந் தே ட்மரசட்ஸகி இருவருசம

துலலியத்துறாண்டைன பதிலிறபபு மோய் தேனர.  ட்மரசட்ஸகி,  மசரச 6

(O.S.) அனற சநசவி மிர இல மவளியசன ஒரு கட்டுழமரயில

எழுதியிருந் தேசர,  “நகரபபுி பசட்றாண்டைசளி வரககத்தின

 தேழமலழமமயிலசன புரட்சயின பழமறாண்டைகளுககும,   தேற்கசலிகமசக

அதிகசரத்தில இருககும எதிரபபுரட்சகர  தேசரசளவச தே

மு தேலசளித்துவ வரககத்துககும இழமறாண்டையிலசன ஒரு

பகிரங்கமசன சமச தேல முற்றிலும  தேவிரககமுடியச தே தேசகும.”[20]

மசரச 3  அனற,  மலனின ரஷ்யசவககு வழிகசட்டு தேலகழமள

அனுபபியிருந் தேசர:  “நமது  தேந்திசரசபசயம — முழுழமமயசன

நமபிகழமகயினழமம. இழமறாண்டைககசல அரோசங்கத்துககு எந் தே

ஆ தேரவமிலழமல.  எலலசவற்றககும சமல மகமரனஸகி மீ தேசன
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நமபிகழமகயினழமம.  ஒசர உத் தேரவச தேமசய் பசட்றாண்டைசளி

வரககத்ழம தே ஆயு தேபசணியசககுங்கள.”  மசரச 7  அனற அவர

எழுதிய மு தேல “தூரத்திலிருந் தேசன கடி தே”த்தில மலனின

எழுதியிருந் தேசர:  “ோசரிோ பிற்சபசககுத் தேனத்திற்கு எதிரசன

சபசரசட்றாண்டைத்தின நலனகளின சபரில புதிய அரோசங்கத்துககு

ம தேசழிலசளரகள ஆ தேரவளித் தேசக சவண்டும எனற மோசலகினி

எவமரசருவரும...  ம தேசழிலசளரகளின துசரசகி,  பசட்றாண்டைசளி

வரககத்தின நலனுககு துசரசகமிழமழபபவர,  அழமமதிககும

ச தேந்திரத்திற்கும துசரசகமிழமழபபவர ஆவசர.  ஏமனனிசல

நழமறாண்டைமுழமியில,  ோசட்ோசத் இந் தே புதிய அரோசங்கம தேசன

ஏற்கனசவ ஏகசதிபத்திய மூல தேனத்தின மூலமும, சபசர மற்றம

சூழமியசறாண்டைலின ஏகசதிபத்தியக மகசளழமகயின மூலமும

ழமககசலகள கட்டிப சபசறாண்டைபபட்டிருககிிது...”[21]

இந் தே முனசனசககசனது மலனினின அடுத்துவந் தே தூரத்தில

இருந் தேசன கடி தேங்கள இல அபிவிருத்தி மோய்யபபட்றாண்டைது,

அதில அவர அதிகசரம சோசவியத்துககு மசற்ிபபடுவ தேற்கும,

சபசருககு உறாண்டைனடியசக முடிவகட்டுவ தேற்கும,  பண்ழமணை

நிலங்கழமள விவோசயிகள பறிமு தேல மோய்வ தேற்கும,  உற்பத்தி

ம தேசழிலசளரகளின கட்டுபபசட்டில வருவ தேற்கும,

சோசோலிோத்துககசன உருமசற்ித்ழம தே ம தேசறாண்டைககுவ தேற்கும

அழமழபபுவிடுககினி ஒரு சவழமலத்திட்றாண்டைத்ழம தே
வழமரந்துகசட்டினசர.

மலனினின நிழமலபபசடுகள 1917  மசரசசலும ஏபரலிலும

சபசலஷிவிக கட்சககுளளசக ஒரு மபரும அரசயல

சமச தேழமலத் தூண்டியது,  அதில அவர ட்மரசட்ஸகியுறாண்டைன

ம தேசறாண்டைரபுபடுத் தேபபட்டு வந் தே ஒரு அரசயல

நிழமலபபசட்டுககசகப சபசரசடினசர.  அவவசற மோய்ழமகயில,

மலனின சபசலஷிவிக கட்சயின சல பிரிவகளுறாண்டைன, குறிபபசக

கசமசனவ,  ஸரசலின மற்றம முரசனசவ —மசரச மத்தியில

மபட்சரசகிரசட் திருமபியிருந் தே இவர பிரசவ தேசவின ஆசரியர

மபசறபழமப ஏற்றிருந் தேசர—ஆகிசயசருறாண்டைன ம தேசறாண்டைரபுபட்டிருந் தே,

கட்சழமய இழமறாண்டைககசல அரோசங்கத்துககும சபசருககும

ஆ தேரவளிபபழம தே சநசககி சநசககுநிழமல அழமமகக முயனி

ஒரு வலது-ோசரி கனழமனயுறாண்டைன ோண்ழமறாண்டையிறாண்டை சவண்டி வந் தேது.

இந் தேப சபசரசட்றாண்டைத்தில,  மலனினுககு சபசலஷிவிக

கட்சககுளளசகசவ,  ோகதி வசய்ந் தே கூட்றாண்டைசளிகள இருந் தேனர,

குறிபபசக அ தேன ம தேசழிலசள-வரகக அடித் தேளம இருந் தேது.

வரலசற்ிசசரியர அமலகஸசண்றாண்டைர ரபிசனசவிட்ச குறிபபிட்டுக

கசட்டுவழம தேப சபசல,  மசரச 1  ோமயத்திசலசய,  கட்சயின

ழமவசபசரக மசவட்றாண்டை குழுவசனது,  “ம தேசழிலசளரகள

உறாண்டைனடியசக அதிகசரத்ழம தேக ழமகபபற்றவ தேற்கும

நசறாண்டைசளுமனித்தின இழமறாண்டைககசல குழு ஒழிககபபடுவ தேற்கும

அழமழககினி ஒரு தீரமசனத்ழம தே ஏற்றகமகசண்றாண்டைது.”

ஸலியசபனிசகசவ  தேழமலழமமயிலசன மத்திய குழு பிரிவ,

இழமறாண்டைககசல அரோசங்கம “மபரும மு தேலசளிகள மற்றம

மபரும நிலபபிரபுககளின பிரதிநிதி”யசக இருந் தேது எனறம

“இழமறாண்டைககசல புரட்சகர அரோசங்கம உருவசககபபடுவ தேற்கசன

ஒரு சபசரசட்றாண்டைத்திற்கு முனமுயற்சயளிபபது”  அவசயம

எனறம அறிவிககினி ஒரு தீரமசனத்ழம தே ஏற்றகமகசண்றாண்டைது.

ஆயினும, இந் தேத் தீரமசனம கட்சயின பீட்றாண்டைரஸசபரக குழுவின

முனபசகக மகசண்டுவரபபட்றாண்டைசபசது,  ”இழமறாண்டைககசல

அரோசங்கத்தின மகசளழமககள...  மககளின

நலனகளுகசகற்ி தேசய் இருககினி வழமரயில”  அ தேழமன

சபசலஷிவிக கட்ச எதிரககசது எனி தீரமசனத்திற்கு

ஆ தேரவசக,  மமனஷிவிககுகளது சூத்திரத்ழம தே பிரதிபலித் தே

சூத்திரத்ழம தே நிரசகரித் தேது. [22]

இந் தே வரலசற,  ஸரசலினிஸடுகளசல,  ட்மரசட்ஸகிழமயயும,

அத்துறாண்டைன நிரந் தேரப புரட்ச  தேத்துவத்தின முககியத்துவத்ழம தேயும

வரலசற்றில இருந்து அகற்ிவம,   தேமது மோசந் தே ச தேசயவச தே

மற்றம ோந் தேரபபவச தே அரசயழமல நியசயபபடுத் தேவமசன ஒரு

மபசதுவசன முயற்சயின பசகமசக,  இழமறாண்டையிச தே

மபசய்ழமமபபடுத் தேலின இலககசக இருந்து வந்திருககிிது.

ஆயினும,  கவனமசன வரலசற்ிசசரியரகழமள மபசறத் தேவழமர,

ரஷ்ய புரட்சயின அடிபபழமறாண்டை அரசயல இயககவியல

ம தேளிவசகசவ இருந்து வந்திருககிிது: இரட்ழமறாண்டை அதிகசரத்தின

முரண்பட்றாண்டை குணைசமோம,  சோசவியத்துகளுககும இழமறாண்டைககசல

அரோசங்கத்துககும இழமறாண்டையிலசன உிவ,  சபசலஷிவிக

கட்சககுளளசன பிரிவகளது முககியத்துவம, ஏபரலில மலனின

நசடு திருமபிய தேன  தேசககம.

நசம இபசபசது,  அடிபபழமறாண்டையசக புதிய-ஸரசலினிோ குணைசமோம

மகசண்றாண்டை,  வரலசற்றப மபசய்ழமமபபடுத் தேலின ஒரு

புதுபபிககபபட்றாண்டை பிரசோசரத்ழம தேக கண்டு வருகிசிசம.  அ தேற்கு

பிரபலமசன உ தேசரணைம,  ோரவச தேோ சோசோலிஸட்

அழமமபபினசலும (ISO) மற்றம அ தேன மவளியீறாண்டைசன

ச்ஹமசரகமகட் மூலமும மபருமளவில

விளமபரபபடுத் தேபபடுகினி வரலசற்ிசசரியர லசரஸ லிஹ.

மோசலலப சபசனசல, இச தே மசழமலயில லிஹ நியூசயசரககில,

வரலசற்றச ோறாண்டைவச தேம மசநசட்டில,  சபசலஷிவிக கட்சககுள

மசரச மச தேத்திலசன பிளவகள எனி மபசருளில ISO

அங்கத் தேவரசன மரசட் கிறித்தியசன உறாண்டைன ஒரு அறிஞ்ஞர

குழுவில பங்குபற்றியிருந் தேசர.

ோமீபத்திய பல கட்டுழமரகளில,  லிஹ,  பிபரவரி புரட்சழமயப

பினம தேசறாண்டைரந் தே மச தேங்களில சபசலஷிவிக கட்சககுளளசக எந் தே
அடிபபழமறாண்டை கருத்துசப தேங்களும இருந்திருககவிலழமல எனறம,

பிபரவரி புரட்சககும அகசறாண்டைசபர புரட்சககும இழமறாண்டையில

பிசறிலலச தே ஒரு ம தேசறாண்டைரசச இருந் தேம தேனறம,  “இரட்ழமறாண்டை
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அதிகசரம”  எனபது இரண்டு புரட்சகளுககும இழமறாண்டையிலசன

கசலகட்றாண்டைத்ழம தேப புரிந்துமகசளவதில ஒரு பயனுளள

வழமகபபசடு அலல எனறம,  அத்துறாண்டைன,  நமபவியலச தே

வண்ணைம,  ரஷ்ய புரட்சககும சோசோலிோத்துககும எந் தே

ோமபந் தேமும இலழமல எனறம வசதிடுகிிசர.

2014 இல மவளியசன “முழு ஆயு தேபசணியசக: 1917 மசரசசல

கசமசனவம பிரசவ தேசவம” எனி லிஹ இன கட்டுழமரயசனது,

மசரசசல ஸரசலின மற்றம கசமசனவின நிழமலபபசறாண்டைசனது

அகசறாண்டைசபரில அதிகசரத்ழம தேக ழமகபபற்றவ தேற்கு

சபசலஷிவிககுகழமள “முழுழமமயசகத்  தேயசரிபபுமோய் தேது”
எனற வசதிடுவ தேற்கசய் அரபபணிககபபட்டிருககிிது.[23]  தேனது

“விவரிபழமப”  கட்டுமசனம மோய்வதில,  லிஹ,  கசமசனவ,

முரசனசவ மற்றம ஸரசலின மசரச 15  அனற நசடு

திருமபிய தேற்குப பினனர பிரசவ தேசவில மவளியசன

 தேழமலயங்கங்களில ஒனசி ஒனழமி சமற்சகசள கசட்டுகிிசர.

ழமகமயழுத்திறாண்டைசமல,  ஆனசல கசமசனவ எழுதியசகக

கூிபபடும அந் தே  தேழமலயங்கமசனது கூறகிிது,  “பழமழய

ஆட்ச மற்றம முடியசட்சழமய முழுழமமயசகக கழமலபபது,

ச தேந்திரங்கழமள அமலசககுவது ஆகியவற்றில நசம [புதிய

இழமறாண்டைககசல அரோசங்கத்ழம தே]  முழு ஆற்ிலுறாண்டைன ஆ தேரிககினி

அச தே சவழமளயில,  இழமறாண்டைககசல அரோசங்கம அது

அறிவித்திருககும சநசககங்களில மோயலபறாண்டைத்  தேவறகினி

ஒவமவசரு முழமியும,  தீரமசனகரமசன சபசரசட்றாண்டைத்தில

இருந் தேசன ஒவமவசரு விலகழமலயும,  மககளின ழமககழமளக

கட்டிப சபசடுவ தேற்சகச அலலது  தேகிககும புரட்சகரத் தீழமய

அழமணைபப தேற்சகச மோய்யும ஒவமவசரு முயற்சழமயயும அச தே

முழு ஆற்ிலுறாண்டைன விமரோனம மோய்சவசம.”

இந் தே  தேழமலயங்கமசனது,  பழமழய ஆட்சககு எதிரசன

சபசரசட்றாண்டைத்தில புதிய அரோசங்கத்திற்கு ஆ தேரவளிகக

அழமழககும எவமரசருவழமரயும “பசட்றாண்டைசளி வரகக

நலனகளுககுத் துசரசகமிழமழபபவர”  என குணைசமோபபடுத்திய

மலனினின “தூரத்தில இருந் தேசன கடி தே”த்துறாண்டைன சநரடியசக

சமச தேலுறகிிது.  மோசலலப சபசனசல,  பிரசவ தேச பினனர

இந் தேக கடி தேத்ழம தே பிரசரித் தேசபசது -தூரத்தில இருந் தேசன

கடி தேங்களில பிரசரிககபபட்றாண்டை ஒசரமயசரு கடி தேம- ஆசரியரகள

அதில பல பத்திகழமள அகற்றி விட்றாண்டைனர,  அதில இதுவம

ஒனற. மலனின எழுதியிருந் தே தேன முககியத்துவத்ழம தே அவரகள

ம தேளிவபறாண்டை புரிந்து ழமவத்திருந் தேனர.

கசமசனவ எழுதிய கட்டுழமரககு மவளிபபழமறாண்டையசக இருககினி

மபசருளவிளககத்ழம தே,  ஒட்டுமமசத் தே  தேழமலயங்க

கட்டுழமரழமயயும படிககச தே “நுனிபபுல வசோகரகளின”
விழமளமபசருள எனற கூறி லிஹ நிரசகரிககிிசர.  லிஹ

மமசழிமபயரபபின படி அந் தே  தேழமலயங்க கட்டுழமர அ தேனபின

கூறகிிது:  “ோனநசயக ோகதிகள மற்றம இழமறாண்டைககசல

அரோசங்கத்தின பசழம தேகள பிரிந்து நிற்கும —
மு தேலசளித்துவத்துககு உணைரவில உழமிககும ோமயத்தில, அது

 தேவிரககவியலசமல புரட்சகர இயககத்ழம தே

 தேடுத்துநிறத்துவ தேற்கு முழமனயும,  பசட்றாண்டைசளிகளதும

விவோசயிகளதும அத்தியசவசய ச தேழமவகழமள பூரத்தி

மோய்கினி புளளிவழமர அ தேழமன அபிவிருத்தி கசணை

அனுமதிககசது....  அவரகளது சகசரிகழமககளின இந் தே முழுப

பூரத்தியசனது முழுழமமயசன மற்றம பூரணைமசன அதிகசரம

அவரகளது மோசந் தேக கரங்களில இருககுமசபசது மட்டுசம
ோசத்தியமசகும.”

இது உண்ழமமயில ஒரு முழுழமமயசன மமனஷிவிக வச தேம.

’இபசபசது,  இழமறாண்டைககசல அரோசங்கம —அ தேசவது

மு தேலசளித்துவ வரககம— புரட்சகர நறாண்டைவடிகழமககழமள

முனமனடுத்துக மகசண்டிருககிிது. அவவசற மோய்வதில அது

ஊககுவிககபபறாண்டை சவண்டும.’  அபபட்றாண்டைமசன ோந் தேரபபவச தே

பசணியில,  புரட்சகரக கறாண்டைழமமகள ோற்ற கசலவழமரயற்ி

எதிரகசலத்திற்கு  தேளளி ழமவககபபறாண்டை சவண்டும.  இது

இழமறாண்டைககசல அரோசங்கத்துககசன ஆ தேரழமவ

நியசயபபடுத்துவ தேற்கசகக கூிபபடுகினி வச தேமசகும.

கசமசனவின அறிகழமகககு லிஹ  தேனது மோசந் தே விளககத்ழம தேச
சோரககிிசர:

அரசயல வசழ்கழமகககு புதி தேசக விழித்துக

மகசண்றாண்டை,  பசரிய பரந் தே எண்ணிகழமகயிலசன

சபபசய்களும ம தேசழிலசளரகளும,  இபசபசதும

புதிய இழமறாண்டைககசல அரோசங்கத்ழம தேயும,  அ தேன

மவளித்ச தேசற்ித்திற்கு பிரமச தேமசகத் ம தேரியும

ோசரிோ-எதிரபபு மோயலவரலசற்றச

ோசனறகழமளயும நமபிகமகசண்டிருந் தேனர.  இந் தே

நமபிகழமகமயனபது,  மவறமசன புரட்சகர

நற்ச தேசற்ித்தின ஒரு பிரழமமழமய

அடிபபழமறாண்டையசகக மகசண்றாண்டை தேசய்

இருககவிலழமல,  ஏமனனிசல சூழ்நிழமலழமய

நசம ோற்ற மபருந் தேனழமமககும அதிகமசன

ஒனறறாண்டைன விவரிபபழம தேப சபசல நறாண்டைந்து

மகசளகிசிசம.  உண்ழமம எனனமவனிசல

இந் தேக கசல இழமறாண்டைமவளியில,  இழமறாண்டைககசல

அரோசங்கம உண்ழமமயில புரட்சகரமசன

நறாண்டைவடிகழமககழமளசய முனமனடுத்துக

மகசண்டிருந் தேது:  ோசரிோ சபசலிஸ எந்திரத்ழம தே

அகற்றவது,  அரசயல ழமகதிகழமள விடு தேழமல

மோய்வது,  அடிபபழமறாண்டை அரசயல

ச தேந்திரங்களுககசன உத் தேரவச தேங்கழமள
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அழமமபபது,  ச தேசயத் ச தேர தேலகளுககு களம

அழமமபபது, மற்றம இது மசதிரியசக.

ஒரு சமச தேல வரும,  அபசபசது தேசன இழமறாண்டைககசல

அரோசங்கத்ழம தே எதிரபபது அவசயமசக இருகக முடியும, அது

பல மச தேங்களுககுப பினனர நறாண்டைந் தேது.  இவவசிசக,  லிஹ

கூறவ தேன படி,  கசமசனவின நிழமலபபசறாண்டைசனது,

“சபசலஷிவிககுகழமள அகசறாண்டைசபருககு கூட்டிச மோனிது.”

இந் தே ஆய்வசனது ஆரமபம மு தேல இறதி வழமர

பிழமழயசன தேசக இருககிிது.  புதிய அரோசங்கத்திற்கு

“பிரமச தேமசன ோசரிோ-எதிரபபு மோயலவரலசற்றச ோசனறகள

இருபப தேசன ச தேசற்ிம”  எதுவம இருககவிலழமல.  அது

எபபசடுபட்சறாண்டைனும எச தேசோசதிகசரத்ழம தே கசபபசற்றவ தேற்கு

முழமனந்து மகசண்டிருந் தேது.  பரந் தே எண்ணிகழமகயிலசன

ம தேசழிலசளரகளும சபபசய்களும புரட்சகர நறாண்டைவடிகழமககழமள

முனமனடுபப தேற்கு இழமறாண்டைககசல அரோசங்கத்ழம தே

எதிரசநசககியிருககவிலழமல,  மசிசக சோசவியத்துகழமளசய

எதிரசநசககியிருந் தேனர,  அந் தே சோசவியத்துகள இழமறாண்டைககசல

அரோசங்கத்திற்கு ஆ தேரழமவ ஊககுவிகக முயற்ச மோய்து

மகசண்டிருந் தே அரசயல கட்சகளசல  தேழமலழமம

மகசடுககபபட்றாண்டைழமவயசக இருந் தேன.  மலனிழமனயும

ட்மரசட்ஸகிழமயயும மபசறத் தேவழமர,  அரசயல சப தேங்கழமள

சமலும கூரழமமபபடுத்துவது,  அரோசங்கத்தின மீதும

மகமரனஸகி சபசனி ஆளுழமமகளின மீதும முழு

நமபிகழமகயினழமமழமய ஊககுவிபபது,  அரோசங்கம ோனநசயக

சீரதிருத் தேங்கழமள முனமனடுககும எனறம சபசழமர முடிவககுக

மகசண்டுவரும எனப தேசன பிரழமமகழமள

ஆசலசோழமனயளிககசமல இருபபது ஆகியழமவசய கறாண்டைழமமயசக

இருந் தேன.

லிஹ  தேனது கூற்றகளில,  சபசர எனி,  மசரசசல சபசலஷிக

கட்சககுளளசன சமச தேலில ோமபந் தேபபட்டிருந் தே மிக

அடிபபழமறாண்டையசன பிரசசழமனழமய முற்றிலுமசக

உ தேசசீனபபடுத்துகிிசர.  மசரச மச தேத்தில,  கசமசனவம

ஸரசலினும,  இழமறாண்டைககசல அரோசங்கத்திற்கு அவரகள ஆ தேரவ

அளித் தே தேற்சகற்ப சபசர விறாண்டையத்தில பசதுகசககினி ஒரு

நிழமலபபசட்ழமறாண்டை அனுோரித்துக மகசண்டு எழுதிய பல

 தேழமலயங்க கட்டுழமரகளும,  ஏழமனய கட்டுழமரகளும

மவளியசகியிருந் தேன எனபழம தே லிஹ உ தேசசீனம மோய்கிிசர.

மசரச 15 அனற “இரகசய இரசோ தேந்திரம இலலசமல” எனி

 தேழமலபபில கசமசனவ எழுதிய  தேழமலயங்கம ஒரு முழு

மமனஷிவிக ஆவணைமசகும. “சபசர ம தேசறாண்டைரகிிது, மகச ரஷ்யப

புரட்ச அ தேழமன நிறத்தி விறாண்டைவிலழமல” எனற அது

ம தேசறாண்டைங்குகிிது.  “அத்துறாண்டைன அது நசழமளசயச நசழமள

மறநசசளச முடிந்து விடும எனப தேசன நமபிகழமககழமளயும

யசரும வளரககவிலழமல. தூககிவீோபபட்றாண்டை ோசரின அழமழபபின

சபரில சபசருககுச மோனி மற்றம அவரது ப தேசழமககளின கீழ்
இரத் தேம சந்திய ரஷ்யசவின சபபசய்களும,  விவோசயிகளும,

மற்றம ம தேசழிலசளரகளும  தேங்களுககு விடு தேழமலயளித்துக

மகசண்றாண்டைசரகள,  ோசரிோப ப தேசழமககள புரட்சயின

மோமப தேசழமககள மூலம பிரதியிறாண்டைபபட்டிருககினின.”

அ தேசவது,  சபசரசனது இழமறாண்டைககசல அரோசங்கத்தின

 தேழமலழமமயில புரட்சகர விடு தேழமலககசன ஒரு சபசரசக ஆகி

விட்டிருககிிது —மமனஷிவிககுகளும சோசோலிஸட்

புரட்சயசளரகளும ஊககுவித் தே அச தே நிழமலபபசடு.  கசமசனவ

எழுதினசர: “இரசணுவம இரசணுவத்துககு எதிரசய் நிற்ழமகயில,

அவரகளில ஒரு  தேரபபு மட்டும ஆயு தேங்கழமளக கீசழ சபசட்டு
விட்டு வீடு திருமப சவண்டும எனற மோசலவது மிக

அபத் தேமசன மகசளழமகயசக இருககும.  இந் தேக மகசளழமக

அழமமதியின ஒரு மகசளழமகயசக இருககசது,  மசிசக

அடிழமமத் தேனத்தின ஒரு மகசளழமகயசகசவ இருககும,

ச தேந்திரமசன மககள எவரும அவமதித்து நிரசகரிககினி ஒரு
மகசளழமகயசக அது இருககும.  அது கூறாண்டைசது,  அது  தேன

நிழமலயில உறதியுறாண்டைன நிற்கும, ச தேசட்றாண்டைசவககு ச தேசட்றாண்டைசவசலும

மஷலலுககு மஷலலசலும பதிலளிககும. இது கட்றாண்டைசயமசகும.”

ஏகசதிபத்திய சநோ நசடுகளுககு முனபசக முழு

ோரணைசகதியழமறாண்டைந் தேழம தே மவளிபபடுத்துகினி வி தேமசக,  அவர
ம தேசறாண்டைரந் தேசர,

ரஷ்யச,  இங்கிலசந்து,  பிரசனஸ மற்றம பிி

நசடுகளுறாண்டைனசன கூட்றாண்டைணிகளுககு

கட்டுண்டுளளது.  அழமமதி குறித் தே

பிரசசழமனகளில அவற்றில இருந்து  தேனித்து

அ தேனசல மோயலபறாண்டை முடியசது.  ஆயினும,

ோசரிோ ழமமயத்தில இருந்து  தேனழமன

விடுவித்துக மகசண்டிருககக கூடிய புரட்சகர

ரஷ்யசவசனது, அழமமதிப சபசச வசரத்ழம தேகழமள

ம தேசறாண்டைங்குகினி பிரசசழமனழமய மீளசய்வ

மோய்கினி ஒரு சயசோழமனயுறாண்டைன  தேனது

கூட்றாண்டைசளிகழமள சநசககி சநரடியசகவம

மவளிபபழமறாண்டையசகவம திருமப சவண்டும

எனபது மட்டுசம இது மகசடுககினி
அரத் தேமசகும.

எங்களது சசலசகம,  புரட்சகர இரசணுவத்ழம தே

அத்துறாண்டைன சமலதிகமசய் புரட்சகரமசகிக

மகசண்டிருககினி இரசணுவத்ழம தே ஒழுங்கு

குழமலகக சவண்டும எனப தேலல;  அலலது

“சபசர ஒழிக”  எனி மவற்ற சசலசகமும

அலல.  எங்களது சசலசகம இது தேசன:  உலகப
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சபசழமர முடிவககுக மகசண்டுவருவ தேற்கசன

ஒரு வழி குறித்து உறாண்டைனடியசக

சபசசவசரத்ழம தேகழமள ம தேசறாண்டைககுவ தேற்கு

ோண்ழமறாண்டையிடும அத் தேழமன நசடுகழமளயும

தூண்டுவ தேற்கு,  இழமறாண்டைககசல அரோசங்கமசனது,

ஒட்டுமமசத் தே உலக ோனநசயகத்திற்கும

முனபசக பகிரங்கமசகவம மற்றம

உறாண்டைனடியசகவம முயற்ச மோய்வ தேற்கு

நிரபபந்திககும வழமகயில அ தேற்கு

அழுத் தேமளிபபது.  அதுவழமர,  அழமனவரும

அவரவர ப தேவியில ம தேசறாண்டைரந் தேசக சவண்டும.[24]

நசன முனபு குறிபபிட்டிருந் தே,  சக்ஹசசனசவ வழமரவ

மோய்திருந் தே சோசவியத்தின விண்ணைபபத்துககு ஒரு “இனிய

வசழ்த்து”றாண்டைன அது நிழமிவழமறாண்டைகிிது.

ஸரசலினிோ அதிகசரத்துவத்தின மபசய்ழமமபபடுத் தேல

இருசபசதிலும கசமசனவின சபசர ஆ தேரவ நிழமலபபசசறாண்டை

ஸரசலினசலும திருமபக கூிபபட்றாண்டைது.  மசரச 16  அனற

ஸரசலின எழுதிய ”சபசர” எனி கட்டுழமரயில, ”சபசர ஒழிக”
எனி சசலசகத்ழம தே நிரசகரிககினி அவர,  அ தேற்குப பதிலசக,

“ம தேசழிலசளரகளும,  சபபசய்களும மற்றம விவோசயிகளும

கூட்றாண்டைங்கழமளயும ஆரபபசட்றாண்டைங்கழமளயும ஏற்பசடு மோய்து,

ச தேோங்களது சய-நிரணைய உரிழமமழமய அங்கீகரிபப தேன

அடிபபழமறாண்டையில அழமமதிப சபசசவசரத்ழம தேகழமள உறாண்டைனடியசகத்

ம தேசறாண்டைககுவ தேற்கு சபசரிடும நசடுகள அத் தேழமனழமயயும

தூண்டுகினி ஒரு முயற்சழமய மவளிபபழமறாண்டையசகவம

பகிரங்கமசகவம இழமறாண்டைககசல அரோசங்கம சமற்மகசளவ தேற்கு

சகசர சவண்டும” எனற வலியுறத்தினசர.[25]

சபசரின இரத் தேககளரியசன பசழம தே முழுகக அ தேன மிக

உற்ோசகமசன ஆ தேரவசளரகளசய் இருந்து வந்திருககும

அழமமபபுகழமளயும  தேனிமனி தேரகழமளயும மகசண்றாண்டை அவரகளசல

வழிநறாண்டைத் தேபபட்றாண்டை இந் தே அரோசங்கம சபசழமர முடிவககுக

மகசண்டு வருவ தேற்கு,  இந் தே மு தேலசளித்துவ அரோசங்கத்ழம தே

நிரபபந்திபப தேற்கு,  இழமறாண்டைககசல அரோசங்கத்திற்கு

அழுத் தேமளிகக சவண்டும.

இத் தேழமகய வோனங்கழமள ஒருவர மலனின எழுதியதுறாண்டைன

ஒபபிட்டுப பசரத் தேசசல சபசதும விரிந் தே அரசயல பிளழமவ

கண்டுமகசளள முடியும.  “இந் தே அரோசங்கமசனது

ஏகசதிபத்தியப சபசழமர ம தேசறாண்டைர விருமபுகிிது எனபழம தே,  இது

பிரிட்டிஷ் மூல தேனத்தின முகவரசக இருககிிது எனபழம தே, இது

முடியசட்சழமய மீட்ச மோய்ய விருமபுகிிது மற்றம

நிலபபிரபுககள மற்றம மு தேலசளிகளின ஆட்சககு வலுவூட்றாண்டை

விருமபுகிிது எனபழம தே நமமிறாண்டைம இருந்தும மககளிறாண்டைம

இருந்தும மழமிபபம தேனபது முற்றிலும அனுமதிகக

முடியச தே தேசகும”  எனற மலனின மசரச 9  இல எழுதினசர.

பினனர மசரச 12  இல அவர எழுதினசர, “ஒரு சவகமசன,

சநரழமமயசன,  ோனநசயகரீதியசன மற்றம நலல

அண்ழமறாண்டைநட்புரீதியிலசன அழமமதியில முடிககுமபடி குசசகசவ-

மிலயுசகசவ அரோசங்கத்ழம தே வலியுறத்துவது எனபது,  நலல

கிரசமப பசதிரி நிலபபிரபுககழமளயும வியசபசரிகழமளயும

‘கறாண்டைவளின வழியில நறாண்டைககுமபடியும”,
அககமபககத்திலிருபசபசழமர சநசககுமபடியும, மறகனனத்ழம தேக

கசட்டுமபடியும வலியுறத்துவழம தேப சபசனி தேசகும.”[26]

கசமசனழமவ லிஹ பசதுகசபபது —ஸரசலிழமன ோமபந் தேபபடுத்தி
— அவர மோனி மச தேத்தில மிசசகன பலகழமலககழகத்தில

வழங்கிய ஒரு அறிகழமகயில விரித்துழமரத் தேவசிசய்,  பிபரவரி

புரட்ச “மு தேலசளித்துவ ோனநசயக”ப புரட்சயசக இருந் தேது

எனறம அகசறாண்டைசபர புரட்ச “சோசோலிோப புரட்ச”  எனறம

கூறவது ோசத்தியமிலலச தேது எனி இனனுமமசரு

நிழமலபபசட்றாண்டைசல ஆ தேரவத்துழமணை ஆகிிது. இது

மற்ிவரகளுறாண்டைன,  ட்மரசட்ஸகி மற்றம அவழமரப

பினபற்றியவரகளசல ஊககுவிககபபட்றாண்டை ஒரு கட்டுககழம தேயசம;

அவரகள மலனின ரஷ்யசவககு திருமபும முனபசக,

ஸரசலினுககும கசமசனவககும ஒரு மு தேலசளித்துவ-

ோனநசயகப புரட்சழமயத்  தேசண்டிச மோலலும

எண்ணைமிருககவிலழமல எனறம,  மலனின அவரது ஏபரல

ஆய்வறிகழமககளில ஒரு சோசோலிோப புரட்சககு அழமழபபு

விடுத் தேசர எனறம கூறவ தேற்கு அ தேழமனப பயனபடுத்திக

மகசண்டிருககிிசரகளசம.

அ தேற்கு மசிசய் 1917  இன அத் தேழமனயுசம ஒரு

“மு தேலசளித்துவ-எதிரபபு ோனநசயகப புரட்ச”யசகசவ புரிந்து

மகசளளபபறாண்டை சவண்டுமசம.  ஒரு சோசோலிோப புரட்சயின

சநசககமமனபது 1917  முழுகக சபசலஷிவிக மோய்தியின

பசகமசய் இருககவிலழமல எனற லிஹ திட்றாண்டைவட்றாண்டைம

மோய்கிிசர.[27]

லிஹ  தேனது அத் தேழமன வச தேங்களிலும,   தேனது வசோகரகளின

அறியசழமம மீச தே நமபிகழமக ழமவககிிசர.  சபசலஷிவிககுகள

ஒரு சோசோலிோ சவழமலத்திட்றாண்டைத்ழம தே முனமனடுககவிலழமல எனி

திட்றாண்டைவட்றாண்டைமசனது,  மலனின திருமபிய தேற்குப பிந்ழம தேய ஏபரல

மசநசடு உளளிறாண்டை கட்ச ஆவணைங்கள மீ தேசன ஒரு

பகுபபசய்வின மூலம நிரூபணை மறபபுககுரிய தேசய் உளளது.

பிரசவ தேசவின ஆசரியரகள மலனின முனழமவத் தே

ஆசலசோழமனகளின முககியத்துவத்துவம குறித் தே எந் தேப

பிரழமமகளும இலலசதிருந் தேனர.  மலனினின ஏபரல

ஆய்வறிகழமககள மவளியசன தேற்குப பினனர ஏபரல 8  அனற

அவரகள எழுதினர,  “ச தேசழர மலனினின மபசதுவசன

மோயற்திட்றாண்டைத்ழம தே மபசறத் தேவழமர,  அது மு தேலசளித்துவ-

ோனநசயகப புரட்ச முடிந்து விட்றாண்டைது எனி அனுமசனத்தில
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இருந்து ம தேசறாண்டைங்குகிிது,  அத்துறாண்டைன இந் தேப புரட்சழமய

உறாண்டைனடியசக ஒரு சோசோலிோப புரட்சயசக உருமசற்றவ தேற்கு

எதிரபசரககிிது எனி வி தேத்தில எங்களுககு

ஏற்கமுடியச தே தேசகத் ம தேரிகிிது.”[28]

மலனின 1917  மோபறாண்டைமபரில எழுதிய “எதிரவரவிருககும

சபரழிவ எனன மற்றம அ தேழமன எதிரத்துப சபசரசடுவது

எபபடி”  இல “நசம சோசோலிோத்ழம தே முனமனடுகக அசோம

மகசண்றாண்டைவரகளசய் இருந் தேசல முனசனறிச மோலல முடியுமச?”

எனி  தேழமலபபிலசன பிரிவில, புரட்சயசனது முழுகக முழுகக

மு தேலசளித்துவ-ோனநசயகத்  தேனழமம மகசண்றாண்டை தேசகும,  அது

சோசோலிோக மகசளழமககழமள அமலபடுத் தே முடியசம தேனறம

கூறகினி மமனஷிவிககுகள மற்றம சோசோலிோப

புரட்சயசளரகளுககு எதிரசக வச தேசடுகிிசர.

மலனின கூறகிிசர:

மபசதுவசக வரலசற்றிலும,  இனனும குறிபபசக

சபசரின ோமயத்திலும,  இயங்கசநிழமலயில

நிற்பது எனபது ோசத்தியமிலலச தே தேசகும.  ஒனற

நசம முனசனறியசக சவண்டும அலலது

பினவசங்கியசக சவண்டும.  ஒரு புரட்சகரமசன

வழியில ஒரு குடியரழமோயும ஒரு

ோனநசயகத்ழம தேயும மவனமிடுத்திருககக கூடிய

இருப தேசம நூற்ிசண்டு ரஷ்யசவில,

சோசோலிோத்ழம தே சநசககிய முனமனடுபபுகள

இலலசமல,  அ தேழமன சநசககி அடிகமளடுத்து

ழமவககசமல (ம தேசழிலநுட்பம மற்றம

கலசசோசரத்தின மட்றாண்டைத் தேசல

பககுவபபடுத் தேபபட்றாண்டை மற்றம தீரமசனிககபபட்றாண்டை

அடிகள:  மபரிய அளவிலசன எந்திர

உற்பத்தியசனது சறவிவோசயி விவோசயத்தில

‘அறிமுகபபடுத் தேபபறாண்டைவம’  முடியசது அலலது

ோரககழமர துழமியில அகற்ிபபறாண்டைவம முடியசது)

முனசனறிச மோலவது எனபது

ோசத்தியமிலலச தே தேசகும....

சபசரசனது, ஏகசபசக மு தேலசளித்துவத்ழம தே அரச

ஏகசபசக மு தேலசளித்துவமசக உருமசற்றவழம தே

அோச தேசரணை சவகத்தில துரி தேபபடுத்துவ தேன

மூலமசக,  மனி தேகுலத்ழம தே அோச தேசரணைமசன

வி தேத்தில சோசோலிோத்ழம தே சநசககி

முனசனற்றியிருககிிது எனி வழமகயில

வரலசற்றின இயங்கியல இருககிிது.[29]

இந் தேப பிரசசழமனழமய இந் தே உழமரயில நசன விரிவசகப

சபசக மகசண்டிருகக இயலசது எனினும,  இந் தே கழமறாண்டைச

சமற்சகசளசனது மலனிழமனயும ட்மரசட்ஸகிழமயயும

 தேத்துவசரத் தேரீதியசகவம சவழமலத்திட்றாண்டைரீதியசகவம ஒனிசகக

மகசண்டுவந் தே நிழமலழமமகழமள சட்டிககசட்டுகிிது.

ஏகசதிபத்தியப சபசரசனது ஒரு உலக அழமமபபசக

மு தேலசளித்துவத்தின முரண்பசடுகழமள

அமபலபபடுத்தியிருந் தேது, அத்துறாண்டைன ஒரு ோரவச தேோ வரககமசக

ம தேசழிலசள வரககத்தின  தேழமலவிதி மகசண்டிருந் தே உளளசரந் தே

ம தேசறாண்டைரழமப மவளிபபடுத்தியது. அது ஒரு ச தேசய

மு தேலசளித்துவ-ோனநசயகப புரட்ச குறித் தே பிரசசழமன அலல,

மசிசக,  ச தேசழர நிககின உழமரயின முடிவில இருந் தேசன

சமற்சகசழமளக குறிபபிடுவ தேசனசல,  “ஏகசதிபத்தியப சபசழமர,

சோசோலித்ழம தே அழமறாண்டைவ தேற்கசக ஒடுககபபடுசவசர

ஒடுககுசவசருககு எதிரசய் நறாண்டைத்துகினி ஒரு உளநசட்டுப

சபசரசக” உருமசற்றவது குறித் தே பிரசசழமனயசகும.

ரஷ்ய புரட்சயின வரலசற ோமகசலத்திலும பிரமமசண்றாண்டைமசன

முககியத்துவம மகசண்டிருககிிது எனபழம தேசய லிஹ இன

மபசய்ழமமபபடுத் தேலகள மீண்டுமமசரு முழமி ஊரஜ தேம

மோய்கினின. இருப தேசம நூற்ிசண்டின வரலசற்றில பலமுழமி,

ம தேசழிலசள வரககத்தின புரட்சகர எழுசசகள,  குறிபபசக

ஸரசலினிோத்தின துசரசகத்தின வழியசக,  மு தேலசளித்துவ

வரககத்துககு கீழ்பபடியச மோய்யபபட்டு வந்திருககினின.

1927  இல சீனசவில,  1930 களில ஸமபயினில,  1940 களில

இந்தியசவிலும இந்ச தேசசீனசவிலும,  சபசருககுப பினனர

ஐசரசபபச முழுழமமயசக,  1960 களில இந்ச தேசசனசயசவில,

1970 களில சலியிலும இலத்தீன அமமரிககசவிலும, 1979 இல

ஈரசனில,  அத்துறாண்டைன 2011  இல எகிபது முழுழமமயசகவம
அபபடி நறாண்டைந்திருககினின.

இனற,  நசம சபசர மற்றம புரட்சயின புதியம தேசரு

கசலகட்றாண்டைத்திற்குளளசக நுழமழகினி சவழமளயில,  உயர

நடுத் தேர வரககத்தின கட்சகள, சோசோலிோத்துககசன ம தேசழிலசள

வரககத்தின ஒரு சயசதீனமசன இயககம அபிவிருத்தி

கசண்பழம தேத்  தேடுபப தேற்கு  தேங்களசல முடிந் தே ஒவமவசனழமியும

மோய்து மகசண்டிருககினின.

ம தேசழிலசள வரககத்தின புரட்சகர எழுசசழமய,  அரச

அதிகசரத்ழம தேக ழமகபபற்றவது எனி அ தேன

அத்தியசவசயமசன நிழமிவககு வழிநறாண்டைத்திச மோலலக கூடிய

ஒரு புரட்சகரமசன  தேழமலழமம,  அங்சக மலனின மற்றம

ட்மரசட்ஸகியின  தேழமலழமமயில இருந் தேது எனபச தே,  ரஷ்ய

புரட்சழமய  தேனிசசிபபு மிகக தேசக ஆககியது.  அந் தேப

சபசரசட்றாண்டைத்தின அடுத் தே கட்றாண்டைமசன,  மலனின ரஷ்யசவககுத்

திருமபு தேல மற்றம ஏபரல ஆய்வறிகழமக  தேசன,  அடுத் தே

உழமரககசன கருபமபசருள ஆகும.

Notes:
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