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1.
உலக முதலலாளித்துவத்வத்தத ஒரு ஆவ அச்சுறுத்திக
ககலாண்டிருககிறது: அது ரஷ்ய புரட்சி என்னும் ஆவயலாகும்.
இந்த ஆண்டலானது, ரஷ்யலாவல் பிப்ரவரி புரட்சியுடன் கதலாடங்கி,
வளலாடிமிர் கலனின், லிியயலான் ட்கரலாட்ஸ்கியின் தவத்தலவத்தின் தலைமையில்
ியபலால்ஷ்வக கட்சியலால் முதலலாளித்துவ இவத்தடககலால அரல அரசலாங்கம்
தூககிகயறியப்பட்டு அரசியல் அதிகலாரம் வத்தகப்பற்றப்பட்ட ”உலவத்தக
உலுககிய பத்து து நலாட்களுடன்” அகியடலாபரில் உச்ல அரசகட்டத்வத்தத அவத்தடந்த
1917 ன் உலக-வரலலாற்று முககியத்துவம் வலாய்ந்த நிகழ்வுகளின்
நூறலாவது ஆண்வத்தட குறித்து நிற்கிறது. 150 மில்லியன் ின் தலைமைககள்கதலாவத்தக
ககலாண்ட ஒரு து நலாட்டில் முதலலாளித்துவம் தூககிவீல அரசப்பட்டு வரலலாற்றின்
முதல் ியல அரசலால அரசலில அரச கதலாழிலலாளர் அரசு ஸ்தலாபிககப்பட்டவத்தின் தலைமையலானது,
இருபதலாம் நூற்றலாண்டின் மிகவும் நீண்டகலால வவத்தளவுகவத்தளக
ககலாண்ட நிகழ்வலாக இருந்தது. அதற்கு கவறும் 70 ஆண்டுகளுககு
முன்பலாக கலார்ல் ின் தலைமைலார்கஸ் ின் தலைமைற்றும் பிகரடரிக ஏங்கல்ஸ் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி
அறிகவத்தகயில்
பிரகடனம்
கல அரசய்திருந்த
வரலலாற்று
முன்ியனலாககிவத்தன, இது து நவத்தடமுவத்தறயில் நிரூபணம் கல அரசய்து கலாட்டியது.
ஒரு வருட கலாலத்தில், ரஷ்ய கதலாழிலலாள வர்ககத்தின் எழுச்சி,
தனககுப் பின்னலால் பத்து மில்லியன் கணககலான வவல அரசலாயிகவத்தள
அணிதிரட்டி, நூற்றலாண்டுகளலாய் இருந்திருந்த ஒரு அவத்தர-நிலபிரபுத்துவ
எியதச்ல அரசலாதிகலார பரம்பவத்தர ஆட்சிவத்தய முடிவுககு ககலாண்டுவந்தது
ின் தலைமைட்டுின் தலைமைல்ல. ரஷ்யலா “ல அரசலாரில் இருந்து கலனினுககு” அல அரசலாதலாரண
பலாய்ச்ல அரசல்
கண்டவத்தின் தலைமையலானது,
கதலாழிலலாளர்’
ல அரசவத்தபகளின்
(ியல அரசலாவயத்துகள்)
அடிப்பவத்தடயிலலான
ஒரு
அரல அரசலாங்கம்
ஸ்தலாபிககப்பட்டவத்தின் தலைமை
உலகின்
ஒவ்கவலாரு
பகுதியிலும்
முதலலாளித்துவத்தலாலும்
ஏகலாதிபத்தியத்தலாலும்
ஒடுககப்பட்டிருந்த
கதலாழிலலாள வர்ககம் ின் தலைமைற்றும் பரந்த ின் தலைமைககளின் து நனவத்தவ உயர்த்திய ஒரு
உலக ியல அரசலால அரசலில அரச புரட்சியின் ஆரம்பத்வத்தத குறித்து நின்றது.
முதலலாம் உலகப் ியபலாரின் படுபயங்கர படுககலாவத்தலகளுககு ின் தலைமைத்தியில்
கவடித்திருந்த ரஷ்ய புரட்சியலானது, முதலலாளித்துவத்திற்கு அப்பலால்
சுரண்டலும் ியபலாரும் இல்லலாத ஒரு உலகின் ல அரசலாத்தியத்வத்தத நிரூபணம்
கல அரசய்திருந்தது. 1917 ின் தலைமைற்றும் அதன்பின் வந்த நிகழ்வுகள் ல அரசர்வியதல அரச
கதலாழிலலாள வர்ககத்தின் து நனவற்குள் ஆழின் தலைமைலாக ஊடுருவயியதலாடு
உலககங்கிலும் அவத்தலகயன எழுந்த இருபதலாம் நூற்றலாண்டின்
புரட்சிகர
ியபலாரலாட்டங்களுககு
அத்தியலாவசியின் தலைமைலான
அரசியல்
உத்ியவகத்வத்தத வழங்கியது.
1_ Socialism and the centenary of the Russian Revolution: 1917-2017

2. 1917 இல் ியபலால்ஷிவக கட்சி அதிகலாரத்துககலான தனது
ியபலாரலாட்டத்தின் அடிப்பவத்தடயலாக ஒரு ல அரசர்வியதல அரச முன்ியனலாககிவத்தனக
ககலாண்டிருந்தது. ியபலால்ஷிவக கட்சி ரஷ்யலாவல் ியல அரசலால அரசலில அரசப்
புரட்சிககலான புறநிவத்தல அடித்தளின் தலைமைலானது இறுதி ஆய்வல், உலக
ஏகலாதிபத்திய அவத்தின் தலைமைப்புமுவத்தறயின் ல அரசர்வியதசிய முரண்பலாடுகளில்,
எல்லலாவற்றுககும்
ியின் தலைமைல்,
கலாலலாவதியலாகிப்ியபலான
ியதசிய-அரசு
அவத்தின் தலைமைப்புமுவத்தறககும் து நவீன உலக கபலாருளலாதலாரத்தின் மிகவும்
ஒருங்கிவத்தணந்த
தன்வத்தின் தலைமைககும்
இவத்தடயிலலான
ியின் தலைமைலாதலில்
அவத்தின் தலைமைந்திருந்தது என்பவத்தத து நன்கு உணர்ந்திருந்தது. ஆகியவ, ரஷ்ய
புரட்சியின் தவத்தலவதியலானது கதலாழிலலாளர்’ அதிகலாரத்வத்தத ியல அரசலாவயத்
ரஷ்யலாவன் எல்வத்தலகவத்தள தலாண்டி வரிவுபடுத்துவவத்தத ல அரசலார்ந்திருந்தது.
இதவத்தன
ட்கரலாட்ஸ்கி
மிகவும்
கதளிவுபட
பின்வருின் தலைமைலாறு
வளககுகின்றலார்:
ியதசிய
வரம்புகளுககுள்ளலாக
ியல அரசலால அரசலில அரச
புரட்சி
பூர்த்தியவத்தடவகதன்பது
நிவத்தனத்துப்பலார்கக
முடியலாதகதலான்றலாகும்.
முதலலாளித்துவ
ல அரசமூகத்தின்
கது நருககடிககலான அடிப்பவத்தடக கலாரணங்களில் ஒன்று,
அதனலால் உருவலாககப்பட்ட உற்பத்தி ல அரசகதிகள் இனியும்
ியதசிய அரசின் கட்டவத்தின் தலைமைப்புககுள் இணங்கிச் கல அரசல்ல
முடியலாததலாக இருககின்றது என்ற உண்வத்தின் தலைமையலாகும்.
இதிலிருந்துதலான்,
ஒருபககத்தில்
ஏகலாதிபத்திய
ியபலார்களும், இன்கனலாரு பககத்தில் முதலலாளித்துவ
ஐியரலாப்பிய ஐககிய அரசுகள் என்ற கற்பனலாவலாதமும்
பின்கதலாடர்கின்றன. ியல அரசலால அரசலில அரச புரட்சியலானது, ியதசிய
அரங்கில் ஆரம்பித்து, ல அரசர்வியதல அரச அரங்கில் கட்டவழ்ந்து,
உலக அரங்கில் பூர்த்தியவத்தடகின்றது. இவ்வலாறலாக,
ியல அரசலாலில அரசப் புரட்சியலானது அந்த வலார்த்வத்ததயின் ஒரு புதிய
ின் தலைமைற்றும் வரிந்த அர்த்தத்தில் ஒரு நிரந்தர புரட்சியலாக
ஆகிறது: து நின் தலைமைது ஒட்டுகின் தலைமைலாத்தக ியகலாளத்திலும் புதிய
ல அரசமூகத்தின் இறுதி கவற்றியில்தலான் அப்புரட்சியலானது
முழுவத்தின் தலைமை கபறுகிறது. [நிரந்தரப் புரட்சி (லண்டன்: நியூ
பலார்க பப்ளிியகஷன்ஸ், 1971), பக. 155]
3. இருபதலாம் நூற்றலாண்டில் ியபலால்ஷிவக கட்சியின், ியல அரசலாவயத்
ஒன்றியத்தின் ின் தலைமைற்றும் ியல அரசலால அரசலில அரசப் புரட்சியின் தவத்தலவதியலானனது
இரண்டு ல அரசின் தலைமைரல அரசின் தலைமைற்ற எதிகரதிர் முன்ியனலாககுகளிவத்தடியயயலான ியின் தலைமைலாதலின்

முடிவன் மீது கதலாங்கிக ககலாண்டிருந்தது: 1917 ின் தலைமைற்றும் ியல அரசலாவயத்
ஒன்றியத்தின்
முதலலாம்
ஆண்டுகளின்
ியபலாது
கலனின்,
ட்கரலாட்ஸ்கியலால் கவற்றிகலாணப்பட்ட புரட்சிகர ல அரசர்வியதசியவலாதம்,
ின் தலைமைற்றும் ியல அரசலாவயத் கதலாழிலலாள வர்ககத்திடம் இருந்து அரசியல்
அதிகலாரத்வத்ததத்
தட்டிப்பறித்த
ஸ்ரலாலினில அரச
அதிகலாரத்துவத்தின்
பிற்ியபலாககுத்தனின் தலைமைலான ியதசியவலாத ியவவத்தலத்திட்டம் ஆகியவத்தவியய
அந்த இரு முன்ியனலாககுகளலாகும். பல தல அரசலாப்தகலால அதிகலாரத்துவ
ல அரசர்வலாதிகலாரம் ின் தலைமைற்றும் தவறலான ஆட்சிககு பின்னர் ியல அரசலாவயத் ஒன்றியம்
கவத்தலககப்படுவதிலும்
ரஷ்யலாவல்
முதலலாளித்துவம்
மீட்சி
கல அரசய்யப்படுவதிலும்
உச்ல அரசம்
கண்டதலான
ியல அரசலாவயத்
ஒன்றியத்திற்குள்ளலான
து நலால அரசகரின் தலைமைலான
கபலாருளலாதலாரக
ககலாள்வத்தககளுககும், கதலாழிலலாள வர்ககத்தின் துயரகரின் தலைமைலான ல அரசர்வியதல அரச
அரசியல் ியதலால்வகளுககும் அடித்தளின் தலைமைலாக ஸ்ரலாலினின் “தனிகயலாரு
து நலாட்டில் ியல அரசலால அரசலில அரசம்” என்ற ின் தலைமைலார்கசில அரச-வியரலாத முன்ியனலாககு இருந்தது.

கவளிப்பலாட்வத்தட வழிகின் தலைமைலாழிந்து அகியடலாபர் புரட்சிவத்தய நிரலாகரித்தலார்,
இவ்வடயத்தில் இருபதலாம் நூற்றலாண்டின் புரட்சிகர ின் தலைமைற்றும்
எதிர்ப்புரட்சிகர
எழுச்சிகவத்தள
துரதிர்ஷ்டின் தலைமைலான
வபத்துகளலாய்
முன்வத்தவத்தலார். 1914 (முதலலாம் உலகப் ியபலார் கவடிப்வத்தபக கண்ணுற்ற
ஆண்டு)ககும்
1991(ியல அரசலாவயத்
ஒன்றியத்தின்
கவத்தலப்பு)ககும்
இவத்தடப்பட்ட ஆண்டுகள் ”குறுகிய இருபதலாம் நூற்றலாண்வத்தட”க
ககலாண்ட தவறலாய் வழிது நடலாத்தப்பட்ட “அதீதங்களின் கலாலம்” ஆக
இருந்ததலாக கதரிவககப்பட்டது. வருங்கலாலம் என்ன ககலாண்டுவர
இருககிறது என்பவத்ததியயலா இருபத்திியயலாரலாம் நூற்றலாண்டு குறுகியதலாக
இருககுின் தலைமைலா அல்லது நீண்டதலாக இருககுின் தலைமைலா என்பவத்ததகயல்லலாம்
குறித்து தனககு எதுவும் கதரிந்ததலாக ிய லாப்ஸ்வலாம் கூறவல்வத்தல. ஒரு
வடயத்தில் அவர் நிச்ல அரசயின் தலைமைலாய் இருந்தலார்: 1917 நிகழ்வுகளுடன் எந்த
வவத்தகயிலும் ஒப்பிடத்தககதலான ஒரு ியல அரசலால அரசலில அரசப் புரட்சி இனி
ஒருியபலாதும் வரப் ியபலாவது கிவத்தடயலாது.

ஆயினும் ியல அரசலாவயத் ஒன்றியத்தின் முடிவலானது, ரஷ்ய புரட்சிவத்தயியயலா
அல்லது
ின் தலைமைலார்கசில அரச
தத்துவத்வத்ததியயலா
கல அரசல்லுபடியற்றதலாககி
வடவல்வத்தல.
உண்வத்தின் தலைமையில்,
புரட்சி
மீதலான
ஸ்ரலாலினில அரசக
கலாட்டிகககலாடுப்புககு எதிரலான தனது ியபலாரலாட்டத்தின் பலாவத்ததயில்,
லிியயலான் ட்கரலாட்ஸ்கி “தனிகயலாரு து நலாட்டில் ியல அரசலால அரசலில அரசம்” என்ற
ியதசியவலாத
ியவவத்தலத்திட்டத்தின்
பின்வவத்தளவுகவத்தள
முன்கணித்திருந்தலார். ஸ்ரலாலினில அரச அதிகலாரத்துவம் தூககிவீல அரசப்பட்டு,
ியல அரசலாவயத்
ஜனது நலாயகம்
மீண்டும்
ஸ்தலாபிககப்பட்டு,
உலக
முதலலாளித்துவத்வத்தத புரட்சிகரின் தலைமைலாக தூககிவீசுவதற்கலான ியபலாரலாட்டம்
புதுப்பிககப்படுவதன் மூலின் தலைமைலாக ின் தலைமைட்டுியின் தலைமை ியல அரசலாவயத் ஒன்றியத்தின்
அழிவு தடுத்து நிறுத்தப்பட முடியும் என்று ட்கரலாட்ஸ்கியின்
தவத்தலவத்தின் தலைமையின் கீழ் ஸ்தலாபிககப்பட்ட து நலான்கலாம் அகிலம் எச்ல அரசரித்தது.

5. ஃபுககுயலாின் தலைமைலா “வரலலாற்றின் முடிவத்தவ” பிரகடனம் கல அரசய்து
இருபத்திவத்தயந்து ஆண்டுகள் கடந்து வட்டன. ியல அரசலால அரசலில அரசப் புரட்சியின்
அச்சுறுத்தலில் இருந்து வடுபட்டு வட்டதலாகக கருதப்பட்ட ஆளும்
வர்ககத்திற்கு, முதலலாளித்துவம் அது வரும்பிய வவத்தகயில் சூவத்தறயலாட
அனுின் தலைமைதிககப்படும் பட்ல அரசத்தில் அதனலால் என்ன ல அரசலாதிகக முடியும்
என்பவத்தத கலாட்ட ஒரு ல அரசந்தர்ப்பம் கிட்டியிருந்தது. ஆனலால் அதன்
களியலாட்டங்களின் வவத்தளவு என்னவலாய் இருககிறது? அவற்றின்
ல அரசலாதவத்தனகளின் ஒரு சிறிய பட்டியவத்தல எடுத்தலால் அதில் பின்வருவன
இடம்கபற்றிருககும்: உலகின் ின் தலைமைககள்கதலாவத்தகயில் ஒரு கடுகளவு
எண்ணிகவத்தகயிலலாியனலாரிடம்
இழிவலான
வவத்தகயில்
கல அரசல்வம்
குவந்திருப்பது; பரந்த ல அரசமூக ல அரசின் தலைமைத்துவமின்வத்தின் தலைமையும், பலாரிய வறுவத்தின் தலைமையும்;
மில்லியன் கணககலான உயிர்கவத்தள பலிககலாண்ட முடிவற்ற மூர்ககத்தன
ியபலார்கள்; அரசின் ஒடுககுமுவத்தற அவத்தின் தலைமைப்புககள் இவத்தடவடலாது
வலுப்படுத்தப்படுவது ின் தலைமைற்றும் ஆட்சியின் ஜனது நலாயக வடிவங்கள்
சிவத்ததவு கலாண்பது; படுககலாவத்தலயும் சித்திரவவத்ததயும் ஏகலாதிபத்திய
கவளியுறவுக
ககலாள்வத்தகயின்
அடிப்பவத்தட
கருவகளலாக
ஸ்தலாபிககப்பட்டிருப்பது; ின் தலைமைற்றும் கலலாச்ல அரசலாரத்தின் ஒவ்கவலாரு அம்ல அரசமும்
கபலாதுவலாக சீரழிந்து கிடப்பதன் வவத்தளவு ஆகியனவலாகும்.

4.
ஏகலாதிபத்திய
தவத்தலவர்களும்
அவர்களது
சித்தலாந்த
உடந்வத்ததயலாளர்களும்
1991
டில அரசம்பரில்
ியல அரசலாவயத்
ஒன்றியம்
கவத்தலககப்பட்டவத்தத கபரும் ஆரவலாரத்துடன் வரியவற்றனர். அவர்களில்
எவருியின் தலைமை இதவத்தன முன்கனதிர்பலார்த்திருககவல்வத்தல என்ற உண்வத்தின் தலைமையும்
கூட அதன் “தவர்ககவயலலா தன்வத்தின் தலைமை” குறித்து அவர்கள் பிரகடனம்
கல அரசய்வவத்தத தடுத்து வட முடியவல்வத்தல. தங்கள் மூககுகவத்தளத் தலாண்டி
எவத்ததயும் கலாணமுடியலாத அவர்கள், தங்களது ஒட்டுகின் தலைமைலாத்தின் தலைமைலான வர்கக
அகம்பலாவத்திற்கு கபலாருத்தின் தலைமைலான ஒரு வதத்தில் இருபதலாம்
நூற்றலாண்டிற்கு ின் தலைமைறுகபலாருள்வளககம் ககலாடுககின்ற தத்துவங்கவத்தள
ியின் தலைமைலும் ியின் தலைமைம்படுத்தினர். ஆளும் உயரடுககுகள் ின் தலைமைற்றும் அவர்களது
கல்வச்ல அரசலாவத்தல கூலியலாட்களின் சுய-ஏின் தலைமைலாற்று அபத்தம் ின் தலைமைற்றும்
முட்டலாள்தனம்
அத்தவத்தனயும்
தனது
மிக
அடிப்பவத்தடயலான
கவளிப்பலாட்வத்தட பிரலான்சிஸ் ஃபுககுயலாின் தலைமைலாவன் “வரலலாற்றின் முடிவு”
ஆய்வறிகவத்தகயில் கண்டது. அகியடலாபர் புரட்சியலானது, இயல்பலானதும்,
ஆகியவ கலாலவவத்தரயவத்தற இல்லலாததுின் தலைமைலான முதலலாளித்துவ-மூலதன
வரலலாற்றின் பலாவத்ததயில் ஒரு தற்கல அரசயலலான வலகவத்தலத்தவர
ியவகறலான்றுமில்வத்தல என்று அவர் வலாதிட்டலார். முதலலாளித்துவ
கபலாருளலாதலாரம் ின் தலைமைற்றும் முதலலாளித்துவ ஜனது நலாயகத்தின் வடிவல்
ின் தலைமைனிதகுலின் தலைமைலானது அபிவருத்தியின் மிக உயர்ந்த ின் தலைமைற்றும் இறுதிக
கட்டத்வத்தத எட்டி வட்டிருந்தது என்றலார். ியல அரசலாவயத் ஒன்றியத்தின்
கவத்தலப்வத்தப கதலாடர்ந்து, கதலாழிலலாளர்’ அதிகலாரத்தின் அடிப்பவத்தடயில்
ின் தலைமைற்றும்
உலகப்
கபலாருளலாதலாரத்வத்தத
ியல அரசலால அரசலில அரச
ரீதியலாக
ின் தலைமைறுஒழுங்கவத்தின் தலைமைப்பு கல அரசய்வது என்ற சிந்தவத்தன ஒரு பககம் இருககட்டும்,
முதலலாளித்துவத்திற்கு ஒரு ின் தலைமைலாற்று
என்பவத்ததககூட
சிந்தித்து
பலார்ககமுடியலாது என்றலார்.
ஆயுள்முழுவதும்
வரலலாற்றலாசிரியரலான

ஒரு
எரிக

ஸ்ரலாலினிஸ்டலாக
இருந்திருந்த
ிய லாப்ஸ்வலாம்
ஃபுககுயலாின் தலைமைலாவன்
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6. ியல அரசலாவயத் ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சிககு கலால் நூற்றலாண்டு கலாலத்திற்கு
பின்னர், ஒட்டுகின் தலைமைலாத்த உலகமும் ஒரு ஆழின் தலைமைலான கபலாருளலாதலார,
அரசியல் ின் தலைமைற்றும் ல அரசமூக கது நருககடிககுள் நுவத்தழந்திருககிறது என்பவத்தத
ின் தலைமைறுப்பது ல அரசலாத்தியமில்வத்தல. கடந்த நூற்றலாண்டின் தீர்ககப்படலாத
அத்தவத்தன முரண்பலாடுகளும் கவடிப்பு மிகுந்த ல அரசகதியுடன் உலக
அரசியலின் ியின் தலைமைற்பரப்புககு மீண்டும் எழுந்து ககலாண்டிருககின்றன. 1917
இன் நிகழ்வுகள் ஒரு புதிய ின் தலைமைற்றும் தீவர ல அரசின் தலைமைகலால கபலாருத்தத்வத்தத
கபற்று வருகின்றன. ஏரலாளின் தலைமைலான பிரசுரங்களில் முதலலாளித்துவ
வருணவத்தனயலாளர்கள் 2017 இன் உலகத்திற்கும் 1917 இன்
உலகத்திற்கும் இவத்தடயிலலான ல அரசின் தலைமைலாந்திரின் தலைமைலான நிவத்தலவத்தின் தலைமைகவத்தள பற்றி
பதட்டத்துடன் எடுத்துககலாட்டுகின்றனர்.
"ியபலால்ஷித்தன்வத்தின் தலைமை திரும்புகிறது” என்று எகலானலாமிஸ்ட் இதழின்
புத்தலாண்டு முன்ியனலாட்ட கட்டுவத்தரயில் அட்ரியலான் வூல்ட்ரிட்ஜ
எச்ல அரசரிககிறலார். “ரஷ்ய புரட்சிவத்தய உருவலாககிய உலகத்துடனலான
ஒற்றுவத்தின் தலைமையலான தன்வத்தின் தலைமைகள் மிகவும் கது நருககின் தலைமைலாக இருப்பவத்தத
உறுதியலாக உணர்ந்துககலாள்கின்றன.” அவர் எழுதுகிறலார்: “இது
துன்பகரின் தலைமைலான நூற்றலாண்டு தினங்களின் ஒரு கலாலம். முதலில், 2014
இல், தலாரலாளவலாத ஒழுங்வத்தக அழித்த முதலலாம் உலகப் ியபலார்
கவடிப்பின் நூறலாவது ஆண்டு வந்தது. பின் 2016 இல், இரலாணுவ
வரலலாற்றின் மிகவும் இரத்தம்பலாய்ந்த ியின் தலைமைலாதல்களில் ஒன்றலான Somme

யுத்தத்தின் நூற்றலாண்டு வருடம் வந்தது. 2017 இல், அது ரஷ்யலாவல்
கலனின் அதிகலாரத்வத்தத வத்தகப்பற்றிய 100 வது ஆண்டலாக இருககும்.”
ியவறு யலாருின் தலைமைல்ல ஃபுககுயலாின் தலைமைலாதலான், ஒரு கலாலத்தில் முதலலாளித்துவ
ஜனது நலாயகத்தின் புனித பீடின் தலைமைலாக அவர் புகழ்ந்த அகின் தலைமைரிககலாவத்தவ, ஒரு
“ியதலால்வயுற்ற அரசு” என்று இப்ியபலாது வவரிககிறலார். அவர்
எழுதுகிறலார், “அகின் தலைமைரிகக அரசியல் அவத்தின் தலைமைப்புமுவத்தற கல அரசயலிழந்து
வட்டிருககிறது” அத்துடன் “து நன்கு-ஒழுங்கவத்தின் தலைமைந்த உயரடுககினர் தின் தலைமைது
து நலன்கவத்தள பலாதுகலாப்பதற்கலாக வீட்ியடலா அதிகலாரத்வத்தத பயன்படுத்தி
வந்ததலால் ல அரசமீபகலாலத்தில் அது சிவத்ததவுககும் ஆட்பட்டிருககிறது.”
இறுதியலாக
ஃபுககுயலாின் தலைமைலா
இவ்வலாறு
எச்ல அரசரிககிறலார்:
“ஒரு
தவத்தலமுவத்தறககு
முன்பலாக
கம்யூனில அரசத்தின்
வீழ்ச்சியுடன்
ஒப்பிடத்தககவவத்தகயலான ஒரு அரசியல் குழப்பின் தலைமைலான கலாலத்தின் ஊடலாக
து நலாம் வலாழ்ந்து ககலாண்டிருப்பதன் ல அரசலாத்தியத்வத்தத து நம்ின் தலைமைலால் முன்கூட்டி
நிரலாகரித்து வட முடியலாது.”
7. உலக முதலலாளித்துவத்வத்தத கபலாறுத்தவவத்தர, 2016 ஆம் ஆண்டு
து நரகத்திலிருந்து வந்ததலாக இருந்தது. இரண்டலாம் உலகப் ியபலாரின்
நிவத்தறவு ஆண்டுகள் ின் தலைமைற்றும் அதற்குப் பிந்வத்ததய கலாலங்களில்
ஸ்தலாபிககப்பட்டிருந்த உலக அரசியலின் அத்தவத்தன கட்டவத்தின் தலைமைப்புகளும்
சிதறுண்டுியபலாதலின் ஒரு முன்ியனறிய நிவத்தலயில் இருககின்றன.
கபலாருளலாதலார
பூியகலாளின் தலைமையின் தலைமைலாககலின்
வடலாதுமுன்ியனறும்
நிகழ்ச்சிப்ியபலாககுகளுககும்
ியதசிய
அரசின்
தவத்தளகளுககும்
இவத்தடயிலலான
முரண்பலாடு
உலக
அரசியவத்தல
இயககிக
ககலாண்டிருககிறது. பிகரகஸிட் வலாககளிப்பு ின் தலைமைற்றும் அதி வலது-ல அரசலாரி
ியதசியவலாதக கட்சிகளின் வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் உதலாரணம்
கவளிப்பட்டவலாறலாக 2016 ஆம் ஆண்டு ஐியரலாப்பிய ஒன்றிய உவத்தடவன்
ியவகப்படல் ஆண்டலாகவும் இருந்தது.
கடந்த ஆண்டு இரலாணுவ பதட்டங்கள் இவத்தடவடலாது தீவரப்படவத்தலயும்
கண்டது, எண்ணற்ற புத்தகங்கள், சிற்றிதழ்கள் ின் தலைமைற்றும் பத்திரிவத்தககளில்
ஒரு மூன்றலாம் உலகப் ியபலாரின் ல அரசலாத்தியம் -அல்லது இன்னும்
அியது நகல அரசலாத்தியம்- குறித்து பகிரங்கின் தலைமைலாக வவலாதிககப்படும் ின் தலைமைட்டத்திற்கு
இது இருந்தது. உலககங்கிலுின் தலைமைலான எண்ணற்ற பிரலாந்திய பதட்டங்கள்
ியின் தலைமைலும்ியின் தலைமைலும் அதிகின் தலைமைலாக கபரும், அணுஆயுத ல அரசகதிகளிவத்தடியயயலான
ியது நரடியலான ின் தலைமைற்றும் பகிரங்கின் தலைமைலான ியின் தலைமைலாதலலாய் அபிவருத்தி கண்டு
வருகின்றன. யலார் யலாருடன் ல அரசண்வத்தடயிடுவலார்கள் என்பவத்தத யலாரலாலும்
கூற முடியலாத நிவத்தல இருககிறது. அகின் தலைமைரிககலா முதலில் சீனலாவுககு
எதிரலாக களமிறங்குின் தலைமைலா, அல்லது அந்த ியின் தலைமைலாதல் ரஷ்யலாவுடன்
கணககுத் தீர்ககப்பட்டு முடியும் வவத்தர தள்ளிவத்தவககப்படுின் தலைமைலா? இதுதலான்
அகின் தலைமைரிகக அரசின் உயர் வட்டங்களுககுள்ளலான கடுவத்தின் தலைமையலான
மூியலலாபலாய வவலாதம் ின் தலைமைற்றும் ியின் தலைமைலாதலுககலான கருப்கபலாருளலாக
இப்ியபலாது இருந்து வருகிறது. இரண்டலாம் உலகப் ியபலாருககுப்
பிந்வத்ததய கது நருககின் தலைமைலான கூட்டலாளிகளது ின் தலைமைத்தியிலும் கூட, புவயரசியல்
ின் தலைமைற்றும் கபலாருளலாதலாரப் ியபலாட்டியின் உரல அரசலலானது கூட்டணிகவத்தள
வறுத்கதடுத்துக ககலாண்டிருககிறது. ியஜர்ின் தலைமைனி அதன் கபலாருளலாதலார
வலிவத்தின் தலைமைவத்தய இரலாணுவ வலிவத்தின் தலைமையலாக ின் தலைமைலாற்றம் கல அரசய்ய முவத்தனந்து
ககலாண்டிருப்பியதலாடு அதன் து நலாஜிககுப் பிந்வத்ததய “அவத்தின் தலைமைதிவலாதத்தின்”
கவத்தடசி சுவடுகவத்தளயும் வத்தககழுவக ககலாண்டிருககிறது.
8. உலக முதலலாளித்துவ அவத்தின் தலைமைப்புமுவத்தறயின் கது நருககடியலானது அதன்
மிகவும் முன்ியனறிய கவளிப்பலாட்வத்தட அதன் கவகு வத்தின் தலைமையின் தலைமைலான
அகின் தலைமைரிககலாவல் கலாண்கிறது. ியவகறந்த து நலாட்வத்தடயும் வட அதிகின் தலைமைலாய்,
அகின் தலைமைரிககலா,
ியல அரசலாவயத்
ஒன்றியத்தின்
கவத்தலப்பின்
பிரதலான
ஆதலாயதலாரரலாக தன்வத்தனக கருதியது. அகின் தலைமைரிககலா ல அரசவலாலற்ற
ியின் தலைமைலலாதிகக ல அரசகதியலாக கல அரசயல்படக கூடிய வவத்தகயிலலான ஒரு “புதிய
உலக ஒழுங்கு” பிறந்து வட்டதலாக ஜனலாதிபதி முதலலாம் புஷ்
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உடனடியலாகப் பிரகடனம் கல அரசய்தலார். தனது இரலாணுவ வலிவத்தின் தலைமைககு
இவத்தணயற்ற நிவத்தலயில், அகின் தலைமைரிககலாவலானது உலவத்தக தனது கல அரசலாந்த
து நலன்களுககு
ஏற்ப
ின் தலைமைறுசீரவத்தின் தலைமைத்துக
ககலாள்ளும்
வவத்தகயில்
“ஒற்வத்தறத்துருவ தருண”த்வத்தத சுரண்டிக ககலாள்ள எண்ணியிருந்தது.
அதன் மூியலலாபலாயவலாதிகள் கவறுின் தலைமைியன ஒரு புதிய அகின் தலைமைரிகக
நூற்றலாண்வத்தட அல்ல, ின் தலைமைலாறலாக அகின் தலைமைரிகக நூற்றலாண்டுகளின்
கனவுகளுககு இடின் தலைமைளித்தனர்! முன்னிவத்தல கவளியுறவுக ககலாள்வத்தக
மூியலலாபலாயவலாதிகளில் ஒருவரலான ியரலாபர்ட் கப்ளனின் வலார்த்வத்ததகளில்
கல அரசலால்வதலானலால்:
து நின் தலைமைது கவளியுறவுக ககலாள்வத்தக அதிக கவற்றிகரின் தலைமைலாக
ஆகும்ியபலாது, உலகில் அகின் தலைமைரிககலாவுககு கூடுதல்
அனுகூலம்
கிட்டும்.
இவ்வலாறலாக,
வருங்கலால
வரலலாற்றலாசிரியர்கள்
இருபத்திகயலான்றலாம்
நூற்றலாண்டின்
அகின் தலைமைரிககலாவத்தவ
திரும்பிப்
பலார்கவத்தகயில் அதவத்தன ஒரு ல அரசலாம்ரலாஜயின் தலைமைலாகவும்
அியதல அரசின் தலைமையத்தில் ஒரு குடியரல அரசலாகவும் கலாண்பலார்கள் ியரலாம் அல்லது வரலலாற்றின் ஒவ்கவலாரு பிற
ல அரசலாம்ரலாஜயத்தில்
இருந்து
அது
எத்தவத்தன
ியவறுபட்டதலாக இருப்பினும் கூட. தல அரசலாப்தங்களும்
நூறலாண்டுகளும்
முன்கல அரசல்ல
முன்கல அரசல்ல,
அகின் தலைமைரிககலாவன் வரலலாற்றில் து நலாற்பத்தி மூன்றுககுப்
பதிலலாக நூறு அல்லது இன்னும் 150 கூட
ஜனலாதிபதிகள்
இருந்து
வந்திருககக
கூடிய
நிவத்தலயில்,
அவர்கள்
ியரலாின் தலைமைன்,
வத்தபல அரசலாண்டின்,
ஒட்டின் தலைமைலான் ியபலான்ற கடந்த கலால ல அரசலாம்ரலாஜயங்களின்
ஆட்சியலாளர்கவத்தள ியபலான்ற கது நடிய பட்டியல்களில்
இடம்கபறுவர்,
பவத்தழவத்தின் தலைமையுடனலான
ஒப்பீடு
குவத்தறவவத்ததக கலாட்டிலும் அதிகப்படலலாம். குறிப்பலாக,
ியரலாம்,
ஒரு ஒழுங்கற்ற
உலகில்
பல்ியவறு
வழிமுவத்தறகவத்தளப் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட
ின் தலைமைட்டத்திற்கலாவது ஒழுங்வத்தக
உருவலாககியதற்கலாக
ியின் தலைமைலலாதிகக
ல அரசகதிககலான
ஒரு
முன்ின் தலைமைலாதிரியலாக
இருககிறது... [Warrior Politics: Why Leadership Demands
a Pagan Ethos (New York: Random House, 2002), p. 153.]

9. 2002 இல் எழுதப்பட்ட ல அரசலாம்ரலாஜயத்திற்கலான கப்ளனின் இந்த
புகழ்ப்பலாட்டு, அகின் தலைமைரிகக ஆளும் வர்ககம் “பயங்கரவலாதத்தின் மீதலான
ியபலாவத்தர” கதலாடங்கி 2003 இல் ஈரலாக மீதலான இரண்டலாவது
பவத்தடகயடுப்புககு அது தயலாரிப்பு கல அரசய்த ல அரசின் தலைமையத்தில் அங்கு நிலவய
அவத்தர-நிவத்தலதடுின் தலைமைலாறிய ின் தலைமைியனலாநிவத்தலககு ல அரசலாட்சியின் தலைமைளிப்பதலாக இருககிறது.
கது நருங்கி ககலாண்டிருந்த பலாதலாளத்வத்தத ஒரு வலானவல்லலாக அகின் தலைமைரிகக
ஆளும் வர்ககம் தவறலாய் புரிந்து ககலாண்டது. ”ஒற்வத்தறத்துருவ
தருணம்”
என்பது
உண்வத்தின் தலைமையில்
வரலலாற்றின்
சிற்சிறு
இவத்தடகவளிககலாலங்களில் மிகச்சிறிய ஒன்று என்பதற்கு ியின் தலைமைல்
ஏதுமில்வத்தல
என்பதலாக
நிரூபணின் தலைமைலானது,
புதிய
“அகின் தலைமைரிகக
நூற்றலாண்டு” ஒரு தல அரசலாப்தத்திற்கும் குறிப்பிடத்தகக அளவு குவத்தறவலான
கலாலத்திற்ியக நீடித்தது.
ியல அரசலாவயத் ஒன்றியத்தின் கவத்தலப்புககு அகின் தலைமைரிகக ஆளும் வர்ககம்
கலாட்டிய பரவல அரசமிகக பிரதிபலிப்பலானது வரலலாற்றுச் சூழவத்தல
அழிவுகரின் தலைமைலான
வதத்தில்
தவறலாகப்
புரிந்து
ககலாண்டவத்தத
கவளிப்படுத்தியது.
ஆளும்
உயரடுககினர்
அகின் தலைமைரிககலாவன்
கபலாருளலாதலார வல்லவத்தின் தலைமை பல தல அரசலாப்தங்களலாய் வீழ்ச்சியவத்தடவதிலிருந்து
மீண்டுககலாள்வதற்கலாக,
இதுவவத்தர
ியல அரசலாவயத்
பதிலடியின்
அபலாயத்தினலால் தவத்தடப்பட்டிருந்த தங்களது இரலாணுவ வலிவத்தின் தலைமைவத்தய

பயன்படுத்த முடியும் என்று தங்களுககுத் தலாங்கியள து நம்பிகவத்தகயூட்டிக
ககலாண்டனர். இந்த தவறலான கணககு, ஒரு அழிவுககு அடுத்து
இன்கனலான்றுககலாய்
இட்டுச்
கல அரசன்ற
உலககங்கிலுின் தலைமைலான
அகின் தலைமைரிககலாவன் இரலாணுவ து நடவடிகவத்தககள் பலாரிய அளவல்
தீவரப்படுத்துவதற்கலான அடிப்பவத்தடவத்தய உருவலாககியது. 9/11 ககு
பதிவத்தனந்து ஆண்டுகளுககு பின்னர், ியின் தலைமைலால அரசடியலான “பயங்கரவலாதத்தின்
மீதலான
ியபலார்”
ின் தலைமைத்திய
கிழககின்
மீது
ஆழ்த்தியிருந்த
குழப்பநிவத்தலயலானது, சிரியலாவல் அகின் தலைமைரிககலாவன் ஆட்சி-ின் தலைமைலாற்ற
து நடவடிகவத்தக படுியதலால்வ கண்டதில் உச்ல அரசின் தலைமைவத்தடந்தது.
10. கடந்த கலால் நூற்றலாண்டின் இரலாணுவ அழிவுகள் அகின் தலைமைரிககலாவன்
உலகளலாவய
கபலாருளலாதலார
நிவத்தலயின்
சிவத்ததவலால்
ியின் தலைமைலும்
சிககலலாககப்பட்டிருககின்றன, பரந்த ின் தலைமைககளின் வலாழ்கவத்தகத் தரங்களில்
ஏற்பட்டுள்ள வீழ்ச்சியில் இது முன்னினும் ியது நரடியலான கவளிப்பலாட்வத்தட
கண்டிருககிறது. ியதலாின் தலைமைஸ் பிகககட்டி, இின் தலைமைலானுியவல் ல அரசலாஸ் ின் தலைமைற்றும்
கலாப்ரியல் யல் ஸியல் ஸுகின் தலைமைலான் ஆகிியயலாரது ல அரசமீபத்திய அறிகவத்தக ஒன்றின் படி,
அகின் தலைமைரிககலாவல் ியதசிய வருவலாயில் ின் தலைமைககளின் கீழ்பலாதிப்ியபரது வரிககு
முந்வத்ததய பங்களிப்பலானது 1980 இல் 20 ல அரசதவீதின் தலைமைலாக இருந்ததில்
இருந்து இன்று 12 ல அரசதவீதின் தலைமைலாக வீழ்ச்சி கண்டிருககிறது, அியதியது நரத்தில்
அதன் தவத்தலகீழலாய், ியின் தலைமைியலயிருககும் ஒரு ல அரசதவீதத்தினரின் பங்களிப்பு
12 ல அரசதவீதின் தலைமைலாக இருந்ததில் இருந்து 20 ல அரசதவீதின் தலைமைலாக உயர்ந்திருககிறது.
து நலான்கு தல அரசலாப்தங்களலாக, கீழ் பலாதி ின் தலைமைககளது உண்வத்தின் தலைமையலான
வருவலாய்கள் ின் தலைமைலாறலாது இருந்து வந்திருககும் நிவத்தலயில், ியின் தலைமைலிருககும்
ஒரு ல அரசதவீதத்தினரின் வருவலாய் 205 ல அரசதவீதம் வளர்ச்சி கண்டிருககிறது,
அதிலும் ியின் தலைமைலிருககும் .001 ல அரசதவீதம் ியபருககு ின் தலைமைவத்தலகக வத்தவககும்
வவத்தகயில் 636 ல அரசதவீதம் வளர்ச்சி கண்டிருககிறது.
அகின் தலைமைரிககலாவன்
இளம்
தவத்தலமுவத்தற
கடனில்
மூழ்கிக
ககலாண்டிருககிறது, ஒரு குடும்பத்வத்தத கதலாடங்குின் தலைமைளவுகியகலா அல்லது
தங்களது கபற்ியறலாரின் இல்லத்வத்தத வட்டு அகலும் அளவுகியகலா
அவர்களலால் ல அரசம்பலாதிகக இயலலாதிருககிறது. 1970 இல், 30
வயதலாியனலாரில் 92 ல அரசதவீதம் ியபர் அியதவயதில் அவர்களது கபற்ியறலார்
ல அரசம்பலாதித்தவத்தத வடவும் அதிகின் தலைமைலாக ல அரசம்பலாதித்து வந்திருந்தனர், 2014
இல் கவறும் 51 ல அரசதவீதம் ியபர் ின் தலைமைட்டுியின் தலைமை இந்நிவத்தலககு வர
முடிந்திருந்தது. மில்லியன் கணககலான அகின் தலைமைரிககர்கள் ியபலாதுின் தலைமைலான
ஆியரலாககிய பரலாின் தலைமைரிப்பு வல அரசதிகள் இன்றி அவதிப்படுகின்றனர். இரண்டு
தல அரசலாப்தங்களுககும்
அதிகின் தலைமைலான
கலாலத்தில்
முதன்முவத்தறயலாக,
தற்ககலாவத்தல, ியபலாவத்தத ின் தலைமைருந்து உபியயலாகம் ின் தலைமைற்றும் ல அரசமூக
கது நருககடியின்
பிற
கவளிப்பலாடுகளின்
கலாரணத்தலால்
ின் தலைமைரணின் தலைமைவத்தடியவலாரின் எண்ணிகவத்தகயில் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியூட்டும்
அதிகரிப்பின் கலாரணத்தலால், 2015 இல் ஒட்டுகின் தலைமைலாத்த ஆயுட்கலால
எதிர்பலார்ப்பு வீழ்ச்சி கண்டது.
11. அகின் தலைமைரிகக ல அரசமூகம் அதிகின் தலைமைலான ல அரசின் தலைமைத்துவின் தலைமைற்றதலாக ஆகியிருப்பதலால்,
ஜனது நலாயகம்
இன்னும்
நிலவுவதலாக
து நடிப்பது
அதன்
சித்தலாந்தவலாதிகளுககு
அதிகின் தலைமைலான
கடினின் தலைமைலாய்
ஆகிக
ககலாண்டிருககிறது. அகின் தலைமைரிககலாவற்குள் நிலவுகின்ற ஆழின் தலைமைலான வர்ககப்
பிளவுகளில் இருந்து கவனத்வத்தத திவத்தல அரசதிருப்புவது நிறம், இனம்,
பலாலினம் ின் தலைமைற்றும் பலால்வருப்பம் ஆகியவற்வத்தற வத்தின் தலைமையின் தலைமைலாகக ககலாண்ட
அவத்தடயலாள அரசியலின் அத்தியலாவசியின் தலைமைலான கல அரசயல்பலாடுகளில் ஒன்றலாய்
இருககிறது. கடலானலால்ட் ட்ரம்ப்பின் ியதர்வலானது அகின் தலைமைரிககலாவல்
நிதிப்பிரபுத்துவ ஆட்சியின் யதலார்த்தத்வத்தத அதன் அத்தவத்தன
கவறுககத்தகக நிர்வலாணத்துடன் அம்பலப்படுத்தியிருககிறது. ஆயினும்,
ட்ரம்ப் ஏியதலா, 2016 ியதர்தல் தினம் வவத்தரயிலும், ககலாஞ்ல அரசம்
எல அரசகுபில அரசகலாக இருந்தலாலும் கூட அடிப்பவத்தடயலாய் கண்ணியத்துடன்
இருந்த ஒரு ல அரசமூகத்திற்குள் அத்துமீறி புகுந்து வட்ட அரககன் ியபலால்
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அல்ல என்பது வலியுறுத்தப்பட்டலாக ியவண்டும். நில கல அரசலாத்து,
நிதித்துவத்தற, சூதலாட்டம் ின் தலைமைற்றும் கபலாழுதுியபலாககுத் துவத்தறகளின்
குற்றவயல்தனின் தலைமைலான
ின் தலைமைற்றும்
ியது நலாய்பீடித்த
கலவத்தவகளது
வவத்தளகபலாருளலான ட்ரம்ப் தலான் அகின் தலைமைரிகக ஆளும் வர்ககத்தின்
உண்வத்தின் தலைமையலான முகின் தலைமைலாவலார்.
12. உள்வரும் ட்ரம்ப் நிர்வலாகின் தலைமைலானது, அது உள்ளடககியிருககும்
அதன்
து நபர்கவத்தளப்ியபலாலியவ
அதன்
ியது நலாககங்களிலும்,
நிதிப்பிரபுத்துவத்தின்
கிளர்ச்சி
தன்வத்தின் தலைமைவத்தய
ககலாண்டிருககிறது.
அழிந்துியபலாகவுள்ள ல அரசமூக வர்ககம் என்ற வவத்தகயில் அதன் முடிவத்தவ
கது நருங்குகின்ற ல அரசின் தலைமையத்தில், வரலலாற்றின் அவத்தலகளுககு எதிர்த்துநிற்கும்
தனது முயற்சியில், அதன் அதிகலாரம் ின் தலைமைற்றும் தனிச்ல அரசலுவத்தககவத்தள
நீண்டகலாலின் தலைமைலாக அரிப்பதலாக அது கருதுகின்றவற்வத்தற மீண்டும்
தவத்தலகீழலாககுவதற்கு
முயற்சி
கல அரசய்கின்ற
வடிவத்வத்தத
அது
எடுப்பகதன்பது அபூர்வின் தலைமைலான ஒன்றல்ல. ல அரசமூக ின் தலைமைற்றும் கபலாருளலாதலார
ின் தலைமைலாற்றங்களது தடுத்து நிறுத்தமுடியலாத ல அரசகதிகள், அதன் ஆட்சியின்
அடித்தளங்கவத்தள அரித்துத் தின்ன கதலாடங்கியதற்கு முன்பலாக இருந்த
நிவத்தலவத்தின் தலைமைகளுககு (அல்லது இருந்ததலாக அது கற்பவத்தன கல அரசய்த
நிவத்தலவத்தின் தலைமைகளுககு) திரும்புவதற்கு அது முவத்தனகிறது. இங்கிலலாந்தில்
1640 இல் புரட்சி கவடிப்பதற்கு முன்பலாக 11 ஆண்டுகளுககு முதலலாம்
ல அரசலார்லஸ் து நலாடலாளுின் தலைமைன்றத்வத்தத கூட்டுவவத்தத தவத்தடகல அரசய்தலார். 1789
புரட்சியின் ல அரசின் தலைமையத்தில் பலாரிஸில் Etats-General (ல அரசட்டின் தலைமைன்ற, ஆியலலால அரசவத்தன
ல அரசவத்தப) கூடிய ல அரசின் தலைமையத்தில், பிகரஞ்சு பிரபுத்துவின் தலைமைலானது 1613 முதலலாக
ியதய்ந்து கல அரசன்றிருந்த தனது தனிச்ல அரசலுவத்தககவத்தள மீண்டும் ஸ்தலாபிகக
ியது நலாககம் ககலாண்டிருந்தது. அகின் தலைமைரிககலாவல் உள்து நலாட்டு ியபலாருககு
முன்பலாக கதன்பகுதி உயரடுககினர் து நலாகடங்கிலும் அடிவத்தின் தலைமைமுவத்தறவத்தய
வரிவுபடுத்தும் முயற்சியில் இருந்தனர். 1861 ஏப்ரலில் ல அரசம்கடர்
ியகலாட்வத்தட மீதலான துப்பலாககிச்சூடு வவத்தளவுரீதியலாக அடிவத்தின் தலைமைஉவத்தடயவர்களது கிளர்ச்சியின் கதலாடககத்வத்ததக குறித்து நின்றது.
“அகின் தலைமைரிககலாவத்தவ மீண்டும் ின் தலைமைகத்தலானதலாகக” ட்ரம்ப் அளிககும்
வலாககுறுதியின் து நவத்தடமுவத்தற அர்த்தம், பல தல அரசலாப்த கலால கவகுஜனப்
ியபலாரலாட்டங்களின் மூலின் தலைமைலாக எட்டியிருந்த கதலாழிலலாள வர்ககத்தின்
வலாழ்கவத்தக நிவத்தலவத்தின் தலைமைகவத்தள ஓரளவுககு ியின் தலைமைம்படுத்திய முற்ியபலாககலான
ல அரசமூக சீர்திருத்தங்களில் எஞ்சியிருககும் எதவத்தனயும் அழித்கதலாழிப்பது
என்பதலாகும்.
ட்ரம்ப்பின்
கல அரசலாந்த
ின் தலைமைனதில்,
“அகின் தலைமைரிககலாவத்தவ
ின் தலைமைகத்தலானதலாககுவது”
என்பது,
1890 களின்
நிவத்தலவத்தின் தலைமைகளுககு,
அச்ல அரசின் தலைமையத்தில் உச்ல அரசநீதிின் தலைமைன்றம் வருின் தலைமைலானவரி என்பது கம்யூனில அரச முவத்தற
என்றும்
அரசியல்
ல அரசட்டவியரலாதின் தலைமைலானது
என்றும்
தீர்ப்பளித்த
நிவத்தலவத்தின் தலைமைகளுககு திரும்புவவத்தத ககலாண்டதலாகும். 1913 இல் வருின் தலைமைலான
வரி ஸ்தலாபிககப்பட்டு, அதவத்தனச் சூழ்ந்து கதலாழிலலாளர்கள், பரந்த
ின் தலைமைககள் ின் தலைமைற்றும் சுற்றுசூழல் சுரண்டப்படுவதன் மீது வரம்புகவத்தள
அவத்தின் தலைமைத்த
ல அரசமூக
ல அரசட்டங்கள்
ின் தலைமைற்றும்
கது நறிமுவத்தறகள்
ஸ்தலாபிககப்பட்டவத்தின் தலைமையலானது, ட்ரம்ப்வத்தப கபலாறுத்தவவத்தர, பணககலாரர்கள்
அவர்கள்
வரும்பிய
அளவுககு
பணம்
ல அரசம்பலாதிப்பதற்குக
ககலாண்டிருககும் உரிவத்தின் தலைமை மீதலான ஒரு தலாககுதலலாகும். கபலாதுக
கல்வககு நிதியலாதலாரம் அளிப்பது, குவத்தறந்த பட்ல அரசம் ஊதியம்
நிர்ணயிப்பது, ல அரசமூகப் பலாதுகலாப்பு, ின் தலைமைருத்துவப் பரலாின் தலைமைரிப்பு, ின் தலைமைருத்துவ
உதவ ின் தலைமைற்றும் பிற ல அரசமூக து நல உதவத் திட்டங்கள் ஆகியவத்தவ
பணககலாரர்களிடம் இருந்து நிதி ஆதலாரங்கவத்தள திருப்பிவடுவவத்தத
ஏற்படுத்தியவத்தவ. பில்லியனர்கவத்தளயும் பலியகலாடி-மில்லியனர்கவத்தளயும்
ககலாண்ட ஒரு ின் தலைமைந்திரில அரசவத்தபவத்தய திரட்டுகின்ற ட்ரம்ப், கல அரசல்வந்தர்களலால்
கல அரசல்வந்தர்களுககலாக
கல அரசல்வந்தர்களின்
ஒரு
அரல அரசலாங்கத்திற்கு
தவத்தலவத்தின் தலைமைககலாடுககும் ியது நலாககத்வத்தத ககலாண்டிருககிறலார்.

தனது ியகலாடீஸ்வர-கல அரசல்வந்த ல அரசகலாககளுடன் ியல அரசர்த்து, முன்னலாள்
தளபதிகள் ின் தலைமைற்றும் அப்பட்டின் தலைமைலான பலாசிஸ்ட்டுகளது ஒரு குழுவத்தவ ட்ரம்ப்
தனது ின் தலைமைந்திரில அரசவத்தபககுள் ககலாண்டுவந்திருப்பியதலாடு தனது பிரதலான
ஆியலலால அரசகர்களலாகவும்
ியதர்வு
கல அரசய்துள்ளலார்.
அகின் தலைமைரிகக
ஏகலாதிபத்தியத்தின் உலகளலாவய து நலன்கவத்தள கடிவலாளின் தலைமைற்ற வவத்தகயில்
திட்டவட்டம் கல அரசய்வதன் அடிப்பவத்தடயிலலான ஒரு கவளியுறவுக
ககலாள்வத்தகவத்தய அபிவருத்தி கல அரசய்வியத, அவர்களின் பணியலாக
இருககும். இதுியவ “முதலில் அகின் தலைமைரிககலா” என்ற சுியலலாகத்திற்கு
புத்துயிரூட்டப்படுவதன் உண்வத்தின் தலைமையலான முககியத்துவம் ஆகும்.
அகின் தலைமைரிககலாவன் கபலாருளலாதலார ியின் தலைமைலலாதிககம் ியதய்ந்து கல அரசல்வதுதலான்
அதன்
ஏகலாதிபத்திய
திட்டநிரலுககு
ியின் தலைமைலும்
அதிகின் தலைமைலான
மிருகத்தனத்வத்ததக ககலாண்டுவந்து ியல அரசர்ககிறது. ியவலால் ஸ்டீரிட்
நிதிமுதவத்தலகள் ின் தலைமைற்றும் உளவு முகவத்தின் தலைமைகளது ஊழல்மிகக கூட்டலான
ஜனது நலாயகக கட்சியலானது, ட்ரம்ப் மீதலான தனது வின் தலைமைர்ல அரசனத்வத்தத,
ரஷ்யலாவத்தவ ியது நலாககி அவர் “கின் தலைமைன்வத்தின் தலைமையலாக” து நடந்து ககலாள்வதலாக
கூறப்படுவதன் மீது குவத்துள்ளது. அது கவவத்தல ககலாள்ளியவண்டிய
அவசியமில்வத்தல.
அகின் தலைமைரிகக
ஏகலாதிபத்தியத்துடன்
ியின் தலைமைலாதுகின்ற
புவயரசியல்ரீதியலான
ின் தலைமைற்றும்/அல்லது
கபலாருளலாதலாரரீதியலான
து நலன்கவத்தள ககலாண்ட அத்தவத்தன து நலாடுகளுடனுியின் தலைமை ட்ரம்ப் நிர்வலாகம்
ியின் தலைமைலாதவத்தல கதலாடரவும் தீவரப்படுத்த இருககிறது.
13. ல அரசர்வியதல அரசரீதியலான கவளிப்பலாடுகள் ின் தலைமைற்றும் உள்து நலாட்டுரீதியலான
கவளிப்பலாடுகள்
இரண்டிலுியின் தலைமை,
ட்ரம்ப்பின்
ககலாள்வத்தககள்
முதலலாளித்துவ ஆளும் உயரடுககினரின் வலது ியது நலாககிய ஒரு
உலுககும் து நகர்வத்தவ பிரதிபலிககின்றன. ட்ரம்ப்பின் எழுச்சிககு
இவத்தணயலாக பிரலான்சில் ியதசிய முன்னணி, ியஜர்ின் தலைமைனியில் கபகீடலா,
இத்தலாலியில் ஐந்து து நட்ல அரசத்திர இயககம் ின் தலைமைற்றும் பிகரகஸிட்டுககலான
பிரச்ல அரசலாரத்துககு தவத்தலவத்தின் தலைமைககலாடுத்த கட்சியலான ஐககிய இரலாச்சிய
சுதந்திரக
கட்சி
ஆகியவற்றின்
அரசியல்
கல அரசல்வலாககு
கபருகியிருககிறது. ியஜர்ின் தலைமைனியில், ஆளும் வர்ககின் தலைமைலானது ியபர்லினில்
கிறிஸ்துின் தலைமைஸ் ல அரசந்வத்ததயின் மீது து நடந்த தலாககுதவத்தல AfD (ியஜர்ின் தலைமைனிககலான
ின் தலைமைலாற்று) தவத்தலவத்தின் தலைமையில் து நடககும் அகதிகள்-வியரலாதப் பிரச்ல அரசலாரத்வத்தத
தீவரப்படுத்துவதற்கலாய் பயன்படுத்திக ககலாண்டிருககிறது. இந்த
நிகழ்ச்சிப்ியபலாககின் அரசியல் ின் தலைமைற்றும் கபலாருளலாதலார ல அரசலாரின் தலைமைலானது,
கலனின் வளககியவலாறலாக, ஏகலாதிபத்தியத்தின் தன்வத்தின் தலைமையிியலியய
கபலாதிந்துள்ளது:
ஏகலாதிபத்தியம் ஒட்டுண்ணித்தனின் தலைமைலானது அல்லது அது
சிவத்ததந்து கல அரசல்லும் முதலலாளித்துவின் தலைமைலாகும் என்ற
உண்வத்தின் தலைமையலானது, எல்லலாவற்றுககும் முதலில், உற்பத்தி
ல அரசலாதனங்கள் தனியலார்
உவத்தடவத்தின் தலைமையலாக
இருககும்
அவத்தின் தலைமைப்புமுவத்தறயின் கீழ் ஒவ்கவலாரு ஏகியபலாகத்தின்
குணலாம்ல அரசின் தலைமைலாக
இருககின்ற, சிவத்ததயும் ியபலாககில்
கவளிப்படுவதலாக இருககிறது. ஜனது நலாயகக குடியரசு
முதலலாளித்துவம் ின் தலைமைற்றும் பிற்ியபலாககலான-முடியலாட்சி
ஏகலாதிபத்திய
முதலலாளித்துவம்
இரண்டுககும்
இவத்தடயிலலான
வத்தியலால அரசம்
எல்லலாம்
ின் தலைமைங்கிப்
ியபலாய்வடுகிறது ஏகனன்றலால் இரண்டுியின் தலைமை உயிருடன்
அழுகிக ககலாண்டிருககின்றன... [”ஏகலாதிபத்தியமும்
ியல அரசலால அரசலில அரசத்திலலான பிளவும்”, கலனின் நூல் திரட்டு,
கதலாகுதி 23 (ின் தலைமைலாஸ்ியகலா: முன்ியனற்றப் பதிப்பகம், 1977),
பக. 106]
பகலாசுர கபருநிறுவனங்கவத்தளயும் வங்கிகவத்தளயும் பிரதிநிதித்துவம்
கல அரசய்கின்ற
அரசுகள்
ஆதலாரவளங்கவத்தளயும்,
வர்த்தக
வழிப்பலாவத்ததகவத்தளயும்
ின் தலைமைற்றும்
ல அரசந்வத்ததகவத்தளயும்
கட்டுப்படுத்த
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ல அரசண்வத்தடயிடுகின்ற நிவத்தலயில், முககிய ஏகலாதிபத்திய ல அரசகதிகள்
அவத்தனத்துியின் தலைமை ியபலாருககு தயலாரிப்பு கல அரசய்து ககலாண்டிருககின்றன.
அியதியது நரத்தில், ஒவ்கவலாரு து நலாட்டிற்குள்ளும் வர்கக ியின் தலைமைலாதல்கவத்தள
வன்முவத்தறயலாக
ஒடுககுவதற்கலான
கட்டவத்தின் தலைமைப்வத்தப
உருவலாககும்
ியது நலாககத்துடன் ியதசியவலாதம் வத்தகயிகலடுககப்படுகிறது.
14. ஏகலாதிபத்திய ியபலாவத்தர உருவலாககும் அியத முதலலாளித்துவ
கது நருககடியலானது, கதலாழிலலாள வர்ககத்தின் அரசியல் தீவரப்படவத்தலயும்
ியல அரசலால அரசலில அரசப் புரட்சியின் அபிவருத்திவத்தயயும் உருவலாககுகிறது. ஆழின் தலைமைலான
ின் தலைமைற்றும் எளிதில் தீர்ககமுடியலாத வர்கக ியின் தலைமைலாதலலால் பின்னப்பட்டிருககும்
ஒரு து நலாட்டிற்கு ட்ரம்ப் தவத்தலவத்தின் தலைமை ககலாடுககவருககிறலார். உலககங்கிலும்
இியதியபலான்ற நிவத்தலவத்தின் தலைமைகள் தலான் நிலவுகின்றன. ஐியரலாப்பலாவன்
அத்தவத்தன ின் தலைமைககளிலும் கலால்வலாசிப் ியபர், அதலாவது 118 மில்லியன் ியபர்
வறுவத்தின் தலைமையலாியலலா அல்லது ல அரசமூத்திலிருந்து தனிவத்தின் தலைமைப்படுத்தலலாியலலா
பலாதிககப்பட்டுள்ளதலாக ல அரசமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று கண்டறிந்தது.
ஸ்கபயினில் வறுவத்தின் தலைமை வகிதம் 28.6 ல அரசதவீதின் தலைமைலாக இருககிறது, கிரீசில்
இது 35.7 ல அரசதவீதின் தலைமைலாக இருககிறது. இந்து நலாடுகள் ஐியரலாப்பிய ஒன்றியம்
ின் தலைமைற்றும் வங்கிகளலால் உத்தரவடப்பட்ட மிருகத்தனின் தலைமைலான சிககன
து நடவடிகவத்தககளுககு இலககலாகியிருந்த து நலாடுகள் ஆகும். இந்த
ஆண்டில் ியவவத்தலவலாய்ப்பற்ற இவத்தளஞர்களது எண்ணிகவத்தக 71
மில்லியனலாக உயர்ந்தது, இது 2013 ககுப் பிந்வத்ததய முதல்
அதிகரிப்பலாகும்.
கவனிசூலலாவல்
பலாரிய
வறுவத்தின் தலைமையும்
மிவத்தகபணவீககமும் உணவுக கலகங்களுககு இட்டுச் கல அரசன்றுள்ளன.
சீனலாவல்
கதலாழிலலாள
வர்ககத்தின்
ியபலார்ககுணம்
கபருகிச்
கல அரசல்வதலானது
ியவவத்தலநிறுத்தங்கள்
ின் தலைமைற்றும்
பிற
ியபலாரலாட்ட
வடிவங்களது கூரிய அதிகரிப்பில் கவளிப்படுத்தப்படுவதலாக உள்ளது.
ரஷ்யலாவல், முதலலாளித்துவ மீட்சியின் அதிர்ச்ச்சியும் அதவத்தன சூழ்ந்த
கதலாழிலலாள வர்ககத்தின் வரகதியும் புதுப்பிககப்பட்ட ல அரசமூக
ியபலார்ககுணத்திற்கு பலாவத்தத அவத்தின் தலைமைத்துக ககலாண்டிருககின்றன. அதீத
ல அரசமூக ல அரசின் தலைமைத்துவமின்வத்தின் தலைமை நிவத்தலயும் புட்டின் தவத்தலவத்தின் தலைமையிலலான
முதலலாளித்துவ ஆட்சியின் பிரபுத்துவ தன்வத்தின் தலைமையும் முன்கனப்ியபலாதினும்
கபரிய அளவலலான எதிர்ப்வத்தப எதிர்ககலாண்டு வருகின்றன.
15. இப்ியபலாது வவத்தரயிலும், அரசியல் வலதுகள், ியபரினவலாதத்தின்
வலாய்வீச்சு
சுியலலாகங்கவத்தள
பயன்படுத்தி,
கதலாழிலலாள
வர்ககத்திற்குள்ளும்
து நடுத்தர
வர்ககத்தின்
பரந்த
பிரிவுகளுககுள்ளுின் தலைமைலான
ல அரசமூக
அதிருப்திவத்தய
சுரண்டி
வந்திருககின்றனர். ஆயினும், ியபரினவலாத வலதுகளின் பிற்ியபலாககலான
கட்சிகளது ஆரம்ப கவற்றிகளலானவத்தவ ”இடது” என்றியபரில்
கடந்துகல அரசல்கின்ற அவத்தின் தலைமைப்புகளது அதலாவது ல அரசமூக ஜனது நலாயகக
கட்சிகள், ஸ்ரலாலினிஸ்டுகள், கதலாழிற்ல அரசங்க அதிகலாரத்துவவலாதிகள்
ின் தலைமைற்றும் பசுவத்தின் தலைமைக கட்சியினர், ியஜர்ின் தலைமைனியில் இடது கட்சி, கிரீசில் சிரில அரசலா
ின் தலைமைற்றும் ஸ்கபயினில் கபலாகடியின் தலைமைலாஸ் ியபலான்ற குட்டி-முதலலாளித்துவ
ின் தலைமைலார்கசில அரச-வியரலாத கட்சிகளின் அரசியல் சிடுமூஞ்சித்தனம், ஏின் தலைமைலாற்று
ின் தலைமைற்றும் திவலால்நிவத்தலயின் மீியத ல அரசலார்ந்திருந்து வந்திருககின்றன.
அகின் தலைமைரிககலாவல் ல அரசர்வியதல அரச ியல அரசலால அரசலிஸ்ட் அவத்தின் தலைமைப்பு (ISO) ின் தலைமைற்றும்
பிரலான்சில் புதிய முதலலாளித்துவ-எதிர்ப்பு கட்சி (NPA) ியபலான்ற அரசுமுதலலாளித்துவ ின் தலைமைற்றும் பப்ியலலாவலாத அவத்தின் தலைமைப்புகவத்தளயும் இவற்றுடன்
ியல அரசர்த்துக ககலாள்ளலலாம். து நடுத்தர வர்ககத்தின் இந்த பிற்ியபலாககலான
அவத்தின் தலைமைப்புகளது அத்தவத்தன அரசியல் ஆற்றலும் கதலாழிலலாள
வர்ககத்வத்தத ியது நலாககுநிவத்தல ின் தலைமைலாற்றி முதலலாளித்துவத்திற்கு எதிரலான
அதன் ியபலாரலாட்டம் அபிவருத்தி கலாண்பதற்கு முட்டுககட்வத்தடயிடும்
கபலாருட்டு
ின் தலைமைலார்கசில அரசத்வத்தத
கபலாய்வத்தின் தலைமைப்படுத்துவதிியலியய
கல அரசலவடப்படுகின்றன.

16. ஆனலால் நிகழ்வுகளின் அழுத்தின் தலைமைலானது கதலாழிலலாள வர்ககத்வத்தத
இடது ியது நலாககி கல அரசலுத்திக ககலாண்டிருககிறது. உலககங்கிலும்
இருககும்
பில்லியன்
கணககலான
கதலாழிலலாளர்கள்
ின் தலைமைற்றும்
இவத்தளஞர்களின் ின் தலைமைத்தியில், ியகலாபம் ின் தலைமைற்றும் ியபலார்ககுணத்தின்
ின் தலைமைியனலாநிவத்தல கபருகிக ககலாண்டிருககிறது. வர்ககப் ியபலாரலாட்டத்தின்
மீகளழுச்சி ின் தலைமைற்றும் ியல அரசலால அரசலில அரசம், ின் தலைமைலார்கசில அரசத்தின் ஆர்வத்தில் ஒரு
ின் தலைமைறுின் தலைமைலர்ச்சி, இரண்டின் அறிகுறிகளும் அங்ியக இருககின்றன.
அகின் தலைமைரிககலாவல்,
ியல அரசலால அரசலிஸ்டலாக
கூறிக
ககலாண்ட
ியபர்னி
ல அரசலாண்டர்யல் ஸியல் ஸுககு, ஜனது நலாயகக கட்சியின் முதனிவத்தலத் ியதர்தலில் 13
மில்லியன் ின் தலைமைககள் வலாககளித்தலார்கள் என்றலால் அது அவரது
ல அரசந்தர்ப்பவலாத அரசியலுககலாக
அல்ல,
ின் தலைமைலாறலாக
”பில்லியனர்
வர்கக”த்தின் மீதலான அவரது கண்டனங்களுககலாகவும் ஒரு “அரசியல்
புரட்சி”ககு அவர் வடுத்த அவத்தழப்புகளுககலாகவும் ஆகும். இது உலக
முதலலாளித்துவத்தின் இயல்பலான தன்வத்தின் தலைமையலால் உத்தரவடப்படுகின்ற
ஒரு
ல அரசர்வியதல அரச
நிகழ்ச்சிப்ியபலாககின்
பலாகின் தலைமைலாகும்.
வர்ககப்
ியபலாரலாட்டின் தலைமைலானது, அது வலிவத்தின் தலைமையும் அரசியல் சுய-வழிப்பும்
கபறப்கபற, ியின் தலைமைலும் ியின் தலைமைலும் அதிகின் தலைமைலாக ியதசிய அரசுகளின்
எல்வத்தலகவத்தளக கடந்து கல அரசல்வதற்கு முவத்தனயும். ியல அரசலால அரசலில அரச ல அரசின் தலைமைத்துவக
கட்சியின் முன்ியனலாடியலான ியவர்ககர்ஸ் லீக, 1988 ஆம் ஆண்டிியலியய
குறிப்பிட்டவத்ததப் ியபலால, “வர்ககப் ியபலாரலாட்டின் தலைமைலானது வடிவத்தில்
ின் தலைமைட்டுியின் தலைமை ியதசியரீதியலானது, ஆயினும் ல அரசலாரலாம்ல அரசத்தில் அது ஒரு
ல அரசர்வியதல அரசப் ியபலாரலாட்டின் தலைமைலாகும் என்பது ின் தலைமைலார்கசில அரசத்தின் ஒரு அடிப்பவத்தட
முன்கின் தலைமைலாழிவலாக நீண்டகலாலின் தலைமைலாய் இருந்து வந்திருககிறது. ஆயினும்,
முதலலாளித்துவ அபிவருத்தியின் புதிய அம்ல அரசங்கவத்தளக ககலாண்டு
பலார்த்தலால், வர்ககப் ியபலாரலாட்டத்தின் வடிவமும் கூட ஒரு ல அரசர்வியதல அரச
தன்வத்தின் தலைமைவத்தய கபற்றலாக ியவண்டும்.”
17. ஆயினும், கதலாழிலலாள வர்ககத்தின் புரட்சிகர உள்ளலாற்றலில்
து நம்பிகவத்தக ககலாள்வகதன்பது அரசியல் கின் தலைமைத்தனத்திற்கலான நியலாயின் தலைமைலாக
ஆகிவடலாது. முதலலாளித்துவத்தின் ல அரசர்வியதல அரச கது நருககடி இருககின்ற
முன்ியனறிய நிவத்தலககும் கதலாழிலலாள வர்ககத்தின் அரசியல் து நனவு
இருககின்ற நிவத்தலககும் இவத்தடயில் ஒரு பரந்த இவத்தடகவளி இருககிறது
என்ற உண்வத்தின் தலைமைவத்தய உதலாசீனம் கல அரசய்வது என்பது கபலாறுப்பற்ற
கல அரசயலலாக இருககும். அவ்வடத்தில்தலான் ஒரு கபரும் அபலாயம்
கபலாதிந்திருககிறது என்பவத்தத ஒப்புகககலாண்டலாக ியவண்டும். ஒரு
ியல அரசலால அரசலில அரசப் புரட்சி இல்லலாின் தலைமைல், ின் தலைமைனித து நலாகரிகம் தப்பிப்பிவத்தழப்பது
என்பியத ஒரு ியகள்வககுறியலாகும். இந்த ல அரசகலாப்தத்தின் அடிப்பவத்தடயலான
அரசியல்
பணியலானது
புறநிவத்தல
ல அரசமூகப்கபலாருளலாதலார
யதலார்த்தத்திற்கும் அகநிவத்தல அரசியல் து நனவுககும் இவத்தடயிலலான
இவத்தடகவளிவத்தய
கவற்றிகலாண்பவத்தத
உள்ளடககியதலாகும்.
இது
நிவத்தறியவற்றப்பட முடியுின் தலைமைலா?
18. வரலலாற்று அனுபவத்தின் அடிப்பவத்தடயில் ின் தலைமைட்டுியின் தலைமை இந்தக ியகள்வ
பதிலளிககப்பட முடியும். இருபதலாம் நூற்றலாண்டின் அத்தவத்தன
கவகுஜன எழுச்சிகளுககும் ின் தலைமைத்தியில், வரலலாற்றலால் முன்நிறுத்தப்படும்
கடவத்தின் தலைமைகளின் ின் தலைமைட்டத்திற்கு கதலாழிலலாள வர்ககம் உயர்ச்சி கண்டதற்கு
ஒரு முன்னுதலாரணின் தலைமைலாக அகியடலாபர் புரட்சி இருககிறது. இந்த
ல அரசகலாப்தத்தின் ின் தலைமைலாகபரும் பிரச்சிவத்தனகவத்தள முகம்ககலாடுககும் ல அரசின் தலைமையத்தில்,
அந்த
வரலலாற்று
நிகழ்வவத்தன
ஆய்வு
கல அரசய்வதும்
அதன்
படிப்பிவத்தனகவத்தள உள்வலாங்குவதும் அவசியின் தலைமைலானதலாகும்.
ரஷ்ய புரட்சியின் இந்த நூறலாவது ஆண்டில், ல அரசின் தலைமைகலால அரசியலுககும்,
வரலலாற்று அனுபவத்திற்கும் இவத்தடயில் ஒரு ஆழின் தலைமைலான ல அரசந்திப்பும்
பரிின் தலைமைலாற்றமும் இருககிறது. 1917 புரட்சியலானது முதலலாம் உலகப்
ியபலாரின் ஏகலாதிபத்திய ியபரழிவல் இருந்து எழுந்தது. ல அரசலாரில அரச ஆட்சி
தூககிவீல அரசப்பட்டவத்தத கதலாடர்ந்து எழுந்த அரசியல் சூறலாவளியில்,
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கதலாழிலலாள
வர்ககத்திற்குள்ளலான
கல அரசல்வலாககலான
ல அரசகதியலாக
ியபலால்ஷிவக
கட்சி
எழுந்தது.
ஆயினும்,
1917
இல்
ியபலால்ஷிவககுகளலால் ஆற்றப்பட்ட பலாத்திரின் தலைமைலானது, கதலாழிலலாள
வர்ககத்தில் ியல அரசலால அரசலில அரச து நனவத்தவ அபிவருத்தி கல அரசய்வதற்கலாகவும் ஒரு
ல அரசரியலான புரட்சிகர முன்ியனலாகவத்தக வகுத்கதடுப்பதற்குின் தலைமைலான ஒரு கது நடிய
ின் தலைமைற்றும் கடினின் தலைமைலான ியபலாரலாட்டத்தின் வவத்தளபயனலாகும்.
19. அந்தப் ியபலாரலாட்டத்தின் இன்றியவத்தின் தலைமையலாத கூறுகளலாக இருந்தவத்தவ
எவத்தவ என்றலால்: 1) கதலாழிலலாள வர்ககத்தின் கல்வ ின் தலைமைற்றும் புரட்சிகர
து நவத்தடமுவத்தறககலான
தத்துவலார்த்த
அடித்தளின் தலைமைலாய்,
கின் தலைமைய்யியல்
கருத்துவலாதம்
ின் தலைமைற்றும்
ின் தலைமைலார்கசில அரச-வியரலாத
திருத்தல்வலாதம்
ஆகியவற்றுககு எதிரலாக இயங்கியல் ின் தலைமைற்றும் வரலலாற்று ல அரசடவலாதத்வத்தத
பலாதுகலாத்தவத்தின் தலைமை ின் தலைமைற்றும் வரித்துவத்தரத்தவத்தின் தலைமை; 2) கதலாழிலலாள வர்ககத்தின்
அரசியல்
சுயலாதீனத்வத்தத
ஸ்தலாபிப்பதற்கலான
ியபலாரலாட்டத்திற்கு
முட்டுககட்வத்தடயிட்ட அல்லது குழிபறித்த ல அரசந்தர்ப்பவலாதம் ின் தலைமைற்றும்
ின் தலைமைத்தியவலாதத்தின் பல வடிவங்களுககும் எதிரலான தளர்ச்சியற்ற
ியபலாரலாட்டம்; ின் தலைமைற்றும் 3) 1917 இல் அதிகலாரத்திற்கலான ியபலாரலாட்டத்வத்தத
ியது நலாககி ியபலால்ஷிவக கட்சிவத்தய ியது நலாககுநிவத்தல அவத்தின் தலைமைத்திருந்த
மூியலலாபலாய முன்ியனலாககிவத்தன, பல வருட கலாலத்தில், கல அரசதுககி
உருவலாககியிருந்தவத்தின் தலைமை. இந்த பிந்வத்ததய நிகழ்ச்சிப்ியபலாககில், முந்வத்ததய
தல அரசலாப்தத்தில் ட்கரலாட்ஸ்கியலால் அபிவருத்தி கல அரசய்யப்பட்ட நிரந்தரப்
புரட்சி முன்ியனலாககிவத்தன கலனின் ஏற்றுக ககலாண்டவத்தின் தலைமையலானது,
இவத்தடககலால அரல அரசலாங்கத்வத்தத தூககிவீசுவதற்கு இட்டுச் கல அரசன்ற
ின் தலைமைலாதங்களில் ியபலால்ஷிவககுகளின் மூியலலாபலாயத்வத்தத வழிது நடத்திய
இன்றியவத்தின் தலைமையலாத முன்ியனற்றின் தலைமைலாக இருந்தது.
20.
கதலாழிலலாள
வர்ககம்
அரசியல்
அதிகலாரத்வத்தத
கவற்றிகலாண்பகதன்பது, இறுதி ஆய்வல், கதலாழிலலாள வர்ககத்தில்
ஒரு ின் தலைமைலார்கசில அரச கட்சிவத்தய கட்டிகயழுப்புவதன் மீியத தங்கியிருந்தது
என்பவத்தத 1917 அகியடலாபரில் ியல அரசலால அரசலில அரசப் புரட்சி கபற்ற கவற்றி
நிரூபித்துக கலாட்டியது. கதலாழிலலாள வர்ககத்தின் பரந்த இயககின் தலைமைலானது
எத்தவத்தன கபரியதலாக ின் தலைமைற்றும் ல அரசகதிவலாய்ந்ததலாக இருககும்ியபலாதும்,
முதலலாளித்துவத்வத்தத அது கவற்றி கலாண்பதற்கு ஒரு ின் தலைமைலார்கசில அரசட்கரலாட்ஸ்கில அரச கட்சியின் து நனவலான அரசியல் தவத்தலவத்தின் தலைமை அதற்கு
அவசியின் தலைமைலாக இருககிறது. ியல அரசலால அரசலில அரசப் புரட்சியின் கவற்றிவத்தய
ல அரசலாதிப்பதற்கு ியவகறந்தகவலாரு வழியும் இல்வத்தல.
இந்த அரசியல் கட்டலாயத்வத்தத அங்கீகரிப்பியத இந்த நூறலாவது
ஆண்டில் து நலான்கலாம் அகிலத்தின் அவத்தனத்துலகக குழுவன் பணிகவத்தள
வழிது நடத்தவருககிறது.
ல அரசர்வியதல அரச
வர்ககப்
ியபலாரலாட்டத்தின்
அபிவருத்தியலானது ின் தலைமைலார்கசில அரச தத்துவத்திற்கும் அரசியலுககும் பரந்த
பலார்வத்தவயலாளர்கவத்தள உருவலாககுகின்ற ியவவத்தளயில், ரஷ்ய புரட்சி
குறித்த அறிவத்தவ வரிவுபடுத்துவதற்கும் கது நருககடியலால் அரசியல்
வழிப்பூட்டப்பட்டுள்ள ின் தலைமைற்றும் தீவரின் தலைமையப்படுத்தப்பட்டுள்ள கதலாழிலலாள
வர்ககத்தின் ின் தலைமைற்றும் இவத்தளஞர்களின் புதிய அடுககுகளுககு
“அகியடலாபரின் படிப்பிவத்தனகள்” ஐ படிப்பிப்பதற்கும் அவத்தனத்துலகக
குழு தன்னலால் இயன்ற அவத்தனத்வத்ததயும் கல அரசய்யும்.
2017 ம் ஆண்டு ஆரம்பிககின்ற நிவத்தலயில், புரட்சிகர ியபலாரலாட்டத்தில்
கல அரசயலூககத்துடன் பங்ியகற்பதற்கும் து நலான்கலாம் அகிலத்தில் இவத்தணந்து
ியல அரசலால அரசலில அரசப்
புரட்சிககலான
உலகக
கட்சியலாக
அதவத்தனக
கட்டிகயழுப்புவதற்கும்
உலக
ியல அரசலால அரசலில அரச
வவத்தலத்
தளத்தின்
பல்லலாயிரககணககலான வலால அரசகர்கவத்தள து நலாங்கள் அவத்தழககிியறலாம். இதுியவ
ரஷ்ய புரட்சி ின் தலைமைற்றும் 1917 அகியடலாபர் கவற்றியின் நூறலாவது
ஆண்வத்தட ககலாண்டலாடுவதற்கலான மிக கபலாருத்தின் தலைமைலானதும் மிகவும்
ஆககபூர்வின் தலைமைலானதுின் தலைமைலான வழியலாகும்.

