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உலக

புவிரிவுரைட்சியும எதிர்மகாண்ைவருமான டே ேவாலகள்
மிகச் சுலபமொக இருந்தன. [1]

சோேலிே வலலத் தளத்தின ேர்வசதே ஆசிரியர்
குழுவின தலலவரும, அமமெரிக்க சோேலிே ேமெத்துவக்
கட்சியின
சதசிய
தலலவருமொன
சைவருமான டேவிட்
சாார்த்
ேனிக்கிழலமெ, ாவமபர் 11 அனறு ஆற்றிய விரிவுலவிரிவுரையின
தமிழாக்கத்லத ாாம இங்சக பிவிரிவுரைசுரிக்கினசராம.

1914
ஆகஸ்டில,
சபார்
மேலவுகளுக்கான
நிதி
ஒதுக்கீட்டுக்கு
சடுக்கு ஜேர்மென
ேமூக
டுக்கு ஜேனாாயகக்
கட்சி
வாக்களித்தலத, சவிரிவுரைாோ லுக்மேமசபர்க் மெற்றும கார்ல
லீப்மனக்ட்
ஆகிசயாருைவருமான டேன
சேர்ந்து,
எதிர்த்திருந்த
மொமபரும சோேலிே வவிரிவுரைலாற்ராளரும, பத்திரிலகயாளரும,
தத்துவவியலாளருமொன ஃபிவிரிவுரைானஸ் மமெஹ்ரிங்
(Franz
Mehring), 1917 ஆம ஆண்டின கலைவருமான டேசி ாாளில, அதற்கு
ஆறு வாவிரிவுரைங்களுக்கு முனனர்தான மபட்சவிரிவுரைாக்கிவிரிவுரைாட்டில
சபாலஷிவிக்குகள்
தலலலமெயிலான
கிளர்ச்சி
முதலாளித்துவ
இலைவருமான டேக்கால
அவிரிவுரைோங்கத்லத
தூக்கிமயறிந்திருந்த
நிலலயில,
மபட்சவிரிவுரைாகிவிரிவுரைாட்
நிகழ்வுகலளக்
குறித்து
மெதிப்பீடு
மேய்தார்.
சபாலஷிவிக்குகள் அதிகாவிரிவுரைத்லதக் லகப்பற்றியதன ஆழ்ந்த
அவிரிவுரைசியல தாக்கங்கலள உணர்ந்து மகாண்ைவருமான டே மமெஹ்ரிங்,
அசதசவலளயில மபட்சவிரிவுரைாக்கிவிரிவுரைாட்டில எனன ாைவருமான டேந்தசதா,
அதுமவாரு நீடித்த மெற்றும ேலளக்காத சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேத்தின
மதாைவருமான டேக்கமொக மெட்டுசமெ இருக்கும எனபலத ேரியான
சாவிரிவுரைத்தில
அது
நிரூபிக்குமமென
அழுத்தமொக
வலியுறுத்தினார். அவர் எழுதினார்:
புவிரிவுரைட்சிகள் நீண்ைவருமான டே காலத்திற்கு உயிர் வாழும, அலவ
நிடுக்கு ஜேமொகசவ புவிரிவுரைட்சிகளாக இருந்தால; பதிசனழாம
நூற்ராண்டு
ஆங்கிசலய
புவிரிவுரைட்சி
மெற்றும
பதிமனட்ைவருமான டோம நூற்ராண்டு பிமவிரிவுரைஞ்சு புவிரிவுரைட்சிக்காக
தனித்தனியாக சுமொர் ாாற்பதாண்டு காலமொவது
அதுபற்றி படித்தறியசவண்டியிருந்தது. விரிவுரைஷ்ய புவிரிவுரைட்சி
எதிர்மகாண்ைவருமான டே
மொமபரும
பிவிரிவுரைச்சிலனகளுைவருமான டேன
ஒப்பிட்ைவருமான டோல
ஆங்கிசலய
புவிரிவுரைட்சியும,
பிமவிரிவுரைஞ்சு

ஏரக்குலரய

ஃபிவிரிவுரைானஸ் மமெஹ்ரிங்
உண்லமெயில, மபட்சவிரிவுரைாக்கிவிரிவுரைாட்டில ஏரக்குலரய இவிரிவுரைத்தமினறி
ோதிக்கப்பட்டிருந்த,
அந்த
அதிகாவிரிவுரை
லகப்பற்ரலுக்குப்
பினனர்
உைவருமான டேனடியாக
மதாைவருமான டேர்ச்சியான
அவிரிவுரைசியல
மாருக்கடிகள்
வந்தன.
முதலாவதாக,
ஓர்
அவிரிவுரைசு
அலமெப்பதன மீது அங்சக சமொதல நிலவியது. இலத
பினமதாைவருமான டேர்ந்து விலவிரிவுரைவிசலசய, அவிரிவுரைசியலலமெப்பு ேலபலயக்
கலலக்க
சபாலஷிவிக்குகள்
முடிமவடுத்ததும,
அது
மதாைவருமான டேர்பான
சமொதல
எழுந்தது.
பினனர்
சடுக்கு ஜேர்மெனியர்களுைவருமான டேனான சபச்சுவார்த்லதகள் மீதும மெற்றும —
சபாலஷிவிக்
தலலலமெக்குள்
நிலவிய
கடுலமெயான
பிளவுகளுக்கு இலைவருமான டேசய— சடுக்கு ஜேர்மென ஏகாதிபத்தியவாதிகள்
சகாரிய கண்டிப்பான விட்டுக்மகாடுப்புகலள ஏற்பதன மீதும
மெற்றும ேமொதான உைவருமான டேனபடிக்லகயில லகமயழுத்திடுவதன
மீதும முடிமவடுப்பதில கடுலமெயான கருத்து முவிரிவுரைண்பாடுகள்
எழுந்தன. 1918 இளசவனில கால வாக்கில, சோவியத்
விரிவுரைஷ்யா முழு அளவில உள்ாாட்டு சபாவிரிவுரைால சூழப்பட்டு
வந்தது. டுக்கு ஜே ஜூலல மொதம, ஒரு படுமகாலல முயற்சியில,
சோேலிே புவிரிவுரைட்சிக் கட்சி அங்கத்தவர் ஒருவவிரிவுரைால மலனின
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இவிரிவுரைண்டு முலர சுைவருமான டேப்பட்டு, அவர் மெயிரிலழயில உயிர்
தப்பினார். இவ்வாறிருக்லகயிலும, மிகவும அறிவார்ந்த
விளக்கங்கலளயும கூைவருமான டே அலட்சியப்படுத்தியவாறு, எண்ணற்ர
வவிரிவுரைலாற்று மோலலாைவருமான டேலகளில, சபாலஷிவிக்குகள் இவிரிவுரைத்தத்
தாகமமெடுத்த மவறியர்களாக காட்ைவருமான டேப்படுகிரார்கள். மெறுபுரம,
அவர்களின எதிர்ப்பாளர்கசளா, குறிப்பாக மமெனஷிவிக்குகள்
மெத்தியில இருந்தவர்கள், ேமொதானத்தின உத்தமெர்களாக
சித்தரிக்கப்படுகிரார்கள். இதற்கும யதார்த்தத்திற்கும சிறிதும
ேமபந்தமிலலல. முதலில ாாம கிளர்ச்சிக்குப் பிந்லதய
மாருக்கடிகலள ஆவிரிவுரைாய்சவாம.
மமெனஷிவிக் கட்சியும சோேலிே புவிரிவுரைட்சி கட்சியும ஒனராக,
சபாலஷிவிக்குகள் அவர்களின "ோகேத்லத" நிறுத்தி விட்டு,
அதிகாவிரிவுரைத்லத விட்டுக் மகாடுக்க சவண்டுமமென சகாரின.
கிளர்ச்சிலய ஒழுங்கலமெத்திருந்த புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை இவிரிவுரைாணுவக்
குழுலவ நிவிரிவுரைாயுதபாணி ஆக்கவிலலலமயனரால அவர்கள்
சபாலஷிவிக்குகளுைவருமான டேன சபச்சுவார்த்லதயில கூைவருமான டே ஈடுபைவருமான டே
சபாவதிலலல எனறும, (ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி சபானர) அதன
தலலவர்களின
தலலவிதி
அவிரிவுரைசியலலப்பு
ேலபயின
எதிர்வரும
அமெர்வில
தீர்மொனிக்கப்படும
வலவிரிவுரையில,
அவர்களின
தனிப்பட்ைவருமான டே
பாதுகாப்புக்கு
தற்காலிக
உத்தவிரிவுரைவாதங்கலளசய மபற்றிருப்பார்கள் எனறும அவர்கள்
அறிவித்தனர்.[2]
அவர்களின
ஆணவமமிக்க
சகாரிக்லககளின
அடிப்பலைவருமான டேயில
தீர்மொனித்தால,
உண்லமெயில அவர்கள் மபட்சவிரிவுரைாகிவிரிவுரைாட்டில நிலவிய அதிகாவிரிவுரை
ேமெநிலலலயப்
புரிந்து
மகாண்டிருக்கவிலலல
எனறு
மதரிகிரது.
இவிரிவுரையிலசவ மதாழிலாளர்களின மதாழிற்ேங்கத்தினது (Vikzhel
எனரலழக்கப்படும)
வலதுோரி
தலலலமெயால
ஆதரிக்கப்பட்டிருந்த
"மிதவாத"
சோேலிே
கட்சிகள்
எனப்படுவதன
விட்டுக்மகாடுக்காததனலமெ,
சபாலஷிவிக்
மெத்திய குழுவிற்குள் சலவ் காமெசனவ் தலலலமெயிலான ஒரு
குறிப்பிைவருமான டேத்தக்க கனலனயால ஊக்குவிக்கப்பட்ைவருமான டேது, இவர்கள்
அவிரிவுரைோங்க
அடித்தளத்லத
விரிவாக்குவதற்காக
பாரிய
விட்டுக்மகாடுப்புகலள வழங்க தயாவிரிவுரைாக இருந்தனர். புதிய
கூட்ைவருமான டேணி அவிரிவுரைோங்கத்தின தலலலமெ பதவிகளில இருந்து
மலனின மெற்றும ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி நீக்கப்பைவருமான டே சவண்டுமமெனர
“மிதவாத" சோேலிேவாதிகளின மெற்றும ாகவிரிவுரை டூமொ (City
Duma) இன சகாரிக்லகக்கு விலைவருமான டேயிறுத்து, சபாலஷிவிக்
மெத்திய குழு, “கட்சி நியமெனங்களில சில பவிரிவுரைஸ்பவிரிவுரை
விட்டுக்மகாடுப்புகள் அனுமெதிக்கப்படும,” எனறு (புவிரிவுரைட்சியின
இவிரிவுரைண்டு பிவிரிவுரைதான தலலவர்கள் இலலாத சபாது) அறிக்லக
மவளியிட்ைவருமான டேது. [3]

வவிரிவுரைலாற்ராளர்
அமலக்ோண்ைவருமான டேர்
விரிவுரைாபிசனாவிட்ச்
விவரித்தவாறு, சலவ் காமெசனவின ஓர் அறிக்லகயில
மவளிப்பலைவருமான டேயாக
வலியுறுத்தப்பட்ைவருமான டே
மெத்திய
குழுவின
நிலலப்பாைவருமான டோனது,
“மலனினும
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியும
மதாைவருமான டேமுடியாதளவுக்கு தலலயாயவர்கள் கிலைவருமான டேயாது, ேகல
சோேலிே கட்சிகலளயும உள்ளைவருமான டேக்கிய ஓர் அவிரிவுரைோங்கத்தில
சபாலஷிவிக் மபருமபானலமெசய கூைவருமான டே அவசியமொனதிலலல
எனபதற்கு ஒரு ேமிக்லு சமிக்ஞையாக இருந்தது.”[4] மலனினும
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியும
அதிகாவிரிவுரைத்திலிருந்து
நீக்கப்பைவருமான டே
சவண்டுமமெனர
மமெனஷிவிக்குகளின
சகாரிக்லக,
ோவிரிவுரைாமேத்தில, மதாழிலாள வர்க்கத்லத அவிரிவுரைசியலரீதியிலும
ஸ்தூலமொகவும
முைவருமான டேமொக்குவதற்கான
ஓர்
அலழப்பாக
இருந்தது.
மோலலப்சபானால,
மமெனஷிவிக்
கட்சியின
பிவிரிவுரைதான
தலலவர்களில
ஒருவவிரிவுரைான
சதசைவருமான டோர்
ைவருமான டோன,
மபட்சவிரிவுரைாகிவிரிவுரைாட்
மதாழிலாளர்கலள
நிவிரிவுரைாயுதபாணியாக்க
அலழப்புவிடுத்தார்.
“மிதவாத"
சோேலிேவாதிகளின
சபாலஷிவிக்-எதிர்ப்பு
ஆசவேத்தால,
மொர்சைவருமான டோவ்
தலலலமெயிலான
மிகவும
இைவருமான டேதுோரி மமெனஷிவிக்-ேர்வசதேவாதிகளின ஒரு பிரிவுக்கு
உதரமலடுத்தது. இந்த கனலனயின ஒரு பிவிரிவுரைதிநிதி, A. A.
Blum, வலதுோரி "மிதவாதிகளிைவருமான டேம" சகள்வி எழுப்பினார்:
“சபாலஷிவிக்குகளின சதாலவி எதலன அர்த்தப்படுத்துமமென
ஏசதனும சிந்தித்தீர்களா? சபாலஷிவிக்குகளின ாைவருமான டேவடிக்லக,
மதாழிலாளர்களின
மெற்றும
சிப்பாய்களின
ாைவருமான டேவடிக்லகயாகும. அந்த பாட்ைவருமான டோளி வர்க்க கட்சியுைவருமான டேன
சேர்ந்து
மதாழிலாளர்களும
சிப்பாய்களும
ாசுக்கப்படுவார்கள்.”[5]
சபாலஷிவிக்
மெத்திய
குழுவிற்குள்
ேவிரிவுரைணலைவருமான டேயும
மெசனாபாவம
நிலவிய
சபாதினும,
மபட்சவிரிவுரைாகிவிரிவுரைாட்
மதாழிலாளர்களிலைவருமான டேசய சோவியத் அதிகாவிரிவுரைத்திற்கு பலமொன
ஆதவிரிவுரைவு இருந்தது. மலனின, கிளர்ச்சிலய பாதுகாப்பதிலும,
ஒரு உண்லமெயான புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை அவிரிவுரைோங்கத்லத நிறுவுவதிலும
உறுதியாக இருந்தார். ாவமபர் 1, 1917 இல ஒரு
மவடிப்பார்ந்த
மெத்திய
குழு
கூட்ைவருமான டேத்தில,
மலனின
காமெசனவுக்கு எதிவிரிவுரைாகவும கட்சி தலலலமெயில இருந்த
ஏலனய ேவிரிவுரைணலைவருமான டேவாளர்களுக்கு எதிவிரிவுரைாகவும சீற்ரமொன
வார்த்லத கலணகலளக் கட்ைவருமான டேவிழ்த்தார். மொஸ்சகாவில
பிடிக்கப்பட்ைவருமான டே சிப்பாய்கள் மீது முதலாளித்துவ டுக்கு ஜே ஜூங்கர்
இவிரிவுரைாணுவ அதிகாரிகள் ாைவருமான டேத்திய துப்பாக்கிச்சூடு குறித்த
மேய்திகலள
அவர்
சமெற்சகாளிட்ைவருமான டோர்,
அங்சக
முதலாளித்துவ
வர்க்கத்தின
பலைவருமான டேகள்
கடுலமெயாக
புவிரிவுரைட்சிலய எதிர்த்து வந்தது. சதாலவியலைவருமான டேந்து இவிரிவுரைத்தத்தில
மூழ்கிய
மதாழிலாள
வர்க்க எழுச்சிகளின
கதிலயச்
சுட்டிக்காட்டி, மலனின குறிப்பிடுலகயில, “[ஒருசவலள]
முதலாளித்துவ வர்க்கம மவனறிருந்தால, அது 1848 மெற்றும
1871 இல ாைவருமான டேந்து மகாண்ைவருமான டேலதப் சபாலசவ தான ாைவருமான டேந்து
மகாண்டிருக்கும,” எனறு நிலனவூட்டினார். [6] இது, டுக்கு ஜே ஜூன
1848 இல தளபதி கவனனியாக் (Cavaignac) ஆல பாரீஸ்
ாகவிரிவுரை மதாழிலாளர்கள் மகாலலப்பட்ைவருமான டேலமெ, சமெ 1871 பாரீஸ்
கமயூன ஒடுக்குமுலரயின சபாது சவர்ோய் அவிரிவுரைோங்கத்தின
முதலாளித்துவ
இவிரிவுரைாணுவம
குலரந்தபட்ேம
10,000
மதாழிலாளர்கலளச் சுட்டுக் மகானரலமெ ஆகியவற்லரக்
குறித்த வவிரிவுரைலாற்று குறிப்புகளாகும.

சலவ் காமெசனவ்
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அக்சைவருமான டோபர் 1917
ஆர்ப்பாட்ைவருமான டேம

ல

மதாழிலாளர்கள்

மெற்றும

சோவியத்துக்களின
மொாாட்டில
சதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்சளாம. இதுமவாரு புது
வலகயான அலமெப்பு. யாமவிரிவுரைலலாம சபாவிரிவுரைாைவருமான டே
விருமபுகிரார்கசளா இதில நுலழகிரார்கள்.
இது
மெக்கலள
உள்ளைவருமான டேக்கி
இலலல;
மபருந்திவிரிவுரைளான
மெக்கள்
பினமதாைவருமான டேரும
முனனணிப் பலைவருமான டேலய உள்ளைவருமான டேக்கி உள்ளது.
ாாம
கலளத்துப்சபானவர்கலள
சாாக்கி
அலல,
மிகவும
மேயலூக்கத்துைவருமான டேன
இருப்பவர்கலள
சாாக்கிச்
மேலகிசராம.
கிளர்ச்சிலய
இப்சபாது
விரிவாக்குவதற்கு
பதிலாக அதிலிருந்து விலகுவமதனபது இந்த
கலளத்துப் சபானவர்களிைவருமான டேம [ேவிரிவுரைணலைவருமான டேவதாக]
இருக்கும,
ஆனால
ாாம
முனனணிப்
பலைவருமான டேயுைவருமான டேன
உள்சளாம.
சோவியத்துக்கள்
[சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேத்திலிருந்து]
வடிமவடுக்கும.
சோவியத்துக்கள், மபருந்திவிரிவுரைளான பாட்ைவருமான டோளி
வர்க்க மெக்களின முனனணிப் பலைவருமான டேயாகும. [8]

இவிரிவுரைாணுவத்தினரின

இலைவருமான டேக்கால
அவிரிவுரைோங்கத்லத
ஆதரித்திருந்த
அசத
கட்சிகளுைவருமான டேன
ேமெவிரிவுரைேம
மேய்து
மகாண்டு
கூட்ைவருமான டேணி
அலமெப்பமதனபது அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சிலயக் லகத்துரப்பதற்கு
ஒப்பானதாக இருந்தது. மெத்திய குழு அங்கத்தவர்கள்
அலனவரிலும,
ஒசவிரிவுரைமயாருவர்
மெட்டுசமெ
கிளர்ச்சிலய
எதிர்த்தவர்களுைவருமான டேன கூட்ைவருமான டேணி லவக்க கூைவருமான டோமதனர மலனினின
மெறுப்லபத்
தங்குதலைவருமான டேயினறி,
பலமொக
பாதுகாத்தார்:
“முக்கியமொக, ாலலிணக்கத்லதக் குறித்து ாான சபேக்கூைவருமான டே
விருமபவிலலல,” எனறு அறிவித்த மலனின, “ஒற்றுலமெ
ோத்தியசமெ இலலல எனபலத நீண்ைவருமான டேகாலத்திற்கு முனனசவிரிவுரை
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி
மதரிவித்திருந்தார்.
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கிக்கு
இது
புரிந்திருந்தது, அப்சபாதிருந்து அவலவிரிவுரை விைவருமான டே சிரந்த
சபாலஷிவிக் யாரும கிலைவருமான டேயாது.” [7]

ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி,
மலனினின
நிலலப்பாட்டுக்கு
ஆதவிரிவுரைவாக,
அவிரிவுரைசியல
யதார்த்தத்தின
மதளிவான
மெற்றும
உணர்ச்சிவேப்பைவருமான டோத ஒரு மெதிப்பீட்லைவருமான டே வழங்கினார்:

சிசனாவிசயவ்
மதாழிலாள வர்க்கத்தின ாலனகலளப் பாதுகாக்க, அதன
தலலலமெயாக,
கட்சி
கைவருமான டேலமெப்பட்டுள்ளலத
மலனின
வலியுறுத்தினார்.
வலதுைவருமான டேன
ேமெவிரிவுரைேம
சகாருவதில
மீண்டுமமொருமுலர
காமெசனவுைவருமான டேன
அணி
சேர்ந்திருந்த
சிசனாவிசயவ்
இற்கு
பதிலளிக்லகயில,
மலனின
குறிப்பிட்ைவருமான டோர்:
ாாம சோவியத் அதிகாவிரிவுரைம கிலைவருமான டேயாது எனறு
சிசனாவிசயவ்
கூறுகிரார்.
ேமூக
புவிரிவுரைட்சியாளர்களும
மமெனஷிவிக்குகளும
தனிலமெப்படுத்தப்பட்ைவருமான டேதற்குப் பினனர் இருந்து,
இப்சபாதும,
இனியும,
உங்களுக்கு
விருப்பமொனால,
ாாம
மெட்டுசமெ
சபாலஷிவிக்குகள்.
ஆனால
அவர்கள்
தனிலமெப்பட்ைவருமான டேதற்கு ாாம மபாறுப்பலல. ாாம
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ாாம சமெமலழுமப திவிரிவுரைாணியற்ரவர்கள் எனறு
ாமமிைவருமான டேம கூரப்படுகிரது. அவ்வாரானால, ாமெக்கு
எதிவிரிவுரைாக
ேரியாக
சபாவிரிவுரைாடுபவர்களிைவருமான டேம
ாாம
சகள்வியினறி அதிகாவிரிவுரைத்லத ஒப்பலைவருமான டேத்து விைவருமான டே
சவண்டியிருக்கும. ஆனால ஏற்கனசவ ாாம
பிவிரிவுரைமொண்ைவருமான டேமொக
உலழத்துள்சளாம.
துப்பாக்கிமுலனகளில ாமமொல அமெர்ந்திருக்க
முடியாமதன ாமெக்கு கூரப்படுகிரது. ஆனால
துப்பாக்கிமுலனகள்
இலலாமெல
ாமமொல
நிர்வகிக்க
முடியாது.
இங்சக
அமெர்ந்திருப்பதற்காக ாமெக்கு துப்பாக்கிமுலனகள்
சதலவப்படுகினரன.
ஏற்கனசவ
ாமெக்கு
கிலைவருமான டேத்திருக்கும அனுபவம ாமெக்கு சிலவற்லர
கற்றுத் தந்துள்ளது எனபலத ஒருவர் நிலனத்து
பார்க்க சவண்டும. மொஸ்சகாவில ஒரு சபார்
ாைவருமான டேந்துள்ளது. ஆம, அங்சக டுக்கு ஜே ஜூங்கர்களுைவருமான டேன
[Junkers - பலைவருமான டேப்பிரிவு அதிகாரிகள்] ஒரு தீவிவிரிவுரை
சபார் ாைவருமான டேந்தது. ஆனால இந்த டுக்கு ஜே ஜூங்கர்களுக்கு,
Vikzhel
இன
(மதாழிற்ேங்கம)
அலலது
மமெனஷிவிக்குகளுைவருமான டேன
விசுவாேமொன
கூட்டு
உள்ளது.
Vikzhel
உைவருமான டேனான
ாலலிணக்கம,
முதலாளித்துவ
வர்க்கத்தின
டுக்கு ஜே ஜூங்கர்
பலைவருமான டேப்பிரிவுகளுைவருமான டேனான
சமொதலலத்
தவிர்த்துவிைவருமான டோது. கிலைவருமான டேயாது. எதிர்காலத்திலும
ாமமீது மதாைவருமான டேர்ந்து ஒரு குரூவிரிவுரைமொன வர்க்க
சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேம
மதாடுக்கப்படும.
இப்சபாது
எந்தமவாரு தவிரிவுரைப்பும எடுக்க திவிரிவுரைாணியற்றுள்ள
இந்த ேகல ாடுத்தவிரிவுரை-வர்க்க ஒட்டுண்ணிகளும,
ாமெது அவிரிவுரைோங்கம மிகவும பலமொனது எனபலத
காணும சபாது, அலவ Vikzhel உைவருமான டேன சேர்ந்து,
ாம தவிரிவுரைப்பிற்கு வந்துவிடும. [தளபதி] கிவிரிவுரைஸ்மனாவ்
இன மகாோக்குகலள ாாம பீட்ைவருமான டேர்ஸ்சபர்க்கில
ாசுக்கிசனாம எனர உண்லமெ மதரிந்தசபாது,
அதற்கடுத்த ாாசள ாமெக்கு வாழ்த்து தந்திகள்

வந்து
குவிந்தன.
குட்டி-முதலாளித்துவத்தினர்
தங்கலள யாரிைவருமான டேம ஒப்பலைவருமான டேக்க சவண்டுசமொ
அந்த ேக்திகலள ாாடிச் மேலவர்.
இலத
யாமவிரிவுரைலலாம புரிந்து மகாள்ள தவறுகிரார்கசளா
அவர்களால
உலகில,
அலனத்திலும
குலரந்தபட்ேமொக,
அவிரிவுரைசு
எந்திவிரிவுரைத்திலும
எந்தமவானலரயும சிறிதும புரிந்து மகாள்ள
முடியாது. புதிய வர்க்கத்தால சகள்விக்கிைவருமான டேமினறி
பலழய எந்திவிரிவுரைத்லதப் பயனபடுத்திக் மகாள்ள
முடியாது எனபலத கார்ல மொர்க்ஸ் 1871 இல
அப்சபாசத மதரிவித்தார். இந்த எந்திவிரிவுரைம அதன
மோந்த ாலனகலளயும, பழக்க-வழக்கங்கலளயும
மகாண்டுள்ளது, இதற்கு எதிவிரிவுரைாக ாாம மேயலபைவருமான டே
சவண்டியுள்ளது. அது தகர்க்கப்பட்டு, பிவிரிவுரைதியீடு
மேய்யப்பட்ைவருமான டோல மெட்டுசமெ, ாமமொல பணியாற்ர
முடியும.

மூலமொக மெட்டுந்தான ாாம கைவருமான டேந்து மேலல
முடியும. இவிரிவுரைத்தம மபருக்மகடுத்து ஓடுவதாக
லூனாோர்ஸ்கி கூறுகிரார். எனன மேய்வது?
இலத
ஒருசபாதும
ாாம
மதாைவருமான டேங்கவிலலல
எனபது கண்கூைவருமான டோகசவ மதரியும.
அவ்வாறிருக்லகயில, இந்தளவுக்கு மிகப்மபரிய
தவறு அக்சைவருமான டோபவிரிவுரைால ாைவருமான டேத்தப்பைவருமான டேவிலலல, மொராக
வவிரிவுரைவிருந்த உள்ாாட்டு சபார் சூழலில ாாங்கள்
நுலழந்த சபாது மபப்விரிவுரைவரியின முடிவில அது
எங்களால தான ாைவருமான டேத்தப்பட்ைவருமான டேது எனபலத நீங்கள்
ஏன பகிவிரிவுரைங்கமொக ஒப்புக் மகாள்ளவிலலல. [9]

அது அவ்வாறு இலலலமயனரால, பலழய
டுக்கு ஜோரிே எந்திவிரிவுரைம ாமெது புதிய சாாக்கங்களுக்குப்
மபாருத்தமொக
இருக்குமமெனரால,
பின
ஒட்டுமமொத்த புவிரிவுரைட்சியும ஒரு மவற்று முட்லைவருமான டே
ஓட்டுக்குக் கூைவருமான டே மபறுமெதியாகாது. மோலலப்
சபானால,
மபருந்திவிரிவுரைளான
மெக்களின
மபாதுாலனகலள எந்திவிரிவுரைத்திற்கு அவசியமொன
ாலனகளுக்கு
சமெலாக
நிறுத்தக்கூடிய
ஒரு
எந்திவிரிவுரைத்லத ாாம உருவாக்க சவண்டும.
வர்க்கங்கள்
மெற்றும
வர்க்க
சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேம
ேமபந்தமொன சகள்விலய சாாக்கி முற்றிலும
புத்தக
மெசனாபாவத்லதக்
மகாண்ைவருமான டேவர்கள்
ாமமிலைவருமான டேசயயும பலர் உள்ளனர். யதார்த்தத்தில
புவிரிவுரைட்சிக் காற்று வீேத் மதாைவருமான டேங்கியதும, அவர்கள்
சவறு மமொழிலய [அதாவது, சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேத்தின
அலல, ாலலிணக்கத்தின மமொழிலயப்] சபேத்
மதாைவருமான டேங்கினார்கள்.
இப்சபாது
ாாம
மிகவும
ஆழ்ந்த
ேமூக
மாருக்கடியினூைவருமான டோக
வாழ்ந்து
வருகிசராம.
தற்சபாது பாட்ைவருமான டோளி வர்க்கம ாலைவருமான டேமுலரயில
அவிரிவுரைசு எந்திவிரிவுரைத்லத தகர்த்து, அலத பிவிரிவுரைதியீடு
மேய்து வருகிரது. அவர்களின தவிரிவுரைப்பிலிருக்கும
எதிர்ப்பு ாமெது வளர்ச்சியின நிகழ்ச்சிப்சபாக்கிலன
பிவிரிவுரைதிபலிக்கிரது.
ாம
மீதான
அவர்களின
மவறுப்லப எந்த வார்த்லதகளாலும தணிக்க
முடியாது.
அவர்களின
சவலலத்திட்ைவருமான டேமும
ாமமுலைவருமான டேயலதப்
சபானரசத
எனறு
ஊகிக்கப்படுவதாகவும,
அவர்களுக்கு
சில
ஆேனங்கலள
வழங்குங்கள்,
அலனத்லதயும
அது தீர்த்துவிடும எனறு ாமெக்கு கூரப்படுகிரது…
இலலல.
முதலாளித்துவ
வர்க்கம
அதன
அலனத்து
வர்க்க
ாலனகளின
உள்ளார்ந்த
ஆற்ரலுைவருமான டேன ாமெக்கு எதிவிரிவுரைாக அணிதிவிரிவுரைண்டுள்ளது.
Vikzhel
உைவருமான டேனான
ாலலிணக்க
பாலதலய
சதர்ந்மதடுத்தால, அலத மகாண்டு ாாம எனன
ோதிப்சபாம?
…
ாாம
ஆயுதசமெந்திய
வனமுலரலய முகங்மகாடுத்துள்சளாம, இலத
ாம மோந்த தவிரிவுரைப்பிலிருந்து ாைவருமான டேத்தும வனமுலர

மலனின
சபாலஷிவிக் தலலலமெக்குள் ஒரு வாவிரிவுரைத்திற்கும அதிகமொக
சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேம
ாைவருமான டேந்தது.
மமெனஷிவிக்குகள்,
சோேலிே
புவிரிவுரைட்சியாளர்கள் மெற்றும அக்சைவருமான டோபர் 24-25 இல ாைவருமான டேந்த
சபாலஷிவிக்-தலலலமெயிலான கிளர்ச்சிலய எதிர்த்த ஏலனய
எதிர்ப்பாளர்களும
இலணந்த
ஒரு
கூட்ைவருமான டேணி
அவிரிவுரைோங்கத்திற்கான
முலரயீடுகலளக்
கைவருமான டேந்து
மேலல,
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின ஆதவிரிவுரைவுைவருமான டேன, மலனினுக்கு மிகப் மபரும
முயற்சி சதலவப்பட்ைவருமான டேது.
கட்சிலய மீண்டுமமொருமுலர உலைவருமான டேவின விளிமபிற்குக்
மகாண்டு வந்த, சபாலஷிவிக் கட்சி சமொதலின அடியில
இருந்தமதனன—மெத்திய குழுவின ஒரு கணிேமொன பிரிவு
அக்சைவருமான டோபரில அதிகாவிரிவுரைம லகப்பற்ரப்பட்ைவருமான டேதற்கு மெட்டுமெலல,
மொராக ஏப்விரிவுரைல 1917 இல விரிவுரைஷ்யாவுக்கு மலனின திருமபிய
பினனர் அவர் அறிமுகப்படுத்திய ஒட்டுமமொத்த அவிரிவுரைசியல
சாாக்குநிலலக்கும எந்தளவுக்கு எதிவிரிவுரைாக இருந்தது எனபசத
அதன அடியில இருந்தது. புதிய அவிரிவுரைோங்கத்தின பதவிகளில
மலனிலனயும
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கிலயயும
தவிர்க்க
சவண்டியிருப்பதாக அர்த்தப்பட்ைவருமான டோலும, சபாலஷிவிக் கட்சி,
ஒரு கூட்ைவருமான டேணிக்கு இணங்க சவண்டுமமெனர காமெசனவின
சகாரிக்லக, மபப்விரிவுரைவரி புவிரிவுரைட்சிக்குப் பினனர் உைவருமான டேனடியாக,
ஸ்விரிவுரைாலினுைவருமான டேன
சேர்ந்து
அவர்
முனமனடுத்திருந்த
நிலலப்பாடுகளுக்குள் மீண்டும ேவிரிவுரைணலைவருமான டேந்தது.
மலனின திருமபுவதற்கு முந்லதய நிலலலமெலய ாாம
நிலனவுகூர்சவாம, சபாலஷிவிக் கட்சி —காமெசனவ் மெற்றும
ஸ்விரிவுரைாலின தலலலமெயின கீழ்— மபப்விரிவுரைவரி புவிரிவுரைட்சிக்குப்
பினனர்
உைவருமான டேனடியாக
சமெமலழுந்திருந்த
அவிரிவுரைசியல
ஒழுங்கலமெப்புகளுக்குள் தனலன தகவலமெத்துக் மகாண்ைவருமான டேது .
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அது
முதலாளித்துவ
இலைவருமான டேக்கால
அவிரிவுரைோங்கத்தின
அதிகாவிரிவுரைங்கலள
ஏற்றுக்
மகாண்ைவருமான டேது.
புதிதாக
உருவாக்கப்பட்ைவருமான டே
சோவியத்,
டுக்கு ஜேனாாயகரீதியில
மீளலமெக்கப்பட்ைவருமான டே முதலாளித்துவ அவிரிவுரைசு மகாள்லககலள
உருவாக்குவதில
இைவருமான டேதுோரி
மேலவாக்கு
மேலுத்தும
முயற்சிலயத்
தவிவிரிவுரை
சவமரலதயும
கூடுதலாக
மேய்யவிலலல.
முதலாளித்துவ
ஆட்சிலயத்
தட்டிக்
கழிக்காமெல ஏற்றுக் மகாள்வமதனர முடிவானது, டுக்கு ஜோர் ஆட்சி
தூக்கிமயறியப்பட்ைவருமான டே
பினனர்
டுக்கு ஜேனாாயகத்லதப்
பாதுகாப்பதற்கான சபார் எனறு மெறுவடிவம மகாடுக்கப்பட்ைவருமான டே
ஏகாதிபத்திய சபாரில விரிவுரைஷ்யா மதாைவருமான டேர்ந்து பங்மகடுப்பதற்கு
ஆதவிரிவுரைவளிப்பதாக இருந்தது.
மபப்விரிவுரைவரி சமெமலழுச்சிக்கான இந்த ஆவிரிவுரைமப சபாலஷிவிக்
விலைவருமான டேயிறுப்பின அடியிலிருந்த அவிரிவுரைசியல முனசனாக்கு,
விரிவுரைஷ்யா ஒரு முதலாளித்துவ டுக்கு ஜேனாாயகப் புவிரிவுரைட்சிலய சாாக்கி
மேனறு மகாண்டிருக்கிரது, இதன சாாக்கம பிரிட்ைவருமான டேனிலும
அலலது
பிவிரிவுரைானசிலும
இருப்பலதப்
சபானரமவாரு
ாாைவருமான டோளுமெனர
டுக்கு ஜேனாாயகத்லத
நிறுவுவதாகும
எனபசதயாகும. மதாழிலாளர்களின ஓர் அவிரிவுரைோங்கத்திற்கான
சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேம
—அதாவது
பாட்ைவருமான டோளி
வர்க்க
ேர்வாதிகாவிரிவுரைத்திற்கான
சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேம—
வவிரிவுரைலாற்றுரீதியிலும
மபாருளாதாவிரிவுரை ரீதியிலும முதிர்ச்சி அலைவருமான டேயவிலலல எனறும,
மபாருளாதாவிரிவுரை
ரீதியில
பினதங்கியதும
மெற்றும
மபருமபானலமெ விவோயிகலளக் மகாண்ைவருமான டேதுமொன விரிவுரைஷ்யா,
சோேலிேத்திற்கு
தயாவிரிவுரைாகவிலலல
எனறும
நிவிரிவுரைாகரிக்கப்பட்ைவருமான டேது.
காமெசனவும
மெற்றும
இந்த
நிலலப்பாட்லைவருமான டேக்
மகாண்டிருந்த
பிர
சபாலஷிவிக்
தலலவர்களும
சார்லமெயாக,
மபப்விரிவுரைவரி
புவிரிவுரைட்சிக்கான
தங்களின விலைவருமான டேயிறுப்பானது நீண்ைவருமான டேகாலத்திற்கு முனனர்
பாட்ைவருமான டோளிகளினதும
விவோயிகளினதும
டுக்கு ஜேனாாயக
ேர்வாதிகாவிரிவுரைத்திற்கான
சபாலஷிவிக்
சவலலத்திட்ைவருமான டேத்லத
அடித்தளத்தில மகாண்டிருந்தது எனபலத நியாயபூர்வமொக
கூறிக்மகாள்ளலாம.

ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி
இந்த
சவலலத்திட்ைவருமான டேம,
டுக்கு ஜோர்
அவிரிவுரைோங்கத்லதத்
தூக்கிமயறிந்ததன அடித்தளத்தில எழவிருந்த ஆட்சியின
வர்க்க
இயலபுக்கு,
மிகப்
மபாருத்தமொக
இருந்தது
எனராலும, மதளிவினறி இருந்தது. அலனத்திற்கும சமெலாக,
பாட்ைவருமான டோளிகளினதும
விவோயிகளினதும
டுக்கு ஜேனாாயக
ேர்வாதிகாவிரிவுரை சவலலத்திட்ைவருமான டேம, 1905 புவிரிவுரைட்சிக்குப் பினனர்

உைவருமான டேனடியாக ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியால மாறிப்படுத்தப்பட்ைவருமான டே நிவிரிவுரைந்தவிரிவுரைப்
புவிரிவுரைட்சி
முனசனாக்கிலிருந்து
அடிப்பலைவருமான டேயிசலசய
முவிரிவுரைண்பட்ைவருமான டேதாகும. ாாம ானகறிந்தவாறு, டுக்கு ஜோரிேத்திற்கு
எதிவிரிவுரைான டுக்கு ஜேனாாயகப் புவிரிவுரைட்சியானது, மதாழிலாள வர்க்கம
அதன மோந்த கவிரிவுரைங்களில அதிகாவிரிவுரைத்லதக் லகயிமலடுத்து,
சோேலிே மகாள்லககலள ாலைவருமான டேமுலரப்படுத்த மதாைவருமான டேங்கி,
முதலாளித்துவ வர்க்கத்தின முதலாளித்துவ மோத்துக்கலள
ஆழமொகவும, தவிர்க்கவியலாதவாறும பறிமுதல மேய்வலத
அவசியப்படுத்தி, ஒரு சோேலிே புவிரிவுரைட்சியாக விலவிரிவுரைவில
வடிமவடுக்குமமென
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின
தத்துவம
முனனுணர்த்தியது.
வவிரிவுரைவிருந்த விரிவுரைஷ்ய புவிரிவுரைட்சி ஒரு சோேலிே இயலலபப் மபறும
எனர ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின முனகணிப்பு, சபாலஷிவிக்குகள்
உட்பைவருமான டே
இைவருமான டேதில
இருந்த
அவவிரிவுரைது
அவிரிவுரைசியல
ேமெகாலத்தியவர்கள் அலனவவிரிவுரைாலும, சதாற்ரப்பாட்ைவருமான டேளவில,
விரிவுரைஷ்ய நிலலலமெகலளக் குறித்த யதார்த்தமெற்ர மெதிப்பீடு
எனறும,
கற்பனாவாத
மெதிப்பீடு
எனறும
கூைவருமான டே,
நிவிரிவுரைாகரிக்கப்பட்ைவருமான டேது.
சோேலிே
ாைவருமான டேவடிக்லககலள
சமெற்மகாள்ள
சபாதுமொன
அளவுக்கு
மபாருளாதாவிரிவுரைத்
தயாரிப்பிலலா
ஒரு
ாாட்டில,
மதாழிலாள
வர்க்கம
சாவிரிவுரைடியாக
அதிகாவிரிவுரைத்லதக்
லகப்பற்றுவதற்கு
அறிவுறுத்துவது நிச்ேயமொக ோத்தியசமெ இலலல எனறு
கூரப்பட்ைவருமான டேது.
ஆனால ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கிலய விமெர்சித்தவர்கள், அவர் வாதத்தின
கீழலமெந்திருந்த காவிரிவுரைணங்கள் மீது சபாதுமொன கவனம
மேலுத்தவிலலல.
ஒரு
சோேலிே
புவிரிவுரைட்சி
குறித்த
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின முனகணிப்பு, சதசிய அடிப்பலைவருமான டேயிலான
விரிவுரைஷ்ய நிலலலமெகளின ஒரு மெதிப்பீட்டில இருந்தலல,
மொராக,
முதலாளித்துவ
உலகப்
மபாருளாதாவிரிவுரைத்தின
இருபதாம நூற்ராண்டு அபிவிருத்தி மெற்றும அலனத்து
ாாடுகளது அவிரிவுரைசியல வாழ்விலும அதன தாக்கம குறித்த ஒரு
பகுப்பாய்விலிருந்து மபரப்பட்டிருந்தது. முதலாளித்துவத்தின
உலகளாவிய அபிவிருத்தி, “ஒட்டுமமொத்த உலலகயுசமெ ஒசவிரிவுரை
மபாருளாதாவிரிவுரை மெற்றும அவிரிவுரைசியல அங்கமொக மொற்றியுள்ளது,”
எனறு
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி
1907
ஆம
ஆண்டிசலசய
வாதிட்டிருந்தார். ஒனசராமைவருமான டோனறு பிலணந்த மபாருளாதாவிரிவுரை
உரவுகளின
சிக்கலான
வலலயலமெப்பு,
தவிர்க்க
முடியாதவாறு அலனத்து ாாடுகலளயும "முனமனாருசபாதும
இலலா பரிமொணங்களில ஒரு ேமூக மாருக்கடிக்குள்"
இழுத்து
வரும.
தவிர்க்கவியலாத
மாருக்கடியின
மவடிப்பானது, முதலாளித்துவ ஆட்சியின "உலகந்தழுவிய
தீவிவிரிவுரை கலலப்புக்கு" இட்டுச் மேலலும. உலகளாவிய
மாருக்கடி குறித்த ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின பகுப்பாய்வு, விரிவுரைஷ்ய
புவிரிவுரைட்சி
மீதான
அவரின
மூசலாபாய
கருத்துருலவத்
தீர்மொனித்தது. முதலாளித்துவ மாருக்கடியின "ேர்வசதே
தனலமெ", விரிவுரைஷ்ய மதாழிலாள வர்க்கத்திற்கு "பிவிரிவுரைமொண்ைவருமான டே
ோத்தியக்கூறுகலளத்" திரந்துவிடும. ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி எழுதினார்,
“விரிவுரைஷ்ய மதாழிலாள வர்க்கத்தின தலலலமெயில ாைவருமான டேக்கும
அவிரிவுரைசியல மீட்சியானது,” “விரிவுரைஷ்ய மதாழிலாள வர்க்கத்திற்கு
பிவிரிவுரைமொண்ைவருமான டேமொன
கருவிகலளயும
ஆதாவிரிவுரைவளங்கலளயும
வழங்கி,
உலகளவில
முதலாளித்துவத்லத
இலலாமதாழிக்கும முனமுயற்சியாளவிரிவுரைாக அலத உருவாக்கி,
வவிரிவுரைலாற்றில முனனுதாவிரிவுரைணமெற்ர உயவிரிவுரைங்களுக்கு அலத
உயர்த்தி வருகிரது, இதற்கான புரநிலலயான அலனத்து
முனநிபந்தலனகலளயும வவிரிவுரைலாறு தயார் மேய்துள்ளது.” [10]
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மலனின, 1914 க்கு முனனர், ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின நிவிரிவுரைந்தவிரிவுரைப்
புவிரிவுரைட்சி
தத்துவத்திலிருந்து
ஊற்மரடுத்த
மூசலாபாய
சாாக்குநிலலலய நிவிரிவுரைாகரித்திருந்தார். ஆனால முதலாம
உலகப் சபார் மவடிப்பும, அலதயடுத்து இவிரிவுரைண்ைவருமான டோம அகிலம
சதசியவாத சபரினவாதத்திற்கு அடிபணிந்தலமெயும, விரிவுரைஷ்ய
புவிரிவுரைட்சி குறித்த மலனினின கருத்துரு மீது ஓர் ஆழ்ந்த
தாக்கத்லத ஏற்படுத்தியது. ஏசதனும ஒசவிரிவுரைமயாரு ேமபவசமெ
கூைவருமான டே
"அலனத்லதயும
மொற்றிவிைவருமான டேக்கூடும"
எனபலதப்
மபாறுத்த வலவிரிவுரையில, முதலாம உலகப் சபார் மவடிப்பானது
அத்தலகயமவாரு அபிவிருத்தியாக இருந்தது. ஆகஸ்ட்
1914 இல இருந்து, முதலாம உலக சபாருக்கான
காவிரிவுரைணங்கள்
மெற்றும
இவிரிவுரைண்ைவருமான டோம
அகிலத்தின
காட்டிக்மகாடுப்புக்கான காவிரிவுரைணங்கள் குறித்த மலனினின
பகுப்பாய்வு, அலனத்து அவிரிவுரைசியல அபிவிருத்திகள் மீதான
அவரின
புரிதலின
அடித்தளமொக
இருந்தது.
கார்ல
காவுட்ஸ்கி கருதியலதப் சபால, சபாருக்குப் பினனர்,
ஒவ்மவானறும, கூடுதலாகசவா அலலது குலரவாகசவா,
பலழயவாறு ஆகஸ்ட் 1914 க்கு முந்லதய நிலலக்கு
திருமபிவிடும எனர விதத்தில, சபார் எனபது ஏசதா
சமெசலாட்ைவருமான டேமொன
ஒரு
ேமபவமொக
இருக்கவிலலல.
மலனிலனப் மபாறுத்த வலவிரிவுரையில, உலகப் சபாவிரிவுரைானது உலக
அவிரிவுரைசியலின ஒரு புதிய ேகாப்தத்தின மதாைவருமான டேக்கத்லதக்
குறித்தது.
சபாருக்கு மவறும இவிரிவுரைண்ைவருமான டோண்டுகளுக்கு முனனர் தான,
1912 இல இவிரிவுரைண்ைவருமான டோம அகிலத்தின பாேல மொாாட்டில (Basel
Congress) கலந்து மகாண்ைவருமான டே பிவிரிவுரைதிநிதிகள், சபார் மவடிப்பால
சதாற்றுவிக்கப்படும
மாருக்கடிலயப்
பயனபடுத்தி
முதலாளித்துவ
அலமெப்புமுலரலய
உலகளவில
இலலாமதாழிப்பதற்கு
சூளுலவிரிவுரைத்து
ஒரு
தீர்மொனம
நிலரசவற்றி இருந்தனர். பவிரிவுரைந்த மபருமபானலமெ பிவிரிவுரைதிநிதிகள்
அத்தீர்மொனத்லத, அவிரிவுரைசியலரீதியில அர்த்தமெற்ர ேமபிவிரிவுரைதாய
ாலைவருமான டேமுலரக்கு கூடுதலாக
சவமரானறுமிலலல
எனறு
பார்த்தார்கள் எனபலத ஒருவர் நிச்ேயமொக ஊகிக்கலாம.
ஆனால அத்தீர்மொனத்லத மலனின, இவிரிவுரைண்ைவருமான டோம அகிலத்தின
அலனத்து பிரிவுகலளயும பிலணக்கும ஒரு ஆழ்ந்த
மகாள்லக அறிக்லகயாகப் பார்த்தார்.
அலனத்துக்கும சமெலாக, மலனின பகுப்பாய்வு மேய்தலதப்
சபால, அப்சபாவிரிவுரைானது தற்மேயலானசதா, இந்த அலலது
அந்த சதசிய அவிரிவுரைோங்கத்தின பிலழகள் மெற்றும தவரான
கணக்கீடுகளின
விலளசவா
அலல.
அப்சபாவிரிவுரைானது,
முதலாளித்துவ-ஏகாதிபத்திய
உலக
ஒழுங்கலமெப்பின
மபாருளாதாவிரிவுரை மெற்றும புவிோர் அவிரிவுரைசியலில அலமெப்புதழுவிய மபரும சிலதவு எனபதற்கு குலரவினறி எலதயும
பிவிரிவுரைதிநிதித்துவம மேய்யவிலலல. முதலாம உலகப் சபார்
மவடிப்பானது, மிலலியன கணக்கான மெக்கலளப் பயங்கவிரிவுரைம
மெற்றும முனபிலலாத வனமுலர சுழலுக்குள் இழுத்து வந்து,
அலமெப்புமுலர-தழுவிய
சதாலவிக்கு,
ஐசவிரிவுரைாப்பிய
முதலாளித்துவ
ஆளும
வர்க்கங்கள்
காட்டிய
விலைவருமான டேயிறுப்பாக
இருந்தது.
அப்சபாவிரிவுரைானது
அடுத்து
அலமெக்கப்பைவருமான டேவிருந்த ஒரு புதிய மபாருளாதாவிரிவுரை மெற்றும
அவிரிவுரைசியல
ேமெநிலலயின
மீது,
காலனித்துவ
உலைவருமான டேலமெகலளயும மேலவாக்கு மெண்ைவருமான டேலங்கலளயும புதிதாக
பங்கிட்டுக் மகாள்வலத அவசியப்படுத்தி, ஓர் "அலமெப்லப
மீளலமெப்பு" (system reset) மேய்வதற்கான அவர்களின
ாலைவருமான டேமுலரயாக இருந்தது.

முதல உலகப்
பலைவருமான டேயினர்

சபாரினசபாது Passchendaele

சபாரில காயமெலைவருமான டேந்த

முதலாளித்துவ தீர்வுக்கு எதிவிரிவுரைாக, அலனத்து ஏகாதிபத்திய
ாாடுகளிலும மதாழிலாள வர்க்கத்தின அவசியமொன மெற்றும
தவிர்க்க முடியாத விலைவருமான டேயிறுப்பாக உலக சோேலிேப் புவிரிவுரைட்சி
இருந்தது.
ஏகாதிபத்திய
ஆளும
வர்க்கங்களின
புரநிலலயான ாலைவருமான டேமுலரகளில சபார் வடிவசமெற்ர அந்த
அலமெப்புரீதியிலான
உலைவருமான டேவு,
ேர்வசதே
மதாழிலாள
வர்க்கத்தின புரநிலலயான ாலைவருமான டேமுலரகளில முதலாளித்துவஎதிர்ப்பு வர்க்க சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேம மெற்றும சோேலிே புவிரிவுரைட்சிலய
தீவிவிரிவுரைப்படுத்தும வடிவம ஏற்பதாக இருந்தது. சபாலவிரிவுரை
முடிவுக்குக் மகாண்டு வவிரிவுரை சவண்டுமொனால, முதலாளித்துவ
வர்க்கங்கலளத்
தூக்கிமயறிந்து,
முதலாளித்துவ
மோத்துலைவருமான டேலமெ
மெற்றும
இலாபத்திற்கான
இந்த
மபாருளாதாவிரிவுரை அலமெப்புமுலரலய இலலாமதாழித்து, சதசிய
அவிரிவுரைலே நிர்மூலமொக்க சவண்டியிருந்தது. உலக சோேலிே
இயக்கத்தின மகாள்லகயானது, சவலலத்திட்ைவருமான டேத்திலும ேரி
ாலைவருமான டேமுலரயிலும ேரி, அதன சாாக்குநிலல, ேமூக மெற்றும
மபாருளாதாவிரிவுரை
அபிவிருத்தியின
புரநிலல
சபாக்குகள்
குறித்த ானவின வளர்ச்சியாக இருந்தது.
இந்த
உலகளாவிய
கட்ைவருமான டேலமெப்புக்குள்
ஏகாதிபத்திய
சபாலவிரிவுரைப் புரிந்து மகாள்ளும ஒரு நிலலப்பாட்டிலிருந்து
பார்த்தால,
விரிவுரைஷ்யா
சோேலிே
புவிரிவுரைட்சிக்கு
"தயார்"
ஆகவிலலல எனறு —அதாவது உலகப் மபாருளாதாவிரிவுரைத்தில
ஒரு
தனிலமெப்பட்ைவருமான டே
"சதசிய"
பிரிவு
எனபதாக—
வாதிட்ைவருமான டேவர்கள்,
நிடுக்கு ஜேமொகசவ
இப்புள்ளிலயத்
தவரவிட்டிருந்தனர் எனபது மதளிவாக இருந்தது. மலனின
சோேலிே
அடிப்பலைவருமான டேயில
சதசியளவிலான
ஒரு
சவலலத்திட்ைவருமான டேத்லத
அறிவுறுத்தவிலலல.
மலனிலனப்
மபாறுத்த வலவிரிவுரையில [நிச்ேயமொக ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கிலயப் மபாறுத்த
வலவிரிவுரையிலும கூைவருமான டேத் தான], விரிவுரைஷ்யா ஓர் உலகளாவிய
சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேத்தில ஒரு முக்கிய முலனயாக இருந்தது.
ஒனசராமைவருமான டோனறு பிலணந்த சிக்கலான பல சூழ்நிலலகள்,
விரிவுரைஷ்ய மதாழிலாள வர்க்கத்திற்கு முனனால, உலக சோேலிே
புவிரிவுரைட்சியின முதல தலலயாய முலனலயத் திரந்துவிடும
பணிலய முனநிறுத்தி இருந்தது.
மலனின விரிவுரைஷ்யாவுக்கு திருமபியதும, அவர், சபாலஷிவிக்
கட்சிக்குள் புவிரிவுரைட்சிலய ஒரு சதசிய வடிவலமெப்பில பார்த்த
அலனத்துப் சபாக்குகளுக்கு எதிவிரிவுரைாகவும ஓர் ஆழ்ந்த
அவிரிவுரைசியல சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேத்லத ாைவருமான டேத்த நிர்பந்திக்கப்பட்ைவருமான டோர். ஏப்விரிவுரைல
24, 1917 இல, மலனின பினவரும அறிக்லகசயாடு விரிவுரைஷ்ய
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ேமூக டுக்கு ஜேனாாயக மதாழிலாளர் கட்சியின ஏழாவது அகிலவிரிவுரைஷ்ய மொாாட்லைவருமான டேத் மதாைவருமான டேங்கி லவத்தார்:
சதாழர்கசள, விரிவுரைஷ்ய புவிரிவுரைட்சி மெற்றும அசதசபால
அபிவிருத்தி அலைவருமான டேந்து வரும உலக புவிரிவுரைட்சி
நிலலலமெகளின கீழ், பாட்ைவருமான டோளி வர்க்கத்தின
முதல மொாாைவருமான டோன இதில ாாம ஒனறுகூடி
உள்சளாம. உலகப் சபார் தவிர்க்கவியலாது
புவிரிவுரைட்சிக்கு இட்டுச் மேலலும எனறு விஞ்ு சமிக்ஞைான
சோேலிேத்தின
ஸ்தாபகர்களது
வலியுறுத்துதலும,
பாேல
மொாாட்டில
ஒனறுகூடிய சோேலிேவாதிகளின ஒருமெனதான
முனமெதிப்பீடும,
ஒவ்மவாரு
இைவருமான டேத்திலும
ேரிமயன ஊர்ஜிதப்படும சாவிரிவுரைம மாருங்கிக்
மகாண்டிருக்கிரது…
புவிரிவுரைட்சிலயத் மதாைவருமான டேங்கி லவக்கும மிகப்மபரும
மகௌவிரிவுரைவம விரிவுரைஷ்யப் பாட்ைவருமான டோளி வர்க்கத்தின மீது
விழுந்துள்ளது. ஆனால அதன இயக்கமும
புவிரிவுரைட்சியும உலக புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை பாட்ைவருமான டோளி வர்க்க
இயக்கத்தின பாகமொகசவ உள்ளன எனபலத
விரிவுரைஷ்யப்
பாட்ைவருமான டோளி
வர்க்கம
மெரந்துவிைவருமான டேக்
கூைவருமான டோது,
ோனராக
சடுக்கு ஜேர்மெனியில,
கைவருமான டேந்து
மேலலும ஒவ்மவாரு ாாளும உத்சவகம
அதிகரித்து வருகிரது. இந்த சகாணத்திலிருந்து
மெட்டுந்தான
ாாம
ாமெது
பணிகலள
வலவிரிவுரையறுக்க சவண்டும. [11]
மலனின மதாைவருமான டேர்ந்தார்:
மொர்க்சிேத்தின
கண்சணாட்ைவருமான டேத்திலிருந்து,
ஏகாதிபத்தியத்லத விவாதிக்லகயில, அலனத்து
முதலாளித்துவ
ாாடுகளும
மாருக்கமொக
ஒனசராமைவருமான டோனறு பிலணந்துள்ள நிலலயில, ஒருவர்
தனிமயாரு
ாாட்டு
நிலலலமெகசளாடு
மெட்டுப்படுத்திக்
மகாள்வது
அர்த்தமெற்ரதாகும.
இப்சபாது, சபார்க் காலத்தில, இந்த பிலணப்பு
இனனும
அளவிைவருமான டே
முடியாதளவில
பலமெலைவருமான டேந்துள்ளது. மெனிதயினம மமொத்தமும ஒரு
சிக்கலான
இவிரிவுரைத்த
ஆற்றில
வீேப்படுகிரது,
இதிலிருந்து
எந்தமவாரு
ாாடும
தாசன
தனலனத்தாசன விடுவித்துக் மகாள்ள முடியாது.
கூடுதலாகசவா
குலரவாகசவா
முனசனறிய
ாாடுகளாக இருந்தாலும, இப்சபாவிரிவுரைானது, ஏசதனும
ஒரு
ாாடு
தனது
மோந்த
ாைவருமான டேவடிக்லகயில
மேயலபட்டு இந்த சிக்கலில இருந்து தப்பிவிைவருமான டேலாம
எனபலத நிலனத்தும பார்க்க முடியாதவாறு,
அந்தளவுக்கு
பல
நூலிலழகளால
எலலா
ாாடுகலளயும ஒனசராமைவருமான டோனறு பிலணத்துள்ளது.
[12]
அதிகாவிரிவுரைத்திற்காக
சபாவிரிவுரைாடுவமதனர
முனசனாக்கிற்கு
மலனின கட்சிலய மவனமரடுத்த பினனரும கூைவருமான டே, அவர்
கட்சியின மூசலாபாயம மீதான ேர்வசதே அடித்தளங்கலள
இலைவருமான டேவிைவருமான டோது மதாைவருமான டேர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தார். விரிவுரைஷ்யாவில
சபாரும புவிரிவுரைட்சியும உலக ஏகாதிபத்திய மாருக்கடியிலிருந்து
எழுந்தலத அவர் கட்டுலவிரிவுரைகளிலும, மபரும சபவிரிவுரைணிகளின
மோற்மபாழிவுகளிலும மெற்றும சமெலதலமெ மபாருந்திய

உலவிரிவுரைகளிலும விவரித்தார். சமெ 4, 1917 இல “சபாரும
புவிரிவுரைட்சியும" எனர தலலப்பில சபசிய ஓர் உலவிரிவுரையில மலனின
விவரித்தார்:
அலனத்து முதலாளித்துவவாதிகளும மதாடுக்கும
சபாலவிரிவுரை இத்தலகய முதலாளித்துவவாதிகளுக்கு
எதிவிரிவுரைான ஒரு மதாழிலாளர்களின புவிரிவுரைட்சி இலலாமெல
முடிவுக்குக்
மகாண்டு
வவிரிவுரை
முடியாது.
கட்டுப்பாட்லைவருமான டேக்
லகப்பற்றுவதற்கான
ாைவருமான டேவடிக்லகயினறி மவறுமெசன வார்த்லதயளவில
இருக்கும
வலவிரிவுரையில,
முதலாளித்துவவாதிகளின
அவிரிவுரைோங்கம புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை பாட்ைவருமான டோளி வர்க்கத்தின ஓர்
அவிரிவுரைோங்கத்லதக் மகாண்டு பிவிரிவுரைதியீடு மேய்யப்பைவருமான டோத
வலவிரிவுரையில,
ாாம
சபவிரிவுரைழிலவ,
சபவிரிவுரைழிலவ,
சபவிரிவுரைழிலவசய
…
சாாக்கி
மேனறு
மகாண்டிருக்கிசராம எனபலத இந்த அவிரிவுரைோங்கம
மவறுமெசன
மீண்டும
மீண்டும
வலியுறுத்திக்
மகாண்டிருக்க ேபிக்கப்பட்டிருக்கும.
பல ாாடுகளிலும மதாழிலாளர்களின புவிரிவுரைட்சி மெட்டுசமெ
சபாலவிரிவுரை முடிவுக்குக் மகாண்டு வருவதற்கான ஒசவிரிவுரை
வழியாகும. இதற்கிலைவருமான டேசய, அந்த புவிரிவுரைட்சிக்காக ாாம
தயாரிப்புகலளச் மேய்ய சவண்டும, அலத ாாம
வழிாைவருமான டேத்த சவண்டும. [13]
அதிகாவிரிவுரைத்லதக்
லகயிமலடுப்பதற்கான
சபாலஷிவிக்
தீர்மொனம
அோதாவிரிவுரைண
அவிரிவுரைசியல
லதரியத்திற்கு
ஓர்
எடுத்துக்காட்டு எனபசதாடு, மிகச் சிரந்த அர்த்தத்தில,
அவிரிவுரைசியல
"விருப்பத்திற்கும"
(political
“will”)
ஓர்
எடுத்துக்காட்டு எனபலதயும ஒருவர் சேர்த்துக் மகாள்ள
சவண்டும.
இந்த
வவிரிவுரைலாற்று
நிலலலமெயில,
"அதிகாவிரிவுரைத்திற்கான" சபாலஷிவிக் "விருப்பம" ஏசதாமவாரு
வலகயான
அகநிலல
தனனார்வத்தின
மவளிப்பாைவருமான டோக
இருக்கவிலலல,
மொராக
புரநிலல
யதார்த்தத்துைவருமான டேன
அவசியத்திற்சகற்ப அவிரிவுரைசியல ாலைவருமான டேமுலரலய இலணப்பதாக
இருந்தது. அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சியின விமெர்ேகர்கள், அதன
சோேலிே அபிலாலஷைகளுக்கு அனுதாபம காட்டியவர்களும
கூைவருமான டே, அதிகாவிரிவுரைத்லதக் லகயிமலடுக்கும முடிவு பலசவறு
அபாயங்கலளக்
மகாண்டிருந்ததாக
வாதிட்ைவருமான டோர்கள்.
உண்லமெயில, சோவியத் விரிவுரைஷ்யாவின தலலவிதி, மெத்திய
மெற்றும சமெற்கு ஐசவிரிவுரைாப்பாவில குறிப்பாக சடுக்கு ஜேர்மெனியில,
சோேலிே
புவிரிவுரைட்சியின
விரிவாக்கத்லதச்
ோர்ந்திருந்தது
எனபலத மலனினும ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியுசமெ ாமபினார்கள் எனர
உண்லமெக்கு இலைவருமான டேசய, மெற்மராரு ாாட்டின மதாழிலாளர்கள்
அதிகாவிரிவுரைத்லதக் லகப்பற்றுவதன மீது சபாலஷிவிக் கட்சியின
மகாள்லகலய
அலமெத்தது
அபாயமிலலலயா,
மபாறுப்பற்ரத்தனலமெ
இலலலயா?
சபாலஷிவிக்குகள்,
சடுக்கு ஜேர்மென புவிரிவுரைட்சியினது மவற்றிகவிரிவுரைமொன விலளவின மீது
மபரிதும
பணயம
லவக்காமெல
இருந்திருக்கலாசமெ?
சடுக்கு ஜேர்மெனியில
புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை
இயக்க
அபிவிருத்தியில
மவற்றிக்கான
வாய்ப்புகளில
பிவிரிவுரைச்சிலனகள்
குலரயும
வலவிரிவுரையில,
விரிவுரைஷ்யாவில
புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை
ாைவருமான டேவடிக்லகலயத்
தாமெதிப்பது
புத்திோலித்தனமொக
இருந்திருக்குமெலலவா?
எனரனர்.
இந்த
ஐயுரவுவாத
கண்சணாட்ைவருமான டேம,
வவிரிவுரைலாற்று
நிகழ்ச்சிப்சபாக்கு மெற்றும ேர்வசதே புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேத்தின
இயக்கவியல இவிரிவுரைண்லைவருமான டேயும குறித்த சமொேமொன புரிதலல
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எடுத்துக்காட்டுகிரது.
“சபாலஷிவிக்குகளால
அவிரிவுரைசு
அதிகாவிரிவுரைத்லதத்
தக்க
லவக்க
முடியுமொ?”
எனறு
தலலப்பிட்டு, அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சிக்கு ேற்று முனனதாக
மலனின எழுதிய ஒரு துண்ைவருமான டேறிக்லகயில, “ேமொதான
முலரயில, அலமெதியாக, எளிதாக மெற்றும துலலியமொன
விதத்தில
ஒரு
சடுக்கு ஜேர்மென
விலவிரிவுரைவு
இவிரிவுரையில,
ஒரு
நிலலயத்திற்கு வவிரிவுரைலாற்லர இழுத்து வருவதால" மெட்டுசமெ
ஒரு
ேமூக
புவிரிவுரைட்சிலய
அனுமெதிப்பதற்கு
தயாவிரிவுரைாக
இருந்தவர்கலள மலனின சகலி மேய்திருந்தார். “ஒரு
ோந்தமொன ாைவருமான டேத்துனர் கதவுகலளத் திரந்து 'ேமூக புவிரிவுரைட்சி
நிலலயம வந்துவிட்ைவருமான டேது! எலசலாரும இரங்குகள் (Alle
aussteigen!”)' எனறு அறிவிப்பார்,” எனறு குறிப்பிட்ைவருமான டோர். [14]
அதிகாவிரிவுரைத்லதக் லகயிமலடுப்பதற்கு எதிவிரிவுரைாக மபருமபாலும
முன-எழுப்பப்படும மெற்மராரு வாதத்லதயும, அதாவது
அவிரிவுரைசியல நிலலலமெ மிகவும "பிவிரிவுரைத்திசயக சிக்கலினறி"
இருந்தால, புவிரிவுரைட்சிலய ாைவருமான டேவடிக்லகயின சபாக்கில மபரிதும
பரிந்துலவிரிவுரைக்கலாம எனபலதயும மலனின சமெற்சகாளிட்ைவருமான டோர்.
அவவிரிவுரைது
கிண்ைவருமான டேலலக்
குலரத்துக்
மகாள்ளாமெல,
சபாலஷிவிக்குகள்
ஒரு
"சிக்கலிலலாத"
சூழ்நிலல
உருவாகும
வலவிரிவுரையில
காத்திருக்க
சவண்டுமமென
வலியுறுத்தும
அந்த
"அறிவாளிகளுக்கு"
மலனின
பதிலளித்தார்.
அதுசபானர புவிரிவுரைட்சிகள் ஒருசபாதும ாைவருமான டேக்காது,
அதுசபானரமவாரு புவிரிவுரைட்சிக்காக ஏங்கி நிற்பது, ஒரு
முதலாளித்துவ
புத்திஜீவிதத்தின
பிற்சபாக்குத்தனமொன
புலமபலகள்
எனபதற்கு
அதிகமொக சவமரானறுமிலலல. மிகவும சிக்கல
இலலாததாக மதரியும ஒரு சூழ்நிலலயில ஒரு
புவிரிவுரைட்சி
மதாைவருமான டேங்கினாலும
கூைவருமான டே,
புவிரிவுரைட்சியின
அபிவிருத்தியானது
எப்சபாதுசமெ
சிக்கலான
அோதாவிரிவுரைண சூழலநிலலலயசய உருவாக்கும. ஒரு
புவிரிவுரைட்சி, ஒரு நிடுக்கு ஜேமொன, ஆழமொன, ஒரு 'மெக்களின'
புவிரிவுரைட்சி,
மொர்க்ஸ்
குறிப்பிட்ைவருமான டேலதப்
பயனபடுத்துவதானால,
ாமப
முடியாதளவுக்கு
சிக்கலானதாக, பலழய ேமூக ஒழுங்கலமெப்பின
மெவிரிவுரைணத்தினதும மெற்றும புதிய ஒனறின பிரப்பினதும,
பத்து
மிலலியனகள்
கணக்கிலான
மெக்களின
வாழ்க்லக
நிலலயின,
வலி
நிலரந்த
நிகழ்ச்சிப்சபாக்காக
இருக்கும.
புவிரிவுரைட்சியானது
மிகவும
ஆழ்ந்த,
மகாந்தளிப்பான,
மபருமபிவிரிவுரையத்தனமொன வர்க்கப் சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேமொகும,
உள்ாாட்டுப் சபாவிரிவுரைாகும...
சூழ்நிலல அோதாவிரிவுரைண சிக்கலுக்குரியதாக இலலல
எனரால,
அங்சக
புவிரிவுரைட்சியும
இருக்காது.
ஓாாய்கலளக்
கண்டு
உங்களுக்குப்
பயமொக
இருந்தால, காட்டுக்குள் சபாகாதீர்கள். [15]
மபாதுவாக வவிரிவுரைலாறும, குறிப்பாக புவிரிவுரைட்சிகளும, முற்றிலும
அனுமொனித்தக்க விலளவுகளுைவருமான டேன எப்சபாதும மதளிவான
மொற்றீடுகலள வழங்குமொனால, மிகவும மதாலலசாாக்கு
மகாண்ைவருமான டே
முற்சபாக்கான
ாைவருமான டேவடிக்லகப்
சபாக்குகள்
எப்சபாதும
குலரந்தபட்ே
அபாயமும
குலரந்தபட்ே
சகாரிக்லககலளயும மகாண்டிருக்குசமெயானால, அலவ மிக
எளிய விவகாவிரிவுரைங்களாக இருந்திருக்கும. யதார்த்தத்தில,
பிவிரிவுரைமொண்ைவருமான டேமொன வவிரிவுரைலாற்று திட்ைவருமான டேங்கள் தாங்மகாணா வலி

நிலரந்த
பிவிரிவுரைச்சிலனகளின
வடிவில,
வலி
நிலரந்த
முடிமவடுப்புகளுக்கான
சகாரிக்லககளுைவருமான டேன,
மொமபரும
அபாயங்கலள
உள்ளைவருமான டேக்கி,
பாரிய
தியாகங்கலள
சவண்டிநிற்கினரது.
மதாழிலாளர்களின
அவிரிவுரைலே
முதனமுதலில
ஸ்தாபித்த
அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சி, துலலியமொக அதுசபானரமவாரு, அந்த
வார்த்லதலய பயனபடுத்திக் மகாள்கிசரன, மொமபரும
சிக்கலான திட்ைவருமான டேமொக இருந்தது. அக்சைவருமான டோபர் 1917 இன
மெற்றும அலதப் பினமதாைவருமான டேர்ந்து வந்த மொதங்கள் மெற்றும
ஆண்டுகளின
ேமபவங்களது
சபாக்லகப்
பாதித்த
குறிப்பிைவருமான டேத்தக்க முக்கிய நிலலலமெகலள ாாம நிலனவில
லவத்துக் மகாள்ள சவண்டும. அந்த புவிரிவுரைட்சியானது, பூமியின
ஆறில ஒரு பங்கு நிலப்பகுதியில பவிரிவுரைந்து விரிந்திருந்த, ஒரு
பாரிய
மவறுக்கப்பட்ைவருமான டே
சபவிரிவுரைவிரிவுரைசின
உலைவருமான டேலவத்
துரிதப்படுத்திய
உலகளாவிய
சமொதலுக்கு
இலைவருமான டேசய
ாைவருமான டேந்திருந்தது. 1917 இல விரிவுரைஷ்யாவில சமெசலாங்கி இருந்த
புவிோர்
அவிரிவுரைசியல,
ேமூக
மெற்றும
மபாருளாதாவிரிவுரை
மாருக்கடியின அளவு, மபப்விரிவுரைவரி மெற்றும அக்சைவருமான டோபருக்கு
இலைவருமான டேயிலான ேமபவங்களின மெலலப்பூட்டும அளவிலான
சவகத்லதத் தீர்மொனித்தது. 1917 இலலயுதிர் காலத்தில
மலனின ஒரு "வவிரிவுரைவிருக்கும சபவிரிவுரைழிலவ" குறித்து எச்ேரித்த
சபாது,
அவர்
சதர்ந்மதடுத்த
வார்த்லதகளில
மிலகப்படுத்தலின ஒரு
சுவடு கூைவருமான டே
இருக்கவிலலல.
முதலாளித்துவ இலைவருமான டேக்கால அவிரிவுரைோங்கமும, சோவியத்தில
இருந்த
மமெனஷிவிக்குகள்
மெற்றும
சோேலிே
புவிரிவுரைட்சியாளர்களிலைவருமான டேசய இருந்த அதன கூட்ைவருமான டோளிகளும,
அதுசபானரமவாரு நிலலப்சபரான முக்கியத்துவம மகாண்ைவருமான டே
மாருக்கடிலயக் லகயாள்வதற்கு எந்தமவாரு மபாருத்தமொன
மகாள்லககலளயும, ாலைவருமான டேமுலரப்படுத்தவிலலல எனபது
ஒருபுரம இருக்கட்டும, அவற்லர மாறிப்படுத்தவும கூைவருமான டே
கிலைவருமான டேயாது. அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சியின நூற்ராண்டு குறித்த
அவவிரிவுரைது ஒசவிரிவுரை கருத்துலவிரிவுரையில, விளாடிமீர் புட்டின, 1917
மாருக்கடிக்கு
மிகவும
ஒரு
ேமொதானமொன
தீர்வு
காணப்பைவருமான டேவிலலல எனர வருத்தத்லதக் குறிப்பிட்ைவருமான டோர்:
அவிரிவுரைேலமெப்லப
அழிக்காமெல,
மிலலியன
கணக்கானவர்களின தலலவிதிலய ஈவிவிரிவுரைக்கமினறி
வீணடிக்காமெல, ஆனால படிப்படியாக, மமெதுவான
நிகழ்முலரயினூைவருமான டோக,
புவிரிவுரைட்சியினூைவருமான டோக
அலல,
பரிணாமெத்தின
ஊைவருமான டோக
அபிவிருத்தி
மேய்வது
உண்லமெயில ோத்தியமிலலாமெல இருந்ததா? எனர
சகள்விலய ாாம சகட்க சவண்டும. [16]
புட்டின, 1917 இல இலைவருமான டேக்கால அவிரிவுரைோங்கத்தின மபாலிஸ்ேமபந்தப்பட்ைவருமான டே ஏசதாமவாரு துலரயில ஓர் அதிகாரியாக
வாழ்ந்திருந்தால, அவிரிவுரைசின பலழய அலமெப்புகலள மெக்கள்
மெதியாதிருப்பதன மீது சீற்ரங்மகாண்டு, வீதி வனமுலரயால
அதிர்ச்சி அலைவருமான டேந்து, ஒழுங்கலமெப்லப மீளலமெப்பதில தளபதி
சகார்னிசலாவ்
சதாலவியலைவருமான டேந்ததில
ஏமொற்ரமெலைவருமான டேந்து,
சபாலஷிவிக்குகளுக்கு கடும விசவிரிவுரைாதமொக இருந்திருப்பார்
எனபலத ஒருவவிரிவுரைால கற்பலன மேய்து பார்க்க முடியும.
1917 இல அந்த மாருக்கடிக்கு ஒரு பரிணாமெரீதியிலான
அலமெதியான தீர்லவ நிச்ேயமொக கண்டிருக்க முடியாது.
இலைவருமான டேக்கால
அவிரிவுரைோங்கத்தின
மெற்றும
அக்சைவருமான டோபருக்குமுந்லதய
சோவியத்துக்களின
"மிதவாத"
சோேலிே
தலலலமெயின ஒட்டுமமொத்த சீர்திருத்தவாத முனசனாக்கினது
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சதாலவியானது,
அந்மாருக்கடிலய
முதலாளித்துவ
அடிப்பலைவருமான டேயிசலா,
அலலது
விரிவுரைஷ்ய
சதசியவாத
கட்ைவருமான டேலமெப்பிற்குள்சளசயா
தீர்க்க
முடியாது
எனர
உண்லமெலய உறுதிப்படுத்தியது.

மலனின, மவற்றிகவிரிவுரைமொக ஆட்சிலய லகப்பற்றிய பினனர் மொஸ்சகாவில
சபசுகிரார்

மலனின மெற்றும ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி முனமனடுத்த உலக சோேலிேப்
புவிரிவுரைட்சிக்கான சவலலத்திட்ைவருமான டேம மெட்டுசமெ, ஐசவிரிவுரைாப்பிய சபார்
மவடிப்புைவருமான டேன ஆவிரிவுரைமபமொகிய அலமெப்புரீதியிலான உலைவருமான டேவுக்கு
ஒசவிரிவுரை ாமபகமொன மூசலாபாய விலைவருமான டேயிறுப்பாக இருந்தது.
சபாலஷிவிக் மகாள்லககள் மீதான குறிப்பிட்ைவருமான டே அமேங்கள்
குறித்த அவவிரிவுரைது மோந்த விமெர்ேனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு,
சவிரிவுரைாோ
லுக்மேமசபர்க்
எழுதினார்:
“சபாலஷிவிக்குகள்
அவர்களின மகாள்லகலய முற்றிலும உலக பாட்ைவருமான டோளி
வர்க்க புவிரிவுரைட்சியின அடித்தளத்தில அலமெத்துள்ளனர் எனபது
அவர்களின அவிரிவுரைசியல மதாலலசாாக்கு பார்லவக்கும மெற்றும
சகாட்பாட்டுரீதியிலான
உறுதித்தனலமெக்கும,
அவர்களது
மகாள்லககள் எந்தளவுக்குத் துணிச்ேலானலவ எனபதற்கும
மதளிவான ஆதாவிரிவுரைமொக உள்ளது.” [17]

சவிரிவுரைாோ லுக்மேமசபர்க்

வவிரிவுரைலாறு சபாலஷிவிக்குகளுக்கு கனிவாக இருந்திருந்தால,
அதற்கு முனனசவிரிவுரை சடுக்கு ஜேர்மெனியில மதாழிலாள வர்க்கம
அதிகாவிரிவுரைத்லதப் பிடித்திருக்கும, அலலது, குலரந்தபட்ேம,
அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சி ாைவருமான டேந்த அசதசாவிரிவுரைத்தில ாைவருமான டேந்திருக்கும.
ஆனால, ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி பினனர் எழுதவிருந்தலதப் சபால,
வவிரிவுரைலாறு கனிவாக இருக்கவிலலல. அது "மகாடூவிரிவுரைமொன
மொற்ரந்தாயாக" இருந்தது. சடுக்கு ஜேர்மென ேமூக டுக்கு ஜேனாாயக
கட்சியின
காட்டிக்மகாடுப்பு
அந்த
ோத்தியக்கூலர
முனகூட்டிசய பறித்து விட்டிருந்தது. அந்த காட்டிக்மகாடுப்பு
சடுக்கு ஜேர்மென புவிரிவுரைட்சிலய தாமெதப்படுத்தியசதாடு மெட்டுமினறி; அது

சடுக்கு ஜேர்மென
மதாழிலாள
வர்க்கத்திற்குள்
பிளவுகலளயும சதாற்றுவித்தது.

குழப்பத்லதயும

குறிப்பாக
1917
சகாலைவருமான டேகால
முடிவில
தளபதி
சகார்னிசலாவ்
முயற்சித்த
எதிர்புவிரிவுரைட்சிக்குப்
பினனர்,
இலைவருமான டேக்கால அவிரிவுரைோங்கத்லதத் தூக்கிமயறிவதன மூலமொக
மெட்டுசமெ புவிரிவுரைட்சிலயக் காப்பாற்ர முடியும எனபது மதளிவாகி
இருந்தது.
இவ்விதத்தில,
சபாலஷிவிக்குகள்,
அவிரிவுரைசியலரீதியில தனிலமெப்பட்ைவருமான டே நிலலலமெகளின கீழ், அவிரிவுரைசு
அதிகாவிரிவுரைத்லத ஏற்கும நிலலயில நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர்.
விரிவுரைஷ்யாவுக்குள் இருந்த எதிர்புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை பலைவருமான டேகளுக்கு (இது
உலக
ஏகாதிபத்தியத்தின
ஆதவிரிவுரைலவப்
மபற்றிருந்த
நிலலயில) எதிவிரிவுரைாக புவிரிவுரைட்சிலயப் பாதுகாக்கவும, மெற்றும
அசதசாவிரிவுரைத்தில, உலக சோேலிேப் புவிரிவுரைட்சியின சாாக்கத்லத
முனமனடுப்பதற்கு
ோத்தியமொன
அலனத்லதயும
மேய்வதற்குமமென
அவர்கள்
இவிரிவுரைண்டு
பணிகலள
எதிர்மகாண்ைவருமான டேனர். அவர்களின புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை மகாள்லகயின
இவ்விவிரிவுரைண்டு பிரிக்கவியலாத அமேங்களும மேமபலைவருமான டே
உருவாக்கப்பட்ைவருமான டேதிலும மெற்றும கமயூனிே அகிலம (மூனராம
அகிலம) நிறுவப்பட்ைவருமான டேதிலும மவளிப்பாட்லைவருமான டேக் கண்ைவருமான டேது.
கமயூனிே அகிலத்தின முதல மொாாடு 1919 மொர்ச்சில
மொஸ்சகாவில ாைவருமான டேந்தது. அதற்கடுத்த மூனறு மொாாடுகள்,
ஆண்டுசதாறுமொக
1920,
1921
மெற்றும
1922
இல
ாைவருமான டேத்தப்பட்ைவருமான டேன — இவற்றின விவாதங்களும தீர்மொனங்களும
இனறும புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை மொர்க்சிஸ்டுகளின தத்துவார்த்த மெற்றும
அவிரிவுரைசியல
கலவியின
இனறியலமெயா
கூறுபாடுகளாக
உள்ளன.
குறிப்பாக சோவியத் விரிவுரைஷ்யாவின எலலலகளுக்கு மவளிசய
மதாழிலாள வர்க்கம சதாலவிகளால பாதிக்கப்பட்டிருந்த
நிலலலமெகளின கீழ், புவிரிவுரைட்சியின உயிர்வாழ்வு மேமபலைவருமான டே
உருவாக்கப்பைவருமான டோமெல
இருந்திருந்தால
ோத்தியமொகி
இருந்திருக்காது.
இங்சக,
சபார்
ஆலணயாளவிரிவுரைாகவும,
மேமபலைவருமான டேயின தலலலமெத் தளபதியாகவும ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி
வகித்த முக்கியம பாத்திவிரிவுரைம குறித்து, சுருக்கமொகசவனும,
குறிப்பிட்ைவருமான டோக சவண்டும. ஒரு மெதிப்பார்ந்த ஆசிரியவிரிவுரைான
வவிரிவுரைலாற்ராளர் மடுக்கு ஜோனாதன டி. ஸ்மமெல (Jonathan D. Smele)
விரிவுரைஷ்ய
உள்ாாட்டுப்
சபார்கள்
(அவர்
பனலமெயில
பயனபடுத்துகிரார்) குறித்து எழுதுலகயில, “1912 இல
பாலகனகளில ஒரு சபார் மேய்தி அறிவிப்பாளவிரிவுரைாக இருந்த
ஒருசில மொத கால அனுபவங்களுைவருமான டேன, ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி ஒரு
பிவிரிவுரைச்ோவிரிவுரைகவிரிவுரைாக இருந்ததில இருந்து பல மிலலியன பலமொன
இவிரிவுரைாணுவத்லத
ஒழுங்கலமெப்பவவிரிவுரைாக
மொறியலமெ
குறிப்பிைவருமான டேத்தக்கதாக இருந்தது,” எனகிரார். “விசுவாேத்லத
ஏற்படுத்துவதற்கான
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின
திரலமெலயயும",
“புத்திோலி ஆசலாேகர்கலளத் சதர்ந்மதடுக்கும" அவர்
"திரலமெலயயும"
அவவிரிவுரைது
தலலலமெக்கான
முக்கிய
குணாமேங்களாக ஸ்மமெல கவனத்திற்குக் மகாணர்கிரார்.
[18]
மெற்மராரு ஆய்வில, [அமமெரிக்க சபார் கலலூரியில கலவி
புகட்டும] சகர்னல ஹசவிரிவுரைாலட் ைவருமான டேபிள்யு. மாலேன (Colonel
Harold W. Nelson) ஓர் இவிரிவுரைாணுவ மூசலாபாயவாதியாகவும
தலலவவிரிவுரைாகவும
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின
தனித்துவமொன
திரலமெகலள வலியுறுத்துகிரார். “அவர், தந்திசவிரிவுரைாபாய
மவற்றிகலளக் காட்டிலும சவகத்தின அவசியத்லத மிகவும
துலலியமொக புரிந்து லவத்திருந்தார், சமெலும அவிரிவுரைசியல
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சாாக்கங்கலள ஏற்பதற்காக துருப்புகலளப் பிரிப்பலத விைவருமான டே
முக்கிய
அவிரிவுரைங்கில
துருப்புகலள
ஒனறு
குவிப்பதன
முக்கியத்துவத்லத உணர்ந்திருந்தார்.” பாலகன சபார்கலளக்
குறித்த
அவவிரிவுரைது
ஆவிரிவுரைமப
கால
எழுத்துக்களில,
ேண்லைவருமான டேயிடுவதற்கு நிர்பந்திக்கப்பட்ைவருமான டேவர்கள் மீதான சபாரின
தாக்கம குறித்து அதிக ஆர்வத்லத மவளிப்படுத்தினார்.
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி "சபாரில மெனிதர்கள் எனன மேய்தார்கள்
எனபலத
அறிய
விருமபினார்.
சபார்,
சமொதல
மெனிதர்களுக்கு எனன விலளவித்தது எனபலத அவர்
கண்ைவருமான டேறிய கருதினார். அவருலைவருமான டேயது மவறுமெசன பயனற்ர
பார்லவயாளரின ஆர்வமொக இருக்கவிலலல, மொராக தீவிவிரிவுரை
ஆர்வம மகாண்ைவருமான டே மொணவரின ஆர்வமொக இருந்தது...
அதிமுக்கிய ேமூக பிவிரிவுரைச்சிலனகள் மீதான இந்த தீவிவிரிவுரை
ஆர்வசமெ ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின இயலபாக இருந்தது, அவர் இசத
உள்ளார்ந்த விருப்பத்துைவருமான டேன சபார் குறித்து ஆவிரிவுரைாய்ந்தார்,
அது
மபாருளாதாவிரிவுரைம,
மமொழிகள்
மெற்றும
புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை
தத்துவத்துைவருமான டேன அவவிரிவுரைது ஆவிரிவுரைமப கால மதாைவருமான டேர்புகலள
ஏற்படுத்தியது.” [19]

மபருந்திவிரிவுரைளான மெக்களின எழுச்சி சபாலஷிவிக்குகளின
மவற்றியால அவிரிவுரைசியல வாழ்லவ விழிப்பலைவருமான டேய மேய்து,
உலகப்
புவிரிவுரைட்சிக்கான
அபிவிருத்திக்கு
புதிய
ோத்தியக்கூறுகலள வழங்கியது. ஆகஸ்ட் 1919 இல,
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி அவவிரிவுரைது இவிரிவுரைாணுவ இவிரிவுரையிலில இருந்து விரிவுரைஷ்ய
கமயூனிஸ்ட்
கட்சியின
(கட்சியின
மபயர்
மொற்ரப்பட்டிருந்தது)
மெத்திய
குழுவுக்கு
ஒரு
நீண்ைவருமான டே
சுற்ரறிக்லக அனுப்பினார். அவர் எழுதினார்:
ாமெது மேமபலைவருமான டே உலக அவிரிவுரைசியலில ஐசவிரிவுரைாப்பிய
பிவிரிவுரைசதேங்கலள விைவருமான டே ஆசிய பிவிரிவுரைசதேங்களில மிகவும
பலம
வாய்ந்த
ஒப்பிைவருமான டேவியலாத
பலைவருமான டேயாகத்
திகழ்கிரது எனபதில எந்த ஐயமும இலலல.
ஆகசவ ஐசவிரிவுரைாப்பாவில ேமபவங்கள் எவ்வாறு
அபிவிருத்தி அலைவருமான டேகினரன எனறு நீண்ைவருமான டேகாலம
மவறுமெசன காத்திவிரிவுரைாமெல, மொராக ஆசிய களத்தில
ாைவருமான டேவடிக்லக
எடுக்க
ஒரு
ஐயத்திற்கிைவருமான டேமெற்ர
ோத்தியக்கூறு
இங்சக
ாமமுன
திரக்கிரது.
கிலைவருமான டேத்திருக்கும
இந்த
தருணத்தில
இந்தியாவிற்கான பாலத கைவருமான டேந்து மேலவதற்கு
மிகவும ோத்தியமொக இருக்கிரது எனபலதயும,
இது சோவியத் ஹங்சகரிக்கான பாலதலய விைவருமான டே
ாமெக்கு தூவிரிவுரைம குலரந்தது எனபலதயும நிரூபிக்கும.
இத்தருணத்தில,
ஐசவிரிவுரைாப்பிய
அளவுசகாலகளில
மபரும
முக்கியத்துவமெற்ர
ஒரு
வலகயான
இவிரிவுரைாணுவம, காலனிகலளச் ோர்ந்திருக்கும ஆசிய
உரவுகளின
ஸ்திவிரிவுரைமெற்ர
ேமெநிலலலயக்
குளறுபடிக்கு
உள்ளாக்கி,
ஒடுக்கப்பட்ைவருமான டே
மபருந்திவிரிவுரைளான மெக்களின பாகத்தில எழுச்சிக்கு
சாவிரிவுரைடியாக
அழுத்தமெளித்து,
ஆசியாவில
அதுசபானரமவாரு
எழுச்சியின
மவற்றிலய
உத்தவிரிவுரைவாதப்படுத்த முடியும...

ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியிைவருமான டேம
அோதாவிரிவுரைண
நிர்வாகமும,
அலமெப்புரீதியிலான திரலமெகளும நிலரந்திருந்தன. ஆனால
மேமபலைவருமான டே மீதான ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி தலலலமெயின முக்கிய
அமேம எனனமவனரால, விரிவுரைஷ்யாவுக்குள் மேயலபட்டு வந்த
ேமூக
ேக்திகளுக்கும,
உலக
ஏகாதிபத்திய
அலமெப்புமுலரக்குள்
மேயலபட்டு
எப்சபாதும
மொறிக்
மகாண்சைவருமான டே இருக்கும புவிோர் அவிரிவுரைசியல மபாருளாதாவிரிவுரை
ாலனகள்
மெற்றும
விசவிரிவுரைாதங்களுக்கும,
மவவ்சவறு
ாாடுகளுக்குள்
வர்க்க
சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேம
மீதும
மெற்றும
ஒட்டுமமொத்தமொக
உலக
சோேலிேப்
புவிரிவுரைட்சியின
அபிவிருத்தியின மீதும இந்த அலனத்து உலகளாவிய
நிகழ்ச்சிப்சபாக்குகளும
மேலுத்தும
மேலவாக்கிற்கும
இலைவருமான டேயிலான
ஒனசராமைவருமான டோனறு
பிலணந்த
சிக்கலான
மதாைவருமான டேர்பு குறித்த அவவிரிவுரைது ஈடிலணயற்ர வவிரிவுரைலாற்று மெற்றும
அவிரிவுரைசியல புரிதலாக இருந்தது. அலனத்துக்கும சமெலாக
இந்த நிகழ்ச்சிப்சபாக்கிற்குள், மதாழிலாள வர்க்கத்தின
சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேமும,
அதுவும
குறிப்பாக,
மொர்க்சிே
முனனணிப்பலைவருமான டேயின அவிரிவுரைசியல ாைவருமான டேவடிக்லககளும, ஒரு
குறிப்பிட்ைவருமான டே
பிவிரிவுரைத்திசயக
நிலலலமெகளின
கீழ்,
உலக
வவிரிவுரைலாற்று சபாக்லகத் தீர்மொனிப்பதில தீர்க்கமொன பாத்திவிரிவுரைம
வகித்தன.
பலசவறு எதிரிகளுக்கு எதிவிரிவுரைாகவும மெற்றும ஆயிவிரிவுரைக்
கணக்கான லமெலகளுக்கு விரிந்திருந்த பலசவறு இவிரிவுரைாணுவ
சபார்முலனகள்
மாடுகிலும
அவர்
மேமபலைவருமான டேயின
சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேத்லத
வழிாைவருமான டேத்திய
சபாதினும,
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி
மதாைவருமான டேர்ந்து அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சியின இைவருமான டேத்லத சோேலிே
புவிரிவுரைட்சியின உலகளாவிய அபிவிருத்திக்குள் நிலலநிறுத்தி
புரிந்து மகாள்ள மதாைவருமான டேர்ந்து முயனறிருந்தார். உலகப்
புவிரிவுரைட்சிகளின பவிரிவுரைந்த சபார்களங்களின ஒரு பகுதியில
பினனலைவருமான டேவுகள் ஏற்பட்ைவருமான டோலும, ஊடுருவி மேலவதற்கான
மூலபாய வாய்ப்புகள் மெற்மராரு பகுதியில எழும.
சடுக்கு ஜேர்மெனி மெற்றும ஹங்சகரி எழுச்சிகளின சதாலவிக்குப்
பினனர், சபாலஷிவிக்குகள், ஐசவிரிவுரைாப்பாவில சோேலிேப்
புவிரிவுரைட்சியின மவற்றியானது ஆவிரிவுரைமபத்தில அவர் கருதியலதக்
காட்டிலும
அதிக
நீடித்த
நிகழ்ச்சிப்சபாக்காக
இருக்குமமெனபலத உணர்ந்தார்கள். ஆனால கிழக்கில

யூவிரிவுரைல
பகுதிகளிலும
சேர்பியாவிலும
ாமெது
இவிரிவுரைாணுவ
மவற்றிகள்,
ஒட்டுமமொத்தமொக
ஒடுக்கப்பட்ைவருமான டே
ஆசியா
எங்கிலும
சோவியத்
புவிரிவுரைட்சியின மகௌவிரிவுரைவத்லத தனித்துவமொன உயர்ந்த
மெட்ைவருமான டேத்திற்கு
உயர்த்தும.
இந்த
காவிரிவுரைணிலய
ோதகமொகப் பயனபடுத்தி, யூவிரிவுரைலின ஏசதனுமமொரு
பகுதியிசலா அலலது ஆசிய புவிரிவுரைட்சியின அவிரிவுரைசியல
மெற்றும இவிரிவுரைாணுவ தலலலமெயிைவருமான டேமொன ஒரு புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை
பயிலகமொக விளங்கும துர்கிஸ்தானிசலா கவனம
மேலுத்துவது
இனறியலமெயாததாகும.
இது
உைவருமான டேனடியாக எதிர்வவிரிவுரைவிருக்கும காலத்தில மூனராம
அகிலத்தின நிர்வாகக் குழுலவ விைவருமான டே, அதிகளவில
ாலைவருமான டேமுலரக்கு
உதவக்கூடியதாக
மொற்ரமெலைவருமான டேயக்கூடும. [20]
1919 மெற்றும 1921 க்கு இலைவருமான டேயிலான காலகட்ைவருமான டேத்தில
ஐசவிரிவுரைாப்பாவில
மதாழிலாள
வர்க்கம
அனுபவித்த
பினனலைவருமான டேவுகள், சோேலிேப் புவிரிவுரைட்சியின அபிவிருத்தியானது
சபாலஷிவிக்குகள் நிடுக்கு ஜேத்தில எதிர்பார்த்தலத விைவருமான டே மிகவும
நீடித்த
நிகழ்வுசபாக்காக
இருக்கும
எனபலதத்
மதளிவுபடுத்தியது.
இதற்கு
அர்த்தம,
மபாதுவாக
முதலாளித்துவ வவிரிவுரைலாற்ராளர்கள் வாதிடுவலதப் சபால,
விரிவுரைஷ்யாவில அதிகாவிரிவுரைத்லதக் லகயிமலடுப்பதற்கான முடிவு,
ஐசவிரிவுரைாப்பிய நிலலலமெகலளக் குறித்த தவரான மெதிப்பீட்டின
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அடிப்பலைவருமான டேயில
தீர்மொனிக்கப்பட்ைவருமான டேது
எனபதலல.
உண்லமெயில, அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சி, ஐசவிரிவுரைாப்பாவில மதாழிலாள
வர்க்கத்தின அளப்பரிய தீவிவிரிவுரைமெயப்பைவருமான டேலுக்கு பங்களிப்பு
மேய்ததுைவருமான டேன, [சடுக்கு ஜேர்மெனியிலும ஹங்சகரியிலும சபாலசவ]
அங்சகயும
சமெமலழுச்சிகள்
இருந்தன
மெற்றும
[இத்தாலிலயப் சபாலசவ] பாரிய சவலலநிறுத்தங்கள்
இருந்தன.
ஆனால
இத்தலகய
இயக்கங்களின
சதாலவியானது,
புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை
முனசனாக்கின
குறிப்பிட்ைவருமான டே
கூறுபாடுகளில
மீள்திருத்தம
மேய்வலத
சதலவயானதாக்கியது.
அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சியில
இருந்தும
மெற்றும
அதற்குப்
பினனரும நிச்ேயமொக முக்கிய படிப்பிலனகள் கிலைவருமான டேத்தன.
முதலாவதாக, சோேலிே புவிரிவுரைட்சியின மவற்றி, குறிப்பிட்ைவருமான டே
மெட்ைவருமான டேத்திற்கு மதாழிலாள வர்க்கத்திற்கு தலலலமெ வழங்க
தலகலமெ மகாண்ைவருமான டே ஒரு புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை மொர்க்சிே கட்சி இருக்க
சவண்டும எனபலதச் ோர்ந்துள்ளது, இது 1914 க்கு முனனர்
குறிப்பிட்ைவருமான டேளவு மெதிப்பீடு மேய்யப்பைவருமான டோமெல இருந்திருக்கலாம.
ஒரு நீடித்த அவிரிவுரைசியல காலகட்ைவருமான டேத்திற்கான புவிரிவுரைட்சியின
தலலவிதி மவறும ஒரு சில முக்கிய ாாட்களுக்குள்சளசய
முடிமவடுக்கப்பைவருமான டேலாம
எனபதால
தலலலமெ
பற்றிய
பிவிரிவுரைச்சிலன இதில பங்களிப்பு மேய்கிரது எனர உண்லமெ,
ஓர் அோதாவிரிவுரைண அவிரிவுரைசியல மெற்றும வவிரிவுரைலாற்று முக்கியத்துவம
மகாண்ைவருமான டேதாகும.
இவிரிவுரைண்ைவருமான டோவது,
அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சியின
அனுபவம
சோேலிேப்
புவிரிவுரைட்சி
குறித்த
முதலாளித்துவவாதிகளின
அச்ேத்லத
மிகவும
கூர்லமெப்படுத்தி இருந்தது.

ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி டுக்கு ஜே ஜூலல 1921 இல எச்ேரித்தார், முதலாளித்துவ
வர்க்கம "அதன பலைவருமான டேகள் மெற்றும ஆதாவிரிவுரைவளங்கலள,
ஏமொற்றுவதற்கான
அவிரிவுரைசியல
மெற்றும
இவிரிவுரைாணுவ
வழிவலககலள,
அச்சுறுத்தலகலள,
மெற்றும
ஆத்திவிரிவுரைமூட்ைவருமான டேலகலள மிகப் பிவிரிவுரைமொண்ைவருமான டேமொக ஒருங்குவிக்கிரது,
அதாவது ேமூக சிலதவால அது மிக உைவருமான டேனடியாக
அச்சுறுத்தப்படும
அத்தருணத்தில
அதன
வர்க்க
மூசலாபாயத்தில
இருந்து
இலவ
மெலர்கினரன.”
முதலாளித்துவ மாருக்கடி மெற்றும உலைவருமான டேவின ேகாப்தம
முதலாளித்துவ வர்க்கத்தின எதிர்புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை மூசலாபாயம
மெலர்வதில அதன மவளிப்பாட்லைவருமான டேக் காண்கிரது, இதன
தனலமெலய
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி
வர்ணித்தார்,
“பாட்ைவருமான டோளி
வர்க்கத்திற்கு எதிவிரிவுரைாக, அறிு சமிக்ஞைர்களது சதமனாழுகும உபசதே
அரக்கருத்துக்களில இருந்து, சவலலநிறுத்தக்காவிரிவுரைர்கள் மீது
எந்திவிரிவுரை-துப்பாக்கி
பயனபடுத்துவது
வலவிரிவுரையில,
ஒரு
வலகயான கூட்டுப் சபார் மதாடுக்கப்படுகினரது". [21]
தனது
லகயிலுள்ள
அலனத்து
வழிமுலரகலளயும
பயனபடுத்தி
தனது
ஆட்சிக்கான
அலனத்தது
அச்சுறுத்தலகலளயும
அழிக்க
தீர்மொனித்திருக்கும
முதலாளித்துவத்திற்கு
மதாழிலாள
வர்க்கம
எவ்வாறு
விலைவருமான டேயிறுப்பது?
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி
விலைவருமான டேயிறுத்தார்:
“ஐசவிரிவுரைாப்பாவிலும உலமகங்கிலும மதாழிலாள வர்க்கத்தின
பணியானது,
முதலாளித்துவ
வர்க்கத்தின
சிந்தித்து
முடிமவடுக்கப்பட்ைவருமான டே
எதிர்புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை
மூசலாபாயம
முழுவலதயும, முடிவுக்குக் மகாண்டு வருவதற்காக அலதப்
சபாலசவ சிந்தித்து முடிமவடுக்கப்பட்ைவருமான டே அதன மோந்த
புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை மூசலாபாயத்துைவருமான டேன எதிர்மகாள்வலத உள்ளைவருமான டேக்கி
இருக்கும.” [22]
* * * * *

கார்ல லீப்க்மாக்ட்
சபாலஷிவிக் மவற்றிலய இனி மொற்ரமுடியாது எனபலதயும,
அதிகாவிரிவுரைத்லத இழப்பது எனபது எனன அர்த்தப்படுத்துகிரது
எனபலதயும ஆளும உயவிரிவுரைடுக்குகள் உணர்ந்த உைவருமான டேசனசய,
அலவ அந்த அனுபவம மீண்டும ஏற்பைவருமான டோதவாறு எனன
விலல மகாடுத்தாவது தடுக்கத் தீர்மொனகவிரிவுரைமொக இருந்தன.
அவிரிவுரைசியல அபாயம மீது அதிகரித்த இந்த விழிப்புணர்வு,
மதாழிலாள வர்க்கம மெற்றும அதன முனனணிப்பலைவருமான டேக்கு
எதிவிரிவுரைான
எதிர்புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை
வனமுலரலய
மபருமெளவில
ஒனறுகுவிப்பதற்கு இட்டுச் மேனரது. டுக்கு ஜேனவரி 1919 இல
புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை
ஸ்பாட்ைவருமான டேசிஸ்ட்
எழுச்சிலய
இவிரிவுரைத்தமசதாய
ஒடுக்கியமபாழுது,
சவிரிவுரைாோ
லுக்மேமசபர்க்கும
கார்ல
லீப்மனக்ட்டும சபர்லினில மகாலலப்பட்ைவருமான டேனர். ஐசவிரிவுரைாப்பா
எங்கிலும பாசிே இயக்கங்கள் கட்ைவருமான டேலமெக்கப்பட்ைவருமான டேன.

1921 மெற்றும 1924 க்கு இலைவருமான டேயிலான ஆண்டுகள், சோவியத்
ஒனறியத்தில
அவிரிவுரைசியல
மொற்ரத்தின
ஒரு
முக்கிய
காலகட்ைவருமான டேத்லதக் குறித்து நினரது. அதற்கு முந்லதய ஏழு
ஆண்டுகளின சபாது, 1914 இல இருந்து 1921 வலவிரிவுரையில,
விரிவுரைஷ்யா, அவிரிவுரைசியல மெற்றும ேமூக சமெமலழுச்சியின ஒரு
மெலலப்பூட்டும
மெட்ைவருமான டேத்லத
அனுபவித்திருந்தது.
ஐசவிரிவுரைாப்பாவில
மதாழிலாள
வர்க்கத்தின
சதாலவிகள்,
சோவியத் ஒனறியத்தின அவிரிவுரைசியல மெற்றும மபாருளாதாவிரிவுரை
தனிலமெப்பைவருமான டேல மதாைவருமான டேரும எனபலத அர்த்தப்படுத்தியது.
அவ்வாறு இருந்தாலும கூைவருமான டே, சோவியத் ஒனறியம பல
தோப்தங்களுக்கு இலலலமயனராலும பல ஆண்டுகளுக்கு
நீடிக்கும
தனிலமெப்பைவருமான டேலல
முகங்மகாடுக்கும
எனறு
அப்சபாதும ாமபப்பட்ைவருமான டேது. மொர்ச் 1921 இல புதிய
மபாருளாதாவிரிவுரைக்
மகாள்லக
(New
Economic
Policy)
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைவருமான டேதில,
முதலாளித்துவ
ேந்லத
ேக்திகளுக்கு கணிேமொன விட்டுக்மகாடுப்புகலள உள்ளைவருமான டேக்கி
இருந்தது, இலவ ஒரு அவசியமொன பினவாங்கலாக,
முற்றிலும ேட்ைவருமான டேபூர்வத்தனலமெசயாடு, நியாயப்படுத்தப்பட்ைவருமான டேன.
ஆனால கமயூனிஸ்ட் கட்சி மெற்றும அவிரிவுரைசு எந்திவிரிவுரைத்திற்குள்
அதிகரித்த
அதிகாவிரிவுரைத்துவமெயமொக்கலுைவருமான டேன
மதாைவருமான டேர்புபட்டு,
அதற்கடுத்து முதலாளித்துவ ேக்திகள் பலமெலைவருமான டேந்ததும,
சமெற்கு ஐசவிரிவுரைாப்பாவில தற்காலிகமொக முதலாளித்துவம
ஸ்திவிரிவுரைமெலைவருமான டேந்தலமெயும
குறிப்பிைவருமான டேத்தக்க
அவிரிவுரைசியல
விலளவுகலள
மகாண்டிருந்தன.
அங்சக
1922
இன
இறுதிவாக்கில, சோவியத் அவிரிவுரைசின ஆவிரிவுரைமப ஆண்டுகளில
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இருந்த புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை உத்சவகம குலரந்து வருவதற்கான
அதிகரித்த
அறிகுறிகள்
இருந்தன.
இது
கட்சித்
தலலலமெக்குள்
சதசிய
சபரினவாத
சபாக்குகளின
மீமளழுச்சியில அவிரிவுரைசியல மவளிப்பாட்லைவருமான டேக் கண்ைவருமான டேது.

எனறு குறிப்பிைவருமான டேப்பட்டு வந்தசதா, அதன ஒரு திருத்தல
எனறும,
அதிகாவிரிவுரைத்திற்கான
சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டே
தயாரிப்பில
சபாலஷிவிக் கட்சி பினபற்றிய மூசலாபாயத்துைவருமான டேன அதற்கு
எந்த ேமபந்தமும இலலல எனறும வாதிட்ைவருமான டேனர்.

சமெ 1922 இல தீவிவிரிவுரை பக்கவாத சாாயால பாதிக்கப்பட்ைவருமான டே
மலனின,
அக்சைவருமான டோபர்
1922
வலவிரிவுரையில
அவிரிவுரைசியல
ாைவருமான டேவடிக்லகக்கு
திருமபி
இருக்கவிலலல.
கட்சி
தலலலமெக்குள் மொறியிருந்த அவிரிவுரைசியல சூழலலக் கண்டு
அவர் அதிர்ச்சியலைவருமான டேந்தார். சடுக்கு ஜோர்ஜிய சோவியத் குடியவிரிவுரைசின
கமயூனிஸ்ட் கட்சி பிவிரிவுரைதிநிதிகலள ஸ்விரிவுரைாலின அவமெதிப்பாக
லகயாண்ைவருமான டே விதத்லத பலமொக ஆட்சேபித்த மலனின,
அவலவிரிவுரை "மொமபரும விரிவுரைஷ்ய சபரினவாத அச்சுறுத்தல" எனறு
வர்ணித்தார். அவவிரிவுரைது கலைவருமான டேசி அவிரிவுரைசியல ாைவருமான டேவடிக்லககளில
ஒனராக, மொர்ச் 1923 இல, மலனின ஸ்விரிவுரைாலின உைவருமான டேனான
தனது அலனத்து தனிப்பட்ைவருமான டே உரவுகலளயும துண்டித்துக்
மகாள்ள அச்சுறுத்தினார். ஆனால அதற்கு மவறும ஒருாாள்
கழித்து,
அவர்
மபரியளவில
பக்கவாதத்தால
பாதிக்கப்பட்ைவருமான டோர், இத்துைவருமான டேன அவர் அவிரிவுரைசியல வாழ்வு
நிலரவலைவருமான டேந்தது. டுக்கு ஜேனவரி 21, 1924 இல மலனின
மெவிரிவுரைணமெலைவருமான டேந்தார்.

ஏப்விரிவுரைல 1917 இல காமெசனவ் மெற்றும ஸ்விரிவுரைாலினின சபாக்குக்கு
எதிவிரிவுரைான மலனினின அவிரிவுரைசியல சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேம, ஒரு சிறிய பூேல
எனபதற்கு
அதிகமொக
ஒனறுமிலலல
எனறு
நிவிரிவுரைாகரிக்கப்பட்ைவருமான டேது.
மலனினின
ஏப்விரிவுரைல
ஆய்வுலவிரிவுரைகள்
அறிமுகப்படுத்திய
முனசனாக்கு,
பாட்ைவருமான டோளிகளினதும
விவோயிகளினதும டுக்கு ஜேனாாயக ேர்வாதிகாவிரிவுரைத்திற்கான பலழய
சபாலஷிவிக்
சவலலதிட்ைவருமான டேத்திலிருந்து
தர்க்கரீதியில
அபிவிருத்தி மேய்யப்பட்ைவருமான டேதாகவும, ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின நிவிரிவுரைந்தவிரிவுரைப்
புவிரிவுரைட்சி தத்துவத்திற்கும அதற்கும எந்த ேமபந்தமும இலலல
எனறும அவர்கள் வாதிட்ைவருமான டேனர்.

அக்சைவருமான டோபர் 1923 இல, கமயூனிஸ்ட் கட்சி சடுக்கு ஜேர்மெனியில
மெற்மராரு
மிக
முக்கிய
புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை
ேந்தர்ப்பத்லதச்
சிதரடித்தது.
மெற்மராரு
மிக
முக்கிய
சதாலவி
பலசகரியாவில ஏற்பட்ைவருமான டேது. விரிவுரைஷ்யாவில மதாைவருமான டேங்குவதற்கு
ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முனனசவிரிவுரை மெத்திய மெற்றும சமெற்கு
ஐசவிரிவுரைாப்பாவில
மதாைவருமான டேங்கி
இருந்த
புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை
சமெமலழுச்சிகளின காலகட்ைவருமான டேம முடிவுற்ரது எனபதாக இந்த
சதாலவிகள்
பவிரிவுரைவலாக
விளங்கப்படுத்தப்பட்ைவருமான டேன.
ஒரு
பிவிரிவுரைதான முதலாளித்துவ ாாட்டில ஒரு மவற்றிகவிரிவுரைமொன
புவிரிவுரைட்சியானது விரிவுரைஷ்யாவின தனிலமெப்பைவருமான டேலல முடிவுக்குக்
மகாண்டு
வந்து,
ஒரு
சோேலிே
மபாருளாதாவிரிவுரை
அபிவிருத்திக்கு ஆதாவிரிவுரைவளங்கலள வழங்கும ோத்தியக்கூறு
மீது, விரிவுரைஷ்ய கமயூனிஸ்ட் கட்சிக்குள்ளும மெற்றும மதாழிலாள
வர்க்கத்தின பவிரிவுரைந்த பிரிவுகளிலும ாமபிக்லக இழப்பு
ஏற்பட்ைவருமான டேது.
மலனின
இப்சபாது
காட்சியிலிருந்து
அகனறிருந்த
நிலலயில, சவமரந்த தலலவலவிரிவுரை விைவருமான டேவும அதிகமொக
அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சிக்கும உலக சோேலிேப் புவிரிவுரைட்சிக்கும
இலைவருமான டேயிலான மதாைவருமான டேர்புக்கு உருவ மவளிப்பாைவருமான டோக விளங்கிய
லிசயான ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி, அதிகரித்தளவில விரிவுரைஷ்ய கமயூனிஸ்ட்
கட்சிக்குள்
தனிலமெப்படுத்தப்பட்டு
இருந்தார்.
1924
இலலயுதிர்
காலத்தில
பிவிரிவுரைசுரிக்கப்பட்ைவருமான டே
அக்சைவருமான டோபரின
படிப்பிலனகள் எனர நூலில கிளர்ச்சிக்கான அந்த தலலவர்,
கிளர்ச்சிக்கு முனனர் சபாலஷிவிக் கட்சிக்குள் நிலவிய
அவிரிவுரைசியல
சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேங்கலள
மீளாய்வு
மேய்திருந்த
நிலலயில, அது ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி மெற்றும நிவிரிவுரைந்தவிரிவுரைப் புவிரிவுரைட்சி
தத்துவம மீதான ஒரு மகாடிய அவிரிவுரைசியல தாக்குதலலக்
கட்ைவருமான டேவிழ்த்துவிட்ைவருமான டேது.
ஒழுங்கலமெப்பதிலும,
கிளர்ச்சியின
மவற்றியிலும ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி வகித்த மெத்திய பாத்திவிரிவுரைம
மெட்டுமெலல, அதற்கடுத்து எதிர்ப்புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை பலைவருமான டேகள் மீதான
மேமபலைவருமான டேயின மவற்றியும மெறுக்கப்பட்ைவருமான டேது. கமயூனிஸ்ட்
கட்சியின அவிரிவுரைசியல குழுவுக்குள் இருந்த அவர் எதிரிகள், —
பிவிரிவுரைதானமொக காமெசனவ், சிசனாவிசயவ், ஸ்விரிவுரைாலின— அவவிரிவுரைது
நிவிரிவுரைந்தவிரிவுரைப் புவிரிவுரைட்சி தத்துவம அப்சபாது எது "மலனினிேம"

“மபரும மபாய்யின" ேகாப்தம ஆவிரிவுரைமபமொகி இருந்தது.
ாவமபர் 1924 இல, ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கிேமொ அலலது மலனினிேமொ
எனறு தலலப்பிட்டு, ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின மெதிப்லபக் மகடுத்து
சிறுலமெப்படுத்தும சாாக்கில, காமெசனவ் அளித்த ஒரு நீண்ைவருமான டே
அறிக்லக, தங்குதலைவருமான டேயற்ர வவிரிவுரைலாற்று மபாய்லமெப்படுத்தலல
மதாைவருமான டேங்கி லவத்தது. இது சோவியத் அவிரிவுரைசியல வாழ்வின
தலலயாய குணாமேமொக மொர இருந்தது. காமெசனவ்
வலியுறுத்தினார், ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி,
விரிவுரைஷ்ய புவிரிவுரைட்சியில மதாழிலாள வர்க்கத்திற்கும
விவோயிகளுக்கும இலைவருமான டேயிலான உரவுகலளக்
குறித்த மலனினின தத்துவத்தின அடிப்பலைவருமான டேகலள
புரிந்து மகாள்ளவிலலல. அவர் அக்சைவருமான டோபருக்கு
பினனரும கூைவருமான டே அலத புரிந்து மகாள்ளவிலலல,
விவோயிகளுைவருமான டேன எந்தவித பிளவுமினறி பாட்ைவருமான டோளி
வர்க்க
ேர்வாதிகாவிரிவுரைத்லத
எட்டுவதற்கு
கட்சி
உபாயங்கலள
சமெற்மகாண்ைவருமான டே
சபாது,
ாமெது
கட்சியின ஒவ்மவாரு திருப்புமுலனயிலும அவர்
அலத
புரிந்து
மகாள்ளவிலலல.
அவவிரிவுரைால
“முற்றுமுழுதாக நிரூபிக்கப்பட்ைவருமான டேதாக” ாமபப்பட்ைவருமான டே
அவவிரிவுரைது மோந்த தத்துவத்தால இலதப் புரிந்து
மகாள்வதிலிருந்து
அவர்
தடுக்கப்பட்டிருந்தார்,
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின
தத்துவம
ேரியாக
நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தால, விரிவுரைஷ்யாவில எந்தவிதமொன
சோவியத்
அதிகாவிரிவுரைமும
நீண்ைவருமான டேகாலத்திற்கு
நிலலத்திருந்திருக்காது
எனபலதசய
அது
அர்த்தப்படுத்தி இருக்கும. [23]
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி மீதான காமெசனவின தாக்குதல மெற்றும நிவிரிவுரைந்தவிரிவுரைப்
புவிரிவுரைட்சி தத்துவம மீதான பழியுலவிரிவுரையில இருந்த அவிரிவுரைசியல,
தத்துவார்த்த ோவிரிவுரைாமேம, 1917 இல நிவிரிவுரைாகரிக்கப்பட்டிருந்த
சதசியரீதியில சாாக்குநிலல மகாண்ைவருமான டே முனசனாக்லக, புதிய
மபாருளாதாவிரிவுரை
மகாள்லகயின
உள்ளைவருமான டேக்கத்தில
மீட்ைவருமான டேலமெப்பதற்கான முயற்சியாக இருந்தது. காமெசனவ்வின
தாக்குதல, அலனத்துக்கும சமெலாக, சதசியக் மகாள்லகலய
தீர்மொனிப்பதில உலக சோேலிேப் புவிரிவுரைட்சியின முனசனாக்லக
முதனலமெப்படுத்த
சவண்டுமமெனர
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின
வலியுறுத்தலுக்கு
எதிவிரிவுரைாக
திருமபி
இருந்தது.
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின நிவிரிவுரைந்தவிரிவுரைப் புவிரிவுரைட்சி தத்துவம, "விரிவுரைஷ்யாவின
மதாழிலாளர் அவிரிவுரைோங்கத்லத, முற்றிலுமொக சமெற்கின உைவருமான டேனடி
பாட்ைவருமான டோளி வர்க்க புவிரிவுரைட்சிலயச் ோர்ந்திருக்க மேய்யும"
எனபதால
காமெசனவ்
அலத
நிவிரிவுரைாகரித்தார்.[24]
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ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின தத்துவத்தில எது குறிப்பாக ஆட்சேபிக்கத்
தக்கதாக உள்ளது எனரால, காமெசனவ் வலியுறுத்தினார்,
விரிவுரைஷ்யாவின முதலாளித்துவ அபிவிருத்தி பிவிரிவுரைச்சிலனக்கு “ஒரு
சதசிய புவிரிவுரைட்சியின கட்ைவருமான டேலமெப்புக்குள்" எந்த தீர்வும இலலல
எனர அதன வலியுறுத்தல தான. [25]
1924 ாவமபரில ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி மீதான காமெசனவின பழியுலவிரிவுரை,
1924
டிேமபரில
ஸ்விரிவுரைாலின,
அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சியின
முனசனாக்கு
மெற்றும
சவலலத்திட்ைவருமான டேத்தின
மீது
மவளிப்பலைவருமான டேயாகசவ
சதசியவாத
திருத்தல
மேய்ய
வழிவகுத்தது.
“அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சியும,
விரிவுரைஷ்ய
கமயூனிஸ்டுகளின தந்திசவிரிவுரைாபாயங்களும" எனறு தலலப்பிட்ைவருமான டே
ஒரு கட்டுலவிரிவுரையில, ஸ்விரிவுரைாலின, 1906 இல பிவிரிவுரைசுரிக்கப்பட்ைவருமான டே
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின ாமெது புவிரிவுரைட்சி எனர துண்ைவருமான டேறிக்லக மீது
கவனம மேலுத்த அலழப்புவிடுத்தார், அதில ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி
எழுதி இருந்தார்: “ஐசவிரிவுரைாப்பிய பாட்ைவருமான டோளி வர்க்கத்தின
சாவிரிவுரைடியான
அவிரிவுரைசு
ஆதவிரிவுரைவு
இலலாமெல,
விரிவுரைஷ்யாவில
மதாழிலாள வர்க்கம அதிகாவிரிவுரைத்தில இருக்க முடியாது
எனபசதாடு, அதன தற்காலிக இைவருமான டேத்லத ஒரு நீடித்த
சோேலிே ேர்வாதிகாவிரிவுரைமொக மொற்ர முடியாது. இதில ஒரு
தருணத்திலும அங்சக எந்த ஐயமும கிலைவருமான டேயாது.” ஸ்விரிவுரைாலின
மதாைவருமான டேர்ந்தார்:
இந்த சமெற்சகாள் எனன அர்த்தப்படுத்துகிரது?
"ஐசவிரிவுரைாப்பிய
பாட்ைவருமான டோளி
வர்க்கத்திைவருமான டேமிருந்து
சாவிரிவுரைடியான அவிரிவுரைசு ஆதவிரிவுரைவிலலாமெல", அதாவது
ஐசவிரிவுரைாப்பிய பாட்ைவருமான டோளி வர்க்கம அதிகாவிரிவுரைத்லதக்
லகப்பற்றுவதற்கு முனனர், தனிமயாரு ாாட்டில,
இங்சக
விரிவுரைஷ்யாவில,
சோேலிேத்தின
மவற்றி
ோத்தியமிலலல
எனபலதசய
இது
அர்த்தப்படுத்துகிரது.
“ஒரு முதலாளித்துவ ாாட்லைவருமான டே தனியாக எடுத்துக்
மகாண்ைவருமான டோல" அதில சோேலிே
மவற்றிக்கான
ோத்தியக்கூறு
குறித்த
மலனினின
ஆய்வுலவிரிவுரைகளுக்கும
இந்த
"தத்துவத்திற்கும"
இலைவருமான டேசய மபாதுவாக இருப்பது எனன?
மதளிவாக, இதில எதுவுசமெ மபாதுவாக இலலல.
[26]
ஸ்விரிவுரைாலின, புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை ேர்வசதசியவாதத்தின இைவருமான டேத்தில சதசிய
மீட்சிவாதத்தின (messianism) ஒரு வடிவத்லதக் மகாண்டு
பிவிரிவுரைதியீடு மேய்வது, ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியின கண்சணாட்ைவருமான டேங்கள்
மீதான பினவரும குற்ரச்ோட்டில மதாகுத்தளிக்கப்பட்ைவருமான டேது:
ாமெது புவிரிவுரைட்சியின பலம மெற்றும ஆற்ரலகள் மீது
ாமபிக்லகயினலமெ, விரிவுரைஷ்ய பாட்ைவருமான டோளி வர்க்கத்தின
பலம மெற்றும ஆற்ரல மீது ாமபிக்லகயினலமெ —
இதுசவ
"நிவிரிவுரைந்தவிரிவுரை
புவிரிவுரைட்சி"
தத்துவத்தில
சவரூனறியுள்ளது. [27]
கட்சி சதசிய தற்காப்புவாதத்லத (national defensism) ஏற்பலத
உலைவருமான டேக்கவும, ஏகாதிபத்திய சபாருக்கு எதிவிரிவுரைாக ேர்வசதே
புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேத்லத சாாக்கி சாவிரிவுரைடியாக கவனம
மேலுத்தச் மேய்யவும மலனின சபாவிரிவுரைாடிய சபாது, அவர்
எலத எதிர்த்து சபாவிரிவுரைாடி இருந்தாசவிரிவுரைா அந்த சதசியவாத
சபாக்குகள் மீமளழுச்சி மபற்ரலதசய, ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி மீதான
1924
தாக்குதலும
நிவிரிவுரைந்தவிரிவுரைப்
புவிரிவுரைட்சி
தத்துவத்லத
மெறுதலித்தலும குறித்தன. தனிமயாரு ாாட்டில சோேலிேம

சவலலத்திட்ைவருமான டேத்தின மவளியீைவருமான டோனது, எதிலிருந்து சோவியத்
ஒனறியம எழுந்தசதா அந்த உலக சோேலிே புவிரிவுரைட்சியிலிருந்து
அது அனனியப்பட்ைவருமான டேதில ஒரு தீர்க்கமொன படிலயக் குறித்து
நினரது. ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி எச்ேரித்தவாறு, சவகமொக அதிகரித்து
வந்த அதிகாவிரிவுரைத்துவ உயவிரிவுரைடுக்கில, அவிரிவுரைசியல ஆதவிரிவுரைலவக்
கண்ைவருமான டே இந்த சதசியவாத பினசனாக்கியதனலமெ, சோவியத்
ஒனறியத்தின தலலவிதிலய உலக சோேலிேத்திற்கான
சபாவிரிவுரைாட்ைவருமான டேத்திலிருந்து பிரித்தது. உலக சோேலிேப் புவிரிவுரைட்சியின
மெத்திய
மூசலாபாய
தலலலமெயகமொக
1919
இல
ஸ்தாபிக்கப்பட்ைவருமான டே கமயூனிே அகிலம, சோவியத் ஒனறியத்தின
எதிர்ப்புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை
மவளிாாட்டுக்
மகாள்லகயின
ஒரு
மதாங்குதலேயாக கீழிரக்கப்பட்ைவருமான டேது. 1929 இல சோவியத்
ஒனறியத்திலிருந்து
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி
மவளிசயற்ரப்பட்ைவருமான டேலமெ,
அதிகாவிரிவுரைத்துவ ஆட்சிக்கும உலக சோேலிே புவிரிவுரைட்சிக்கும
இலைவருமான டேயிலான முறிலவ அலைவருமான டேயாளப்படுத்தியது. ஸ்விரிவுரைாலின,
அவவிரிவுரைது கிமவிரிவுரைமளின அலுவலகத்தில பாதுகாப்பு புலைவருமான டேசூழ,
இவிரிவுரைகசிய மபாலிஸ் ஆதவிரிவுரைவுைவருமான டேன ஒரு சதசிய அவிரிவுரைலே ஆட்சி
மேய்தார். ஆனால லிசயான ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி, ாாடு கைவருமான டேத்தப்பட்ைவருமான டே
நிலலயில, அவவிரிவுரைது சிந்தலனகள் மெற்றும அவவிரிவுரைது சபனா
எனர மிகவும ேக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களுைவருமான டேன உலக
சோேலிேப் புவிரிவுரைட்சிக்கான வவிரிவுரைலாற்று நிகழ்ச்சிப்சபாக்லக
மதாைவருமான டேர்வதற்கு
தலலலமெசயற்று,
அதற்காக
அர்ப்பணித்திருந்தார்.
* * * * *
ஸ்விரிவுரைாலினின
துசவிரிவுரைாகத்தனமொன
மெற்றும
சாாக்குநிலல
பிரழ்ந்த மகாள்லககள், 1930 களின சபாது, சடுக்கு ஜேர்மெனியிலும,
பிவிரிவுரைானஸ், ஸ்மபயின மெற்றும இனனும பல ாாடுகளிலும
மதாழிலாள வர்க்கத்லத சீவிரிவுரைழித்த சதாலவிகளுக்கு இட்டுச்
மேனரன.
சோவியத் ஒனறியத்திற்குள் எதிர்ப்புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை சதசியவாத
பிற்சபாக்குத்தனத்தால,
மொர்க்சிே-கலவியூட்ைவருமான டேப்பட்ைவருமான டே
மதாழிலாளர்கள், கட்சி ாைவருமான டேவடிக்லகயாளர்கள், புவிரிவுரைட்சிகவிரிவுரை
புத்திஜீவிகள்
மெற்றும
சோேலிே
ேர்வசதசியவாதத்தின
அடிப்பலைவருமான டேயில
அவிரிவுரைசியலரீதியில
கலவியூட்ைவருமான டேப்பட்டிருந்த
கலலு சமிக்ஞைர்களின
ஒட்டுமமொத்த
தலலமுலரயும
சீவிரிவுரைழிந்த
வடிவத்லத ஏற்ரது. 1936 மெற்றும 1940 க்கு இலைவருமான டேசய
மொஸ்சகா விோவிரிவுரைலணகள் மெற்றும மொமபரும பயங்கவிரிவுரைம
(Great Terror) ஆகியலவ அவிரிவுரைசியல படுமகாலலயின ஒரு
வடிவமொக இருந்தன, குறிப்பாக அலவ ேர்வசதசியவாத
சவலலத்திட்ைவருமான டேத்துைவருமான டேனும மெற்றும சோவியத் அவிரிவுரைசு எதன
அடிப்பலைவருமான டேயில ஸ்தாபிக்கப்பட்ைவருமான டேசதா அந்த புத்திஜீவித
கலாச்ோவிரிவுரைத்துைவருமான டேன அலைவருமான டேயாளம காணப்பட்ைவருமான டே அலனவலவிரிவுரையும
ேரீவிரிவுரைரீதியில நிர்மூலமொக்க இலக்கு லவத்திருந்தன.
1917 அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சிக்கும சோவியத் ஒனறியத்திற்கும
இலைவருமான டேயிலான உரலவப் புரிந்து மகாள்ள சவண்டியது
முக்கியமொனதாகும. பிந்லதயது முந்லதயதில இருந்து
உருவானது. ஆனால அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சியும சோவியத்
ஒனறியமும ேரிேமெமொன நிகழ்வுப்சபாக்கலல. அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சி, உலக சோேலிேப் புவிரிவுரைட்சியின வவிரிவுரைலாற்று ேகாப்தத்தின
மதாைவருமான டேக்கத்லத குறித்தது. சோவியத் ஒனறியத்தின வவிரிவுரைலாறு
அந்த ேகாப்தத்தின ஒரு மிகப் மபரிய அத்தியாயமொக
இருந்தது. அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சிலய, ஒரு ேகாப்தத்தின
மவளிப்பாைவருமான டோகவும சோவியத் ஒனறியத்தின உருவாக்கத்லத,
ஒரு விசஷைைவருமான டேமொன அவிரிவுரைசியல காலகட்ைவருமான டேமொக சாாக்குவதற்கும
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இலைவருமான டேயிலான வித்தியாேத்லத அங்கீகரிப்பது அவிரிவுரைசியல
மமொழியில பிவிரிவுரைதிபலித்தது. முதலாளித்துவ அலமெப்புமுலர
எதிர்காலத்தில
தங்களின
ாாடுகளிலும
தூக்கிமயறியப்படுமமென முனஅனுமொனித்த புவிரிவுரைட்சியாளர்கள்,
அவர்களின எதிர்கால "சோவியத் ஒனறியத்லதக்" குறித்து
சபசியிருக்கமொட்ைவருமான டோர்கள், மொராக அவர்களின "அக்சைவருமான டோபலவிரிவுரை"
குறித்துத்தான சபசியிருப்பார்கள்.
நிச்ேயமொக,
சோவியத்
ஒனறியத்திற்குள்
புவிரிவுரைட்சியின
ோதலனகள் அளப்பரியது தான. அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சி, விரிவுரைஷ்ய
சபவிரிவுரைவிரிவுரைோக இருந்தலத அதிசவகமொக மொற்றியது. புவிரிவுரைட்சிக்கு
முனனர், மெக்கள்மதாலகயில சுமொர் 80 ேதவீதத்தினர்
படிப்பறிவினறி இருந்தனர். குறிப்பிைவருமான டேத்தக்க விதத்தில ஒரு
தலலமுலரக்கும குலரந்த காலத்திற்குள், கலவியறிவினலமெ
ாலைவருமான டேமுலரயளவில
கலளந்மதறியப்பட்ைவருமான டேது.
அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சியின
ஒரு
விலளவாக
உற்பத்தி
கருவிகளின
சதசியமெயமொக்கல,
குறிப்பிைவருமான டேத்தக்க
மபாருளாதாவிரிவுரை
முனசனற்ரங்கலள ோத்தியமொக்கியது.
முதலாளித்துவமஅலலாத அடித்தளத்தில ஒரு முனசனறிய ேமூகத்லத
நிறுவுவது ோத்தியசமெ எனபலத சோவியத் ஒனறியம 74
ஆண்டுகால வவிரிவுரைலாற்றின சபாக்கில எடுத்துக்காட்டியது.
சோவியத்
ஒனறியம
ஒரு
சோேலிே
ேமூகமொக
இருக்கவிலலல.
காட்டிக்மகாடுக்கப்பட்ைவருமான டே
புவிரிவுரைட்சியில
ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி விவரித்தவாறு, அது முதலாளித்துவத்துக்கும
சோேலிேத்துக்கும இலைவருமான டேசய, ஒரு இலைவருமான டேமெருவு ஆட்சியாக,
அதன தலலவிதி இனனமும தீர்மொனிக்க சவண்டிய ஒனராக
இருந்தது.
காட்டுமிவிரிவுரைாண்டித்தனமொன
பயங்கவிரிவுரைத்தின
அடிப்பலைவருமான டேயில ஸ்விரிவுரைாலின ாலைவருமான டேமுலரப்படுத்திய சதசியவாத
மகாள்லககள்,
முடிமவடுக்கும
நிகழ்ச்சிப்சபாக்கில
மதாழிலாளர்களின டுக்கு ஜேனாாயக கட்டுப்பாட்லைவருமான டேக் சகாரும
சோேலிே திட்ைவருமான டேமிைவருமான டேலல சகலிக்கூத்தாக்கியது. ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கி
எலத “மெக்கள் மீதான அதிகாவிரிவுரைத்துவத்தின மபாறுப்பற்ர
மகாடுங்சகானலமெ"
எனறு
வர்ணித்தாசவிரிவுரைா,
அது,
சதலவயிலலல எனர அளவுக்கு மூர்க்கமொக மெற்றும ஆதாவிரிவுரை
வளங்கலள
முவிரிவுரைட்டுத்தனமொக
சீவிரிவுரைழித்ததுைவருமான டேன,
மெனித
உயிர்கலள மகாடூவிரிவுரைமொக வீணடித்தது.
ேமூகத்திற்குள் தனக்மகன ஒரு தனிச்ேலுலக மகாண்ைவருமான டே
இைவருமான டேத்லத உறுதிப்படுத்தி லவப்பதற்காக அவிரிவுரைசு ஒடுக்குமுலர
அங்கங்கள் மீது அதன கட்டுப்பாட்லைவருமான டேப் பயனபடுத்தி,
உரிலமெயினறி அவிரிவுரைசு அதிகாவிரிவுரைத்லதக் லகயில லவத்திருந்த
ஸ்விரிவுரைாலினிே அதிகாவிரிவுரைத்துவம, சோேலிே ேமெத்துவவாதத்தின
மிக அடிப்பலைவருமான டேக் சகாட்பாடுகலளயும மீறியது. முனனாள்
சதாழர்கலளயும எண்ணற்ர மொர்க்சிே புவிரிவுரைட்சியாளர்கலளயும
சித்திவிரிவுரைவலத மெற்றும படுமகாலல மேய்வலத சாாக்கி
தனிப்பட்ைவருமான டேரீதியில
உத்தவிரிவுரைவிட்டிருந்த
ஸ்விரிவுரைாலின,
வவிரிவுரைலாற்றிசலசய
மிக
சமொேமொன
குற்ரவாளிகளின
தவிரிவுரைவரிலேயில இைவருமான டேம மபறுகிரார்.
1938 இல லிசயான ட்மவிரிவுரைாட்ஸ்கியால நிறுவப்பட்ைவருமான டே ாானகாம
அகிலம,
அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சியின
ஒரு
விலளவாக
ோதிக்கப்பட்ைவருமான டே
ேமூக
மவற்றிகள்
அலனத்லதயும
பாதுகாத்தது.
ஆனால
விரிவுரைஷ்ய
புவிரிவுரைட்சியால
ோத்தியமொக்கப்பட்ைவருமான டே
ேமூக
மெற்றும
மபாருளாதாவிரிவுரை
முனசனற்ரத்தின கூறுபாடுகளான அத்தலகய ோதலனகள்
மீதான அதன பாதுகாப்பு, ஸ்விரிவுரைாலினிே ஆட்சிக்கு எதிவிரிவுரைான
ேமெவிரிவுரைேமெற்ர
எதிர்ப்பின
அடிப்பலைவருமான டேயிசலசய,
அலத

அவிரிவுரைசியலரீதியில
தூக்கிமயறிவதற்காக
சபாவிரிவுரைாடுவதனூைவருமான டோகசவ ாைவருமான டேத்தப்பட்ைவருமான டேது.
* * * * *
இந்தாண்டு ாாம எலத நிலனவுகூர்ந்துள்சளாம எனரால
உலக
சோேலிேப்
புவிரிவுரைட்சியின
நூற்ராண்லைவருமான டே
ஆகும.
மபப்விரிவுரைவரி மெற்றும அக்சைவருமான டோபர் 1917 க்கு இலைவருமான டேசய
விரிவுரைஷ்யாவில ாைவருமான டேந்த அதிமுக்கிய ேமபவங்கலள, இந்த
வவிரிவுரைலாற்று
உள்ளைவருமான டேக்கத்தில
தான,
ஆய்வு
மேய்து
விவரித்துள்சளாம. இந்த மோற்மபாழிவுகள், பிற்சபாக்கு
கலவியாளர்கள்
மெற்றும
சோேலிே-விசவிரிவுரைாத
மவகுடுக்கு ஜேன
ஊைவருமான டேகங்களின முடிவிலலா மபாய்லமெப்படுத்தலகள் மெற்றும
அவதூறுகளுக்கு ஒரு இனறியலமெயா அவிரிவுரைசியல மெற்றும
புத்திஜீவித மொற்று மெருந்லத வழங்கி உள்ளன.
1991 இல சோவியத் ஒனறியம கலலக்கப்பட்ைவருமான டேசபாது, அது
உலக
முதலாளித்துவத்தின
ஒரு
முக்கியத்துவமொன
மவற்றியாக புகழப்பட்ைவருமான டேது. நீண்ைவருமான டேகாலமொக இருந்து வந்த
கமயூனிே
மெற்றும
சோேலிே
ஆவியுரு
சவருைவருமான டேன
கலளந்மதறியப்பட்டு விட்ைவருமான டேதாகவும, வவிரிவுரைலாறு முடிவுக்கு
வந்து விட்ைவருமான டேதாகவும!, அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சி அழிவில சபாய்
முடிந்துவிட்ைவருமான டேதாகவும கூரப்பட்ைவருமான டேது. நிச்ேயமொக, அதுசபானர
பிவிரிவுரைகைவருமான டேனங்கள், அதற்கு முந்லதய 74 ஆண்டுகளில எனன
ாைவருமான டேந்திருந்தசதா அவற்லரக் குறித்த ஒரு கவனமொன
ஆய்வால ஆதரிக்கப்பட்டிருக்கவிலலல. இவிரிவுரைண்ைவருமான டோம உலகப்
சபாரில ாாஜி சடுக்கு ஜேர்மெனியின சதாலவியில சோவியத்
ஒனறியம வகித்த மெத்திய பாத்திவிரிவுரைம உட்பைவருமான டே, சோவியத்
ஒனறியத்தின பிவிரிவுரைமொண்ைவருமான டேமொன ோதலனகள் மெட்டுமெலல,
மொராக சோவியத் மெக்களின ேமூக மெற்றும கலாச்ோவிரிவுரை
நிலலலமெகளில
அது
ஏற்படுத்திய
அளப்பரிய
முனசனற்ரங்கள்
எதுவுசமெ
கணக்கில
எடுத்துக்
மகாள்ளப்பைவருமான டேவிலலல.
இருபதாம
நூற்ராண்டு
வவிரிவுரைலாற்றின
முக்கிய
மபாய்லமெப்படுத்தலகள்,
சோவியத்
ோதலனகளின
ஒட்டுமமொத்த
நிலனவுகள்
அலனத்லதயும
மீண்டும
சேகரிக்கப்படுவலதத்
துலைவருமான டேத்தழிக்க
முயனரதற்கு
அப்பாற்பட்டு, அலவ சோேலிேத்தின தலலவிதிலய ஒரு
சதசியவாத அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சியின மோலலாைவருமான டேலகளின
அடிப்பலைவருமான டேயில
அலமெக்க
முயனரன.
அதிகாவிரிவுரைத்லத
சபாலஷிவிக்குகள்
லகப்பற்றியலமெயானது,
விரிவுரைஷ்ய
வவிரிவுரைலாற்றில
ாைவருமான டேந்த
ஒரு
மாறிபிரழ்ந்த,
ேட்ைவருமான டேத்திற்கு
புரமபான, குற்ரகவிரிவுரைமொன ேமபவம எனறும கூைவருமான டே இவற்றில
சித்தரிக்கப்படுகிரது. அலதமயாட்டி, அக்சைவருமான டோபர் குறித்த
நிடுக்கு ஜேமொன சபாலஷிவிக் கருத்துரு ஏளனப்படுத்தப்பட்ைவருமான டேது
அலலது புரக்கணிக்கப்பட்ைவருமான டேது. நீடித்து நிலலத்திருக்கும
வவிரிவுரைலாற்று அவிரிவுரைசியல மதாைவருமான டேர்புகள் எதுவும அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சிக்கு ஒப்பலைவருமான டேக்கப்பைவருமான டேவிலலல.
எவ்வாறிருப்பினும,
அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சியின
ேகல
ேட்ைவருமான டேபூர்வத்தனலமெலயயும மதாைவருமான டேர்புகலளயும இலலாதாக்கும
சாாக்கில, இந்த பிற்சபாக்குத்தனமொன மோலலாைவருமான டேலகள்,
ஒரு
சிறிய
விைவருமான டேயத்லதச்
ோர்ந்திருந்தன:
இருபதாம
நூற்ராண்டில சபார் மெற்றும புவிரிவுரைட்சிலய முனமகாண்டுவந்த
மாருக்கடிகலளயும
முவிரிவுரைண்பாடுகலளயும
உலக
முதலாளித்துவ அலமெப்புமுலர தீர்த்து கைவருமான டேந்து வந்துவிட்ைவருமான டேது
எனபசத அது.
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துலலியமொக இவ்விைவருமான டேத்தில தான, அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சிலயயும
மெற்றும
சோேலிேத்லத
அலைவருமான டேவதற்கான
எதிர்கால
முயற்சிகள் அலனத்லதயும மெதிப்பிழக்கச் மேய்வதற்கான
முயற்சிகள் உலைவருமான டேந்து விழுகினரன. சோவியத் சோேலிே
குடியவிரிவுரைசுகளின ஒனறியம (USSR) கலலக்கப்பட்ைவருமான டேதற்குப்
பினனர் கைவருமான டேந்து மேனறுள்ள கால நூற்ராண்டு காலம,
தீவிவிரிவுரைப்பட்ைவருமான டே
ேமூக,
அவிரிவுரைசியல
மெற்றும
மபாருளாதாவிரிவுரை
மாருக்கடியால குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ாாம ஒரு நீடித்த
சபாரின காலகட்ைவருமான டேத்திற்குள் வாழ்ந்து மகாண்டிருக்கிசராம.
1991
இல
ஈவிரிவுரைாக்
மீதான
முதல
அமமெரிக்க
பலைவருமான டேமயடுப்புக்குப் பினனர் இருந்து, அமமெரிக்க குண்டுகள்
மெற்றும
ஏவுகலணகளால
அழிக்கப்பட்ைவருமான டே
உயிர்களின
எண்ணிக்லக மிக எளிதாக ஒரு மிலலியலனத் தாண்டிச்
மேலகிரது. புவிோர் அவிரிவுரைசியல சமொதலகள் தீவிவிரிவுரைமெலைவருமான டேந்து
வரும
நிலலயில,
ஒரு
மூனராம
உலகப்
சபார்
மவடிப்பானது மிக அதிகமொக தவிர்க்கவியலாத ஒனராக
பார்க்கப்படுகிரது.
2008 மபாருளாதாவிரிவுரை மாருக்கடி, உலக முதலாளித்துவ
அலமெப்புமுலரயின
ஸ்திவிரிவுரைமெற்ரதனலமெலய
அமபலப்படுத்தியது.
ேமூகப்
பதட்ைவருமான டேங்கள்,
ஒரு
நூற்ராண்டிசலசய அதன அதிகபட்ே ேமூக ேமெத்துவமினலமெ
மெட்ைவருமான டேங்களின
பினபுலத்தில,
அதிகரித்து
வருகினரன.
அமமெரிக்காவில வாழும மூனறு மிகப்மபரிய மேலவந்தர்கள்,
இந்ாாட்டு மெக்களில அடிமெட்ைவருமான டே 50 ேதவீதத்தினலவிரிவுரை விைவருமான டேவும
அதிகமொக
மபருமெளவில
மேலவவளத்லதக்
குவித்து
லவத்துள்ளதாக ேமீபத்தில மேய்திகள் மவளியாகி உள்ளன.
மேலவந்தர்கள் "சவறு எவவிரிவுரைாகசவா" உள்ளனர் எனபது
மெட்டுமெலல. அவர்கள், மபருந்திவிரிவுரைளான மெக்கள் ாாளாந்தம
வாழும
யதார்த்தத்தில
இருந்து
முற்றிலும
விலகி,
கிட்ைவருமான டேத்தட்ைவருமான டே
முழுலமெயாக
சவமராரு
கிவிரிவுரைகத்தில
வாழ்கிரார்கள்.
இந்த நிலலலமெ இவ்வாசர சபாய் மகாண்டிருக்க முடியாது
எனபது அவர்களுக்சக மதரியும. ேமூக ேமெத்துவம மெற்றும
டுக்கு ஜேனாாயக
உரிலமெகள்
குறித்த
சிந்தலனகளும,
முனமொதிரிகளும
மெக்களின
ானவில
மிக
ஆழமொக
உள்ளலமெந்துள்ளன.
முதலாளித்துவ
டுக்கு ஜேனாாயகத்தின
பாவிரிவுரைமபரிய அலமெப்புகளால, தீவிவிரிவுரைமெலைவருமான டேந்து வரும ேமூக
சமொதலின அழுத்தத்லதத் தாங்க இயலாததால தான,
ஆளும உயவிரிவுரைடுக்குகள் மிக பகிவிரிவுரைங்கமொக முனனிலும
அதிகமொக
எசதச்ேதிகாவிரிவுரை
ஆட்சி
வடிவங்களுக்கு
திருமபுகினரன.
ட்விரிவுரைமப்
நிர்வாகம,
முதலாளித்துவ
டுக்கு ஜேனாாயகம
உலகளவில
உலைவருமான டேந்துவிட்ைவருமான டேதன
மவறும
ஒசவிரிவுரைமயாரு
அருவருப்பான
மவளிப்பாடு
தான.
முதலாளித்துவ அவிரிவுரைலே ாைவருமான டேத்துவதற்கு இவிரிவுரைாணுவம, மபாலிஸ்
மெற்றும உளவுத்துலர முகலமெகள் வகிக்கும பாத்திவிரிவுரைம
முனனிலும அதிகமொக பகிவிரிவுரைங்கமொக மொறி வருகிரது.

மொராக
நீடித்து
நிலலத்திருக்கும
அபாயகவிரிவுரைமொன
ேமெகாலத்திய அச்சுறுத்தலாகக் லகயாளப்படுகிரது.
அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சி மீதான பழியுலவிரிவுரைகளின அடியிலிருக்கும
அச்ேம, வவிரிவுரைலாற்று மபாய்லமெப்படுத்தலில ஒரு முனனணி
கலவித்துலர நிபுணவிரிவுரைான சபவிரிவுரைாசிரியர் சோன மெக்மீக்கன
(Sean McMeekin) எழுதிய
ஒரு ேமீபத்திய புத்தகத்தில
மவளிப்பாட்லைவருமான டேக் கண்ைவருமான டேது. அவர் எழுதுகிரார்:
1917 இல மதாைவருமான டேங்கிய சித்தாந்த காலத்தில பிரந்த,
மலனினிேம
குறித்த
வருந்தத்தக்க
உண்லமெ
எனனமவனரால, அணுஆயுதங்கலளப் சபாலசவ,
அது, ஒருமுலர உருவாக்கப்பட்டு விட்ைவருமான டேது, இனி
அலத
அழிக்க
முடியாது.
ேமூக
ேமெத்துவமினலமெசயாடு
சேர்ந்து,
அலத
அழிப்பதற்கான
சோேலிேவாதிகளின
இலட்சிய
தூண்டுதலும, எப்சபாதும ாமமிலைவருமான டேசய நிலவும…
கைவருமான டேந்த நூறு ஆண்டுகள் ாமெக்கு ஏதாவது கற்றுக்
மகாடுக்கிரமதனரால, அது ாமெது பாதுகாப்புகலள
இறுக்க சவண்டும எனபலதயும மெற்றும ேமூகத்லத
மேமலமெப்படுத்துவதற்கு
சூளுலவிரிவுரைத்து
ஆயுதபாணியான
தீர்க்கதரிசிகலள
எதிர்க்க
சவண்டும எனபலதயும தான.[28]
அக்சைவருமான டோபர் 27 அனறு நியூ சயார்க் லைவருமான டேமஸில பிவிரிவுரைசுவிரிவுரைமொன
ஒரு கட்டுலவிரிவுரையில, கட்டுலவிரிவுரையாளர் ப்மவிரிவுரைட் ஸ்டீபனஸ்
எச்ேரித்தார்:
முதலாளித்துவம
மெற்றும
நிதிய
சேலவகலள
குற்ரகவிரிவுரைமொக்குவதற்கான
முயற்சிகளும
அனுமொனிக்கத்தக்க
விலளவுகலளக்
மகாண்டுள்ளன… ஒரு நூற்ராண்டு கைவருமான டேந்த பினனரும,
[சோேலிேம
எனும]
நுண்கிருமி
அழித்மதாழிக்கப்பைவருமான டேவிலலல, அலத எதிர்க்கும ாமெது
எதிர்ப்பாற்ரல
இனனும
ஐயத்திற்குரியதாசவ
உள்ளது.
அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சியின நூற்ராண்டு நிலரவில, ஆளும
உயவிரிவுரைடுக்கின மொர்க்சிே-விசவிரிவுரைாத மவறிப் பிவிரிவுரைச்ோவிரிவுரைம ஒரு
தனித்துவமொன மகாலலமவறி குணாமேத்லத ஏற்றுள்ளது.
சோேலிேம மபாருத்தமெற்ரது எனர 1991 க்குப் பிந்லதய
பாோங்குத்தனத்லத இறுதியில லகவிட்ைவருமான டே நியூ சயார்க்
லைவருமான டேமஸ், ஸ்விரிவுரைாலின புகழ் பாடும வாழ்க்லக வவிரிவுரைலாலர
எழுதிய ஆசிரியவிரிவுரைான சிசமொன மேபாக் மமொனமவிரிவுரைஃபிசயாசவிரிவுரை
(Simon Sebag Montefiore) இன ஒரு கட்டுலவிரிவுரைலய பிவிரிவுரைசுரித்தது.
அவர் எழுதினார்:

இந்நூற்ராண்டு மாடுகிலும பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ள எண்ணற்ர
கட்டுலவிரிவுரைகள் மெற்றும நூலகளின சாாக்கம, அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சியின மெதிப்லபக் மகடுப்பதற்காசவ உள்ளது. ஆனால
அக்சைவருமான டோபர்
"மபாருத்தமெற்ரது"
எனர
அறிவிப்புகள்,
இத்தலகய பல பழியுலவிரிவுரைகளில சமெசலாங்கி உள்ள விஷைமெப்
பிவிரிவுரைச்ோவிரிவுரைத்தின
மதானியால
மபாய்யாகிவிடுகினரன.
அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சி ஒரு வவிரிவுரைலாற்றுச் ேமபவமொக அலல,
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ேரியாக ஒரு நூற்ராண்டுக்கு முனனர் விளாடிமிர்
மலனின
ஒழுங்கலமெத்த
அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சி,
சோவியத்
ஒனறியம
உருக்குலலந்த
சபாது,
கற்பலன
மேய்து
பார்க்க
முடியாததாக
இருந்ததுசபாலசவ
இனனும
அதனுைவருமான டேன
மதாைவருமான டேர்புலைவருமான டேயதாக இருக்கினரது.
ஒரு
நூற்ராண்டுக்குப்
பினனரும,
அதன
ேமபவங்கள் மதாைவருமான டேர்ந்து எதிமவிரிவுரைாலித்து ஆர்வமூட்டிக்
மகாண்டிருக்கினர சவலளயில, 1917 அக்சைவருமான டோபர்,
வீவிரிவுரைேரிதமொக, காவியமொக வசீகவிரிவுரைமமிக்க ஒனராக
உயர்ந்து
நிற்கிரது.
அது
ாைவருமான டேந்த
விதத்தில
ாைவருமான டேந்திருக்க
ோத்தியசமெ
இலலல
எனறு

சதானறுமெளவுக்கு அதன விலளவுகள் அந்தளவுக்கு
பிவிரிவுரைமொண்ைவருமான டேமொக இருந்தன.
[இலைவருமான டேக்கால] அவிரிவுரைோங்கம அவலவிரிவுரை [மலனிலன]
கண்டுபிடித்து மகானறிருக்கலாம, ஆனால அது
அவ்வாறு மேய்யத் தவறியது. அவர் மவனரார். [29]
மிகவும பிவிரிவுரைபலமொன அந்த அமமெரிக்க பத்திரிலகயில
பிவிரிவுரைசுவிரிவுரைமொன இந்த அறிக்லகலய மகாண்டு பார்த்தால,
தாவிரிவுரைாளவாத
கமயூனிே-விசவிரிவுரைாதத்திற்கும
பாசிேத்திற்கும
இலைவருமான டேயிலான சவறுபாடு கிட்ைவருமான டேத்தட்ைவருமான டே முழுலமெயாக அழிந்து
விடுகிரது.
பாரிய
மதாழிலாள-வர்க்க
இயக்கத்தின
மிகப்மபரும தலலவவிரிவுரைான மலனின, மகாலலப்பட்டிருக்க
சவண்டுமொம.
நியூ சயார்க் லைவருமான டேமஸின தாவிரிவுரைாளவாத
பதிப்பாசிரியர்களின
ஒப்புதலுைவருமான டேன,
மமொனமவிரிவுரைஃபிசயாசவிரிவுரை
எழுதுகிரார்,
லுக்மேமசபர்க்
மெற்றும
லீப்மனக்ட்
ஐ
பாசிேவாதிகள்
லகயாண்ைவருமான டேலதப்
சபால
அவலவிரிவுரை
லகயாண்டிருக்க சவண்டுமொம. இதில உள்ள சேதி எனன?
முதலாளித்துவத்லத சோேலிேம அச்சுறுத்துகிரது எனரால,
சோேலிே இயக்கங்களின தலலவர்கலள சவட்லைவருமான டேயாடி,
மகானறு தள்ளுங்கள் எனபதுதான. இவ்வளவும, “வவிரிவுரைலாற்று
முடிவு”க்காக தாவிரிவுரைாளவாத டுக்கு ஜேனாாயகத்தின மவற்றிக்காக!
மமொனமவிரிவுரைஃபிசயாசவிரிவுரை இன கருத்துக்கலளப் சபானரலவ,
முதலாளித்துவ ேமுதாயத்தின புத்திஜீவித பாதுகாவலர்களது
தார்மீக சீர்குலலலவ மெட்டுமெலல, மொராக அவர்களின
ஒழுக்கக்சகடு
மெற்றும
அவாமபிக்லகக்கும
ோனறு
பகிர்கினரன.
மொர்க்சிேம, சோேலிேம மெற்றும கமயூனிேத்லத மெதிப்பிழக்க
மேய்ய எத்தலன முயற்சிகள் இருந்தாலும, உலழக்கும
மெக்கள் இனனமும முதலாளித்துவத்திற்கு ஒரு மொற்றீட்லைவருமான டே
ஏக்கத்துைவருமான டேன எதிர்பார்க்கினரனர். 28 வயதுக்கு குலரந்த
அமமெரிக்கர்களிலைவருமான டேசய (Millennials) மபரும ேதவீதத்தினர் ஒரு
முதலாளித்துவ ேமூகத்லத விைவருமான டே ஒரு சோேலிே அலலது
கமயூனிே
ேமூகத்தில
வாழ
விருமபுவலத
புதிய
கருத்துக்கணிப்பு ஒனறு எடுத்துக்காட்டுகிரது.
ஃபிவிரிவுரைானஸ் மமெஹ்ரிங் ேரியாக இருந்தார். புவிரிவுரைட்சிகள்
நீண்ைவருமான டேகாலத்திற்கு உயிர் வாழ்கினரன. அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சி,
வவிரிவுரைலாற்றில மெட்டுமெலல, நிகழ்காலத்திலும உயிர் வாழ்கிரது.
* * * * *
இந்த நூற்ராண்டு மாடுகிலும, ாானகாம அகிலத்தின
அலனத்துலகக்
குழு
(ICFI)
அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சியின
சதாற்றுவாய்கள்
மெற்றும
முக்கியத்துவத்லத
ஆய்வு
மேய்தும,
விவரித்தும
அதன
நூற்ராண்லைவருமான டே
நிலனவுகூர்ந்துள்ளது.
அக்சைவருமான டோபர்
புவிரிவுரைட்சி,
அதன
அடித்தளத்தில
மகாண்டிருந்த
ேர்வசதே
சோேலிே
சவலலத்திட்ைவருமான டேத்லத பிவிரிவுரைதிநிதித்துவம மேய்யும ஒசவிரிவுரை அவிரிவுரைசியல
சபாக்காக, ாானகாம அகிலத்தின அலனத்துலகக் குழு
(ICFI) இந்த முக்கிய வவிரிவுரைலாற்றுப் பணிலயச் மேய்துள்ளது.
ாானகாம
அகிலம,
உலக
சோேலிேப்
புவிரிவுரைட்சி
சவலலத்திட்ைவருமான டேத்தின
ேமெகாலத்திய
மவளிப்பாைவருமான டோகும.
இப்சபாலதய
இந்த
தீர்க்கவியலாத
முதலாளித்துவ
மாருக்கடிக்
காலகட்ைவருமான டேத்தில,
இந்த
சவலலத்திட்ைவருமான டேம
மீண்டுமமொருமுலர
ஆழ்ந்த
மபாருத்தத்லதப்
மபற்று
வருகிரது.

உலக சோேலிேத்திற்காக சபாவிரிவுரைாைவருமான டே எமமுைவருமான டேன இலணயுமொறு
உலமகங்கிலுமொன
மதாழிலாளர்கள்
மெற்றும
இலளு சமிக்ஞைர்களுக்கு ாாம அலழப்புவிடுக்கிசராம.
அக்சைவருமான டோபர் புவிரிவுரைட்சியின முனனுதாவிரிவுரைணம நீடூழி வாழ்க!
ாானகாம அகிலத்தின அலனத்துலகக் குழு நீடூழி வாழ்க!
உலக
சோேலிேப்
முனசனறுசவாம!

புவிரிவுரைட்சியின

மவற்றிலய

சாாக்கி

********
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