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மடிவுக்கு வர இரக்கும் இவ் ஆண்டின் மிகத் கத் திகத் தொடக்கத்தில
உலக சோகத் தொோலிோ வலலத் ிளம் பின்வரருமகத் தொறு எழுதியத:
“உலக மிலகத் தொளித்தவத்லி ஒர ஆவி அச்சுறுத்திக்
கத் தககத் தொண்டிரக்கிறத:  அத ரஷ்ய புரட்சி என்னும்

ஆவியுரவகத் தொகும். இந்ி வகத் தொக்கியம் மிலகத் தொளித்தவ
வரலகத் தொற்றகத் தொசிரியர்கள் ருமற்றும் பத்திரிலகயகத் தொளர்களிதிரிகையாளர்களினகத் தொல
அக்சடகத் தொபர் புரட்சி அவிகத் தொனிக்கப்பட்ட விித்தில மிகச்
கத் தோறிவகத் தொதிரிகையாளர்களின வலகயில ஊர்ஜிிப்படுத்ிப்பட்டிரக்கிறத.
வரடத்தின் மில ருமகத் தொிங்களில,  வரணலதிரிகையாளர்களினயகத் தொதிரிகையாளர்களினத
சிடுமூஞ்சித்ிதிரிகையாளர்களினருமகத் தொகவும் நிரகத் தொகரிப்பிகத் தொகவும் இரந்ித,  அிற்கு
சிறந்ி எடுத்தக்ககத் தொட்டு கத் தோன்ற ருமகத் தொர்ச் ருமகத் தொித்தில இலண்டன்
ரிவ்யூ ஆஃப் புக்ஸ இல கத் தவளியகத் தொதிரிகையாளர்களின வரலகத் தொற்றகத் தொசிரியர் ஷீலகத் தொ

பிட்ஸபகத் தொட்ரிக்கின் சருமசலகத் தொட்டருமகத் தொதிரிகையாளர்களின கரத்த:  ”சிகத் தொலவிலயப்
சபகத் தொல சிகத் தொற்பத எதவுமிலலல,  புரட்சியின் நூற்றகத் தொண்லட
அணுகும் வரலகத் தொற்றகத் தொசிரியர்களுக்கு சோகத் தொவியத் ஒன்றியத்தின்
ருமலறவகத் தொதிரிகையாளர்களினத தணிசபகத் தொட்டு மூடி விட்டலிப் சபகத் தொல இரக்கிறத.
புரட்சி குறித்த அவோரகதியில வரம் புதிய புத்ிகங்களில,
கத் தவகு சில ருமட்டுசரும அின் நீடிக்கும் மக்கியத்தவம் குறித்த
வலுவகத் தொக வகத் தொதிடுகின்றதிரிகையாளர்களின,  அசஅநேகருமகத் தொதிரிகையாளர்களினலவ ஒர வரத்ித்லி
கத் தவளிப்படுத்தவிகத் தொக இரக்கின்றதிரிகையாளர்களின....  சோகத் தொோலிோம் என்பத

அிலதிரிகையாளர்களினப் சபோகத் தொருமல இரப்பசி அநேலலத என்ற அளவுக்கு ஒர
ககத் தொதிரிகையாளர்களினலநீரகத் தொய் இரக்கிறத.”

ஆதிரிகையாளர்களினகத் தொல வரடம் மன்அநேகர அநேகர,  ஒர பிரளயகரருமகத் தொதிரிகையாளர்களின சபகத் தொரின்

கத் தபரகும் அச்சுறுத்ில, ருமற்றும், உலக அரசியல ஸதிரமின்லரும
ருமற்றும் தீவிரருமலடயும் ோமூகப் பிட்டங்களின் அன்றகத் தொட
கத் தவளிப்பகத் தொடுகள் ஆகியவற்றின் ருமத்தியில,  வரணலதிரிகையாளர்களினகளின்
கத் திகத் தொனி மன்கத் ததிரிகையாளர்களினப்சபகத் தொதினும் ஒர இரண்ட ின்லருமலயப்
கத் தபறத் கத் திகத் தொடங்கியத.  1991  இல ஸரகத் தொலினிோ
அதிககத் தொரத்தவத்ிகத் தொல சோகத் தொவியத் ஒன்றியம் கலலக்கப்பட்டிகத் தொதிரிகையாளர்களினத

சோகத் தொோலிோப் புரட்சியின் ஆவியுரலவ என்கத் தறன்லறக்குருமகத் தொய்
ஒழித்தவிட்டிரந்ிிகத் தொக கத் தோகத் தொலலப்பட்டத.  ஆதிரிகையாளர்களினகத் தொல கத் தலனின்

ிலலலருமயில அநேடந்ி அந்ிப் புரட்சியின் ோரியகத் தொதிரிகையாளர்களின நூற்றகத் தொண்டு
திதிரிகையாளர்களினம் கத் தஅநேரங்கிய சவலளயில, மிலகத் தொளித்தவ வர்க்கம் “அந்ி
கிழவனுக்குள் இத்ிலதிரிகையாளர்களின இரத்ிம் இரக்குகத் தருமன்று யகத் தொர்

கண்டிரக்க மடியும்?”  என்று சகட்ட சீருமகத் தொட்டி ருமக்பகத் தொத் இன்

நிலலயில ின்லதிரிகையாளர்களினக் கண்டத.

அநேவம்பர் 6  அன்று நியூசயகத் தொர்க் லடம்ஸில கத் தவளியகத் தொதிரிகையாளர்களின ஒர

கட்டுலரயில,  வலத-ோகத் தொரி வரலகத் தொற்றகத் தொசிரியரகத் தொதிரிகையாளர்களின லோருமன் சோபகத் தொக்
கத் தருமகத் தொண்சடஃபிசயகத் தொரி எழுதிதிரிகையாளர்களினகத் தொர்:  “மிகச்ோரியகத் தொக
நூறகத் தொண்டுகளுக்கு மன்திரிகையாளர்களினகத் தொல விளகத் தொடிமிர் கத் தலனிதிரிகையாளர்களினகத் தொல
ஒழுங்கலருமக்கப்பட்ட அக்சடகத் தொபர் புரட்சியகத் தொதிரிகையாளர்களினத,  சோகத் தொவியத்
ஒன்றியம் உரக்குலலந்ி சபகத் தொத கற்பலதிரிகையாளர்களின கத் தோய்தம்

பகத் தொர்த்திரக்க மடியகத் தொி வழிகளில, இப்சபகத் தொதம்
ககத் தொலப்கத் தபகத் தொரத்ித்லிக் கத் தககத் தொண்டிரக்கிறத.”
சபகத் தொலஷிவிக்குகளின் கத் தவற்றி கத் திகத் தொடர்ந்தம் “அதிர்வலலகலளக்
கத் தககத் தொண்டிரக்கிறத,  ஆிர்சிக்கிறத”  என்பதடன் “ககத் தொவியருமகத் தொக,
பகத் தொரம்பரியக் கலியகத் தொக,  ருமதிரிகையாளர்களினலி ருமயக்குவிகத் தொக
விஸவரூபகத் தருமடுக்கிறத” என்று இறுக்கத்தடன் அவிகத் தொனித்ிகத் தொர்.
கத் தலனிலதிரிகையாளர்களின கத் தககத் தொலலகத் தோய்வின் மூலம் புரட்சிலயத்
சிகத் தொற்கடிக்கத் ிவறிய ரஷ்ய மிலகத் தொளித்தவ இலடக்ககத் தொல

அரோகத் தொங்கத்தின் சிகத் தொலவி குறித்த கத் தருமகத் தொண்சடஃபிசயகத் தொரி
புலம்பிதிரிகையாளர்களினகத் தொர். 

அசிஅநேகத் தொளில,  வகத் தொஷிங்டன் சபகத் தொஸடில, கம்யூனிோ-விசரகத் தொி

வரலகத் தொற்றகத் தொசிரியரகத் தொதிரிகையாளர்களின ஆன் ஆப்பிள்பகத் தொம்,  மிலகத் தொளித்தவம்

இன்னும் சோகத் தொோலிோப் புரட்சியின் அச்சுறுத்ிலகத் தொல
பகத் தொதிப்புக்குள்ளகத் தொகத்ிக்க நிலலயிலிகத் தொன் இரக்கிறத என்றும்,
அரோகத் தொங்கங்கள் கத் தருமத்ிதிரிகையாளர்களினருமகத் தொக இரக்கக் கூடகத் தொத என்றும்
எச்ோரித்ிகத் தொர்.  புரட்சிகர சோகத் தொோலிஸடுகளின் எண்ணிக்லக மிகக்
குலறவகத் தொகத்ிகத் தொன் உள்ளத என்றசபகத் தொதிலும்,  அவர்களின்

ோகத் தொத்தியத்திறலதிரிகையாளர்களின குலறத்த ருமதிப்பிடப்பட்டு விடக் கூடகத் தொத

என்றகத் தொர். “ஞகத் தொபகத்தில இரக்கட்டும்,” ஆப்பிள்பகத் தொம் எழுதிதிரிகையாளர்களினகத் தொர்,
“1917  இன் கத் திகத் தொடக்கத்தில...  பின்திரிகையாளர்களினகத் தொளில சபகத் தொலஷிவிக்குகள்
எதிரிகையாளர்களின உலகத்திற்குத் கத் திரியவந்ி ருமனிிர்களில அசஅநேகம் சபர்
ோமூகத்தின் விளிம்புகளில இரந்ி ோதிககத் தொரர்களகத் தொகவும்
கற்பலதிரிகையாளர்களினயுலகத்தில மிிப்பவர்களகத் தொகவும் இரந்ிதிரிகையாளர்களினர்.  வரடம்
மடிவிற்குள் பகத் தொர்த்ிகத் தொல,  அவர்கள் ரஷ்யகத் தொலவ அநேடத்தம்
நிலலக்கு வந்தவிட்டிரந்ிதிரிகையாளர்களினர்.”  இவ்வகத் தொறகத் தொக,  1917  இன்
படிப்பிலதிரிகையாளர்களின கத் திளிவகத் தொய் இரக்கிறத:  “ஒர அலருமப்புமலற
மிகவும் பலவீதிரிகையாளர்களினருமகத் தொதிரிகையாளர்களினகத் தின்றகத் தொல,  எதிர்க்கட்சிகள் மிகவும்
பிளவுபட்டுக் கிடந்ிகத் தின்றகத் தொல,  ஆளும் ஒழுங்கு மிகவும்
சருமகத் தொோருமலடந்த கிடந்ிகத் தின்றகத் தொல,  தீவிரவகத் தொதிகள் யகத் தொரசரும
அவர்கலள எதிர்பகத் தொர்த்திரகத் தொி இடங்களில ோடுதியில
லருமயத்திற்கு வந்தவிட மடியும்.”

மிகவும் வர்க்க-அநேதிரிகையாளர்களினவகத் தொதிரிகையாளர்களின மிலகத் தொளித்தவ
வரலகத் தொற்றகத் தொசிரியர்களுக்கு சஅநேர்ருமகத் தொறகத் தொய்,  குட்டி-மிலகத் தொளித்தவ
சபகத் தொலி-இடதகளத பிரதிநிதிகள் இன்லறய உலகில
சோகத் தொோலிஸடுகளுக்ககத் தொதிரிகையாளர்களின ித்தவகத் தொர்த்ி வழிககத் தொட்டியகத் தொக ருமற்றும்
அரசியல மன்ருமகத் தொதிரியகத் தொக அக்சடகத் தொபர் புரட்சியின் அத்தியகத் தொவசிய
கத் தபகத் தொரத்ிமின்லருமலயத் கத் திகத் தொடர்ந்தம் வலியுறுத்திதிரிகையாளர்களினர்.
கத் தலனினுக்கும், இன்னும் ட்கத் தரகத் தொட்ஸகிக்கும் கூட ோம்பிரிகத் தொயருமகத் தொதிரிகையாளர்களின
ஒர அஞ்ோலி கத் தோலுத்தவதில எந்ித் ிவறும் இலலலத்ிகத் தொன்.

ஆதிரிகையாளர்களினகத் தொல,  அநேலடமலற விடயத்தில,  சபகத் தொலஷிவிோத்தின் ருமற்றும்
அக்சடகத் தொபர் புரட்சியின் ித்தவம்,  அரசியல ருமற்றும்
அனுபவத்தில குறிப்பகத் தொக ோருமககத் தொல உலகத்திற்குப் கத் தபகத் தொரத்ிருமகத் தொய்
அங்சக அதிகருமகத் தொய் ஏதமிலலல.  அக்சடகத் தொபர் புரட்சி
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நூற்றகத் தொண்லடக் குறிக்கும் விிருமகத் தொதிரிகையாளர்களின ஜகத் தொக்சககத் தொபின் இிழின்
சிறப்புப் பதிப்பு ஒன்றில இந்ி திவகத் தொலகத் தொதிரிகையாளர்களின கண்சணகத் தொட்டம்
அின் மிக நிலறவகத் தொதிரிகையாளர்களின கத் தவளிப்பகத் தொட்லடக் கண்டிரந்ித.
சககத் தொதிரிகையாளர்களினர் கிலபகத் தொட்ரிக் ருமற்றும் அசடதிரிகையாளர்களினர் உஸருமகத் தொனி எழுதிய
“புதிய கம்யூனிஸடுகள்” என்ற ிலலப்பிலகத் தொதிரிகையாளர்களின ஒர கட்டுலர

பின்வரம் ிலலப்புவகத் தொோகத்தடன் கத் திகத் தொடங்குகிறத: “இத 2017 ம்

ஆண்டு.  1917  இன் பிரச்சிலதிரிகையாளர்களினகலளக் குறித்த கவலல
கத் தககத் தொள்வலி நிறுத்ி சவண்டிய ோருமயம்.”

இந்ி அறிவுலர அசடதிரிகையாளர்களினரம் உஸருமகத் தொனியும் கத் தவளிப்பலடயகத் தொக
அநேம்புவலிப் சபகத் தொல அத்ிலதிரிகையாளர்களின அோலகத் தொதிரிகையாளர்களினத இலல.  அலர

நூற்றகத் தொண்டுக்கு மன்திரிகையாளர்களினர் “புதிய இடத” ிதிரிகையாளர்களினக்கு

அடித்ிளருமகத் தொகக் கத் தககத் தொண்டிரந்ி அடிப்பலடக் கரத்ிகத் தொக்கம்
இதிகத் தொன்.  1968  இல சபகத் தொலசவ,  “1917  பிரச்சிலதிரிகையாளர்களினகலளக்

குறித்த கவலலப்படுவலி நிறுத்ி” விடுக்கப்படும்
அலழப்பகத் தொதிரிகையாளர்களினத,  ஒர புரட்சிகர ருமகத் தொர்க்சிோ அரசியல கட்சியின்

ிலலலருமயில கத் திகத் தொழிலகத் தொள வர்க்கத்ிகத் தொல அரசியல அதிககத் தொரம்,

மின்மலறயகத் தொகவும் இதவலரயில ஒசரகத் தயகத் தொர

ிடலவயகத் தொகவும் லகப்பற்றப்பட்டின் ித்தவம்,
சவலலத்திட்டம்,  சககத் தொட்பகத் தொடுகள் ருமற்றும் மூசலகத் தொபகத் தொயப்
படிப்பிலதிரிகையாளர்களினகலள ஆய்வுகத் தோய்விற்கு எதிரகத் தொக
கத் தோலுத்ிப்படுகிறத.  இரபிகத் தொம் நூற்றகத் தொண்டின் பகத் தொலியில
கத் திகத் தொழிலகத் தொள வர்க்கம் மிலகத் தொளித்தவத்லி புரட்சிகரருமகத் தொகத்
தூக்கிவீசுவிற்குக் கிட்டிய பல ோந்ிர்ப்பங்கள் ிடம்புரளச்
கத் தோய்யப்பட்டதிலும் சிகத் தொலவி கண்டதிலும் ஸரகத் தொலினிோம்,  ோமூக
ஜதிரிகையாளர்களினஅநேகத் தொயகம்,  ருமத்தியவகத் தொிம் ருமற்றும் அரசியல
ோந்ிர்ப்பவகத் தொித்தின் பிற வடிவங்கள் வகித்ி பகத் தொத்திரம் குறித்ி

எந்ி ஆய்வும் கூடகத் தொத என்பதம் ”புதிய இடத” ருமற்றும் அின்

சபகத் தொலி-இடத வம்ோகத் தொவளிகளத “வரலகத் தொற்லற ருமறப்சபகத் தொம்”

அணுகுமலறயின் ஒர தலணவிதியகத் தொக இரக்கிறத.  சபகத் தொலி-
இடதகளகத் தொல ஊக்குவிக்கப்படும் ஞகத் தொபகருமறதியகத் தொதிரிகையாளர்களினத,
எலலகத் தொவற்றுக்கும் சருமல,  ட்கத் தரகத் தொட்ஸகிோம் ருமற்றும் அநேகத் தொன்ககத் தொம்
அகிலத்தின் வரலகத் தொறு ருமற்றும் சவலலத்திட்டத்லி கற்பிற்கும்

அதில தீவிரருமகத் தொக ஈடுபடுவிற்கும் எதிரகத் தொக

மன்கத் ததிரிகையாளர்களினடுக்கப்படுகின்றத.

எதிர்பகத் தொர்க்கத்ிக்க வலகயில,  ோருமககத் தொல சோகத் தொோலிோ ித்தவத்தின்
ஒர உிகத் தொரணவடிவருமகத் தொக நியூசயகத் தொர்க் லடம்ைம்ஸகத் தொல
விளம்பரப்படுத்ிப்படுகின்றதம் பகத் தொரகத் தொட்டப்படுகின்றதருமகத் தொதிரிகையாளர்களின

ஜகத் தொக்சககத் தொபின் இிழின் கத் தபகத் தொதவகத் தொதிரிகையாளர்களின குணகத் தொம்ோங்களகத் தொக விளங்கக்

கூடிய சிடுமூஞ்சித்ிதிரிகையாளர்களினருமகத் தொதிரிகையாளர்களின ருமற்றும் சருமசலகத் தொட்டருமகத் தொதிரிகையாளர்களின வகத் தொி
வலககளகத் தொல கிலபகத் தொட்ரிக்-உஸருமகத் தொனி கட்டுலர நிரம்பி வழிகிறத.
“இரபிகத் தொம் நூற்றகத் தொண்டு சோகத் தொோலிோம் சிகத் தொலவிககத் தொணும்
ிலலவிதிலயசய கத் தககத் தொண்டிரந்ிசிகத் தொ இலலலசயகத் தொ,  அநேகத் தொம்

இப்சபகத் தொத ஒர புதிய ோககத் தொப்ித்தில வகத் தொழ்கிசறகத் தொம்” அந்ி

ஆசிரியர்கள் எழுதகின்றதிரிகையாளர்களினர்.  அந்ி “புதிய ோககத் தொப்ிம்” என்திரிகையாளர்களின

என்பலிசயகத் தொ,  அலலத அத அக்சடகத் தொபர் புரட்சியின்
ோககத் தொப்ித்தில இரந்த அடிப்பலடயில எப்படி சவறுபட்டத
என்பலிசயகத் தொ இன்திரிகையாளர்களினகத் தின்று ோரியகத் தொக விளக்ககத் தொருமல, கிலபகத் தொட்ரிக்-
உஸருமகத் தொனி கத் தவறுருமசதிரிகையாளர்களின திட்டவட்டம் கத் தோய்கின்றதிரிகையாளர்களினர்:  “இன்று,
ஒர நூறு ஆண்டுகளின் பின்திரிகையாளர்களினர்,  உலகம் ருமகத் தொறி

விட்டிரக்கிறத.  [?]  இன்லறய அரசியல பணிகள் எந்ி

இடத்திலும் 1918  இல சபகத் தொலஷிவிக்குகள்
மகம்கத் தககத் தொடுத்ிவற்லற ஒத்ிலவயகத் தொக இலலல.  [??]

ஏககத் தொதிபத்தியங்களுக்கு இலடயிலகத் தொதிரிகையாளர்களின கத் தககத் தொலலபகத் தொிகப்
சபகத் தொரிதிரிகையாளர்களினகத் தொல கத் தககத் தொந்ிளிப்புற்றிரந்ி ஒர உலகத்லி

சபகத் தொலஷிவிக்குகள் கத் தபற்றிரந்ிதிரிகையாளர்களினர்;  அநேகத் தொம் இதவலர

பதிவுகத் தோய்யப்பட்ட வரலகத் தொற்றில மிக அலருமதியகத் தொதிரிகையாளர்களின
ககத் தொலகட்டத்தில வகத் தொழ்கிசறகத் தொம்.” [???]

இந்ி அரசியல ரிப் வகத் தொன் விங்கிள்கள் (Rip Van Winkles) கடந்ி

ககத் தொல நூற்றகத் தொண்டு ககத் தொலருமகத் தொக அநேன்கு தூங்கி விட்டகத் தொர்கள் சபகத் தொல
கத் திரிகிறத,  ஈரகத் தொக் மீிகத் தொதிரிகையாளர்களின இரண்டு பலடகத் தயடுப்புகள்,
1990 களின் பகத் தொலகன் சபகத் தொர்கள்,  ஆபிரிக்ககத் தொவில
ஏககத் தொதிபத்தியத்ிகத் தொல தூண்டிவிடப்பட்ட பல இரத்ி ஆறுகள்,

ருமற்றும் “பயங்கரவகத் தொித்தின் மீிகத் தொதிரிகையாளர்களின சபகத் தொர்” இன் கடந்ி
பதிதிரிகையாளர்களினகத் தொறு ஆண்டுகளின் ஒர பின்விலளவகத் தொக ருமத்திய கிழக்கு
ருமற்றும் ருமத்திய ஆசியகத் தொவின் கத் தபரம்பகுதியில கட்டவிழ்த்த
விடப்பட்டிரக்கும் கத் தபகத் தொதவகத் தொதிரிகையாளர்களின படுகத் தககத் தொலலகள்
இவற்லறகத் தயலலகத் தொம் அவர்கள் கவனிக்கசவயிலலல சபகத் தொலும்.
”பதிவுகத் தோய்யப்பட்ட வரலகத் தொற்றின் இந்ி மிக அலருமதியகத் தொதிரிகையாளர்களின

ககத் தொலகட்டத்தில” பல மிலலியன் ருமக்கள்
கத் தககத் தொலலப்பட்டிரக்கிறகத் தொர்கள் ககத் தொயப்படுத்ிப்பட்டிரக்கிறகத் தொர்கள்,
சககத் தொடிக்கணக்ககத் தொசதிரிகையாளர்களினகத் தொர் வீடிழந்ிவர்களகத் தொக அநேகத் தொடிழந்ிவர்களகத் தொக
ஆக்கப்பட்டிரக்கிறகத் தொர்கள். 

”உலகின் உலழக்கும் வர்க்கங்கள் மன்அநேகர்ந்த

விட்டிரக்கின்றதிரிகையாளர்களின” ஜகத் தொக்சககத் தொபின் இிழின் ித்தவகத் தொசிரியர்கள்

அறிவிக்கிறகத் தொர்கள்.  “கற்பலதிரிகையாளர்களினயுலகக் கதிரிகையாளர்களினவுககத் தொணல” ககத் தொலம்

சபகத் தொய்விட்டத.  ருமகத் தொறகத் தொக,  “இத பலழய சகள்விகளுக்ககத் தொதிரிகையாளர்களின
பலழய பதிலகள் குறித்த அநேகத் தொம் கவலலப்படுவலி

நிறுத்திவிட்டு, உலழக்கும் ருமக்கள் இப்சபகத் தொத சகட்டுக்
கத் தககத் தொண்டிரக்கும் சகள்விகள் குறித்த கவலலப்படுவிற்ககத் தொதிரிகையாளர்களின

சஅநேரருமகத் தொகும்.”  இத கத் தலனின், ட்கத் தரகத் தொட்ஸகியின் ககத் தொலருமலலவகத் தொம்,

ருமகத் தொறகத் தொக...  ோகத் தொண்டர்ஸ, சககத் தொர்பினின் ககத் தொலருமகத் தொம்!  ஓய்ந்த சபகத் தொதிரிகையாளர்களின

சீர்திரத்ிவகத் தொித்தின் இந்ி இரண்டு பரிிகத் தொபகரருமகத் தொதிரிகையாளர்களின
பிரதிநிதிகள் “உலகத்லி ருமகத் தொற்றுவதில குறியகத் தொக இரக்கின்ற

சககத் தொடிக்கணக்ககத் தொதிரிகையாளர்களின ருமக்களின்” உண்லருமயகத் தொதிரிகையாளர்களின குரலகளகத் தொக
பகத் தொரகத் தொட்டப்படுகின்றதிரிகையாளர்களினர்.  அகத் தருமரிக்க ஜதிரிகையாளர்களினஅநேகத் தொயகக் கட்சி ருமற்றும்

ஐக்கிய இரகத் தொச்சிய கத் திகத் தொழிற் கட்சி ஆகிய உலகின் மிகப்
பிற்சபகத் தொக்ககத் தொதிரிகையாளர்களின மிலகத் தொளித்தவ-ஏககத் தொதிபத்தியக் கட்சிகள்

இரண்லடக் ககத் தொப்பகத் தொற்றுவதில “குறியகத் தொக இரக்கின்ற” இரண்டு
ருமனிிர்களின் ிலலலருமயில இந்ி புரட்சிகர இலட்சியம் எப்படி
ோகத் தொதிக்கப்படும் என்பலி கிலபகத் தொட்ரிக்கும் உஸருமகத் தொனியும்
விளக்கத் ிவறுகிறகத் தொர்கள்.

* * * *

கடந்ி பன்னிரண்டு ருமகத் தொிங்களில அநேகத் தொன்ககத் தொம் அகிலத்தின்
அலதிரிகையாளர்களினத்தலகக் குழுவகத் தொதிரிகையாளர்களினத 1917  இன் நிகழ்வுகளுடனும்
சபகத் தொலஷிவிோத்தின் புரட்சிகர ோர்வசிோ
சவலலத்திட்டத்தடனுருமகத் தொதிரிகையாளர்களின அின் ஆழருமகத் தொதிரிகையாளர்களின வரலகத் தொற்று ருமற்றும்
அரசியல இதிரிகையாளர்களினம்ககத் தொணலல கத் தவளிப்படுத்தகின்றிகத் தொதிரிகையாளர்களின ஒர
விித்தில அக்சடகத் தொபர் புரட்சியின் நூற்றகத் தொண்லட
அனுோரித்திரக்கிறத.  ரஷ்யகத் தொவுக்குள்ளும் ோரி ோர்வசிோ
அளவிலும் ோரி அந்ி புரட்சிகர ஆண்டின் மக்கிய அரசியல,
ோமூக ருமற்றும் கலகத் தொச்ோகத் தொர நிகழ்வுகலள சிடிப் பின்கத் தோலகின்ற
1917  ஆம் ஆண்டின் ஒர விரிவகத் தொதிரிகையாளர்களின வகத் தொரகத் தொந்திர நிகழ்வுப்
பட்டியலல உலக சோகத் தொோலிோ வலலத் ிளத்தில பதிவிட்டதம்

2 Final reflections on the centennial year of the October Revolution



எங்கள் அனுோரிப்பு நிகழ்வில இடம்கத் தபற்றிரந்ித. 1917  ஆம்

ஆண்டின் மக்கிய அரசியல, ித்தவகத் தொர்த்ி சருமகத் தொிலகள் மீத

கவதிரிகையாளர்களினம்குவித்ி அசிசஅநேரத்தில, ரஷ்யப் பகத் தொட்டகத் தொளி வர்க்கத்தின்
ருமகத் தொகத் தபரம் புரட்சிகர இயக்கம் கட்டவிழ்ந்ி அந்ி ோமூக ருமற்றும்
புத்திஜீவிி சூழலத ஒர உணர்லவ வழங்குவிற்கும் அத
மலதிரிகையாளர்களினந்ித.  1917  இன் பிப்ரவரி ருமற்றும் அக்சடகத் தொபர்
புரட்சிகளில சபகத் தொலஷ்விக் கட்சி மகம்கத் தககத் தொடுத்ி ித்தவம்,
சவலலத்திட்டம் ருமற்றும் மன்சதிரிகையாளர்களினகத் தொக்கு குறித்ி இன்றியலருமயகத் தொி
பிரச்சிலதிரிகையாளர்களினகலள ஆய்வுகத் தோய்தம் விளக்கியும் ஒன்பத
விரிவுலரகலளயும் அலதிரிகையாளர்களினத்தலகக் குழு ஒலிபரப்பியத.
இறுதியகத் தொய்,  இந்ி ஆண்டின் இலலயுதிர்பரவத்தில,  வட
அகத் தருமரிக்ககத் தொ,  ஐசரகத் தொப்பகத் தொ,  ஆசியகத் தொ ருமற்றும் ஆசிய-பசிபிக்கில
அலதிரிகையாளர்களினத்தலகக் குழுவுடன் இலணப்பு கத் தககத் தொண்ட அரசியல
கட்சிகள்,  அக்சடகத் தொபர் புரட்சியின் வரலகத் தொற்று மக்கியத்தவம்
ருமற்றும் படிப்பிலதிரிகையாளர்களினகள் குறித்ி கத் தபகத் தொதக்கூட்ட
விரிவுலரகளுக்கும் ஏற்பகத் தொடு கத் தோய்ிதிரிகையாளர்களின,  இதில ருமகத் தொணவர்கள்,
இலளஞர்கள் ருமற்றும் உலழக்கும் ருமக்கள் கணிோருமகத் தொய்
பங்கத் தகடுத்ிதிரிகையாளர்களினர். 

அலதிரிகையாளர்களினத்தலகக் குழுவின் நூற்றகத் தொண்டு நிகழ்வு அனுோரிப்பின்
ஒவ்கத் தவகத் தொர அம்ோமம் ஒர புரட்சிகர ருமகத் தொர்க்சிோ மன்சதிரிகையாளர்களினகத் தொக்லக
ோருமரோருமற்றுப் பகத் தொதககத் தொப்பதில சவரூன்றியிகத் தொக இரந்ித.
அவற்றில பின்வரம் அத்தியகத் தொவசிய கரத்ிகத் தொக்கங்களும்
அடங்கும்.

1)  மிலகத் தொளித்தவத்தில இரந்த சோகத் தொோலிோத்திற்ககத் தொதிரிகையாளர்களின
உரருமகத் தொற்றத்தின் ஒர வரலகத் தொற்றுக் ககத் தொலகட்டமம்,  இன்லறய
வரலகத் தொற்றுக் ககத் தொலகட்டத்தின் வலரயலற வலரயும் அத

கத் திகத் தொடர்ந்த வரகின்ற அக்சடகத் தொபர் புரட்சியகத் தொதிரிகையாளர்களினத உலக

சோகத் தொோலிோப் புரட்சியின் ோககத் தொப்ித்தின் கத் திகத் தொடக்கத்லிக் குறித்ித.
1917  இல கத் திகத் தொழிலகத் தொளர்களத’ அதிககத் தொரம் ஸிகத் தொபிக்கப்பட்டதம்,
அிலதிரிகையாளர்களினயடுத்த 1922  இல சோகத் தொவியத் ஒன்றியம்
உரவகத் தொக்கப்பட்டதம் அக்சடகத் தொபர் புரட்சியின் பிரம்ருமகத் தொண்ட
ோகத் தொிலதிரிகையாளர்களினகளகத் தொய் இரந்ிதிரிகையாளர்களின.  சோகத் தொவியத் அதிககத் தொரத்தின்
ஸிகத் தொபகமம் அிலதிரிகையாளர்களினப் பகத் தொதககத் தொத்ிதம் எத்ிலதிரிகையாளர்களின
மக்கியருமகத் தொதிரிகையாளர்களினிகத் தொக இரந்ிசபகத் தொதிலும்,  அத உலக சோகத் தொோலிோப்
புரட்சியில ஒசரகத் தயகத் தொர அத்தியகத் தொயம் ருமட்டுசரும. ஸரகத் தொலினிோத்தின்
அடிப்பலடக் ககத் தொட்டிக்கத் தககத் தொடுப்பகத் தொகவும், ரஷ்ய ருமற்றும் ோர்வசிோத்
கத் திகத் தொழிலகத் தொள வர்க்கத்தக்கு எதிரகத் தொதிரிகையாளர்களின அின் அத்ிலதிரிகையாளர்களின
குற்றங்களுக்கும் மூலவளருமகத் தொக இரந்ித,  உலக சோகத் தொோலிோப்
புரட்சி சவலலத்திட்டத்லி அத ருமறுிலித்ிதம்
சபகத் தொலஷிவிோத்லி ஒர சிசிய அரலோக் கட்டிகத் தயழுப்பும்
சவலலயகத் தொக அத திரித்ிதசரும ஆகும். 1924  இல ஸரகத் தொலின்
ருமற்றும் புக்ககத் தொரிதிரிகையாளர்களினகத் தொல அறிவிக்கப்பட்ட “ினிகத் தயகத் தொர அநேகத் தொட்டில
சோகத் தொோலிோம்”  சவலலத்திட்டருமகத் தொதிரிகையாளர்களினத கத் தலனின் ஏப்ரலில
ரஷ்யகத் தொவுக்குத் திரம்பியதம் எிற்கு எதிரகத் தொக ோருமரோருமற்றுப்
சபகத் தொரகத் தொடிதிரிகையாளர்களினகத் தொசரகத் தொ, 1917  பிப்ரவரி புரட்சிக்கு உடதிரிகையாளர்களினடிப் பிந்லிய
ககத் தொலத்தில ஸரகத் தொலின் ருமற்றும் ககத் தொருமசதிரிகையாளர்களினவகத் தொல ஏற்றுக்
கத் தககத் தொள்ளப்பட்டிரந்ி அந்ி சிசிய-ஜதிரிகையாளர்களினஅநேகத் தொயக
சஅநேகத் தொக்குநிலலக்ககத் தொதிரிகையாளர்களின ஒரருமறு உயிர்கத் தககத் தொடுப்பகத் தொக இரந்ித.

2)  ரஷ்யப் பகத் தொட்டகத் தொளி வர்க்கத்திதிரிகையாளர்களினகத் தொல அரசியல அதிககத் தொரம்
லகப்பற்றப்படுவதில உச்ோகட்டத்லி அலடந்ி 1917  இன்
நிகழ்வுகள், 1905 புரட்சியின் பின்திரிகையாளர்களினர் லிசயகத் தொன் ட்கத் தரகத் தொட்ஸகியகத் தொல
எடுத்தலரக்கப்பட்டிரந்ி நிரந்ிரப் புரட்சித் ித்தவ

மன்சதிரிகையாளர்களினகத் தொக்லக நிரூபணம் கத் தோய்ித.  ட்கத் தரகத் தொட்ஸகி
மன்கணித்திரந்ிலிப் சபகத் தொலசவ,  பகத் தொட்டகத் தொளி வர்க்கம்

மிலகத் தொளித்தவத்லி தூக்கிவீசி சோகத் தொோலிோக் கத் தககத் தொள்லககலள

மன்கத் ததிரிகையாளர்களினடுப்பின் மூலருமகத் தொக ருமட்டுசரும புரட்சியின் ஜதிரிகையாளர்களினஅநேகத் தொயகக்
கடலருமகலள நிலறசவற்றுவத ோகத் தொத்தியருமகத் தொயிரந்ித.

3)  அக்சடகத் தொபர் புரட்சியின் கத் தவற்றியகத் தொதிரிகையாளர்களினத ஒர ருமகத் தொர்க்சிோ
மன்திரிகையாளர்களினணிப்பலடக் கட்சியின் அவசியத்லி விளங்கப்படுத்தியத.
அரசியல ோந்ிர்ப்பவகத் தொித்திற்கு எதிரகத் தொகவும் கத் தருமய்யியல
ோடவகத் தொித்தின் ித்தவகத் தொர்த்ி திரிப்புகளின் கத் தோலவகத் தொக்கிற்கு
எதிரகத் தொகவும் கத் தலனிதிரிகையாளர்களினகத் தொல அநேடத்ிப்பட்ட கத் தஅநேடிய சபகத் தொரகத் தொட்டம்
இலலலகத் தயன்றகத் தொல,  1917  இல ரஷ்யகத் தொவில கத் தவடித்ி பகத் தொரிய
ின்கத் ததிரிகையாளர்களினழுச்சியகத் தொதிரிகையாளர்களின இயக்கத்திற்கு அரசியல ருமற்றும்

அலருமப்புரீதியகத் தொதிரிகையாளர்களின வழிககத் தொட்டலல வழங்க அத்தியகத் தொவசியருமகத் தொக
இரந்ி மிகவும் அநேதிரிகையாளர்களினவகத் தொதிரிகையாளர்களின ருமகத் தொர்க்சிோப் புரட்சியகத் தொளர்
ககத் தொரியகத் தொளர்கள் கத் திகத் தொழிலகத் தொள வர்க்கத்தில இரந்திரக்க
ருமகத் தொட்டகத் தொர்கள். 

4)  புரட்சிகர ருமகத் தொர்க்சிோ கட்சியின் அவசியம்,
சபகத் தொலஷ்விக்குகளிதிரிகையாளர்களினகத் தொல வழங்கப்பட்ட ிலலலருமயின் மூலருமகத் தொக
1917  இல ோகத் தொிகருமகத் தொதிரிகையாளர்களினவிித்தில ஊர்ஜிிப்படலலக்
கண்டகத் தின்றகத் தொல,  அடுத்தவந்ி ிோகத் தொப்ிங்களில கத் திகத் தொழிலகத் தொள
வர்க்கம் கத் தபற்ற சிகத் தொலவிகளில அத எதிர்ருமலறயகத் தொதிரிகையாளர்களினவிித்தில
ஊர்ஜிிப்படலலக் கண்டத.  மிலகத் தொளித்தவம் இரபிகத் தொம்
நூற்றகத் தொண்டில ிப்பிப்பிலழத்ித என்றகத் தொல புரட்சிகர
சூழ்நிலலகசளகத் தொ ோந்ிர்ப்பங்கசளகத் தொ இலலகத் தொி ககத் தொரணத்ிகத் தொல
அலல,  கத் திகத் தொழிலகத் தொள வர்க்கத்தின் அதிககத் தொரத்தவ
கட்டுப்பகத் தொட்டிலகத் தொதிரிகையாளர்களின கட்சிகளத ிலலலருமகள் ருமற்றும்
கத் திகத் தொழிற்ோங்க அலருமப்புகளத ககத் தொட்டிக்கத் தககத் தொடுப்புகளின்
ககத் தொரணத்ிகத் தொல ிகத் தொன்.

5)  அநேகத் தொன்ககத் தொம் அகிலத்தின் ஸிகத் தொபக சவலலத்திட்டத்தில
ட்கத் தரகத் தொட்ஸகி வலியுறுத்தியலிப் சபகத் தொல,  கத் திகத் தொழிலகத் தொள
வர்க்கத்தின் ிலலலரும கத் தஅநேரக்கடிலயத் தீர்ப்பசி புரட்சிகர
சோகத் தொோலிோ இயக்கம் மகம்கத் தககத் தொடுக்கின்ற ருமகத் தொகத் தபரம் வரலகத் தொற்றுப்
பணியகத் தொக இரக்கிறத.

அநேகத் தொன்ககத் தொம் அகிலத்தின் அலதிரிகையாளர்களினத்தலகக் குழு 2017  இல அத
அநேடத்தியிரக்கும் ித்தவகத் தொர்த்ி ருமற்றும் அரசியல சவலலகலள
கத் தபரமிித்தடன் திரம்பிப் பகத் தொர்ப்பிற்ககத் தொதிரிகையாளர்களின அத்ிலதிரிகையாளர்களின
உரிலருமகலளயும் கத் தககத் தொண்டிரக்கிறத.  அநேகத் தொள்சிகத் தொறுருமகத் தொதிரிகையாளர்களின உலக
சோகத் தொோலிோ வலலத் ிளத்தின் கத் தவளியீட்லடயும் அத
பரகத் தொருமரித்ித என்ற உண்லருமலயக் கத் தககத் தொண்டு பகத் தொர்க்கும்சபகத் தொத
அரசியல ருமற்றும் ித்தவகத் தொர்த்ிக் கலவியூட்டலின் இந்ி
இலட்சியசஅநேகத் தொக்குடதிரிகையாளர்களினகத் தொதிரிகையாளர்களின சவலலத்திட்டத்லி அநேடத்தவிற்ககத் தொதிரிகையாளர்களின
அின் திறன் சருமலும் குறிப்பிடத்ிக்கிகத் தொக ஆகிறத.  உலகில

ஒசர புரட்சிகர ருமகத் தொர்க்சிோ கட்சியகத் தொக அநேகத் தொன்ககத் தொம் அகிலத்தின்
அலதிரிகையாளர்களினத்தலகக் குழு கணிோருமகத் தொக வலுப்கத் தபற்று வரவிற்கு
இந்ி ோகத் தொிலதிரிகையாளர்களினகள் ோகத் தொட்சியருமளிக்கின்றதிரிகையாளர்களின.

ஆயினும் கடந்ிககத் தொல ோகத் தொிலதிரிகையாளர்களினகள் குறித்ி கத் தபரமிிம்
கத் தருமத்ிதிரிகையாளர்களினருமகத் தொதிரிகையாளர்களின சுய-திரப்தி அலல. 2018  ஆம் ஆண்டின் மிக
மக்கியருமகத் தொதிரிகையாளர்களின அரசியல அம்ோருமகத் தொக இரக்கப் சபகத் தொகும் ோர்வசிோ
வர்க்கப் சபகத் தொரகத் தொட்டத்தின் மீகத் தளழுச்சிக்ககத் தொதிரிகையாளர்களின ஒர அத்தியகத் தொவசியத்
ியகத் தொரிப்பகத் தொகசவ கடந்ி ஆண்டின் அத்ிலதிரிகையாளர்களின கலவியூட்டும்
சவலலகலளயும் அலதிரிகையாளர்களினத்தலகக் குழு ககத் தொண்கிறத.

3 Final reflections on the centennial year of the October Revolution


