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உலக சசசோசலிச வலலத தளததின சர்வசதச ஆசிரியர் குழுவின
அங்கததவரசோன நிக பீம்ஸ ஏப்ரல 8  சனிககிழலமையனற
வழங்கிய ஒர உலரயின எழுததுவடிவதலத இங்சக நசோங்கள
வவளியிடுகிசறசோம். 1917  அகசடசோபர் புரட்சியின நூற்றசோண்லடக
குறிககும் விதமைசோக நசோனகசோம் அகிலததின அலனததுலகக
குழுவினசோல வழங்கப்பட்டு வரகினற சர்வசதச இலணையவழ
உலரகள ஐந்தின வரிலசயில இது மூனறசோவதசோகும். 

சடவிட் சநசோர்த இந்த உலரதவதசோடலர வதசோடங்கி
லவககும்சபசோது கூறிய ஒர மிக முககியமைசோன புளளிதசோன
சபசோரம் புரட்சியும்: 1914-1917 எனற எனது இனலறய உலரயின
அச்சசோக இரககிறது.

ரஷ்யப் புரட்சிலய ஏன கற்க சவண்டும் எனபதற்கசோன 10
கசோரணைங்களில ஏழசோவதசோக,  அவர் பினவரம் அவதசோனிப்லபக
கூறியிரந்தசோர்:

“ரஷ்ய புரட்சி விஞ்ஞசோனபூர்வ சமூக சிந்தலனயின
அபிவிரததியில ஒர இனறியலமையசோத அததியசோயமைசோக
முககியததுவததுடன அலத கற்கக சகசோரகிறது.  1917  இல
சபசோலஷிவிககுகளது வரலசோற்ற சசோதலனயசோனது
விஞ்ஞசோனரீதியசோன சடவசோத வமைய்யியலுககும் புரட்சிகர
நலடமுலறககும் இலடயிலசோன அததியசோவசியமைசோன உறலவ
விளங்கப்படுததியும் நலடமுலறப்படுததியும் கசோட்டியது.

இந்த அணுகுமுலறயசோனது ஒனறடன ஒனற வதசோடர்புலடய
மூனற கசோரணைங்களுககசோக இனறியலமையசோததசோகும்.

முதலசோவதசோய்,  முதலசோம் உலகப் சபசோரின தனலமை,  அதன
மூலங்கள,  அதன அடிததளமைசோன  கசோரணைங்கள,  அததுடன
நம்முலடய கசோலததிற்கு அது வகசோண்டிரககும் நீடிதத
முககியததுவம் மைற்றம் வபசோரததம் ஆகியவற்லற புரிந்து
வகசோளவதற்கு ஒர சடவசோத அணுகுமுலற முககியமைசோனதசோக
இரககிறது.

இரண்டசோவதசோய்,  சபசோலர உரவசோககியிரந்த உலக
முதலசோளிததுவததின அசத உரமைசோற்றங்களில இரந்சத
எழுந்திரந்த ரஷ்ய புரட்சியின புறநிலலக கசோரணைங்கலள
கண்டறிவதற்கு அது நமைககு வழவலக வசய்து தரகிறது.

மூனறசோவதசோக,  1917  நவம்பரில சபசோலஷிவிககுகளின
தலலலமையில வதசோழலசோள வர்ககம் வவற்றிகரமைசோக
அதிகசோரதலதக லகப்பற்றவதில விலளந்த,  எலலசோவற்றககும்
சமைல வலனினசோல அபிவிரததி வசய்யப்பட்ட புரட்சிகர

மூசலசோபசோயததின அடிப்பலடயசோன உளளடககதலத புரிந்து
வகசோளவதற்கு அது நமைககு வழவலக வசய்து தரகிறது.

இங்சக சற்ற சுரககமைசோன வடிவததில வசசோலலப்பட்டிரககக
கூடிய புளளிகள,  நிகழ்வுகள மைற்றம் வலனினின அரசியல
பகுப்பசோய்விலன நசோம் ஆரசோயும்சபசோது வதளிவசோகும் எனற நசோன
நம்புகிசறன.

முதலசோம் உலகப் சபசோரின புறநிலலக கசோரணைங்கள

முதலசோம் உலகப் சபசோரின பற்றிய  பிரச்சிலனககுத
திரம்புசவசோம். 1914  ஆகஸட் 4  அனற அது வவடிதது நூற
வரட்ங்களுககு சமைலசோகியும் கூட,  அதன மூலகசோரணைங்கள
குறிதத பிரச்சிலன இனனும் சர்ச்லசககுரியதசோகசவ இரககிறது.
கசோரணைம் எனனவவனறசோல இந்தப் பிரச்சிலன சமைகசோல
நிகழ்வுகள குறிதத பகுப்பசோய்வுககு சநரடியசோன வபசோரததம்
வகசோண்டதசோகும்.

மைசோர்கசிசததின நிலலப்பசோடு மைற்றம் முதலசோளிததுவ தசோரசோளவசோத
கலவியறிவின பலசவற வடிவங்களது நிலலயிலிரந்து
வபசோதுவசோக இரண்டு எதிவரதிர் நிலலப்பசோடுகள இரப்பதசோய்
குறிப்பிடலசோம்.

மைசோர்கசிச பகுப்பசோய்வின படி, பரந்த வசோர்தலதகலளக வகசோண்டு
சுரககமைசோகச் வசசோலவதசோனசோல,  சபசோர் எனபது முதலசோளிததுவ
உற்பததி முலறயின புறநிலலயசோன மைற்றம் தீர்ககவியலசோத
முரண்பசோட்டில —அதசோவது வபசோரளசோதசோரததின உலகளசோவிய
தனலமைககும் இலசோப அலமைப்புமுலற அடிததளமைசோக
வகசோண்டுளள சதசிய-அரசு அலமைப்புமுலறககும் இலடயிலசோனது
— சவரூனறியிரககும் சமைசோதலகளது விலளவபசோரளசோக
இரந்தது.

எதிவரதிரசோன தததுவங்கசளசோ,  சபசோர் எனபது அரசியல
தவறகளசோலும்,  தப்புககணைககுகளசோலும்,  பலசவற
முதலசோளிததுவ அரசியலவசோதிகளின தவறசோன கணிப்புகளசோலும்
வந்தது, புததிசசோலிததனமைசோன தலலவர்கள இரந்திரந்தசோல அது
எப்படிசயனும் தவிர்ககப்பட்டிரகக முடியும் எனற கரததில
வந்து முடிவதசோக இரககினறன.

அரசியல விடயங்கள இந்த எதிவரதிரசோன மைதிப்பீடுகளுடன
உடனடிப் பிலணைப்பு வகசோண்டலவயசோக இரககினறன.  மைசோர்கசிச
பகுப்பசோய்வு சரிவயனறசோல,  முதலசோளிததுவ தனியசோர் இலசோபம்
மைற்றம் சதசிய-அரசு அலமைப்புமுலறலய முடிவுககுக
வகசோண்டுவரசோமைல,  ஒர புதிய சமூக மைற்றம் வபசோரளசோதசோர
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ஒழுங்லக உரவசோககசோமைல,  சபசோர் மைற்றம் பசோரிய அழப்பின
அச்சுறததலுககு முடிவு கட்ட முடியசோது எனபசத அதில இரந்து
பிறககினற முடிவசோய் இரககிறது.

அதனசோல தசோன,  ஆரம்பததில இரந்சத,  முதலசோளிததுவ
அரசியலவசோதிகள,  நசோனகசோண்டு கசோலப் சபசோரினசோல
மைனிதகுலததிற்கு இலழககப்பட்டிரந்த மைனித வரலசோற்றின
மைசோவபரம் அழப்புககு தலலலமை தசோங்கியிரந்த நிலலயிலும்,
அவர்களுகசகசோ அலலது அவர்கள தலலலமை வகசோடுததிரந்த
முதலசோளிததுவ அலமைப்புமுலறகசகசோ எந்தப் வபசோறப்பும்
இலலல எனற லகதுறப்பு வசய்ய முலனந்தனர்.  சபசோர்ககசோல
பிரிட்டிஷ் பிரதமைர் சலசோயிட் சஜசோர்ஜ கூறவதன படி,  அது
கிட்டததட்ட யசோரம் கவனிககசோமைல வந்து விட்டிரந்தது.  சபசோர்
எனபது வபரம் சகதிகள “கவனியசோமைல நகர்ந்திரந்த,  அலலது
கண்டு திலகததிரந்த மைற்றம் தட்டுததடுமைசோறிச்வசனற”  ஒனறசோக
இரந்தது.  சதசங்கள “சபசோவரனும் வகசோதிககும் கலனின
விளிம்புககு கட்டுப்பசோடினறி விலரந்து வழுககிச் வசனற
வகசோண்டிரந்தன.”[1]

முதலசோளிததுவ அரசியலவசோதிகலள அடிவயசோற்றி முதலசோளிததுவ
வரலசோற்றசோசிரியர்களும்,  உலக முதலசோளிததுவ
அலமைப்புமுலறயின முரண்பசோடுகளது ஒர வனலமையசோன
வவடிப்சப முதலசோம் உலகப் சபசோர் எனற மைசோர்கசிச
பகுப்பசோய்லவ மைறதலிககும் முயற்சியிலசோன எந்தவவசோர
முலனப்லபயும் விட்டுலவப்பதிலலல.  உதசோரணைததிற்கு,
பிரிட்டிஷ் வரலசோற்றசோசிரியரசோன லநய்ல ஃசபர்குசன
வசசோலவதனபடி,  வதசோழலதிபர்கள சபசோலர விரம்பினசோர்கள
எனபதற்கு ஆதசோரம் அதிகமிலலலயசோம்; உண்லமையில, அவர்கள
அதன பினவிலளவுகலளக கண்டு அஞ்சினசோர்களசோம்.  ஆகசவ,
சபசோரின மூலங்கள குறிதத மைசோர்கசிச வபசோரளவிளககமைசோனது,
“அதலன உரவசோககிய ஆட்சிகள அசநகமைசோனவற்றடன சசர்தது,
வரலசோற்றின குப்லபக கூலடககுள சபசோடப்பட சவண்டும்” எனற
அவர் வலியுறததுகிறசோர்.[2]  எந்த வதசோழலதிபரம்
மைந்தநிலலலயயும் வபசோரளசோதசோர வநரககடிகலளயும்
விரம்புவதிலலல,  எனறசோலும் அலவ நிகழ்கினறன எனற
ஒரவர் பதிலளிககலசோம்.

அது எலலசோசமை தவறகளின,  தப்புககணைககுகளின,
தவறசோனகணிப்புகளின விலளவபசோரளதசோன எனறசோல,  பினனர்
ஏன, “அலனதது சபசோர்கலளயும் முடிதது லவப்பதற்கசோன சபசோர்”
முடிந்து இரண்டு தசசோப்தங்கள தசோன கடந்த நிலலயில
அதனினும் வபரிதசோன ஒர சபரழவு 1939  இல இரண்டசோம்
உலகப் சபசோரின வடிவததில எழுந்தது?  இரண்டு உலகப்
சபசோர்களுககு இட்டுச் வசனற ஒர நிலலயுடன அதிர்ச்சியூட்டும்
ஒப்புலமை வகசோண்டதசோன ஒர நிலலககு —ஒர சிலவற்லற
மைட்டும் வபயர் குறிப்பிடுவவதனறசோல,  கிழககு ஐசரசோப்பசோவில,
வதன சீனக கடலில,  வகசோரியசோவில,  மைததிய கிழககில
எண்ணிலடங்கசோ வவடிப்பு புளளிகள,  வபரம் முதலசோளிததுவ
சகதிகள இலடயில அதிகரிததுச் வசலலும் பதட்டங்கள— இனற
உலகம் முகம்வகசோடுதது நிற்பது ஏன?

‘சபசோர் எனபது அரசியலல சவற வழமுலறகளின மூலம்
வதசோடர்வதசோகும்’  எனற 19  ஆம் நூற்றசோண்டில சஜர்மைன
தததுவசோசிரியரசோன கிளவஸவிற்ஸ முனலவதத அவதசோனிப்பின

மீசத மைசோர்கசிசம் சபசோர் குறிதத பகுப்பசோய்வுககசோன தனது
அடிததளதலதக வகசோண்டிரககிறது.

அப்படியசோனசோல முதலசோம் உலகப் சபசோரின வவடிப்புககு இட்டுச்
வசனறதும்,  அது எழுவதற்கு கசோரணைமைசோக  இரந்த
அககசோலகட்டததில நிலவிய அரசியல உறவுகள எனனவசோய்
இரந்தன?

இறதி ஆய்வில,  அரசியல உறவுகலள முதலசோளிததுவ
வபசோரளசோதசோரததின வபசோரளசோதசோர அபிவிரததிகளில
சவர்வகசோண்டுளள ஒர விஞ்ஞசோனபூர்வ,  அதசோவது சடரீதியசோன
பகுப்பசோய்வின மூலமைசோக மைட்டுசமை அலவ புரிந்து வகசோளளப்பட
முடியும்.

சபசோரககுச் வசலவதசோன முடிவு உளளிட்ட முடிவுகலள
முதலசோளிததுவ அரசியலவசோதிகள தசோன எடுககிறசோர்கள எனபது
உண்லமைசய.  சபசோர் இந்த குறிப்பிட்ட நசோளில வவடிததசோக
சவண்டும் எனற கூறகினறதசோன வபசோரளசோதசோர விதி ஒனறம்
கிலடயசோது.

ஆனசோல அவர்களது முடிவுகள அவர்கள வதசோழற்படுகினற
அரசியல மைற்றம் வபசோரளசோதசோரக கட்டலமைப்பினசோல —

இதனமூலமைசோகசவ அவர்கள தசோங்கள தலலலமை வகசோடுககினற
முதலசோளிததுவ சதசிய-அரசுகளது நலனகலள முனவனடுப்பதற்கு
முலனகிறசோர்கள— உரகவகசோடுககப்படுகினறன.  ஒர குறிப்பிட்ட
புளளியில,  அது எததலன விரப்பததிற்குரியதசோய் இரந்தசோலும்
சரி அலலது விரப்பமிலலசோததசோய் இரந்தசோலும் சரி, சபசோரககுச்
வசலலும் முடிவுதசோன தசோம் எதிர்வகசோளளும் ஆகககுலறந்த
சமைசோசமைசோன வதரிவசோக அவர்கள முகம்வகசோடுககினறனர்.

நசோம் ஒர விரிந்த பசோர்லவலய எடுததுப் பசோர்ததசோல,  முதலசோம்
உலகப் சபசோர் வவடிப்பதற்கு முனவரகினற கசோலகட்டம் இரண்டு
தனிததுவமைசோன சகசோப்தங்களசோக பிரிந்து நிற்பலதக கசோணைலசோம்.

1789-1793  சிறப்புமிகக பிவரஞ்சுப் புரட்சி ஒர புதிய வரலசோற்ற
சகசோப்ததலத திறந்து விட்டது:  கசோலசோவதியசோன நிலப்பிரபுததுவ
ஆட்சிகள தூககிவீசப்பட்டு,  முதலசோளிததுவ சதசிய-அரசுகள
அபிவிரததி கசோண்பதற்கசோன பசோலத அலமைததுத தந்ததசோய்
இரந்தது.

1789  முதல 1871  வலரயசோன கசோலகட்டம்,  சதசிய அளவிலசோன
சபசோர்கள மைற்றம் புரட்சிகளது ஒர வரிலசயின மூலமைசோக,
முதலசோளிததுவ சதசிய-அரசுகளின நவீன கசோல கட்டலமைப்பு
உரவசோககப்படுவலதக கண்டது,  பிரசோங்சகசோ-பிரஷ்ய சபசோரின
முடிவில பிஸமைசோர்க மூலம் சஜர்மைன சதசிய அரசு
உரவசோககப்பட்டதில இது உச்சம் கண்டது.

அவமைரிகக உளநசோட்டுப் சபசோரடன —இது வதசோழற்துலற வடககு
வவற்றிவபறவதில முடிந்தது— சசர்ந்து,  இந்த சதசிய அரசுகள
முதலசோளிததுவததின கீழ் உற்பததி சகதிகள அபிவிரததி
கசோண்பதற்கு ஒர வலிலமையசோன உந்துசவகதலத அளிததன.
ஆயினும்,  அசத நிகழ்ச்சிப்சபசோககு ஒர புதிய சகசோப்தததிற்கும்
பிறப்பளிததது.

19  ஆம் நூற்றசோண்டின இறதிக கசோலபகுதிககும் 20  ஆம்
நூற்றசோண்டின வதசோடகக தசசோப்தததிற்கும் குணைசோம்சமைசோய்,
நிலவுடலமை முடியசோட்சியின எச்சவசசோச்சங்களுககு எதிரசோன
சதசியப் சபசோர்கள அலல,  மைசோறசோக சமைவலழுந்து வந்த
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முதலசோளிததுவ வபரம் சகதிகளது கசோலனிகளுககசோன
சபசோட்டிகசள இரந்தன.  உதசோரணைமைசோய்,  ஆபிரிககசோ 1875  இல
கசோலனியசோககப்படுவது அப்சபசோது தசோன ஆரம்பமைசோகிக
வகசோண்டிரந்தது. ஆனசோல அந்த நூற்றசோண்டு முடிவதற்குளளசோன
இரபததிலயந்து ஆண்டுகளில,  அது பிரிட்டன,  பிரசோனஸ,
சஜர்மைனி மைற்றம் வபலஜியததசோல கிட்டததட்ட முழுலமையசோக
துண்டுசபசோடப்பட்டு விட்டிரந்தது.

உலகின அரசியல கட்டலமைப்பு இந்த வபசோரளசோதசோர
அபிவிரததிகளின மூலமைசோக உரமைசோற்றப்பட்டுக வகசோண்டிரந்தது.
19  ஆம் நூற்றசோண்டின முதல பசோதியில,  வபரிய பிரிததசோனியசோ
சமைலசோதிககமைசோன உலக முதலசோளிததுவ சகதியசோக இரந்தது.
அது உலகின வதசோழற்பட்டலறயசோக இரந்து,  கடலகளில
ஆதிககம் வசலுததியது.

ஆனசோல புதிய சபசோட்டியசோளர்கள எழுந்து வகசோண்டிரந்தனர்:
ஐசரசோப்பிய கண்டததில,  பரந்த வதசோழலமையமைசோககததிற்குள
வசனற வகசோண்டிரந்த சஜர்மைனியின வடிவததில,  கிழககில
ஜப்பசோனின வடிவததில,  சமைற்கில அவமைரிககசோவின —1898
ஸபசோனிய-அவமைரிகக யுததம் மைற்றம் அதலனயடுதது
பிலிப்லபனலஸ இலணைததுக வகசோண்டது மைற்றம் ஆளுலகககுக
கீழ் வகசோண்டுவந்ததன மூலமைசோக அது கசோலனிகளுககசோன
சபசோட்டிககுள கசோலடி எடுதது லவததது. 

இந்த முதலசோளிததுவ சகதிகள ஒவவவசோனறசமை,  சஜர்மைனியில
உரவசோன வசசோலலசோடலலப் பயனபடுததிச் வசசோலவதசோனசோல,
“சூரியனில தனககுரிய இடம்” சதடிக வகசோண்டிரந்தன. ஆனசோல
அவவசோற வசய்லகயில அலவ ஒனறகவகசோனற எதிர்தது நிற்க
சவண்டியதசோனது.

ஒரசமையம்,  சஜர்மைன தூதர் ஒரவர் பிரிட்டிஷ் தூதர்களிடம்,
அவர்களது ’மைசோட்சிலமை வபசோரந்திய அரசசோங்கம்’  எங்கு தசோன
சஜர்மைன கசோலனிகள நிறவப்படுவலத எதிர்ககசோது எனற
சகட்டசோர். சஜர்மைன கசோலனிகள பிரிட்டிஷ் கசோலனிகலள ஒட்டிசயசோ
அலலது இரண்டு பிரிட்டிஷ் கசோலனிகளுககு நடுவிசலசோ இலலசோத
வலரயில அலவ உரவசோககப்படுவதில பிரிட்டிஷ்
ஆட்சியசோளர்களுககு எந்த ஆட்சசபமும் இரககசோது எனபதசோய்
அந்த பிரிட்டிஷ் தூதர் பதிலளிததசோர்.  அந்த சஜர்மைன தூதர்
பதிலளிததசோர்,  அதசோவது சவற வசோர்தலதகளில வசசோனனசோல,
“எங்குசமை கிலடயசோது”.

வபரம் முதலசோளிததுவ சகதிகளுககு இலடயிலசோன பதட்டங்கள
வதசோடர்ந்து அதிகரிததுச் வசனற வகசோண்டிரந்தன.  பிரிட்டனும்
பிரசோனசும் 1898  இல ஃபசசசோடசோ (Fashoda)  சம்பவம் எனற
வசசோலலப்பட்ட,  லநல நதியின உயர்மைட்டப் பகுதியில
அவர்களது இரசோணுவங்கள சமைசோதிக வகசோண்டதசோன சம்பவததில,
கிட்டததட்ட சபசோரககுச் வசனற விட்டன.

சஜர்மைன லகசர் வதன ஆபிரிககசோவில சபசோயர்களுககு (Boers)
தனது ஆதரலவ வவளிப்படுததிய சபசோது ஒர சமைசோதல
வவடிததது.  ஆஸதிரிய-ஹங்சகரிய சசோம்ரசோஜயததின
ஆதிககததின கீழ் இரந்த பசோலகனகள, ஆஸதிரிய ஆட்சிககசோன
சதசிய எதிர்ப்பு வகசோந்தளிகக —ரஷ்யசோ சமைற்கு சநசோககி தனது
நலனகலள முனவனடுககும் முலனப்பில ஒர சநரடியசோன
பங்லகக வகசோண்டிரந்த ஒர சமைசோதலசோய் அது இரந்தது— ஒர
வவடிககிடங்கசோக ஆகிக வகசோண்டிரந்தது.

அரசசோங்க அலுவலகங்களிலும் தூதரகங்களிலும்,  இந்தப் புதிய
கசோலகட்டததின தசோககங்கள மைதிப்பீடு வசய்யப்பட்டுக
வகசோண்டிரந்தன.

1907  இல,  பிரிட்டிஷ் வவளியுறவுத துலற அலுவலகததில ஒர
துலணைச் வசயலரசோய் இரந்த ஏய்ர் குசரசோவ,  வவளியுறவுச்
வசயலரசோன லசோர்ட் கிசர ககு ஒர நீண்டவதசோர அறிகலக
அளிததசோர்.  சஜர்மைனியின வபசோரளசோதசோரமும் வசலவசோககும்
துரிதமைசோக விரிவு கண்டு வசனற வகசோண்டிரந்த நிலலலமைகளின
கீழ்,  சஜர்மைனியின சநசோககங்கள அலமைதிவழயசோனலவயசோ
அலலது இரசோணுவரீதியசோனலவயசோ எனபது குறிதத ஒர
மைதிப்பீடு வசய்யும் வபசோறப்பு குசரசோவிடம்
ஒப்பலடககப்பட்டிரந்தது.

அவர் எனன முடிவு கூறியிரந்தசோர் எனறசோல,  சஜர்மைனியின
அபிவிரததியும் அதன உலகளசோவிய நலனகள விரிவலடவதுசமை
பிரிட்டிஷ் சசோம்ரசோஜயததிற்கு ஒர அச்சுறததல தசோன எனபதசோல
இந்த ஆரசோய்ச்சி அவசியசமை அலல எனற கூறியிரந்தசோர்.
ஆகசவ சஜர்மைனியின சநசோககங்கள குறிதது எனன மைதிப்பீடு
வசய்யப்பட்டசோலும்,  பிரிட்டன சபசோரககுத தயசோரிப்பு வசய்து
தசோன ஆக சவண்டும். அந்தப் சபசோர் அடுதத ஏழு ஆண்டுகளின
பினனர் வவடிதது விட்டது.

1914  ஆம் ஆண்டின மிகப்வபரம் சபசோலர வதசோடககி லவதத
உடனடி சம்பவமைசோன,  ஜஜூன 28  அனற வபசோஸனியசோ,
சரசோசஜசவசோவில ஆஸதிரிய இளவரசர் ஃசபர்டினசோண்ட் ஒர
சசர்பிய சதசியவசோதியசோல படுவகசோலல வசய்யப்பட்ட சம்பவம்
தசோன ஒர தற்வசயலசோகும். அதனபின வந்தலவ தற்வசயலலல.

மைததிய மைற்றம் வதனகிழககு ஐசரசோப்பசோவில ஒர
சசோம்ரசோஜயதலத ஆண்டு வந்த ஆஸதிரிய ஆட்சியசோனது
உலடவு கசோணும் அச்சததில இரந்தது.  சசர்பியசோவினசோல
முனனிலல வகசோடுககப்பட்டும் ரஷ்யசோவின வடிவததில
அதனினும் வபரியவதசோர அச்சுறததலசோல ஆதரிககப்பட்டும்
பசோலகனகளில எழுந்து வந்த சதசியவசோத எதிர்ப்லப
நசுககுவதற்கு அது தீர்மைசோனததுடன இரந்தது.  சபசோலரத
தூண்டுகினற சநசோககததுடன,  படுவகசோலல குறிதத விசசோரலணை
வதசோடர்பசோக சசர்பியசோவின மீது சசோததியமிலலசோத
சகசோரிகலககலள வரிலசயசோக அது சுமைததியது.

ஆஸதிரிய சூழலசோனது ஐசரசோப்பசோவின வபரம் சகதிகள
அலனததின வபசோரளசோதசோர மைற்றம் மூசலசோபசோய நலனகளுடன
பினனிப்பிலணைந்ததசோக இரந்தது எனற உண்லமை நிலல அங்கு
இலலசோதிரந்திரந்தசோல அந்தப் சபசோர் ஒர பிரசோந்திய
சண்லடயின மைட்டததுடன நினறிரந்திரககக கூடும்.

சபர்லினில இரந்த சகசோவஹனசசசோவலர்ன ஆட்சி,  தனது
ஆஸதிரிய கூட்டசோளிககு,  சசர்பியசோவுககு எதிரசோக சதலவயசோன
அததலன நடவடிகலககலளயும் எடுப்பதற்கு, அது ரஷ்யசோவுடன
ஒர சபசோரககு இட்டுச் வசலலக கூடும் எனறசோலும் கூட,  ஒர
“சவண்டியவதசோலக நிரப்பிக வகசோளளததகக ஒர
கசோசசசோலல”ககு நிகரசோன ஒர ஆதரலவ அளிததது.
சசர்பியர்கள,  ரஷ்யசோ மைற்றம் பிரசோனசின உதவியுடன,
ஆஸதிரிய முடியசோட்சியின ஸதிரததனலமைககு அபசோயம்
விலளவிகக அனுமைதிககப்பட்டசோர்களசோயின,  அது சஜர்மைனியின
நிலலலய பலவீனம் வசய்துவிடும் எனற உததிசயசோகபூர்வ
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அரசசோங்க அறிகலக ஒனற வதரிவிததது.  இனறியலமையசோத
வபசோரளசோதசோர நலனகளும் பணையததில இரந்தன.

சஜர்மைன அரசியலவசோதியசோன குஸரசோவ ஸட்சரஸமைசோன 1917  ஐ
திரம்பிப் பசோர்தது,  அவர் யசோர் சசோர்பசோகப் சபசினசோசரசோ அந்த
சகதிவசோய்ந்த வதசோழற்துலற வட்டசோரங்களில நிலவிய
கண்சணைசோட்டதலத சுரககமைசோய் கூறினசோர்: சஜர்மைனி “மைற்றவர்கள
உலலகக லகப்பற்றவலத”  கண்டிரந்தது,  “மைற்றவர்களின
வசங்சகசோலின கீழ்”  எங்களது “வசோழ்கலகயின வபசோரளசோதசோர
சுவசோசம்” சமைலும் சமைலும் தலடப்பட்டுக வகசோண்டிரந்தது.[3]

சஜர்மைனியுடனசோன சமைசோதலில ரஷ்யசோவுககு ஆதரவளிப்பதில
பிரசோனசுககும் இதற்கு சலளககசோத இனறியலமையசோத
பிரச்சிலனகள பங்குவகிததன. 1871  இல அலசசோஸ-சலசோவரய்ன
மைசோகசோணைதலத சஜர்மைனி இலணைததுக வகசோண்டதசோனது,  மைசோர்கஸ
மிகககூர்லமையசோக முனகணிததிரந்தவசோற,  பிரசோனசுககும்
ரஷ்யசோவுககும் இலடயில அலவ இலணைந்து சஜர்மைனிககு
எதிரசோக ஆயுதசமைந்தும் வலகயசோன ஒர கூட்டணிககு
வழவகுததிரந்தது.

சஜர்மைனிககும் ரஷ்யசோவுககும் இலடயிலசோன சமைசோதலில, பிரசோனஸ
நடுநிலல வகிகக முடியவிலலல ஏவனனறசோல,  பிவரஞ்சு
ஜனசோதிபதி புவசோனகசர (Poincar )é  பினனர் விளககியலதப் சபசோல,
கசோல நூற்றசோண்டு கசோலமைசோய் இரந்து வந்திரந்த ஒர கூட்டணி
உலடவவதனபது “எங்கலள தனிலமைப்படுததுவதுடன, எங்கலள,
எங்களது எதிரிகளின கரலணையில விட்டுலவப்பதசோகி விடும்”.

அலதப் சபசோலசவ பிரிட்டனும் இனறியலமையசோத மூசலசோபசோய
மைற்றம் வபசோரளசோதசோரப் பிரச்சிலனகளுககு
முகம்வகசோடுததிரந்தது.  அதன சசோம்ரசோஜயதலத,
எலலசோவற்றககும் சமைல இந்தியசோவின மீதசோன சூலறயசோடலல
அடிப்பலடயசோகக வகசோண்ட அதன உலகளசோவிய
சமைலசோதிககதலத சவசோல வசய்யும்படி எந்த தனியசோனவதசோர
சகதிசயசோ அலலது சகதிகளின ஒர குழுசவசோ எழுந்து
விடசோமைலிரப்பலத உறதி வசய்கினற வலகயில,  ஐசரசோப்பசோவில
அதிகசோர சமைநிலலலய பரசோமைரிப்பலதசய அதன வகசோளலக
அடிப்பலடயசோய் வகசோண்டிரந்தது.

அப்சபசோது கடற்பலடயின முதல தளபதி பிரபுவசோக இரந்த
வினஸடன சசர்ச்சில,  குறிப்பிடததகக அளவிலசோன ஒர
சநர்லமையசோன மைதிப்பீட்டில,  அதன நிலலலய கடற்பலட
வசலவினம் குறிதத 1913-14  விவசோதம் ஒனறின சபசோது சுரங்க
எடுததுலரததசோர்:

”நிலப்பரப்பில நசோம் விரம்பும் அததலனயும் நசோம்
வபற்றிரககிசறசோம்,  பிரதசோனமைசோக வனமுலறயசோல வபறப்பட்டு,
வபரம்பசோலும் பலடவலிலமைலய வகசோண்டு கசோப்பசோற்றப்பட்டு
வரகினற பரந்த மைற்றம் அற்புதமைசோன வசலவங்கலள பிறர்
லகபடசோமைல அனுபவிப்பதில நமைககு விடப்படும் உரிலமையசோனது,
வபரம்பசோலும் நம்லமைக கசோட்டிலும் மைற்றவர்களுககு நியசோயம்
குலறந்த விடயமைசோக வதனபடுகிறது.” [5]

அதற்குத தககவசோற,  சில இலலமைலறவுகசோய்மைலறவு
வசனங்களுககுப் பினனர், பிரிட்டன பிரசோனலச ஆதரிகக முடிவு
வசய்தது, சஜர்மைனிககு எதிரசோய் சபசோரில இறங்கியது.

சபசோரின உண்லமையசோன சநசோககங்கள ஒரசபசோதும்
வசசோலலப்படவிலலல எனபது உண்லமைசய.  ஒர அரசசோங்கம்

இலசோபங்களுககசோகவும்,  வளங்கள,  கசோலனிகள மைற்றம்
சந்லதகலள லகப்பற்றவதற்கசோகவும் தனது இளம் தளிர்கலள
யுததககளங்களில இறப்பதற்கும் ஊனமைலடவதற்கும்
அனுப்புகிறது எனற தன மைககளிடம் எப்படி அறிவிகக முடியும்?
வலலரசுகள வவகுஜன ஊடகங்கள மூலம் வவளியிடப்பட்ட
முடிவற்ற ஒரவதசோடர் வபசோய்கலள வகசோண்டு உண்லமையசோன
சநசோககங்கலள மூடிமைலறப்பதற்கு முலனந்தன.

சஜர்மைனியில,  “தந்லதநசோட்லட பசோதுகசோககவும்”,  ரஷ்யசோவின
கசோட்டுமிரசோண்டிததனததிற்கு எதிரசோக சஜர்மைனியின
கலசோச்சசோரதலதயும் வபசோரளசோதசோரதலதயும் கசோப்பசோற்றவும் சபசோர்
புரியப்படுவதசோக பிரகடனம் வசய்யப்பட்டது.

பிரசோனஸ,  வகசோடுங்சகசோல ஜசோரிச ஆட்சியுடன அது கூட்டணி
சசர்ந்திரந்தது எனற உண்லமை ஒரபககம் இரகக,  பிரஷ்ய
எசதச்சசோதிகசோரததிற்கு எதிரசோய் பிவரஞ்சு அரசியல வசோழ்கலகயின
இலட்சியங்கலளயும்,  சுதந்திரம் மைற்றம் சமைததுவம் ஆகிய
பிவரஞ்சுப் புரட்சியின பசோரம்பரியதலதயும் பசோதுகசோப்பதற்கு
சபசோரில இறங்குவதசோக அறிவிததது.

பிரிட்டன,  “ஹனஸ”  இனததவர்களசோல ஒட்டுவமைசோததமைசோய்
மீறப்பட்டிரந்த “குட்டி வபலஜியததின”  நடுநிலலலயக
கசோப்பசோற்றவதற்கசோக —விட்டிரந்தசோல பிரிட்டனும் இலதச்
வசய்திரககும் எனபசத உண்லமையசோக இரந்தசபசோதிலும்—

சபசோரில இறங்குவதசோக அறிவிததது.

1917  ஏப்ரலில அவமைரிககசோ,  தனது வசசோந்த மூசலசோபசோய மைற்றம்
நிதி நலனகலளப் பசோதுகசோததுக வகசோளவதற்கசோக சபசோரில குதிதத
சமையததில, இந்தப் சபசோர் “இந்த உலகதலத ஜனநசோயகததிற்குப்
பசோதுகசோப்பசோனதசோக ஆககுவதற்கசோக”  எனற வசசோலலி அந்த
வபசோய் மைலலயில தன பங்லகயும் சசர்ததுக குவிததது.

இரண்டசோம் அகிலததின கசோட்டிகவகசோடுப்பு

சபசோரின வவடிப்பு மைசோர்கசிச இயககததுககு
ஆச்சரியமைளிககவிலலல.  வசசோலலப் சபசோனசோல,  1887
வசோககிசலசய அதன நிழலசோட்டம் பிவரவடரிக ஏங்வகலசினசோல
உணைரப்பட்டு விட்டது.

பிரஷ்யசோ-சஜர்மைனியசோல நிகழ்ததப்பட மீதமிரககும் ஒசரவயசோர
சபசோர் இனி ஒர உலகப் சபசோர் தசோன,  எனற எழுதிய அவர்,
அதன வனமுலற இதுவலர கற்பலனவசய்திரசோத அளவுககு
இரககும் எனற கூறினசோர்.

“எட்டு முதல பதது மிலலியன வலரயசோன சிப்பசோய்கள ஒரவர்
கழுதலத இனவனசோரவர் குறிலவததிரப்பசோர்கள,  அந்த
நிகழ்ச்சிப்சபசோககில அவர்கள ஒர சதன கூட்லடப் பிய்ப்பது
சபசோல ஐசரசோப்பசோலவ பிய்தவதறிவசோர்கள.  முப்பதசோண்டுகளது
ஒர சபசோரின சூலறயசோடலகள மூனற முதல நசோனகு
ஆண்டுகளுககுள சுரககப்படும்,  ஒட்டுவமைசோதத கண்டததிற்கும்
விரிவு கசோணும்:  பஞ்சம்,  சநசோய்,  கசோட்டுமிரசோண்டிததனததுககுள
உலகளசோவிய பினனலடவு,  இரசோணுவம் மைற்றம் மைககள
இரண்டுசமை வபரம் துயரததில சிககுவது,  மைனிதனசோல
உரவசோககப்பட்ட வர்ததகம்,  வதசோழற்துலற மைற்றம் கடன
ஆகியவற்றின அலமைப்புமுலற திரம்பவியலசோத அளவுககு
முடமைசோவது ஆகியலவ,  கிரீடங்கள ஏரசோளமைசோய் சசோககலடகளில
உரண்சடசோடுகினற அளவுககு உலகளசோவிய திவசோலநிலலயிலும்
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பலழய அரசுகள மைற்றம் அவற்றின அரசியல ஞசோனம்
உரககுலலவதிலும் முடிவலடயும்.”

சபசோர் எப்படி முடியும் யசோர் வவற்றி வபறவசோர் எனபலத
முனகணிப்பது சசோததியமிலலசோதது எனற அவர் வதசோடர்ந்தசோர்.
“ஒசரவயசோர பினவிலளவு தசோன முழுகக நிச்சயமைசோனது:
உலகளசோவிய கலளப்பும் வதசோழலசோள வர்ககததின இறதி
வவற்றிககசோன நிலலலமைகள உரவசோககப்படுவதும் தசோன.” [6]

மைசோர்கசிசததுககு அர்ப்பணிதததசோக பிரகடனம் வசய்து வகசோண்ட
சமூக-ஜனநசோயகக கட்சிகலள வகசோண்ட இரண்டசோம்
அகிலமைசோனது,  வபரம் சகதிகளுககு இலடயிலசோன சபசோட்டிகள
மைற்றம் பதட்டங்கள எழுவலத குறிப்பிட்டு,  சந்லதகளுககும்
இலசோபங்களுககுமைசோன சபசோரசோட்டததில இரந்து சபசோர் எழுவதன
அபசோயங்கலள சுட்டிக கசோட்டியது.

ஆனசோல சபசோரின வவடிப்பு ஒர அதிர்ச்சியசோக இலலலசய தவிர,
அகிலததின முனனணிக கட்சிகளின எதிர்விலன
அதிர்ச்சியளிதததசோக இரந்தது.

ஆகஸட் 4,  1914  அனற,  சஜர்மைன துரப்புகள பிரசோனலச
லகப்பற்றம் சநசோககததுடன வபலஜியததுககுள அணிவகுததுச்
வசனற நிலலயில, அகிலததின முனனணிக கட்சியசோன சஜர்மைன
SPD இன நசோடசோளுமைனற பிரதிநிதிகள, சபசோர் நிதிககு ஆதரவசோக
ஒரமைனதசோய் வசோககளிததனர்.  92  இல 14  சபர் அதலன
எதிர்ததசபசோதும்,  அவர்கள கட்சி கட்டுப்பசோட்லட ஏற்ற
நசோடசோளுமைனறததில ஆதரவசோக  வசோககளிததனர்.  பிரசோனசின
சசசோசலிஸடுகளும் அதலன அடிவயசோற்றி,  தமைது வசசோந்த
சதசததிற்கசோன ஆதரலவ அறிவிததனர்.

அவர்களது முடிவுகள இரண்டசோம் அகிலததின கசோங்கிரசுகளில
நிலறசவற்றப்பட்டிரந்த தீர்மைசோனங்களுககு முழு மைறதலிப்பசோக
இரந்தது. 1907 இல, சஜர்மைனியின ஸரட்கசோர்ட்டில நடந்த ஒர
கசோங்கிரசில,  அததலன கட்சிகளும் சபசோலர நிறததுவதற்கு
தசோங்கள அவசியமைசோகக கரதும் ஒவவவசோர வழயிலும்
“ஒவவவசோர முயற்சிலயயும் பிரசயசோகம் வசய்வது”  அவற்றின
கடலமையசோகும் எனற அறிவிககும் ஒர தீர்மைசோனதலத அகிலம்
நிலறசவற்றியிரந்தது.

பின அந்த தீர்மைசோனம் இவவசோற விதிததிரந்தது:

“அததலனககுப் பினனரம் சபசோர் வவடிதது விட்டவதனறசோல,
அதலன சவகமைசோக முடிவுககுக வகசோண்டு வரத சதலவயசோன
அளவில தலலயீடு வசய்வதும்,  சபசோரினசோல
உரவசோககப்படுகினற வபசோரளசோதசோர மைற்றம் அரசியல
வநரககடிலய பயனபடுததி மைககலளத தட்டிவயழுப்பி
அதனமூலம் முதலசோளிததுவ வர்கக ஆட்சிலய ஒழப்பலத
துரிதப்படுததுவதற்கு தமைது சகதிககுட்பட்ட அததலனலயயும்
வசய்வதும் அவற்றின கடலமையசோகும்.” [7]

சபசோர் சமைகங்கள கூடிநினற நிலலயில, 1912 இல நடந்த பசோசில
கசோங்கிரஸ இந்த தீர்மைசோனததிற்கு வலுவூட்டியது.  அது
ஸரட்கசோர்ட் வசசோலலசோடலகலள வதசோடர்ந்து பரசோமைரிததசதசோடு,
அதனபின, வசசோனனது இனனும் வதளிவசோகப் புரிவதற்கசோக 1871
பசோரிஸ கம்யூலனயும் 1905  ரஷ்ய புரட்சிலயயும் குறிப்பிட்டுக
கசோட்டியது.

சபசோரககசோன வலனினின பதிலிறப்பு,  அது வவடிப்பதற்கு
முந்லதய ஆண்டுகளில அவர் அபிவிரததி வசய்திரந்த
பகுப்பசோய்வில சவரூனறியதசோக இரந்தது. அது கசோலனிகளுககும்
இலசோபங்களுககுமைசோன ஒர ஏகசோதிபததியப் சபசோர் ஆகும்.

இரண்டசோம் அகிலம் கசோட்டிக வகசோடுதது விட்டதன அர்ததம், அது
இறந்து விட்டது எனபதசோகும் எனற ஆரம்பததில இரந்சத
வலனின வலியுறததினசோர்.  அதில இரந்து அரசியலரீதியசோகவும்,
சிததசோந்தரீதியசோகவும், அலமைப்புரீதியசோகவும் முறிததுக வகசோளவது
அவசியமைசோக இரந்தது.

நடந்திரந்ததன முககியததுவதலத மூடிமைலறப்பதற்கு நடந்த
அததலன முயற்சிகளுககும் எதிரசோய், இந்த நிலலகுலலவசோனது
“ஒததுகவகசோளளப்பட சவண்டும்,  அதன கசோரணைங்கள புரிந்து
வகசோளளப்பட சவண்டும்,  அப்சபசோதுதசோன அததலன நசோடுகளது
வதசோழலசோளர்களின ஒர புதிய மைற்றம் இனனும் நீடிதது
நிற்கினற ஐககியதலத கட்டிவயழுப்புவது சசோததியமைசோககப்பட
முடியும்.”

வலனினும் புரட்சிகர சதசோற்கடிப்புவசோதமும்

ஒர புதிய,  மூனறசோம் அகிலதலதக கட்டிவயழுப்புவதற்கசோன
வலனினின மூசலசோபசோய நிலலப்பசோடசோனது, சபசோர் வவடிதததற்குப்
பினனர் எடுததுலரககப்பட்ட “ஏகசோதிபததியப் சபசோலர
உளநசோட்டுப் சபசோரசோக மைசோற்றசவசோம்”  எனற முனசனசோககில
சுரங்க விவரிககப்பட்டிரந்தது.

“இப்சபசோலதய ஏகசோதிபததியப் சபசோலர ஒர உளநசோட்டுப்
சபசோரசோக மைசோற்றவது மைட்டுசமை சரியசோன பசோட்டசோளி வர்கக
சுசலசோகமைசோகும்,  அதுசவ கம்யூன இரப்பிலிரந்து வரவதும்,
பசோசல தீர்மைசோனததில (1912)  விவரிககப்பட்டிரந்ததும் ஆகும்;
மிகவும் அபிவிரததி கண்ட முதலசோளிததுவ நசோடுகளுககு
இலடயிலசோன ஒர ஏகசோதிபததியப் சபசோரின நிலலலமைகள
அததலனகளசோலும் அது வழநடசோடததியதசோக இரககிறது” எனற
1914  நவம்பரில வவளியிடப்பட்ட சபசோரம் ரஷ்ய சமூக
ஜனநசோயகக கட்சியும் எனற தலலப்பிலசோன ஒர அறிகலக
அறிவிததது.[8]

அடுதது வந்த,  1917  அகசடசோபரில அரசியல அதிகசோரதலத
லகப்பற்றவதில உச்சம் கண்ட ரஷ்ய புரட்சிககு முந்திய மைற்றம்
அதனசபசோதசோன கசோலகட்டம் முழுவதிலுமைசோன வலனினின
சவலலகள அததலனயுசமை,  ரஷ்யசோவில மைட்டுமைலலசோது,
அழுததிச் வசசோலலப்பட சவண்டியிரககிறது,  ஒர சர்வசதச
மைட்டததில இந்த முனசனசோகலக முனவனடுப்பதின மீசத
வசலுததப்பட்டதசோய் இரந்தன.

உலகின ஒவவவசோர நசோட்டின வதசோழலசோளர்கலளயுசமை மைரணைம்
மைற்றம் அழவின சூறசோவளிச்சுழலுககுள இழுதது விடக
கூடியதசோக இரந்த சபசோரின,  ஒர உலகப் சபசோரின
தனலமையசோனது,  பசோட்டசோளி வர்ககததின மூசலசோபசோயமும்
தந்திசரசோபசோயமும் ஒர சர்வசதச மைட்டததிலும் ஒர வபசோதுவசோன
முனசனசோககின அடிப்பலடயிலுசமை அபிவிரததி வசய்யப்பட
முடியும் எனற அர்ததமைளிததது.  பினனசோளில ட்வரசோட்ஸகி
குறிப்பிட்டலதப் சபசோல,  1914  ஆகஸட் அததலன சதசிய
சவலலததிட்டங்களுககுமைசோன சசோவு மைணிலய அடிததிரந்ததது.

வலனினது சவலலகளது பல தரப்பட்ட பககங்கள மைற்றம்
அம்சங்கலள ஆரசோய்வதற்கு முனபசோக, “ஏகசோதிபததியப் சபசோலர
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உளநசோட்டுப் சபசோரசோக மைசோற்றசவசோம்”  எனற சுசலசோகம்
உண்லமையில எலதக குறிததது எனபதில சில தவறசோன
கரததுககலள அகற்றி விடுகிசறன.

அது ஒர தீவிரததனமைசோன வசசோலலசோடல அலல.
எலலசோவற்றககும் சமைல,  வலனின,  தீவிரததன நடவடிகலகலய
உரதது அறிவிப்பது எனற அரசோஜகவசோத,  பசோதி-அரசோஜகவசோத
மைற்றம் வதசோழற்சங்க ஆட்சிவசோதப் சபசோககுகளது தனிததுவமைசோன
குணைமைசோக இரந்த இந்த வலக குட்டி-முதலசோளிததுவ
அரசியலுககு எதிரசோனவரசோய் இரந்தசோர்.

வீதிககுப் சபசோய் உளநசோட்டுப் சபசோரின அவசியதலதப் பிரகடனம்
வசய்வது எனபதலல அதன அர்ததம்.  அலலது வசயற்லகயசோக
வநரககடிலய இனனும் ஆழப்படுததுவதற்கசோக சதி சவலலகள
அலலது அது மைசோதிரியசோன “பசோலங்கலளத தகர்ப்பது” பசோசோனற
பிற சவலலகளில எனற வலனின ஒரமுலற அதலனக
குறிப்பிட்டதுசபசோல அவற்றில ஈடுபடுவது எனபதும் அதன
அர்ததமைலல.

சர்வசதச வதசோழலசோள வர்ககததுககு,  பிரச்சசோரததின
மூலமைசோகவும்,  கலவியூட்டல மைற்றம் கிளர்ச்சி மூலமைசோகவும்,
சபசோரின வரலசோற்ற முககியததுவதலதயும் துரிதமைசோக
முகம்வகசோடுககினற புரட்சிகரக கடலமைகலளயும்
வதளிவசோககுகினறதசோன அரசியல சவலலகளது ஒர வரிலசலய
விளங்கச் வசய்வதசோக அது இரந்தது.

இந்த முனசனசோககு தீவிரததன வசசோலலசோடல கூச்சலகளில
இரந்து எததலன தூரம் தளளி இரந்தது எனபலத 1915
மைசோர்ச்சில வலனினசோல உரவசோககப்பட்ட ஒர தீர்மைசோனததில
இரந்து கசோணைலசோம், ஏகசோதிபததிய சபசோலர உளநசோட்டுப் சபசோரசோக
மைசோற்றவலத சநசோககிய முதல படிகலள அதில அவர் சுட்டிக
கசோட்டியிரந்தசோர்.  அந்தப் படிகளில இடம்வபறக கட்டசோயம்
வபற்றிரந்தலவ:  1)  சபசோர் நிதியசோதசோரததிற்கு ஆதரவசோய்
வசோககளிகக முற்றிலுமைசோய் மைறப்பது;  2)  வர்ககப்சபசோர் நிறதத
வகசோளலகயுடன முற்றிலுமைசோனவதசோர முறிவு; 3)  அரசசோங்கங்கள
அரசியலசட்ட சுதந்திரங்கலள ஒழதது இரசோணுவச் சட்டதலத
அறிமுகம் வசய்திரககும் இடங்களில ஒர தலலமைலறவு
அலமைப்லப உரவசோககுவது;  4)  முட்டிகவகசோண்டு நிற்கும்
சதசங்களது சிப்பசோய்களுககு இலடயில சசகசோதரததுவதலத
சபணுவதற்கு ஆதரவு; 5)  வதசோழலசோள வர்ககததின ஒவவவசோர
புரட்சிகர வவகுஜன நடவடிகலகககும் ஆதரவு. [9]

இவவசோறசோன ஒர புரட்சிகர நடவடிகலகயசோனது, சபசோர் நடததிக
வகசோண்டிரககினற நசோட்லட பலவீனப்படுததி அதன சதசோலவிககு
இட்டுச் வசலலக கூடும் எனபலத வலனின வதளிவசோக
அறிந்திரந்தசோர்.  ஆயினும் ஒர வதசோழலசோளி -பசோட்டசோளி
வர்ககதலதச் சசர்ந்த ஒரவன,  தனது “வசசோந்த”  ஏகசோதிபததிய
வலலரசு சிதறவதற்கும் சதசோலவியலடவதற்கும் பங்களிப்பு
வசய்யசோமைல தனது “வசசோந்த”  அரசசோங்கததிற்கு எதிரசோக ஒர
வர்கக அடிலயக வகசோடுப்பசதசோ,  அலலது “நமைது பககததுடன”
இலணைந்து சபசோர் புரிந்து வகசோண்டிரககும் இனவனசோர நசோட்லடச்
சசர்ந்த வதசோழலசோளிககு லகவகசோடுப்பசதசோ முடியசோததசோகும்.

ஏகசோதிபததியததின தனலமை

ஏகசோதிபததியப் சபசோலர ஒர உளநசோட்டுப் சபசோரசோக மைசோற்றவது
எனற பசோதுகசோப்புவசோதததிற்கு எதிரசோன புரட்சிகர சதசோற்கடிப்புவசோத

மூசலசோபசோய விளககமைசோனது ஏகசோதிபததியததின தனலமை குறிதத
ஒர விஞ்ஞசோனபூர்வ பகுப்பசோய்வில சவரூனறியிரந்தது.

ஏகசோதிபததிய பிரச்சிலனயசோனது மைசோர்கசிச இயககததின
அணிகளுககுள இனனும் விரிவசோய் சபசோரககு முன வந்த
கசோலகட்டததில விவசோதிககப்பட்டு வந்தது.

1902  இல சபசோயர் யுததததிற்குப் பினனர்,  இங்கிலசோந்லதச்
சசர்ந்த சமூக தசோரசோளவசோதி சஜசோன சஹசோப்சன ஏகசோதிபததியம்:
ஒர ஆய்வு எனற ஒர மிகவும் தசோககமிகக ஒர புததகதலத
வவளியிட்டசோர்.

ஏகசோதிபததியம் எனற வசோர்தலத புதியதசோக இரககவிலலல.
ஆனசோல முந்திய கசோலததில அது ஒர வலிலமையசோன சதசிய
அரசு வலுப்படுததப்படுவலத குறிககசவ
பயனபடுததப்பட்டிரந்தது.  “புதிய ஏகசோதிபததியம்”  எவவசோற
பலழயதில இரந்து சவறபட்டிரந்தது எனறசோல அது “சபசோட்டி
சபசோடும் சசோம்ரசோஜயங்களது தததுவம் மைற்றம் நலடமுலற”
மைற்றம் வர்ததக நலனகளின மீது நிதி மூலதனததின
சமைலசோதிககம் ஆகியலவ சம்பந்தப்பட்டதசோக இரந்தது எனற
சஹசோப்சன வலரந்து கசோட்டினசோர்.  இது உற்பததி மைற்றம்
வணிகம் மூலம் அதிகம் இலலசோமைல மைசோறசோக கசோலனிகளில
இரந்தும் சசோர்பு பிரசோந்தியங்களில இரந்தும் வரககூடிய
பிரம்மைசோண்டமைசோன கப்பதலதக வகசோண்டு வசலவம்
குவிககப்படுவதசோய் இரககினற நிதி ஒட்டுண்ணிததுவததின
வளர்ச்சிககும்,  தனது பரந்த வசலவதலத கீழரககும்
வர்ககங்களுககு லகயூட்டசோய் அளிதது அவற்லற தனது
ஆட்சிககு இணைங்கி நடககச் வசய்ய லவககும் நிதிப்
பிரபுததுவம் உதயமைசோவதற்கும் இட்டுச் வசனறது.

1910  இல,  ஆஸதிரிய மைசோர்கசிஸடசோன ரசடசோலஃப்
ஹிலஃசபர்டிங் தனது நிதி மூலதனம் எனனும் பலடப்லப
வவளியிட்டசோர்,  அதில அவர் மைசோர்கசின பகுப்பசோய்லவ அவரின
இறப்புககுப் பினனர் நடந்சதறியிரந்த பிரம்மைசோண்டமைசோன நிதி
வளர்ச்சிலயயும் கணைககிவலடுககினற வலகயில
விரிவசோககுவதற்கு முலனந்தசோர்.

“நிதி மூலதனததின விதிகள மைற்றம் வசயலபசோடுகள குறிதத
அறிவு இலலசோமைல இனலறய தினததின வபசோரளசோதசோரப்
சபசோககுகலள,  ஆகசவ எந்த வலகயசோன விஞ்ஞசோனரீதியசோன
வபசோரளசோதசோரம் அலலது அரசியலல புரிந்து வகசோளவதும்
சசோததியமிலலல” எனற அவர் எழுதினசோர். [11]

வலனின தனது முனசனசோககுககு தததுவசோர்தத அடிததளதலத
வழங்க முலனந்து வகசோண்டிரந்த சவலளயில,  இந்த இரண்டு
பலடப்புகளும் அவர் மீது ஒர வபரம் தசோககதலதச் வசலுததின.
குறிப்பசோக நிதி ஒட்டுண்ணிததுவம் குறிதத சஹசோப்சனின
ஆய்வும்,  அரசியல மீது நிதி மூலதனததின தசோககம் குறிதது
ஹிலஃசபர்டிங் வந்தலடந்திரந்த முடிவுகளும் அவலர ஈர்ததன.

நிதி மூலதனததின ஆதிககமைசோனது, சுதந்திரமைசோன சபசோட்டி மைற்றம்
ஜனநசோயகமையமைசோககதலத அதிகரிப்பது ஆகியவற்லற
அடிப்பலடயசோகக வகசோண்ட 19 ஆம் நூற்றசோண்டின தசோரசோளவசோத
முதலசோளிததுவ அரசியலல முடிவுககுக வகசோண்டு வந்து
வகசோண்டிரந்தது எனற ஹிலஃசபர்டிங் விளககியிரந்தசோர்.  நிதி
மூலதனம் அதன சதலவகலளப் பூர்ததி வசய்வதற்கு ஒர புதிய
சிததசோந்ததலத அணிந்து வகசோளள சவண்டியதசோயிரந்தது. “இந்த
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சிததசோந்தம்...  தசோரசோளவசோதததிற்கு முற்றிலும் எதிரசோனதசோகும்.  நிதி
மூலதனததிற்கு சுதந்திரம் சதலவயிலலல,  சமைலசோதிககம் தசோன
சவண்டும்.”

பலழய தசோரசோளவசோதமைசோனது சர்வசதச அதிகசோர அரசியலல
எதிர்ததிரந்தது எனற அசதசநரததில,  நிதி மூலதனமைசோனது,
“உலகததின ஒவவவசோர மூலலயிலும் தலலயீடு வசய்யததகக
ஒட்டுவமைசோதத உலகதலதயும் ஒர முதலீட்டுககசோன சகசோளமைசோக
மைசோற்றததகக” ஒர வலிலமையசோன அரலசக சகசோரகிறது.”[12]

இதுசவ ஒவவவசோர வபரம் சகதியின,  அது ஜனநசோயகக
குடியரசின வடிவதலத எடுததிரந்தசோலும் சரி அலலது ஒர
சர்வசோதிபததிய ஆட்சியின வடிவதலத எடுததிரந்தசோலும் சரி,
அரசியலல தீர்மைசோனிததது. நிதி மூலதனததின அரசியல எனபது,
வலனின கூறியலதப் சபசோல,  ”உச்சி முதல பசோதம்வலர”
பிற்சபசோககுததனமைசோனதசோக இரந்தது.

வலனின 1915  ஆம் ஆண்டு முழுலமையசோக அவர் சவலல
வசய்திரந்த ஏகசோதிபததியம்:  முதலசோளிததுவததின உச்சகட்ட
கட்டம் எனற பலடப்பில,  சபசோர் வவடிதததில இரந்து அவர்
அபிவிரததி வசய்து வந்திரந்த பகுப்பசோய்வின அததலன
இலழகலளயும் ஒனறசசர்ததசோர்.  அந்த தரவின மூலமைசோக அவர்
புதிய சகசோப்தததின தனலமைலய எடுததுலவததசோர், சபசோர் எனபது
எப்படி சந்லதகள,  இலசோபங்கள மைற்றம் கசோலனிகளுககசோன நிதி
மூலதனததின சவட்லக முலனப்பின விலளவபசோரளசோக
இரந்தது எனபலத அவர் கசோட்டினசோர்.

மைகததசோன அததலன மைசோர்கசிசப் பலடப்புகலளயும் சபசோலசவ,
வலனினின ஏகசோதிபததியம் எனற பலடப்பும் ஒர
விவசோதப்பலடப்பசோகும் (polemic). இது சஜர்மைன சமூக
ஜனநசோயகக கட்சியில சபசோரககு முந்லதய கசோலததின முனனணி
தததுவசோசிரியரசோக இரந்த கசோர்ல கசோவுட்ஸகி,  சமூகப்
சபரினவசோதததுககசோன தததுவசோர்தத நியசோயப்படுததலகலள
வழங்குவதில ஒர லமையமைசோன பசோததிரதலத ஆற்றிக
வகசோண்டிரந்த நிலலயில அதற்கு எதிரசோக பலடககப்பட்டதசோக
இரந்தது.

கசோவுட்ஸகியின கூற்றப்படி,  ஏகசோதிபததியம் எனபது
முதலசோளிததுவததின அபிவிரததியில ஒர திட்டவட்டமைசோன
கட்டததில இரந்சதசோ அலலது நிலலயில இரந்சதசோ
எழவிலலல, மைசோறசோக அது முதலசோளிததுவததின சில பிரிவுகளது
சசோதசோரணைமைசோன “விரப்பததிற்குரிய”  வகசோளலகயசோக மைட்டுசமை
இரந்தது,  வதசோழற்துலற நசோடுகள வபரம் விலளநிலப்
பகுதிகலளத தங்களது கட்டுப்பசோட்டுககுள வகசோண்டுவரவதற்குப்
பசோடுபடுவலத அது அடககியிரந்தது.

இந்த வலரயலறயசோனது வதசோழற்துலற மூலதனததின
பசோததிரமைலலசோது நிதி மூலதனததின பசோததிரமைசோக இரந்த
ஏகசோதிபததியததின லமையமைசோன அம்சதலத கவனியசோது கடந்து
வசனறதசோக இரந்தது.

சமைலும்,  ஏகசோதிபததியம் வவறமைசன ஒர “விரப்பததிற்குரிய”
வகசோளலக மைட்டுசமை, அது முதலசோளிததுவ வபசோரளசோதசோரததிலசோன
புறநிலல அபிவிரததிகளில சவரூனறியிரககவிலலல
எனறசோகுமைசோயின, அதிலிரந்து, வதசோழலசோள வர்கக இயககமைசோனது
சவவறசோர வகசோளலகலய “விரம்பும்”  முதலசோளிததுவததின
இந்த அலலது இனவனசோர பிரிவுடன கூட்டணி நசோடுவலத

சநசோககி வசலுததப்படுகினற அரசியலில பினவதசோடர
ஆரம்பிககும்.

கசோவுட்ஸகியின வலரயலறகள ஒசரவயசோர லமையமைசோன அரசியல
சநசோககதலதசய வகசோண்டிரந்தன:  சசசோசலிசப் புரட்சி
முனசனசோகலக எதிர்ப்பதற்கசோன நியசோயப்படுததலல
வழங்கசவண்டும்.

ஏகசோதிபததியம் எனற நூலில வலனினின பகுப்பசோய்வசோனது
மூனற லமைய பசோகங்கலளக வகசோண்டிரந்தது:

1.  எவவசோற சபசோர் எனபது முதலசோளிததுவ
அபிவிரததியின ஒர புறநிலலயசோன கட்டததில
இரந்து எழுந்திரந்தது,  சபசோட்டியில இரந்து
ஏகசபசோகம் எழுந்திரந்திரந்தது,
வகசோளலளசநசோககமுலடய நிதி மூலதனம் ஒர
”விரப்பததிற்குரிய”  வகசோளலகயின மூலம்
அலலசோமைல சமைலசோதிககமைசோன ஒர நிலலககு
உயர்ந்திரந்தது எனபலத அது கசோட்டியது.

2.  நிதி மூலதனததின சமைலசோதிககமும்,
உலகளவில இயங்குகினற பகசோசுர
நிறவனங்கள,  வங்கிகள,  மைற்றம் நிதி
நிறவனங்கலளக வகசோண்டு அதன ஏகசபசோக
மூலதனமைசோக உரமைசோற்றமும் சபசோரககு இட்டுச்
வசனறது மைட்டுமைலல.  இசத
நிகழ்ச்சிப்சபசோககுகள உற்பததியின சமூக
உறவுகளிலும் ஒர பரந்த மைசோற்றததில
விலளந்திரந்தன,  உற்பததியும் உலழப்பும்
மிகப்வபரமைளவில சமூகமையமைசோககப்பட்டு
விட்டிரந்தது.

ஆகசவ ஒட்டுண்ணிததனமைசோன நிதி
மூலதனததின சமைலசோதிககதலத
அடிப்பலடயசோகக வகசோண்ட ஏகசோதிபததியமைசோனது
வவறம் மைரணைப்படுகலகயிலிரந்த
முதலசோளிததுவம் மைட்டுமைலல.  அது வகசோண்டு
வந்திரந்த மைசோற்றங்கள —உற்பததியின
சமூகமையமைசோககம்— முதலசோளிததுவ
வபசோரளசோதசோரததிற்குளசளயும்,
சசசோசலிசததிற்கசோன உரமைசோற்றததின
வதசோடககதலதக குறிததது.  ஆயினும்,  அந்த
உரமைசோற்றமைசோனது சந்தர்ப்பவசோததலத,
வதசோழலசோளர்’  இயககததின மீதசோன அதன
சமைலசோதிககதலத சதசோற்கடிப்பதன மூலமைசோக
மைட்டுசமை அலடயப்பட முடியும், நலடமுலறககு
வகசோண்டுவரப்பட முடியும்.

3.  சந்தர்ப்பவசோதமைசோனது வவறமைசன தனிததனி
தலலவர்களது கசோட்டிகவகசோடுப்பின
விலளவபசோரள அலல. அது ஏகசோதிபததியததில
இரந்து எழுகினற புறநிலல
நிகழ்ச்சிப்சபசோககுகளுடன பிலணைந்தது,
அததுடன முதலசோளிததுவ ஆளும்
வர்ககங்களின நலனகளுடன உயிர்ப்புடன
பிலணைந்ததசோகும்.  ஏகசோதிபததியமைசோனது,
முதலசோளிததுவ வலலரசுகள கசோலனிகளில
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இரந்து அபரிமித-இலசோபங்கலளப் வபறவதற்கு
இட்டுச் வசனறிரந்தது.  இது இந்த நசோடுகளின
முதலசோளிததுவ வர்ககங்கலள குட்டி
முதலசோளிததுவ தட்டுகளின ஒர சலுலக
வகசோண்ட அடுககிலன —பததிரிலகயசோளர்கள,
வதசோழற்சங்க அதிகசோரததுவங்கள, சவுகரியமைசோன
மைற்றம் வசதியசோன சவலலயில உளள
வதசோழலசோளர்கள மைற்றம் வதசோழலசோள
வர்ககததில ஏகசோதிபததிய விரந்து சமைலசயில
இரந்தசோன துணுககுகளசோக வபசோரளியல
ஆதசோயங்கலளப் வபற்ற ஒர சலுலகவபற்ற
பிரிவு ஆகியவற்லறக வகசோண்டு—

உரவசோககுவதற்கு வசதியளிததது.

இந்தப் பகுப்பசோய்வில இரந்து வலனின ஆழமைசோன அரசியல
முடிவுகலளத சதற்றம் வசய்தசோர்.

ஏகசோதிபததியமைசோனது,  வதசோழலசோள வர்ககததின உததிசயசோகபூர்வ
தலலலமைகலள முதலசோளிததுவ வர்ககததின பகிரங்கமைசோன
முகலமைகளசோக உரமைசோற்றம் கசோணை இட்டுச் வசனறிரந்தது.
இதுசவ ஒர மூனறசோம் அகிலம் உரவசோககப்படுவதற்கசோன
சடரீதியசோன அவசியமைசோக இரந்தது.

அந்தப் சபசோரசோட்டம் எப்படி நடததப்பட்டது எனபதுதசோன அந்த
சநரததில முககியமைசோன சகளவியசோக இரந்தது.

சந்தர்ப்பவசோதததிற்கு எதிரசோன சபசோரசோட்டம்

“தந்லத நசோட்லட பசோதுகசோப்பதற்கு”  ஆதரவசோய் இரந்த
சமூகததின சலுலகமிகக  பிரிவினர் ஒர சிறபசோனலமையசோகசவ
இரந்தன.  இனனும் கீசழ ஆழததிற்கு வசனற “அடிததட்டு
மைககளிடம்”,  சந்தர்ப்பவசோதததுடன முறிததுக வகசோளவதன
அவசியதலத அவர்களுககு விளககுவதும்,  அவர்களுககு
புரட்சிககு கலவியூட்டுவதும் அவசியமைசோக இரந்தது.

இவவிடததில,  மைசோர்கசிசதலதப் சபசோல வதசோனிககக கூடிய
வசசோலலசோடலகலள பயனபடுததி சந்தர்ப்பவசோதிகளுககும் சமூகப்
சபரினவசோதிகளுககும் ஒர அரசியல மைலறப்லப வழங்கியதன
மூலம் இனனும் வபரம் ஆபததசோன ஒர பசோததிரதலத
வகிததவர்களுககு எதிரசோகததசோன பிரதசோன குறி வசலுததப்பட
சவண்டியதசோய் இரந்தது.  அந்தப் சபசோககின தலலவரசோய்
கசோவுட்ஸகி இரந்தசோர்.

சபசோரின வதசோடககததில இரந்சத,  சபசோர் நிதிககடனகளுககு
ஆதரவளிப்பலத எதிர்கக மைறதது,  கசோவுட்ஸகி சமூகப்
சபரினவசோதததிற்கு ஒர சர்வசதசவசோத சசோயதலத பூச
முலனந்தசோர்.

1914  அகசடசோபரில அவர் எழுதினசோர்:  “தந்லத நசோட்லடப்
பசோதுகசோப்பது ஒவவவசோரவரது உரிலமையும் கடலமையும் ஆகும்.
என நசோட்டுடன சபசோரில ஈடுபட்டிரககும் நசோட்டில இரப்பவர்கள
உளளிட அததலன நசோடுகலளயும் சசர்ந்த சசசோசலிஸடுகளுககும்
இந்த உரிலமை இரப்பலத அங்கீகரிப்பதிலதசோன உண்லமையசோன
சர்வசதசியவசோதம் அடங்கியிரககிறது.”[13]

சவற வசோர்தலதகளில வசசோனனசோல,  “தந்லத நசோட்லட
பசோதுகசோப்பது” எனற சபரில சஜர்மைன வதசோழலசோளர்கள பிவரஞ்சு
வதசோழலசோளர்கள மீதும் பிவரஞ்சு வதசோழலசோளர்கள சஜர்மைன

வதசோழலசோளர்கள மீதும் சுடுவலத நியசோயப்படுததுவதில தசோன
உண்லமையசோன சர்வசதசியவசோதம் அடங்கியிரககிறது எனறசோர்.

சந்தர்ப்பவசோதததிற்கு “சர்வசதசியவசோத”  முலசோம் பூசும்
இனனுவமைசோர முயற்சியசோனது,  19  ஆம் நூற்றசோண்டில,
ஐசரசோப்பசோவின சதசிய அரசுகளது உரவசோககததிற்கு இட்டுச்
வசனறிரந்த சபசோர்கலள சநசோககி மைசோர்கஸ வகசோண்டிரந்த
மைசனசோபசோவதலத எடுததுககசோட்டியவர்களசோல
முனவனடுககப்பட்டதசோய் இரந்தது.

அந்த அததலன சபசோர்களிலும்,  மைசோர்கஸ ஒர சர்வசதசிய
நிலலப்பசோட்லட எடுதது,  எந்தத தரப்பு வவற்றி வபற்றசோல அது
ஜனநசோயகததிற்கு கூடுதல அனுகூலமைசோனதசோய் இரககும்,
ஆகசவ வதசோழலசோள வர்ககததிற்கு நனலமை பயப்பதசோய்
இரககும் எனற மைதிப்பீடு வசய்ய முலனந்திரந்தசோர்.  அசத
வழமுலற தசோன இந்தப் சபசோரிலும் லகயிவலடுககப்பட
சவண்டும் எனபதசோய் வசோதிடப்பட்டது.  ஒர “சர்வசதசியவசோத”
மைதிப்பீட்டின அடிப்பலடயில,  எந்தத தரப்பு வவற்றி வபற்றசோல
அது வதசோழலசோள வர்ககததின மைற்றம் சசசோசலிசததின
நிலலப்பசோட்டில மிகவும் அனுகூலமைசோனதசோய் இரககும்
எனபலதத தீர்மைசோனிப்பது அவசியமைசோய் இரந்ததசோக
வசசோலலப்பட்டது.

இததலகயவதசோர நிலலப்பசோடு சமூகப் சபரினவசோதிகளின
இலரககு எப்படி தீனி சபசோட்டது எனபலத அறிவது அததலன
வபரிய கடினமிலலல. ரஷ்யசோவின வகசோடுங்சகசோலசோட்சி சதசோற்பது
தசோன ஒர சர்வசதசிய நிலலப்பசோட்டில மிகவும் அனுகூலமைசோனது
எனற கரதலத சஜர்மைன சந்தர்ப்பவசோதிகள முனவனடுததசோர்கள,
அசதசமையம் பிரசோனஸின சந்தர்ப்பவசோதிகள,  பிரஷ்ய
எசதச்சசோதிகசோரம் சதசோற்கடிககப்படுவது தசோன மிகவும்
அனுகூலமைசோனது —இதுவும் ஒர சர்வசதசிய நிலலப்பசோட்டில
இரந்து தசோன— எனற வசோதிடுவசோர்கள.

சமூகப் சபரினவசோதததிற்கு ஒர சர்வசதசியவசோத மைலறப்லப
வழங்கும் இந்த முயற்சியசோனது,  சபசோர் பிரச்சிலன குறிதது
மைசோர்கஸ எழுதியிரந்ததற்குப் பினனர் பரந்த மைசோற்றங்கள நடந்து
முடிந்திரந்தலத முற்றிலுமைசோய் உதசோசீனம் வசய்ததசோய் இரந்தது.

19  ஆம் நூற்றசோண்டின முதல ஏழு தசசோப்தங்களில,  சதசிய
சபசோர்கள முடியசோட்சிலய தூககி வீசுவதுடன பிலணைந்ததசோய்
இரந்தன,  சசசோசலிசததிற்கசோன புற நிலலலமைகள முதிர்ச்சி
கண்டிரசோத இடங்களில நடந்தன.  ஆனசோல அதற்குப் பினவந்த
கசோலகட்டததில,  கிட்டததட்ட அலர நூற்றசோண்டு கசோலததிற்கு,
பிரிட்டன,  பிரசோனஸ,  சஜர்மைனி,  இததசோலி,  ஆஸதிரியசோ மைற்றம்
ரஷ்யசோவின ஆளும் வர்ககங்கள கசோலனிகலளச் சூலறயசோடுவது
மைற்றம் பிற சதசங்கலள ஒடுககுவது எனற ஒர வகசோளலகலயப்
பினபற்றி வந்திரந்தன.  இந்தப் சபசோரிலும் அசத வகசோளலக
தசோன வதசோடர்ந்து வகசோண்டிரந்தது,  கிளவஸவிற்ஸின விதிலயப்
பினபற்றி, எனற வலனின எழுதினசோர்.

இப்சபசோலதய சூழ்நிலலயில எந்தத தரப்பு வவற்றி வபற்றசோல
மிகவும் அனுகூலமைசோனதசோய் இரககும் எனற
தீர்மைசோனிப்பவதனபது இந்தியசோலவ யசோர் சூலறயசோடினசோல
நனறசோயிரககும் சஜர்மைனியசோ அலலது பிரிட்டனசோ, சீனசோலவ யசோர்
கூறசபசோட்டசோல நனறசோயிரககும் ஜப்பசோனசோ அலலது
அவமைரிககசோவசோ,  ஆபிரிககசோ யசோரசோல சூலறயசோடப்பட சவண்டும்
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பிரசோனஸசோலசோ அலலது சஜர்மைனியசோலசோ எனற தீர்மைசோனிப்பலதப்
சபசோனறதசோகும்.[14]

பசோதுகசோப்புவசோதிகளுககு எதிரசோக

“ஏகசோதிபததியப் சபசோலர ஒர உளநசோட்டுப் சபசோரசோக
மைசோற்றசவசோம்”  எனற முனசனசோகலக முனவனடுகலகயில
வலனின இனனும் இரண்டு முககியமைசோன வசோதங்கலள
எதிர்வகசோண்டசோர்.

“வவற்றியும் இனறி சதசோலவியும் இனறி”  சபசோலர முடிவுககுக
வகசோண்டுவரகிறதசோன சுசலசோகம் இரண்டு தீர்மைசோனகரமைசோன
பிரச்சிலனகலள எழுப்பியது.

முதலசோவதசோய்,  அது தற்கசோப்புவசோதிகளுககு ஒர அரசியல
மைலறப்லப வழங்கியது. எப்படிப் பசோர்ததசோலும், தமைது “வசசோந்த”
அரசசோங்கங்களின சபசோர் முலனப்புகலள ஆதரிததவர்கள
சதசோலவிககு எதிரசோக சபசோரசோடுவதசோகத தசோசன கூறிக
வகசோண்டசோர்கள.  முனனணி வலது-சசோரி சமூக
ஜனநசோயகவசோதியசோன எட்வசோர்ட் சடவிட் விளககியலதப் சபசோல:
“நசோங்கள சபசோரககு ஆதரவசோக இலலல,  மைசோறசோக சதசோலவிககு
எதிரசோனவர்களசோய் இரந்சதசோம் எனபதுதசோன எமைது ஆகஸட் 4
வசோககளிப்பின முககியததுவமைசோகும்.” [15]

வவற்றிககசோக இலலல,  மைசோறசோக சதசோலவிககு எதிரசோக எனறசோல,
அது தமைது “வசசோந்த”  அரசசோங்கததின ஒர இரசோணுவத
சதசோலவிககு இட்டுச் வசலலததகக ஒர புரட்சிகரப்
சபசோரசோட்டததிற்கு எதிர்ப்லபசய மைலறமுகமைசோகக குறிககிறது.
ஆகசவ அததலகய அலனதது நடவடிகலககளும்
எதிர்ககப்படுவதசோனது.

இரண்டசோவதசோய்,  “வவற்றியும் இலலல சதசோலவியும் இலலல”
சுசலசோகமைசோனது இனனுவமைசோர,  கூடுதல முககியமைசோன
பிரச்சிலனலய எழுப்பியது.  சபசோர் எனபது ஒர பண்புரீதியசோன
வரலசோற்ற திரப்பதலதக குறிதது நினறலத அங்கீகரிகக
மைறதது,  மைறபடியும் பலழய இயலபு நிலலககுத திரம்ப
முடியும் எனகினறதசோன ஒர கரதலத அது அடிப்பலடயசோகக
வகசோண்டிரந்தது.

ஓரளவுககு அலமைதியசோன உயிசரசோட்டமைசோன அபிவிரததியின ஒர
ஒட்டுவமைசோதத சகசோப்தமும் ஆகஸட் துப்பசோககிகளின மூலம்
தவிடுவபசோடியசோககப்பட்டிரந்தது.  இனி பினனசோல திரம்பிச்
வசலவதற்கு எந்த வழயும் கிலடயசோது.

சபசோரின வவடிப்பசோனது 1871-1914  கசோலகட்டததின வபசோரளசோதசோர
அபிவிரததியின விலளவபசோரளசோய் இரந்தது.  அலமைதி
வந்திரந்தது,  ஆனசோல இரககினற சமூக-வபசோரளசோதசோர
ஒழுங்கின அடிததளங்கள அப்படிசய தசோன இரககினறன
எனறசோல,  அப்சபசோது அப்படியசோன ஒர “அலமைதி”  புதிய
சபசோர்களுககசோன விலளநிலமைசோக மைட்டுசமை ஆகததககதசோன ஒர
புதிய சகசோப்தம் விடிந்திரந்தது. சர்வசதச சசசோசலிசப் புரட்சியின
மூலமைசோக ஒட்டுவமைசோதத அலமைப்புமுலறயும் புரட்டிப் சபசோடப்பட
சவண்டியிரந்தது.

பரந்த மைககளின வறலமை ஆழமைலடந்து, சபசோரின உண்லமையசோன
தனலமை சமைலும் சமைலும் வவட்டவவளிச்சமைசோகிய நிலலயில
“அலமைதி”யின சுசலசோகம் இனனும் அதிக முககியமைசோன
இடதலதப் பிடிததசபசோது,  இசத பிரச்சிலனகள,  சற்சற

மைசோறபட்டவதசோர வடிவததில எழுந்தன.  1914  ஆம் ஆண்டின
முடிவுககுளளசோக வரிலசயசோக பல அகழகள சமைற்கு
ஐசரசோப்பசோவவங்கும் விரிந்து வசனற வகசோண்டிரந்தன,  அடுதத
நசோனகு ஆண்டுகளுககு அலவ அங்சக இரந்தன.  ஒர
துரிதமைசோன முடிவுககசோன சசோததியம் கலலந்து கசோணைசோமைல
சபசோய்விட்டிரந்த நிலலயில,  தசோககுதலகளும் பதில
தசோககுதலகளும் எந்த மைசோற்றதலதயும் வகசோண்டுவரவிலலல,
பசோரிய படுவகசோலலகலள மைட்டுசமை வகசோண்டுவந்தன.

சபசோரககு எதிர்ப்பு கசோட்டியதசோல சபர்லின சிலறயில
அலடககப்பட்டிரந்த சஜர்மைன-சபசோலந்து புரட்சியசோளரசோன சரசோசசோ
லுகவசம்சபர்க 1915 ஏப்ரலில எழுதியவசோறசோக:

“கசோட்சி முற்றிலுமைசோய் மைசோறிவிட்டிரககிறது.  பசோரிஸஸுககசோன ஆற
வசோர கசோலப் பலடவயடுப்பு ஒர உலக நசோடகமைசோக
ஆகியிரககிறது.  பசோரிய படுவகசோலல ஒர அலுப்பூட்டும்
சவலலயசோகி விட்டிரககிறது,  ஆயினும் கூட இறதித தீர்வு
அடுதத அடிககு அண்லமையிலசோக இலலல.  முதலசோளிததுவ
ஆட்சி அதன வசசோந்த வலலயில சிககுண்டிரககிறது.  அதன
முதல சிததப்பிரலமை முடிந்து சபசோயிரககிறது... கசோட்சி முடிந்தது.
திலர விழுந்து விட்டது....  கலகலப்பசோன கனனிப் வபண்களின
உற்சசோகக குரலகளின மைததியில இரந்து வவளிவரகினற
லகயிரப்புப் பலடவீரர்கள நிரம்பிய இரயிலகள மீது திலர
விழுந்திரககிறது....  வவளிறிய பகலவவளிச்சததின மையககம்
கலலந்த சூழலில அங்சக சவவறசோர கூட்டுககுரல (சகசோரஸ)
ஒலிககிறது;  யுததககளததில பரந்துகளும் நரிகளும்
எழுப்புகினற விசநசோதமைசோன கரடுமுரடசோன சததம்....  ஆகஸடிலும்
வசப்டம்பரிலும் இரயிலகளில ஏற்றப்பட்ட பீரங்கிககு
இலரயசோககப்பட்டவர்கள வபலஜியம் மைற்றம் சவசோஜ (Vosges)

இன யுததககளங்களில அழுகிக வகசோண்டிரககினறன,  மைரணை
வயலகளில இரந்து இலசோபங்கள கலளச் வசடிகலளப் சபசோல
முலளதவதழுகினறன.”[16]

சபசோரின பயங்கரங்கள ஒனறின மீது இனவனசோனறசோய் குவியக
குவிய,  சமைசோதும் நசோடுகளது இனனும் அதிகமைசோன பரந்த
மைககளிலடசய அலமைதிககசோன விரப்பம் எழுந்ததன
முககியததுவதலத வலனின சுட்டிக கசோட்டினசோர்.  “அந்த
மைசனசோநிலலயசோல உந்தப்படும் எந்த ஆர்ப்பசோட்டததிலும் ஒர மிக
முககிய பங்கிலன வகிப்பது”  சசசோசலிஸடுகளின கடலமை எனற
அவர் வலியுறததினசோர்.

ஆனசோல எலலசோவற்றககும் முதலில,  ஒடுககுமுலற,  நசோடுபிடிப்பு
மைற்றம் சூலறயசோடல இலலசோமைல மைற்றம் புதிய சபசோர்களுககசோன
கரலவ உரவசோககுவலதயும் மைற்றம் எந்த அலமைதியும் ஒர
புரட்சிகர இயககம் இலலசோமைல உரவசோகக முடியசோது எனபது
வதளிவசோககப்பட சவண்டியதசோய் இரந்தது.

“ஒர நீடிதத மைற்றம் ஜனநசோயக அலமைதிலய விரம்பும்
எவவரசோரவரம் அரசசோங்கங்கள மைற்றம் முதலசோளிகளுககு
எதிரசோன உளநசோட்டு யுததததிற்கு ஆதரவசோக நினறசோக சவண்டும்”
எனற அவர் எழுதினசோர்.  அதசோவது அவர்கள சசசோசலிசப்
புரட்சிககசோக சபசோரசோட சவண்டும் எனறசோர்.[17]

இந்த முனசனசோகலக தசோககுவதிலசோன பிரதசோன பசோததிரதலத
கசோவுட்ஸகி வகிததசோர்.
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1912  பசோஸல தீர்மைசோனததில கூறப்பட்டிரந்த உறதிப்பசோடுகலள
மைறதலிப்பதற்கு கசோவுட்ஸகியும் மைற்றவர்களும்,  அததீர்மைசோனம்
ஒர புரட்சிகர சூழ்நிலல அபிவிரததி கசோண்பதசோய் கற்பலன
வசய்திரந்ததசோக கசோரணைம் கூறினர்.

‘ஆனசோல சபசோர் வவடிதததில அப்படி எதுவும் நடககவிலலல —
பரந்த மைககள ஏகசோதிபததிய சபசோர் முலனப்பில
அகப்பட்டிரந்தனர்,  ஆகசவ அந்த தீர்மைசோனம் கனவு கண்ட
நிலலலமைகள வபசோரந்தசோது.  ஆகசவ சசசோசலிசப் புரட்சியின
சசோததியம் எனபது ஒர பிரலமை,  கசோனலநீர்.  மைசோர்கசிசம் ஒர
விஞ்ஞசோனபூர்வமைசோன முனசனசோககசோக நிலலலமைகளின
புறநிலலயசோன ஒர மைதிப்பீட்டின மீது தனககு அடிததளம்
அலமைததுக வகசோளள சவண்டுசமை தவிர மைனப்பிரலமைகளின மீது
அலல’.

மூர்கக நசோடுகளில அணிதிரட்டல உததரவுகளின சபசோது
மைககளின வபரம் பிரிவுகள சபசோர் முலனப்பில அகப்பட்டு
விட்டிரந்தனர் எனபதில எந்த சந்சதகமும் இலலல.  பரந்த
மைககளின உளவியலிலசோன இததலகய அபிவிரததி மைற்றம்
சபசோர் வவடிப்பின சபசோது புரட்சிகர முனனணிப் பலட
தனிலமைப்படுவதசோக சதசோனறியலமை ஆகியவற்றககசோன
கசோரணைதலத ட்வரசோட்ஸகி விளககினசோர்.

அலமைதிக கசோலங்களில,  சசசோசலிஸடுகளின ஆதிககம்
வதசோழலசோள வர்ககததின மிகவும் முனசனறிய பிரிவுகலள
மைட்டுசமை வதசோட்டு நிற்கும்,  வசலவசோககு வசலுததும்.  மைககளின
வபரம் பிரிவுகள உடனடியசோன அரசியல சபசோரசோட்டங்களுககு
வவளியிசலசய நிற்கும். ஆனசோல சபசோர் வவடிதது அணிதிரட்டல
வதசோடங்கியதும்,  அவர்கள அரசியலுககுள
இழுககப்படுகிறசோர்கள.

வசோழ்வசோ சசோவசோ எனபது குறிதத உடனடியசோன சகளவிகளுககு
அவர்கள முகம்வகசோடுககிறசோர்கள,  அச்சமையததில அவர்களின
பசோதுகசோவலனசோக அரவலணைப்பசோளரசோக அரசசோங்கமும்
இரசோணுவமும் அவர்கள முன எழுந்து நிற்கினறன. மைசோற்றம், ஒர
சமைம்பட்ட நிலலலமைககசோன நம்பிகலககள மைற்றம் அபிலசோலசகள
ஆகியவற்றின குழப்பமைசோன மைசனசோநிலலகளுடன இந்த
உணைர்வுகள ஒனறகலககினறன.

“புரட்சியின வதசோடககததிலும் கூட இசததசோன நடககிறது” எனற
எழுதினசோர் ட்வரசோட்ஸகி,  “ஆனசோல ஒர அதி-முககியமைசோன
விததியசோசததுடன.  ஒர புரட்சியசோனது இந்த புதிதசோய்
தட்டிவயழுப்பப்பட்ட கூறகலள புரட்சிகர வர்ககததுடன
இலணைககிறது,  ஆனசோல சபசோசரசோ அவர்கலள அரசசோங்கம்
மைற்றம் இரசோணுவததுடன இலணைககிறது!.”

ஒர விடயததில,  குழப்பமைசோன நம்பிகலககளும் பசோதிப்புகளும்
புரட்சிகர ஊககததில வவளிப்பசோடு கசோண்கினறன எனறசோல,
மைற்றதன விடயததில இசத சமூக உணைர்ச்சிகள “தற்கசோலிகமைசோக
சதசப்பற்ற நஞ்சுறலின வடிவதலத எடுககிறது”,  அந்த
மைசனசோநிலல சசசோசலிச தசோககம் வபற்றவர்கள உளளிட
வதசோழலசோள வர்ககததின பரந்த பிரிவுகலள வதசோற்றக கூடிய
ஒனறசோகும்.” [18]

அததலகய நிலலலமைகளில,  கட்சி உடனடியசோனவதசோர
புரட்சிகரப் சபசோரசோட்டதலத வதசோடகக முடியசோது எனற
வதசோடர்ந்தசோர் ட்வரசோட்ஸகி.  ஆனசோல,  சபசோரககு எதிர்ப்பு

வதரிவிகக முடியும், அரசசோங்கததின மீது நம்பிகலகயினலமைலய
அறிவிகக முடியும், சபசோர் நிதிககு வசோககளிகக மைறகக முடியும்,
அவவழயில,  சபசோரின பசோலத தவிர்ககவியலசோமைல
வகசோண்டுவரவிரககினற பரந்த மைககளின நனவிலசோன
மைசோற்றங்களுககு தயசோரிப்பு வசய்ய முடியும்.

அவவசோறசோக நடககவிலலல, மைசோறசோக சபசோர் அணிதிரட்டலுககசோன
சமிகலகதசோன அகிலததின வீழ்ச்சிககுமைசோன சமிகலகயசோக
இரந்தது, அததலன சமூக ஜனநசோயகக கட்சி மைற்றம் வதசோழற்
கட்சிகளும் “ஒசரவயசோர எதிர்ப்பும் கூட இலலசோமைல தததமைது
அரசசோங்கததின பினனசோல அணிவகுததன”  எனற
உண்லமையசோனது அங்சக ஆழமைசோன கசோரணைங்கள இரந்தசோக
சவண்டும் எனற உணைர்ததியது.

மைற்ற அலனவலரயும் விட வலனின அந்தக கசோரணைங்கலள
முழுலமையசோக ஆரசோய்ந்தசோர்,  அதன பசோலதயில அவர்,
வதசோழலசோள வர்ககம் வவற்றிகரமைசோக அரசியல அதிகசோரதலதக
லகப்பற்ற இட்டுச் வசனற அரசியல மூசலசோபசோயதலதயும்
தந்திசரசோபசோயதலதயும் அபிவிரததி வசய்தசோர்.

சந்தர்ப்பவசோதிகலளப் பசோதுகசோகக முலனந்தவர்கள சபசோர்
வவடிப்பின நிலலலமை குறிதத ஒர சபசோலியசோன சிததிரதலத
முனலவதது வதசோடங்கினர்.

1914  அகசடசோபரில எழுதிய கசோவுட்ஸகி, “சபசோரின வவடிப்பின
சமையததில சபசோல ஒரசபசோதும் அரசசோங்கம் இததலன
வலிலமையசோக இரககவிலலல,  கட்சிகள இததலன பலவீனமைசோக
இரககவிலலல” எனற எழுதினசோர்.

உண்லமையில “அரசசோங்கங்கள,  சபசோரின சமையததில
இரப்பதுசபசோல சவவறந்தவவசோர சமையததிலும்,  ஆளும்
வர்ககததின அததலன கட்சிகளது அவவசோறசோன  ஒர
உடனபசோட்டிற்கும்,  அலலது அந்த ஆட்சிககு ஒடுககப்பட்ட
வர்ககங்களது ‘அலமைதியசோன’  அடிபணிவுககும்,  இததலகய
அவசியததில நிற்பதிலலல” எனற வலனின பதிலிறததசோர்.[19]

அவர் சமைலும் வதசோடர்ந்து கூறினசோர்,  அரசசோங்கங்கள மிகவும்
சகதிவசோய்ந்து நிற்பதசோகத சதசோற்றமைளிககலசோம்,  ஆனசோல
“சதசோற்றம்”  அசலநிலலயுடன ஒனறசோயிரப்பதிலலல,  அததுடன
எவவரசோரவரம் புரட்சிகர எதிர்பசோர்ப்புகலள வவறமைசன சபசோரின
வவடிப்புடன பிலணைதது விட்டு விடவிலலல.  அது ஒர
நிகழ்முலறயின வதசோடககம் மைட்டுசமை எனபதுடன ஏற்கனசவ,
வலனின 1915  இல எழுதுகிறசோர்,  அததலன நசோடுகளிலும்
மைககளின அதிரப்திகள வபரகுகினற நிலலயிலும்
அரசசோங்கங்கள சமைலும் சமைலும் அதிகமைசோக தியசோகங்கலளக
சகசோரகினற நிலலயிலும் ஒர புரட்சிகர சூழ்நிலலயின
அறிகுறிகள ஏற்கனசவ அபிவிரததி கண்டுவகசோண்டிரந்தன.

“இந்த சூழல நீடிககுமைசோ,  இனனும் எததலன கூர்லமையசோனதசோய்
இது ஆகும்? இது புரட்சிககு இட்டுச் வசலலுமைசோ? அது நமைககுத
வதரியசோது. யசோரககும் வதரிய இயலசோது. புரட்சிகர மைசனசோநிலல
அபிவிரததி கண்டு அது ஒர புரட்சிகர சூழ்நிலலயசோக
உரமைசோற்றம் கசோண்கிறவதசோர சமையததில முனசனறிய வர்ககமைசோன
பசோட்டசோளி வர்ககம் ஈட்டிய அனுபவததினசோல மைட்டுசமை அதற்கசோன
பதில வழங்கப்பட முடியும்.”[20]

சமைலும்,  சபசோர் வவடிதத உடசனசய புரட்சிகரப் சபசோரசோட்டங்கள
இலலல என  குறிப்பிடுவது வதசோழலசோள வர்ககம்
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முகம்வகசோடுககினற ஒர நிலலலமையின விலளவசோகும்.
ஒவவவசோர நசோட்டிலும் அது தணிகலகககும் இரசோணுவச்
சட்டததிற்கும் முகம்வகசோடுததது,  அதன தலலலமையசோனது அந்த
நடவடிகலககலள வதசோடுககும் ஏகசோதிபததிய அரசசோங்கங்களுடன
ஒனறபட்டதில அது சமைலும் சிககலசோகக படுததப்பட்டிரந்தது.

சடவசோத வமைய்யியலும் புரட்சிகர நலடமுலறயும்

உடனடி நிலலலமைலய தசோண்டிப் பசோர்ததசோல,  வலனினசோல
எழுப்பப்பட்ட பிரச்சிலனகள தீவிரமைசோன வழமுலறயியல
ரீதியசோன (methodological) முககியததுவம் வகசோண்டலவயசோகும்,
ஆகசவ அலவ நம்லமை சடவிட் சநசோர்த தனது ஆரம்ப
உலரயில,  “விஞ்ஞசோன சடவசோத வமைய்யிலுககும் புரட்சிகர
நலடமுலறககும் இலடயிலசோன அததியசோவசியமைசோன உறவு”
எனற சுட்டிககசோட்டிய ஏழசோவது புளளிககு மீண்டும் அலழததுச்
வசலகினறன.

வலனினசோல வலியுறததப்பட்ட புளளி பினவரமைசோற இரந்தது:
ஆளும் வர்ககங்கள பலழய வழயில இனியும் ஆட்சி வசய்ய
முடியவிலலல அசத அளவுககு அதிகமைசோய் பரந்த மைககளும்
பலழய வழயில வசோழ்கலகலயத வதசோடர முடியவிலலல எனற
விதததில தசோன அந்த சூழ்நிலல புறநிலலயசோக
புரட்சிகரமைசோனதசோய் இரந்தது.  ஆனசோல இந்த புறநிலலயசோன
புரட்சிகர சூழலசோனது நலடமுலறயில ஒர புரட்சிககு இட்டுச்
வசலலுமைசோ எனபது சிந்தலனயின மூலம் மைதிப்பிடப்பட முடியசோது,
ஒர புரட்சிகர நலடமுலறயின அபிவிரததி மூலமைசோக மைட்டுசமை
மைதிப்பிடப்பட முடியும்.

சூழ்நிலலயில உண்லமையசோக எனன அடங்கியிரககிறது,  அதன
சசோததியததிறன எட்டப்பட முடியுமைசோ ஆகியலவ,  வதசோழலசோள
வர்ககததின இயககதலத அபிவிரததி வசய்ய முலனகினற,
அதற்கு அது முகம் வகசோடுககினற புறநிலல சூழ்நிலலலய
வவளிப்படுததிக கசோட்டுகினற,  அபிவிரததி கசோணும் அதன
சபசோரசோட்டங்களுககு அரசியல அதிகசோரதலத வவற்றி கசோணுகினற
சநசோககததுடனசோன இறதி வலர வகுததளிககப்பட்ட ஒர
வதளிவசோன சவலலததிட்டதலதக வகசோண்டு அதலன
ஆயுதபசோணியசோககுகினற புரட்சிகரக கட்சி எனற நனவசோன,
அகநிலலக கசோரணியின தலலயீட்லடக வகசோண்டு மைட்டுசமை
கண்டறியப்பட முடியும்.

சூழ்நிலலலய அது எப்படித “சதசோற்றமைளிககிறது”  எனபலதக
வகசோண்டு அலலசோமைல அதன உண்லமையசோன நிலலலய
கிரகிப்பதன மீது வலனின வலியுறததுவதசோனது மைசோர்கஸ அவரது
ஃபயர்பசோக ஆய்வறிகலககளில கூறிய ஒர இனறியலமையசோத
புளளிலய அடிகசகசோடிட்டுக கசோட்டுகிறது,  அதில மைசோர்கஸ
சடவசோத வமைய்யியலின தீர்ககமைசோன அபிவிரததிலய வலரந்து
கசோட்டினசோர்.

கசோவுட்ஸகியும் மைற்றவர்களும்,  முதலசோளிததுவதலத
தூககிவயறிவதற்கு உளநசோட்டு யுததம் மைற்றம் புரட்சி எனற
வலனின மைற்றம் அவரது முனசனசோககின பிரலமையூட்டலுககு
எதிரசோக சடவசோதக களததில நிற்பதசோய் கூறிக வகசோண்டனர்.

ஆனசோல,  அவர்கள தங்களுககு அடிததளமைசோககிக வகசோளள
முலனந்தது மைசோர்கஸின சடவசோததலத அலல, மைசோறசோக வரலசோற்ற
நிகழ்ச்சிப்சபசோககில மைனித நடவடிகலக எனனும் வசயலூககமைசோன
பககததிற்கு அழுததமைளிதத சஜர்மைன கரததுவசோத

வமைய்யியலின,  எலலசோவற்றககும் சமைல சஹகலின
வமைய்யியலின,  அனுகூலங்கலள ஒனறகூட்டியதன மூலமைசோக
எந்த சடவசோதக கண்சணைசோட்டதலத மைசோர்கஸ கடந்து
வந்திரந்தசோசரசோ அந்தக கண்சணைசோட்டதலதசய அவர்கள
அடிததளமைசோககி வகசோண்டிரந்தனர்.

மைசோர்கஸ அவரது ஃபயர்பசோக மீதசோன ஆய்வறிகலககளில
முதலசோவதில பினவரமைசோற எழுதினசோர்:

"ஃபயர்பசோககினது உட்பட இதுவலர இரந்து வரகினற
சடவசோதததின முதனலமைக சகசோளசோற எனனவவனறசோல, வபசோரள,
நிஜம்,  உணைர்லமை எனபது புறப்வபசோரள வடிவம் அலலது
சிந்தலன வடிவததில தசோன சயசோசிககப்படுகிறது, மைசோறசோக, மைனித
உணைர்லமையசோக,  வசயலபசோடசோக,  நலடமுலறயசோக,
அகநிலலரீதியசோக சயசோசிககப்படுவதிலலல.”  ஆகசவ முந்லதய
சடவசோத வமைய்யியலசோனது,  ”’புரட்சிகர’த தனலமையின,
நலடமுலற-இனறியலமையசோத நடவடிகலகயின
முககியததுவதலத” பற்றியிரககவிலலல.[21]

கசோவுட்ஸகிககு எதிரசோய் வலனின,  அடுதத சபசோலரக கசோட்டிலும்
இப்சபசோலதய சபசோசர ஒர புரட்சிலய உரவசோககிவிடும் எனற
ஒரசபசோதும் எந்தவவசோர சசசோசலிஸட்டும் உததரவசோதம்
அளிததிரககவிலலல எனற விளககினசோர்.  ஒர புரட்சிகர
நிலலலமையின உண்லமையசோன இரப்லப எடுததுககூறவதன
மூலமைசோக வதசோழலசோள வர்ககததின புரட்சிகர நனலவத
தட்டிவயழுப்புவது சசசோசலிஸடுகளின கடலமையசோகும் எனபசத
விடயமைசோகும்.

மைசோர்கசிசம் எதிர் சமூகப் சபரினவசோதம்

சர்வசதச சசசோசலிசததின மிகவும் புகழ்வபற்ற பிரதிநிதிகள
கசோட்டிக வகசோடுததவதனபது எவவசோற சசோததியமைசோனது எனபசத
தீர்ககமைசோன சகளவியசோக இரந்தது.  சமூகப் சபரினவசோதப்
சபசோககின மூலங்கள குறிதத ஒர சடவசோதப் பகுப்பசோய்வில
அதன பதில அலமைந்திரககிறது.

சபசோரககு முந்திய கசோலகட்டததில,  கிட்டததட்ட அதற்கு
ஒனறலர தசசோப்தங்கள முனவலர நீளகினற ஒர கசோலததிற்கு,
சசசோசலிச இயககமைசோனது அதன முனசனசோககு வதசோடர்பசோய் ஒர
அடிப்பலடயசோன பிளலவக வகசோண்டிரந்தது.

சசசோசலிசம் ஒர அலமைதியசோன,  படிப்படியசோன வளர்ச்சியின
மூலம்,  நசோடசோளுமைனற மைற்றம் வதசோழற்சங்க நடவடிகலககள
மூலமைசோய் சீர்திரததங்கலள வபரகச் வசய்வதன மூலமைசோக
எட்டப்படுமைசோ, அலலது அது முதலசோளிததுவ அலமைப்புமுலறயின
ஒர வபசோறிவின மூலமைசோக புரட்சிகரப் சபசோரசோட்டங்களின
வவடிப்பின மூலமைசோக வந்துசசரமைசோ?

1898 இல, சஜர்மைனியின முனனிலல சமூக ஜனநசோயகவசோதியசோன
எட்வசோர்ட் சபர்னஸலடன கட்சியின அடிப்பலட முனசனசோககில
அடிப்பலடயசோன திரததம் வசய்வதற்கு ஆசலசோசலன
முனலவததசோர்.  படிப்படியசோன வளர்ச்சி எனனும் சபசோககின
கண்சணைசோட்டதலத சுரககமைசோய் முனலவதத அவர்,  இயககம்
தசோன அலனததுசமை,  இறதி இலககு எனற எதுவுமிலலல
எனறசோர்.  SPD இன உததிசயசோகபூர்வ நிலலப்பசோட்லட
வபசோறததவலர இந்த திரததலவசோதப் சபசோககு பினனசோல
தளளப்பட்டது. ஆனசோல அந்தப் சபசோககு தனககு அடிததளமைசோகக
வகசோண்டிரந்த நலடமுலறகள —வர்கக ஒததுலழப்பு மைற்றம்

11 - World War and Revolution: 1914-1917



முதலசோளிததுவ ஆட்சியின அந்தக கட்டலமைப்பிற்குளளசோக
ஒரங்கிலணைவது— வதசோடர்ந்தும் வலுப் வபற்றச் வசனறன.

ரஷ்யசோவில 1905  புரட்சிககுப் பினனர் இந்தப் பிரச்சிலன
மீண்டும் பற்றிக வகசோண்டது.  புரட்சியசோனது,  ஃபிவரட்
விலலியம்ஸ சில வசோரங்களுககு முனபு அவரது உலர
இரண்டில வதளிவுபட எடுததுககசோட்டியவசோறசோக,  அதன பசோரிய
வபசோது சவலலநிறததங்கள மைற்றம் சசசோவியததுகள அலலது
வதசோழலசோளர்கள’  கவுனசிலகள உரவசோககததுடன,  ஐசரசோப்பிய
புரட்சிககசோன கட்டியமைசோக,  அது எடுககவிரககும் வடிவங்கலள
முனவனதிர்பசோர்ததிரந்ததசோ,  சரசோசசோ லுகவசம்சபர்க
வலியுறததியலதப் சபசோல?  அலலது,  அது அவரது
எதிர்ப்பசோளர்கள,  குறிப்பசோக வதசோழற்சங்கங்களில இரந்தவர்கள
கூறிவந்தலதப் சபசோல,  ரஷ்ய பினதங்கிய நிலலயின ஒர
வவளிப்பசோடசோகவும் மைற்றம் எந்த விதததிலும் முனசனறிய சமைற்கு
ஐசரசோப்பசோவுடன வதசோடர்புலடயதிலலல எனறம் இரந்ததசோ?

இரண்டசோம் அகிலததின கசோட்டிகவகசோடுப்பசோனது இந்தப்
பிரச்சிலனலய வவட்டவவளிச்சமைசோன கவனககுவிப்புககுள
வகசோண்டுவந்தது.  சந்தர்ப்பவசோத சபசோககின வளர்ச்சியும்
அபிவிரததியும் தசோன அதன மூலமைசோக இரந்தது,  அது முழு
வளர்ச்சியும் முதிர்ச்சியும் வபற்ற சபசோரில அதன வசசோந்த
முதலசோளிததுவததிற்கு சநரடியசோக ஆதரவளிககும் நிலலககுச்
வசனற விட்டிரந்தது.

இந்தப் சபசோககின சடவசோத சவர்கள குறிதத வலனினின
பகுப்பசோய்வு ஆழமைசோன அரசியல தசோககங்கள வகசோண்டிரந்தது.
புதிய அகிலமைசோன மூனறசோம் அகிலமைசோனது,  இரண்டசோம்
அகிலததின எச்ச வசசோச்சங்களில இரந்து மைறகட்டுமைசோனம்
வசய்யப்படவும் முடியசோது,  அலலது அதன தததுவம் மைற்றம்
நலடமுலறகளின அடிப்பலடயில ஸதசோபிககப்படவும் முடியசோது
எனற அது கசோட்டியது.

இரண்டசோம் அகிலமைசோனது “படிப்படியசோன”  வளர்ச்சிக
கசோலகட்டததில முககியமைசோன தயசோரிப்பு சவலலலய
ஆற்றியிரந்தது என வலனின விளககினசோர்.  ஆனசோல மூனறசோம்
அகிலம் புதிய கடலமைகளுககு முகம்வகசோடுததது: முதலசோளிததுவ
அரசசோங்கங்களுககு எதிரசோக சநரடியசோன புரட்சிகரப் சபசோரசோட்டம்,
முதலசோளிததுவததிற்கு எதிரசோன ஒர உளநசோட்டுப் சபசோர்,
அரசியல அதிகசோரதலதக லகப்பற்றல மைற்றம் சசசோசலிசததின
வவற்றி.

அதற்கு,  இரண்டசோம் அகிலததின கசோலகட்டததில,
சசசோசலிசததிற்குளளசோன ஒர “அங்கீகரிககப்பட்ட”  சபசோககசோக
கரதப்பட்டிரந்த சந்தர்ப்பவசோதததில இரந்து ஒர முழுலமையசோன
அரசியல,  சிததசோந்த,  மைற்றம் அலமைப்புரீதியசோன பிரிவு
அவசியமைசோக இரந்தது.

ரஷ்யசோவில அந்த அரசியல மைற்றம் அலமைப்புரீதியசோன பிரிவு
வமைனஷிவிககுகள உடனசோன பிளவின மூலம்
நடததப்பட்டிரந்தது.  வலனிலனப் வபசோறததமைட்டில,  அதன
சர்வசதச முககியததுவம் இப்சபசோது வதளிந்த
கவனககுவிப்புககுள வந்து வகசோண்டிரந்தது.

சபசோலஷிவிககுகளுககும் வமைனஷிவிககுகளுககும் இலடயிலசோன
பிளவு ரஷ்ய சமூக ஜனநசோயக வதசோழலசோளர் கட்சியின 1903
கசோங்கிரசில வதசோடங்கியது.  கட்சி அங்கததுவததில எனன

அடங்கியிரந்தது எனபது குறிதத ஒர வசசோலலசோடலில தசோன
அது அபிவிரததி கண்டது எனறவிதததில அது சற்ற
வதளிவற்றதசோய் இரந்தது.

1905  புரட்சி வவடிததலதத வதசோடர்ந்து,  இந்த பிரிவின வர்கக
அடிப்பலட வவளிப்படத வதசோடங்கியது.  தசோரசோளவசோத
முதலசோளிததுவதலத சநசோககிய வவறப்பும் எதிர்ப்பும்
சபசோலஷிவிககுகளது வகசோளலகயின அடிப்பலடயசோக இரந்தது.
வமைனஷிவிககுகளுகசகசோ தசோரசோளவசோத முதலசோளிததுவததுககு
தககபடி வலளந்து வகசோடுப்பதுதசோன அடிப்பலடயசோக இரந்தது,
மைசோஸசகசோ வதசோழலசோளர்கள டிசம்பர் கிளர்ச்சியின சபசோது
ஆயுதசமைந்தியிரககக கூடசோது எனற பிவளகஹசோசனசோவின
அறிவிப்பில இது கசோட்சிரீதியசோன வவளிப்பசோட்லட வபற்றது.

ஒர முதலசோளிததுவ-ஜனநசோயகப் புரட்சிதசோன,  அதசோவது
நிலப்பிரபுததுவ முற்றமுதலசோட்சிலய முடிவுககுக வகசோண்டு
வரவதும்,  ஒர முதலசோளிததுவ ஆட்சி அதிகசோரததுககு
வரவதும் தசோன ரஷ்யசோவிலசோன கடலமை எனற அவர்கள
வலியுறததினர்.  மைசோஸசகசோ நடவடிகலககள தசோரசோளவசோத
முதலசோளிததுவதலத அதற்குரிய வரலசோற்றப் பசோததிரதலத
நிலறசவற்றவதில இரந்து சமைலும் ஒதுங்க லவதது விடும்.
ஆகசவ முதலசோளிததுவ கட்சியசோன சகடட்டுகள வதசோடர்பசோக
“தந்திர”ததுடன முனசனறவது அவசியமைசோக இரந்தது எனறசோர்
பிவளகஹசோசனசோவ.

இந்த சமைசோதலகள 1905 ககுப் பினனரம் வதசோடர்ந்தன,
அகிலததுககுளளசோக அலவ ஏசதசோ ரஷ்யசோவுகசகயுரிய
பிரச்சிலனகள எனபலதப் சபசோனற கரதப்பட்டன.  அவர்கள
“மைறபடியும் ஆரம்பிதது விட்டசோர்கள” எனபசத ஒர வபசோதுவசோன
எதிர்விலனயசோக இரந்தது.

இரண்டசோம் அகிலததின கசோட்டிகவகசோடுப்பசோனது சந்தர்ப்பவசோதம்
மைற்றம் அதன பசோதுகசோவலர்களிடம் இரந்தசோன ஒர
முழுலமையசோன அலமைப்புரீதியசோன பிரிவின அவசியதலத
முனநிறததியது.  வலனிலனப் வபசோறததவலர வமைனஷிவிககுள
உடனசோன பிளவின சர்வசதச முககியததுவதலத அது
வதளிவசோககியது.

ரஷ்யசோவில குட்டி-முதலசோளிததுவ சந்தர்ப்பவசோத கூறகளிடம்
இரந்து பசோட்டசோளி வர்கக இயககதலத முழுலமையசோக
பிரிதவதடுப்பது எனபது இயககததின முழு வரலசோற்றினசோல
தயசோரிககப்பட்டிரந்தது, எனற வலனின எழுதினசோர்.

”அந்த வரலசோற்லற அலட்சியம் வசய்பவர்கள,
‘கனலனவசோத’ததிற்கு எதிரசோக பிரசங்கம் வசய்வதன மூலமைசோக,
ரஷ்யசோவில ஒர பசோட்டசோளி வர்ககக கட்சி உரவசோகினற
உண்லமையசோன நிகழ்ச்சிப்சபசோகலக புரிந்து வகசோளளும்
திறனற்றவர்களசோய் தங்கலள ஆககிக வகசோளகிறசோர்கள....”

ரஷ்யசோவிலசோன சபசோரசோட்டம் சர்வசதச முககியததுவம்
வகசோண்டதசோய் இரந்தது ஏவனனறசோல,  அது இறதி ஆய்வில,
இரண்டசோம் அகிலததின சந்தர்ப்பவசோதததின வளர்ச்சியிலும்
வவற்றியிலும் விலளந்து 1914  இல அது கசோட்டிக
வகசோடுப்பதற்கும் இட்டுச் வசனறிரந்த அசத
நிகழ்ச்சிப்சபசோககுகளில தசோன சவரூனறியிரந்தது.  குட்டி
முதலசோளிததுவ வர்ககததின சலுலகயுலடய அடுககு,  அதன
“வசசோந்த”  சதசததின குறிப்பிட்ட “வலலரசு”  சலுலககலள
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வபறவதற்கு வழவசய்த அசத “ஐசரசோப்பிய”  அபிவிரததி
வலகயசோனது தனது பிரிவினலர ரஷ்யசோவில வமைனஷிவிசததின
வடிவில வபற்றிரந்தது எனற வலனின எழுதினசோர்.

ஆனசோல ரஷ்யசோவில இந்த சகதிகளுடன அரசியலரீதியசோகவும்
அலமைப்புரீதியசோகவுமைசோன ஒர பிளவு நடததப்பட்டு விட்டிரந்தது.
இலவ “சர்வசதசியவசோத” தந்திசரசோபசோயங்களசோகவும், சீர்லமையசோன
புரட்சிகரததனலமை வகசோண்டலவயசோகவும் இரந்தன,  இலவ
இப்சபசோது விரிவுபடுததப்பட சவண்டியிரந்தது.[22]

சிம்மைர்வசோலட் மைசோநசோடு

1915  வசப்டம்பர் 5-8  இல சிம்மைர்வசோலட் எனற மிகச் சிறிய
சுவிஸ கிரசோமைததில நடததப்பட்ட சசசோசலிச சபசோர்-எதிர்ப்பு
மைசோநசோடுதசோன இந்தப் சபசோரசோட்டம் வதசோடங்கிய களமைசோக இரந்தது.
இது இரகசியமைசோக நடததப்பட்டது.  வோிடுதி அலறயின பதிவு ,
ஒர பறலவகள ஆரசோய்ச்சி அலமைப்பின வபயரில
சமைற்வகசோளளப்பட்டது.  மைனித சிந்தலனயின சில உண்லமையசோன
கழுகுகளசோன,  மிகவும் குறிப்பிடததககதசோய் வலனினும் மைற்றம்
ட்வரசோட்ஸகியும் பிரசனனமைசோனலத தவிர  சவற  எந்தப்
பறலவகளும் அங்கு பிரசனனமைசோகி இரககவிலலல.

சிம்மைர்வசோலட் மைசோநசோடு சுவிஸ சசசோசலிஸட்டசோன சரசோபர்ட் கிரிம்
மூலம் ஏற்பசோடசோகியிரந்தது.  அவரது முனசனசோககும் சரி,
வமைசோததம் 43  சபர் இரந்த அந்த பிரதிநிதிகள குழுவின
வபரம்பசோனலமையசோக இரந்த அவரது ஆதரவசோளர்களது
முனசனசோககும் சரி,  வலனினுலடயதற்கு வவகு தூரததில
இரந்தன.

கிரிம்மின சநசோககமைசோக இரந்தது சபசோரககு எதிரசோய் ஒர
புரட்சிகர இயககதலத வதசோடகக சவண்டும் எனபதலல, மைசோறசோக
இரண்டசோம் அகிலததில இரந்து ஆகஸட் 4  கசோட்டிக
வகசோடுப்பின கலறலய அகற்றி,  அலமைதி எனற வபசோதுவசோன
சுசலசோகததின கீழ் அதன சபசோரககு-முந்லதய அடிததளங்கலள
மீட்சி வசய்வதுதசோன அவர் சநசோககமைசோய் இரந்தது.

ஒர விரிந்த இடது கனலனயும் இரந்தது,  அந்த எண்ணிகலக
சிறபசோனலமையசோக இரந்தது,  அதற்குளசள இனனுவமைசோர சிறிய
கனலன,  கிட்டததட்ட ஐந்து சபர்,  வலனிலனச் சுற்றி
குழுவசோகியிரந்தனர்.

அந்த மைசோநசோடு எதலனக வகசோண்டுவரப் சபசோகிறது எனபதில
வலனினுககு எந்த பிரலமைகளும் இலலல.  எததலன
சிறியதசோயினும்,  உண்லமையசோன மைசோர்கசிச சகதிகலள
சர்வசதசரீதியசோக அணிதிரட்டுவதில ஒர முனசனசோககிய
அடியசோக அவர் அதலனக கண்டசோர்.

அந்த மைசோநசோடு நடந்த சமையததில வலனின மிகவும் கூர்ந்து
கவனிததசோர்,  அரிதசோகப் சபசினசோர்,  அதிகசநரம் சபசசோமைல தசோன
இரந்தசோர் எனற சுவிஸ சசசோசலிஸட் இடது-சசோரியசோன ஃபிரிட்ஸ
பிளசோட்டன நிலனவுகூர்ந்தசோர்.  ஆனசோல அவர் சபசிய சமையததில
அந்த வசோர்தலதகள “ஒர வகசோடும் மைலழயின தசோககதலதக
வகசோண்டிரந்தது”.  வலனினின முனசனசோககு —அவர் மைட்டுசமை
மைசோநசோட்டிற்கு ஒர வலரவுத தீர்மைசோனதலத வழங்கிய ஒசரவயசோர
மைனிதரசோக இரந்தசோர்— அங்சக நடந்த பல விவசோதங்களுககும்
வதசோனிலய உரவசோககித தந்ததசோக இரந்தது.

”வலனின வரலசோற்ற அபிவிரததியின விதிகலள அசசோததியமைசோன
வதளிவுடன கண்டசோர் எனற உண்லமையிலதசோன அவரது வலிலமை
அடங்கியிரந்தது”  எனபதுதசோன பிளசோட்டனின கரததசோய்
இரந்தது. [23]

அந்த விதிகளில வலனின வசலுததிய கவனககுவிப்புததசோன
ஆகஸடு 4  கலறலய அகற்ற முயலுவதன மூலம் இரண்டசோம்
அகிலததிற்கு புததுயிரூட்டுகினற அததலன முயற்சிகலளயும்
சநசோககிய வலனினின மைசனசோபசோவதலத தீர்மைசோனிததது.

இரண்டசோம் அகிலததின உரககுலலவு எனபது வவறமைசன
அதன தலலலமையின கசோட்டிகவகசோடுப்பின விலளவசோக இலலல.
ஒப்பீட்டளவில அலமைதியசோன அபிவிரததி வகசோண்ட ஒர முழு
வரலசோற்ற சகசோப்தததின முடிலவ அது குறிதது நினறது.
சபசோர்கள மைற்றம் புரட்சிகளின ஒர புதிய சகசோப்தம்
பிறந்திரந்தது.  புதிய கடலமைகலள எதிர்வகசோளளும் வண்ணைம்,
புதிய அடிததளங்களின மீது ஒர புதிய அகிலம் கட்டப்பட
சவண்டியதசோய் இரந்தது.

அலமைதிககசோக எனபது தசோன முனலவககப்பட்ட சுசலசோகமைசோக
இரந்தது.  ஆனசோல இந்த சுசலசோகம் அததலன
பிரச்சிலனகலளயும் உளளடககியிரந்தது:  முதலசோளிததுவ
அலமைப்புமுலற ஏகசோதிபததியமைசோக வரலசோற்றவழயில
அபிவிரததி கண்டு சபசோரககு இட்டுச் வசனறிரந்த நிலலயில
அதலனத தூககிவீசசோமைல அங்சக எப்படி அலமைதி வர முடியும்?
அந்தப் பணியசோனது வதசோழலசோளர்கள’  இயககததிற்குளளசோக
ஏகசோதிபததியததின நலனகலளப் பிரதிநிதிததுவம்
வசய்கிறவர்களுககு எதிரசோன தளர்ச்சியற்ற சபசோரசோட்டம்
இலலசோமைல,  அவர்களிடம் இரந்து முழுலமையசோக பிரிவு
கசோணைசோமைல முனவனடுககப்பட முடியசோது.

வசப்டம்பர் 7  அனறசோன மைசோலல அமைர்வில,  பிவரஞ்சு
பிரதிநிதியசோன அலசபசோனஸ சமைர்சஹம் பிரச்சிலனகலள
சுரங்கக கூறினசோர். வபரம்பசோனலமையினர் பசோட்டசோளி வர்ககததின
அலமைதி நடவடிகலகலய விரம்பினசோர்கசள அனறி,  குறகிய
சூததிரங்கலள அலல,  எனற அவர் கூறினசோர்.  சமைர்சஹம்
புரட்சிககு எதிரசோய் நிற்கவிலலல,  ஆனசோல அவர்
வலியுறததினசோர்:  “அலமைதிககசோகப் பசோடுபடுவதன மூலசமை ஒர
புரட்சிகர இயககம் வளர முடியும்.  சதசோழர் வலனின,  நீங்கள
அலமைதிககசோகப் பசோடுபடுவலதக வகசோண்டு உந்தப்பட்டவரசோக
இலலல,  மைசோறசோக ஒர புதிய அகிலதலத அலமைககும்
விரப்பததசோல உந்தப்பட்டிரககிறீர்கள.  இது தசோன நம்லமைப்
பிரிதது நிற்கிறது.”[24]

ஏகசோதிபததியப் சபசோரககு எதிரசோக ட்வரசோட்ஸகி வலரவு வசய்து
அலனவரம் லகவயழுததிட்ட ஒர அறிகலக வவளியிட்டது
தசோன சிம்மைர்வசோலட் மைசோநசோட்டின விலளபயனசோக இரந்தது.  அது
எந்த விதததிலும் வலனின,  அலலது ட்வரசோட்ஸகியும் கூட,
விரம்பியிரந்ததசோக இலலல.  ஆயினும் அது வலனின
வசசோனனலதப் சபசோல,  ”சந்தர்ப்பவசோதம் மைற்றம் சமூகப்
சபரினவசோதததுடனசோன ஒர சிததசோந்தரீதியசோன மைற்றம்
நலடமுலறரீதியசோன முறிலவ சநசோககிய” ஒர சிற முனசனற்றம்,
அடிவயடுப்பு. [25]

எதிர்வரவிரந்த மைசோதங்களில,  சிம்மைர்வசோலட் மைசோநசோடு சபசோரககு
எதிரசோய் விரிவுகசோணும் எதிர்ப்புடன வதசோடர்புபடுததப்படுவதசோனது,
ஏவனனறசோல ஏகசோதிபததியதலத கண்டனம் வசய்கினற அந்த
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அறிகலகயின உளளடககமைசோனது பசோரிய படுவகசோலலகள மைற்றம்
ஆழமைலடந்து வசனற வகசோண்டிரந்த வறலமை ஆகியவற்றின
மைததியில சர்வசதச வதசோழலசோள வர்ககததின பரந்த பிரிவுகளது
நனவுககுள ஊடுரவிச் வசனறிரந்தது.

ஒர புதிய அகிலததிற்கசோன அடிததளங்கள

ஆனசோலும் அந்த மைசோநசோடு நடததப்படுவதற்கு அடிப்பலடயசோக
கீழலமைந்திரந்த பிரச்சிலனகள அப்படிசயதசோன இரந்தன.

1916  மைசோர்ச்சில ஒர புதிய அகிலததுககசோன அடிததளங்கள
குறிதது சரசோசசோ லுகவசம்சபர்க வவளியிட்ட ஒர தீர்மைசோனததில
அலவ எடுததுககூறப்பட்டிரந்தன.  அலமைதிலய அலடவதற்கசோக
நிர்ப்பந்திககும் ஒர  வவகுஜன நடவடிகலகலய முதல
வசோர்தலதயசோகக வகசோண்ட,  பரந்த மைககளது புரட்சிகரப்
சபசோரசோட்டங்களது ஒர விலளவசோக மைட்டுசமை அது பிறகக
முடியும் எனற அவர் எழுதினசோர்.

“அகிலததின இரப்பும் நம்பகததனலமையும் ஒர
அலமைப்புரீதியசோன பிரச்சிலன அலல,  உலழககும் மைககளின
எதிவரதிர் அடுககுகளது பிரதிநிதிகளசோய் வரககூடிய
தனிமைனிதர்களது ஒர சிறிய வட்டததிற்குளளசோன புரிதலகள
குறிதத பிரச்சிலன அலல, மைசோறசோக அது அததலன நிலங்களது
பசோட்டசோளி வர்ககததின வவகுஜன இயககம் குறிதத ஒர
பிரச்சிலனயசோகும்.”[26]

இங்சக தசோன வலனினின கரததசோககததுடனசோன ஒர
அடிப்பலடயசோன விததியசோசம் அலமைந்திரந்தது.

சபசோர்,  வவகுஜன புரட்சிகரப் சபசோரசோட்டங்கலள தூண்டும்
எனபதில வலனினுககு எந்த சந்சதகமும் இரககவிலலல.
ஆனசோல அந்தப் சபசோரசோட்டங்கலள முனவனடுககும்சபசோது,
அங்சக அவசியமைசோன சவலலததிட்டததின பிரதசோன கூறகலள
சவலல வசய்து லவததிரககினற,  அததுடன மிக
முககியமைசோனதசோக,  சபசோலர ஆதரிததிரந்த நிலலயில புரட்சிலய
தடம்புரளச் வசய்ய முயற்சி வசய்வதற்கு முனனசோல வரககூடிய
அததலன அரசியல சபசோககுகளுககும்,  எலலசோவற்றககும்
முதலில, வதசோழலசோளர் இயககததில இரந்து வரககூடியவற்லற
சநசோககி,  தனது குசரசோததலத வதளிவசோக  கசோட்டியிரந்த ஒர
புரட்சிகரத தலலலமை அங்சக இரககினறதசோ எனபசத
அதிமுககியமைசோன பிரச்சிலனயசோக இரந்தது.

அததலகய தயசோரிப்பின அடிப்பலடயில மைட்டுசமை,  புரட்சியின
வவடிப்பசோனது —சபசோரககு இட்டுச்வசனற அசத நிலலலமைகளது
ஒர விலளவபசோரள— வதசோழலசோள வர்ககததினசோல
வவற்றிகரமைசோக அரசியல அதிகசோரம் லகப்பற்றப்பட
இட்டுச்வசலல முடியும்.

இந்த முனசனசோககின சரியசோன தனலமையசோனது 1917  இன
பசோலதயில நிரூபணைம் வபறவதசோனது. சிம்மைர்வசோலட் மைசோநசோட்டிற்கு
வவறம் ஒனறலர ஆண்டுகளின பினனர்,  பிப்ரவரி புரட்சி
வவடிததது,  அதற்கு எட்டு மைசோதங்களின பினனர் அகசடசோபர்
புரட்சி வவடிததது.

வலனின ரஷ்யசோவுககுத திரம்பும் பயணைததின சமையததில சுவிஸ
வதசோழலசோளர்களுககு எழுதிய தனது விலடவபறம் கடிதததில
எழுதினசோர்:

“1914  நவம்பரில எமைது கட்சியசோனது ‘ஏகசோதிபததியப் சபசோலர,
சசசோசலிசதலத அலடயும் வபசோரட்டு ஒடுககுசவசோரககு எதிரசோன
ஒடுககப்படுசவசோரின ஒர உளநசோட்டுப் சபசோரசோக மைசோற்றங்கள’
எனற சுசலசோகதலத முனலவததசபசோது,  சமூக
சதசப்பற்றவசோதிகள இந்த சுசலசோகதலத வவறப்பு மைற்றம்
துஷ்டததனமைசோன சகலியுடன எதிர்வகசோண்டசோர்கள,  சமூக
ஜனநசோயகததின ‘மைததி’யசோனது நம்பமுடியசோத,  ஐயுறவசோன,
பரிதசோபகரமைசோன, அசசோதசோரணைமைசோன அலமைதியுடன எதிர்வகசோண்டது.
இப்சபசோது 1917  மைசோர்ச்சுககுப் பினனர்,  அது சரியசோன சுசலசோகம்
எனபலத குரடர்கள தசோன கசோணைத தவறமுடியும். ஏகசோதிபததியப்
சபசோலர உரமைசோற்றவவதனபது ஒர உண்லமையசோக ஆகிக
வகசோண்டிரககிறது.  ஐசரசோப்பசோவில வதசோடங்குகினற பசோட்டசோளி
வர்ககப் புரட்சியசோனது நீடூழ வசோழட்டும்.”[27]
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