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அக்சடசபரின் படிப்பிலப்பினைகள:
அதிகசரத்லதக் லகப்பற்றுவதற்கு முன்ப்பினைதசக
சபசல்ஷிவிக் கட்சிக்குள அரசியல் அரசியல் ந அரசியல் நெருக்கடி
By Chris Marsden,

தொடடங்குவொற்கு

முன்னொடக: எனது உரஉரையில் ் நடன் பரன் பழைய
முருறையிிலடன ் நடட்கடட்டிரய பயன்படுத்து்படுத்துவவன், ஏதனன்ுறைடல்
இதில் வரும் சிில கருத்துரஉரைகளில் இொன் ்படுத்துவொதிக்படுத்துவ்
குறிப்பிடப்படுகின்ுறைன என்ப்படுத்துவொடடு, தறடற்தபடழிவின் ொரிலப்்படுத்துவப
அறிவுறுத்துகின்ுறைவடறு, ்படுத்துவொதிரய மடற்றுவொற்கு முன்ன்படுத்துவஉரை
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகள்
புஉரைட்சி
தறய்ய
்படுத்துவவண்டியிருந்ொது
என்பொனடலும் ஆகும்.
இத்தொடடரின் முொல் தறடற்தபடழிவுக்கு, ்படுத்துவொடன் பழைர் ்படுத்துவடவிட் ்படுத்துவ் நடர்த்,
"உரைஷ்ய புஉரைட்சிரய ஏன் கற்க ்படுத்துவவண்டும்?” என்ுறை ொரிலப்ரபத்
்படுத்துவொர்ந்தொடுத்திருந்ொடர்.
்படுத்துவ் நடர்த் இக்்படுத்துவகள்விக்கு பதிிலளிக்கும் 10 புள்ளிகளின் பட்டியலில்,
ஒன்பொடவது கடஉரைணத்தில் பின்வருமடறு பதிலுரஉரைத்ொடர்:
ஒரு உண்ரமயடன புஉரைட்சிகஉரைக் கட்சி என்பது
எவ்வடறிருக்கும்
என்பொற்கும்,
்படுத்துவறடறலிறப்
புஉரைட்சியின்
தவற்றிரய
ஈட்டுவதில்
அத்ொரகயதொடரு
கட்சியின்
பிஉரைதியீடுதறய்ய
முடியடொ
படத்திஉரைம்
என்னவடக
இருக்கும்
என்பொற்குமடன
ஓர்
உொடஉரைணத்ரொ
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகள்
தொடழிிலட்
வர்க்கத்திற்கு
வன் பழைங்கியிருந்ொனர்.
1917
இன்
புஉரைட்சிகஉரை
நிகழ்வுப்்படுத்துவபடக்ரக கவனமடக ஆய்வு தறய்ொடல்,
திலனிரனயும் ட்தஉரைடட்ஸ்கிரயயும் ொரிலரமயில்
தகடண்டிருந்ொ
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்
கட்சியின்
பிஉரைறன்னமடனது,
்படுத்துவறடறலிறப்
புஉரைட்சியின்
தவற்றிரய
ஈட்டுவதில்
தீர்மடனகஉரைமடனொடக
இருந்ொது
என்பதில்
எந்ொ
றந்்படுத்துவொகமும்
இருக்கமுடியடது. [1]

3 November 2017
தறய்வொற்கடன ஒவ்தவடரு முயற்சிரயயும் எதிர்ப்ப்படுத்துவொ, ஏப்உரைலில்
திலனின் உரைஷ்யடவுக்கு திரும்பிய பின்னர் அவரின் இன்றியரமயட
பணியடக இருந்ொது.
இதுொடன் தமன்ஷிவிக் மற்றும் ்படுத்துவறடறலிறப் புஉரைட்சிக் கட்சியின்
(SR)
தவளிப்பரடயடன நிரிலப்படடடக இருந்ொது, ்படுத்துவமலும்
திலனினின்
ஏப்உரைல்
ஆய்வுரஉரைகள்
மீொடன
நீண்ட
விவடொங்களுக்குப் பின்னரும் கூட, இது சி்படுத்துவனடவி்படுத்துவயவ் மற்றும்
கடம்படுத்துவனவ் ொரிலரமயிிலடன விலதுறடரி ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகளுக்கு
புத்துணர்வூட்டும்
கருத்துருவடகவும்
—மற்றும்
மிகவும்
மூடிமருறைக்கப்பட்ட
மற்றும்
ொடுமடற்ுறைம்மிக்க
வடிவத்தில்
ஸ்உரைடலினின் கருத்துருவடகவும்— தொடடர்ந்து இருந்து வந்ொது.
திலனின்,
ஏகடதிபத்திய
்படுத்துவபடரில்
உரைஷ்யட
தொடடர்ந்து
பங்தகடுப்பரொ எந்ொவிொத்திலும் ஆொரிப்பொற்கு எதிஉரைடகவும்,
்படுத்துவறடவியத்துக்களில்
தபரும்படன்ரமரய
தபறுவொற்கடகவும்,
இரடக்கடில அஉரைறடங்கத்ரொ தூக்கிதயறிவொற்கும், ஐ்படுத்துவஉரைடப்பிய
மற்றும் உிலக ்படுத்துவறடறலிறப் புஉரைட்சியின் படகமடக உரைஷ்யடவில்
்படுத்துவறடவியத்துக்கள் அதிகடஉரைத்ரொக் ரகப்பற்றி ஒரு ்படுத்துவறடறலிறப்
புஉரைட்சிரய ் நடத்துவொற்கும் ஒரு றர்க்கடொ ்படுத்துவபடஉரைடட்டத்தில்
ஈடுபட்டிருந்ொடர்.
தறப்டம்பர்
மற்றும்
அக்்படுத்துவடடபரில்,
அதிகடஉரைத்ரொக் ரகப்பற்றுவொற்கடன கடிலம் கனிந்துவிட்டரொ
கட்சித் ொரிலரமக்கு அவர் உணர்ந்ொ ்படுத்துவவண்டியிருந்ொது.
கட்சி, அொன் தறடந்ொ தபயரில், அொன் அதிகடஉரைத்தின் கீழ், ொட்படுத்துவன
கி்ர்ச்சிக்குத்
ொரிலரம்படுத்துவயற்க
்படுத்துவவண்டுதமன்ுறை
ஒரு
தவளிப்பரடயடன வலியுறுத்ொலுக்கு ஆொஉரைவடக, திலனின்,
"அரனத்து
அதிகடஉரைங்களும்
்படுத்துவறடவியத்துக்களுக்்படுத்துவக"
முன் பழைக்கத்ரொக் கட்சி ரகவிடுவொற்கு எவ்வடறு வலியுறுத்தினடர்
என்பரொ ்படுத்துவொடன் பழைர் பரி கி்படுத்துவஉரை அவர் உரஉரையில் குறிப்பிட்டிருந்ொடர்.

அக்்படுத்துவடடபர் கி்ர்ச்சிக்கு முன்னர் ்படுத்துவபடல்ஷிவிக் கட்சிக்குள்
உருவடன த் நருக்கடிரய ஆய்வுக்குட்படுத்துவது, புஉரைட்சிகஉரைக்
கட்சியின்
பிஉரைதியீடுதறய்ய
முடியடொ
படத்திஉரைம்
குறித்ொ
இன்றியரமயட ்படுத்துவகள்விரய உருதபருக்கி கடட்டியின் கீழ்
நிறுத்தி, எமது கட்சியும் அொன் கடரியட்ர்களும் இன்று
முகங்தகடடுக்கும்
கடரமகர்
்படுத்துவமலும்
முழுரமயடக
புரிந்துதகடள்் ் நமக்கு உொவுகிுறைது.

்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகர்யும்
எழுச்சிரயயும்
் நசுக்குவொற்கடக,
்படுத்துவறடறலிற புஉரைட்சியட்ர்களும் தமன்ஷிவிக்குகளும் ஜிவிக்குகளும் ஜூரிலயில்
சிப்படய்கர்
அணிதிஉரைட்டுவதில்
வகித்ொ
படத்திஉரைத்திற்கு
விரடயிறுப்படக அவர் அரொ தறய்திருந்ொடர்.

ஒரு
்படுத்துவொசிய
ஜன் நடயக
புஉரைட்சிரய
பூர்த்திதறய்வரொ
முொிலடளித்துவம்
உறுதிப்படுத்ொவொற்கு
அழுத்ொமளிக்கும்
படத்திஉரைத்துடன், ்படுத்துவபடல்ஷிவிக் கட்சிரய, ஒரு ்படுத்துவொசிய ஜன் நடயக
புஉரைட்சியின் இடது கன்ரனயடக தறயல்படுமடறு அடிபணிய

ஆனடல் கட்சியின் மத்திய ொரிலரமக்குள் முக்கிய தறல்வடக்கு
தறலுத்தும் றக்திகளினடல், சிப்படய்கர் அணிதிஉரைட்டும் ஒரு
்படுத்துவபடக்கு படு்படுத்துவமடறமடன றடகறவடொமடக இருக்கும் என்பரொ

அவர், ஆரிலக் கமிட்டிக்படுத்துவ் இப்்படுத்துவபடது அதிகடஉரைத்திற்கடன
்படுத்துவபடஉரைடட்டத்திற்கு
அவசியமடன
ஒழுங்கரமப்புகர்
வன் பழைங்கங்கூடுதமன அறிவுறுத்தினடர்.

1 - Lessons of October: The political crisis within the Bolshevik Party on the eve of the seizure of power

ஜிவிக்குகளும் ஜூரில அனுபவங்கள் புரிய ரவத்ொன. ஒரு ஒன்றுதிஉரைண்ட
முொிலடளித்துவ
ஜன் நடயக
புஉரைட்சியில்
கிலந்துதகடள்வொன்
மூிலமடக ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகர் அப்புஉரைட்சியின் அதிதீவிஉரை இடத்தில்
இருத்துவொன்
மூிலமடக
அவர்களின்
நிரிலரமரய
உறுதிப்படுத்திக்தகடள்்ிலடம் என்று
விலதுறடரிகள்
் நம்பி,
தறப்டம்பர் த் நடுகிலும், அவர்கள் அவ்வடுறைடன நிரிலப்படட்ரட
முன்தனடுத்ொடர்கள் அல்ிலது ் நடவடிக்ரககளுக்கு வலியுறுத்தி
இருந்ொடர்கள். ஆனடல் இொற்கு பதிிலடக ஸ்டடக்்படுத்துவஸடம்
"றமடொடன" மட் நடடும், தகதஉரைன்ஸ்கியின் ஜன் நடயக மட் நடடு
மற்றும் அது ்படுத்துவொடற்றுவித்ொ ் நடடடளுமன்ுறைத்திற்கு்படுத்துவம அது
இட்டுச்தறன்ுறைது.

அக்்படுத்துவடடபரின்
குறிப்பிட்டடர்:

படிப்பிரனகள்

என்ுறை

பரடப்பில்

ட்தஉரைடட்ஸ்கி

“ஸ்டடக்்படுத்துவஸடம்க்கடன படரொ, ் நரடமுருறையில்,
இஉரைண்டடம் அகிிலத்தின் படரொயடக இருந்ொது,
் நடடடளுமன்ுறைத்திற்கு-முந்ரொய
றரபயில்
பங்தகடுப்பதொன்பது
முொிலடளித்துவ
குடியஉரைசுக்கடன
படரொயடக
இருந்ொது.
…
தமன்ஷிவிக்குகள்
மற்றும்
்படுத்துவறடறலிற
புஉரைட்சியட்ர்களின்
பணி,
்படுத்துவறடவியத்
றட்ட
அதிகடஉரைத்தின்
கீழ்
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகளின்
குஉரைல்வர்ரய
த் நரித்து,
பிந்ரொயரொ
[்படுத்துவறடவியத்கர்]
சிஉரைமமின்றி
முொிலடளித்துவ
் நடடடளுமன்ுறை
றட்டபூர்வத்ொன்ரமக்குள்
மடற்றுவரொ உள்்டக்கி இருந்ொது. விலதினர்
(rights) இரொ வஉரை்படுத்துவவற்க ொயடஉரைடக இருந்ொனர். …
இொற்கிரட்படுத்துவய, தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட் மற்றும் மடஸ்்படுத்துவகட
்படுத்துவறடவியத்துக்களில் ஏற்கன்படுத்துவவ ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகள்
தபரும்படன்ரம
தபற்றிருந்ொனர்;
ஒவ்தவடரு
் நடளும் என்றில்ரில, ஒவ்தவடரு மணி ்படுத்துவ் நஉரைமும்,
இஉரைடணுவத்தினுள் ் நமது தறல்வடக்கு அதிகரித்ொது.
இப்்படுத்துவபடது அது ஆய்வு முடிவு குறித்ொ அல்ிலது
முன்்படுத்துவனடக்கு குறித்ொ ்படுத்துவகள்வியடக இல்ரில; அது
அொன் அர்த்ொத்தில் அடுத்ொ ் நடள் ் நடம் எவ்வடறு
் நடந்து தகடள்் ்படுத்துவவண்டும் என்ுறை ்படுத்துவகள்வியடக
இருந்ொது.” [2]
்படுத்துவகடர்னி்படுத்துவிலடவ்வினது முயற்சிக்கப்பட்ட ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு றதிரய
எதிர்ப்பதில் ்படுத்துவபடல்ஷிவிக் தொடழிிலட்ர்கள் வகித்ொ தீர்க்கமடன
படத்திஉரைம் குறித்தும், அொற்குப் பின்னர் ஆரில கமிட்டிகளில்
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குக்களுக்கு அதிகரித்ொ ஆொஉரைவு குறித்தும் ்படுத்துவொடன் பழைர்
தஉரைடம் கடர்ட்டர் அவர் உரஉரையில் விவரித்திருந்ொடர். இந்ொ
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு றதியும் ்படுத்துவறடவியத்துக்களில் பிஉரைதிபலிப்ரபக்
கண்டது,
றமஉரைறவடொ-ொரிலரமரயக்
தகடண்டிருந்ொ
்படுத்துவறடவியத்துக்கள்
ொங்கர்த்
ொடங்க்படுத்துவ்
படதுகடக்க
நிர்பந்திக்கப்பட்டன.
அொன்
பின்னர்,
்படுத்துவறடவியத்துக்களில்
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகள் ்படுத்துவம்படுத்துவிலடங்கிய றக்தியடக ஆனடர்கள்.
கி்ர்ச்சிக்கடன ்படுத்துவ் நஉரைடி தபடறுப்ரப கட்சி ஏற்க ்படுத்துவவண்டுதமன
திலனின் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தினடர். அவர் மத்திய
குழுவுக்கு தறப்டம்பர் 14 இல் எழுதிய ஒரு கடிொத்தில்
குறிப்பிட்டடர்: “இஉரைண்டு ொரில் நகஉரைங்களிலும் [பீட்டர்ஸ்்படுத்துவபர்க்
மற்றும் மடஸ்்படுத்துவகட] தொடழிிலட்ர்கள் மற்றும் சிப்படய்களின்

பிஉரைதிநிதிகர்க் தகடண்ட ்படுத்துவறடவியத்துக்களில் ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகள்
தபரும்படன்ரம தபற்றுள்்னர், அவர்க்டல் அவர்களின் தறடந்ொ
கஉரைங்களில் அஉரைசு அதிகடஉரைத்ரொ எடுக்க முடியும், எடுக்க
்படுத்துவவண்டும்.” [3]
ட்தஉரைடட்ஸ்கி,
திலனின்
அறிவுறுத்திய
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்ொரிலரமயிிலடன கி்ர்ச்சிக்கு முழு ஆொஉரைவடக இருந்ொடர்
என்ுறைடலும், அவர் புஉரைட்சிரய ்படுத்துவறடவியத்துக்களின் தபயரில்
் நடத்துவொற்கு ஆொஉரைவடக இருந்ொடர்.
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்
நிரிலப்படடு
் நட்டந்ொம்
பிலமரடந்து
தகடண்டிருந்ொொடல்,
அவர்,
“அரனத்து
அதிகடஉரைங்களும்
்படுத்துவறடவியத்துக்களுக்்படுத்துவக!” முன் பழைக்கத்ரொப் ்படுத்துவபண ்படுத்துவவண்டுதமன
வடதிட்டடர்.
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகர்
ஆொரிப்பொற்கு
ொயங்கி
தகடண்டிருந்ொவர்களிரடயிலும் ஆொஉரைரவ விரிவடக்குவொற்கடக,
பஉரைந்ொ்வில்
அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்ொ
தொடழிிலட்ர்கள்,
விவறடயிகள் மற்றும் சிப்படய்க்து ஜன் நடயக அங்கங்களின்
ஒப்புொலுடன் அதிகடஉரைத்ரொ மடற்றுவ்படுத்துவொ அவர் ்படுத்துவ் நடக்கமடக
இருந்ொது.
திலனின், இரடக்கடில அஉரைறடங்கத்ரொ தூக்கி எறியுமடறு
விட்டுக்தகடடுப்பின்றி ்படுத்துவபடல்ஷிவிக் கட்சிக்கு அழுத்ொமளித்ொடர்.
திலனினின்
எழுத்துக்கர்,
அக்்படுத்துவடடபர்
பந்திகளில் ட்தஉரைடட்ஸ்கி ்படுத்துவமற்்படுத்துவகடளிட்டடர்.

படிப்பிரனகளின்

“ஓர்
உடனடிக்
கி்ர்ச்சிரய"
எதிர்க்கும்
்படுத்துவபடக்கு
…
்படுத்துவொடற்கடிக்கப்பட ்படுத்துவவண்டும்.” ொடமதிப்பது குற்ுறைகஉரைமடனது.
்படுத்துவறடவியத்துக்களின்
மட் நடட்டுக்கடக
கடத்திருப்பது
குன் பழைந்ரொத்ொனமடன
றம்பிஉரைொடயங்களின்
விர்யடட்டடக,
றம்பிஉரைொடயங்களின்
ஒரு
தவட்கக்்படுத்துவகடடன
விர்யடட்டடக
இருக்கும்,
புஉரைட்சியின்
கடட்டிக்தகடடுப்படக
இருக்கும்.”
ொடமதிக்கும்
புஉரைட்சியட்ர்கள்,
“அரனத்ரொயும்
இன் பழைக்கும்
அபடயத்ரொ" உண்டடக்குகின்ுறைனர்.
திலனினின்
் நடவடிக்ரககள்
தபடருந்துகின்ுறைன.

அவரின்

வடர்த்ரொகளுடன்

கட்சி ொரிலரமயின் ொள்ளிப்்படுத்துவபடடும் அிலட்சியப் ்படுத்துவபடக்கு
்படுத்துவபஉரைழிவடக
நிரூபணமடகி,
எதிர்புஉரைட்சியின்
தவற்றிக்கு
வித்திடுதமன
அஞ்சி,
அவர்
கட்சி
ொரிலவர்களுக்கு
அழுத்ொமளிக்கவும் மற்றும் உண்ரமகர் க்த்திற்கு தகடண்டு
தறல்ிலவும் என இஉரைண்டு விொத்திலும் அழுத்ொமளிப்பொற்கடக
றடமடனிய அங்கத்ொவர்களுக்கு உருக்தகடடுக்க முரனந்ொடர்.
அவர் பின்ிலடந்து மற்றும் படல்டிக் கடற்பரட துருப்புகளிரட்படுத்துவய
எழுச்சிக்கடன ொயடரிப்புகர் விவடதிக்குமடறு, தறப்டம்பர் 27
இல், ொம் ் நம்பிக்ரகக்கு த் நருக்கமடனவர்களில் ஒருவஉரைடன
இவடர் ஸ்மில்கடவுக்கு கடிொம் எழுதினடர். இஉரைண்டு ் நடட்களுக்குப்
பின்னர், மத்திய குழுவுக்கடன ஒரு கடிொத்தில் அவர் அறடொடஉரைண
அறிவிப்ரப தவளியிட்டடர் — இரொ முன்தனச்றரிக்ரகயடக
அவர்
கட்சியின்
மடஸ்்படுத்துவகட
மற்றும்
தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட்
கமிட்டிகளுக்கும் அனுப்பினடர்:
் நடன் மத்திய குழுவிலிருந்து இஉரைடஜினடமட தறய்ய
நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்்படுத்துவ்ன்,
இங்்படுத்துவக
அரொ
றமர்பித்து,
கட்சியின்
றடமடனிய
உறுப்பினர்களிரட்படுத்துவயயும்
கட்சி
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கடங்கிஉரைஸிற்குள்ளும் பிஉரைச்றடஉரைம் தறய்வொற்கடன
சுொந்திஉரைத்ரொ
எனக்கு
் நட்படுத்துவன
எடுத்துக்
தகடள்கி்படுத்துவுறைன்.
“்படுத்துவறடவியத்துக்களின்
மட் நடட்டுக்கடக
் நடம்
"கடத்திருந்ொடல்",
்படுத்துவமலும்
இப்்படுத்துவபடரொய
ொருணத்ரொக் கடந்து தறல்ில அனுமதித்ொடல்,
புஉரைட்சிரய ் நடம் வீணடிக்கி்படுத்துவுறைடம்" என்ப்படுத்துவொ என்
ஆன் பழைமடன முடிவு.” [4]
வடஉரைங்கள் இல்ரில, ஒ்படுத்துவஉரைதயடரு ் நடள் ொடமொத்ரொக் கூட,
தபடறுக்க முடியடொ்வுக்கு, எது திலனினின் அவறஉரை உணர்ரவத்
தீர்மடனித்ொது?
உரைஷ்ய நிரிலரமரய, அவர் புஉரைட்சிக்கு கனிந்திருப்பொடக
கருதினடர். ஜிவிக்குகளும் ஜூரிலயில், தறயிண்ட் பீட்டர்ஸ்்படுத்துவபர்க் எழுச்சி
ஒன்றுக்கு மடஸ்்படுத்துவகடவில் ஆொஉரைவு இருந்து, ஆனடல் ் நடட்டின் பிுறை
இடங்களில் ஆொஉரைவு கிரடக்கடமல் ்படுத்துவபடயிருக்கும் என்ுறை்படுத்துவபடது,
அவர் நிொடனமடக இருக்க வலியுறுத்தி இருந்ொடர். இப்்படுத்துவபட்படுத்துவொட,
பணக்கடஉரை
நிில-உரிரமயட்ர்களுக்கு
எதிஉரைடக
அதிகரித்து
தகடண்டிருந்ொ ஒரு விவறடயிகளின் கி்ர்ச்சி, தபருந்திஉரை்டன
விவறடய மக்ககளின் ஆொஉரைரவ தவன்துறைடுப்பொற்கு படட்டடளி
வர்க்கத்திற்கு
அவசியமடன
நிரிலரமகர்
உருவடக்கி
இருந்ொது.
அரனத்திற்கும் ்படுத்துவமிலடக, திலனினின் அஉரைசியல் கவரில
தவறும்படுத்துவன உரைஷ்ய புஉரைட்சிரய குறித்து மட்டுமல்ில, மடுறைடக உிலக
படட்டடளி வர்க்கத்தின் ொரிலவிதிரயக் குறித்திருந்ொது. அவர்
அவஉரைது
புஉரைட்சிகஉரை
முன்்படுத்துவனடக்ரக
தவறும்படுத்துவன
உரைஷ்ய
நிரிலரமகளின் மீது மட்டுமல்ில, றர்வ்படுத்துவொற அடித்ொ்த்தில்
அரமத்திருந்ொடர். ்படுத்துவபடரின் பயங்கஉரைங்களுக்கு விரடயிறுப்படக
எழும் ஐ்படுத்துவஉரைடப்பிய புஉரைட்சிரய முன்னுணர்ந்ொ அவர், ொடமதிப்பது
ஐ்படுத்துவஉரைடப்பிய புஉரைட்சிக்கு ஒரு றடத்தியமடன மஉரைணஅடியடக இருந்து
விடக்கூடும் என்பரொ தொளிவுபடுத்தினடர்.
அக்்படுத்துவடடபர் 10 இல் ் நடக்கவிருந்ொ வடக்கு ்படுத்துவறடவியத்துக்களின்
மட் நடட்டுக்கடன, அக்்படுத்துவடடபர் 8 ்படுத்துவொதியிட்ட, கடிொங்களில் திலனின்
குறிப்பிடுகிுறைடர்:
் நமது புஉரைட்சி ஒரு அதிமுக்கிய கடிலகட்டத்தினுள்
தறன்று
தகடண்டிருக்கிுறைது.
இந்ொ
த் நருக்கடியடனது, மடதபரும் த் நருக்கடியுடன் —
அொடவது
உிலக
்படுத்துவறடறலிறப்
புஉரைட்சியின்
வ்ர்ச்சியுடனும் மற்றும் அொற்கு எதிஉரைடக உிலக
ஏகடதிபத்தியத்ொடல்
தொடடுக்கப்படும்
ொடக்குொல்களுடனும் தபடருந்தி உள்்து. ் நமது
கட்சியின் தபடறுப்படன ொரிலவர்களுக்கு ஒரு
மிகப் பிஉரைமடண்டமடன பணி முன்ரவக்கப்பட்டு
வருகின்ுறைன,
இரொ
தறய்யத்
ொவறுவது
றர்வ்படுத்துவொறவடொ படட்டடளி வர்க்க இயக்கத்தின் ஒரு
முழு
தபடறிவின்
அபடயத்ரொ
உள்்டக்கி
இருக்கும். நிரிலரம அந்ொ்வுக்கு உள்்து,
உண்ரமயில்,
ொடமதிப்பது
்படுத்துவபஉரைடபத்ொடக
இருக்கும். [5]
இத்ொடலியின் துரின் ் நகஉரை தபடது ்படுத்துவவரிலநிறுத்ொம் மற்றும் தறக்
தொடழிிலட்ர்களின்
்படுத்துவவரிலநிறுத்ொங்கர்யும்,
்படுத்துவபடர்க்கப்பல்

மற்றும் பிுறை கப்பல்களின் ொ்த்தி்படுத்துவில்படுத்துவய
நூற்றுக் கணக்கடன மடலுமிகள் ்படுத்துவபடரஉரை நிறுத்ொக் ்படுத்துவகடரி
அவர்களின்
அதிகடரிக்து
கட்டர்களுக்கு
கீழ்படியடது
் நடத்திய கிலகத்ரொயும் சுட்டிக்கடட்டி, அவர் குறிப்பிடுரகயில்,
“துருப்புகளிரடயிிலடன ஒரு கிலகத்ரொக் கடட்டிலும், புஉரைட்சி
அதிகரிப்பொற்கடன மிகவும் ஈர்ப்படன அறிகுறிரயக் கற்பரனயும்
தறய்யவியிலடது. … இது்படுத்துவபடன்ுறைதவடரு ொருணத்தில் இத்ொரகய
றடொகமடன நிரிலரமகளின் கீழ், ்படுத்துவஜர்மன் புஉரைட்சியட்ர்களிடம்
இருந்து வரும் அரன் பழைப்புக்கு … தவறும் தீர்மடனங்கர்க்
தகடண்டு ் நடம் விரடயிறுத்ொடல், ஆம், ் நடம் அகிிலத்திற்கு
நிஜமடன து்படுத்துவஉரைடகிக்டக ொடன் ஆ்படுத்துவவடம்,” என்ுறைடர். [6]
Prinzregent
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கட்சியின் ்படுத்துவ் நடக்குநிரிலரய மடற்றுவொற்கடன அந்ொ த் நடிய
்படுத்துவபடஉரைடட்டம், அக்்படுத்துவடடபர் 10 இல் மத்திய குழு கூட்டத்ரொக்
கூட்டச் தறய்ொது. திலனின் இஉரைகசியமடக வந்து அதில் கிலந்து
தகடண்டடர். அவர் இஉரைடஜினடமட தறய்ய ்படுத்துவவண்டியிருக்கவில்ரில,
இொற்கு அவர் பிடியிலிருந்ொ அதிகடஉரைத்திற்கு ொடன் ் நன்றி கூுறை
்படுத்துவவண்டும். அவஉரைது தீர்மடனம் 10 க்கு 2 என்ுறை விகிொத்தில்
நிருறை்படுத்துவவற்ுறைப்பட்டது.
எழுச்சிக்கடன எந்ொ ்படுத்துவொதியும் நிர்ணயிக்கப்படவில்ரில என்ுறைடலும்,
திலனின் கடட்டிய முழு அவறஉரைமும், முடிதவடுப்பொற்கடன
அஉரைசியல் அடித்ொ்ம் குறித்ொ விபஉரைங்களும் அத்தீர்மடனத்தில்
வியடபித்திருந்ொன.
அது, பின்வருவரொப் பட்டியலிட்டு, உரைஷ்ய புஉரைட்சியின் றர்வ்படுத்துவொற
நிரிலப்படட்டிலிருந்து தொடடங்குகிுறைது:

•

உிலக
்படுத்துவறடறலிறப்
புஉரைட்சிக்கடக
ஐ்படுத்துவஉரைடப்பட எங்கிலும் வ்ர்ந்து வரும் ஒரு அதீொ
தவளிப்படடடக, ்படுத்துவஜர்மன் கடற்பரட கிலகம்;
உரைஷ்யடவில்
புஉரைட்சியின்
குஉரைல்வர்ரய
த் நரிப்பொற்கடன ஏகடதிபத்தியவடதிகளின் ்படுத்துவ் நடக்கம்.

பின்னர் அது உரைஷ்ய சூன் பழைரில ஆஉரைடய்கிுறைது:

•

தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட்ரட ்படுத்துவஜர்மனியர்களிடம் றஉரைணரடயச்
தறய்து, இஉரைண்டடவது இஉரைடணுவ ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு
றதிக்கு
திட்டங்கர்
வகுக்க,
உரைஷ்ய
முொிலடளித்துவ
வர்க்கமும்
இரடக்கடில
அஉரைறடங்கமும்
எடுத்துள்்
முடிவு;
்படுத்துவறடவியத்துக்களில்
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்
தபரும்படன்ரமரயப் தபறுவது; விவறடயிகள்
கி்ர்ச்சி.

அத்தீர்மடனம் பின்வருமடறு நிருறைவுறுகிுறைது:
ஆக்படுத்துவவ
ஓர்
ஆயுொ்படுத்துவமந்திய
எழுச்சி
ொவிர்க்கவியிலடொது
என்பரொயும்,
அொற்கடன
ொருணம்
முழுரமயடக
கனிந்துள்்ரொயும்
கருத்தில் தகடண்டு, அொற்்படுத்துவகற்ப அரனத்து கட்சி
ஏற்படடுகர்
வழி் நடத்ொவும்,
இந்ொ
கண்்படுத்துவணடட்டத்திலிருந்து அரனத்து ் நரடமுருறை
்படுத்துவகள்விகர்யும்
(வடக்கு
பிஉரைடந்திய
்படுத்துவறடவியத்துக்களின் மட் நடடு, தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட்டில்
இருந்து
துருப்புகர்த் திரும்ப
தபறுவது,
மடஸ்்படுத்துவகட மற்றும் மின்ஸ்கில் உள்் ் நம் மக்களின்
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் நடவடிக்ரககள், இன்னும் இொஉரைபிுறைவற்ருறையும்)
விவடதித்து
முடிதவடுக்கவும்
மத்திய
குழு
அறிவுறுத்துகிுறைது. [7]
இதுதவடரு நிஜமடன வஉரைிலடற்று றம்பவமடகும். முொல்முருறையடக
தொடழிிலட் வர்க்கத்ரொப் பிஉரைதிநிதித்துவம் தறய்யும் ஒரு கட்சி,
்படுத்துவறடறலிறத்ரொக் தகடண்டு முொிலடளித்துவத்ரொப் பிஉரைதியீடு
தறய்யும் தபடதுவடன இிலக்ரக மட்டும் ொனக்கு அரமத்துக்
தகடள்்வில்ரில, மடுறைடக ஒரு புஉரைட்சிரய ் நடத்துவொற்கு ொட்படுத்துவன
தபடறுப்்படுத்துவபற்றுக் தகடண்டது.
இருப்பினும் எப்்படுத்துவபடது மற்றும் எந்ொ அதிகடஉரைத்தின் கீழ்
புஉரைட்சிரய ் நடத்துவது என்பதில் அப்்படுத்துவபடதும் கூட அங்்படுத்துவக
கவரிலகளும், ஆழ்ந்ொ விவடொங்களும் இருந்ொொடக ட்தஉரைடட்ஸ்கி
குறிப்பிடுகிுறைடர்.
கி்ர்ச்சிக்கடன
்படுத்துவொதி
திட்டமிட்டவடறு
்படுத்துவறடவியத்துக்களின் இஉரைண்டடவது மட் நடடு கூட்டப்படுவொற்கு
(இது
முொலில்
அக்்படுத்துவடடபர்
20
இல்
கூட்டுவொற்குத்
தீர்மடனிக்கப்பட்டிருந்ொது) ஒரு சிில ் நடட்களுக்கு முன்னொடக
இருக்க ்படுத்துவவண்டும், ஏதனன்ுறைடல் அரொ, பின்னர் அந்ொ
அரமப்படல் மட் நடட்டில் நிருறை்படுத்துவவற்ுறை முடியும் என்ுறைவர்
தொடடர்ந்து வடதிட்டடர். அது றரியடக இருந்ொொடல் அவர்
நிரிலப்படடு தவன்ுறைது.
அக்்படுத்துவடடபர் புஉரைட்சியின் முொல் நிரனவடண்டில், ்படுத்துவவறு யடருமல்ில
்படுத்துவஜடறப் ஸ்உரைடலி்படுத்துவன குறிப்பிடும் அ்வுக்கு, ட்தஉரைடட்ஸ்கி
கி்ர்ச்சிக்கடன ொரிலயடய மூ்படுத்துவிலடபடயவடதியடக நிரூபணமடனடர்:
கி்ர்ச்சிக்கடன அரனத்து ் நரடமுருறை ஏற்படடு
்படுத்துவவரிலகளும் தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட் ்படுத்துவறடவியத் ொரிலவர்
ட்தஉரைடட்ஸ்கியின் உடனடி ொரிலரமயின் கீழ்
தறய்யப்பட்டன.
பரடப்பிரிவுகர் ்படுத்துவறடவியத்
ொஉரைப்புக்கு
விரஉரைவடக
மடற்றுவதும்
மற்றும்
இஉரைடணுவ
புஉரைட்சிகஉரை
கமிட்டியின்
பணிரய
ரொரியமடக
தறயல்படுத்துவதும்,
்படுத்துவகடட்படட்டுரீதியில், முழு உறுதிப்படட்டுடன், கட்சி,
அரனவரஉரையும்
விட
்படுத்துவமிலடக
்படுத்துவொடன் பழைர்
ட்தஉரைடட்ஸ்கியிடம் ஒப்பரடத்ொது. [8]
ட்தஉரைடட்ஸ்கி
அக்்படுத்துவடடபர்
படிப்பிரனகளில்
விவரிக்கிுறைடர்,
கி்ர்ச்சிக்கடன ்படுத்துவ் நஉரைம் வஉரைவிருந்ொ இஉரைண்டடம் மட் நடட்டுடன்
தபடருந்துவதில்
ஏற்றுக்
தகடள்்வியிலட
ொடமொம்
இருக்கு்படுத்துவமடதவன திலனின் அஞ்சியிருக்க ்படுத்துவவண்டியதில்ரில.
அவற்ருறை
இரணத்து
கி்ர்ச்சிக்கு
ொயடர்
தறய்வதில்,
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகளுக்கு
அஉரைசியல்ரீதியில்
"மதிப்பிடமுடியட
றடொகங்கள்"
இருந்ொது.
ட்தஉரைடட்ஸ்கி
ொடமதித்துக்
தகடண்டிருக்கவில்ரில,
மடுறைடக
ொயடரிப்பு
தறய்து
தகடண்டிருந்ொடர்:
் நடங்கள்,
தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட்
்படுத்துவறடவியத்,
பரடப்பிரிவின் (garrison) மூன்றில் இஉரைண்டு பங்ரக
்படுத்துவபடர்முரனக்கு அனுப்புமடறு தகதஉரைன்ஸ்கியின்
உத்ொஉரைவுக்கு கீழ்படியடொ அந்ொ ொருணத்திலிருந்்படுத்துவொ,
உண்ரமயில் ஆயுொ்படுத்துவமந்திய கி்ர்ச்சி நிரிலக்குள்
நுரன் பழைந்திருந்்படுத்துவொடம். திலனின், தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட்டில்
இல்ரில என்பொடல், இந்ொ உண்ரமயின் முழு
முக்கியத்துவத்ரொ
அவஉரைடல்
மதிப்பிட
முடியவில்ரில. … எவ்வடுறைடயினும், தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட்

பரடப்பிரிரவ ் நடங்கள் அனுப்புவொற்கு மறுத்ொ
அந்ொ ொருண்படுத்துவம, அக்்படுத்துவடடபர் 25 கி்ர்ச்சியின்
முடிவு,
முக்கடல்வடசிக்கு
அதிகமடக
இல்ரிலதயன்ுறைடலும், குருறைந்ொபட்றம் அந்ொ்வுக்கு
முடிவடகி
இருந்ொது;
இஉரைடணுவ
புஉரைட்சிகஉரை
கமிட்டிரய உருவடக்கி்படுத்துவனடம் (அக்்படுத்துவடடபர் 16);
அரனத்து இஉரைடணுவ பிரிவுகளிலும் மற்றும்
துருறைகளிலும் எங்களின் தறடந்ொ கமிசொந்த கமிஷடர்கர்
நியமித்்படுத்துவொடம்;
்படுத்துவமலும்,
அவ்விொத்தில்
தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட் மண்டில ொரிலரம ொ்பதிரய
மட்டுமல்ில,
மடுறைடக
அஉரைறடங்கத்ரொயும்
முற்றிலுமடக ொனிரமப்படுத்தி இருந்்படுத்துவொடம். [9]
அடுத்ொடுத்ொ ் நடட்களில், திலனின் அஞ்சியவடறு கி்ர்ச்சியின்
தவற்றிக்கு கட்சி ொரிலரமக்குள் இருந்து வந்ொ அச்சுறுத்ொல்
ஒரு பகிஉரைங்க கிலகமடக வடிதவடுக்க இருந்ொது.
சி்படுத்துவனடவி்படுத்துவயவும்
கடம்படுத்துவனவும்,
அக்்படுத்துவடடபர்
10 ம்
்படுத்துவொதி
வடக்குகளில்
எடுத்துக்கடட்டியவடறு,
த் நஞ்சுஉரைத்துடன்
அக்கி்ர்ச்சிக்கு எதிஉரைடக இருந்ொனர். திலனின் மத்திய குழுரய
மீண்டும் கூட்டுமடறு ்படுத்துவகடரினடர், அது அக்்படுத்துவடடபர் 16 இல்
கூடியது. அக்்படுத்துவடடபர் 10 தீர்மடனம், 20 இற்கு இஉரைண்டு என்ுறை
தபரும்படன்ரம வடக்குகளுடன் ஒப்புொல் வன் பழைங்கப்பட்டிருந்ொது,
இம்முருறை்படுத்துவயட ் நடல்வர் அதில் கிலந்து தகடள்்வில்ரில.
கடம்படுத்துவனவ் மத்திய குழுயிலிருந்து இஉரைடஜினடமட தறய்து
விரடயிறுத்ொடர்.
அதிருப்திரய ்படுத்துவபடல்ஷிவிக் பத்திரிரகயில் தவளியிட ்படுத்துவவண்டும்
என்ுறை அவர்களின் ்படுத்துவகடரிக்ரக மறுக்கப்பட்டொற்குப் பின்னர்,
சி்படுத்துவனடவி்படுத்துவயவ் ஆொஉரைவுடன், கடம்படுத்துவனவ் பொவியிலிருந்து விிலகி,
மடக்சிம் ்படுத்துவகடர்க்கியின் Novaya Zhizn பத்திரிரகக்குச் தறன்ுறைடர்.
அக்்படுத்துவடடபர் 18 இல்,
அொன் பக்கங்களில்,
கடம்படுத்துவனவ்
கி்ர்ச்சிக்கடன
திட்டங்கர்ப்
பகிஉரைங்கமடக
ொடக்கினடர்,
தொளிவடக வி்ங்கிக் தகடள்்க்கூடிய வரகயில், அது
தபடதுப்படர்ரவக்குக்
தகடண்டு
வஉரைப்படவில்ரில.
அவர்
எழுதினடர், “இப்்படுத்துவபடது ஓர் ஆயுொ்படுத்துவமந்திய கி்ர்ச்சிரய
பிஉரைகடனப்படுத்துவது என்பது ் நமது கட்சியின் ொரிலவிதிரய
மட்டுமல்ில, அத்துடன் உரைஷ்ய மற்றும் றர்வ்படுத்துவொற புஉரைட்சியின்
ொரிலவிதிரயயும் பணயத்தில் ரவப்பொடகும் என ் நடங்கள்
மிகவும் ஆன் பழைமடக ் நம்புகி்படுத்துவுறைடம்.”
கி்ர்ச்சிக்கு எதிஉரைடக, ்படுத்துவறடவியத்துக்கள், இஉரைடணுவம் மற்றும்
தொடழிிலட்ர்கள்
இரடயிிலடன
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகளின்
தறல்வடக்ரக பயன்படுத்தி, கடம்படுத்துவனவ், முொிலடளித்துவ வர்க்கம்
"அஉரைசியிலரமப்பு றரபரய குன் பழைப்புவரொ" றடத்தியமில்ிலடது
தறய்ய, தபடறுரமயடக தறயல்படுவொற்கு முன்தமடழிந்ொடர்.
அஉரைசியிலரமப்பு
றரபரய
குன் பழைப்புவொற்கடன
எந்ொதவடரு
முயற்சியும் இப்்படுத்துவபடது "குட்டி-முொிலடளித்துவ கட்சிகர் மீண்டும்
் நம்ரம ்படுத்துவ் நடக்கி ொள்ளும். … றரியடன ொந்தி்படுத்துவஉரைடபடயங்கர்
தகடண்டு ் நம்மடல் அஉரைசியிலரமப்பு றரபயில் மூன்றில் ஒரு
பங்கு ஆறனங்கர்்படுத்துவயட அல்ிலது அொற்கும் கூடுொிலடக்படுத்துவவட
தவல்ில முடியும்,” என்ுறைடர்.
தொடழிிலட்ர்களும்
சிப்படய்களும்
ஆொஉரைவடக இருந்ொனர் என்ுறைடலும்,
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்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகளுக்கு
அரமதிவடொ ்படுத்துவபடர்-

எதிர்ப்புணர்வுடன் மட்டு்படுத்துவம இருந்ொனர் என்றும்,
கனிந்திருக்கவில்ரில என்றும் அவர் வலியுறுத்தினடர்:

நிரிலரம

இப்்படுத்துவபடது (ஒட்டுதமடத்ொ உிலக நிரிலரமயின்
விர்வடக)
் நடம்
ொனித்து
அதிகடஉரைத்ரொ
ரகப்பற்றி, புஉரைட்சிகஉரைப் ்படுத்துவபடரஉரை ் நடத்துவொற்கடன
அவசியத்ரொ எதிர்தகடண்டடல், தபருந்திஉரை்டன
சிப்படய்கள் ் நம்ரம விட்டு விிலகி விடுவடர்கள் …
்படுத்துவமலும்
இங்்படுத்துவக
் நடம்
இஉரைண்டடவது
வலியுறுத்ொலுக்கு வருகி்படுத்துவுறைடம் — அொடவது
ஏற்கன்படுத்துவவ
றர்வ்படுத்துவொற
படட்டடளி
வர்க்கம்
தபரும்படன்ரமயடக
இப்்படுத்துவபடது
் நம்முடன்
இருப்பொடக கருதுகி்படுத்துவுறைடம். துஉரைதிருஷ்டவறமடக
இன்னமும் அது அவ்வடறு இல்ரில. [10]
இத்ொரகய அச்றங்கள் அடித்ொ்மின்றி இருந்ொனவட? நிச்றயமடக
கிரடயடது. ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகள் அ்ப்பரிய முஉரைண்படடுகர்
எதிர்தகடண்டிருந்ொனர் — ்படுத்துவமலும் அவர்கள் முகங்தகடடுத்ொ
நிரிலரம, அதிகடஉரைத்ரொக் ரகப்பற்றிய பின்னரும் கூட, ஓர்
உள்் நடட்டு ்படுத்துவபடர் தவடிப்புக்குரியொடக மற்றும் ஏகடதிபத்திய
ொரிலயீடுகர் தகடண்டிருந்ொொடக இருந்ொது.
ஆனடல் தவளிப்பரடயடக்படுத்துவவ பிற்்படுத்துவபடக்குத்ொனம் பிலமடக
இருந்ொொடல்,
கடம்படுத்துவனவும்
சி்படுத்துவனடவி்படுத்துவயவ்வும்
வஉரைவிருந்ொ
்படுத்துவபரிடர்கர் மட்டு்படுத்துவம படர்த்ொனர், திலனின் தவற்றிக்கடன
றடத்தியக்கூறுடன்
புஉரைட்சிகஉரை
வடய்ப்புகர்ச்
சுமந்திருந்ொ
நிரிலரமரயக் கண்டடர். மற்துறைடரு மடதபரும் புஉரைட்சியட்உரைடன
ஆப்உரைகடம் லிங்கரனப் ்படுத்துவபடில்படுத்துவவ, இவரும் இவ்வடறு முடிவுக்கு
வந்ொடர்: “அரமதியடன கடந்ொ கடிலங்க்து வஉரைட்டுவடொங்கள்,
புயல்வீசும் நிகழ்கடிலத்திற்கு ்படுத்துவபடதுமடனரவ அல்ில. இந்ொ
சூழ்நிரில சிஉரைமங்கர்ப் தபரும் உயஉரைங்களுக்குக் குவித்து
ரவத்துள்்து, இந்ொ சூழ்நிரிலக்கு ஏற்ப ் நடமும் உயஉரை
்படுத்துவவண்டும்.”
சி்படுத்துவனடவி்படுத்துவயவ் மற்றும் கடம்படுத்துவனவ் இன் அஉரைசியல் உ்வியரில
ரகயடளும் முக்கிய பந்தி ஒன்று அக்்படுத்துவடடபர் படிப்பிரனகளில்
உள்்து, இது ஆழ்ந்ொ சிந்ொரனக்குரிய இன்ருறைய ் நடளின்
படிப்பிரனயடகவும் நிற்கிுறைது. புஉரைட்சிகஉரை றக்திகளின் பிலத்ரொக்
குறித்ொ மிரகமதிப்பீடும், பிற்்படுத்துவபடக்கு றக்திகர்க் குறித்ொ
குருறைமதிப்பீடும் ்படுத்துவபஉரைடபத்ொடக இருக்கும் என்பரொ அவர்களின்
கடிொம் எவ்வடறு எச்றரிக்கிுறைது என்பரொ ட்தஉரைடட்ஸ்கி குறிப்பிட்டு
கடட்டுகிுறைடர். அவர்கள் எழுதினடர்கள்:
எதிரிப்
பரடகள்
கண்கூடடக
தொரிவரொக்
கடட்டிலும்
மிகப்தபரியது.
தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட்
முடிதவடுக்கும் — என்ுறைடலும் தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட்டில்
படட்டடளி வர்க்க கட்சியின் எதிரிகள் கணிறமடன
பரடகர்
குவித்துள்்னர்:
ொடஉரைட்மடக
ொ்வடடங்கள்
ஏந்தி
ஒழுங்கரமக்கப்பட்ட,
ொங்களின் வர்க்க நிரிலப்படட்டுக்கு விசுவடறமடக
உள்், றண்ரடயிடுவொற்கு வல்ிலரம தகடண்ட
ஆர்வத்துடன் 5,000 ஜிவிக்குகளும் ஜூங்கர்ஸ் [Junkers பரடப்பிரிவு அதிகடரிகள்]; அடுத்து இஉரைடணுவத்
ொரிலரம கட்டர்யகங்கள்; அடுத்து அதிஉரைடி
துருப்புகள்; அடுத்து தகடறடக்குகள் (Cossacks);
அடுத்து கடவற்பரடபிரிவுகள் (garrison); அடுத்து

தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட்ரடச் சுற்றிலும் சுற்றி சுன் பழைன்று
தகடண்டிருக்கும் விொத்தில் நிரிலநிறுத்ொப்பட்ட மிக
பிலமடன பீஉரைங்கிப்பரட பிரிவுகள் உள்்ன. [11]
இ்படுத்துவொ்படுத்துவபடன்ுறை நிரிலப்படடு, 1923 இல் ்படுத்துவஜர்மன் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியின் (KPD) ஒரு கி்ர்ச்சிரய ொவிர்ப்பொற்கு எவ்வடறு இட்டுச்
தறன்ுறைது என்பரொ —தவளிப்பரடயடக எதிர்புஉரைட்சியின் பிலம்
்படுத்துவம்படுத்துவிலடங்கிய ஒரு கட்சி ொரிலரம எவ்வடறு "்படுத்துவஜர்மன்
புஉரைட்சியின் தறயலூக்கமடன பரடகர்" (அ்ப்பரிய பிலம்
வடய்ந்ொ ்படுத்துவஜர்மன் படட்டடளி வர்க்கத்ரொ) முழுரமயடக
குருறைமதிப்பீடு தறய்ொது என்பரொ— ட்தஉரைடட்ஸ்கி வி்க்குகிுறைடர்:
இந்ொ தொடடர்பில் ் நமது உரைஷ்ய முன்னுொடஉரைணம்
தபரும்
முக்கியத்துவத்ரொ
தபறுகிுறைது.
தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட்டில்
் நமது
இஉரைத்ொந்்படுத்துவொடய்ந்ொ
தவற்றிக்கு இஉரைண்டு வடஉரைங்களுக்கு முன்னர் —
இந்ொ
தவற்றிரய
இஉரைண்டு
வடஉரைங்களுக்கு
முன்ன்படுத்துவஉரை கூட ் நம்மடல் தபுறை முடிந்திருக்கும்—
வல்ிலரமயுடன்
உத்்படுத்துவவகம்
தகடண்ட
ஜிவிக்குகளும் ஜூங்கர்களும்,
அதிஉரைடி
துருப்புகளும்,
தகடறடக்குகள்
மற்றும்
சுற்றி
சுன் பழைன்று
தகடண்டிருக்கும்
பீஉரைங்கி
பரடகளும்,
கடவற்பரடகளின்
பிலமடன
ஒரு
பிரிவும்,
்படுத்துவபடர்முரனயிலிருந்து
துருப்புகள்
வந்து
தகடண்டிருப்பதும்,
இரவதயல்ிலடம்
் நமக்கு
எதிஉரைடக றஉரைமடரியடக அணிவகுக்கப்பட்டிருப்பொடக
அனுபவம் வடய்ந்ொ கட்சி அஉரைசியல்வடதிகள்
கண்டனர். ஆனடல் இரவ எல்ிலடம் ஒன்றுக்கும்
உொவவில்ரில; முற்றிலும் பூஜ்ஜியம், பூஜ்ஜியம்.
… இங்்படுத்துவக ஒவ்தவடரு புஉரைட்சியட்ரின் ் நனவுக்குள்
எரியூட்டப்பட ்படுத்துவவண்டிய படிப்பிரன உள்்து!
[12]
சி்படுத்துவனடவி்படுத்துவயவும் கடம்படுத்துவனவும், இப்்படுத்துவபடது முன்னிருக்கும் புஉரைட்சிகஉரை
்படுத்துவபடஉரைடட்டத்தில் எதிர்நிற்கும் றமூக றக்திக்து றமநிரிலரய
மட்டும் முற்றிலும் ொவுறைடக புரிந்து தகடள்்வில்ரில. அவர்கள்
குட்டி-முொிலடளித்துவக் கட்சிகர்க் குறித்தும் ஒரு பிரன் பழையடன
மதிப்பீட்ரட தறய்திருந்ொனர்.
ஏகடதிபத்தியம் உருவடக்கிய றமூக உுறைவுக்டல், இஉரைண்டடம்
அகிிலத்தினுள் ஏற்பட்ட றந்ொர்ப்பவடொத்தின் வ்ர்ச்சி மற்றும்
றமூக ்படுத்துவபரினவடொ தவடிப்புக்கடன மூிலக்கடஉரைணங்கர் 1914 இல்
திலனின் கண்டறிந்திருந்ொடர்: அதுவடவது, இஉரைண்டடம் அகிிலத்தின்
பிஉரைொடன றமூக அடித்ொ்மடக தறயல்பட்டு வந்ொ தொடழிற்றங்க
பிஉரைபுத்துவம் (labour aristocracy) உட்பட, ொனிச்றலுரக தகடண்ட
குட்டி-முொிலடளித்துவ அடுக்குகளின் விசுவடறத்ரொ ஆளும்
வர்க்கத்ொடல் விரிலக்கு வடங்க முடிந்திருந்ொது.
தமன்ஷிவிக்குகர்யும்
அவர்கர்ப்
்படுத்துவபடன்ுறை
ஏரனயவர்கர்யும் ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகர் ்படுத்துவ் நடக்கி
ஈர்த்து
விடிலடம்
என்றும்,
அது
ஜன் நடயக
் நடவடிக்ரககர்
்படுத்துவமற்தகடள்வொற்கடக
முொிலடளித்துவ
வர்க்கத்திற்கு
அழுத்ொமளிக்கும் ்படுத்துவபடஉரைடட்டத்ரொ முன்தனடுக்க உொவுதமன்றும்
சி்படுத்துவனடவி்படுத்துவயவும் கடம்படுத்துவனவும் கணக்கிட்டனர். திலனின், அவரின்
பகுப்படய்வில்,
இந்ொ
இ்படுத்துவொ-றமூக
ஜன் நடயகவடதிகள்,
"தொடழிிலட்
வர்க்க
இயக்கத்தில்
உள்்
நிஜமடன
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முொிலடளித்துவ
முகவர்க்டவர்",
“தொடழிிலட்ர்களுக்கடன
முொிலடளித்துவ
வர்க்க
ொ்பதிக்டவர்
…
படட்டடளி
வர்க்கத்திற்கும் முொிலடளித்துவ வர்க்கத்திற்கும் இரடயிிலடன
உள்் நடட்டு ்படுத்துவபடரில், சிறிய எண்ணிக்ரகயில் அல்ில, இவர்கள்,
ொவிர்க்கவியிலடமல் 'கம்யூன் உறுப்பினர்களுக்கு' (Communards)
எதிஉரைடக '்படுத்துவவர்றடயினர்' (Versaillese) ்படுத்துவபடில, முொிலடளித்துவத்தின்
பக்கம் ொஉரைப்தபடுப்பர்" என்ுறை தீர்மடனத்ரொ வன் பழைங்கினடர். [13]
“இ்படுத்துவொ ்படுத்துவகள்வி றம்பந்ொமடக, தொடழிிலட்ர்களின் கட்சிக்கு
எதிஉரைடக முொிலடளித்துவத்துடன் இஉரைகசியமடக ரக்படுத்துவகடர்த்திருந்ொ
ஒரு பத்திரிரகயில்!” அவர்களின் ொடக்குொல்களுக்கடக, திலனின்
அவர்கர் "கருங்கடலிகள்" என்றும், “றப்படணிகள்" என்றும்
கண்டித்து,
சி்படுத்துவனடவி்படுத்துவயவ்
மற்றும்
கடம்படுத்துவனவ்
இன்
்படுத்துவ் நர்ரமயின்ரம மீது சீறியிருந்ொடர். [14]
தபருந்திஉரை்டன மக்கள் ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகள் உடன் இல்ரில என்ுறை
வடொத்ரொ நிஉரைடகரித்து, அவர் அறிவித்ொடர்:
இன்ருறைய உரைஷ்ய வடழ்வின் மிக முக்கிய உண்ரம
விவறடயிகள் கி்ர்ச்சியடகும். இது புுறைநிரிலயடக,
மக்கள் ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகளின் ொஉரைப்பில் தறன்று
தகடண்டிருக்கிுறைடர்கள்
என்பரொ்படுத்துவய,
வடர்த்ரொகளில் அல்ில, மடுறைடக ் நடவடிக்ரககளில்
எடுத்துக்கடட்டுகிுறைது … "கி்ர்ச்சிரயத் ொடமதிப்பது
்படுத்துவபஉரைடபத்ொடனது", இது்படுத்துவவ, அதிகரித்து வரும்
தபடரு்டொடஉரை சீஉரைழிவு மற்றும் த் நருங்கி வரும்
பஞ்றம் என இவற்ருறை ்படுத்துவ் நடக்கி வக்கிஉரைமடன
"ரொரியம்"
தகடண்டிருப்பவர்களுக்கும்,
இப்்படுத்துவபடதும் தொடழிிலட்ர்கர் எழுச்சியிலிருந்து
மனம் மடுறைச் தறய்ய நிரனப்பவர்களுக்கும்
இது்படுத்துவவ ் நடம் கூறும் பதிிலடகும்… [15]
கடம்படுத்துவனவின் ொடக்குொல் பிஉரைசுஉரைமடன அந்் நடள், தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட்
இஉரைடணுவப் பிரிவு பிஉரைதிநிதிகள் றந்தித்ொனர். இரடக்கடில
அஉரைறடங்கத்திற்கு எதிஉரைடக ஒரு கி்ர்ச்சி ் நடத்துவொன் மீது
அவர்கள்
றரிபடதியடக
பி்வுபட்டடர்கள்.
்படுத்துவமலும்,
ட்தஉரைடட்ஸ்கியின் நிரிலப்படட்ரட உறுதிப்படுத்தும் விொமடக, அது
்படுத்துவறடவியத்துக்களின் றடர்படக ் நடத்ொப்பட்டடல் மட்டு்படுத்துவம அவர்கள்
அரொ ஆொரிப்பொடக இருந்ொடர்கள்.
எதிர்படஉரைடமல்
அதிகரித்து
வந்ொ
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகளின்
தறல்வடக்ரக கண்டு ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்-அல்ிலடொ கட்சிகளுக்கு
உொுறைல் எடுத்ொது, அரவ ொங்களின் தறடந்ொ ஆொஉரைவட்ர்கர்
இன்னும் அதிகமடக அணிதிஉரைட்டுவொற்கடக, ்படுத்துவறடவியத்துக்களின்
மட் நடட்ரட அக்்படுத்துவடடபர் 25 க்கு மடற்றி ரவத்ொன. ஆனடல் இந்ொ
கூடுொல் ஐந்து ் நடட்கள், ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகளுக்கும், ஒட்டுதமடத்ொ
தபடறுப்பில்
இருந்ொ
ட்தஉரைடட்ஸ்கிக்கும்,
கி்ர்ச்சிரய
் நடத்துவொற்கடன
ொயடரிப்புகள்
தறய்ய
்படுத்துவொரவயடன
அவகடறத்ரொ வன் பழைங்கின.
இது தபரும் உயிரின் பழைப்பின்றி ் நடந்ொது, றம்பந்ொப்பட்டிருந்ொ
ஆழ்ந்ொ அஉரைசியல் மற்றும் அரமப்புரீதியிிலடன ொயடரிப்புகளுக்கு
ொடன் ் நன்றி கூுறை ்படுத்துவவண்டும்.
ஸ்்படுத்துவமடலினி கட்டிடத்தில் இருந்ொ ்படுத்துவறடவியத் ொரிலரமயகம்,
இயந்திஉரை
துப்படக்கி
படதுகடப்புடன்
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகளின்

கட்டுப்படட்டின்
கீழ்,
மடற்ுறைப்பட்டிருந்ொது.

ஒரு

கடவல்்படுத்துவகடட்ரடயடக

அக்்படுத்துவடடபர் 24 அன்று கடரில, அஉரைறடங்கம், ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்
கட்சியின் மத்திய அங்கமடக வி்ங்கிய தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட் ்படுத்துவறடவியத்
பத்திரிரகரய மூடி, அச்சு ்படுத்துவவரிலகர் முத்திரஉரையிட்டு
நிறுத்தியது.
தபண் அச்றக பணியடர் ஒருவர், “சீல் ரவப்புக்கர் ் நம்மடல்
உரடக்க முடியடொட?” என்று ட்தஉரைடட்ஸ்கியிடம் வினவியதும்,
“அவற்ருறை உரடத்துவிடுங்கள்" என்ுறைவர் பதிிலளித்ொதுடன்,
இரொ
உறுதியடக
தறய்து
முடிக்க
லிட்தடடவ்ஸ்கி
பரடப்பிரிரவயும் (Litovsky regiment) மற்றும் ஆுறைடவது றடப்பர்
ரிறர்வ் பரடப்பிரிரவயும் (Sapper Reserve Battalion) அனுப்பினடர்.
்படுத்துவறடவியத்
ொகவல்தொடடர்புகள்
அரனத்ரொயும்
முடக்கும்
்படுத்துவ் நடக்கம் தகடண்டிருந்ொ இஉரைடணுவ மடணவர்களிடம் இருந்து,
சிப்படய்கர்ப் பிரித்ொொன் மூிலமடக, தொடரில்படுத்துவபசி நிரிலயமும்
விடுவிக்கப்பட்டது.
அன்ருறைய
இஉரைவு,
இஉரைடணுவ
புஉரைட்சிகஉரை
கமிட்டியின்
அங்கத்ொவர்கள்
அரனத்து
மடவட்ட
் நகஉரைங்களுக்கும்
அனுப்பப்பட்டனர்.
த் நவட (Neva) ஆற்றிலிருந்து விரஉரைவு ்படுத்துவபடர்க்கப்பல் Aurora ஐ
தவளி்படுத்துவயற்றுமடறு அஉரைறடங்கம் உத்ொஉரைவிட்டிருந்ொது, ஆனடல்
்படுத்துவபடல்ஷிவிக் மடலுமிகள் இஉரைடணுவ புஉரைட்சிகஉரை கமிட்டிக்கு
விசுவடறமடக
இருந்ொதுடன்,
அரொ
அங்்படுத்துவக்படுத்துவய
நிறுத்தி
ரவத்ொனர்.
தகதஉரைன்ஸ்கி மற்றும் இரடக்கடில அஉரைறடங்கத்ொடல் ஒரு பீஉரைங்கிப்
பரடப்பிரிவும், அதிஉரைடி துருப்புகளின் ஒரு பரடப்பிரிவு மற்றும்
பீட்டர்்படுத்துவஸடஃப் (Peterhof) இஉரைடணுவ பள்ளியிலிருந்து மடணவஅதிகடரிகளும்
மற்றும்
தபண்களின்
பரடப்பிரிவும்
அணித்திஉரைட்டப்பட்டு
வருவொடக
ட்தஉரைடட்ஸ்கிக்கு
தறய்தி
கிரடக்கிுறைது. அவர் ் நகரஉரை அணுகுவொற்கடன அரனத்து
வழிகளிலும்
இஉரைடணுவ
படதுகடப்புகர்
நிரிலநிறுத்ொ
உத்ொஉரைவிடுகிுறைடர்.
ஆனடல் விடயங்கள் ்படுத்துவவறுவிொமடக மடறிய நிரிலயில், வீதிகள்
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகள் வறம் வந்ொதுடன், ஒருசிில இஉரைடணுவ
மடணவர்கர்த் ொவிஉரை தகதஉரைன்ஸ்கியின் உத்ொஉரைவுக்கு தவகு
குருறைவடனவர்க்படுத்துவ்
விரடயிறுத்ொனர்.
ஆயுொ்படுத்துவமந்திய
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்-ொரிலரமயிிலடன பரடப்பிரிவுகள் ஒரு துருறை
மடற்றி ஒரு துருறையின் மீதும், தபட்்படுத்துவஉரைடகிஉரைடட்டின் மிக முக்கிய
இடங்கள் அரனத்தின் மீதும் கட்டுப்படட்ரட எடுத்ொன.
அடுத்ொ ் நடள் கடரில, அக்்படுத்துவடடபர் 25 அன்று, குளிர் மடளிரக
(Winter Palace) இப்்படுத்துவபடதும் அஉரைறடங்கத்தின் வறம் உள்்து
என்ுறைடலும், பிலவீனமடன கடவலில் இருந்ொ அம்மடளிரக சுற்றி
வர்க்கப்பட்டுள்்து. அதிகடரில ஒரு மணிக்கு, ட்தஉரைடட்ஸ்கி
ஒரு தபடது அறிக்ரக தவளியிடுகிுறைடர்:
இரடக்கடில அஉரைறடங்கம் இப்்படுத்துவபடது இல்ரில
என்பரொ புஉரைட்சிகஉரை இஉரைடணுவ குழுவின் றடர்படக
் நடன் பிஉரைகடனப்படுத்துகி்படுத்துவுறைன். சிில அரமச்றர்கள்
ரகது
தறய்யப்பட்டுள்்டர்கள்.
மற்ுறைவர்கள்
இன்னும் ஒருசிில ் நடட்களில் அல்ிலது ஒரு சிில
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மணி்படுத்துவ் நஉரைங்களில் ரகது தறய்யப்படுவர்கள். …
குளிர் மடளிரக இன்னும் ரகப்பற்ுறைப்படவில்ரில
என்ுறைடலும், அொன் ொரிலவிதி குறித்து அடுத்ொ ஒரு
சிில நிமிடங்களில் முடிதவடுக்கப்படும். [16]
அம்மடளிரக ்படுத்துவமடொல் இன்றி ரகப்பற்ுறைப்படுகிுறைது.
ட்தஉரைடட்ஸ்கி
குறிப்பிடுவரொப்
்படுத்துவபடில,
“அக்்படுத்துவடடபர்
25
கி்ர்ச்சியடனது,
குணடம்றத்தில்,
முழுரமப்படுத்தும்
ஒரு
் நடவடிக்ரகயடக மட்டு்படுத்துவம இருந்ொது. துல்லியமடக இொனடல்
ொடன் அது வலி ஏதுமின்றி ் நடந்்படுத்துவொறியது,” இொற்கடக இஉரைடணுவ
புஉரைட்சிகஉரை கமிட்டியின் ொயடரிப்பு ்படுத்துவவரிலகளுக்குத்ொடன் ் நன்றி கூுறை
்படுத்துவவண்டும்.
அன்ருறைய ் நடள் மடரில ்படுத்துவறடவியத்களுக்கடன மட் நடட்டு அமர்வில்
தமன்ஷிவிக் ொரிலவர் Fyodor Dan க்கு ட்தஉரைடட்ஸ்கி அளித்ொ
பதில்ொடன், என்ன றடதிக்கப்பட்ட்படுத்துவொட அ்படுத்துவனகமடக அொற்கடன
தபடருத்ொமடக மற்றும் மிகவும் பிஉரைபிலமடன விவரிப்படக
இருந்ொது.
றதியட்ர்களுக்கு
எதிஉரைடக
Dan
சீறியொற்கும்,
்படுத்துவறடறலிற
புஉரைட்சியட்ர்கள்
மற்றும்
தமன்ஷிவிக்குகளுடன்
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகள் ஒரு கூட்டணிரய உருவடக்க ்படுத்துவவண்டுதமன்ுறை
வலியுறுத்ொலுக்கும் ட்தஉரைடட்ஸ்கி பதிிலளிக்ரகயில், பின்வருமடறு
விரடயிறுத்ொடர்:
என்ன ் நடந்ொ்படுத்துவொட அதுதவடரு எழுச்சி, றதி அல்ில.
தபருந்திஉரை்டன
மக்களின்
எழுச்சிக்கு
எந்ொ
நியடயப்படடும்
்படுத்துவொரவயில்ரில.
் நடம்
தொடழிிலட்ர்கள் மற்றும் சிப்படய்களின் புஉரைட்சிகஉரை
ஆற்ுறைரில
பிலப்படுத்தி
உள்்படுத்துவ்டம்.
் நடம்,
எழுச்சிக்கடன
தபருந்திஉரை்டன
மக்களின்
விருப்பத்ரொ,
பகிஉரைங்கமடக,
ஒன்றுதிஉரைட்டி
உள்்படுத்துவ்டம்.
் நமது
எழுச்சி
தவன்றுள்்து.
இப்்படுத்துவபடது ஓர் உடன்படட்ரட எட்டுவொற்கடக, ் நடம்
தவற்றிரய விட்டுக் தகடடுக்க ்படுத்துவவண்டுதமன
் நம்மிடம் ்படுத்துவகட்கப்படுகிுறைது. அதுவும் யடருடன்?
நீங்கள்
பரிொடபகஉரைமடக,
ொனித்ொனியடக
பிரிந்துள்ளீர்கள்;
நீங்கள் திவடல்நிரிலரமயில்
உள்ளீர்கள்; உங்கள் பங்கு முடிந்துவிட்டது.
இப்்படுத்துவபடதிருந்து,
நீங்கள்
எங்்படுத்துவக
இருக்க
்படுத்துவவண்டு்படுத்துவமட அங்்படுத்துவக தறல்லுங்கள் — வஉரைிலடற்றின்
குப்ரபத்தொடட்டிக்கு! [17]
் நவம்பர் 4 இல், அதிகடஉரைம் ரகப்பற்ுறைப்பட்ட பின்னரும் கூட,
் நடன்கு மத்திய குழு அங்கத்ொவர்கள், கடம்படுத்துவனவ், சி்படுத்துவனடவி்படுத்துவயவ்,
தஉரை்படுத்துவகடவ் மற்றும் ்படுத்துவ் நடகின் ஆகி்படுத்துவயடர் இன்னும் இருவருடன்
்படுத்துவறர்ந்து மத்திய குழு மற்றும் மக்கள் கமிசொந்த கமிஷடர் கவுன்சில்
இஉரைண்டில் இருந்தும் இஉரைடஜினடமட தறய்ொனர். அவர்கள் திலனின்
மற்றும் ட்தஉரைடட்ஸ்கியின் "சீஉரைழிக்கும் தகடள்ரகரயக்" கண்டித்ொ
அ்படுத்துவொ்படுத்துவவர்யில், ஒரு புதிய அஉரைசியிலரமப்பு றரபயில்
அரனத்து ்படுத்துவறடவியத் கட்சிகர்யும் உள்்டக்கிய ஒரு கூட்டணி
அஉரைறடங்கத்ரொ உருவடக்குமடறு ்படுத்துவகடரினடர்கள்.
ட்தஉரைடட்ஸ்கியின் அக்்படுத்துவடடபர் படிப்பிரனகள் 1924 அக்்படுத்துவடடபரில்
பிஉரைசுரிக்கப்பட்ட ்படுத்துவபடது, அதில் அவர் இத்ொரகய வஉரைிலடற்று
பிஉரைச்சிரனகர்
எழுப்பியொற்கு
அவஉரைது
எதிர்ப்பட்ர்கள்

எவ்வடறு
விரடயிறுத்திருப்படர்கள்
என்பரொ
இச்தறடற்தபடழிரவச்
தறவிமடுத்துக்
தகடண்டிருப்பவர்கள்
கற்பரன தறய்து படர்க்கிலடம்.
அவஉரைது நூல் தொடகுப்புகர்ப் பிஉரைசுரிக்கும் திட்டத்தின் படகமடக
உரைஷ்ய புஉரைட்சியின் ஓஉரைடண்டுகள் குறித்ொ ட்தஉரைடட்ஸ்கியின்
எழுத்துக்களின் இஉரைண்டு-படக தொடகுப்பிற்கு அறிமுகமடக, "1917”
என்ுறை ொரிலப்பில், அவர் கட்டுரஉரை எழுொப்பட்டிருந்ொது. அொன் 60
க்கு கூடுொிலடன பக்கங்களில் ஏகடதிபத்திய ்படுத்துவபடர் றகடப்ொத்திலும்
றமூக புஉரைட்சியிலும் மடர்க்சிற கட்சி முன்னணி பரடயடக வகித்ொ
இன்றியரமயட படத்திஉரைத்ரொ ஆய்வுக்குட்படுத்துகிுறைது.
இது, இதுவரஉரையில் எழுொப்பட்டதி்படுத்துவில்படுத்துவய மிக முக்கிய மிகுந்ொ
வி்க்கமளிக்கும் துண்டறிக்ரககளில் ஒன்ுறைடகும்.
அதிகடஉரைத்ரொக் ரகப்பற்றுவொற்கடக தொடழிிலட் வர்க்கத்ரொ
அணிதிஉரைட்டுவொற்கு ்படுத்துவபடல்ஷிவிக் கட்சி தொடடுத்ொ ்படுத்துவபடஉரைடட்டம்
குறித்ொ ஒரு உறுதியடன சித்ொரிப்பிலிருந்து தொடடங்கி, அது
முொிலடளித்துவத்திற்கு எதிஉரைடன ஒரு தவற்றிகஉரைமடன புஉரைட்சிகஉரை
்படுத்துவபடஉரைடட்டத்ரொ தொடடுப்பொற்கு அவசியமடன மிக மிக அடிப்பரட
அஉரைசியல் ்படுத்துவொரவப்படடுகர்க் குறித்து விவரிக்கிுறைது.

அக்்படுத்துவடடபர்
படிப்பிரனகள்
என்ுறை
பரடப்படனது,
பல்்படுத்துவகரியடவிலும், மிக முக்கியமடக, அொற்கடுத்ொ ஆண்டு
்படுத்துவஜர்மனியிலும், புஉரைட்சிகஉரை நிகழ்வுகள் கருக்கரிலக்கப்பட்ட
பின்னர், பிஉரைசுரிக்கப்பட்டது — அச்றம்பவங்களில் கம்யூனிற
அகிிலமும் (Comintern), அொனுடன் இரணந்திருந்ொ கம்யூனிஸ்ட்
கட்சிகளும் பின்பற்றிய தகடள்ரககள் ்படுத்துவபஉரைழிவுகஉரைமடனரவயடக
நிரூபணமடகின.
பல்்படுத்துவகரியடவில், ஜிவிக்குகளும் ஜூன் 9 ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு றதி, விவறடயிகள்
ொரிலவர் Aleksandar Stamboliyski ொரிலரமயிிலடன பல்்படுத்துவகரிய
விவறடய ்படுத்துவொசிய கூட்டணி அஉரைறடங்கத்ரொ பொவியிலிருந்து நீக்கி,
்படுத்துவபடருக்கு முந்ரொய பல்்படுத்துவகரிய படசிறவடொ ொரிலவர் Aleksandar
Tsankov ஐ அதிகடஉரைத்தில் அமர்த்தியது.
அந்ொ ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு றதிரய ஜிவிக்குகளும் ஜூன் எழுச்சியில் விவறடய
்படுத்துவொசிய
கூட்டணியின்
் நடவடிக்ரகயட்ர்களும் ொனிப்பட்ட
கம்யூனிஸ்ட்
சுய-ஆர்விலர்களும்
எதிர்த்ொனர்
என்ுறைடலும்,
பல்்படுத்துவகரிய
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி
ஒதுங்கி
தகடண்டொடல்
் நசுக்கப்பட்டனர் — இக்கட்சி்படுத்துவயட அந்ொ ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு றதிரய
"் நகர்புுறை மற்றும் கிஉரைடமப்புுறை முொிலடளித்துவ வர்க்கத்திற்கு
இரடயிிலடன அதிகடஉரை ்படுத்துவபடஉரைடட்டம்" என்று அறிவித்ொது.
கம்யூனிற அகிிலமும் ஒரு மடொம் கழித்து ொடமொமடக, ஆகஸ்டில்,
எழுச்சிரய ் நடத்துமடறு பல்்படுத்துவகரிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிரய
வலியுறுத்தியது! தொடழிிலட்ர்கர்யும் தபருந்திஉரை்டன விவறடய
மக்கர்யும்
ஒன்றுதிஉரைட்டுவொற்கு
்படுத்துவபடதிய
அவகடறம்
தகடடுக்கப்படவில்ரில,
அந்ொ
இஉரைடணுவ
அஉரைறடங்க்படுத்துவமட
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அங்கத்ொவர்கர் தபருந்திஉரை்டக ரகது
தறய்யும்
ஒரு
்படுத்துவவரிலத்திட்டத்ரொ
தொடடங்கியது.
அவ்வடறிருக்ரகயிலும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தறப்டம்பர் 23
எழுச்சிரய
்படுத்துவமற்தகடள்வொற்கடன
கம்யூனிற
அகிிலத்தின்
அறிவுறுத்ொல்கர் பின்பற்றியது, அந்ொ எழுச்சி்படுத்துவயட மிகப்
தபரிய்வில் ஈவிஉரைக்கமின்றி ் நசுக்கப்பட்டது.
இந்ொ ்படுத்துவொடல்விரயக்
எழுதினடர்:
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குறித்து

ட்தஉரைடட்ஸ்கி

பின்வருமடறு

அரனவரின்
அனுொடபங்களும்
இடது்படுத்துவ் நடக்கி
திரும்பி, கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மீது தறன்ுறைன.
எதிரியின் ஆயுொப்பரடகள் மிகச் சிறிய்வில்ொடன்
இருந்ொன. இருப்பினும் ் நடம் ொடக்கப்பட்்படுத்துவடடம்.
என்ன
இல்ரிலதயன்ுறைடல்,
ஒரு
குறிப்பிட்ட
ொருணத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு
தீர்க்கமடன
அடிரய
வன் பழைங்கக்கூடிய
் நடவடிக்ரகக்கடன,
ஒரு
தொளிவடன,
ொனித்துவமடன திட்டம் இருக்கவில்ரில. … இது
இன்றியரமயட விொத்தில் ஓர் இஉரைடணுவ-புஉரைட்சிகஉரை
பணியடகும். இொற்கு எதிரிரய புுறைமுதுகிட்டு ஓடச்
தறய்ய ்படுத்துவவண்டிய்படுத்துவொடடு, அவஉரைது முன்முயற்சிரய
ஒன்றுமில்ிலடது ஆக்கி, அவரிடமிருந்து அதிகடஉரைம்
பறிக்கப்பட ்படுத்துவவண்டும். [18]
அப்்படுத்துவபடதும் ்படுத்துவஜர்மனி்படுத்துவய முக்கிய கருப்தபடரு்டக இருந்ொது.
்படுத்துவஜர்மன் புஉரைட்சியடனது, ஐ்படுத்துவஉரைடப்பிய மற்றும் உிலகப் புஉரைட்சியின்
தவற்றிக்கும், அொனுடன் ்படுத்துவறர்ந்து ்படுத்துவறடவியத் ஒன்றியத்தின்
உயிர்வடழ்வுக்கும்
முக்கியமடக
இருந்ொது.
ஐ்படுத்துவஉரைடப்படவில்
தபடரு்டொடஉரை ரீதியில் மிகவும் அபிவிருத்தி அரடந்திருந்ொ அந்ொ
முொிலடளித்துவ றக்தி, முொிலடம் உிலக ்படுத்துவபடரில் தவற்றி தபற்ுறை
்படுத்துவ் நற ் நடடுகளுக்கு இன் பழைப்பீடுகர் ஈடு தறய்வொற்கடக ்படுத்துவவர்றடய்
உடன்படிக்ரகயின் வரஉரையருறைக்டல் கட்டுப்படுத்ொப்பட்டிருந்ொது.
்படுத்துவஜர்மன்
ஏகடதிபத்திய்படுத்துவமட
அரொ
தொடடர்ந்து
தறய்ய
மறுத்ொொடல், இொற்கு பிஉரைடன்ஸ் ஜனவரியில் Ruhr பிஉரை்படுத்துவொறத்ரொ
ஆக்கிஉரைமித்ொொன் மூிலமடக விரடயிறுத்ொது.
்படுத்துவஜர்மனியின்
ஆட்சியட்ர்கள்
எதிர்ப்ரப
கட்டுப்படுத்தும்
தகடள்ரகக்கு பணம் தறலுத்துவொற்கடக படரிய்வில் பணத்ரொ
அச்சிட்டனர். இது உயர்-பணவீக்கத்திற்கும் வர்க்க பொட்டங்கள்
அதிகரிப்பொற்கும் இட்டுச் தறன்ுறைது.
்படுத்துவஜர்மனியின் Ruhr பிஉரை்படுத்துவொறத்ரொ பிதஉரைஞ்சு ஆக்கிஉரைமித்ொரொத்
தொடடர்ந்து, நீண்டகடிலத்திற்கடன ஒரு தபடரு்டொடஉரை மற்றும்
அஉரைசியல் த் நருக்கடி ஏற்பட்டது. இது மில்லியன் கணக்கடன
தொடழிிலட்ர்களின் ஆொஉரைரவப் தபற்றிருந்ொ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
்படுத்துவவகமடக வ்ர்வொற்கு இட்டுச் தறன்ுறைது.
றமூக புஉரைட்சி பிஉரைச்சிரன, ்படுத்துவ் நருக்கு ்படுத்துவ் நர் முன்நிறுத்ொப்பட்டது.
ஆனடல் ஒரு புஉரைட்சிகஉரை தகடள்ரகரயப் பின்தொடடர்வொற்குப்
பதிிலடக,
அதிகடஉரைத்ரொக்
ரகப்பற்றுவொற்கடன
கடிலம்
கனிந்துள்்ொட என்பொன் மீது ்படுத்துவஜர்மன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
பி்வுபட்டிருந்ொது. அக்கட்சி றடக்்படுத்துவறடனி மற்றும் துரின்ங்கனில்
இடது றமூக ஜன் நடயகவடதிகளுடன் ஒரு கூட்டணி உருவடக்கி
இருந்ொது. இறுதியில் கட்சி ொரிலவர்கள் கி்ர்ச்சிக்கடன ஒரு
்படுத்துவொதிரயக் குறித்ொ ்படுத்துவபடது, அொன் ொரிலவர் தஸய்ன்ரிச்
பிஉரைடண்ட்ிலர் (Heinrich Brandler), அொற்கு
இடது
றமூக
ஜன் நடயகவடதிகளின் ஆொஉரைவு இல்ரில என்பொடல் எழுச்சிரய
இஉரைத்து தறய்ொடர்.
இம்முடிவு அக்்படுத்துவடடபர் 21 இல் றடக்்படுத்துவறடனி மடநிிலத்தில்
தகம்னிட்ஸ் ் நகரில் ஆரில கவுன்சில்களின் ஒரு மட் நடட்டில்
எடுக்கப்பட்டது. அம்மட் நடடு, ஒரு தபடது ்படுத்துவவரிலநிறுத்ொத்திற்கு
அரன் பழைப்பு
விடுக்கவும்
மற்றும்
கி்ர்ச்சிக்கு
றமிக்ரக
அளிப்பொற்கடகவும்
என்று
கூறி
கூட்டப்பட்டிருந்ொ
ஒரு
மட் நடடடகும். கி்டஉரைட தசொந்த கமிஷட்கினுக்கு (Clara Zetkin) எழுதிய கடிொம்

ஒன்றில் பிஉரைடண்ட்ில்படுத்துவஉரை ஒப்புக் தகடண்டவடறு, தபரும்படன்ரம
பிஉரைதிநிதிகள் ஒரு தபடது ்படுத்துவவரிலநிறுத்ொத்திற்கடன அரன் பழைப்ரப
ஆொரித்திருப்படர்கள். ஆனடல், அவர் விவரித்ொடர்:
ஒரு தபடது ்படுத்துவவரிலநிறுத்ொத்திற்கடன தீர்மடனத்தில்
இடது SPD ஐ ரகதயழுத்திட றம்மதிக்க
தறய்யடமல்,
் நடம்
எந்ொ
சூழ்நிரிலயிலும்
தீர்க்கமடன ்படுத்துவபடஉரைடட்டத்திற்குள் நுரன் பழைய கூடடது
என்பரொ
தகம்னிட்ஸ்
மட் நடட்டில்
் நடன்
உணர்ந்்படுத்துவொன்… படரிய எதிர்ப்புக்கு இரட்படுத்துவய ் நடன்
்படுத்துவபடக்ரக மடற்றிக் தகடண்டு,
் நமது
சுய
்படுத்துவபடஉரைடட்டத்தில்
நுரன் பழைவதிலிருந்து,
் நம்ரம,
கம்யூனிஸ்டுகர், ொடுத்்படுத்துவொன். [19]
புஉரைட்சிரய இஉரைத்து தறய்வதொன்ுறை முடிவு உரிய ்படுத்துவ் நஉரைத்தில்
ஸம்்படுத்துவபர்க்ரக வந்ொரடயவில்ரில. ஓர் கி்ர்ச்சி ஏற்படடு
தறய்யப்பட்டது, ஆனடல் ொனிரமப்படுத்ொப்பட்டு இருந்ொ அது,
மூன்்படுத்துவுறை ் நடட்களில் இஉரைத்ொக்க்ரியுடன் ்படுத்துவொடற்கடிக்கப்பட்டது.
பிஉரைடண்ட்ிலரின் ஒட்டுதமடத்ொ விவகடஉரைங்கள் மீதும் பழிசுமத்துவ்படுத்துவொ
கம்யூனிற அகிிலத்தின் விரடயிறுப்படக இருந்ொது. ஆனடல்
்படுத்துவறடவியத் ஒன்றிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ொரிலரம மற்றும்
கம்யூனிற அகிிலத்தின் ொரிலரம்படுத்துவய இந்ொ ்படுத்துவொடல்விக்கடன முழு
அஉரைசியல் தபடறுப்படகும் — ட்தஉரைடட்ஸ்கிக்கு எதிஉரைடக ஒரு
கன்ரன ்படுத்துவமடொலில் ஈடுபட்டிருந்ொ சி்படுத்துவனடவி்படுத்துவயவ், கடம்படுத்துவனவ்
மற்றும் ஸ்உரைடலி்படுத்துவன அப்்படுத்துவபடது முன்னணி பொவியிலும், கம்யூனிற
அகிிலத்தின் ொரிலரமயிலும் இருந்ொனர்.
அக்்படுத்துவடடபர் 1917 இல் —பில மடொங்களில் இல்ரில, சிில
வடஉரைங்களி்படுத்துவில்படுத்துவய— ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்குகள் தறய்ொரொப் ்படுத்துவபடில்படுத்துவவ,
ஒரு கி்ர்ச்சிக்கு ொரில்படுத்துவயற்குமடறு ட்தஉரைடட்ஸ்கி ்படுத்துவஜர்மன்
கட்சிரயக்
கி்ர்ச்சிப்படுத்தினடர்.
திட்டமிடப்பட்டிருந்ொ
கி்ர்ச்சிரய பிஉரைடண்ட்ிலர் ரகவிட்ட அ்படுத்துவொ் நடள், அக்்படுத்துவடடபர் 21
அன்று தறம்பரட மற்றும் தறம்பரடயின் கப்பற்பரடக்கு
ஆற்றிய ஓர் உரஉரையில் ட்தஉரைடட்ஸ்கி அறிவித்ொடர், “ஒரு
புஉரைட்சிக்கடன இஉரைடணுவ தவற்றிரய உறுதிப்படுத்துவொற்கு, என்ன
விரில
தகடடுத்ொடவது
தவற்றியரடய
்படுத்துவவண்டுதமன்ுறை
விருப்பமும், அொற்கடக ொனது படரொயில் உள்் அரனத்து
ொரடகர்யும்
உரடத்தொறிந்து,
தறயலூக்கத்துடனடன
்படுத்துவபடஉரைடட்டமும் ஒருவருக்கு இருக்க ்படுத்துவவண்டும்.” [20]
ஸ்உரைடலின் இொற்கு முஉரைண்பட்ட வரகயில், தொடழிிலட்ர்கள்
இன்னமும்
றமூக
ஜன் நடயகவடதிகள்
மீது
் நம்பிக்ரக
தகடண்டிருப்பொடக அழுத்ொமளித்தும், “படசிறவடதிகள் முொலில்
ொடக்கினடல் அது ் நமக்கு றடொகமடக்படுத்துவவ அரமயும்" என்று
வலியுறுத்தியும், நிொடனமடக இருக்குமடறு வலியுறுத்தினடர். [21]
ஸ்உரைடலினின்
உரைஷ்ய
்படுத்துவொசியவடொ
அஉரைசியலுக்கு
எதிஉரைடக,
ட்தஉரைடட்ஸ்கி, இதுவரஉரையில், 1922 இல் இருந்து கடுரமயடக
்படுத்துவ் நடய்வடய்ப்பட்டிருந்ொ திலனினுடன் கூட்டணியில் இருந்து
வந்ொடர். தபடது தறயிலட்ர் பொவியிலிருந்து ஸ்உரைடலிரன
நீக்குவொற்கடன வலியுறுத்ொல், திலனினுடன் ்படுத்துவமடொலில் ்படுத்துவபடய்
முடிந்ொது.
ட்தஉரைடட்ஸ்கி
1923
இல்
இடது
எதிர்ப்ரப
உருவடக்கினடர்.

அக்்படுத்துவடடபர் படிப்பிரனகள் பரடப்பு அஉரைசியல்ரீதியில் அவர்
எதிர்ப்பட்ர்களுக்கு ்படுத்துவபஉரைடபத்ொடனொடக இருந்ொது, ஆனடல் அது
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தவறும்படுத்துவன ஒரு விவடொ எதிருரஉரை கிரடயடது. ட்தஉரைடட்ஸ்கியின்
கவரில எல்ிலடம் உிலக ்படுத்துவறடறலிறப் புஉரைட்சியின் எதிர்கடிலத்ரொ
ொவிஉரை ்படுத்துவவதுறைதுவுமடக இருக்கவில்ரில. “உரைஷ்ய புஉரைட்சிரய ் நடம்
கற்க ்படுத்துவவண்டும்" என்ுறை முொல் அத்தியடயத்தில், ட்தஉரைடட்ஸ்கி
இவ்வடறு வலியுறுத்துகிுறைடர்:
[பட]ட்டடளி வர்க்க புஉரைட்சியின் விதிகள் மற்றும்
அணுகுமுருறைகள் குறித்ொ ஆய்வுக்கு,
இது
வரஉரையில், ் நமது அக்்படுத்துவடடபர் அனுபவத்ரொ விட
அதிக
முக்கியமடன
மற்றும்
ஆன் பழைமடன
ஆொடஉரைவ்ங்கள்
எதுவும்
கிரடயடது.
திுறைனடய்்படுத்துவவடடும் நுண்ரமயடகவும் விரிவடகவும்
ஆய்வு
தறய்து,
அக்்படுத்துவடடபர்
வஉரைிலடற்ருறை
உள்வடங்க ொவறிய ஐ்படுத்துவஉரைடப்பிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
ொரிலவர்கள், கடந்ொ ஏகடதிபத்திய ்படுத்துவபடர்களின்
மூ்படுத்துவிலடபடய, ொந்தி்படுத்துவஉரைடபடய மற்றும் தொடழில்நுட்ப
அனுபவங்கர் ஆய்வு தறய்யடமல், ் நவீன
நிரிலரமகளின்
கீழ்
புதிய
்படுத்துவபடர்களுக்குத்
ொயடரிப்பு தறய்யும் ஒரு ொரிலரம ொ்பதிரய்படுத்துவய
ஒத்திருப்படர்கள். அது்படுத்துவபடன்ுறைதவடரு ொரிலரம
ொ்பதி எதிர்கடிலத்தில் ொவிர்க்கவியிலடமல் அவர்
இஉரைடணுவத்ரொ ்படுத்துவொடல்விக்்படுத்துவக வழி ் நடத்துவடர்.
[22]
“துல்லியமடக ஓர் உிலக-வஉரைிலடற்று முக்கியத்துவம் மிக்க
பிஉரைத்தி்படுத்துவயக புஉரைட்சிகஉரை நிரிலரமரய எவ்வடறு ொவுறை விட
முடிந்ொது என்பொற்கு ஒரு றரியடன எடுத்துக்கடட்ரட" எவ்வடறு
"் நடம்
்படுத்துவஜர்மனியில் கண்்படுத்துவடடம்,”
என்பரொ ட்தஉரைடட்ஸ்கி
விவரித்ொடர். [23]
1917 இல் திலனினின் கீழ் ்படுத்துவபடல்ஷிவிக் கட்சி எடுத்ொ
அணுகுமுருறையுடன்
அவர்கள்
முஉரைண்பட்டொன்
மூிலமடக,
கம்யூனிற அகிிலம் ்படுத்துவமற்தகடண்ட பிரன் பழைகர் அவர் எதிர்த்ொடர்.
அவர் இவ்வடறு தறய்ரகயில், ்படுத்துவபடல்ஷிவிக் கட்சி 1917
த் நடுகிலும் கருத்து ்படுத்துவவறுபடட்டற்ுறை அரமப்படக (monolithic entity)
தறயல்பட்டு
வந்ொது
என்ுறை
அவர்
எதிர்ப்பட்ர்க்து
வடொங்களுக்குப்
பின்புிலத்திலிருந்ொ
யொடர்த்ொத்ரொயும்
அம்பிலப்படுத்தினடர்
—
இதில்
ட்தஉரைடட்ஸ்கி,
்படுத்துவமதிலழும்புவொற்கடக
அற்பத்ொனமடக
குன் பழைப்பம்
ஏற்படுத்துபவஉரைடக, அந்நியப்பட்ட ஒரு ்படுத்துவபடக்கடக படர்க்கப்பட்டடர்.
அக்்படுத்துவடடபர் கி்ர்ச்சிக்கு சி்படுத்துவனடவி்படுத்துவயவ் மற்றும் கடம்படுத்துவனவிடம்
இருந்து வந்ொ தீர்மடனகஉரைமடன பகிஉரைங்க எதிர்ப்ரபயும் —மற்றும்
ஸ்உரைடலினிடமிருந்து எப்்படுத்துவபடதும் ஒருநிரிலப்படடொ ஊறிலடடும்
நிரிலப்படட்ரடயும்— எதிர்த்து திலனின் ்படுத்துவபடஉரைடடி வந்ொடர் என்ுறை
றங்கடமடன உண்ரமரய ட்தஉரைடட்ஸ்கி முன்
உயர்த்திக்
கடட்டினடர்.
அரனத்திற்கும் ்படுத்துவமிலடக, அக்்படுத்துவடடபர் கி்ர்ச்சிக்கு எதிஉரைடன இந்ொ
எதிர்ப்படனது
திலனினின்
ஏப்உரைல்
ஆய்வறிக்ரககளுக்கு
வி்படுத்துவஉரைடொமடக ்படுத்துவவரூன்றி இருந்ொது என்ுறை இந்ொ உண்ரமயின் மீது
அவர் அவஉரைது மத்திய வலியுறுத்ொரில நிறுத்தி இருந்ொடர்.
வஉரைவிருந்ொ
புஉரைட்சியின்
்படுத்துவறடறலிற
குணவியல்பு
மீொடன
ட்தஉரைடட்ஸ்கியின்
ஊக்குவிப்புடன்
திலனின்
தகடண்டிருந்ொ
உடன்படடு, முொிலடளித்துவ இரடக்கடில அஉரைறடங்கத்திற்கடன
ொங்களின் ஆொஉரைவிலிருந்தும் மற்றும் ்படுத்துவபடரஉரைத் தொடடர்வொற்கடன

ொற்கடப்புவடொ
நியடயப்படடுகர்
அஉரைசியல்ரீதியில்
ொழுவியதிலிருந்தும்
தொடடங்கி,
பின்னர்
உருதவடுத்ொ
"முக்கூட்டுக்கு" (Triumvirate) எதிஉரைடன பில மடொகடில உள்கட்சி
்படுத்துவபடஉரைடட்டத்தில் ஏற்பட்டிருந்ொது.
இங்்படுத்துவகயும் ட்தஉரைடட்ஸ்கி அவர் அறிமுகத்தில் தொளிவுபடுத்தினடர்:
1917 உடன்படடின்ரமகள் உண்ரமயில் மிகவும்
ஆன் பழைமடனரவ,
அரவ
எவ்விொத்திலும்
ொற்தறயிலடனரவ கிரடயடது. ஆனடல், பில
ஆண்டுகள் கழிந்ொ பின்னர், அந்்படுத்துவ் நஉரைத்தில் ொவறு
தறய்ொவர்களுக்கு எதிஉரைடக, அவற்ருறை இப்்படுத்துவபடது
ொடக்குவொற்கடன ஆயுொங்க்டக திருப்புவொற்கடன
ஒரு முயற்சி என்பது அற்பத்ொனமடனது என்பரொ
விட ்படுத்துவவதுறைடன்றுமில்ரில. [24]
சி்படுத்துவனடவி்படுத்துவயவ், கடம்படுத்துவனவ் மற்றும் ஸ்உரைடலினுக்கு அது்படுத்துவபடன்ுறை
எந்ொ ொயக்கமும் இருக்கவில்ரில. எதிர்கடிலத்திற்கடன ஒரு
அறிகுறியடக,
அவர்கள்
"ட்தஉரைடட்ஸ்கிறத்திற்கு"
எதிஉரைடக
சீறினடர்கள்.
ட்தஉரைடட்ஸ்கி
திலனினின்
படத்திஉரைத்ரொக்
குருறைப்பொடகவும், திலனினிறத்ரொத் திருத்துவொடகவும், மத்திய
குழுவின்
முதுகுக்குப்
பின்னடல்
1917
தொடகுப்ரப
பிஉரைசுரித்திருப்பொடகவும்
அவர்கள்
ட்தஉரைடட்ஸ்கிரய
குற்ுறைஞ்றடட்டினர்.
இஉரைடணுவம்
மற்றும்
கடற்பரட
விவகடஉரைங்களுக்கடன
மக்கள்
கமிசொந்த கமிஷடர்
பொவியிலிருந்தும்
புஉரைட்சிகஉரை இஉரைடணுவ கவுன்சில் ொரிலவர் பொவியிலிருந்தும்
இஉரைடஜினடமட தறய்ய ்படுத்துவவண்டி நிர்பந்ொம் ட்தஉரைடட்ஸ்கிக்கு ஏற்படும்
என்பொற்கடக, சி்படுத்துவனடவி்படுத்துவயவ் அவரஉரை கட்சியிலிருந்்படுத்துவொ நீக்க
்படுத்துவவண்டுதமன ்படுத்துவகடரும் அ்வுக்கு தறன்ுறைடர்.
்படுத்துவறடவியத் ஒன்றிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிரயயும் கம்யூனிற
அகிிலத்ரொயும் அஉரைசியல்ரீதியில் மறு்படுத்துவ் நடக்குநிரில தகடள்்
தறய்வொற்கடக ட்தஉரைடட்ஸ்கியின் ஒவ்தவடரு முயற்சிக்கடன
வடிவமும், மூர்க்கமடகவும் ்படுத்துவகடட்படடற்ுறைரீதியிலும் எதிர்ப்ரபச்
றந்தித்ொது.
அவசியமடன
சிறிய
வஉரைிலடற்று
விவஉரைங்கர்்படுத்துவய
் நடன்
வன் பழைங்கியுள்்படுத்துவ்ன், அக்்படுத்துவடடபர் நிகழ்வுகளிலிருந்து ட்தஉரைடட்ஸ்கி
எடுத்ொ அரனத்து தீர்மடனங்களின் அஉரைசியல் அடித்ொ்த்ரொ
இன்றும் ் நன்ுறைடக புரிந்துதகடள்் இது உொவுதமன ் நம்புகி்படுத்துவுறைன்.

அக்்படுத்துவடடபர் படிப்பிரனகளின் மிகவும் அடிப்பரடயடன பந்திகள்,
்படுத்துவறடறலிறப் புஉரைட்சியில் அக்கட்சியின் இன்றியரமயட படத்திஉரைம்
மீது மீண்டும் மீண்டும் ஒருமுரனப்படுகிுறைது. ட்தஉரைடட்ஸ்கி
வலியுறுத்துகிுறைடர்:
ஒரு கட்சியில்ிலடம்படுத்துவிலட, ஒரு கட்சிரயத் ொவிர்த்து
விட்்படுத்துவடட, ஒரு கட்சியின் ொரிலரம இல்ிலடம்படுத்துவிலட,
அல்ிலது
கட்சிக்கடன
ஒரு
மடற்றீட்ரடக்
தகடண்்படுத்துவடட, படட்டடளி வர்க்க புஉரைட்சி தவற்றி
அரடய முடியடது. இது்படுத்துவவ கடந்ொ ொறடப்ொத்தின்
பிஉரைொடன படிப்பிரனயடகும். [25]
அவர் ொனது அறிமுக உரஉரையில் எழுதுகிுறைடர்:
படட்டடளி வர்க்கத்ரொ வழி ் நடத்தும் ொரகரம
தகடண்ட ஒரு கட்சி இல்ிலடமல், புஉரைட்சி்படுத்துவய
றடத்தியமில்ரில
என்பரொ
றம்பவங்கள்
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நிரூபித்துள்்ன.
படட்டடளி
வர்க்கம்
திடீர்
ொன்தனழுச்சி்படுத்துவயடடு அதிகடஉரைத்ரொக் ரகப்பற்றி
விட முடியடது. … ஒரு தறடத்துரடரம வர்க்கம்
அொன் வ்ங்கள், அொன் கிலடச்றடஉரை மட்டம்,
மற்றும் பரன் பழைய அஉரைசு எந்திஉரைங்களுடனடன அொன்
எண்ணற்ுறை தொடடர்புகளின் அடித்ொ்த்தில் ொன்ரன
நிறுத்திக் தகடண்டடல் மட்டு்படுத்துவம, அொனிடமிருந்து
மற்துறைடரு
தறடத்துரடரம வர்க்கம் பறித்ொ
அதிகடஉரைத்ரொ பறிமுொல் தறய்ய முடியும். ஆனடல்
படட்டடளி வர்க்கத்திற்கு அொரனத்ொவிஉரை அொனது
தறடந்ொ கட்சிக்கு ஒரு மடற்றீடடக ்படுத்துவறரவயடற்ுறை
்படுத்துவவறு எதுவு்படுத்துவம கிரடயடது. [26]
ட்தஉரைடட்ஸ்கி பின்னர், ஒரு புஉரைட்சிக்கடன ொயடரிப்பு ்படுத்துவபடக்கில்
அபிவிருத்தி அரடயும் உள்கட்சி ்படுத்துவபடஉரைடட்டத்தின் முக்கியத்துவம்
மீது கவனம் தறலுத்ொ திரும்புகிுறைடர். அஉரைசியல் ்படுத்துவபடக்குகள்
மற்றும் கன்ரனகளுக்கு இரடயிிலடன ்படுத்துவபடஉரைடட்டமடனது, ஒன்று
வர்க்கங்களினது
அல்ிலது
வர்க்கங்க்து
கன்ரனகளின்
எதிர்வி்படுத்துவஉரைடொமடன றமூக ் நிலன்கர்்படுத்துவய தவளிப்படுத்துகின்ுறைன
என்று வலியுறுத்தி, இது்படுத்துவபடன்ுறை பிஉரைச்சிரனகளில் முற்றிலும்
அகநிரிலயடன
வி்க்கங்கள்
அரனத்ரொயும்
அவர்
நிஉரைடகரிக்கிுறைடர்.
புஉரைட்சி தகடப்பருறையில், வர்க்க ்படுத்துவமடொல்கள் உச்றக்கட்டத்ரொ
எட்டி, கட்சி மற்றும் அொன் கடரியட்ர்கள் மீது இுறைங்கும் ்படுத்துவபடது,
உள்கட்சி பிஉரைச்சிரனகள் என்பது ொவிர்க்கவியிலடொது. அவர்
எழுதினடர்:
படட்டடளி
வர்க்கத்தின்
அடிப்பரட
கருவி
கட்சியடகும். தபப்உரைவரி 1917 இல் இருந்து
தபப்உரைவரி 1918 வரஉரையில், ஒ்படுத்துவஉரைதயடரு ஆண்ரட
எடுத்துக் தகடண்டடலும் — ் நமது அனுபவத்தின்
அடிப்பரடயிலும்,
பின்ிலடந்து,
ஸங்்படுத்துவகரி,
இத்ொடலி, பல்்படுத்துவகரியட மற்றும் ்படுத்துவஜர்மனியின்
துரண அனுபவங்களின் அடிப்பரடயிலும், கட்சி
த் நருக்கடியடனது, புஉரைட்சிகஉரை ் நடவடிக்ரகக்கடன
ொயடரிப்பு
நிரிலயிலிருந்து
அதிகடஉரைத்திற்கடன
உடனடி
்படுத்துவபடஉரைடட்டத்திற்கடக
மடறும்்படுத்துவபடது
ொவிர்க்கவியிலடொது
என்பரொ
ஏுறைத்ொடன் பழை
முழுரமயடக ் நம்மடல் எடுத்துக்கடட்ட முடியும்.
[27]
இது ஏன் இவ்வடறு என்பரொ தொடடர்ந்து அவர் விவரிக்கிுறைடர்:
கட்சியின் ஒவ்தவடரு வ்ர்ச்சி கடிலகட்டமும்,
அொற்தகன தறடந்ொ சிுறைப்பம்றங்கர் ஏற்று,
்படுத்துவவரிலக்கடன குறிப்பிட்ட பன் பழைக்கங்கள் மற்றும்
அணுகுமுருறைகளுக்கு அரன் பழைப்பு விடுக்கிுறைது. ஒரு
ொந்தி்படுத்துவஉரைடபடய திருப்பத்தின் ்படுத்துவபடது, இத்ொரகய
பன் பழைக்கங்கள்
மற்றும்
அணுகுமுருறைகள்
கூடுொிலடக்படுத்துவவட
அல்ிலது
குருறைவடக்படுத்துவவட
உள்்டர்ந்து
உரடகின்ுறைன.
இங்்படுத்துவக
ொடன்
உள்கட்சி ்படுத்துவமடொல் மற்றும் த் நருக்கடிகளின்
உடனடியடன மற்றும் மிகவும் ்படுத்துவ் நஉரைடியடன ்படுத்துவவர்கள்
ொங்கியுள்்ன. … இொன் கடஉரைணமடய் ஆபத்து
எழுகிுறைது, அொடவது இத்ொரகய திருப்பம் மிகவும்

எதிர்படஉரைடம்படுத்துவிலட அல்ிலது திடீதஉரைன்்படுத்துவுறைட இருந்ொடல்,
மற்றும் முந்ரொய கடிலகட்டத்தில் கட்சியின்
முன்னணி அங்கங்களுக்குள் தறயலின்ரம மற்றும்
பன் பழைரமவடொத்தின்
மிக
பில
கூறுபடடுகள்
ஒன்றுதிஉரைண்டிருந்ொடல், பின் கட்சியடனது பில
ஆண்டுகள் அல்ிலது ொறடப்ொங்களின் ்படுத்துவபடக்கில்
ொன்ரன எந்ொ ொருணத்திற்கடக ொயடரிப்பு தறய்து
தகடண்டிருந்ொ்படுத்துவொட அந்ொ உச்றக்கட்ட முக்கிய
ொருணத்தில் அொன் ொரிலரமரய நிருறை்படுத்துவவற்ுறை
இிலடயக்கற்று இருப்பரொ நிரூபிக்கிுறைது. கட்சி
ஒரு த் நருக்கடியடல் ் நடறமடக்கப்பட்டு, இயக்கம்
கட்சிரயக் கடந்து தறன்று — ்படுத்துவொடல்விரய
்படுத்துவ் நடக்கி தறல்கிுறைது. [28]
இத்ொரகய அபடயங்கர் தொடகுத்து அவர் எச்றரிக்ரகயில்:
இந்ொ
சூன் பழைரில
இன்னும்
பட்டவர்த்ொனமடக
கூறுவொடனடல்:
ொனது
தறடந்ொ
வர்க்கத்தின்
வஉரைிலடற்று பணிகளுடன் அடிதயடற்றி தறல்ிலடொ
கட்சி,
பிுறை
வர்க்கங்களின்
மருறைமுகமடன
கருவியடக ஆகிவிடுகிுறைது, அல்ிலது அவ்வடறு
மடறுவொற்கடன அபடயத்தில் தறல்கிுறைது. [29]
அதிகடஉரைத்ரொக் ரகப்பற்றுவொற்கடன ொயடரிப்ரப விட மிகவும்
இன்றியரமயட திருப்பம் என்று எதுவும் கிரடயடது. ட்தஉரைடட்ஸ்கி
இரொ, ொந்தி்படுத்துவஉரைடபடய திருப்பம் என்பரொ விட ஒரு மூ்படுத்துவிலடபடய
திருப்பம்
என்பொடக
வரஉரையறுக்கிுறைடர்,
இவ்வடறு
்படுத்துவவறுபடுத்துவொற்கு ஏற்படும் அவசிய்படுத்துவம கூட ்படுத்துவபடர்கள் மற்றும்
புஉரைட்சிகளின்
ஏகடதிபத்திய
றகடப்ொத்தினது
அஉரைசியல்
விர்வடகும் என்ுறை முக்கிய புள்ளிரய அவர் சுட்டிக்
கடட்டுகிுறைடர்.
1905 இல் உரைஷ்ய றமூக ஜன் நடயகவடதிகர்த் ொவிஉரை, முொிலடம்
உிலகப் ்படுத்துவபடருக்கு முன்னொடக, கி்ர்ச்சி தறய்வொற்கடன,
அதிகடஉரைத்ரொ ரகப்பற்றுவொற்கடன பணி, ஒரு்படுத்துவபடதும் இஉரைண்டடம்
அகிிலத்தின் கட்சிகளுக்கு கிரடத்திருக்கவில்ரில.
1905 புஉரைட்சி, உரைஷ்ய மடர்க்சிஸ்டுகளுக்கு ஒரு பிஉரைொடன
அனுகூிலத்ரொ வன் பழைங்கியது, அது புஉரைட்சிகஉரை மூ்படுத்துவிலடபடயம் மீொடன
ஓர் ஆழ்ந்ொ விவடொத்ரொ தகடணர்ந்ொது. அொன் அதிகபட்ற
தறறிந்ொ
விர்தபடரு்டக உருதவடுத்ொ
ட்தஉரைடட்ஸ்கியின்
நிஉரைந்ொஉரைப் புஉரைட்சி ொத்துவம், கடிலங்கடந்து முொிலடளித்துவ
அபிவிருத்தி அரடந்ொ உரைஷ்யட ்படுத்துவபடன்ுறை ் நடடுகளில், ்படுத்துவறடறலிறப்
புஉரைட்சியினூடடக தொடழிிலட் வர்க்கம் அதிகடஉரைத்திற்கு வருவொன்
மூிலமடக மட்டு்படுத்துவம அந்் நடடுகளில் ஜன் நடயக மற்றும் ்படுத்துவொசிய
கடரமகர் தீர்க்க முடியுதமன வலியுறுத்தியது.
இொற்கு முஉரைண்பட்ட வரகயில், இஉரைண்டடம் அகிிலத்தில்
்படுத்துவம்படுத்துவிலடங்கி
இருந்ொ
புத்திஜீவிொ
சூன் பழைல்,
் நடடடளுமன்ுறை
ொந்தி்படுத்துவஉரைடபடயங்கள், தொடழிற்றங்க ொந்தி்படுத்துவஉரைடபடயங்கள், ் நகஉரைறரப
ொந்தி்படுத்துவஉரைடபடயங்கள், கூட்டுுறைவு ொந்தி்படுத்துவஉரைடபடயங்கள், இன்னும் இொஉரை
பிுறைவற்ருறைப் பயன்படுத்துவொற்கடக தொடடர்ந்து ்படுத்துவமிலடளுரம
தறலுத்தின. இந்ொ கண்்படுத்துவணடட்டத்ரொக் கடஉரைல் கடவுட்ஸ்கி, 1893
டிறம்பரில் Neue Zeit இல் பிஉரைசுரிக்கப்பட்ட ஒரு கட்டுரஉரையில்
தொடகுத்ொளித்ொடர்:
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்படுத்துவறடறலிஸ்ட் கட்சி என்பது ஒரு புஉரைட்சிகஉரை
கட்சியடகும்,
ஆனடல்
புஉரைட்சி-தறய்யும்
ஒரு
கட்சியல்ில. ் நமது இிலக்ரக ஒரு புஉரைட்சி மூிலமடக
மட்டு்படுத்துவம எட்ட முடியும் என்பது ் நமக்கு தொரியும்.
ஒரு புஉரைட்சிரய உருவடக்குவொற்கடன ் நமது பிலம்,
அரொ ொடுப்பொற்கடக ் நமது எதிரியின் பிலத்ரொ
விட மிகவும் குருறைவடனது என்பதும் ் நமக்கு
தொரியும்.
ஒரு
புஉரைட்சிரயப்
பின்னின்று
தூண்டுவ்படுத்துவொட அல்ிலது அொற்கு படரொரயத்
ொயடர் தறய்வ்படுத்துவொட ் நம் ொஉரைப்பு ்படுத்துவவரிலயில்ரில.
[30]
இந்ொ ்படுத்துவமற்்படுத்துவகடள் பின்வரும் கருத்துடன் நிருறைவரடகிுறைது:
றமூகப் ்படுத்துவபடரின் தீர்க்கமடன ்படுத்துவபடர்க்க்த்தில்
கவரிலப்படுவொற்குரியது குறித்து ் நமக்தகடன்றும்
தொரியடது
என்பொடல்,
அரவ
இஉரைத்ொந்்படுத்துவொடய்ந்ொொடக இருக்குமட இருக்கடொட,
ஸ்தூிலமடன பிலம் ஒரு தீர்க்கமடன பங்கு
வகிக்குமட, அல்ிலது அரவ உரிய முருறையில்
தபடரு்டொடஉரை, றட்டரீதியிிலடன மற்றும் ொடர்மீக
அழுத்ொங்கர்க் தகடண்டு எதிர்தகடள்்ப்படுமட
என்பரொ ் நம்மடல் தொளிவடக கூுறைவியிலடது. [31]
அத்ொருணத்தில் எந்ொதவடரு மடர்க்சிஸ்டும் கடவுட்ஸ்கியின் இந்ொ
சூத்திஉரைமடக்கலுடன்
கருத்து
்படுத்துவவறுபடவில்ரில
என்பரொ
வலியுறுத்தி ஆக்படுத்துவவண்டும். இஉரைண்டடம் அகிிலத்தில் மிகவும்
பிலம்வடய்ந்ொொடன
்படுத்துவஜர்மன்
றமூக
ஜன் நடயகக்
கட்சி,
தபடதுவடன முொிலடளித்துவ விரிவடக்கத்தின் நிரிலரமகளின் கீழ்
தறயல்பட்டு வந்ொதுடன்,
உண்ரமயில்,
அது
படட்டடளி
வர்க்கத்தின் ஒரு புஉரைட்சிகஉரை இயக்கத்திற்கடக றடகறம் தறய்ய
முடியடொொடக இருந்திருக்கிலடம்.
ஆனடல் இந்ொ புுறைநிரிலரம, கடிலப்்படுத்துவபடக்கில், அொன் அஉரைசியல்
ொடக்கத்ரொக் தகடண்டிருந்ொது. ட்தஉரைடட்ஸ்கி ்படுத்துவபடரும் அகிிலமும்
பரடப்பில் விவரித்ரொப் ்படுத்துவபடில,
்படுத்துவஜர்மன்
தொடழிிலட்ர்
இயக்கம்
ொத்துவடர்த்ொரீதியில் மடர்க்சிற பொடரகயின் கீழ்
அணிவகுத்திருந்ொது.
அப்்படுத்துவபடது
அது
அக்கடிலக்கட்ட நிரிலரமகர்ச் றடர்ந்திருந்ொொடல்,
அங்்படுத்துவக ்படுத்துவஜர்மன் படட்டடளி வர்க்கத்திற்கு அொன்
ஆஉரைம்ப நிரிலயிலிருந்ொ புஉரைட்சிக்கடன இயல்கணிொ
(algebraic)
சூத்திஉரைமடக
மடர்க்சிறம்
உருவடகியிருக்கவில்ரில, மடுறைடக அது பிஉரைஷ்ய
கிரீடம் பூண்ட ்படுத்துவொசிய-முொிலடளித்துவ அஉரைரற
ஏற்பொற்கடன ொத்துவடர்த்ொ முருறையடக இருந்ொது…
் நடற்பத்ரொந்து ஆண்டுகடில வஉரைிலடறு, ்படுத்துவஜர்மன்
படட்டடளி
வர்க்கத்திற்கு,
ஓர்
அதிஉரைடியடன
ொடக்குொல் மூிலமடக ொரடரய நீக்குவொற்்படுத்துவகட,
அல்ிலது ஒரு புஉரைட்சிகஉரை முன்்படுத்துவனற்ுறைத்திற்கடக
எந்ொதவடரு
எதிர்ப்பு
நிரிலப்படட்ரடயும்
ரகப்பற்றிக்
தகடள்வொற்்படுத்துவகட
ஒ்படுத்துவஉரைதயடரு
றந்ொர்ப்பத்ரொக் கூட வன் பழைங்கி இருக்கவில்ரில.
இதில் மடர்க்சிறம் ஒரு ொத்துவமடக, அஉரைசியல்
வழிகடட்டுொலுக்குரிய மதிப்படர்ந்ொ
கருவியடக

இருந்ொது
என்ுறைடலும்,
அொனடல்
வர்க்க
இயக்கத்தின் றந்ொர்ப்பவடொ குணடம்றத்ரொ மடற்ுறை
முடியவில்ரில, அக்குணடம்றமடனது றடஉரைடம்றத்தில்
அந்்படுத்துவ் நஉரைத்தில் இங்கிிலடந்து, பிஉரைடன்ஸ் மற்றும்
்படுத்துவஜர்மனியில் இருந்ொரொப் ்படுத்துவபடன்்படுத்துவுறை இருந்ொது.
[32]
்படுத்துவபடர் தவடித்ொதும், நிரூபணமடனது என்னதவன்ுறைடல், இஉரைண்டடம்
அகிிலத்திலிருந்ொ
கட்சிகளின்
உத்தி்படுத்துவயடகபூர்வ
மடர்க்சிற
சித்ொந்ொடந்ொம் அல்ில, மடுறைடக அவற்றின் ் நரடமுருறையில் இருந்ொ
சீர்திருத்ொவடொ குணடம்றமும், அஉரைசியல் றந்ொர்ப்பவடொமும் மற்றும்
இவற்ருறை ்படுத்துவொடற்றுவித்திருந்ொ முொிலடளித்துவ ஒழுங்குமுருறைக்குள்
அரவ ஒன்றிரணந்திருந்ொரொயு்படுத்துவம ஊர்ஜிொப்படுத்தின.
றந்ொர்ப்பவடொத்திற்கு எதிஉரைடன இரடயுறைடொ ்படுத்துவபடஉரைடட்ட வஉரைிலடருறைக்
தகடண்ட ்படுத்துவபடல்ஷிவிக் கட்சி்படுத்துவய, உிலகம் இதுவரஉரையில்
படர்த்திஉரைடொ மிகவும் புஉரைட்சிகஉரைக் கட்சியடக இருந்ொது. ட்தஉரைடட்ஸ்கி
விவரித்ொரொப் ்படுத்துவபடில:
ஜடரிற முடியடட்சிக்கு எதிஉரைடன வீஉரைமடன ்படுத்துவபடஉரைடட்ட
படஉரைம்பரியங்கள்;
ொரிலமருறைவு
் நடவடிக்ரக
நிரிலரமகளுடன் பிரணந்ொ புஉரைட்சிகஉரை சுயதியடகம் தகடண்ட பன் பழைக்கவன் பழைக்கங்கள்; பஉரைந்ொ
ொத்துவடர்த்ொ ஆய்வு மற்றும் மனிொயினத்தின்
புஉரைட்சிகஉரை
அனுபவங்கர்
உள்ளீர்த்துக்
தகடண்டிருந்ொரம; தமன்ஷிவிறத்திற்கு எதிஉரைடன,
் ந்படுத்துவஉரைடத்னிக்குகளுக்கு
(Narodniks)
எதிஉரைடன,
றமஉரைறவடதிகளுக்கு
(Conciliationism)
எதிஉரைடன
்படுத்துவபடஉரைடட்டம்;
1905
புஉரைட்சியின்
உச்றக்கட்ட
அனுபவம்;
எதிர்புஉரைட்சி ஆண்டுகளில் இந்ொ
அனுபவம்
மீொடன
ொத்துவடர்த்ொ
ஆய்வும்,
உள்ளீர்ப்பும்; 1905 புஉரைட்சிகஉரை படிப்பிரனகளின்
தவளிச்றத்தில்
றர்வ்படுத்துவொற
தொடழிிலட்ர்
இயக்கத்தின்
பிஉரைச்சிரனகர்
ஆய்வுக்குட்படுத்தியரம—என
தமடத்ொமடக
அவர்களில் கிலந்திருந்ொ இவ்விடயங்கள் ் நமது
கட்சிக்கு ஒரு பிஉரைத்்படுத்துவயக புஉரைட்சிகஉரை துடிப்ரபயும்,
உச்றக்கட்ட
ொத்துவடர்த்ொ
உட்படர்ரவரயயும்
மற்றும் ஈடிரணயற்ுறை புஉரைட்சிகஉரை உத்்படுத்துவவகத்ரொயும்
அளித்ொன. [33]
ஆயினும் இந்ொக் கட்சியிலும், கி்ர்ச்சிக்கு எதிர்ப்பு பிலமடக
இருந்ொது. அது, உிலக புஉரைட்சிரய ்படுத்துவ் நடக்கிய ்படுத்துவவட்ரக தகடண்ட
படட்டடளி வர்க்க ்படுத்துவபடக்குக்கும், முொிலடளித்துவ ஒழுங்கிற்கு
படட்டடளி வர்க்கத்ரொ அடிபணிய தறய்யும் அஉரைசியலுக்கு
ொரிலரம
தகடடுத்ொ
குட்டி-முொிலடளித்துவ
்படுத்துவபடக்குக்கும்
இரடயிிலடன ்படுத்துவமடொரில அதிகரித்ொது.
இது்படுத்துவபடன்ுறை உட்கட்சி ்படுத்துவமடொல்கள் ொற்தறயிலடனரவ அல்ில,
மடுறைடக அப்்படுத்துவபடதும் புஉரைட்சிரய அடுத்து வந்ொ நிரிலரமகளிலும்
ொவிர்க்க முடியடொொடக இருந்ொன:
்படுத்துவபடல்ஷிவிறத்தின் மூிலமடக —இங்்படுத்துவக அொன்
இன்றியரமயட
அம்றத்ரொ்படுத்துவய
் நடம்
வலியுறுத்துகி்படுத்துவுறைடம்— ் நடம் அது்படுத்துவபடன்ுறைதவடரு
பயிற்சிரய,
அது்படுத்துவபடன்ுறைதவடரு
துடிப்ரப,
அது்படுத்துவபடன்ுறைதவடரு
படட்டடளி
வர்க்க
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முன்னணிப்பரடயின் ஒழுங்கரமப்பு முருறைரய
புரிந்து
தகடள்கி்படுத்துவுறைடம்,
ஏதனனில்
இரவ
பிந்ரொயொன் [படட்டடளி வர்க்க] கஉரைங்களில்
ஆயுொங்களுடன்
அதிகடஉரைத்ரொக்
ரகப்பற்ுறை
உொவுகிுறைது; ்படுத்துவமலும் றமூக ஜன் நடயகத்தின்
மூிலமடக
முொிலடளித்துவ
றமூகத்தின்
கட்டரமப்புக்குள் ஒரு சீர்திருத்ொவடொ எதிர்ப்பு
் நடவடிக்ரக
ஏற்கப்பட்டரொயும்,
அொன்
றட்டபூர்வத்ொன்ரம
ஏற்கப்பட்டரொயும்
் நடம்
புரிந்துதகடள்்
முடிகிுறைது
—அொடவது
முொிலடளித்துவ அஉரைசின் எல்ரிலகர் மீுறைடமல்
அொற்குள்ளிருந்்படுத்துவொ தபருந்திஉரை்டன மக்கர்ப்
புடம் ்படுத்துவபடட பயிற்சி அளிப்பது; உண்ரமயில்,
வஉரைிலடற்று உரிலயில் முழுரமயடக எழுச்சி
தபற்றிஉரைடொ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குள்்படுத்துவ்்படுத்துவய கூட,
றமூக-ஜன் நடயக
்படுத்துவபடக்குகளுக்கும்
்படுத்துவபடல்ஷிவிறத்திற்கும்
இரடயிிலடன
்படுத்துவபடஉரைடட்டமடனது, பின்னர் புஉரைட்சிக்குப் பிந்ரொய
உடனடி கடிலகட்டத்தில் அதிகடஉரைம் றம்பந்ொமடன
்படுத்துவகள்வி தவளிப்பரடயடக முன்வரும் ்படுத்துவபடது,
அொன் மிகவும் தொளிவடன, பகிஉரைங்கமடன மற்றும்
உருமருறைப்பற்ுறை
வடிவத்தில்
ொன்ரன
தவளிப்படுத்துவ்படுத்துவொடடு பிரணந்துள்்து. [34]
புஉரைட்சியில் திலனின் வகித்ொ படத்திஉரைத்ரொ ட்தஉரைடட்ஸ்கி எவ்வடறு
மதிப்பீடு தறய்ொடர் என்பரொ ் நடன் இறுதி விடயமடக வலியுறுத்ொ
விரும்புகி்படுத்துவுறைன். ஆம், கட்சி அல்ிலது ்படுத்துவறடவியத்துக்களின்
பொடரகயின் கீழ் கி்ர்ச்சிகஉரை ்படுத்துவபடஉரைடட்டத்ரொத் தொடடுப்பதில்
இருந்ொ
ொந்தி்படுத்துவஉரைடபடய
பிலன்கள்
விவகடஉரைத்தில்,
அவர்
திலனினுடன் உடன்படடின்றி இருந்ொடர். ஆனடல் கி்ர்ச்சியினது
படரொயில், கட்சி ொரிலரமரய முன்்படுத்துவனடக்கி வழி ் நடத்தி
தறன்ுறைதில் திலனின் வகித்ொ முக்கிய வஉரைிலடற்று படத்திஉரைம்
குறித்து
அவர்
அ்வுக்கு
்படுத்துவவதுறைவருக்கும்
அதிகமடக
தொரிந்திருக்கடது:
அவர் தறடல்ிலடட்சி்படுத்துவயடடு வினவுகிுறைடர்:
நிஜமடக்படுத்துவவ இத்ொரகயதவடரு வஉரைிலடற்று நிகழ்வு
24 மணி ்படுத்துவ் நஉரை இரடதவளியில் மடுறை முடியும்
என்பது உண்ரமயட? ஆம், மடுறை முடியும். …
திலனின்
எச்றரிக்ரக
ஒலி
எழுப்பி
இருக்கடவிட்டடல், அவர் ொஉரைப்பிலிருந்து இந்ொ
அரனத்து அழுத்ொமும் விமர்றனமும் இல்ிலடது
இருந்திருந்ொடல், அவஉரைது ஆழ்ந்ொ உத்்படுத்துவவகமடன
புஉரைட்சிகஉரை ஐயப்படடு இல்ிலடது இருந்திருந்ொடல்,
கட்சி அந்ொ தீர்க்கமடன ொருணத்தில் அ்படுத்துவனகமடக
அொன்
முன்னணிரய
மடற்றியரமக்க
ொவறியிருக்கிலடம்,
கட்சியின்
உயர்மட்டங்களிரட்படுத்துவய
நிிலவிய
எதிர்ப்ரப
தபடறுத்ொ வரஉரையில் மிகவும் பிலமடக இருந்ொது,
அந்ொ பணியட்ர் உள்் நடட்டு ்படுத்துவபடர்கள் உட்பட
எல்ிலட ்படுத்துவபடர்களிலும் ஒரு பிஉரைொடன படத்திஉரைம்
வகிக்கிுறைடர். [35]

கம்யூனிஸ்ட் அகிிலம் முகங்தகடடுத்து வரும் அஉரைசியல் பணிரயத்
தொடகுத்ொளித்து, அவர் சுருக்கமடகவும், ஆன் பழைமடகவும் ஒரு
பந்திரயக் தகடண்டு நிருறைவு தறய்கிுறைடர்:
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகர் ்படுத்துவபடல்ஷிவிறமயமடக்கல்
என்ுறைடல்
என்ன?
அவர்களுக்கு
அ்படுத்துவொ
்படுத்துவபடன்ுறைதவடரு
பயிற்சி
அளித்து,
அொன்
விர்வடக,
அவர்க்து
அக்்படுத்துவடடபர்
ொடக்குொல்களின் அந்்படுத்துவ் நஉரைத்தில் அவர்கள் "நிரில
ொடுமடறுவதில்"
இருந்து
அவர்கர்த்
ொடுப்பொற்குரிய
முன்னணி
பணியட்ர்கர்
்படுத்துவொர்ந்தொடுப்பொடகும். “அது ொடன் தஸகலின் முழு
அர்த்ொமும், நூல்களிலிருந்து கிரடக்கும் அறிவு,
அரனத்து தமய்யியல்களின் அர்த்ொம் …" [36]
ட்தஉரைடட்ஸ்கி எழுதிய ஸ்உரைடலினின் வடழ்க்ரக வஉரைிலடற்றின் ஒரு
முக்கிய பந்தி, திலனின் ்படுத்துவபடன்ுறை ்படுத்துவமரொரம தபடருந்திய ஒரு
ொரிலவருக்கும் புஉரைட்சிகஉரை கட்சிக்கும் இரடயிிலடன உுறைவுகர்க்
குறிப்பிடுகிுறைது.
்படுத்துவமரொரம தபடருந்திய ஒரு ொரிலவஉரைடக திலனின் வகித்ொ
படத்திஉரைம் மீது நிறுத்ொப்பட்ட வலியுறுத்ொலுக்கும் மற்றும்
புஉரைட்சிக்கடன முன்னணிப்பரடயடக வி்ங்கும் கட்சியின் முக்கிய
படத்திஉரைத்திற்கும் இரட்படுத்துவய அங்்படுத்துவக ்படுத்துவம்படுத்துவிலடட்டமடக ஒரு
முஉரைண்படடு இருப்பொடக ்படுத்துவொடன்ுறைிலடம். ஆனடல் இவ்விஉரைண்டுக்கும்
இரடயிிலடன உுறைவு முருறையடக புரிந்து தகடள்்ப்படடொ
்படுத்துவபடதுொடன் இவ்வடறு ்படுத்துவொடன்றும்.
ட்தஉரைடட்ஸ்கி வினவுகிுறைடர்:
கட்சியின்
்படுத்துவபடக்ரக
ஒருசிில
குறுகிய
வடஉரைங்களுக்குள் ஒரு புதிய படரொயில் திருப்ப
திலனின் என்ன அதிறயம் தறய்ொடர்? இொற்கடன
பதிரில ஒ்படுத்துவஉரை்படுத்துவ் நஉரைத்தில் இஉரைண்டு திரறகளில் தபுறை
முடியும்
—
திலனினின்
ொனிப்பட்ட
குணடம்றங்களில்
இருந்தும்
மற்றும்
புுறைநிரிலரமகளில்
இருந்தும்.
வர்க்க
்படுத்துவபடஉரைடட்டத்தின் விதிகர் புரிந்து தகடண்டொடல்
மட்டு்படுத்துவம திலனின் பிலமடக இல்ரில, மடுறைடக
ஏதனன்ுறைடல் அவர் கடதுகள், தபருந்திஉரை்டன
மக்களின்
இயக்க
அரறவுகளுக்கு
தறவிமடுப்பொற்கு ஏற்பவும் மடறியிருந்ொன. அவர்
படட்டடளி வர்க்க முன்னணிப் பரடயடக கட்சி
எந்திஉரைத்ரொ மட்டும் மிகவும் பிஉரைதிநிதித்துவம்
தறய்யவில்ரில. … திலனின் ொனி் நபஉரைடக மிக
அதிக தறல்வடக்கு தறலுத்ொவில்ரில, மடுறைடக
கட்சிக்கும் மற்றும் அொன் எந்திஉரைம் மீொடன
கட்சியின்
வர்க்க
்படுத்துவமிலடளுரமக்கும் அவர்
உருவடிவமடக இருந்ொடர். [37]
அவர் தொடடர்ந்து வினவுகிுறைடர், “அப்படியடனடல் ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்
கட்சியில் திலனின் ொடன் அரனத்துமடக இருந்ொடஉரைட, மற்ுறைவர்கள்
ஒன்றுமில்ரில என்று அர்த்ொமட?” அவர் அது்படுத்துவபடன்ுறைதவடரு
மதிப்பீட்ரட நிஉரைடகரிக்கிுறைடர்:
்படுத்துவமரொகள்
ொங்களிலிருந்து
விஞ்கடனத்ரொ
உருவடக்குவதில்ரில; அவர்கள் தவறும்படுத்துவன கூட்டு
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சிந்ொரன நிகழ்வு்படுத்துவபடக்ரக ்படுத்துவவகப்படுத்துகிுறைடர்கள்.
்படுத்துவமரொரம
தபடருந்திய
ஒரு
ொரிலவரஉரை
்படுத்துவபடல்ஷிவிக்
கட்சி
தகடண்டிருந்ொது.
அது
ொற்தறயிலடனதில்ரில. திலனினின் ்படுத்துவொடற்ுறைத்திலும்
பஉரைந்ொ
எண்ணத்திலும்
இருந்ொ
புஉரைட்சிகஉரைத்ொன்ரமயடல், ொனது சிந்ொரனகளிலும்
் நடவடிக்ரககளிலும் ொங்களின் ொர்க்கரீதியிிலடன
தீர்மடனங்கர் ஏற்க ொரகரம தகடண்ட மிகவும்
அச்றமற்ுறை கட்சியில் மட்டு்படுத்துவம அவர் ொரிலவஉரைடக
ஆகி இருக்க முடியும். … கட்சி இல்ிலடமல்,
திலனின், கூட்டு விஞ்கடன பரடப்புகள் இல்ிலடொ
நியூட்டனும் டடர்வினும் ்படுத்துவபடில, நிஉரைடொஉரைவடக
இருந்திருப்படர். [38]
தமன்ஷிவிக்குகளுடன்
அரமப்புரீதியிிலடன
ஒற்றுரம
இருக்கமுடியடது என்பரொயும், அங்்படுத்துவக "சிுறைந்ொ ்படுத்துவபடல்ஷிவிக்கும்"
இருந்திருக்க முடியடது என்று ட்தஉரைடட்ஸ்கி ஒருகடிலத்தில் புரிந்து
ரவத்திருந்ொரொ, திலனின் தகடதிப்படன புஉரைட்சிகஉரை நிகழ்வுகளின்
மத்தியில் குறிப்பிட்டடர்.
்படுத்துவபடல்ஷிவிறத்தின்
றடஉரைடம்றத்ரொ
ட்தஉரைடட்ஸ்கி
தகடண்டொன்
புத்திஜீவிொ
விர்தபடரு்டக,
படிப்பிரனகர்ப் புரிந்து தகடள்் ்படுத்துவவண்டும்.

உள்வடங்கி
அக்்படுத்துவடடபர்

1982 இல், லி்படுத்துவயடன் ட்தஉரைடட்ஸ்கியும் மடர்க்சிறத்தின் வ்ர்ச்சியும்
என்ுறை கூட்டு ொரிலப்பின் கீழ் ்படுத்துவடவிட் ்படுத்துவ் நடர்த் ் நடன்கு
கட்டுரஉரைகர் எழுதினடர்.
்படுத்துவ் நடர்த் பின்வருமடற்று எழுதுகிுறைடர்:
உரைஷ்யடவிலும் றர்வ்படுத்துவொற அ்விலும் தொடழிிலட்
வர்க்கத்தின் திடமடன வஉரைிலடற்று அனுபவத்தின்
அடிப்பரடயில் ட்தஉரைடட்ஸ்கி விவரிக்ரகயில், பில
ஆண்டுகளுக்கடன, ஏன் பில ொறடப்ொங்களுக்கடன,
்படுத்துவறடறலிறப்
புஉரைட்சியின்
ொரிலவிதி்படுத்துவய
கூட,
மடர்க்சிற கட்சியின் ொரிலரம ஒரு சிில ் நடட்களின்
்படுத்துவபடக்கில் எடுக்கும் முடிவுகளில் ொங்கியிருக்கிலடம்
என்ுறை கருத்துருரவ எடுத்துரஉரைத்ொடர்.
“கடரியட்ர்கர்
படிப்பிக்கும்
கருத்துருவும்,
அகிிலம் வகிக்கும் படத்திஉரைமும் ஒரு புதிய
வஉரைிலடற்று
உள்்டக்கத்தில்
முொலீடு
தறய்யப்பட்டது.
…
கம்யூனிற
அகிிலத்தின்
வஉரைிலடற்றுப்
பணி,
இந்ொ
கடரமரய
நிருறை்படுத்துவவற்றுவொற்கு ஆற்ுறைல் தகடண்ட அொன்
பிரிவுக்து
ொரிலரமயில்
றர்வ்படுத்துவொற
கடரியட்ர்கர் பயிற்றுவிப்பொடக இருந்ொது. [39]

அக்்படுத்துவடடபர்
படிப்பிரனகளில்
ட்தஉரைடட்ஸ்கி
எழுதியவடறு,
புஉரைட்சிக்கு
ொயடரிப்பு
தறய்வதும்
அொன்
தவற்றிரய
உறுதிப்படுத்துவதும் என்பொன் அர்த்ொம், கட்சி கடரியட்ர்கர்
வ்ர்த்தொடுப்பொடகும்,
அரனத்திற்கும்
்படுத்துவமிலடக
மடர்க்சிஸ்டுக்டக
அொன்
ொரிலவர்கள்,
“அது்படுத்துவபடன்று
பயிற்சியளிப்பதும், அொன் விர்பயனடக அத்ொரகய ொரிலரம
பணியட்ரஉரைத் ்படுத்துவொர்ந்தொடுப்பதும்,
அவர்க்து அக்்படுத்துவடடபர்
ொடக்குொல்களின் ்படுத்துவ் நஉரைத்தின் ்படுத்துவபடது அவர்கள் நிரிலொடுமடறுவதில்
இருந்து அவர்கர்த் ொடுக்கும்.”

கட்சிரய "புஉரைட்சிகஉரை மூ்படுத்துவிலடபடயத்தின் பள்ளியடக" அபிவிருத்தி
தறய்வொற்கடக ட்தஉரைடட்ஸ்கி உருவடக்கிய கருத்துருவின் அர்த்ொம்
இது
ொடன்,
அடுத்ொ
அக்்படுத்துவடடபருக்கடன ொயடரிப்படனது,
"தஸகரில முழுரமயடக்குவது, நூல்களிலிருந்து கிரடக்கும்
அறிவு, அரனத்து தமய்யியல்களின் அர்த்ொம்,” என்ுறைவர் ஏன்
கூறுகிுறைடர், “உள்்டர்ந்ொ படர்ரவ இல்ிலடமல், த் நஞ்சுஉரைம்
தகடண்ட ரொரியமடன கட்சி ொரிலரம இல்ிலடமல், படட்டடளி
வர்க்க புஉரைட்சியின் தவற்றி றடத்திய்படுத்துவம இல்ரில,” என்ுறைவர் ஏன்
வலியுறுத்துகிுறைடர்.
இன்று அக்்படுத்துவடடபர் புஉரைட்சியின் படிப்பிரனகர் ஆஉரைடய்வொன்
மீது ட்தஉரைடட்ஸ்கியின் வலியுறுத்ொரில தீவிஉரைமடக ஏற்பதில்,
் நடன்கடம் அகிிலத்தின் அரனத்துிலகக் குழுவும் (ICFI) உிலக
்படுத்துவறடறலிற வரிலத் ொ்மும் மட்டு்படுத்துவம உள்்ன.
அக்்படுத்துவடடபர் புஉரைட்சி, உிலக வஉரைிலடற்றில் மிகவும் அரிய
நிகழ்வடகும்.
தொடழிிலட்
வர்க்கம்,
அொற்கு
முன்னர்
எப்்படுத்துவபடதுமின்றி
முொல்
முருறையடக,
முொிலடளித்துவ
ஒழுங்கரமப்ரப தூக்கி வீசி, உிலக ்படுத்துவறடறலிறப் புஉரைட்சிக்கடன
படரொயில் வீஉரைமடக முொல் அடிரய எடுத்து ரவத்ொது.
புஉரைட்சிரய மீறிச் தறன்ுறை பயங்கஉரைமடன றம்பவங்கள் —ஸ்உரைடலினின்
கீழ் அொன் அதிகடஉரைத்துவ சீஉரைழிவு, ் நடத்ொப்பட்ட தகடடூஉரைமடன
குற்ுறைங்கள் ஆகியரவ— இந்ொ வஉரைிலடற்று றடொரனரய
மூடிமருறைப்பொற்்படுத்துவகட, அல்ிலது அதிலிருந்து படிக்க கூடிய
அரனத்ரொயும் தொடழிிலட் வர்க்கம் படிப்பரொ ொடுப்பொற்்படுத்துவகட
அனுமதிக்க முடியடது.
ட்தஉரைடட்ஸ்கி ரகயடண்ட இந்ொ பிஉரைச்சிரனகள் —்படுத்துவபடர் மற்றும்
ொற்கடப்புவடொத்திற்கு எதிஉரைடன ்படுத்துவபடஉரைடட்டம், நிஉரைந்ொஉரைப் புஉரைட்சி
ொத்துவம் மற்றும் திலனினின் ஏப்உரைல் ஆய்வறிக்ரககள், ஜிவிக்குகளும் ஜூரில
் நடட்கள், அக்்படுத்துவடடபருக்கடன ொயடரிப்புகள், இன்னும் பில
விடயங்களும்,
் நமது
தறடந்ொ
முன்ரவப்புகளுக்கடன
இன்றியரமயட கருப்தபடரு்டக உள்்ன என்பரொ இந்ொ
தொடடர்
தறடற்தபடழிவுகர்ச்
தறவிமடுத்துள்்வர்கள்
உணர்வடர்கள்.
இவ்விொத்தில் ொடன் —அொடவது, தொடழிிலட் வர்க்கம் மற்றும்
இர்கர்களின் ொரிலச்சிுறைந்ொ மற்றும் மிகவும் தொடரில்படுத்துவ் நடக்குப்
படர்ரவ தகடண்ட கூறுபடடுகளுக்கு அஉரைசியல் கல்வியூட்டுவொன்
மூிலமடக ொடன்— ் நடம் ்படுத்துவறடறலிறப் புஉரைட்சிக்கடன படரொரயத்
ொயடரித்துக் தகடண்டிருக்கி்படுத்துவுறைடம்.
் நடன்கடம் அகிிலத்தின் ஸ்ொடபக
்படுத்துவவரிலத்திட்டத்தில்
(Transitional
எழுதினடர்:

ஆவணமடன
Programme)

இரடமருவு
ட்தஉரைடட்ஸ்கி

்படுத்துவறடறலிறத்திற்கடன
வஉரைிலடற்று
நிரிலரமகள்
இன்னும் "கனியவில்ரில" என்ுறை ் நரடமுருறை
்படுத்துவபச்சுக்கள் அரனத்தும், அறியடரம அல்ிலது
் நனவுபூர்வமடன
ஏமடற்றுத்ொனத்தின்
விர்தபடரு்டகும்.
படட்டடளி
வர்க்க
புஉரைட்சிக்கடன
புுறைநிரில
முன்நிபந்ொரனகள்
"கனிந்துள்்ன" என்பது மட்டுமல்ில; அரவ
ஓஉரை்வுக்கு அழுகவும் தொடடங்கிவிட்டன. ஒரு
்படுத்துவறடறலிறப் புஉரைட்சியின்றி, அடுத்ொ வஉரைிலடற்று
கடிலகட்டத்தில்,
ஒட்டுதமடத்ொ
மனிொயின
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கிலடச்றடஉரைத்ரொயும் ஒரு ்படுத்துவபஉரைழிவு அச்சுறுத்துகிுறைது.
இப்்படுத்துவபடது
படட்டடளி
வர்க்கத்தின்
முருறை,
அொடவது
பிஉரைொடனமடக
அொன்
புஉரைட்சிகஉரை
முன்னணிப்
பரடயினது.
மனிொயினத்தின்
வஉரைிலடற்று
த் நருக்கடியடனது,
புஉரைட்சிகஉரை
ொரிலரமக்கடன த் நருக்கடியடக சுருங்கியுள்்து.
[40]

[12] Ibid., p. 38.

இந்த் நருக்கடிரயத் தீர்ப்பது என்பொன் அர்த்ொம், ICFI உடன்
இரணந்து, அரொ கட்டரமப்பொடகும். ்படுத்துவபடர்கள் மற்றும்
புஉரைட்சிகளின்
ஒரு
புதிய
கடிலகட்டத்திற்குள்
உிலக
முொிலடளித்துவம் தறன்று தகடண்டிருப்பொடல், ICFI இனுள்,
முன்்படுத்துவனறிய
தொடழிிலட்ர்களும்
இர்கர்களும்,
மிக
அவறஉரைமடக அவசியப்படும் புஉரைட்சிகஉரை அஉரைசியல் ொரிலரமயடக
புடம் ்படுத்துவபடடப்படுவடர்கள்.

[17] Ibid., p. 328.

குறிப்புொவிகள்:
அக்்படுத்துவடடபர் படிப்பிரனகளின் இரணயவழி பதிப்பு, உிலக
்படுத்துவறடறலிற வரிலத் ொ்த்தில் இங்்படுத்துவக கிரடக்கிுறைது. தமஹ்ரிங்
புக்ஸ்
பதிப்பகம்
Kindle
மற்றும்
ePub
பதிப்புகர்
வன் பழைங்குகின்ுறைது.
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