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ஜூலை நாட்களில் இருந்த
 ககார்னி கைாவ் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதி வல்ப்பு சதி வரையில்:

லைனினின் அரசும் புரட்சியும்
By Barry Grey,

நாம் இங்க்கே உல்கே க ா லி வலலத் தளத்தின் (WSWS)
அமெரிக்்கே பிரிவின் பதிப்பாசிரியர் பரி கிக், னிக்கிழலெ,
அக்கடாபர் 14 இல் வழங்கிய ஓர் உல்யின் எழுத்த
வடிவத்லத இங்க்கே பி்சுரிக்கின்கராம். 1917 ்ஷ்ய பு்ட்சியின்
நூற்ராண்லட குறிக்கும் வல்கேயில் நான்்கோம் அகிலத்தின்
அல அனைத்தல்கேக் குழு (ICFI) வழங்கி வரும் இல் இணையவழ
ர்வகத மதாடர் விரிவுல்்கேளின் இ்ண்டாம் பா்கேத்தில் இத
முதலாவதாகும். அக்கடாபர் 21, அக்கடாபர் 28 ெற்றும்
நவம்பர் 11 இல் அடுத்த மூன்று விரிவுல்்கேள் வழங்்கேப்படும்.
ஐந்த விரிவுல்்கேள் ம்கோண்ட இத்மதாடர் விரிவுல்்கேளின்
முதல் பா்கேத்லத, ICFI இந்த இளகவனில் ்கோலத்தில்
வழங்கியத. இவ்விரிவுல்்கேள் அல அனைத்தம் உல்கே க ா லி
வலலத் தளத்தில் கிலடக்கின்ர அனை. மதாடர் விரிவுல்்கேளில்
்கேலந்தம்கோள்ள பதிவு ம ய்ய, இங்க்கே பார்லவயிடவும்:
wsws.org/1917.
இந்த விரிவுல் மலனினின் அ்சும் பு்ட்சியும் என்பதில்
்கேவ அனைத்லத ம லுத்தம். 1917 க்கோலடயில், மலனின் முதலில்
மபட்க்ாகி்ாட்டுக்கு மவளியிலும், பின் அனைர் பின்லாந்திலும்
தலலெலரவா்கே இருந்தகபாத, இந்நூல் எழுதப்பட்டத. ஜ ஜூலல
மதாடக்்கேத்தில் மதாழலாளர்்கேள் ெற்றும் சிப்பாய்்கேளின் பாரிய
அ் ாங்்கே-எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்்கேளுக்கு பின் அனைர், கபால்ஷிவிக்
்கேட்சி மீதா அனை முதலாளித்தவ இலடக்்கோல அ் ாங்்கேத்தின்
ஒடுக்குமுலரயிலிருந்த தப்பிக்்கே மலனின் தலலெலரவாகி
இருந்தார்.
ஆ்கேஸ்ட்
இறுதிவாக்கில்
—அப்கபாதம்
மலனின்
தலலெலரவா்கேகவ இருந்தார், ட்ம்ாட்ஸ்கி, ்கோெக அனைவ் ெற்றும்
ஏல அனைய கபால்ஷிவிக் தலலவர்்கேளும், பல கபால்ஷிவிக்
மதாழலாளர்்கேள்
ெற்றும்
சிப்பாய்்கேளும்
சிலரயில்
அலடக்்கேப்பட்டிருந்த
நிலலயில்—
தளபதி
லாவ்ர்
க்கோர்னிகலாவ் (Lavr Kornilov), ஆ்ம்பத்தில் இலடக்்கோல
அ் ாங்்கே
தலலவர்
அமலக் ாண்டர்
ம்கேம்ன்ஸ்கியின்
ெலரமு்கே ஆத்வுடன், ஓர் இ்ாணுவ
திக்கு முயன்ரார்.
கபால்ஷிவிக்கு்கேலள தலலலெயா்கே ம்கோண்ட ஆயுதகெந்திய
மதாழலாள
வர்க்்கேத்தி அனைத
எதிர்-அணிதி்ள்வு,
கபால்ஷிவிக்கு்கேளின் ஆத்வுக்கு தரிதொ்கே புத்தயிரூட்டி,
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ம்கேம்ன்ஸ்கிலயயும் அவ்த மென்ஷிவிக் ெற்றும் க ா லி பு்ட்சிக்
்கேட்சி
ஒத்தலழப்பாளர்்கேலளயும்
முழுலெயா்கே
பலவீ அனைப்படுத்தியத.
பாட்டாளி வர்க்்கே பு்ட்சியா, அல்லத 1871 பாரீஸ் ்கேம்யூன்
கதால்விலயத் மதாடர்ந்த நடந்த பாரிய படும்கோலல்கேலளப்
கபான்று இல்லாவிட்டாலும் ஒப்பீட்டளவில் கொ ொ்கே அளவில்
நடக்்கேக்கூடிய இ்த்தந்கதாய்ந்த எதிர்பு்ட்சியா என்ர க்கேள்வி
மவளிப்பலடயா்கே முன்லவக்்கேப்பட்டத.
இலதத்தான் ட்ம்ாட்ஸ்கி, அ்சும் பு்ட்சியும் குறித்த அவரின்
்ஷ்ய பு்ட்சியின் வ்லாறு என்ர நூலில் கூறுகிரார்:
மலனின்
அவ்த
தலலெலரவு
வாழ்வின்
முதல்
ொதங்்கேளிகலகய அ்சும் பு்ட்சியும் என்னும் ஒரு நூலல
எழுதி அனைார். இதற்்கோ அனை முக்கிய ஆவ் இணைங்்கேலளப் கபாரின்
கபாத
அவர்
மவளிநாடு்கேளிலிருந்த
க ்கேரித்திருந்தார்.
நாளாந்த நலடமுலர பி்ச்சில அனை்கேலள சிந்திப்பதற்கு அவர்
அர்ப்பணித்திருந்த அகதயளவிற்கு சி்ெத்தடன் ்கேவ அனைமெடுத்த,
அதில்
அவர்
அ்சின்
தத்தவார்த்த
பி்ச்சில அனை்கேலள
ஆய்வுக்குட்படுத்தகிரார். அவல்ப் மபாறுத்த வல்யில்,
கூரப்கபா அனைால்
உண்லெயில்
தத்தவம்
என்பத,
நடவடிக்ல்கேக்்கோ அனை ஒரு வழ்கோட்டி என்று இல்லாதிருந்தால்,
அவ்ால் இலத ம ய்திருக்்கே முடியாத. … “அ்சு குறித்த
ொர்க்சி த்தின்"
உண்லெயா அனை
"்கேற்பித்தலுக்கு"
புத்தயிரூட்டுவகத த அனைத பணிமய அனை அவர் கூறுகிரார். ...”
ஒரு புதிய ெற்றும் உயர்ந்த வ்லாற்று அடித்தளத்தில் வர்க்்கே
தத்தவத்லத
ர்வ ாதா்் இணைொ்கே மீள்ஸ்தாபிதம் ம ய்வதன்
மூலொ்கே, மலனின் ொர்க்சின் சிந்தல அனை்கேளுக்கு ஒரு புதிய
ரியா அனை
தன்லெலயயும்,
அவ்விதத்தில்
ஒரு
புதிய
முக்கியத்தவத்லதயும் தருகிரார். ஆ அனைால் அ்சு குறித்த இந்த
பலடப்கபா, அல அனைத்திற்கும் கெலா்கே, அத வ்லாற்றில் மி்கேப்
மபரிய பு்ட்சிக்கு விஞ்கு விஞ்ஞா அனைபூர்வ அறிமு்கேத்லத உள்ளடக்கி
இருந்தத என்ர உண்லெயிலிருந்த அதன் அளவிடாமுடியா
முக்கியத்தவத்லத
மபறுகிரத.
ொர்க்சின்
இந்த
"உல்யாசிரியர்", பூமியின் கெற்ப்ப்பில் ஆறில் ஒரு பகுதிலய

பு்ட்சி்கே்ொ்கே ல்கேப்பற்றுவதற்்கோ்கே த அனைத ்கேட்சிலயத் தயார்
ம ய்கிரார். [1]
பாட்டாளி வர்க்்கே பு்ட்சி ெற்றும் அ்சு குறித்த ொர்க்ஸ் ெற்றும்
ஏங்ம்கேல்ஸின் எழுத்தக்்கேள் மீத மலனின் அவ்த "வ்லாற்று
அ்கேழ்வாய்லவ" எந்தளவுக்கு முக்கியொ்கே ்கேருதி அனைார் என்பலத,
அத
குறித்த
மலனினின்
குறிப்பு்கேலளக்
ம்கோண்கட,
ட்ம்ாட்ஸ்கி அடிக்க்கோடிடுகிரார்: “ஜ ஜூலலயில் அவர் ்கோெக அனைவ்
இற்கு எழுதகிரார்: 'அவர்்கேள் என்ல அனை ம்கோன்றுவிட்டால்,
அ்சு குறித்த ொர்க்சி ம் எனும் எ அனைத சிறிய குறிப்புநூலல
[அதாவத, அ்சும் பு்ட்சியும் பலடப்புக்்கோ அனை மலனினின்
தயாரிப்பு குறிப்பு்கேள்] பி்சுரிக்குொறு உங்்கேலளக் க்கேட்டுக்
ம்கோள்கிகரன்.” [2]
மலனின், க ா லி பு்ட்சியின் அடிப்பலட பி்ச்சில அனை்கேலள
மதாழலாள வர்க்்கேத்தின் ்கேட்சி ெற்றும் முன் அனைணி பலடக்கு
மதளிவுபடுத்தவதில் தீர்ொ அனை்கே்ொ்கே இருந்தார். இதற்கு,
ந்தர்ப்பவாதி்கேள்
ெற்றும்
ெத்தியவாதி்கேள்,
முதலும்
முக்கியொ்கே
முதலாளித்தவ
ஜ அனைநாய்கேம்
குறித்த
மபருலெபீற்றி, ொர்க்சி த்லத ஒரு சீர்திருத்த க்கோட்பாட்டுக்குள்
திருப்ப
முல அனைந்திருந்த
அவர்்கேளின்
தலலலெ
தத்தவவியலாளர் ்கோர்ல் ்கோவுட்ஸ்கி ம ய்த வந்த ொர்க்சி
தத்தவம் மீதா அனை மபாய்லெப்படுத்தல்்கேலள ெறுத்தல்ப்பதம்
ெற்றும் அ்சு குறித்த ொர்க்ஸ் ெற்றும் ஏங்ம்கேல்ஸின்
்கேற்பித்தலுக்கு
விளக்்கேெளிப்பதம்
அவசியப்பட்டத.
எல்லாவற்றிற்கும் கெலா்கே, இத்தல்கேய குட்டி-முதலாளித்தவ
திருத்தல்வாத
கபாக்கு்கேள் கபால்ஷிவிக்
தலலலெக்குள்
பி்திபலித்த அனை
என்பலத
மலனின்
மி்கேத்
தல்லியொ்கே
நன்கு் இணைர்ந்திருந்தார். மலனின் ்ஷ்யாவுக்கு திரும்புவதற்கு
முன் அனைதா்கே ெற்றும் அவ்த "ஏப்்ல் ஆய்வுல்்கேளுக்்கோ்கே" (April
Theses) அவர் கபா்ாடுவதற்கு முன் அனைதா்கே, கஜா ப் ஸ்்ாலின்
ெற்றும் மலவ் ்கோெக அனைவ் இன் கீழ் கெகலாங்கியிருந்த
தற்்கோப்புவாத
(defensist)
ெற்றும் ெத்தியவாத
(centrist)
நிலலப்பாடு்கேள் ெலரந்த விட்டிருக்்கேவில்லல.
மலனினின் அ்சும் பு்ட்சியும் என்ர பலடப்பா அனைத, ்கேட்சி
ெற்றும் மதாழலாள வர்க்்கேத்லத தத்தவார்த்த ரீதியில்
ஆயுதபாணியாக்கி,
ஒட்டுமொத்தொ்கே
இலடக்்கோல
அ் ாங்்கேத்லத
தூக்கிமயறிந்த
அதி்கோ்த்லத
க ாவியத்தக்்கேளுக்கு ல்கேொற்றுவதற்்கோ்கே இருந்தத. இத,
“அ்சு குறித்த ொர்க்சி தத்தவமும், பு்ட்சியில் பாட்டாளி
வர்க்்கேத்தின் பணி்கேளும்" என்று அப்பலடப்பிற்்கோ்கே மலனின்
கதர்ந்மதடுத்த தல் இணைத்தலலப்பால் எடுத்தக்்கோட்டப்படுகிரத.
மலனில அனைப்
மபாறுத்த
வல்யில்,
அத
மவறுெக அனை,
்ஷ்யாவில் ்கேட்சி எதிர்ம்கோண்டிருந்த தந்திக்ாபாய ெற்றும்
அலெப்புரீதியிலா அனை பி்ச்சில அனை்கேளும் எவ்வளவிற்கு மி்கேவும்
அவ ்ொ அனைதா்கே
இருந்தகபாதம்,
அலவ
ஒரு
்ஷ்ய
க்கேள்வியா்கே ெட்டும் இருக்்கேவில்லல. அத ஒரு உல்கே
க்கேள்வியா்கே இருந்தத. அ்சும் பு்ட்சியும் பலடப்லப,
கபாரி அனைதம் பு்ட்சியி அனைதம் சூட்டில் எழுதப்பட்ட அவ்த
ெற்மராரு
தலலச்சிரந்த
தத்தவார்த்த
பலடப்பா அனை
ஏ்கோதிபத்தியம் என்பதடன் இல் இணைத்த லவத்த பார்க்்கே
கவண்டும்.
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மலனின்,
இ்ண்டு
ஒன்கராமடான்று
ம்பந்தப்பட்ட
ம்பவங்்கேளா அனை உல்கேப் கபாரின் மவடிப்லபயும் ெற்றும்
இ்ண்டாம் அகிலத்தின் மபாறிலவயும் உல்கே வ்லாற்றில் ஒரு
புதிய ்கோப்தத்தின் மதாடக்்கேொ்கே, முதலாளித்தவத்தின் உச் க்
்கேட்டொ்கே
கபார்்கேளி அனைதம்
பு்ட்சி்கேளி அனைதம்
்கோப்தொ்கே
பார்த்தார். கபா்ா அனைத, முதலாளித்தவ அலெப்புமுலரயின் ஒரு
மநருக்்கேடிலயக் குறிப்பதடன், அத
ர்வகத
அளவில்
மதாழலாள வர்க்்கேத்தின் ஒரு பு்ட்சி்கே் கபா்ாட்டத்லத
தூண்டும் என்பகத, கபாரின் மதாடக்்கேத்திலிருந்கத அலத
கநாக்கிய அவ்த அடிப்பலட முன்க அனைாக்்கோ்கே இருந்தத.
கெலும் இ்ண்டாம் அகிலத்தின் பி்தா அனை தலலவர்்கேள் கபால்
ஆதரித்த
நிலலயில்,
அதன்
்கோட்டிக்ம்கோடுப்பா அனைத,
ஏ்கோதிபத்தியத்திற்கு எதி்ா அனை கபா்ாட்டத்லத இ்ண்டாம்
அகிலத்திற்கு எதி்ா அனை
ெ் ெற்ர கபா்ாட்டத்தில் ெட்டுகெ
நடத்த முடியும் என்பலதயும், அதன் அடிப்பலடயில், ஒரு
புதிய ்கேம்யூனி அகிலம் நிறுவுவலதயும் அர்த்தப்படுத்தியத.
்ஷ்யாவில், மென்ஷிவிக்கு்கேளால் தலலலெ தாங்்கேப்பட்ட
குட்டி-முதலாளித்தவ
ஜ அனைநாய்கேத்திற்கு
எதி்ா அனை
கபா்ாட்டத்திற்கும்,
ஏ்கோதிபத்திய
கபாருக்கு
எதி்ா அனை
கபா்ாட்டத்திற்கும் இலடயிலா அனை மதாடர்பு ஒரு உறுதியா அனை
வடிவத்லத எடுத்தத. மென்ஷிவிக்கு்கேள், குட்டி-முதலாளித்தவ
ஜ அனைநாய்கேத்லதயும்
நாடாளுென்ர
வாதத்லதயும்
மபருலெபீற்றிய
அடிப்பலடயில்,
கபால்
கஜர்ென்
இ்ாணுவவாதம் ெற்றும் பி்ஷ்ய எகதச் தி்கோ்த்திற்கு எதி்ா்கே
"ஜ அனைநாய்கேத்திற்்கோ அனை
பு்ட்சி்கே்
கபா்ா்கே"
ஆதரிக்குொறு
க ாவியத்த்கேள் ெற்றும் மதாழலாள வர்க்்கேத்திடம் க்கோரி அனைர்.
அந்த அடிப்பலடயில், அவர்்கேள் மபப்்வரியில் ஜால்த்
தூக்கிமயறிந்த
மதாழலாள
வர்க்்கே
பு்ட்சி
மூலொ்கே
க ாவியத்தக்்கேள் மவன்றிருந்த அதி்கோ்த்லத, ்கேகடட் ்கேட்சி
(Cadet
Party)
தலலலெயில்
இருந்த
எதிர்பு்ட்சி்கே்
முதலாளித்தவ
வர்க்்கேத்திடமும்,
முடியாட்சியி அனைத
அ்சு
அதி்கோ்த்தவம்
ெற்றும்
இ்ாணுவத்தில்
இருந்த
முதலாளித்தவ வர்க்்கே கூட்டாளி்கேளிடமும் மீண்டும் ஒப்பலடக்்கே
இருந்த அனைர்.
இப்கபாத,
பகி்ங்்கே
எதிர்பு்ட்சியின்
முன் அனைால்,
மென்ஷிவிக்கு்கேள் அவர்்கேளத ஆக்க்ாஷத்லத, முதலாளித்தவ
வர்க்்கேத்திற்கு எதி்ா்கேவும் ்கேறுப்பு நூற்றுவர் இயக்்கேத்திற்கு
(Black
hundreds)
எதி்ா்கேவும்
அல்ல,
ொரா்கே
கபால்ஷிவிக்கு்கேளுக்கு
எதி்ா்கே,
அதாவத
மதாழலாள
வர்க்்கேத்திற்கு எதி்ா்கே திருப்பி இருந்த அனைர்.
மி்கே
அடிப்பலடயா்கே
பார்த்தாலும்,
அ்சும்
பு்ட்சியும்
பலடப்பில் உரும்கோடுக்்கேப்பட்டிருந்த கபா்ாட்டம், ்ஷ்ய பு்ட்சி
எதனின் ஒரு உள்ளார்ந்த பா்கேொ்கே இருந்தகதா, அதாவத
உல்கே க ா லி ப் பு்ட்சியி அனைதம் ெற்றும் அதற்கு தலலலெ
ம்கோடுக்்கே
்கேட்டலெக்்கேப்பட
கவண்டியிருந்த
புதிய
அகிலத்தி அனைதம் அடிப்பலட கவலலத்திட்டத்லத மநறிப்படுத்த
கவண்டியதன் அவசியத்தால் உயிரூட்டப்பட்டிருந்தத.
மலனின், அ்சும் பு்ட்சியும் பலடப்பின் முதல் பதிப்பின்
முன்னுல்லய, அப்பலடப்பின் கபாக்கில் அவர் ஆ்ாயவிருந்த
பி்ச்சில அனை்கேளி அனைத அவ ்ொ அனை, நலடமுலர மதாடர்பு்கேலள

வலியுறுத்தி மதாடங்கி அனைார். பின் அனைர் அவர் உட அனைடியா்கே ்ஷ்ய
பு்ட்சிலய அதன் உல்கே வ்லாற்று உள்ளடக்்கேத்தில் நிறுத்தி,
ஏ்கோதிபத்தியத்திற்கும்
அ்சு
ம்பந்தொ அனை
க்கேள்விக்கும்
இலடயிலா அனை மதாடர்லப வல்கிரார். ஏ்கோதிபத்தியத்தின்
வருல்கேயுடன் க ர்ந்த, முதலாளித்தவ அ்சின் ஒடுக்குமுலர
எந்தி்ம் —அதாவத, நி்ந்த் இ்ாணுவம், மபாலிஸ், அ்சு
அதி்கோ்த்தவம்—
ம்கோடூ்
பங்ல்கே
ஏற்கிரத என்ரவர்
வலியுறுத்தகிரார்.
முதலாளித்தவ
ஜ அனைநாய்கேகொ
இ்ாணுவவாதம் ெற்றும் அ்சு வன்முலரக்கு ஒரு மு்கேமூடி
என்பதற்கும்
ற்று
கூடுதலா்கே
ொறிவிடுகிரத.
முதலாளித்தவத்திலிருந்த க ா லி த்திற்கு ஒரு ொதா அனைொ அனை
நிலலொற்ரம் என்ர, முந்லதய ்கோல சுதந்தி் முதலாளித்தவ
கபாட்டியிலிருந்த எழும் எந்தமவாரு ்கேருத்தம் நம்பிக்ல்கே
லவக்்கேவியலா வழக்்கேற்ரலவயா்கே ஆகிவிடுகின்ர அனை.
ஏ்கோதிபத்திய கபா்ா அனைத, மி்கேப்மபரும் மதாழல்தலர ெற்றும்
நிதிய
அலெப்பு்கேலள
கூடுதலா்கே
அ்சு
எந்தி்த்தடன்
ஒருங்கில் இணைத்த, ஏ்கேகபா்கே முதலாளித்தவத்லத அ்சு-ஏ்கேகபா்கே
முதலாளித்தவொ்கே ொற்றுவதால், இத்தல்கேய கபாக்கு்கேள்
ஏ்கோதிபத்திய கபா்ால் இன்னும் பி்ொண்டொகின்ர அனை.
அக்கடாபர் 1916 இல் பி்சுரிக்்கேப்பட்ட ஏ்கோதிபத்தியமும்
க ா லி த்தின் உலடவும் என்ர அவரின் எதிர்விவாதத்தில்,
மலனின்
ஏ்கோதிபத்திய
முதலாளித்தவ
ஜ அனைநாய்கேத்தின்
தர்நாற்ரத்லதப் பின்வருொறு வல்யறுக்கிரார்:
ஜ அனைநாய்கேக்-குடிய்சும்
ரி, பிற்கபாக்குத்த அனைொ அனை-முடியாட்சி
ஏ்கோதிபத்திய முதலாளித்தவமும் ரி, இ்ண்டுகெ உயிருடன்
அழுகி வருவதால், இவற்றிற்கு இலடயிலா அனை கவறுபாடு
தல்லியொ்கே
இல்லாத
கபாய்விட்டத.
…
இந்த
நிலலப்பாட்டுடன்
இல் இணைந்த
அல அனைத்த
அ்சியல்
பிற்கபாக்குத்த அனைகெ ஏ்கோதிபத்தியத்தின் ஒரு கு் இணைாம் ொ்கே
உள்ளத. [3]

அ்சும் பு்ட்சியும் பலடப்புக்்கோ அனை அவ்த முன்னுல்யின்
மதாடக்்கேத்தில் மலனின் எழுதகிரார்:
அ்சு குறித்த க்கேள்வி, தத்தவார்த்தரீதியிலும் ரி, நலடமுலர
அ்சியல் ்கேண்க் இணைாட்டத்திலிருந்தம் ரி, இ்ண்டு விதத்திலும்
இப்கபாத ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியத்தவத்லதப் மபறுகிரத.
ஏ்கோதிபத்திய கபார், முதலாளித்தவ ஏ்கேகபா்கேத்லத அ்சுஏ்கேகபா்கே
முதலாளித்தவொ்கே
ொற்றுவலத
மபரிதம்
கவ்கேப்படுத்தி தீவி்ப்படுத்தி உள்ளத. அ்சு தன்ல அனை இன்னும்
அதி்கேொ்கே
க்திவாய்ந்த
்கேல
முதலாளித்தவ
கூறுபாடு்கேளுடனும் உள்ளார்ந்த இல் இணைத்த வருல்கேயில்,
உலழக்கும் மபருந்தி்ளா அனை ெக்்கேள் மீதா அனை அ்சின் ம்கோடூ்
ஒடுக்குமுலர, முன்பினும் அதி்கே ம்கோடூ்ொ்கே ொறுகிரத.
முன் அனைணி
நாடு்கேள்,
மதாழலாளர்்கேளுக்்கோ அனை
இ்ாணுவ
தண்டல அனை
விதிக்்கேப்பட்ட
உலழக்கும்
சிலரகூடங்்கேளா்கே
ொற்ரப்பட்டு வருகின்ர அனை — இங்க்கே நாம் அவற்றின்
"பின்புரத்லத" குறித்த கபசுகிகராம். …
மபாதவா்கே
முதலாளித்தவத்தின்
ம ல்வாக்கிலிருந்தம்,
குறிப்பா்கே ஏ்கோதிபத்திய முதலாளித்தவத்தின் ம ல்வாக்கில்
இருந்தம்
உலழக்கும்
மபருந்தி்ளா அனை
ெக்்கேலள
விடுவிப்பதற்்கோ அனை கபா்ாட்டொ அனைத, “அ்சு" மீத அக்்கேலர
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ம்கோண்டுள்ள
ந்தர்ப்பவாத
குருட்டு
நம்பிக்ல்கே்கேளுக்கு
எதி்ா அனை ஒரு கபா்ாட்டம் இல்லாெல் ாத்தியமில்லல.
… பு்ட்சி (ஆ்கேஸ்ட் 1917 இல் மதாடங்கி) ்கோ் இணைக்கூடிய
வல்கேயில் இப்கபாத அதன் அபிவிருத்தியில் முதல் ்கேட்டத்லத
நிலரவு ம ய்த ம்கோண்டிருக்கிரத; ஆ அனைால், மபாதவா்கே
கூறுவதா அனைால், இப்பு்ட்சிலய அதன் பூ்் இணைத்தன்லெயில்
ஏ்கோதிபத்திய கபா்ால் முன்ம்கோண்டு வ்ப்பட்ட
ங்கிலித்
மதாட்ா அனை க ா லி
பாட்டாளி வர்க்்கே பு்ட்சி்கேளின் ஒரு
பில் இணைப்பா்கே ெட்டுகெ புரிந்த ம்கோள்ள முடியும். ஆ்கேகவ
அ்சுக்கும்
பாட்டாளி
வர்க்்கே
க ா லி
பு்ட்சிக்கும்
இலடயிலா அனை மதாடர்பு பற்றிய க்கேள்வி, ஒரு நலடமுலர
அ்சியல் முக்கியத்தவத்லத ெட்டுெல்ல, ொரா்கே நாளாந்த
ஒரு அவ ் பி்ச்சில அனையின் முக்கியத்தவத்லதயும், அதாவத
வ்விருக்கும் மி்கே அண்லெக் ்கோலத்தில் முதலாளித்தவ
தலள்கேளிலிருந்த விடுதலல மபர மபருந்தி்ளா அனை ெக்்கேள்
என் அனை
ம ய்ய
கவண்டும்
என்பலத
அவர்்கேளுக்கு
மதளிவாக்குவதற்்கோ அனை பி்ச்சில அனையின் முக்கியத்தவத்லதயும்
மபறுகிரத. [4]
ஏப்்ல் மநருக்்கேடியிலிருந்த க்கோர்னிகலாவ் ஆட்சிக்்கேவிழ்ப்பு
தி வல்யில்
இப்கபாத அ்சும் பு்ட்சியும் பலடப்பிலிருந்த
அ்சியல் உள்ளடக்்கேத்லத ஆ்ாய திரும்புகவாம்.

்ஷ்யாவின்

பதவியிலிருந்த தூக்கிவீ ப்பட்ட ஜாரின் ஏ்கோதிபத்திய கபார்
கநாக்்கேங்்கேலளகய, கபாரில் மவற்றி மபறும் வல்யில் கபார்
மதாடர்பா அனை அ்சின் கநாக்்கேங்்கேளா்கே சூளுல்த்த, ்கேகடட் ்கேட்சி
தலலவரும் மவளியுரவுத்தலர அலெச் ருொ அனை பாமவல்
மிலியுக்கோவின் (Pavel Miliukov) ்கேடிதம் மவளியா அனைதம்,
க ாவியத்தக்்கேளில் இருந்த மென்ஷிவிக் ெற்றும் க ா லி
பு்ட்சிக் ்கேட்சி தலலவர்்கேளின் ஆத்லவச்
ார்ந்திருந்த
முதலாளித்தவ இலடக்்கோல அ் ாங்்கேம், ஏப்்லில் அதன்
முதல் மி்கேப்மபரும் அ்சியல் மநருக்்கேடிலய மு்கேங்ம்கோடுத்தத.
அக்்கேடிதம்
மவளியா அனைதம்,
அத
மிலியுக்கோவின்
இ்ாஜி அனைாொலவக் க்கோரி மபட்க்ாகி்ாட்டில் சிப்பாய்்கேள்
ெற்றும் மதாழலாளர்்கேளின் ஒரு பாரிய ஆயுதகெந்திய
ஆர்ப்பாட்டத்லத தூண்டியத. இத தான் "ஏப்்ல் மநருக்்கேடி"
என்ரா அனைத.
மிலியுக்கோவ்
பதவியிரங்கியதடன்,
அ் ாங்்கேம்
ஒரு
நூலிலழயில்
மதாங்கிக்
ம்கோண்டிருந்த
நிலலயில்,
மென்ஷிவிக்கு்கேளும்
க ா லி
பு்ட்சியாளர்்கேளும்
ஒரு
கூட்டணி ஆட்சி அலெக்்கே, அ் ாங்்கேத்தினுள் நுலழய
உடன்பட்ட அனைர்.
இத,
அதி்கேரித்தளவில்
கபார்கு் இணைமிக்்கே
மதாழலாளர்்கேள்
ெற்றும்
சிப்பாய்்கேளின்
பார்லவயில்
அவர்்கேலளக்
்கேடுலெயா்கே
ெதிப்பிழக்்கே
ம ய்தத.
கபால்ஷிவிக்கு்கேள், ஏப்்ல் ொத இறுதியில், கபார் ெற்றும்
இலடக்்கோல அ் ாங்்கேம் மீதா அனை எதிர்ப்புக்கும் ெற்றும்
மதாழலாளர்்கேளின்
அதி்கோ்த்திற்்கோ அனை
கபா்ாட்டத்திற்கும்,
“அல அனைத்த அதி்கோ்ங்்கேளும் க ாவியத்தக்்கேளுக்க்கே!” என்ர
முழக்்கேத்லத லெயமிட்டு மலனினின் பு்ட்சி்கே் நிலலப்பாட்லட
ஏற்ர அனைர். மதாழலாள வர்க்்கேம் ெற்றும் சிப்பாய்்கேளிலடகய

இருந்த
கபால்ஷிவிக்கு்கேளுக்்கோ அனை
அதி்கேரிக்்கே மதாடங்கியத.

ஆத்வு

கவ்கேொ்கே

ொற்ரங்்கேள் பிர ொ்கோ் இணைங்்கேளிலும் நடந்த அனை, ஆ அனைால் மி்கே
மெதவா்கே நடந்த அனை. … [5]

ட்ம்ாட்ஸ்கி அவ்த வ்லாறு என்ர நூலில் எழுதகிரார்,
ஏப்்ல் ொத இறுதியில், கபால்ஷிவிக்கு்கேளின் மபட்க்ாகி்ாட்
அலெப்பில் 15,000 அங்்கேத்தவர்்கேள் இருந்த அனைர். ஜ ஜூன் ொத
முடிவில்,
அத
82,000
க்கும்
அதி்கேொ்கே
இருந்தத.
அமலக் ாண்டர் ்ாபிம அனைாவிட்ச் எழுதிய பு்ட்சிக்கு முன் அனைதா்கே
என்ர நூலில் இலத ற்கர குலரவா்கே ்கோட்டுகிரார் என்ராலும்
அதவும் ஈர்க்்கேத்தக்்கே எண்ணிக்ல்கேயா்கேகவ உள்ளத. அவர்
எழுதகிரார், மபப்்வரியில் 2,000 ஆ்கே இருந்த மபட்க்ாகி்ாட்
்கேட்சி அங்்கேத்தவர் எண்ணிக்ல்கே ஜ ஜூலல ொத மதாடக்்கேத்தில்
32,000 க்கு ம ன்ரத.

ஜ ஜூன் வாக்கில், மபட்க்ாகி்ாட் க ாவியத்தின் மென்ஷிவிக்
ெற்றும் க ா லி பு்ட்சிக் ்கேட்சி்கேளின் தலலலெ முழுவதொ்கே,
கபால்ஷிவிக் தலலலெயிலா அனை மதாழலாளர் எழுச்சியின்
அச் த்தால்
நிலரந்திருந்தத. மதாழலாளர்்கேளின் ெற்றும்
சிப்பாய்்கேளின் பி்திநிதி்கேளத அகில-்ஷ்ய முதல் ொநாடு
மபட்க்ாகி்ாட்டில் ஜ ஜூன் 3 இல் இருந்த ஜ ஜூன் 24 வல்
நடந்தத. [இந்த உல் மநடுகிலும், ஜ ஜூலியன் ்கோலண்டர்,
அதாவத
பு்ட்சியின்
அக்்கோலக்்கேட்ட
்ஷ்யாவில்
பயன்படுத்தப்பட்ட
பலழய-பாணியிலா அனை
்கோலண்டர்
பயன்படுத்தப்படும், இத நவீ அனை ்கோலண்டர் நாட்்கேளில் இருந்த
13 நாட்்கேள் பின்னுக்கு இருக்கும்.] மூ்கேரீதியில் கபரி அனைவாத
க ாவியத்
தலலலெ,
த அனைத
அல அனைத்த
நலடமுலர
கநாக்்கேங்்கேலளயும் இப்கபாத ம்கேம்ன்ஸ்கியின் தலலலெயில்
ம்கோண்டிருந்த முதலாளித்தவ கூட்டணி அ் ாங்்கேத்திற்கும்
ெற்றும் அதன் கபார் ஆத்வுக்கும் முத்தில் குத்த ம ய்ய
அம்ொநாட்லடப் பயன்படுத்த உத்கதசித்திருந்தத.

இந்த நி்கேழ்வு்கேளின் நூராம் நில அனைவாண்டில், இன்றும்,
மபப்்வரியில்
ஆட்சி
தூக்கிமயறியப்பட்டதில்
இருந்த
அக்கடாபர் கிளர்ச்சி வல்யிலா அனை ்ஷ்ய பு்ட்சிலயக் குறித்த,
பி்பலொ்கே உள்ள எந்தமவாரு ஊட்கேங்்கேளிலும் ெற்றும்
்கேல்வித்தலரயிலும்,
அக்கடாபர்
பு்ட்சி
பற்றிய
ஒரு
புரநிலலரீதியா அனை
்கே் இணைக்ம்கேடுப்லப
-இந்த
வாதங்்கேலளநி்ா்கேரிக்கின்ர அனை,
அலவ
அக்கடாபர்
பு்ட்சியா அனைத
மதாழலாளர்்கேளின்
முதகுக்குப்
பின் அனைால்
உயர்ெட்ட
தலலலெயிலிருந்த
தி்கோ்ர்்கேளால்
நடத்தப்பட்ட
ஒரு
ஆட்சிக்்கேவிழ்ப்பு
தி
என்பதா்கே
குறிப்பிடுகின்ர அனை.
மபருந்தி்ளா அனை ெக்்கேளின் ந அனைவில் ஏற்பட்ட ப்ந்த ொற்ரங்்கேள்
குறித்தம், பு்ட்சியின் சிக்்கேலா அனை மு்ண்பட்ட கபாக்கில்
அவர்்கேளின் சுயாதீ அனைொ அனை பு்ட்சி்கே் முல அனைவு குறித்தம், இந்த
மபருந்தி்ளா அனை ெக்்கேள் இயக்்கேத்திற்கும் கபால்ஷிவிக் ்கேட்சி
ெற்றும் அதன் தலலலெக்கும், அல அனைத்திற்கும் கெலா்கே
மலனினின் ொமபரும் அ்சியல் தலலயீட்டுக்கும், இலடயிலா அனை
மதாடர்லப வளொ்கேவும் விரிவா்கேவும் விளக்கி இருப்பத,
ட்ம்ாட்ஸ்கியி அனைத வ்லாறு எனும் நூலின் அளப்பரிய
பலங்்கேளில் ஒன்ராகும்.
“மபருந்தி்ளா அனை ெக்்கேளிலடகயயா அனை ொற்ரங்்கேள்" என்று
தலலப்பிட்ட அவர் அத்தியாயத்தில், ட்ம்ாட்ஸ்கி எழுதகிரார்:
கவலலநிறுத்தங்்கேளின் அதி்கேரிப்பா அனைத, மபாதவா்கே வர்க்்கேப்
கபா்ாட்டத்தின் அதி்கேரிப்பா அனைத, ஏரத்தாழ தன்னியல்பா்கே
கபால்ஷிவிக்கு்கேளின் ம ல்வாக்ல்கே அதி்கேரித்தத. … இத,
நிர்வா்கேத்தின் ெற்றும் முதலாளிொர்்கேளின் நா கவலல்கேளுக்கு
எதி்ா்கே தங்்கேளின் ஆலல்கேளின் வாழ்வுக்்கோ்கே கபா்ாடத்
மதாடங்கிய,
ஆலல
ெற்றும்
அங்்கோடி
்கேமிட்டி்கேள்
க ாவியத்தக்்கேளிடம் ம ன்ரலதக் ்கோட்டிலும் மி்கே வில்வா்கே
கபால்ஷிவிக்்கேளிடம் ம ன்ர அனைர் என்ர உண்லெயிலிருந்த
மதளிவுபடுகிரத. ஜ ஜூன் ொத மதாடக்்கேத்தில் மபட்க்ாகி்ாட்
ெற்றும் அலதச் சுற்றிய பகுதி்கேளின் ஆலல ெற்றும் அங்்கோடி
்கேமிட்டி்கேளின் ஒரு ொநாட்டில், கபால்ஷிவிக் தீர்ொ அனைம் 421
வாக்கு்கேளில் 335 வாக்கு்கேலள மவன்ரத. …
க ாவியத்தக்்கேளில் நடந்த அல அனைத்த இலடகதர்தல்்கேளும்
கபால்ஷிவிக்கு்கேளின் மவற்றிலய எடுத்தக்்கோட்டி அனை. ஏற்்கே அனைகவ
ஜ ஜூன் 1 ஆம் கததி வாக்கில் ொஸ்க்கோ க ாவியத்தில் 176
மென்ஷிவிக்கு்கேள் ெற்றும் 110 க ா லி பு்ட்சியாளர்்கேளுக்கு
எதி்ா்கே 206 கபால்ஷிவிக்கு்கேள் இருந்த அனைர். இகதகபான்ர
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மென்ஷிவிக்கு்கேளின் தலலவர் இ்ாக்லி மஷ்மடல்லி (Irakli
Tsereteli) உம் ெற்றும் க ா லி
பு்ட்சிக் ்கேட்சியின் தலலவர்
விக்மடார் ம ர்ம அனைாவும், ஒரு புதிய இ்ாணுவ தாக்குதல் —
உண்லெயில் இத ஜ ஜூன் 18 அன்று ்கோங்கி்ஸின் கபாத
ம்கேம்ன்ஸ்கியால் மதாடங்்கேப்பட்டத— கத ப்பற்றின் ஒரு
புதிய அலலலயத் தூண்டி,
மூ்கே அலெதியின்லெயின்
வளர்ச்சி
ெற்றும்
கபால்ஷிவிக்கு்கேளுக்்கோ அனை
அ்சியல்
ஆத்லவத் தடம்பு்ள ம ய்யுமெ அனை நம்பி அனைர்.
அம்ொநாடு
கூட்டணி
அ் ாங்்கேத்லத
ஆதரிக்்கே
வாக்்கேளித்ததடன்,
ெலரமு்கேொ்கே
புதிய
இ்ாணுவ
தாக்குதலலயும் ஆகொதித்தத. ஆ அனைால் கபாருக்கு எதி்ா்கேவும்
"அல அனைத்த அதி்கோ்ங்்கேளும் க ாவியத்தக்்கேளுக்க்கே!” என்ர
க்கோஷத்தின் கீழும், ஜ ஜூன் 10 இல் மதாழலாளர்்கேள் ெற்றும்
சிப்பாய்்கேளின் —ஆயுதகெந்தாத— ஒரு பாரிய ஆர்ப்பாட்டம்
நடத்தவமதன்ர கபால்ஷிவிக்கு்கேளின் கநாக்்கேத்லத அதன்
தலலலெ
ம வியுற்ரதம்,
அத
அந்நடவடிக்ல்கேலயக்
்கேண்டித்தம் ெற்றும் க ாவியத் தலலவர்்கேளின் ஒப்புதல்
இல்லாத
அல அனைத்த
க்கோஷங்்கேலளயும்
இ்த்த
ம ய்வதற்குொ அனை வாக்கு்கேலளப் மபற்ரத. கபால்ஷிவிக்கு்கேள்
அந்த ஆர்ப்பாட்டத்லத இ்த்த ம ய்த, தந்திக்ாபாய
பின்வாங்்கேலுக்கு நிர்பந்திக்்கேப்பட்ட அனைர்.
க ாவியத் ம யற்குழுவின் ஒரு முன் அனைணி அங்்கேத்தவரும்,
கூட்டணி அ் ாங்்கேத்தின் ஒரு அலெச் ருொ அனை மஷ்மடல்லி
(Tsereteli),
கபால்ஷிவிக்கு்கேலள
கதாற்ரப்பாட்டளவில்
ட்டவிக்ாதொக்்கே அலழப்புவிடுத்த, ஜ ஜூன் 11 அன்று
க ாவியத் ொநாட்டில் ஓர் உல் வழங்கி அனைார்: அவர்
குறிப்பிட்டார்:
என் அனை
நடந்தகதா
அதமவாரு
ஆட்சிக்்கேவிழ்ப்பு
தி,
அ் ாங்்கேத்லத தூக்கிமயறிவதற்கும், தாங்்கேள் ஒருகபாதம்
கவமரந்த வழயிலும் அதி்கோ்த்திற்கு வ் முடியாத என்று
அறிந்திருந்த
கபால்ஷிவிக்கு்கேள்,
அதி்கோ்த்லதக்
ல்கேப்பற்றுவதற்கும்
நடத்திய
தி
என்பலதத்
தவி்

கவமரான்றுமில்லல. … கபால்ஷிவிக்கு்கேள் கவண்டுொ அனைால்
நம்லெ
குலர
கூரட்டும்
—நாம்
மவவ்கவறு
கபார்முலர்கேளுக்கு ந்கேர்கவாொ்கே. ஆயுதங்்கேலள எவ்வாறு
்கேண்ணியத்தடன் ல்கேயாள கவண்டுமெ அனை மதரியாதவர்்கேளிடம்
இருந்த
அவற்லர
நாம்
எடுத்தக்ம்கோள்ள கவண்டும்.
கபால்ஷிவிக்கு்கேள் நி்ாயுதபாணி்கேளாக்்கேப்பட கவண்டும். [6]
க ாவியத்
ொநாடு
மஷ்மடல்லியின்
முன்மொழலவ
ஆதரிக்்கேவில்லல. ஆ அனைால் அத ஜ ஜூன் 18 இல் ஓர்
உத்திகயா்கேபூர்வ ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த ஒப்புதல் வழங்கியத.
கபால்ஷிவிக்கு்கேள் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்ம்கேடுத்த அனைர்.
மென்ஷிவிக்கு்கேள்
ெற்றும்
க ா லி -பு்ட்சியாளர்்கேளின்
பயங்்கே்ங்்கேளுக்கு
எதி்ா்கே,
கபால்ஷிவிக்
பதால்கே்கேளும்
க்கோஷங்்கேளும் அந்த பாரிய நடவடிக்ல்கேயில் கெலாதிக்்கேம்
ம லுத்தி அனை.
“ஜ ஜூலல நாட்்கேளுக்்கோ அனை" ்கேளம் அலெக்்கேப்பட்டத. மலனினும்
ட்ம்ாட்ஸ்கியும், ஒரு புதிய பு்ட்சிக்கு விவ ாயி்கேள் ெத்தியிலும்
ெற்றும் ொ்கோ் இணைங்்கேளிலும் பாரிய ஆத்வு இல்லல என்ர
நிலலலெ்கேளின்
கீழ்,
தலலந்கேரில்
எழுச்சி
தனிலெப்படுத்தப்படும்
அபாயம்
குறித்த
தல்லியொ்கே
நன்கு் இணைர்ந்திருந்த அனைர்.
பாரீஸ்
்கேம்யூனின்
தய்ொ அனை
நிர்க்்கேதியும், இதில் அகடால்ஃப் தியர் உம் பிம்ஞ்சு
முதலாளித்தவ வர்க்்கேமும் விவ ாயி்கேளின் ஆத்லவப் மபர
முடிந்ததடன்,
இ்த்தஆறு
ஓடச்
ம ய்ய
பாரீஸ்
மதாழலாளர்்கேலள அவர்்கேளால் தனிலெப்படுத்த முடிந்தத
என்பதம், ஓ்ளவுக்கு இகத வடிவம் 1905 ்ஷ்ய பு்ட்சியின்
கதால்வியில் மீண்டும் நடந்திருந்தத என்பதம் அவர்்கேளின்
சிந்தல அனையில் நிலரந்திருந்த அனை.
உ் இணைவு இல்லாலெ, விலல உயர்வு்கேள், முன்னிலலயில் நடந்த
வந்த படும்கோலல்கேள் ெற்றும் அ் ாங்்கேம் எந்தமவாரு முக்கிய
சீர்திருத்தமும்
ம ய்ய
தவறியலெ
எ அனை
இவற்றிற்கு
விலடயிறுப்பா்கே கபால்ஷிவிக்்கேளுக்்கோ அனை ஆத்வு அதி்கேரித்தத.
ஜ ஜூலல 3 அன்று ொலல, அதாவத ஜ ஜூலல 4 இல் நடந்த
அல்குலர-கிளர்ச்சிக்கு முந்லதய நாள், கபால்ஷிவிக்கு்கேள்
முதல்முலரயா்கே மபட்க்ாகி்ாட் க ாவியத்தின் மதாழலாளர்
பிரிவில் மபரும்பான்லெலய மவன்ர அனைர்.
ஒரு பாரிய ஒடுக்குமுலரக்கு ாக்குகபாக்்கோ்கே க லவயாற்றும்
வல்கேயில்,
எதிர்பு்ட்சி்கே்
வலத
ஆயுதகெந்திய
விலடயிறுப்லபத்
தூண்டிவிட
ஒழுங்்கேலெக்கும்
ஆத்தி்மூட்டல்்கேளின் அபாயம் குறித்த மலனின் மீண்டும்
மீண்டும்
எச் ரித்தார்.
ஆ அனைால்
கபால்ஷிவிக்கு்கேளின்
ம ல்வாக்கின் கீழ் இருந்தவர்்கேள் உட்பட, சிப்பாய்்கேள் ெற்றும்
ொலுமி்கேளின் கபார்கு் இணைம் மிக்்கே பிரிவு்கேளத க்கோபத்லதக்
்கேட்டுப்படுத்த முடியவில்லல. மபட்க்ாகி்ாட்டில் ஜ ஜூலல 4
அன்று சிப்பாய்்கேள் ெற்றும் மதாழலாளர்்கேளின் ஆயுதகெந்திய
நடவடிக்ல்கேக்கு எதி்ா்கே பகி்ங்்கேொ்கே கபால்ஷிவிக்கு்கேள்
ஆகலா ல அனை்கேலள வழங்கிய கபாதம், அலதத் தடுக்்கே
முடியவில்லல. ்கேட்சியின் ம ாந்த இ்ாணுவ அலெப்கப கூட
அந்நடவடிக்ல்கேலய ஒழுங்்கேலெப்பதில் ஒரு முக்கிய பாத்தி்ம்
வகித்தத.
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இத்தல்கேய நிலலலெ்கேளின் கீழ், ்கேட்சி அந்த நடவடிக்ல்கேலய
ஆதரிக்்கே முடிமவடுத்ததடன், ஏற்்கே கவண்டியிருந்த அ்சியல்
க தா்த்லதக்
குலரக்கும்
வல்கேயில்,
அலதமயாரு
அலெதியா அனை ஆர்ப்பாட்டொ்கே ெட்டுப்படுத்த முல அனைந்தத.
அ் ாங்்கேம்,
க ாவியத்
தலலவர்்கேளின்
ஆத்வுடன்,
விசுவா ொ அனை
தருப்பு்கேலள
அணிவகுக்்கே
ம ய்த
மபட்க்ாகி்ாட்டுக்குள் நுலழத்த கிளர்ச்சிலய ஒடுக்கியத.
கபால்ஷிவிக்கு்கேலள ஒரு தீவி் அச்சுறுத்தலாக்கி அவர்்கேலள
அ்கேற்றும் கநாக்கில், அந்நடவடிக்ல்கேயின் கதால்வியா அனைத
அவர்்கேள் மீமதாரு தாக்குதலலத் மதாடுக்்கே ஓர் உட அனைடி
ந்தர்ப்பொ்கே ல்கேப்பற்ரப்பட்டத. சில ெணி கந்ங்்கேளுக்குள்,
பத்திரில்கே்கேள் கஜர்ென் தங்்கே அவதூலர (German Gold libel)
—அதாவத
மலனினும்
கபால்ஷிவிக்கு்கேளும்
கஜர்ென்
பலடத்தளபதியின் ம்பளத்லத மபறுபவர்்கேள்— என்ர மபாய்
ெக்்கேள் மீத மவள்ளமெ அனை பாய்ச் ப்பட்ட அனை.

பி்ாவ்தா
அலுவல்கேங்்கேள்
க ாதல அனையிடப்பட்டு
அச்சு
இயந்தி்ங்்கேள்
நா ொக்்கேப்பட்ட அனை.
பிர
கபால்ஷிவிக்
பத்திரில்கே்கேளும் மூடப்பட்ட அனை. குக்ான்ஸ்்ாட் ொலுமி்கேள்
ெற்றும் மபட்க்ாகி்ாட் பலடப்பிரிவு தருப்பு்கேளுடன் க ர்ந்த
நூற்றுக்
்கே் இணைக்்கோ அனை
கபால்ஷிவிக்கு்கேளும்,
அத்தடன்
மதாழலாளர்்கேளும்
சுற்றி
வலளக்்கேப்பட்டு
சிலரயில்
அலடக்்கேப்பட்ட அனைர்.
மலனின்,
ட்ம்ாட்ஸ்கி,
்கோெக அனைவ்,
சிக அனைாவிகயவ்
ெற்றும்
ஏல அனைய
கபால்ஷிவிக்
தலலவர்்கேலளயும்
ல்கேத
ம ய்ய
பிடியால் இணை
பிரப்பிக்்கேப்பட்டத.
கபால்ஷிவிக்கு்கேளுக்்கோ அனை
ஆத்வு
இ்ாணுவத்தில் ரிந்ததடன், மதாழலாள வர்க்்கே பிரிவு்கேளிலும்
வீழ்ச்சி அலடந்தத.
ஜ ஜூலலக்குப்
பிந்லதய
நாட்்கேளின்
ஒடுக்குமுலரயா அனைத
கூட்டணி
அ் ாங்்கேத்தால்
நடத்தப்பட்ட
எதிர்பு்ட்சி்கே்
தாக்குதலின்
மதாடக்்கேொ்கே
இருந்தத.
அத,
ெ்் இணை
தண்டல அனைலய மீண்டும் முன்னுக்கு ம்கோண்டுவ் உட அனைடியா்கே
உத்த்வால் இணை
பிரப்பித்தத.
கபார்க்்கேளங்்கேளிலிருந்த
தப்பிகயாடும் ்ஷ்ய பலடயி அனைல்ச் சுட்டுக்ம்கோல்வத குறித்த,
இ்ாணுவ
தளபதி்கேகள
சுயொ்கே
முடிமவடுக்்கே
அனுெதிக்்கேப்பட்ட அனை. இ்ாணுவ நடவடிக்ல்கே்கேளின் எல்லா
்கேளங்்கேளிலும்
கபால்ஷிவிக்
பத்திரில்கே்கேளுக்கு
தலட
விதிக்்கேப்பட்டதடன், தருப்பு்கேளுக்கு இலடயிலா அனை அ்சியல்
கூட்டங்்கேளுக்கும் தலடவிதிக்்கேப்பட்ட அனை.
ஜ ஜூலல 18 இல், ம்கேம்ன்ஸ்கி இ்ாணுவ தலலலெ
தளபதியா்கே
க்கோர்னிகலாலவ
நியமித்தார்.
்கேறுப்பு
நூற்றுவர்்கேள் இயக்்கேத்தடன் (Black Hundreds) மதாடர்பு்கேள்
லவத்திருப்பதற்்கோ்கே
க்கோர்னிகலாவ்
நன்்கேறியப்பட்டவர்
என்பகதாடு, இ்ாணுவ விவ்கோ்ங்்கேளில் க ாவியத்தக்்கேள்
"தலலயிடுவலத"
எதிர்த்த,
முன் அனைதா்கே
மபட்க்ாகி்ாட்
பலடப்பிரிவில் இருந்த அவர் பதவிலய இ்ாஜி அனைாொ
ம ய்தவ்ாவார்.

கபால்ஷிவிக்கு்கேள்

அதி்கோ்த்திற்கு
வருகின்ர அனைர்
(The
Bolsheviks Come to Power) என்ர த அனைத நூலில் ்பிக அனைாவிட்ச்
எழுதகிரார், ஆ்கேஸ்ட் ொத மதாடக்்கேத்தில், இ்யில் பாலத்கேள்,
நிலக்்கேரி சு்ங்்கேங்்கேள் ெற்றும் பாத்கோப்பு கவலல்கேளில்

ஈடுபட்டிருந்த
அல அனைத்த
ஆலல்கேலளயும்
இ்ாணுவெயப்படுத்தவதற்்கோ அனை முன்மொழவு்கேலள கூட்டணி
அ் ாங்்கே ெந்திரி லப பரிசீலித்த வந்தத. இந்நிறுவ அனைங்்கேளில்,
கவலலநிறுத்தங்்கேகளா, ்கேதவலடப்பு்கேள், அ்சியல் கூட்டங்்கேள்
ெற்றும்
கவறு
எந்தவிதொ அனை
அணித்தி்ள்வு்கேகளா
அக்்கோலப்பகுதியில்
தலடவிதிக்்கேப்பட்டிருந்த அனை.
மதாழலாளர்்கேளுக்கு குலரந்தபட் ்கேட்டாய கவலல வ்ம்பு்கேள்
நிர்் இணையிக்்கேப்பட்டிருக்்கேலாம். தங்்கேளுக்கு ஒதக்்கேப்பட்ட கவலல
அளலவப் பூர்த்தி ம ய்ய தவறியவர்்கேள் வி ா்ல் இணையின்றி
கவலலயிலிருந்த
நீக்்கேப்பட்டு,
கபார்
முல அனைக்கு
அனுப்பப்பட்டிருக்்கேலாம்.
ஆ்கேஸ்ட் 11 அன்று க்கோர்னிகலாவ் அவ்த பலடத்தளபதி
மஜ அனை்ல்
லும்கோம்ஸ்கி
(Lukomsky)
உட அனைா அனை
ஒரு
்கேலந்தல்யாடலில், “மலனின் தலலலெயிலா அனை கஜர்ென்
உளவாளி்கேலளயும் மு்கேவர்்கேலளயும் தூக்கிலிடவும்" ெற்றும்
"மதாழலாளர்்கேளி அனைதம்
சிப்பாய்்கேளி அனைதம்
க ாவியத்லத
கவமரந்த
இடத்திலும்
ஒன்றுகூடாத
விதத்தில்
அலத
்கேலலத்தவிடவும் இதகவ
ரியா அனை தரு் இணைம்" என்ரார்.
மபட்க்ாகி்ாட்லடச் சுற்றி குவிக்்கேப்பட்டிருந்த தருப்பு்கேளின்
புதிதா்கே நியமிக்்கேப்பட்ட தளபதி மஜ அனை்ல் க்ரிகொவ் (Krymov)
குறித்த க்கோர்னிகலாவ் லும்கோம்ஸ்கிக்கு ்கேருத்தல்க்ல்கேயில்,
அவசியொ அனைால் "ஒட்டுமொத்த க ாவியத் அங்்கேத்தவர்்கேலளயும்
தூக்கிலிடவும்" க்ரிகொவ் தயங்்கேொட்டார் என்று ெகிழ்ச்சிலய
மவளிப்படுத்தி அனைார்.[7]
அதி்கேரித்த வந்த கபார்-எதிர்ப்பு் இணைர்லவ பீதியூட்டும் ஒரு
முயற்சியா்கேவும்
ெற்றும்
கிளர்ச்சி்கே்ொ அனை
கபால்ஷிவிக்தலலலெயிலா அனை எதிர்ப்புக்கு ஒரு எதிர்பலொ்கே எதிர்பு்ட்சி்கே்
வலலத முன்னுக்குக் ம்கோண்டு வரும் முயற்சியா்கேவும்,
ஆ்கேஸ்ட் ெத்தியில் அந்த கூட்டணி அ் ாங்்கேம், ொஸ்க்கோ
அ்சு ொநாட்லட நடத்தியத. இந்த தரு் இணைம் வல்யில்,
ம்கேம்ன்ஸ்கி ஓர் இ்ாணுவ ஒடுக்குமுலரலய நடத்தவும் ஒரு
ர்வாதி்கோ் அ் ாங்்கேத்லதத் திணிக்்கேவும் க்கோர்னிகலாவ்
உடன் க ர்ந்த
திதிட்டம் வகுத்த வந்தார். அம்ொநாடு
க்கோர்னிகலாவ்லவ மவற்றி நாய்கே அனைா்கே பு்கேழ்ந்தத, ்கேகடட்
்கேட்சியின்
பி்திநிதி்கேளும்
முடியாட்சி
பி்திநிதி்கேளும்
க ாவியத்தக்்கேலள குற்ரஞ் ாட்டி அனைர்.
கபால்ஷிவிக்கு்கேள் அம்ொநாட்லட புரக்்கேணிப்பகதாடு ெட்டும்
நின்றுவிடவில்லல, அவர்்கேள் ொஸ்க்கோ மதாழலாளர்்கேளின்
ஒரு மபாத கவலலநிறுத்தத்திற்கும் அலழப்புவிடுத்த அனைர், அத
அம்ொநாடு நடந்த நாட்்கேள் முழுவதம் அந்ந்கேல் முடக்கி
இருந்தத.
ஜ ஜூலல நாட்்கேளின் ஒடுக்குமுலரயின் தாக்்கேமும், கஜர்ென்
தங்்கே அவதூறும் ஒருசில வா்ங்்கேளுக்குள் சிதறிப் கபா அனைத.
அதி்கோ்ம் மீதா அனை கூட்டணி அ் ாங்்கேத்தின் பிடி மதாடர்ந்த
நழுவியத. பி்ாவ்தா அலுவலங்்கேலளச் சூலரயாடி அத
கபால்ஷிவிக்கு்கேலள
கவட்லடயாடிக்
ம்கோண்டிருந்த
அந்கந்த்தில், ம்கேம்ன்ஸ்கியின் இ்ாணுவ நடவடிக்ல்கேயின்
கதால்வியால் ஒரு ெலலப்பூட்டும் அடிலயச் ந்தித்தத. ஜ ஜூலல
6 அன்று, கஜர்ெனியர்்கேள் அவர்்கேளின் எதிர்தாக்குதலலத்
மதாடங்கி,
வில்விகலகய
்ஷ்யாவின்
மதன்கெற்கு
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மு்கேப்பிலிருந்த
ல்கேப்பற்றி அனைர்.

டர்க அனைாகபாலல

(Tarnopol)

மீண்டும்

ஜ ஜூலலயின் இ்ண்டாவத பாதியிலும், ஆ்கேஸ்டின் முதல்
வா்ங்்கேளிலும்
அ்சியல்
நிலலலெலய
்பிக அனைாவிட்ச்
பின்வருொறு விவரிக்கிரார்:
ஒவ்மவாரு நாளின் புதிய ம ய்தி்கேளும், கி்ாெப்புரங்்கேளில்
நில-கவட்ல்கே ம்கோண்ட விவ ாயி்கேளிலடகய அ்ாஜ்கேமும்
வன்முலரயும்; ந்கே்ங்்கேளில் ஒழுங்கீ அனைங்்கேளும் விரிவலடந்த
வந்தலதயும்; ஆலல மதாழலாளர்்கேளிலடகய கபார்க்கு் இணைம்
அதி்கேரித்த
வந்தலதயும்;
ஃபின்்கேள்
(Finns)
ெற்றும்
உக்க்னியர்்கேளிடம் இருந்த வந்த முழு சுயாட்சிலய கநாக்கிய
இயக்்கேங்்கேலள அ் ாங்்கேம் தடுக்்கே தி்ாணியற்று இருந்தலத
குறித்தம்; மு்கேப்பிலும் பின்புலத்திலும் சிப்பாய்்கேள் மதாடர்ந்த
தீவி்ெயப்பட்டலதக் குறித்தம்; அத்தியாவசிய மபாருட்்கேளி அனைத
உற்பத்தி
ெற்றும்
வினிகயா்கேம்
நா ்கே்ொ்கே
முறிந்த
வந்தலதயும்; விலல்கேள் விண்ல் இணை எட்டி வந்தலதயும்;
கபால்ஷிவிக்கு்கேளின்
ம ல்வாக்கு
மீள்எழுச்சி
மபற்று
விரிவலடந்த வந்தலதயும் ம்கோண்டு வந்த அனை; இத்தல்கேய
சிக்்கேல்்கேளில் இருந்த, பி்தா அனை அ்சியல் குழுக்்கேளிகலகய
இவர்்கேள் ெட்டுகெ இலாபெலடந்தவர்்கேளா்கே மதரிந்தார்்கேள்,
ஆராம் ொநாட்டுக்குப் பின் அனைர், ஓர் ஆயுத கிளர்ச்சிலய
ஒழுங்்கேலெக்்கே ஒரு முன்கூட்டிய ந்தர்ப்பத்திற்்கோ்கே அவர்்கேள்
மபாறுலெயிழந்த ்கோத்திருந்ததா்கே மதரிந்தத. [8]
ஆ்கேஸ்ட் மதாடக்்கேத்தில், கபால்ஷிவிக்கு்கேள் வளர்ச்சியின் ஒரு
புதிய ்கோல்கேட்டத்திற்குள் நுலழந்த அனைர். ஆ்கேஸ்ட் ொத ்கேலடசி
நாளில்,
க்கோர்னிகலாவ்வி அனைத
தி
கதால்வியலடந்தலத
மதாடர்ந்த, மபட்க்ாகி்ாட் க ாவியத்தில் முதல்முலரயா்கே
கபால்ஷிவிக்கு்கேள் மபரும்பான்லெலய மவன்ர அனைர்.
ஜ ஜூலல நாட்்கேலளத் மதாடர்ந்த உட அனைடியா்கே, மலனின் அதன்
கபாக்கில் கூர்லெயா அனை ொற்ரத்திற்்கோ்கே கபால்ஷிவிக் ்கேட்சி
தலலலெக்குள் கபா்ாட்டம் மதாடங்கி அனைார். அக்கடாபர் பு்ட்சி
தயாரிப்புக்்கோ அனை இந்த முக்கிய புள்ளிக்கும் மலனினின் அவ்த
அ்சும்
பு்ட்சியும்
பலடப்பில்
கெமலழுப்பிய
பி்ச்சில அனை்கேளுக்கும் இலடகய இங்க்கே ஒரு மதளிவா அனை
மதாடர்புள்ளத.
மலனின், ெத்திய குழுவின் முன் அனைணி அங்்கேத்தவர்்கேளுட அனைா அனை
ஜ ஜூலல 6 கூட்டத்தில், ஜ ஜூலல நாட்்கேள் ஒப்பீட்டளவில்
பு்ட்சியின் அலெதியா அனை ்கேட்டம் முடிவுக்கு வந்தவிட்டலத
குறிப்பதா்கே
வலியுறுத்தி அனைார்.
அதி்கோ்ம்
எதிர்பு்ட்சி்கே்
முதலாளித்தவ வர்க்்கேம் ெற்றும் இ்ாணுவத்தின் ்கே்ங்்கேளில்
ஒருங்குவிந்திருந்த அனை,
மென்ஷிவிக்கு்கேளும்
க ா லி பு்ட்சியாளர்்கேளும் மீட்டுப் மபரவியலாதளவில் இத்தல்கேய
க்தி்கேளுட அனைா அனை ஒரு கூட்டணிக்கு மபாறுப்கபற்றிருந்த அனை.
அதி்கோ்த்லத
அலெதியா்கே
மதாழலாள
வர்க்்கேத்திற்கு
ொற்றுவத குறித்த எந்தமவாரு ்கேருத்தம் ல்கேவிடப்பட
கவண்டியிருந்தத.
“அல அனைத்த
அதி்கோ்ங்்கேளும்
க ாவியத்தக்்கேளுக்க்கே!”
என்ர
க்கோஷத்லத
"அல அனைத்த
அதி்கோ்ங்்கேளும்
பு்ட்சி்கே்
்கேட்சியா அனை
கபால்ஷிவிக்்கேம்யூனிஸ்டு்கேள் தலலலெயிலா அனை மதாழலாள வர்க்்கேத்திற்க்கே!”
என்பலதக்
ம்கோண்டு
பி்தியீடு
ம ய்ய
மலனின்

வலியுறுத்தி அனைார். ்கேட்சி ஓர் ஆயுதகெந்திய கிளர்ச்சிக்கு
தயாரிப்பு ம ய்வதில் ஒருமுல அனைப்பட கவண்டியிருப்பதா்கேவும்,
அ்சியல் நிலலலெ்கேள் ாத்கேொ அனை உடக அனைகய அலத நடத்த
கவண்டியிருப்பதா்கேவும் அவர் வலியுறுத்தி அனைார்.
ஜ ஜூலல 10 இல் மலனின் இந்த கபாக்ல்கே விவரித்த,
"அ்சியல் நிலலலெ” (The Political Situation) என்ர ஒரு
்கேட்டுல் எழுதி அனைார், இத ஆ்கேஸ்ட் 2 இல் பி்சு்ொ அனைத.
அதன் ஒரு பகுதி குறிப்பிட்டத:
"அல அனைத்த அதி்கோ்ங்்கேளும் க ாவியத்தக்்கேளுக்க்கே!” என்ர
இந்த முழக்்கேம் பு்ட்சியின் அலெதியா அனை அபிவிருத்திக்்கோ அனை
ஒரு
முழக்்கேொ்கே இருந்தத… இந்த முழக்்கேம்
இனி
மபாருத்தொ அனைதா்கே இல்லல, அலதப் மபாறுத்த வல்யில்
அதி்கோ்ம் ல்கேொறி உள்ளத என்பலதயும், உண்லெயில்
க ா லி -பு்ட்சியாளர்்கேளும் மென்ஷிவிக்கு்கேளும் முற்றிலுொ்கே
பு்ட்சிலயக் ்கோட்டிக்ம்கோடுத்தள்ள அனைர் என்பலதயும் அத
்கே் இணைக்கில்
எடுக்்கேவில்லல.
என் அனை
உதவும்
என்ரால்
நிலலலெலயக் குறித்தம், மதாழலாளர்்கேளத முன் அனைணிப்
பலடயின் மபாறுலெ ெற்றும் தீர்க்்கேொ அனை நிலலப்பாடு
குறித்தம்,
ஆயுதகெந்திய
எழுச்சிக்்கோ்கே
பலட்கேளின்
தயார்நிலல குறித்தம் ஒரு மதளிவா அனை புரிதல்... நாம்
எந்தவிதொ அனை அ்சியலலெப்பு பி்லெ்கேகளா அல்லத குடிய்சு
பி்லெ்கேகளா ம்கோண்டிருக்்கேக் கூடாத, ஒரு அலெதியா அனை
பாலத குறித்த பி்லெ்கேளும் இனி கவண்டாம்... நாம்
பலட்கேலள
ஒன்றுதி்ட்டுகவாம்,
அவற்லர
ெறுஒழுங்குபடுத்தகவாம்,
ஆயுதகெந்திய
எழுச்சிக்்கோ்கே
அவற்லர உறுதிகயாடு தயார்படுத்தகவாம், இந்மநருக்்கேடியின்
கபாக்கு நிஜொ்கேகவ பாரியளவில், நாடு-தழுவிய அளவில்
அலத அனுெதித்தால்... இந்த கிளர்ச்சியின் ஒக் கநாக்்கேம்,
ஏலழ
விவ ாயி்கேளின்
ஆத்வுடன்,
நெத
்கேட்சி
கவலலத்திட்டத்லத நலடமுலரப்படுத்தம் ்கேண்க் இணைாட்டத்தடன்
அதி்கோ்த்லத பாட்டாளி வர்க்்கேத்திற்கு ொற்றுவகத ஆகும். [9]
இந்கந்த்தில்
மலனின்
கிளர்ச்சிக்்கோ அனை
தயாரிப்பு்கேளில்
க ாவியத்தக்்கேலளக் ்கோட்டிலும் மதாழற் ாலல குழுக்்கேலளக்
ஒருமுல அனைப்படுத்தவத குறித்த கபசியலத ்பிக அனைாவிட்ச்
எடுத்தல்க்கிரார்.
ஜ ஜூலல 13-14 இல் நடத்தப்பட்ட ெத்திய குழுக் கூட்டத்தில்,
மலனின் தலலெலரவா்கே இருந்த நிலலயில், "அல அனைத்த
அதி்கோ்ங்்கேளும் க ாவியத்தக்்கேளுக்க்கே!” என்ர முழக்்கேத்லத
ல்கேவிடுவதற்கும்,
கிளர்ச்சிக்்கோ அனை
தயாரிப்பு்கேலளத்
மதாடங்குவதற்கும் அலழப்புவிடுத்த மலனினின் ஆய்வறிக்ல்கே
வாக்்கேளிப்பில் கதாற்்கேடிக்்கேப்பட்டத. ஜ ஜூலல 26 இல் இருந்த
ஆ்கேஸ்ட் 3 வல்யில் நடந்த ஆராவத அகில-்ஷ்ய
ொநாட்டில் தான், மலனி அனைால், "அல அனைத்த அதி்கோ்ங்்கேளும்
க ாவியத்தக்்கேளுக்க்கே!”
என்ர
அந்த
முழக்்கேத்லத
ஒதக்கிவிட்டு, “எதிர்பு்ட்சி்கே் முதலாளித்தவ ர்வாதி்கோ்த்லத
முழுலெயா்கே
நிர்மூலொக்குகவாம்!”
என்ர
முழக்்கேத்லத
ஏற்குொறு, சில சி்ெத்தடன் உடன்பட லவக்்கே முடிந்தத.
ஆ்கேஸ்ட்
இறுதியில்
க்கோர்னிகலாவ்வின்
கதால்விலயத்
மதாடர்ந்தம், மபட்க்ாகி்ாட் க ாவியத்தின் மபரும்பான்லெலய
கபால்ஷிவிக்கு்கேள் ல்கேப்பற்றிய பின் அனைர் உட அனைடியா்கேவும்,
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கபால்ஷிவிக்கு்கேள்
“அல அனைத்த
அதி்கோ்ங்்கேளும்
க ாவியத்தக்்கேளுக்க்கே!” என்ர முழக்்கேத்லத மீட்டுயிர்ப்பித்த அனைர்.
ஆ அனைால்
மலனின்
உட அனைடியா்கே,
முன்கூட்டிய
ஆயுத
கிளர்ச்சிக்்கோ அனை தயாரிப்பின் மீத அல அனைத்த முயற்சி்கேலளயும்
ஒருங்குவிக்்கே
்கேட்சி
தலலலெக்குள்
ஒரு
தீர்க்்கேொ அனை
பி்ச் ா்த்லதத் மதாடங்கி அனைார்.
இந்த அத்தியாயம் தான், அக்கடாபர் பு்ட்சியின் மி்கே
தீர்ொ அனை்கே்ொ அனை
படிப்பில அனைலய
—க ா லி
பு்ட்சியில்,
மதாழலாள வர்க்்கே பு்ட்சி்கே் ்கேட்சியி அனைத பி்ொண்டொ அனை
ெற்றும்
இன்றியலெயாத
பாத்தி்த்லத—
முன்னுக்குக்
ம்கோண்டு வருகிரத. மலனின், க ாவியத்தக்்கேலள, ்ஷ்ய
பு்ட்சிக்கு ெட்டுெல்ல, உல்கே க ா லி ப் பு்ட்சிக்க்கே உல்கேவ்லாற்று
முக்கியத்தவம்
ம்கோண்டலவ
என்பலதயும்,
இலவதான் பு்ட்சி்கே் அங்்கேங்்கேள், இவற்றின் மூலொ்கேத்தான்
முதலாளித்தவ வர்க்்கேத்லத தூக்கிமயறிந்த, முதலாளித்தவ
அ்ல
இல்லாமதாழத்த, அலத மதாழலாளர்்கேளின் ஒரு
நிஜொ அனை
ஜ அனைநாய்கே
அ்ல க்
ம்கோண்டு
பி்தியீடு
ம ய்வதற்்கோ்கே மபருந்தி்ளா அனை ெக்்கேலள அணிதி்ட்ட முடியும்
என்பலதயும் முழுலெயா்கே உ் இணைர்ந்திருந்தார்.
இருப்பினும் மலனின் க ாவியத்தக்்கேலள உயர்ந்தவடிவொ அனை
ஒன்ராக்்கேவில்லல.
பு்ட்சிக்கு
அவசியொ அனைால்,
அந்த
ெ் த்தால்
ஆதிக்்கேத்திற்குட்பட்ட
க ாவியத்தக்்கேலள
உலடக்்கேவும்,
பு்ட்சிக்்கோ அனை
பி்தா அனை
அங்்கேங்்கேளா்கே
மதாழற் ாலல குழுக்்கேள் கபான்ர கபா்ாட்டத்திற்்கோ அனை புதிய
அங்்கேங்்கேலளக் ்கேட்டலெக்்கேவும் அவர் தயா்ா்கே இருந்தார்.
க ாவியத்தக்்கேளால், அத ்கேண்கூடா்கே மதரிந்த விதத்தில்,
கபால்ஷிவிக்கு்கேள் வழங்கிய தலலலெயின் ்கோ்் இணைொ்கேவும்,
முதலாளித்தவ வர்க்்கேத்தின் மு்கேவர்்கேளா்கே மென்ஷிவிக்கு்கேள்
ெற்றும்
க ா லி -பு்ட்சியாளர்்கேலள
்கேட்சி
இலடவிடாத
அம்பலப்படுத்தியதாலும் அவற்றின் பு்ட்சி்கே் பணி்கேலளச்
ம யல்படுத்த
முடிந்திருந்தத.
இத,
அதி்கோ்த்லதக்
ல்கேப்பற்றுவதற்கும் ெற்றும் தக்்கே லவப்பதற்கும் மதாழலாள
வர்க்்கே முன் அனைணிப்பலடலய மதளிவுபடுத்தவதில் ெற்றும்
தயார்படுத்தவதில் தீர்க்்கேொ்கே இருந்தத.
கபால்ஷிவிக் ்கேட்சியின் கபா்ாட்டமும் —ெற்றும் ்கேட்சிக்குள்
இருந்த வலத ாரி ்கேன்ல அனைக்கு எதி்ா்கே, ட்ம்ாட்ஸ்கியின்
ஆத்வுடன்,
மலனினின்
கபா்ாட்டமும்—
இல்லாெல்,
மென்ஷிவிக்கு்கேள் ெற்றும் க ா லி -பு்ட்சியாளர்்கேள் மூலொ்கே
ம்கோண்டு வ்ப்பட்ட முதலாளித்தவ வர்க்்கேத்தின் அ்சியல்
அழுத்தத்லத
க ாவியத்தக்்கேளால்
்கேடந்த
வந்திருக்்கே
முடியாத, அலவ நசுக்்கேப்பட்டிருக்கும்.
க ாவியத்தக்்கேளுக்கு
எதி்ா்கே
ஓர்
இ்ாணுவ
ஒடுக்குமுலரக்்கோ்கே
க்கோர்னிகலாவ்வுடன்
தி
ம ய்த
ம்கேம்ன்ஸ்கி, ஆ்கேஸ்ட் 27 ஆட்சிக்்கேவிழ்ப்பு தி முயற்சிக்கு
முன் அனைதா்கே,
க்கோர்னிகலாவ்வும்
அவல்
ல்கேவிட
உத்கதசிப்பதா்கே
எச் ரிக்ல்கே
கிலடத்ததம்
தான்,
தளபதி்கேளுடன்
முறித்தக்
ம்கோண்டார்.
மபட்க்ாகி்ாட்
க ாவியத் தலலவர்்கேளின் பா்கேத்தில், க்கோர்னிகலாவ் மவற்றி
மபற்ரால்
அவர்்கேளின்
தலல்கேள்
பலி
கெலடயில்
லவக்்கேப்படுமெ அனை அஞ்சி, மதாழலாளர்்கேலள ஆயுதகெந்தச்

ம ய்யவும்
ெற்றும்
ஆட்சிக்்கேவிழ்ப்பு
திலய
த்கேர்க்்கே
அவர்்கேலள
அணிதி்ட்டவும்
உத்திகயா்கேபூர்வொ்கே
ஒரு
பி்ச் ா்ம் மதாடங்கி அனைர்.

அ்சு குறித்தம் ெற்றும் அ்சு ம்பந்தொ்கே பாட்டாளி வர்க்்கே
பு்ட்சியின் பணி்கேள் குறித்தம் ொர்க்ஸ் ெற்றும் ஏங்ம்கேல்ஸின்
அடிப்பலட ்கேல்விலயப் பின்வருொறு மதாகுக்்கேலாம்:

ஆ அனைால் மபட்க்ாகி்ாட் மதாழலாளர்்கேள் ெற்றும் சிப்பாய்்கேள்,
இலடக்்கோல
அ் ாங்்கேத்திற்கும்
ெற்றும்
க ாவியத்
தலலலெயிலிருந்த
ெ் வாதி்கேளுக்கும்
எதி்ா அனை
கபால்ஷிவிக்கு்கேளத
அ்சியல்
கபா்ாட்டத்தால்
்கேல்வியூட்டப்பட்டிருந்த நிலலயில், அவர்்கேகள ம ம்பலட்கேலள
ஒழுங்்கேலெப்பதிலும் ெற்றும் தளபதி்கேலளக் ல்கேவிடுவதற்்கோ்கே
க்கோர்னிகலாவ்
அணிதி்ட்டியிருந்த
தருப்பு்கேளிலிருந்த
ஒதங்கிக்
ம்கோள்ள
சிப்பாய்்கேலள
இ் இணைங்்கேலவப்பதிலும்
மபரும் முல அனைப்லப எடுத்த அனைர். கபா
கபார்முல அனையிலிருந்த
எந்தமவாரு தருப்பு்கேளும் தலலந்கேரில் நுலழவதற்கு முன் அனைக்
அந்த ஆட்சிக்்கேவிழ்ப்பு தி கதால்வியலடந்தத.

*
எல்லா
அ்சு்கேளும்
ஒடுக்குவதற்்கோ்கே ஆளும்
பாத்தி்ம் வகிக்கின்ர அனை;

க்கோர்னிகலாவ் விவ்கோ்த்திற்குப் பின் அனைர், அவர் அ்சும்
பு்ட்சியும் பலடப்லப நிலரவு ம ய்த ம்கோண்டிருக்ல்கேயில்,
மலனின் "பு்ட்சியின் அடிப்பலட க்கேள்வி்கேளில் ஒன்று"
என்ரமவாரு ்கேட்டுல் எழுதி அனைார், (ம ப்டம்பர் 7 அல்லத 8
இல் எழுதப்பட்டு ம ப்டம்பர் 14 இல் பி்சுரிக்்கேப்பட்ட) இத
அவ்த
தத்தவார்த்த
பலடப்பு்கேளுக்கும்
ல்கேயிலுள்ள
நலடமுலரப் பணி்கேளுக்கும் இலடயிலா அனை கந்டி மதாடர்லப
மவளிப்படுத்தியத. அவர் எழுதி அனைார்:

* பதவியிலிருந்த தூக்கிமயறியப்பட்ட ஆளும் வர்க்்கே
எதிர்ப்லப
நசுக்கி,
க ா லி
்கேட்டலெப்பிலிருந்த
்கேம்யூனி த்திற்கு ொறுவதற்்கோ அனை அடித்தளத்லத அலெப்பதம்
பாட்டாளி
வர்க்்கே
ர்வாதி்கோ்ம்
வகிக்்கே
கவண்டிய
பாத்தி்ொகும்,
இதில்
வர்க்்கே
கபதங்்கேள்
இல்லாமதாழக்்கேப்பட்டு,
“ஒவ்மவாருவரும்
அவ்வர்
கவலலக்க்கேற்ப எனும்" க்கோட்பாடு "ஒவ்மவாருவரும் அவ்வர்
இயலுலெக்க்கேற்ப,
ஒவ்மவாருவரும்
அவ்வர்
கதலவ்கேளுக்க்கேற்ப" என்ர க்கோட்பாட்லடக் ம்கோண்டு ொற்றி
அலெக்்கேப்பட்டிருக்கும்.

அ்சு அதி்கோ்ம் குறித்த க்கேள்விலய தவிர்த்தவிடகவா
அல்லத ஒதக்கிவிடகவா முடியாத ஏம அனைனில் அததான்
பு்ட்சியின் அபிவிருத்தியில் ஒவ்மவான்லரயும் தீர்ொனிக்கும்
முக்கிய க்கேள்வியா்கே உள்ளத. …
இருப்பினும்,
“க ாவியத்தக்்கேளுக்க்கே
அதி்கோ்ம்"
என்ர
முழக்்கேம்,
மி்கேப்
மபரும்பாலும்,
பல
விடயங்்கேளில்
இல்லலமயன்ராலும், “க ாவியத் மபரும்பான்லெ ம்கோண்ட
்கேட்சி்கேளின் ெந்திரி லப" என்பலத குறிப்பதற்்கோ்கே முற்றிலும்
தவரா்கே எடுத்தக் ம்கோள்ளப்பட்டத...” [அவ்வாறு கிலடயாத.]
“க ாவியத்தக்்கேளுக்க்கே
அதி்கோ்ம்"
என்பத,
ஜ அனைநாய்கேரீதியிலா அனை
ஒவ்மவான்லரயும்
க தப்படுத்தம்
அதி்கோ்த்தவ எந்தி்ொ அனை, முழுலெயா அனை பலழய அ்சு
எந்தி்த்திற்கு
வில்வா்கே
ெறுவடிவம்
ம்கோடுப்பலதக்
குறிக்கிரத. அதன் அர்த்தம், இந்த எந்தி்த்லத அ்கேற்றிவிட்டு,
ஒரு புதிய ெக்்கேளின் எந்தி்த்லதக் ம்கோண்டு, அதாவத,
க ாவியத்தக்்கேளின் உண்லெயா அனை ஜ அனைநாய்கே எந்தி்த்லதக்
ம்கோண்டு, அதாவத, மதாழலாளர்்கேள், சிப்பாய்்கேள் ெற்றும்
விவ ாயி்கேள்
எ அனை
ெக்்கேளில்
ஒழுங்்கேலெந்த
ெற்றும்
ஆயுதகெந்திய மபரும்பான்லெலயக் ம்கோண்டு பி்தியீடு
ம ய்வதாகும்.
இதன்
அர்த்தம்,
பி்திநிதி்கேலள
கதர்ந்மதடுப்பதில் ெட்டுெல்ல, ொரா்கே சீர்திருத்தங்்கேள் ெற்றும்
பல்கவறு இத் ொற்ரங்்கேலள நலடமுலரயில் ம்கோண்டு வரும்
வல்கேயில்,
அ்சு
நிர்வா்கேத்திலும்
ெக்்கேளின்
மபரும்பான்லெயி அனை்த முன்ம அனைடுப்லபயும் சுயாதீ அனைத்லதயும்
அனுெதிப்பத என்பதாகும். [10]
மதாழலாள வர்க்்கேமும், க ா லி

பு்ட்சியும், அ்சும்

இப்கபாத நாம் மலனினின் அ்சும் பு்ட்சியும் பலடப்பின்
ா்ாம் த்திற்குத் திரும்புகவாம்.
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சு்ண்டப்படும்
வர்க்்கேங்்கேலள
வர்க்்கேத்தின் ஒரு ்கேருவியா்கே

* முதலாளித்தவ அ் லெப்லப த்கேர்த்த தூக்கிமயறிந்த,
முதலாளித்தவ வர்க்்கே ர்வாதி்கோ்த்தின் இடத்தில் பாட்டாளி
வர்க்்கே
ர்வாதி்கோ்த்லத
(அதாவத,
மதாழலாளர்்கேளின்
ஜ அனைநாய்கேத்லத)
மதாழலாள
வர்க்்கேம்
ஸ்தாபிக்்கே
கவண்டியுள்ளத;
* இப்பணிலயச் ம ய்ய மதாழலாள வர்க்்கேம் த அனைத பலத்லத
பயன்படுத்த கவண்டியுள்ளத;

* ்கேம்யூனி த்தின் கீழ் அ்சு என்பகத உலர்ந்த உதிர்ந்த
விடுகிரத.
இந்த ்கேருத்தருக்்கேள், மலனின் அ்சும் பு்ட்சியும் எழுதிய
கபாத க ா லி
இயக்்கேத்தினுள் மபரும்
ர்ச்ல க்குள்
இருந்த அனை.
இலவ, 1899 இல் எட்வார்ட் கபர்ன்ஸ்லடனின் திருத்தல்வாத
அறிக்ல்கேயா அனை
க ா லி த்திற்்கோ அனை
முன்நிபந்தல அனை்கேள்
பி்சுரிக்்கேப்பட்டதில்
மதாடங்கி,
பல
த ாப்தங்்கேளா்கே
ந்தர்ப்பவாத ெற்றும் ெத்தியவாத கூறுபாடு்கேளின் திட்டமிட்ட
தாக்குதலின் கீழ் இருந்த அனை. பு்ட்சி குறித்த ொர்க்சிஸ்ட்
்கேருத்தருலவ
பகி்ங்்கேொ்கே
நி்ா்கேரித்த
கபர்ன்ஸ்லடன்,
மதாழலாள
வர்க்்கேம்
நாடாளுென்ரத்தின்
மூலொ்கே
படிப்படியா்கே
எட்டும்
மூ்கே
சீர்திருத்த
வழயில்தான்
க ா லி த்லத அலடய முடியுமெ அனை வாதிட்டார். அவர்,
ொர்க்சின்
பாட்டாளி
வர்க்்கே
ர்வாதி்கோ்த்திற்்கோ அனை
்கேருத்தருலவ, லூயி புகளாங்கி (Louis Blanqui) அறிவுறுத்திய
சூழ்ச்சி ெற்றும் ஆட்சிக்்கேவிழ்ப்பு முலர்கேலளத் தழுவுவதாகும்
என்று தாக்கி அனைார்.
ஆ அனைால் அ்சு குறித்த க்கேள்வி மீதா அனை குழப்பம், கஜர்ென்
மூ்கே ஜ அனைநாய்கேக் ்கேட்சி நிறுவப்பட்ட 1875 இல் இருந்கத
இருந்த வந்தத. ொர்க்ஸ், அவரின் பி்பலொ அனை க்கோத்தா
கவலலத்திட்டம் மீதா அனை விெர்  அனைம் (Critique of the Gotha
Program) என்பதில், அக் ்கேட்சியின் ஸ்தாப்கே கவலலத்திட்டொ அனை
அத, "ெக்்கேளின் சுதந்தி் அ்சுக்கு" அலழப்புவிடுத்தலத
்கேடுலெயா்கே விெர்சித்தார். இந்த முழக்்கேம் பு்ட்சியால்
ஸ்தாபிக்்கேப்படும் அ்சின் வர்க்்கே இயல்லப வல்யறுக்்கோெல்

ல்கேவிடுகிரத என்பத ெட்டுெல்ல, “ெக்்கேளின்" என்ர மவற்று
வார்த்லதக்குப் பின் அனைால், புதிய அ் ா அனைத அல அனைத்த வர்க்்கே
ஆளுலெயிலிருந்தம்
"சுதந்தி்ொ்கே"
இருக்கும்
என்று
அறிவுறுத்தியத —இத எந்த அ்சுக்கும் ாத்தியெற்ரதாகும்.

அ்சும் பு்ட்சியும் பலடப்பில் மலனின் சுட்டிக்்கோட்டுவலதப்
கபால, ொர்க்ஸ் விெர்  அனைங்்கேளின் ரியா அனைதன்லெலய கஜர்ென்
மூ்கே ஜ அனைநாய்கேக் ்கேட்சி தலலலெ உத்திகயா்கேபூர்வொ்கே
ஆகொதித்த கபாதினும், 1886 இல் அக்்கேட்சி தலலவர்
ஆகுஸ்ட் மபமபல், நெத கநாக்்கேங்்கேள் (Our Aims) என்று
தலலப்பிட்ட அவரின் 1872 தண்டறிக்ல்கேலய எவ்வித
ொற்ரமும் இன்றி ெறுபி்சு்ம் ம ய்தார், அத பின்வருவலத
உள்ளடக்கி இருந்தத: “ஆ்கேகவ அ்சு என்பத வர்க்்கே
ஆட்சியின் அடிப்பலடயிலிருந்த ெக்்கேளின் அ்சு என்பதற்கு
ொற்ரப்பட கவண்டும்,” என்றிருந்தத.
கெகல குறிப்பிட்டவாறு, அ்சு பற்றிய ொர்க்சி ்கேருத்தரு
மீதா அனை திரித்தல்்கேளா அனைத, மென்ஷிவிக்கு்கேளால் கபார் ெற்றும்
முதலாளித்தவ இலடக்்கோல அ் ாங்்கேத்திற்்கோ அனை அவர்்கேளத
ஆத்லவ நியாயப்படுத்தவும், ெற்றும் முதலாளித்தவ அ்ல த்
தூக்கிமயறிந்த மதாழலாளர்்கேளின் ஓர் அ்ல நிறுவுவதற்கு
க ாவியத்தக்்கேலள
பயன்படுத்தவலத
எதிர்ப்பதற்கும்
பயன்படுத்தப்பட்டத.
ொர்க்ஸ ஜூம்
ஏங்ம்கேல்ஸ ஜூம்
வ்லாற்று
டவாதத்லதப்
பயன்படுத்தி ெனிதயி அனை நா்கேரீ்கே பரி் இணைாெத்தின் ஆய்விலிருந்த
தருவித்த
அ்சு
பற்றிய
அடிப்பலட
்கேருத்தருவுக்கு,
ஏங்ம்கேல்ஸின் நிலரய கெற்க்கோள்்கேள் மூலொ்கே, ாத்கேொ்கே
விளக்்கேெளிப்பதற்்கோ்கே, மலனின் அ்சும் பு்ட்சியும் பலடப்பின்
முதல் அத்தியாயத்லத அர்ப்பணித்திருந்தார்.
ஏங்ம்கேல்ஸ்
எழுதிய
குடும்பம்,
தனிச்ம ாத்த,
அ்சு
ஆகியவற்றின் கதாற்ரம் (1884) என்பதிலிருந்தம், டூரிங்கிற்குெறுப்பு இன் (Anti-Dühring) மூன்ராம் பதிப்பில் அவர்
முன்னுல்யிலிருந்தம்
(1894)
மலனின்
கெற்க்கோள்
்கோட்டியிருந்தார். இந்த அத்தியாயத்தில் உள்ளடங்கிய முக்கிய
்கேருத்தக்்கேளின் மதாகுப்புல்லய ெட்டுகெ இங்க்கே ்கோட்டுவத
ாத்தியொகும்.

முதலாவத: அ்சு என்பத ஆதியிலிருந்த இருந்த வந்ததல்ல.
பு்ாத அனை மூ்கேங்்கேளுக்கு, ெக்்கேளுக்கு கெகல அ்சு அதி்கோ்ம்
என்ர ஒன்று இருப்பத குறித்த எதவும் மதரிந்திருக்்கேவில்லல.
ெ் ப்படுத்தவியலாத எதிர்விக்ாத
மூ்கே வர்க்்கேங்்கேளா்கே
மூ்கேம்
பிளவுபட்ட
கபாததான்
அ்சு
என்ர
ஒன்று
கதான்றியத. ஒரு சிரப்பு மபாத அதி்கோ்ம் அவசியப்பட்டத,
ஏம அனைன்ரால், ஏங்ம்கேல்ஸின் வார்த்லத்கேளில், “வர்க்்கேங்்கேளா்கே
பிளவுபட்டிருந்ததால்,
சுய-நடவடிக்ல்கே
கெற்ம்கோள்ளும்
ஆயுதகெந்திய ெக்்கேளின் அலெப்பு என்பத ாத்தியமில்லாத
இருந்தத.” வர்க்்கே கொதல் ஒன்லரமயான்று விழுங்குவலதத்
தடுப்பதற்்கோ்கே, “கொதலல தணித்த, அலத 'ஒழுங்்கேலெப்பு'
்கேட்டுக்்கேளுக்குள்
லவக்கும்
வல்கேயில்,
்கேண்கூடா்கே
மூ்கேத்திற்கும் கெகல அலெந்த, ஒரு அதி்கோ்ம் இருக்்கே
கவண்டியத அவசியொ்கே இருந்தத.”
மலனின் பின் அனைர் அ்சு குறித்த இந்த ்கேருத்தருவின் இ்ண்டு
விதொ அனை திரித்தல் ெற்றும் மபாய்லெப்படுத்தலுக்கு எதி்ா்கே
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வாதிடுகிரார். முதலாளித்தவ வர்க்்கேமும் குட்டி-முதலாளித்தவ
சித்தாந்தவாதி்கேளும் முன்ம அனைடுக்கும் மி்கேவும் குரூ்ொ அனை வல்கே
ஒன்றுள்ளத,
இத,
அ்சு
என்பத
வர்க்்கேங்்கேலளச்
ெ் ப்படுத்தவதற்்கோ அனை ஓர் அங்்கேம் என்று வாதிடுகிரத.
இதற்கு எதி்ா்கே ஏங்ம்கேல்லஸ கெற்க்கோளிடும் மலனின்,
மதாடர்ந்த குறிப்பிடுல்கேயில், “ொர்க்ஸ் ்கேருத்தப்படி, அ்சு
என்பத வர்க்்கே கெலாதிக்்கேத்திற்்கோ அனை ஓர் அங்்கேொ்கே உள்ளத,
ஒரு வர்க்்கேம் ெற்மரான்லர ஒடுக்குவதற்்கோ அனை ஒரு அங்்கேொ்கே
உள்ளத;
வர்க்்கேங்்கேளுக்கு
இலடயிலா அனை
கொதல்்கேளின்
தீவி்த்லதக்
குலரத்த,
இந்த
ஒடுக்குமுலரலயச்
ட்டபூர்வொக்கி
நிலலக்்கே
லவக்கும்
'ஒழுங்்கேலெப்லப'
உருவாக்குவகத இதன் கநாக்்கேொகும்,” என்பலதயும் அவர்
க ர்த்தக் ம்கோள்கிரார்.
இலதயடுத்த ொர்க்ஸ் ெற்றும் ஏங்ம்கேல்லஸ திரிக்கும் மி்கேவும்
கநர்த்தியா அனை வஞ் ்கேொ அனை "்கோவுட்ஸ்கி வாத" திரித்தல் வல்கே
ஒன்று
உள்ளத.
இத,
அ்சு
என்பத
வர்க்்கே
கெலாதிக்்கேத்திற்்கோ அனை ஓர் அங்்கேம் தான் என்பலத ஒப்புக்
ம்கோள்கிரத,
என்ராலும்
இந்த
உண்லெயிலிருந்த
தர்க்்கேரீதியில் எழும் தீர்ொ அனைத்லத "ெரந்தவிடுகிரத" அல்லத
"மூடிெலரக்கிரத", இலத ொர்க்ஸ் ெற்றும் ஏங்ம்கேல்ஸ்
அவர்்கேகள 1848 பு்ட்சி்கேள் ெற்றும் 1871 பாரீஸ் ்கேம்யூன்
குறித்த
அவர்்கேளின்
பகுப்பாய்வு்கேளில்
இருந்த
மவளிப்பலடயா்கே வல்ந்தளித்தள்ள அனைர்: அதாவத, (மலனினின்
வார்த்லத்கேளில்) “ஒரு வன்முலரயா அனை பு்ட்சி இல்லாெல்
ெட்டுெல்ல, ொரா்கே ஆளும் வர்க்்கேத்தால் உருவாக்்கேப்பட்ட
அ்சு அதி்கோ் எந்தி்த்லத அழக்்கோெலும் ஒடுக்்கேப்பட்ட
வர்க்்கேத்தின் சுதந்தி்ம் ாத்தியமில்லல...” [11]

இ்ண்டாவத: ஆளும் வர்க்்கேத்தால் ஒடுக்்கேப்படும் வர்க்்கேம்
மீதா அனை ஓர் ஒடுக்குமுலர எந்தி்ொ்கே, ஒவ்மவாரு அ்சும்,
ஏங்ம்கேல்ஸ் எலத "மபாத அதி்கோ்ம்" என்று குறிப்பிடுகிராக்ா,
அத்தல்கேயலத ஸ்தாபிக்கிரத, இத இன்றியலெயாத விதத்தில்
"மவறுெக அனை ஆயுதகெந்திய நபர்்கேலள ெட்டுெல்ல, ொரா்கே
்கேண்ணியொ அனை
[குலெ்பு]
மூ்கேத்திற்க்கே
மதரியாதவாறு,
கெலதி்கே
டப்மபாருட்்கேள்,
சிலரச் ாலல்கேள்,
ெற்றும்
அல அனைத்த வல்கேயா அனை அச்சுறுத்தம் அலெப்பு்கேலளயும்"
உள்ளடக்கி இருக்கும். நிலலயா அனை இ்ாணுவமும் மபாலிஸ ஜூம்
அ்சு அதி்கோ்த்தின் தலலயாய ்கேருவி்கேளா்கே உள்ள அனை.
இத வர்க்்கே மூ்கேத்தின் முந்லதய எல்லா ்கேட்டங்்கேலளயும்
விடவும், நாடாளுென்ரம், “சுதந்தி் பத்திரில்கே்கேள்", இன்னும்
இதகபான்ர ஏல அனையவற்லர ம்கோண்ட முதலாளித்தவ வர்க்்கே
ஜ அனைநாய்கே குடிய்சு உள்ளடங்்கேலா்கே முதலாளித்தவத்தில அனை
விட குலரவா அனை ஒன்ரல்ல. மலனின் விவரிக்கிரார், “பண்லடய
அ்சு்கேளும் ெற்றும் நிலப்பி்புத்தவ அ்சு்கேளும் ெட்டுகெ,
அடிலெ்கேலளயும் பண்ல் இணைக் குடியா அனைவர்்கேலளயும் சு்ண்டும்
அங்்கேங்்கேளா்கே இருந்த அனை என்பதில்லல, ொரா்கே [ஏங்ம்கேல்லஸ
கெற்க்கோளிடுகிரார்]
'நவீ அனை
பி்திநிதித்தவ
அ்சும்,
மூலத அனைத்திற்்கோ்கே கூலி-உலழப்லப சு்ண்டும் ்கேருவியா்கே
உள்ளத...'”
மலனின் எழுதகிரார், உண்லெயில்: “ஒரு
குடிய்சுதான்
முதலாளித்தவத்திற்கு
மி்கேவும்

ஜ அனைநாய்கேக்
ாத்கேொ அனை

அ்சியல்
்கேவ ொ்கே
உள்ளத…
அல அனைவருக்கும்
வாக்குரிலெலய,
ஏங்ம்கேல்ஸ்
மபரிதம்
திட்டவட்டொ்கே,
முதலாளித்தவ
கெலாதிக்்கேத்திற்்கோ அனை
ஒரு
்கேருவியா்கே
்கேருதி அனைார் என்பலதயும் நாம் ்கேவ அனைத்தில் ம்கோள்ள கவண்டும்.
அவர் கூறுகிரார்… அல அனைவருக்குொ அனை வாக்குரிலெ என்பத
'மதாழலாள வர்க்்கே முதிர்ச்சிக்்கோ அனை ஒரு குறியீடு; நவீ அனை
அ்சியலும் இலதத் தவி் கவமரான்றுொ்கே இருக்்கோத,
ஒருகபாதம் இருக்்கேவும் முடியாத.'” [12]

மூன்ராவத:
முதலாளித்தவத்திற்கு
முடிவு
்கேட்டவும்
க ா லி த்லதக் ்கேட்டலெக்்கே மதாடங்்கேவும் ெற்றும் வர்க்்கே
சு்ண்டல்்கேள் அல அனைத்லதயும் இல்லாமதாழக்்கேவும், மதாழலாள
வர்க்்கேம் முதலாளித்தவ அ்ல
த்கேர்த்த தூக்கிமயறிந்த,
மதாழலாளர்்கேளின் ஓர் அ்ல நிறுவ கவண்டும். இத ஒரு
சிறுபான்லெக்கு எதி்ா்கே மபரும்பான்லெயின் ்கேருவியா்கே,
வ்லாற்றில் முதல் அ் ா்கே இருக்கும். இத, ்ஷ்யாவில்
க ாவியத்தக்்கேள்
கபான்ர,
உலழக்கும்
மபருந்தி்ளா அனை
ெக்்கேளின் அதி்கோ்த்திற்்கோ அனை ஜ அனைநாய்கே, சுய-நடவடிக்ல்கே
கெற்ம்கோள்ளும் அங்்கேங்்கேளின் அடிப்பலடயில், ஆயுதகெந்திய
மதாழலாள
வர்க்்கேத்தின்
அ் ா்கே
இருக்கும்.
இத,
ம ல்வந்தர்்கேளுக்கு
ஜ அனைநாய்கேொ்கேவும்
ஏலழ்கேளுக்கு
ஒடுக்குமுலரயா்கேவும் விளங்கும் முதலாளித்தவத்தின் கீழா அனை
குரூ் ஜ அனைநாய்கே நாட்கேத்திற்கு எதி்ா்கே மபருந்தி்ளா அனை
ெக்்கேளின் உண்லெயா அனை ஜ அனைநாய்கேத்லத ஸ்தாபிக்கும்.

நிலலப்பாட்டிலிருந்த,
அதாவத
வலதிலிருந்த,
கெற்க்கோளிடுகின்ர அனை. இலவ ொர்க்ஸ் ெற்றும் ஏங்ம்கேல்லஸ
தங்்கேளின் அதி்கோ்பூர்வொ அனைவர்்கேளா்கே கெற்க்கோளிட்டு, அ்சு
அழக்்கேப்படுவதில்லல, அத அதவா்கேகவ உலர்ந்த உதிர்கிரத
என்று அறிவித்த, அ்ல
உட அனைடியா்கே இல்லாமதாழக்்கே
கவண்டுமென்ர
அ்ாஜ்கேவாத
க்கோட்பாட்டாளர்்கேளின்
க்கோரிக்ல்கேலய எதிர்க்கின்ர அனைர்.
“உண்லெயின் ஒரு விடயொ்கே", மலனின் எழுதகிரார்,
“ஏங்ம்கேல்ஸ்
இங்க்கே
பாட்டாளி
வர்க்்கே
பு்ட்சியால்
முதலாளித்தவ அ்சு அழக்்கேப்படுவலதக் குறித்த கபசுகின்ர
அகதகவலளயில்,
அத
உலர்ந்த
உதிர்வத
குறித்த
வார்த்லத்கேள் க ா லி
பு்ட்சிக்குப் பின் அனை்ா அனை பாட்டாளி
வர்க்்கே அ்சுமுலர பற்றி குறிக்கிரத. ஏங்ம்கேல்லஸப் மபாறுத்த
வல்யில், முதலாளித்தவ அ்சு 'உலர்ந்த உதிர்வதில்லல',
ொரா்கே பு்ட்சியின் ஊடா்கே பாட்டாளி வர்க்்கேத்தால் 'முடிவுக்குக்
ம்கோண்டு' வ்ப்படுகிரத. பு்ட்சிக்குப் பின் அனைர் எத உலர்ந்த
உதிர்கிரத என்ரால், பாட்டாளி வர்க்்கே அ்சு அல்லத அல்அ்க உலர்ந்த உதிர்கிரத.” [14]

வ்லாற்றில் இருந்த முந்லதய அ்சு்கேலளப் கபாலன்றி, இந்த
அ்சு ஒரு வர்க்்கேமில்லா மூ்கேத்திற்கு ொறுவதற்கு இடெளித்த,
அவ்விதத்தில் அ்ல இல்லாமதாழக்கிரத, அ்சு என்பதற்கு
அப்கபாத அங்க்கே எந்த
மூ்கே கதலவயும் இருக்்கோத.
டூரிங்கிற்கு- ெறுப்பு என்ர நூலின் மூன்ராம் பதிப்பிற்்கோ அனை
ஏங்ம்கேல்ஸின்
முன்னுல்யிலிருந்த
மலனின்
கெற்க்கோளிடுகிரார், அதில் ஏங்ம்கேல்ஸ் எழுதகிரார்:

ொர்க்ஸ் ெற்றும் ஏங்ம்கேல்ஸ் இன் 1847 ்கேம்யூனிஸ்ட் ்கேட்சி
அறிக்ல்கேயிலிருந்த மதாடங்கி 1848 ெற்றும் 1851 இலடகய
பி்ான்சில் நடந்த பு்ட்சி்கே் கபா்ாட்டங்்கேலளக் குறித்த
அவர்்கேளின்
எழுத்தக்்கேள்
(பி்ான்சில்
வர்க்்கே
கபா்ாட்டங்்கேளும், லூயி மநப்கபாலியனின் பதிம அனைட்டாவத
புரூெர்) ெற்றும் பாரீஸ் ்கேம்யூன் குறித்த அவர்்கேளின்
எழுத்தக்்கேள் (பி்ான்சில் உள்நாட்டு கபார்) வல்யில்,
அவர்்கேள் பரி் இணைாெ வளர்ச்சிம ய்த ெற்றும் திடப்படுத்திய
நிலலப்பாட்டிலிருந்த, மலனின் அ்சு குறித்த அவர்்கேளின்
எழுத்தக்்கேலள மி்கேவும் ்கேவ அனைொ்கே மீளாய்வு ம ய்ய அ்சும்
பு்ட்சியும்
பலடப்பில்
ஒரு
்கேணி ொ அனை
பகுதிலய
அர்ப்பணிக்கிரார்.

அ்சு,
உண்லெயிகலகய
ஒட்டுமொத்த
மூ்கேத்தின்
பி்திநிதியா்கே
முன்னுக்கு
வருவதற்்கோ அனை
முதல்
நடவடிக்ல்கேயா அனைத
—அதாவத,
மூ்கேத்தின்
மபயரில்
உற்பத்திக் ்கேருவி்கேலள தன்வயப்படுத்தம் நி்கேழ்முலரயா அனைத—
அகத கந்த்தில், அ் ா்கே அதன் ்கேலடசி சுயாதீ அனைொ அனை
நடவடிக்ல்கேயா்கே இருக்கும்.
மூ்கே உரவு்கேளில் அ்சின்
தலலயீடு, ஒரு தலர ொற்றி ஒரு தலரயில், மில்கேமிஞ்சி
ம ன்று, பின் அனைர் அதகவ ெடிந்தவிடுகிரத. ெனிதர்்கேளாலா அனை
அ் ாங்்கேொ அனைத,
விடயங்்கேள்
மீதா அனை
நிர்வா்கேத்தாலும்,
உற்பத்தி
நி்கேழ்சிப்கபாக்கு
நலடமுலரப்படுத்தவதாலும்
பி்தியீடு ம ய்யப்படுகிரத. அ்சு 'அழக்்கேப்படுவதில்லல'.
அதகவ உலர்ந்த உதிர்கிரத. [13]

ொர்க்ஸ், மதாழலாள வர்க்்கேத்தின் இத்தல்கேய மூகலாபாய
பு்ட்சி்கே் அனுபவங்்கேளின் பகுப்பாய்விலிருந்த அ்சியல்
படிப்பில அனை்கேலள எடுத்தார், அத அ்சு அதி்கோ்த்திற்்கோ அனை
மதாழலாள வர்க்்கேத்தின் கபா்ாட்டம் ெற்றும் அத ஸ்தாபிக்கும்
அ்சின்
இயல்லபக்
குறித்த
அவரின்
புரிதல்்கேலள
ஆழப்படுத்தியதா்கே மலனின் வலியுறுத்தகிரார். அ்சு குறித்த
ொர்க்ஸ் ெற்றும் ஏங்ம்கேல்ஸின் ்கேருத்தருக்்கேள் பரி் இணைமிக்்கே
வழநடத்திய விஞ்கு விஞ்ஞா அனைபூர்வ,
டவாத, வ்லாற்று ெற்றும்
முலரயா அனை அணுகுமுலர மீதா அனை க்கேள்விலய மலனின்
மவளிப்பலடயா்கே உயர்த்தகிரார். 1848 பிம்ஞ்சு பு்ட்சிலயத்
மதாடர்ந்த அ்சு குறித்த ொர்க்சின் எழுத்தக்்கேளில் இருந்த
வளர்ச்சிலய விவாதித்த அவர் குறிப்பிடுகிரார்:

மலனின் "நவீ அனை க ா லிஸ்ட் ்கேட்சி்கேள்" என்று எவற்லர அவர்
அலழக்கிராக்ா அவற்றில் வியாபித்திருந்த திரித்தல்்கேலளத்
தாக்குகிரார், இக்்கேட்சி்கேள் அ்ாஜ்கேவாத க்கோட்பாட்டாளர்்கேலள
(anarchists அ்சு-ஒழப்பு க்கோட்பாட்டாளர்்கேள்) தாக்குவதற்்கோ்கே
ொர்க்ஸ் ெற்றும் ஏங்ம்கேல்ஸின் இந்த ்கேருத்தக்்கேலளயும்,
இதகபான்ர ்கேருத்தக்்கேலளயும் மதாழலாள வர்க்்கேத்தின்
நிலலப்பாட்டிலிருந்த அல்ல, அதாவத இடதிலிருந்த அல்ல,
ொரா்கே முதலாளித்தவ வர்க்்கேம் ெற்றும் அதன் அ்சின்

அவ்த இயங்கியல் டவாத மெய்யியலுக்கு உண்லெயா்கே
இருந்த, ொர்க்ஸ், 1848-1851 ொமபரும் பு்ட்சி்கே் ஆண்டு்கேளின்
அனுபவங்்கேலள அடித்தளொ்கே எடுக்கிரார். இங்க்கே, ஒவ்மவாரு
விடயத்லதயும் கபால, அவர் ்கேல்வியா அனைத அனுபவத்தின்
மதாகுப்பா்கே உள்ளத, ஓர் ஆழ்ந்த உல்கேளாவிய மெய்யியல்
்கேருத்தருவாலும்
ெற்றும்
வ்லாறு
குறித்த
வளொ அனை
அறிவாலும் ஒளிர்ந்தத. [15]
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பி்ான்சில் உள்நாட்டு கபார் (The Civil War in France) என்பதில்
பாரீஸ் ்கேம்யூன் பற்றிய ொர்க்சின் எழுத்தக்்கேளின் மீதா அனை
அவ்த மீளாய்வில், மலனின் இவ்வாறு ்கேருத்தல்க்கிரார்:

அதாவத
மதாழலாள
வர்க்்கேம்
"உலடக்்கே"
கவண்டியிருக்கும்
உ் இணைர்த்தகின்ரார்.

ொர்க்ஸ், ்கேற்ப அனைாவாதத்தில் தஞ் ெலடயவில்லல, இந்த
பாட்டாளி வர்க்்கே அலெப்பு ஆளும் வர்க்்கேொவதற்குரிய
தல்லியொ அனை வடிவங்்கேலளப் மபறுவதிலும், ெற்றும் மி்கேவும்
முழுலெயா்கே, மி்கேவும் சீ்ா அனை "ஜ அனைநாய்கேத்லத நிறுவுவதற்கு"
எந்த விதத்தில் இந்த அலெப்பு ஒருங்கில் இணையுகொ அந்த
தல்லியொ அனை விதம் ஏற்படுவதற்கும் இருந்த பி்ச்சில அனைக்்கோ அனை
பதிலலக் ்கேண்டறிய, பாரிய இயக்்கேத்தின் அனுபவத்திற்்கோ்கே
்கோத்திருந்தார். [16]

இந்த வாக்கியத்லதக் குறிப்பிட்டு, ்கேம்யூன் உயிக்ாடிருந்த
்கோலத்தில்,
ொர்க்ஸ்
ஏப்்ல்
1871
இல்
லூயிஸ்
கூம்கேல்ொனுக்கு (Louis Kugelmann) ஒரு ்கேடிதம் எழுதி அனைார்,
அதில் அவர் குறிப்பிட்டார்:

மதாழலாள வர்க்்கேத்தின் பு்ட்சி்கே் மூகலாபாயம் ெற்றும்
தந்திக்ாபாயங்்கேளுக்்கோ்கே, ்கேண்டுபிடித்த பயன்படுத்தக்கூடிய
விதி்கேலளக்
ம்கோண்ட
ஒரு
புரநிலல
வ்லாற்று
நி்கேழ்வுகபாக்்கோ்கே க ா லி
பு்ட்சிலயக் ல்கேயாண்ட இந்த
்கேடி அனைொ அனை, விஞ்கு விஞ்ஞா அனைபூர்வ அணுகுமுலர, அ்சும் பு்ட்சியும்
பலடப்பில்
எடுத்தக்்கோட்டப்பட்டுள்ளத.
மலனின்,
தலலெலரவா்கே இருந்தம், பு்ட்சிக்கு ொற்றீட்லடயும் அல்லத
எதிர்பு்ட்சிலயயும்
மு்கேங்ம்கோடுத்திருந்த
கபாதினும்,
இவ்விதத்தில் தான் க ாவியத் அதி்கோ்த்திற்்கோ அனை கபா்ாட்டம்
மீதா அனை க்கேள்விலய அணுகி அனைார்.
இந்த உள்ளடக்்கேத்தில், “்ஷ்ய பு்ட்சிலய ஏன் படிக்்கே
கவண்டும்?” என்று தலலப்பிட்டு கடவிட் கநார்த் வழங்கிய
இந்த மதாடர் ம ாற்மபாழவின் முதல் உல்யின் ஏழாவத
்கோ்் இணைத்லத நில அனைவுகூர்வத ெதிப்புலடயதா்கே இருக்கும்.
்ஷ்ய
பு்ட்சி
விஞ்கு விஞ்ஞா அனைபூர்வ
மூ்கே
சிந்தல அனையின்
அபிவிருத்தியில் ஒரு முக்கிய அத்தியாயொ்கே ஆழ்ந்த
ஆய்லவக் க்கோருகிரத. 1917 இல் கபால்ஷிவிக்கு்கேளின்
வ்லாற்று ாதல அனை, விஞ்கு விஞ்ஞா அனைபூர்வ டவாத மெய்யியலுக்கும்
பு்ட்சி்கே் நலடமுலரக்கும் இலடயிலா அனை இன்றியலெயா
உரலவ
எடுத்தக்்கோட்டியத
ெற்றும்
யதார்த்தத்தில்
நலடமுலரப்படுத்தியதொகும். [17]
மலனின், 1848 இன் ஐக்ாப்பிய பு்ட்சி்கேளுக்கு முன் அனைதா்கே
எழுதப்பட்ட ்கேம்யூனிஸ்ட் ்கேட்சி அறிக்ல்கேலய கெற்க்கோளிட்டு,
1848 ெற்றும் 1871 ம்பந்தொ்கே ொர்க்ஸ் ெற்றும் ஏங்ம்கேல்ஸின்
எழுத்தக்்கேள் மீதா அனை அவர் மீளாய்லவத் மதாடங்குகிரார். அத
"பாட்டாளி வர்க்்கே அதி்கோ்த்திற்்கோ அனை அடித்தளம்" அலெத்த
"முதலாளித்தவத்லத வன்முலரயா்கே தூக்கிவீசுவலத" குறித்த
கபசுகிரத, ெற்றும் அதிலிருந்த உருவாகும் அ்ல "ஆளும்
வர்க்்கேொ்கே
ஒழுங்்கேலெந்த
பாட்டாளி
வர்க்்கேொ்கே"
கு் இணைாம் ப்படுத்தகிரத.
1848
பாரிஸ்
மதாழலாள
வர்க்்கே
எழுச்சி
ெற்றும்
முதலாளித்தவ
குடிய் ால்
அத
இ்த்தக்்கேளரியுடன்
ஒடுக்்கேப்பட்டலெ, அலதத் மதாடர்ந்த டி ம்பர் 1851 இல் லூயி
மநப்கபாலியனின் ஆட்சிக்்கேவிழ்ப்பு தி ஆகியவற்றிலிருந்த,
ொர்க்ஸ் மதாலலகநாக்கு
பார்லவயுடன் தீர்ொ அனைங்்கேலள
வல்ந்திருந்தார். பதிம அனைட்டாவத புபுரூெர் (Eighteenth Brumaire)
என்ர ்கேட்டுல்யில் அவர் எழுதி அனைார்: “ ்கேல பு்ட்சி்கேளும் இந்த
[அ்சு] எந்தி்த்லத உலடத்மதறிவதற்கு பதிலா்கே இன்னும்
அதி்கே தல்லியொ அனை நிலலலெக்கு ம்கோண்டு வந்த அனை,”
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முதலாளித்த
என்பலத

அ்ல
அவர்

எ அனைத
பதிம அனைட்டாவத
புபுரூெர்
்கேட்டுல்யின்
்கேலடசி
அத்தியாயத்லத பார்த்தீ்ாயின், பிம்ஞ்சு பு்ட்சியின் அடுத்த
முயற்சி, ்கேடந்த ்கோலத்லதப் கபால, அதி்கோ்த்தவ ெற்றும்
இ்ாணுவ எந்தி்த்லத ஒரு ்கே்த்திலிருந்த ெற்மராரு ்கே்த்திற்கு
ொற்றுவதா்கே இருக்்கோத, ொரா்கே அலத உலடப்பதா்கே
இருக்கும்; கெலும் அதகவ இக்்கேண்டத்தின் எந்தமவாரு
நிஜொ அனை ெக்்கேள் பு்ட்சிக்கும் முன்நிபந்தல அனையா்கே உள்ளத.
அலதத்தான் பாரீஸில் நெத லதரியொ அனை ்கேட்சி கதாழர்்கேள்
முயற்சித்தள்ளார்்கேள் என்று நான் அறிவித்தள்ளலத நீங்்கேள்
்கோண்பீர்்கேள். [18]
பாட்டாளி
வர்க்்கே
பு்ட்சியா அனைத
முதலாளித்தவ
நாடாளுென்ரவாதத்தின் ஊழல்பீடித்த ்கேட்டலெப்பு்கேள் உட்பட
பலழய முதலாளித்தவ அ்ல
த்கேர்த்த விட்டு, அதன்
இடத்தில், முதலாளித்தவ எதிர்பு்ட்சிலய ஒடுக்குகின்ரதம்
ெற்றும் முழு க ா லி த்திற்்கோ அனை ெற்றும் ்கேம்யூனி த்திற்்கோ அனை
ொற்ரத்திற்கு
நிலலலெ்கேலள
உருவாக்குகின்ரதொ அனை
முற்றிலும் கவறுபட்ட தன்லெ ம்கோண்ட ஒரு பு்ட்சி்கே்
பாட்டாளி வர்க்்கே ஜ அனைநாய்கேத்லத நிறுவ கவண்டியிருக்கும்
என்ர ொர்க்ஸின் ்கேருத்தருலவ, பாரீஸ் ்கேம்யூனும் அதன்
இ்த்தந்கதாய்ந்த ஒடுக்குமுலரயும், பலப்படுத்தி அனை.
ொர்க்ஸ்
ொர்ச்
5,
1852
கததியிட்டு
கஜா ப்
மவய்மடமெயருக்கு (Joseph Weydemeyer) எழுதிய ்கேடிதம்
ஒன்றில் "பாட்டாளி வர்க்்கே
ர்வாதி்கோ்ம்" என்ர பதத்லத
முதன்முதலில் பயன்படுத்தி அனைார், அதில் அவர் எழுதி அனைார்:
எ அனைத த்ப்பில் புதியதா்கே இருந்தத என் அனைமவன்ரால்,
பின்வருவலத நிரூபிக்்கே கவண்டியதா்கே இருந்தத: (1)
அதாவத,
வர்க்்கேங்்கேளின்
இருப்பு,
உற்பத்தி
அபிவிருத்தியிலிருந்த
எழும்
குறிப்பிட்ட
வ்லாற்று
கபா்ாட்டங்்கேளுடன் ெட்டுகெ மதாடர்புபட்டுள்ளத (2) வர்க்்கேப்
கபா்ாட்டொ அனைத
்கேட்டாயொ்கே
பாட்டாளி
வர்க்்கே
ர்வாதி்கோ்த்திற்கு
இட்டுச்
ம ல்கிரத;
(3)
இந்த
ர்வாதி்கோ்கெ
அல அனைத்த
வர்க்்கேங்்கேலளயும்
இல்மலாழப்பதற்கும்
ெற்றும்
வர்க்்கேெற்ர
மூ்கேத்திற்கு
ொறுவதற்்கோ்கேவும் அலெகிரத. [19]
“பாட்டாளி வர்க்்கே ர்வாதி்கோ்ம்" என்ர ம ாற்பதம் குறித்த,
மலனின், பி்ான்சில் உள்நாட்டு கபார் பலடப்பின் மூன்ராம்
பதிப்பிற்்கோ அனை ஏங்ம்கேல்ஸின் 1891 கததியிட்ட முன்னுல்லய
கெற்க்கோளிடுகிரார்:
எவ்வாறிருப்பினும், யதார்த்தத்தில், அ்சு என்பத ஒரு
வர்க்்கேத்லத ெற்மராரு வர்க்்கேம் ஒடுக்குவதற்்கோ அனை ஒரு எந்தி்ம்
என்பதற்கு கூடுதலா்கே ஒன்றுமில்லல, கெலும் உண்லெயில்

அத ஜ அனைநாய்கேக் குடிய்சு என்ராலும் முடியாட்சி என்பதற்கு
குலரந்ததில்லல. …

ம ய்கிரத. மலனின் ்கோவுட்ஸ்கி மீதா அனை அவ்த தாக்குதலில்
ஒருங்குவிக்கிரார்.

பிற்பகுதியில்,
அந்த
கஜர்ென்
பிலஸ்தீனுக்கு
மீண்டுமொருமுலர, பாட்டாளி வர்க்்கே
ர்வாதி்கோ்ம் என்ர
அந்த
வார்த்லத்கேளின்
ஒட்டுமொத்த
பயங்்கே்ம்
கெகலாங்குகிரத. ரி, நல்லத, ்கே் இணைவான்்கேகள, ர்வாதி்கோ்ம்
எப்படி
இருக்குமெ அனை
நீங்்கேள்
மதரிந்த
ம்கோள்ள
விரும்புகிறீர்்கேளா? பாரீஸ் ்கேம்யூல அனைப் பாருங்்கேள். அதகவ
பாட்டாளி வர்க்்கே ர்வாதி்கோ்ம். [20]

கபர்ன்ஸ்லடனின்
திரித்தல்வாத
அறிக்ல்கேயா அனை
க ா லி த்திற்்கோ அனை முன்நிபந்தல அனை்கேளுக்்கோ அனை ்கோவுட்ஸ்கியின்
பதிலுடன் மதாடங்கும் அவர், பாட்டாளி வர்க்்கே பு்ட்சியின்
பணி நடப்பு அ்சு எந்தி்த்லதக் ்கோப்பாற்றி லவப்பதல்ல,
ொரா்கே "அலத உலடப்பதாகும்" என்று 1852 இன் மி்கே
மதாடக்்கேத்தில் ொர்க்ஸ் வலியுறுத்திய உண்லெலய ்கோவுட்ஸ்கி
தட்டிக்்கேழத்த விடுவலதச் சுட்டிக்்கோட்டுகிரார். ்கோவுட்ஸ்கிலய
கெற்க்கோளிட்டு மலனின் எழுதகிரார்:

மலனின் சுட்டிக் ்கோட்டுவலதப் கபால, ொர்க்ஸ் பி்ான்சில்
உள்நாட்டு கபார் என்பதில் முதலாளித்தவ ஜ அனைநாய்கேம் ெற்றும்
முதலாளித்தவ நாடாளுென்ரவாதத்திற்கும் ெற்றும் ்கேம்யூன்
அங்்கேத்தவர்்கேள் ்கேட்டலெக்்கே இருந்த அ்சுக்கும் இலடயிலா அனை
அடிப்பலட
கவறுபாடு்கேலளயும்,
எதிர்விக்ாதங்்கேலளயும்
வலியுறுத்தி அனைார். “்கேம்யூனின் முதல் உத்த்வால் இணை … நி்ந்த்
இ்ாணுவத்லத
ஒடுக்குவதம்,
ஆயுதகெந்தியவர்்கேலள
ம்கோண்டு அலத பி்தியீடு ம ய்வதொ்கே இருந்தத,” என்று
ொர்க்ஸ்
குறிப்பிட்டார்.
மபாலிஸ்
என்பத,
்கேம்யூனின்
"மபாறுப்பா அனை ெற்றும் எந்கந்த்திலும் ்கேலலக்்கேப்படத்தக்்கே"
மு்கேவர்்கேளா்கே ொற்ரப்பட்டார்்கேள்.
அல அனைவருக்கும் வாக்குரிலெ, கதர்ந்மதடுக்்கேப்பட்ட அல அனைத்த
பி்திநிதி்கேளும்
எத்தரு் இணைத்திலும்
பதவிநீக்்கேத்திற்கு
உட்பட்டவர்்கேள்
என்ர
உண்லெ,
அல அனைத்த
அ்சு
அதி்கோரி்கேளத
ம்பளம்
்ா ரி
மதாழலாளர்்கேள்
விட
அதி்கேொ்கே
இருக்்கோத,
நீதிொன்்கேளும்
நீதிபதி்கேளும்
கதர்ந்மதடுக்்கேப்பட்டவர்்கேளா்கே, மபாறுப்பா அனைவர்்கேளா்கே, திரும்ப
மபரத்தக்்கேவர்்கேளா்கே இருப்பார்்கேள் ஆகிய பிர கூறுபாடு்கேலள
ொர்க்ஸ் உயர்த்திக் ்கோட்டி அனைார். அல அனைத்திற்கும் கெலா்கே,
்கேம்யூன்
ஒரு
நாடாளுென்ர
அலெப்பா்கே
இருக்்கோத,
அகதகந்த்தில்
ம யல்படும்
நிர்வா்கேொ்கே,
ம யல்படும்
ட்டென்ரொ்கே இருக்கும்.
மலனின் ்கேருத்தல்க்கிரார்:
ஒரு முதலாளித்தவ ஜ அனைநாய்கேத்திலிருந்த ஒரு பாட்டாளி
வர்க்்கே
ஜ அனைநாய்கேத்திற்்கோ்கே,
ஒடுக்குகவாரின்
ஜ அனைநாய்கேத்திலிருந்த
ஒடுக்்கேப்படும்
வர்க்்கேங்்கேளின்
ஜ அனைநாய்கேத்திற்்கோ்கே, அ்சு என்பத ஒரு குறிப்பிட்ட வர்க்்கேத்தின்
"ஒடுக்குமுலரக்்கோ அனை சிரப்பு அதி்கோ்ொ்கே" இருப்பதிலிருந்த
மபரும்பான்லெ
ெக்்கேளின்
—அதாவத
மதாழலாளர்்கேள்
ெற்றும்
விவ ாயி்கேளின்—
ஒட்டுமொத்த
பலடயால்
ஒடுக்குகவால்
ஒடுக்குவதற்்கோ்கே
உலடகிரத
என்பத
கவமரங்க்கேயும்
விட
இங்க்கே
மி்கேத்
மதளிவா்கே
எடுத்தக்்கோட்டப்படுகிரத. தல்லியொ்கே இந்த மி்கே அதிர்வூட்டும்
புள்ளியில் தான், ஒருகவலள மி்கே முக்கியொ்கே அ்சு குறித்த
பி்ச்சில அனைலயப் மபாறுத்த வல்யில், ொர்க்சின் ்கேல்வி
முற்றிலும் ெரக்்கேடிக்்கேப்பட்டுள்ளத! [21]

அ்சும் பு்ட்சியும் இறுதி அத்தியாயம், அ்சு ம்பந்தொ்கேவும்
அதன்
முதலாளித்தவ
ஜ அனைநாய்கேம்
ெற்றும்
நாடாளுென்ரவாதம்
குறித்த
மபருலெபீற்ரல்்கேள்
ம்பந்தொ்கேவும்,
ொர்க்சி ம்
மீதா அனை
ந்தர்ப்பவாத
விதிவிலக்்கேல்்கேளுக்கு எதி்ா்கே விவாதத்லத அபிவிருத்தி
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கபர்ன்ஸ்லடனுக்்கோ அனை
எதிர்ப்பில் ்கோவுட்ஸ்கி எழுதி அனைார்,
“பாட்டாளி வர்க்்கே
ர்வாதி்கோ் பி்ச்சில அனைக்்கோ அனை தீர்லவ,”
“பாத்கோப்பா்கே நாம் எதிர்்கோலத்திடம் விட்டுவிடுகவாம்.” இத
கபர்ன்ஸ்லடனுக்கு எதி்ா அனை ஒரு எதிர்வாதெல்ல, ொரா்கே
உண்லெயில் இத அவருக்்கோ அனை ஒரு விட்டுக்ம்கோடுப்பாகும்,
ந்தர்ப்பவாதத்திற்கு அடிபணிவதாகும்… [22]
்கோவுட்ஸ்கியின் 1902 நூலா அனை
மூ்கே பு்ட்சி என்பலதப்
மபாறுத்த வல்யில், மலனின், ஓர் எதிர்்கோல மதாழலாளர்
அ்சின் ஆட்சி வடிவங்்கேளுக்கும் முதலாளித்தவ நாடாளுென்ர
ஜ அனைநாய்கேத்தின்
அதகபான்ரமவான்றுக்கும்
இலடயிலா அனை
அடிப்பலட ்கேருத்த கவறுபாடு்கேலளக் குறித்த ்கோவுட்ஸ்கி
உளறிக் ம்கோட்டுவதன் மீத ஒருமுல அனைப்படுகிரார்.
டச் க ா லி வாதி Anton Pannekoek, அவர் [்கோவுட்ஸ்கியின்]
நிலலப்பாடு்கேள்
மீத
லவத்த
ஒரு
விெர்  அனைத்திற்கு
்கோவுட்ஸ்கியின் பதிலுல் மீதா அனை ஒரு விெர்  அனைத்தடன் மலனின்
நிலரவு ம ய்கிரார். முந்லதயவர் 1912 இல் "பாரிய ெக்்கேள்
நடவடிக்ல்கேயும் பு்ட்சியும்" என்று தலலப்பிட்டு பி்சுரித்த ஒரு
்கேட்டுல்யில்,
"ம யலூக்்கேெற்ர
தீவி்ெயப்படலுக்்கோ்கே"
்கோவுட்ஸ்கிலய விெர்சித்திருந்தார். Pannekoek அப்கபாத,
க்ா ா லுக்ம ம்கபர்க் உட்பட ந்தர்ப்பவாதம் மீதா அனை இடத
விெர் ்கேர்்கேளுடன் அலடயாளம் ்கோ் இணைப்பட்ட ஒரு
மூ்கே
ஜ அனைநாய்கேவாதியா்கே இருந்தார். 1920 ்கேளில் அவர் அதிதீவி்இடத நிலலப்பாடு்கேலள ஏற்ரதடன், பின் அனைர் க ாவியத்விக்ாத அ்சு முதலாளித்தவ நிலலப்பாடு்கேலள தழுவி அனைார்.
மலனினின்
்கேருத்தப்படி,
Pannekoek
அவ்த
1912
எதிர்விவாதத்தில், பாட்டாளி வர்க்்கே பு்ட்சியின் பணி "அ்சு
அதி்கோ்
்கேருவி்கேலளயும்",
"ஆளும்
சிறுபான்லெயின்
அலெப்லபயும்" அழப்பதாகும் என்று எழுதியிருந்தார்.
்கோவுட்ஸ்கி
அவ்த
பதிலுல்யில்,
Pannekoek
அ்ாஜ்கேவாதத்லத
கநாக்கி
ம ல்வதா்கே
குற்ரஞ் ாட்டி
எழுதல்கேயில்: “இதவல்யில், மூ்கே ஜ அனைநாய்கேவாதி்கேளுக்கும்
அ்ாஜ்கேவாத
க்கோட்பாட்டாளர்்கேளுக்கும்
இலடயிலா அனை
வித்தியா ம்
இதில்
தான்
உள்ளடங்கி
உள்ளத:
முந்லதயவர்்கேள்
அ்சு
அதி்கோ்த்லதக்
ல்கேப்பபற்ர
விரும்பி அனைார்்கேள், அகதகவலளயில் பிந்லதயவர்்கேகளா அலத
அழக்்கே விரும்பி அனைார்்கேள். Pannekoek இ்ண்லடயும் ம ய்ய
விரும்புகிரார்.”
மலனின்
எழுதகிரார்:
“ மூ்கே
ஜ அனைநாயவாதி்கேளுக்கும்
அ்ாஜ்கேவாத
க்கோட்பாட்டாளர்்கேளுக்கும்
இலடயிலா அனை

வித்தியா ம் குறித்த அவ்த [்கோவுட்ஸ்கியின்] வல்யலர
முற்றிலும்
தவரா அனைத,
ொர்க்சி ம்
முழுலெயா்கே
ம்கோச்ல ப்படுத்தப்பட்டு திரிக்்கேப்படுகிரத.”
ொர்க்ஸ் ெற்றும் ஏங்ம்கேல்ஸின் எழுத்தக்்கேள் மீதா அனை மலனினின்
மீளாய்வு விரிவா்கே எடுத்தக்்கோட்டுவலதப் கபால, ொர்க்சி ம்
நடப்பு அ்ல
த்கேர்ப்பலத எதிர்க்கிரத என்றுல்ப்பத
முற்றிலும் தவரா அனைதாகும். வித்தியா ம் என் அனைமவன்ரால்
அ்ாஜ்கேவாத க்கோட்பாட்டாளர்்கேள் மதாழலாள வர்க்்கேத்தால்
ஒரு புதிய, பாட்டாளி வர்க்்கே அ்சு ஸ்தாபிக்்கேப்படுவலத
எதிர்க்கிரார்்கேள், ஆ அனைால் அத இல்லாெல் முதலாளித்தவ
வர்க்்கேத்தின் படும்கோலல ஒடுக்குமுலரக்கு எதி்ா்கே மதாழலாள
வர்க்்கேத்தால் தன்ல அனை பாத்கோத்தக் ம்கோள்ளகவ இயலாத.
அல அனைத்த அதி்கோ் வடிவங்்கேலளயும் நி்ா்கேரித்த அ்ாஜ்கேவாத
க்கோட்பாட்டாளர்்கேளின் நி்ா்கேரிப்புக்கு, ஏங்ம்கேல்ஸ், "அதி்கோ்ம்
குறித்த" என்று தலலப்பிட்ட 1873 ்கேட்டுல் ஒன்றின் ஒரு
பந்தியில் ெ்் இணைஅடியா்கே பதில் அளிக்கிரார், இத அ்சும்
பு்ட்சியும் பலடப்பில் மலனி அனைால் கெற்க்கோளிடப்படுகிரத:
ஆ அனைால் அதி்கோ்-எதிர்ப்புவாதி்கேள் (anti-authoritarians) அ்சியல்
நிலல ஒக்யடியில் இல்லாமதாழக்்கேப்பட கவண்டும், அதவும்
அதற்கு பிரப்பளித்த மூ்கே நிலலலெ்கேள் அழக்்கேப்படுவதற்கு
முன்பா்கேகவ, அழக்்கேப்பட கவண்டுமெ அனை க்கோருகிரார்்கேள்.
அவர்்கேள், அதி்கோ்த்லத அழப்பகத மூ்கேப் பு்ட்சியின் முதல்
நடவடிக்ல்கேயா்கே இருக்்கே கவண்டுமெ அனை க்கோருகிரார்்கேள். இந்த
்கே அனைவான்்கேள்
எப்கபாகதனும்
ஒரு
பு்ட்சிலயக்
்கேண்டிருக்கிரார்்கேளா? ஒரு பு்ட்சியா அனைத நிச் யொ்கே அங்க்கே
முற்றிலும் அதி்கோ் விடயொ்கே இருக்கிரத; அத, ெக்்கேளின்
ஒரு
பிரிவி அனைர்
தப்பாக்கி்கேலளயும்,
ஈட்டி்கேலளயும்,
பீ்ங்கி்கேலளயும் ம்கோண்டு ெற்மராரு பிரிவி அனைர் மீத தங்்கேளின்
விருப்பத்லதத் திணிக்கும் ஒரு நடவடிக்ல்கேயாகும், அலவ
அல அனைத்தம் மபரிதம் அதி்கோ் வழவல்கேயா்கே இருக்கும்.
மஜயிக்கும்
த்ப்பு,
பிற்கபாக்குவாதிக்்கேளிடம்
இருந்த
ல்கேப்பற்றிய அதன் ஆயுதங்்கேளா அனை பயங்்கே்வாத ்கேருவி்கேலளக்
ம்கோண்டு அதன் ஆட்சிலயப் கப் இணை கவண்டியிருக்கும். பாரீஸ்
்கேம்யூன்
முதலாளித்தவத்திற்கு
எதி்ா்கே
அந்த
ஆயுதகெந்தியவர்்கேளின்
அதி்கோ்த்லதப்
பயன்படுத்தி
இருந்திருக்்கோவிட்டால், ஒரு நாளுக்கு அதி்கேொ்கே அத
நீடித்திருக்குொ? அதற்கு எதிர்மு்் இணைா்கே, அந்த அதி்கோ்த்லத
அத மி்கேவும் குலரவா்கே பயன்படுத்திவிட்டமத அனை நாம்
பழ ாட்ட முடியாதா? ஆ்கேகவ இ்ண்டு விடயங்்கேளில் ஒன்று:
அதி்கோ்-எதிர்ப்புவாதி்கேள் (anti-authoritarians) அவர்்கேள் என் அனை
கபசிக்
ம்கோண்டிருக்கிரார்்கேள்
என்பலத
அறியாெகலகய
கபசுகிரார்்கேள், இவ்விடயத்தில் அவர்்கேள் குழப்பத்லதத் தவி்
கவமரான்லரயும் உருவாக்்கேவில்லல; அல்லத அவர்்கேள்
மதரிந்கத கபசுகிரார்்கேள் என்ரால், இவ்விடயத்தில் அவர்்கேள்
பாட்டாளி வர்க்்கேத்தின் ம யலலக் ்கோட்டிக்ம்கோடுக்கிரார்்கேள்.
இ்ண்டு விடயத்திகலயும் அவர்்கேள் பிற்கபாக்குத்த அனைத்திற்கு
ெட்டுகெ க லவயாற்றுகிரார்்கேள். [23]
மலனின், அ்சும் பு்ட்சியும் பலடப்பில்,
அ்ாஜ்கேவாதத்திற்கும்
இலடயிலா அனை
பின்வருொறு மதாகுத்தளிக்கிரார்:

ொர்க்சி த்திற்கும்
வித்தியா த்லத
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ொர்க்சிஸ்டு்கேளுக்கும் அ்ாஜ்கேவாத க்கோட்பாட்டாளர்்கேளுக்கும்
இலடயிலா அனை வித்தியா ம் இதில் உள்ளடங்கியுள்ளத: (1)
முன் அனைவர்்கேளுக்கு, அ்ல முழுலெயா்கே அழக்கும் கநாக்்கேம்
இருந்தாலும், இந்த கநாக்்கேம் ஒரு க ா லி
பு்ட்சியால்
வர்க்்கேங்்கேள்
ஒழக்்கேப்பட்ட
பின் அனைர்,
க ா லி ம்
ஸ்தாபிக்்கேப்பட்டு அ்சு உலர்ந்த உதிருவதற்கு இட்டு ம ன்ர
பின் அனைர் ெட்டுகெ ல்கேவ்ப்மபர முடியுமென்பலத ஏற்றுக்
ம்கோள்கின்ர அனைர்; பிந்லதயவர்்கேகளா, 24 ெணி கந்த்திற்குள்
அ்சு
முழுலெயா்கே
அழக்்கேப்பட
கவண்டுமெ அனை
விரும்புகிரார்்கேள்,
அதகபான்று
இல்லாமதாழப்பதற்்கோ அனை
நிலலலெ்கேலள இவர்்கேள் புரிந்த ம்கோள்வதில்லல; (2)
முன் அனைவர்்கேள், பாட்டாளி வர்க்்கேம் அ்சியல் அதி்கோ்த்லத
மவன்ரதம்,
பலழய
அ்சு
எந்தி்த்லத
முழுலெயா்கே
தூக்கிமயறிந்த விட்டு, அதனிடத்தில் ்கேம்யூன் கபான்ர
வல்கேப்பட்ட ஆயுதகெந்திய மதாழலாளர்்கேளின் ஓர் அலெப்லப
உள்ளடக்கிய ஒன்லரக் ம்கோண்டு பி்தியீடு ம ய்வலத
அங்கீ்கேரிக்கின்ர அனைர்; பிந்லதயவர்்கேகளா, அ்சு எந்தி்த்தின்
அழப்லப அறிவுறுத்தி அனைாலும், அதனிடத்தில் பாட்டாளி வர்க்்கேம்
எலத நிலலநிறுத்தம் என்கரா, எவ்வாறு அதன் பு்ட்சி்கே்
அதி்கோ்த்லதப் பயன்படுத்தம் என்பலதக் குறித்கதா முற்றிலும்
எந்த மதளிவா அனை ்கேருத்தமின்றி உள்ள அனைர்; அ்ாஜ்கேவாத
க்கோட்பாட்டாளர்்கேள், அ்சு அதி்கோ்த்லத பு்ட்சி்கே் பாட்டாளி
வர்க்்கேம் பயன்படுத்தவலதக் கூட நி்ா்கேரிக்கிரார்்கேள்; (3)
முன் அனைவர்்கேள்,
பு்ட்சிக்்கோ்கே
மதாழலாளர்்கேலள
தயார்
ம ய்வதற்்கோ அனை ஒரு ்கேருவியா்கே நவீ அனை அ்ல ப் பயன்படுத்த
வலியுறுத்தகிரார்்கேள்;
பிந்லதயவர்்கேகளா
இலத
நி்ா்கேரிக்கிரார்்கேள். [24]
ொர்க்சி ம்
மீதா அனை
அடித்தளெற்ர
முட்டாள்த அனைொ அனை
மபாய்லெப்படுத்தலும் ெற்றும் அதன் மபயரில் முதலாளித்தவ
ஜ அனைநாய்கே பி்லெ்கேளத ஊக்குவிப்பும், Pannekoek க்கு
்கோவுட்ஸ்கியின் பதிலில் இருந்த மலனின் கெற்க்கோளிட்ட ஒரு
பந்தியில் மதாகுத்தளிக்்கேப்படுகிரத:
மபாத கவலலநிறுத்தத்தின் கநாக்்கேம் ஒருகபாதம் அ்ல
அழப்பதற்்கோ்கே இருக்்கே முடியாத, ொரா்கே சில குறிப்பிட்ட
பி்ச்சில அனை்கேள்
மீத
அ் ாங்்கேத்திடம்
இருந்த
விட்டுக்ம்கோடுப்பு்கேலளப் மபறுவதற்க்கோ, அல்லத பாட்டாளி
வர்க்்கேத்லத
பாதி
வழயில்
ந்திக்்கே
விரும்பும்
ஒரு
அ் ாங்்கேத்லதக்
ம்கோண்டு
விக்ாதம்
ம்கோண்ட
ஓர்
அ் ாங்்கேத்லத பி்தியீடு ம ய்வதா்கேகவா ெட்டுகெ இருக்்கே
முடியும்… ஆ அனைால், எந்தமவாரு நிலலலெ்கேளின் கீழும்,
ஒருகபாதம் அத (விக்ாதொ அனை ஓர் அ் ாங்்கேத்தின் மீத ஒரு
பாட்டாளி வர்க்்கே மவற்றியா அனைத) அ்சு அதி்கோ்த்தின்
ஒழப்புக்கு இட்டுச் ம ல்லாத; அத அ்சு அதி்கோ்த்திற்குள்
க்தி்கேளுக்கு இலடயிலா அனை ஒரு குறிப்பிட்ட ொற்ரங்்கேளுக்கு
ெட்டுகெ இட்டுச் ம ல்ல முடியும் … அப்படியாயின், நெத
அ்சியல் கபா்ாட்டத்தின் இலக்கு, முன்பிருந்தலதப் கபாலகவ,
நாடாளுென்ரத்தில் மபரும்பான்லெ மபறுவதற்்கோ அனை வழவல்கே
மூலொ்கே
அ்சு
அதி்கோ்த்லத
ல்கேப்பற்றுவதா்கேவும்,
அ் ாங்்கேத்தின்
எஜொ அனை்ா்கே
நாடாளுென்ரத்லத
ொற்றுவதா்கேவும் இருந்தவிடுகிரத. [25]
* * *

பி்ான்சில் உள்நாட்டு கபார் மீதா அனை அவர் மீளாய்வில்,
மலனின், பாரீஸ் ்கேம்யூனுக்கு ொர்சின் விலடயிறுப்பு குறித்த
எழுதகிரார்:
ஆ அனைால் ொர்க்ஸ், அவக் குறிப்பிட்டவாறு, "ம ார்க்்கேத்லதகய
நடுநடுங்்கே லவத்த" ்கேம்யூன் அங்்கேத்தவர்்கேளின் ா்கே வாதம்
குறித்த ெட்டும் உற் ா்கேத்கதாடு இருக்்கேவில்லல. அவர், பாரிய
பு்ட்சி்கே்
இயக்்கேம் அதன்
கநாக்்கேத்லத
எட்டவில்லல
என்ராலும், அலத பி்ொண்ட முக்கியத்தவம் ம்கோண்ட ஒரு
வ்லாற்று அனுபவொ்கே, உல்கே பாட்டாளி வர்க்்கே பு்ட்சியில்
ஒரு
குறிப்பிட்ட முன்க அனைற்ரொ்கே,
நூற்றுக்
்கே் இணைக்்கோ அனை
கவலலத்திட்டங்்கேள்
ெற்றும்
விவாதங்்கேலள
விட
நலடமுலரயில் ஒரு மி்கே முக்கிய படியா்கே பார்த்தார். இந்த
அனுபவத்லத பகுத்தா்ாய்வதற்கு, அதன் தந்திக்ாபாயங்்கேளில்
இருந்த படிப்பில அனை்கேலளப் மபறுவதற்கு, அத வழங்கிய புதிய
மவளிச் த்தில் அவர் தத்தவத்லத ெறுஆய்வு ம ய்வதற்கு —
அதகபான்ர பி்ச்சில அனை ொர்க்ஸார்க்ஸுக்கு கிலடத்த அனை. [26]
பாரீஸ்
்கேம்யூன்
மீதா அனை
ொர்க்சின்
அணுகுமுலரயும்,
ொர்க்சி த்தின்
தத்தவார்த்த
ெ்புக்கு
மலனினின்
அணுகுமுலரயும், ெற்றும் அக்கடாபர் பு்ட்சிலய கநாக்கிய
நெத இன்லரய அணுகுமுலரயும் அதகபாலகவ உள்ளத.
ொர்க்ஸ் ெற்றும் மலனில அனை ெட்டுகெ மபாறுத்த வல்யில்,
இத்தல்கேய ொமபரும் கபா்ாட்டங்்கேளின் படிப்பில அனை்கேலளக்
குறித்தம் ெற்றும் அவர்்கேள் எடுத்தக்்கோட்டிய தத்தவார்த்த
ெற்றும் வ்லாற்று பி்ச்சில அனை்கேலளத் தீர்ப்பதற்குொ அனை ஒரு
பகுப்பாய்வும், உள்ளீர்ப்பும் மி்கே மநருக்்கேொ்கே ெ்கோலத்திய
அ்சியல் அபிவிருத்தி்கேள்
ம்பந்தொ்கே உள்வாங்்கேப்பட்ட அனை
ெற்றும் நடத்தப்பட்ட அனை, ஆ்கேகவ ்ஷ்ய பு்ட்சிலய இன்று நாம்
நில அனைவு கூர்வதம் அவ்வாகர.
“இடத" என்கரா அல்லத "க ா லிஸ்ட்" என்று கூட ப்கேட்டு
கவடமிடும்
பல்கவறு
குட்டி-முதலாளித்தவ
வர்க்்கே
அலெப்பு்கேள்,
உண்லெயில்,
ஏ்கோதிபத்தியம்
ெற்றும்
முதலாளித்தவ
அ்சுடன்
அணிக ர்ந்த
வருகின்ர
அகதகவலளயில், அலவ அக்கடாபர் பு்ட்சிக்கு ஒன்று
அலட்சியொ்கேகவா அல்லத அதி்கேரித்தளவில் விக்ாதொ்கேகவா
உள்ள அனை, ஏம அனைன்ரால் அலவ மதாழலாள வர்க்்கேத்திற்கு
விக்ாதொ்கே
உள்ள அனை
என்பகதாடு,
இன்லரய
முதலாளித்தவத்லத அத தூக்கிவீசுவலத எதிர்க்கின்ர அனை.
ஆ அனைால்
முன்ம அனைாருகபாதம்
இல்லாத
இன்லரய
முதலாளித்தவ
மநருக்்கேடியாலும்
ெற்றும்
பு்ட்சி்கே்
கபா்ாட்டத்தின் ஒரு புதிய ்கோல்கேட்டம் உருவாவதில் இருந்தம்
மதாழலாள
வர்க்்கேம்
மு்கேங்ம்கோடுக்கும்
பணி்கேளுக்கு
"அக்கடாபர்
படிப்பில அனை்கேள்"
ஆழ்ந்த
மதாடர்பு்கேலளக்
ம்கோண்டுள்ள அனை. அக்கடாபர் பு்ட்சியா அனைத நெத இக்்கோலத்தின்
அ்சியல்
ம்பவங்்கேளுடன் உள்ளார்ந்த ஒத்தத்தன்லெலயக்
ம்கோண்டுள்ளத.

ஏ்கோதிபத்தியம் ெற்றும் அ்சும் பு்ட்சியும் ஆகியவற்றில்
மலனின் ்கேண்டறிந்த கபாக்கு்கேள் — அதாவத, அ்சு-ஏ்கேகபா்கே
முதலாளித்தவத்தின் வடிவில் பி்ொண்டொ அனை நிதிய ெற்றும்
மபருநிறுவ அனை ஏ்கேகபா்கேங்்கேளும் (கூகுள், அகெ ன், ஆப்பிள்
ெற்றும் சிஐஏ ெற்றும் மபன்ட்கேன் இவற்லர நில அனைத்த

பாருங்்கேள்) ஏ்கோதிபத்திய அ்சும் முன்பினும் மநருக்்கேொ்கே
ஒருங்கில் இணைந்தள்ள அனை; அ்சின் ஒடுக்குமுலர எந்தி்த்தின்
அசு்த்த அனைொ அனை வளர்ச்சி ெற்றும் தர்நாற்ரம் வீசும் ஜ அனைநாய்கே
வடிவங்்கேள் (அல அனைத்த ஏ்கோதிபத்திய அ் ாங்்கேங்்கேளாலும்
ெற்றும் நியூ கயார்க் லடம்ஸின் "ெனித உரிலெ்கேள்"
ஏ்கோதிபத்தியங்்கேளாலும்
பு்கேழப்பட்ட,
்கேட்டகலானியாவில்
இ்ாணுவ
ஒடுக்குமுலர,
பி்ான்சில்
அவ ்்கோல
உத்த்வால் இணை்கேலளக்
ம்கோண்ட
ஆட்சி,
கஜர்ென்
நாடாளுென்ரத்தில்
நவ-பாசி வாதி்கேள்
நுலழந்திருப்பத,
அமெரிக்்கோவில்
தளபதி்கேள்
ெற்றும்
கவால்
ஸ்ட்ரீட்
பில்லிய அனைர்்கேளின் ஓர் அ் ாங்்கேம்) ஆகியலவ மலனினின்
நாட்்கேலள விட பல ெடங்கு முன்க அனைறியலவயா்கே உள்ள அனை.
ஏ்கோதிபத்தியம் மீண்டுமொருமுலர எலத கநாக்கி பாய்ந்த
ம ன்று ம்கோண்டிருக்கிரகதா, உல்கே கபார், ஓர் அணுஆயுத
ெனிதயி அனை படும்கோலல்கேள்
ெற்றும் ெனிதயி அனை நா்கேரீ்கே
அழலவக் ம்கோண்டு அச்சுறுத்தகிரத.
இந்த விரிவுல்்கேள் உட்பட ்ஷ்ய பு்ட்சியின் நூற்ராண்டு
நில அனைவாண்டு நில அனைவுகூர்தலுடன், நான்்கோம் அகிலத்தின்
அல அனைத்தல்கேக் குழு (ICFI), எழுச்சி மபற்றுவரும் உல்கே
க ா லி ப்
பு்ட்சிக்்கோ்கே
மதாழலாள
வர்க்்கேத்லத
மதளிவுபடுத்தவத, ்கேல்வியூட்டுவத ெற்றும் அ்சியல்ரீதியில்
ஆயுதபாணியாக்குவத எ அனை மலனின் ெற்றும் ட்ம்ாட்ஸ்கியின்
பாலதலய பின்மதாடர்கிரத.
* * *
குறிப்பு்கேள்:
[1] Trotsky History of the Russian Revolution (Chicago: 2008), p. 709.
[2] Ibid., p. 710.
[3] Lenin Collected Works Volume 23 (Moscow: 1977), p. 106.
[4] Lenin State and Revolution (International Publishers, New York: 1988), pp. 5-6.
[5] Trotsky History of the Russian Revolution (Chicago: 2008), pp. 304-305.
[6] Alexander Rabinowitch Prelude to Revolution, (Indiana University Press: 1991), pp. 82-83.
[7] Rabinowitch The Bolsheviks Come to Power (Chicago and Ann Arbor: 2004), p. 109.
[8] Ibid., p. 94.
[9] Lenin Collected Works Volume 25 (Moscow: 1964), pp. 177-78.
[10] Ibid., pp. 366, 368.
[11] Lenin State and Revolution (International Publishers, New York: 1988), p. 9.
[12] Ibid., p. 14.
[13] Ibid., p. 16.
[14] Ibid., p. 17.
[15] Ibid., p. 26.
[16] Ibid., p. 36.
[17] North, et al. Why Study the Russian Revolution? Volume 1 (Oak Park, Michigan: 2017) p. 19.
[18] Lenin State and Revolution (International Publishers, New York: 1988), p. 33.
[19] Ibid., p. 29.
[20] Lenin Marxism on the State (Moscow: 1972), pp. 56-57.
[21] Lenin State and Revolution (International Publishers, New York: 1988), p. 38.
[22] Ibid., p. 89.
[23] Ibid., p. 53.
[24] Ibid., pp. 94-95.
[25] Ibid., p. 99.
[26] Ibid., p. 32.

14 - From the July Days to the Kornilov coup: Lenin’s The State and Revolution

