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அக்டடோபரில

டபோலஷிவிக்குகள் அதிகோரத்காரத்திகாரத்தை காரத்தகப்பற்றுிகாரத்தைல:
சதியோ அலலது புரட்சியோ?
டேவிட ட நோர்த,

மக்கள்

மீது ஒரு ரு ககநோடுங்டகநோல் சர்் சர்வநோதிகநோரததிகாரத்தாதிகாரத்தை திணிக்க

தீர்மநோனமநோக இருந்ாதிகாரத்தை, விரல்விடடு எண்ணக்கூடிய இரக்கமற்ற
கிளர்ச்சியநோளர்களநோல் ரு கசயற்படுதாதிகாரத்தைப்படே ஒரு திடீர் ஆடசிக்
கவிழ்ப்ப,
அல்லது
ஆடசிக்கவிழ்ப்ப
சதிடய,
ரஷ்ய
பரடசியநோகும்
என்பது
மநோர்க்சிச-விடரநோாதிகாரத்தை
இலக்கிய
மூலச்சரக்குகளில் ஒன்றநோக இருக்கிறது. அந்ாதிகாரத்தை ் சர்வநோாதிகாரத்தைததின்படி,
டபநோல்ஷிவிக் கடசியநோனது 1917 க்கு முன்னர் இருந்ாதிகாரத்தை ஒரு
சிறிய
கன்திகாரத்தன
என்பாதிகாரத்தைற்கு
டமலதிகமநோக
ட் சர்வரு கறநோன்றுமில்திகாரத்தல, அததுேன் அது அதிகநோரததிற்கு ் சர்வர
முடிந்ாதிகாரத்தைரு காதிகாரத்தைன்றநோல் அாதிகாரத்தைற்கு கநோரணம் பரடசியநோல் விதிகாரத்தளந்ாதிகாரத்தை
பநோரிய குழப்பததிகாரத்தாதிகாரத்தை அாதிகாரத்தைனநோல் சுரண்ே முடிந்ாதிகாரத்தைாதிகாரத்தைநோகும்.
ஆனநோல் ரு கமநோதாதிகாரத்தை குழப்பததிற்கும் கநோரணமநோன அந்ாதிகாரத்தை பரடசி
எங்டக இருந்து ் சர்வந்ாதிகாரத்தைது? ஹநோர்் சர்வநோர்ட பல்கதிகாரத்தலக்கழக
் சர்வரலநோற்றநோளர் ரிச்சநோர்ட திகாரத்தபப்ஸ் ் சர்வலியுறுததுதிகாரத்தகயில், அந்ாதிகாரத்தை
பரடசி
முற்றிலுமநோக
பிததுப்பிடிதாதிகாரத்தை
பததிஜீவிகளின்
ட் சர்வதிகாரத்தலகளநோல்
ஏற்படோதிகாரத்தைநோகும்,
" நோம்
அ் சர்வற்திகாரத்தற,
பததிஜீவிகளின் அதிகநோர ட் சர்வடதிகாரத்தக என்று ் சர்வதிகாரத்தரயறுக்கிடறநோம்.
அ் சர்வர்கள், மக்களின் நிதிகாரத்தலதிகாரத்தமகதிகாரத்தள முன்டனற்று் சர்வாதிகாரத்தைற்கநோன
பரடசியநோளர்களநோக இருக்கவில்திகாரத்தல மநோறநோக மக்கள் மீது
ரு கசல்் சர்வநோக்கு ரு கசலுதது் சர்வாதிகாரத்தைற்கநோகவும் மற்றும் அ் சர்வர்களின்
ரு கசநோந்ாதிகாரத்தை
கருததுவிளக்கங்கதிகாரத்தள
மறுசீரதிகாரத்தமததுக்
ரு ககநோள்் சர்வாதிகாரத்தைற்கநோகவும் இருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்” என்கிறநோர். 2
1980 களில் இருந்து எண்ணற்ற ் சர்வரலநோற்றநோளர்கள்,
1917 க்கு முந்திகாரத்தாதிகாரத்தைய ரஷ்ய ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கததிகாரத்தாதிகாரத்தையும்
மற்றும் அாதிகாரத்தைன் அரசியல் ் சர்வநோழ்க்திகாரத்தகதிகாரத்தயயும் குறிதது மிகவும்
விரி் சர்வநோன
சிததிரததிகாரத்தாதிகாரத்தை
் சர்வழங்க
முயன்றிருக்கிறநோர்கள்.
இதாதிகாரத்தைதிகாரத்தகய பணிகளில் சிறப்பநோனதிகாரத்த் சர்வ, அந்ாதிகாரத்தை மக்களிதிகாரத்தேடய
என்ன
ேந்ாதிகாரத்தை
ரு ககநோண்டிருந்ாதிகாரத்தைது
என்ற
பரிாதிகாரத்தைதிகாரத்தல
் சர்வநோசகர்களுக்கு ் சர்வழங்கு் சர்வதுேன், 1917 க்கு முன்பிருந்டாதிகாரத்தை
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கததிற்குள் ரு கசல்் சர்வநோக்குமிக்க அரசியல்
பிரசன்னததிகாரத்தாதிகாரத்தை
டபநோல்ஷிவிக்குகள்
ஸ்ாதிகாரத்தைநோபிததிருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்
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என்பதிகாரத்தாதிகாரத்தையும்
எடுததுக்கநோடடுகின்றன.
ஒரு
கநோலததில்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கததின் பிரசிததிரு கபற்ற அதிகாரத்தமப்பகளுக்குள்
பலமநோன இேததிகாரத்தாதிகாரத்தைக் ரு ககநோண்டிருந்ாதிகாரத்தை ரு கமன்ஷிவிக்குகள், 1914
் சர்வநோக்கில்,
டபநோல்ஷிவிக்குகளின்
எழுச்சிக்கு
முன்னநோல்
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலகீழநோக பின்னதிகாரத்தேவில் இருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள். ஆகட் சர்வ 1917 க்கு
முந்திகாரத்தாதிகாரத்தைய
ரஷ்ய
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்
இயக்கததின்
அபிவிருததிக்குள்
அனுப் சர்வரீதியிலநோன-அடிதாதிகாரத்தைளததிலநோன
ஆரநோய்ச்சிதிகாரத்தய
டபரநோசிரியர்
ரிச்சநோர்ட
திகாரத்தபப்ஸ்
கண்டிததிருப்பதில் ஆச்சரியப்படு் சர்வாதிகாரத்தைற்கு ஒன்றுமில்திகாரத்தல.
டசநோவியத ஒன்றியததிலும் அததுேன் டமற்கிலும்,
அதுவும் குறிப்பநோக அரு கமரிக்கநோவில், அ் சர்வர்களின்
டபரநோசிரியர்களநோல் ் சர்வழி ேதாதிகாரத்தைப்படே ரு கபருந்திரளநோன
படேப்படிப்ப மநோண் சர்வர்கள், பரடசிக்கு முந்திகாரத்தாதிகாரத்தைய
ரஷ்யநோவில் ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர் தீவிரதாதிகாரத்தைன்திகாரத்தம குறிதாதிகாரத்தை
சநோன்றுகதிகாரத்தள
ரு க் சர்வளிப்படுததும்
ம்பிக்திகாரத்தகயில்,
் சர்வரலநோற்று ஆாதிகாரத்தைநோரங்கதிகாரத்தளரு கயல்லநோம் அடியிலிருந்து
கிளறிப்பநோர்ததிருந்ாதிகாரத்தைனர்.
அாதிகாரத்தைன்
விதிகாரத்தளவுகளநோக,
மிகவும்
அர்தாதிகாரத்தைமற்ற
சம்ப் சர்வங்கள்
மற்றும்
பள்ளிவிபரங்கடளநோடு
நிதிகாரத்தறந்ாதிகாரத்தை
ரு கபரிய
ரு கபரிய
கனமநோன
பதாதிகாரத்தைகங்கள்
இருக்கின்றன,
் சர்வரலநோறு
எப்டபநோதும் ஆர்் சர்வமூடேக் கூடியாதிகாரத்தைநோக இருக்கின்ற
டபநோதினும்,
அந்ாதிகாரத்தை
் சர்வரலநோற்று
பதாதிகாரத்தைகங்கடளநோ
ரு க் சர்வற்றுதிகாரத்தரகளநோக
மற்றும்
டசநோர்வூடடு் சர்வன் சர்வநோக
இருக்கின்றன என்பதிகாரத்தாதிகாரத்தைடய நிரூபிக்கின்றன. 3
டபநோல்ஷிவிக்குகளநோல் அதிகநோரம் திகாரத்தகப்பற்றப்படு் சர்வாதிகாரத்தைற்கு
முந்திகாரத்தாதிகாரத்தைய ாதிகாரத்தைசநோப்ாதிகாரத்தைததில் ரஷ்ய ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கததினது
அரசியல் அபிவிருததி குறிததுரு க் சர்வநோரு சிறிய பநோர்திகாரத்த் சர்வதிகாரத்தய
அளிக்க,
அதாதிகாரத்தைதிகாரத்தகய
சில
"கனமநோன
ரு கபரிய
பதாதிகாரத்தைகங்கதிகாரத்தளயும்"
நோன் பயன்படுததுட் சர்வன், அததுேன்
அ் சர்வர்களின்
"அர்தாதிகாரத்தைமற்ற
சம்ப் சர்வங்கள்
மற்றும்
பள்ளிவிபரங்கதிகாரத்தளயும்" இதில் டமற்டகநோளிடடுக் கநோடடுட் சர்வன்.

1905 பரடசியின் டாதிகாரத்தைநோல்வி, பரடசிகர அதிகாரத்தமப்பகளின்
எண்ணிக்திகாரத்தகசநோர்ந்ாதிகாரத்தை பலததிலும், அரசியல் ரு கசல்் சர்வநோக்கிலும்
ஓர் திதிகாரத்தகப்பூடடும் வீழ்ச்சிதிகாரத்தயக் ரு ககநோண்டு ் சர்வந்ாதிகாரத்தைது. பரடசிகர
எழுச்சியின் ஆண்டுகளில், 1905 மற்றும் 1907 க்கு இதிகாரத்தேடய,
ரஷ்ய சமூக ஜன நோயக ரு காதிகாரத்தைநோழிற் கடசியின் (RSDLP) இரண்டு
ஒன்றுக்ரு ககநோன்று
விடரநோாதிகாரத்தைமநோன
கன்திகாரத்தனகளநோன
டபநோல்ஷிவிக்குகள்
மற்றும்
ரு கமன்ஷிவிக்குகள்
ஆகிய
இருாதிகாரத்தைரப்பினரதும்
எண்ணிக்திகாரத்தக
பதாதிகாரத்தைநோயிரக்
கணக்கில்
் சர்வளர்ந்திருந்ாதிகாரத்தைது. 1907 ஜனனுக்குப் பின்னர் அ் சர்வற்றின் பநோரிய
அங்கதாதிகாரத்தை் சர்வர்
எண்ணிக்திகாரத்தக
சரியத
ரு காதிகாரத்தைநோேங்கியது.
டாதிகாரத்தைநோல்வியின் ாதிகாரத்தைநோக்கம் பரந்ாதிகாரத்தை விரக்திதிகாரத்தய உண்ேநோக்கி
இருந்ாதிகாரத்தைது.
பரடசிகர
அரசியலும்
அபிலநோதிகாரத்த் அபிலாஷைகளும்,
டபநோரநோடேததில் ஆண்டுக் கணக்கநோக அர்ப்பணிததிருந்ாதிகாரத்தை
கநோரியநோளர்களநோலும்
கூே
திகாரத்தகவிேப்படேன.
ரஷ்ய
பததிஜீவிகளின் பரந்ாதிகாரத்தை பிரிவுகளின் மததியில் ஏற்படே
மநோற்றம், மாதிகாரத்தைததிற்குத திரும்ப் சர்வது மற்றும் ஆபநோச இயல்
கருததுக்கள்
(pornography)
மீாதிகாரத்தைநோன
ஆர்் சர்வம்
உடபே,
எல்லநோவிாதிகாரத்தைமநோன பிற்டபநோக்கு மடனநோபநோ் சர்வததிகாரத்தாதிகாரத்தையும் மலரச்
ரு கசய்திருந்ாதிகாரத்தைது;
பரடசிகர
இயக்கததின்
அங்கதாதிகாரத்தை் சர்வர்களிதிகாரத்தேடய அாதிகாரத்தைன் பிரதிபலிப்திகாரத்தபயும் கண்ேது.
1910 ் சர்வநோக்கில், டரு கரநோடஸ்கியின் கருததுப்படி, ரஷ்யநோவிற்குள்
இருந்ாதிகாரத்தை ரு கலனினின் விசு் சர்வநோசமநோன மற்றும் ரு கசயலூக்கததுேன்
இருந்ாதிகாரத்தை
ரு காதிகாரத்தைநோேர்பகள்
சுமநோர்
பதது
டபர்
என்ற
எண்ணிக்திகாரத்தகயில் ாதிகாரத்தைநோன் இருந்ாதிகாரத்தைது.
எவ்் சர்வநோறிருந்ாதிகாரத்தை டபநோதினும், அதுரு க் சர்வநோரு ஆக்கபூர்் சர்வமற்ற
கநோலகடேமநோக இருக்கவில்திகாரத்தல. ரு கலனினும் டரு கரநோடஸ்கியும்,
அ் சர்வர்களுக்கிதிகாரத்தேடய
கருதது
ட் சர்வறுபநோடுகள்
இருந்ாதிகாரத்தைடபநோதிலும்,
1905 இன்
சம்ப் சர்வங்கதிகாரத்தளப்
பகுதாதிகாரத்தைநோரநோய்ந்து ் சர்வந்ாதிகாரத்தைனர், டமலும் 1917 இன் டசநோசலிச
பரடசியின்
ரு க் சர்வற்றிக்கு
அடிதாதிகாரத்தைளங்கதிகாரத்தள
அதிகாரத்தமதாதிகாரத்தை
மூடலநோபநோய படிப்பிதிகாரத்தனகதிகாரத்தளயும் ஆரநோய்ந்து ் சர்வந்ாதிகாரத்தைனர்.
டரு கரநோடஸ்கிதிகாரத்தய
ரு கபநோறுதாதிகாரத்தை
் சர்வதிகாரத்தரயில்,
ரஷ்யநோவில்
ஜன நோயகப் பரடசி என்பது ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கதாதிகாரத்தைநோல்
மடடுடம ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தம ஏற்க முடியும் என்பதிகாரத்தாதிகாரத்தையும், ஜன நோயகப்
பரடசி
அதிகரிதாதிகாரத்தைளவில்
டசநோசலிச
திதிகாரத்தசதிகாரத்தய
எடுக்குரு கமன்பதிகாரத்தாதிகாரத்தையும் 1905 பரடசி எடுததுக்கநோடடி இருந்ாதிகாரத்தைது.
ரஷ்ய பரடசியின் இந்ாதிகாரத்தை சமூக-அரசியல் இயக்கவியல்
மீாதிகாரத்தைநோன உள்ளநோர்ந்ாதிகாரத்தை பநோர்திகாரத்த் சர்வ நிரந்ாதிகாரத்தைர பரடசி ாதிகாரத்தைதது் சர்வததிற்கு
அடிதாதிகாரத்தைளததிகாரத்தாதிகாரத்தை அதிகாரத்தமததுக் ரு ககநோடுதாதிகாரத்தைது.
ரு கலனிதிகாரத்தனப்
ரு கபநோறுதாதிகாரத்தை
் சர்வதிகாரத்தரயில்,
1905 இன்
அனுப் சர்வங்கள் டபநோல்ஷிவிசம் மற்றும் ரு கமன்ஷிவிசததிற்கு
இதிகாரத்தேயிலநோன முரண்பநோடுகதிகாரத்தள ஆழமநோக பகுதாதிகாரத்தைநோரநோய
அ் சர்வதிகாரத்தர இடடுச் ரு கசன்றன. “அதிகாரத்த் சர்வ டசநோசலிச ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்
இயக்கததினது பிளவின் முக்கியதது் சர்வததின் மீது பதிய
ரு க் சர்வளிச்சததிகாரத்தாதிகாரத்தைப் பநோய்ச்சியது. 1905 பரடசி முழு் சர்வதிலும்
ரு கமன்ஷிவிக்குகளநோல் பயன்படுதாதிகாரத்தைப்படே ாதிகாரத்தைந்திடரநோபநோயங்கள்
ரு கலனினின்
ம்பிக்திகாரத்தகதிகாரத்தய,
அாதிகாரத்தைநோ் சர்வது
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள
் சர்வர்க்கததின்
மீது
ாதிகாரத்தைநோரநோள் சர்வநோாதிகாரத்தை
முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வததின்
ரு கசல்் சர்வநோக்திகாரத்தகப் பிரதிபலிதாதிகாரத்தை ஒரு சந்ாதிகாரத்தைர்ப்ப் சர்வநோாதிகாரத்தை டபநோக்திகாரத்தக
ரு கமன்ஷிவிசம்
பிரதிநிதிதது் சர்வம்
ரு கசய்கிறது
என்பதிகாரத்தாதிகாரத்தை
உறுதிப்படுததியது.
ஒரு
பரடசிகர
இயக்கததின்
அபிவிருததிக்கு
ரு கமன்ஷிவிசததின்
இந்ாதிகாரத்தை
அரசியல்
குணநோம்சததிகாரத்தாதிகாரத்தை,
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள
் சர்வர்க்கததின்
முன்னநோல்
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அம்பலப்படுததும் டபநோரநோடேததிகாரத்தாதிகாரத்தை உறுதியநோக ஆழமநோக்க
ட் சர்வண்டியது அ் சர்வசியரு கமன்று ரு கலனின் ் சர்வலியுறுததினநோர்.
1905 இல் மயிரிதிகாரத்தழயில் ாதிகாரத்தைப்பிதாதிகாரத்தை பின்னர், சூடசும பததி
பிராதிகாரத்தைம மந்திரி ஸ்டேநோலிபின் (Stolypin) ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தமயின்கீழ்,
ஜநோரிச
ஆடசி
அாதிகாரத்தைன்
அரசியல்
் சர்வநோய்ப்ப் சர்வளங்கள்
பததுயிரூடேப்படேதிகாரத்தாதிகாரத்தை
அனுபவிதது
் சர்வந்ாதிகாரத்தைது.
இருந்ாதிகாரத்தைடபநோதினும், ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர் இயக்கம் ஒரு பதிய தீவிர
ே் சர்வடிக்திகாரத்தக
கடேததிற்குள்
நுதிகாரத்தழந்திருந்ாதிகாரத்தை
நிதிகாரத்தலயில்,
1911 இல் இரகசிய ரு கபநோலிிஸநோல் ஏற்பநோடு ரு கசய்யப்படே
ஸ்டேநோலிபினின் படுரு ககநோதிகாரத்தல, ஜநோரின் மிக ாதிகாரத்தைதிகாரத்தகதிகாரத்தம ் சர்வநோய்ந்ாதிகாரத்தை
மந்திரிதிகாரத்தய பாதிகாரத்தைவியிலிருந்து நீக்கியது. 1912 இன் பநோரிய
ட் சர்வதிகாரத்தலநிறுதாதிகாரத்தைங்கள் டபநோல்ஷிவிக் ரு கசல்் சர்வநோக்கு ட் சர்வகமநோக
் சர்வளர சநோாதிகாரத்தைகமநோன ஒரு பதிய அரசியல் சூழ்நிதிகாரத்தலதிகாரத்தமதிகாரத்தய
உரு் சர்வநோக்கியது.
1907 இல் இருந்து 1912 ் சர்வதிகாரத்தரயிலநோன பிற்டபநோக்கு
கநோலகடேம், ரு கமன்ஷிவிக்குகள் மததியில் ் சர்வலதிகாரத்தாதிகாரத்தை ட நோக்கிய
ஒரு கூர்திகாரத்தமயநோன திருப்பததிகாரத்தாதிகாரத்தை உண்ேநோக்கி இருந்ாதிகாரத்தைது.
உண்திகாரத்தமயில்,
ரு கமன்ஷிவிக்குகள்
டஜர்மன்
சமூக
ஜன நோயகததின்
பலவீனமநோன
பக்கததிகாரத்தாதிகாரத்தை
—அாதிகாரத்தைநோ் சர்வது,
சீர்திருதாதிகாரத்தை் சர்வநோாதிகாரத்தை
ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சங்கங்கள்
டஜர்மன்
கடசியில்
ஆதிக்கம் ரு கசலுததியதிகாரத்தாதிகாரத்தை— அ் சர்வர்களுக்கு தூண்டுாதிகாரத்தைலநோக
எடுததுக் ரு ககநோண்டு, முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வ ாதிகாரத்தைநோரநோள் சர்வநோதிகளின்
அரசியல் ் சர்வடேததிற்குள் கர்ந்ாதிகாரத்தைநோர்கள், மற்றும் அ் சர்வர்களின்
அபிலநோதிகாரத்த் அபிலாஷைகள் ஒரு தீர்க்கமநோன சீர்திருதாதிகாரத்தை் சர்வநோாதிகாரத்தை ் சர்வர்ணததிகாரத்தாதிகாரத்தை
ஏற்றது.
பிற்டபநோக்கு
கநோலகடேததின்
டபநோது,
ரு கமன்ஷிவிக்குகள்
முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வ
ாதிகாரத்தைநோரநோள் சர்வநோாதிகாரத்தை
கடேடடுகளுேன்
(அரசியலதிகாரத்தமப்ப
ஜன நோயகக்
கடசி)
அ் சர்வர்களுக்கு
இருந்ாதிகாரத்தை
ரு காதிகாரத்தைநோேர்பகளநோல்
ஆாதிகாரத்தைநோயமதிகாரத்தேந்திருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள். ஆனநோல் 1912 இல் இருந்து
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கததின் எழுச்சியுேன், ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சங்கங்களில்
ரு கமன்ஷிவிக்குகள் அப்டபநோது ரு கசல்் சர்வநோக்கு ரு கபற்றிருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்
என்றடபநோதினும் கூே, டபநோல்ஷிவிக்குகள் அ் சர்வர்கதிகாரத்தளக்
கேந்து ரு கசல்ல ரு காதிகாரத்தைநோேங்கினநோர்கள்.
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கததின் அரசியல் தீவிரமயப்படே
ாதிகாரத்தைன்திகாரத்தமக்கு
ஒரு
அறிகுறி,
பீடேர்ஸ்டபர்க்
உடலநோக
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள் சங்கததின் ஒரு கூடேததில், ஏப்ரல்
1913 இல் ரு க் சர்வளிப்படேது. அந்ாதிகாரத்தை அதிகாரத்தமப்ப பல ஆண்டுகளநோக
ரு கமன்ஷிவிக்குகளின்
ரு கசல்் சர்வநோக்கில்
இருந்திருந்ாதிகாரத்தைது.
இருந்ாதிகாரத்தைடபநோதினும்,
700 இல்
இருந்து
800
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களுேன், அந்ாதிகாரத்தை கூடேம் ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சங்கததின்
இதிகாரத்தேக்கநோல
நிர்் சர்வநோக
குழுவிற்கு
ஒரு
டபநோல்ஷிவிக்
ரு கபரும்பநோன்திகாரத்தமதிகாரத்தய டாதிகாரத்தைர்ந்ரு காதிகாரத்தைடுதாதிகாரத்தைது. 4
ஆகஸ்ட 1913 இன் இறுதியில், ஒரு நிரந்ாதிகாரத்தைர நிர்் சர்வநோக
குழுவிற்கநோன
இரண்ேநோ் சர்வது
டாதிகாரத்தைர்ாதிகாரத்தைல்
ேதாதிகாரத்தைப்படேது.
ரு கமநோதாதிகாரத்தைம் 5,600 ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சங்க உறுப்பினர்களில் 1,800 இல்
இருந்து
3,000
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள்
் சர்வதிகாரத்தரயில்
அதில்
பங்ரு ககடுதாதிகாரத்தைநோர்கள். ஒரு டபநோல்ஷிவிக் நிர்் சர்வநோகக் குழு
டாதிகாரத்தைர்ந்ரு காதிகாரத்தைடுக்கப்படேது, ரு கமன்ஷிவிக்குகளநோல் சுமநோர் 150
் சர்வநோக்குகதிகாரத்தள
மடடுடம
ரு கபற
முடிந்ாதிகாரத்தைது.
ரு கசயிண்ட
பீடேர்ஸ்டபர்க்கின் ் சர்வர்க்க- னவுரு ககநோண்ே ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள்
டபநோல்ஷிவிக்குகள்
மற்றும்
ரு கமன்ஷிவிக்குகளின்
நிதிகாரத்தலப்பநோடுகளில்
இருந்ாதிகாரத்தை
விததியநோசததிகாரத்தாதிகாரத்தை

உணர்ந்திருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள். இரண்ேநோ் சர்வது ாதிகாரத்தைரப்பினர், ஒரு அரசியல்
மற்றும்
பரடசிகர
குணநோம்ச
டபநோரநோடேங்களில்
ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சங்கங்கள்
படே் சர்வர்தாதிகாரத்தைனமநோக
ஈடுபடு் சர்வதிகாரத்தாதிகாரத்தை
எதிர்தாதிகாரத்தைநோர்கள்.
மறுபறம்,
டபநோல்ஷிவிக்குகடளநோ
அதுடபநோன்றரு க் சர்வநோரு
பரிந்துதிகாரத்தரதிகாரத்தயத
ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சங்கங்கள்
துல்லியமநோக
பிரடயநோகிக்குமநோறு
ரு கசய்ய
பகிரங்கமநோக
முதிகாரத்தனந்திருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்.
1913 இன் மிஞ்சிய கநோலங்கள் முழு் சர்வதும் மற்றும்
1914 லும்,
ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சங்கங்களில்
ரு கசல்் சர்வநோக்கநோன
இேங்களிலிருந்து டபநோல்ஷிவிக்குகள் ரு கமன்ஷிவிக்குகதிகாரத்தள
ரு காதிகாரத்தைநோேர்ந்து ரு க் சர்வளிடயற்றினநோர்கள். சநோன்றநோக, அதிகாரத்தமப்பசநோர்ந்ாதிகாரத்தை
உதிகாரத்தழப்பநோளர்கள்
மததியில்,
ஜனதிகாரத்தல
1914
் சர்வநோக்கில்
டபநோல்ஷிவிக்குகள்
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தமயிேததில்
ஒரு
ரு கபரும்
ரு கபரும்பநோன்திகாரத்தமதிகாரத்தய எடடினநோர்கள். பதிரு கனநோரு நிர்் சர்வநோகக்குழு
உறுப்பினர்களில் பதது டபர் டபநோல்ஷிவிக்குகள் ஆ் சர்வர்,
மீாதிகாரத்தைமிருந்ாதிகாரத்தை ஒரு் சர்வர் டசநோசலிச-பரடசிகர கடசிதிகாரத்தய (SocialistRevolutionary Party - SR) டசர்ந்ாதிகாரத்தை் சர்வர். ரு கமன்ஷிவிக்குகள்
அ் சர்வர்களின் முழு ஆாதிகாரத்தைரதிகாரத்த் சர்வயும் இழந்திருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்.
“மிகவும் திறதிகாரத்தமயநோன மற்றும் கல்வியறிவு ரு ககநோண்ே
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களநோக இருந்ாதிகாரத்தை அச்சக ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள், ஏப்ரல்
1914 இல் அ் சர்வர்களினது இயக்குனர்கள் குழுவின் ரு கமநோதாதிகாரத்தை
பதிரு கனடடு இேங்களில் ஒன்பது இேங்களுக்கும் மற்றும்
பன்னிரு கரண்டு ட் சர்வடபநோளர் இேங்களில் எடடு இேங்களுக்கும்
டபநோல்ஷிவிக் ட் சர்வடபநோளர்கதிகாரத்தள டாதிகாரத்தைர்ந்ரு காதிகாரத்தைடுதாதிகாரத்தைநோர்கள்.
ரு கமன்ஷிவிக்குகளின்
இழப்பினூேநோக
டபநோல்ஷிவிக்குகளினது ஆாதிகாரத்தைரவு ் சர்வளர்ந்ாதிகாரத்தைதிகாரத்தாதிகாரத்தைக் குறிக்கும்
மற்ரு கறநோரு குறிப்ப, அ் சர்வர்களின் ாதிகாரத்தைதாதிகாரத்தைமது பததிரிதிகாரத்தக
விற்பதிகாரத்தனயின் அளவுகளில் இருந்து ் சர்வருகிறது. ரு கமன்ஷிவிக்
பததிரிதிகாரத்தக, லூக் (Luck), ஒவ்ரு க் சர்வநோரு பதிப்பிற்கும் சுமநோர்
16,000 பிரதிகதிகாரத்தள அச்சிடும் அச்சகததிகாரத்தாதிகாரத்தைக் ரு ககநோண்டிருந்ாதிகாரத்தைது.
ஆனநோல் டபநோல்ஷிவிக்
நோளிாதிகாரத்தைழநோன, பிரநோவ்ாதிகாரத்தைநோ, 40,000
பிரதிகதிகாரத்தள அச்சிடும் அச்சகததிகாரத்தாதிகாரத்தைக் ரு ககநோண்டிருந்ாதிகாரத்தைது.
ஜனதிகாரத்தல 1914 ் சர்வநோக்கில், யுதாதிகாரத்தைததிற்கு முன்னாதிகாரத்தைநோக,
ரஷ்யநோவின் பிராதிகாரத்தைநோன ரு காதிகாரத்தைநோழில்துதிகாரத்தற திகாரத்தமயங்களில் ் சர்வர்க்கப்
டபநோரநோடேம்
பரடசிகர
பரிமநோணங்கதிகாரத்தள
எடுததிருந்ாதிகாரத்தைது.
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள் மற்றும் ரு கபநோலிஸிற்கு இதிகாரத்தேடய வீதிச்
சண்திகாரத்தே சம்ப் சர்வங்கள் ரு கசயிண்ட பீடேர்ஸ்டபர்க் ரு கசய்திகளில்
அறிவிக்கப்படடிருந்ாதிகாரத்தைன. ஜநோர் ஆடசிக்டகநோ அந்ாதிகாரத்தை யுதாதிகாரத்தைம் ஒரு
அருதிகாரத்தமயநோன
ாதிகாரத்தைருணமநோக
் சர்வந்திருந்ாதிகாரத்தைது.
யுதாதிகாரத்தைததின்
அழுதாதிகாரத்தைம், மூன்றநோண்டு கநோலப்பகுதியில், சமூக டமநோாதிகாரத்தைல்
கூர்திகாரத்தமப்படு் சர்வாதிகாரத்தைற்கு இடடுச் ரு கசன்றிருந்ாதிகாரத்தை டபநோதினும், அாதிகாரத்தைன்
ஆரம்ப ாதிகாரத்தைநோக்கம் டாதிகாரத்தைசப்பற்று ரு க் சர்வறியுேன் கூடிய ஒரு சீரற்ற
அதிகாரத்தலக்குள்
பரடசிகர
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்
இயக்கததிகாரத்தாதிகாரத்தை
அமிழ்தது் சர்வாதிகாரத்தைநோக இருந்ாதிகாரத்தைது. உயர்மடேததில் அபிவிருததி
ரு கசய்யப்படே டபநோல்ஷிவிக் அதிகாரத்தமப்ப, ் சர்வரம்பக்குடபடே
சடேபூர்் சர்வாதிகாரத்தைன்திகாரத்தம நிதிகாரத்தலதிகாரத்தமகளின் கீழ் ரு கசயல்படடு ் சர்வந்ாதிகாரத்தை
நிதிகாரத்தலயில்,
ாதிகாரத்தைகர்க்கப்படடு
மீண்டும்
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலமதிகாரத்தற் சர்வநோக
இயங்கத ாதிகாரத்தைள்ளப்படேது.
யுதாதிகாரத்தைததிற்கநோக இல்லநோது, 1914 இன் இறுதியில் அல்லது
1915 இல் பரடசி ரு க் சர்வடிததிருந்ாதிகாரத்தைநோலும், ஆரம்பததிலிருந்டாதிகாரத்தை,
டபநோல்ஷிவிக்குகளின் ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தமயில், அது ஒரு பநோரிய
பநோடேநோளி
் சர்வர்க்க
இயக்கம்
கடேவிழ்ந்திருப்பதிகாரத்தாதிகாரத்தைக்
3- The Bolshevik Seizure of Power in Qctober 1917: Coup d'état or Revolution?

குறிததிருக்கும்
என்று
பின்னர்
டரு கரநோடஸ்கி
எழுாதிகாரத்தை
ட் சர்வண்டியிருந்ாதிகாரத்தைது. 1914 ஜனதிகாரத்தலயில் இருந்ாதிகாரத்தை நிதிகாரத்தலதிகாரத்தமகதிகாரத்தள
விே, டபநோல்ஷிவிக்குகளுக்கு ரு க் சர்வகு குதிகாரத்தறந்ாதிகாரத்தை சநோாதிகாரத்தைகமநோன
நிதிகாரத்தலதிகாரத்தமகளின்
கீழ்,
1917
ரு கபப்ர் சர்வரியில்
பரடசி
ரு காதிகாரத்தைநோேங்கியது.
முாதிகாரத்தைலநோ் சர்வாதிகாரத்தைநோக,
அ் சர்வர்களது
அதிகாரத்தமப்ப
ரஷ்யநோவில்
அரிாதிகாரத்தைநோகதாதிகாரத்தைநோன்
ரு கசயல்படடு
் சர்வந்ாதிகாரத்தைது.
ஆதிகாரத்தலகளில் ரு கபரும் எண்ணிக்திகாரத்தகயில் இருந்ாதிகாரத்தை அ் சர்வர்களின்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள
் சர்வர்க்க
கநோரியநோளர்கள்
இரநோணு் சர்வததிற்குள்
உள்ளிழுக்கப்படடு,
ஒரு
பரந்ாதிகாரத்தை
யுதாதிகாரத்தை
முதிகாரத்தனயில்
சிாதிகாரத்தைறடிக்கப்படேனர். ஆதிகாரத்தலகளில் அரசியல்ரீதியநோக மிகவும்
குதிகாரத்தற் சர்வநோன
அனுப் சர்வம்ரு கபற்ற
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள்
நிதிகாரத்தறந்திருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்.
இறுதியநோக,
இரநோணு் சர்வததிற்குள்
வி் சர்வசநோயிகதிகாரத்தள பநோரியளவில் ஒன்றுதிரடடியரு காதிகாரத்தைன்பது, பரடசி
ரு க் சர்வடிதாதிகாரத்தைடபநோது சமூக இயக்கததின் பநோடேநோளி ் சர்வர்க்க
குணநோம்சம், குதிகாரத்தறந்ாதிகாரத்தைபடசம் அாதிகாரத்தைன் ஆரம்ப கடேங்களில்,
1914 இல் இருந்ாதிகாரத்தைதிகாரத்தாதிகாரத்தை விேவும் மிக குதிகாரத்தறந்ாதிகாரத்தைளவிடலடய
ரு க் சர்வளிப்படேது என்பதிகாரத்தாதிகாரத்தைடய அர்தாதிகாரத்தைப்படுததியது. அாதிகாரத்தைனநோல்
ாதிகாரத்தைநோன் வி் சர்வசநோயிகதிகாரத்தள ரு கபரிதும் அடிப்பதிகாரத்தேயநோக ரு ககநோண்ே
டசநோசலிச-பரடசிகர கடசி பரடசியின் முாதிகாரத்தைல் ் சர்வநோரங்களிடலடய
மிகப்ரு கபரிய அரசியல் கடசியநோக எழுச்சி ரு கபற்றது.
சக்திகளின் சநோாதிகாரத்தைகமற்ற உறவுக்கு இதிகாரத்தேயிலும், 1917
ரு கபப்ர் சர்வரி-மநோர்ச்சில் ஏறதாதிகாரத்தைநோழ ஜநோர் ஆடசியின் ரு கபநோறிதிகாரத்த் சர்வக்
ரு ககநோண்டு
் சர்வந்திருந்ாதிகாரத்தை
பரடசிகர
சம்ப் சர்வங்களில்,
டபநோல்ஷிவிக்குகள்
முற்றிலும்
ரு கசல்் சர்வநோக்கின்றி
இருக்கவில்திகாரத்தல. ரஷ்யப் பரடசியின் ் சர்வரலநோறு என்னும்
நூலில் டரு கரநோடஸ்கி வி் சர்வரிதாதிகாரத்தைதிகாரத்தாதிகாரத்தைப் டபநோல, ரு கபப்ர் சர்வரி
1917 இன் எழுச்சி முற்றிலும் "ாதிகாரத்தைன்னியல்பநோக", அாதிகாரத்தைநோ் சர்வது
அரசியல் ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தமயின் எந்ாதிகாரத்தைரு க் சர்வநோரு சு் சர்வடும் இல்லநோமல்
இருக்கவில்திகாரத்தல.
டபநோல்ஷிவிக்குகளினதும்
மற்றும்
ரு கமன்ஷிவிக்குகளினதும்
கூே,
ஆண்டுக்
கணக்கநோன
அரசியல் டபநோரநோடேமும் கல்வியூடேலும், குதிகாரத்தறந்ாதிகாரத்தைபடசம்
மநோர்க்சிசததின்
ரு கபநோது் சர்வநோன
கருததுருதிகாரத்த் சர்வ
பிந்திகாரத்தாதிகாரத்தைய
ே் சர்வடிக்திகாரத்தககளில் ரு க் சர்வளிப்பநோடதிகாரத்தேக் கநோணும் அளவுக்கு
ரு கசயிண்ட
பீடேர்ஸ்டபர்க்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களின்
னவில்
அ் சர்வற்றின் மிச்சமீதிகதிகாரத்தள விடடு திகாரத்த் சர்வததிருந்ாதிகாரத்தைன.
ஒவ்ரு க் சர்வநோரு பநோரிய இயக்கமும் ஒரு குறிப்பிடே
் சர்வதிகாரத்தகயநோன
அல்லது
மடேததிலநோன
னதிகாரத்த் சர்வக்
ரு ககநோண்டிருக்கிறது, அது ஒரு நீண்ே கநோலகடேததினூேநோக
உரு் சர்வநோக்கப்படுகிறது.
அந்ாதிகாரத்தை
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள
் சர்வர்க்கததின்
ஒருங்கிதிகாரத்தணந்ாதிகாரத்தை
சமூக
மற்றும்
அரசியல்
னவு
ரு க் சர்வறுதிகாரத்தமயநோக
இருக்கவில்திகாரத்தல.
1905
சம்ப் சர்வங்கள்
ரு க் சர்வறுமடன
மறந்து
டபநோயிருக்கவில்திகாரத்தல.
மிகவும்
னவுபூர்் சர்வமநோன
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களின்
ஒரு
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலமுதிகாரத்தற,
டபநோல்ஷிவிக்குகள்
மற்றும்
ரு கமன்ஷிவிக்குகளுக்கு
இதிகாரத்தேயிலநோன ாதிகாரத்தைதது் சர்வநோர்தாதிகாரத்தை மற்றும் அரசியல் டமநோாதிகாரத்தைல்கதிகாரத்தள
ரு காதிகாரத்தைநோேர்ச்சியநோக
க் சர்வனிதது
் சர்வந்திருந்ாதிகாரத்தைது;
அ் சர்வற்றநோல்
ஈர்க்கப்படடிருந்ாதிகாரத்தைது.
ரு கபப்ர் சர்வரி
1917
எழுச்சி,
ஏன்
டசநோவியததுகளின்
(ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்
கவுன்சில்கள்)
உரு் சர்வநோக்கததிற்கு
இடடுச்
ரு கசன்றன
என்பாதிகாரத்தைற்கும்,
அரசியலற்ற கலகங்கள் மற்றும் ரு ககநோள்திகாரத்தளயடிப்பகளுக்கு
மநோறநோக
ஏன்
ஜநோரிசததிற்கு எதிரநோன
ஓர்
அரசியல்
டபநோரநோடேததின் ் சர்வடி் சர்வததிகாரத்தாதிகாரத்தை ஏற்றது என்பாதிகாரத்தைற்கும், அங்டக
ஒரு கநோரணம் இருக்கிறது. அது் சர்வதிகாரத்தரயில் யுதாதிகாரத்தைமநோனது

அடியிலிருந்ாதிகாரத்தை அதிகாரத்தமப்திகாரத்தப முற்றிலும் அழிததிருக்கவில்திகாரத்தல
என்பதுேன்,
ஆதிகாரத்தலகளில்
இருந்ாதிகாரத்தை
அ் சர்வர்களின்
கநோரியநோளர்கதிகாரத்தளயும்
ஒதுக்கி
இருக்கநோாதிகாரத்தைாதிகாரத்தைநோல்,
டபநோல்ஷிவிக்குகள்
அப்டபநோதும்
ரு கபப்ர் சர்வரி
1917 இன்
ரு க் சர்வகுஜன
எழுச்சியில்
டமலதிகமநோக
டபநோர்க்குணமிக்க
னதிகாரத்த் சர்வ
உடபகுதாதிகாரத்தைக்கூடிய
நிதிகாரத்தலயில்
இருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்.
இ் சர்வற்திகாரத்தறரு கயல்லநோம்
கணக்கில்
எடுதது
பநோர்க்திகாரத்தகயில்,
“ரு கலனின் கடசியநோல் ரு கபரும்பகுதி படிப்பிக்கப்படடிருந்ாதிகாரத்தை
னவுபூர்் சர்வமநோன
மற்றும்
ஒழுங்கதிகாரத்தமக்கப்படடிருந்ாதிகாரத்தை
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களின்"
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தமயில்
ரு கபப்ர் சர்வரி
பரடசி
இருந்ாதிகாரத்தைது என்ற டரு கரநோடஸ்கியின் ் சர்வலியுறுதாதிகாரத்தைலுேன் —மற்றும்
சமகநோலததிய ் சர்வரலநோற்று ஆரநோய்ச்சி நிரூபணங்களுேன்—
நோம் உேன்படுகிடறநோம். 5
ரு கலனினின் "இரகசியங்கள்"
பிற்டபநோக்குதாதிகாரத்தைனமநோன
் சர்வரலநோற்றநோளர்களின்
மிக
ரு கபநோது் சர்வநோன
் சர்வலியுறுதாதிகாரத்தைலநோக
இருப்பரு காதிகாரத்தைன்னரு க் சர்வன்றநோல்,
டபநோல்ஷிவிக்குகளநோல் அதிகநோரம் திகாரத்தகப்பற்றப்படேதிகாரத்தம, அந்ாதிகாரத்தை
பரடசி யநோருதிகாரத்தேய ரு கபயரநோல்
ேதாதிகாரத்தைப்படேடாதிகாரத்தைநோ அந்ாதிகாரத்தை
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கம் உடபே, ரஷ்ய மக்களின் முதுகுக்குப்
பின்னநோல் ஒழுங்கதிகாரத்தமக்கப்படே மற்றும்
ேதாதிகாரத்தைப்படே ஒரு
் சர்வஞ்சகமநோன
சூழ்ச்சியின்
விதிகாரத்தளரு கபநோருள்
என்பாதிகாரத்தைநோகும்.
் சர்வரலநோற்றில்
அந்ாதிகாரத்தை
பிரமநோண்ேமநோன
பரடசி
எவ்் சர்வநோறு
அதுடபநோன்றரு க் சர்வநோரு
சூழ்ச்சியின்
விதிகாரத்தளரு கபநோருளநோக
எழுந்திருக்க
முடியுரு கமன்பதிகாரத்தாதிகாரத்தை
ஆரநோய்ந்ாதிகாரத்தைறிய,
ஒரு் சர்வர்
மீண்டுரு கமநோருமுதிகாரத்தற
ரிச்சநோர்ட
திகாரத்தபப்திகாரத்திஸ
க் சர்வனிக்க
ட் சர்வண்டியிருக்கும்:
ரு கலனின், மிகவும் பதிரநோன மனிாதிகாரத்தைரநோக இருந்ாதிகாரத்தைநோர்:
அ் சர்வர் அடுக்கடுக்கநோக டபசினநோலும் எழுதினநோலும்,
டசகரிக்கப்படே
பதிகாரத்தேப்பகடள
ஐம்பதது-ஐந்து
ரு காதிகாரத்தைநோகுதிகதிகாரத்தள நிரப்ப டபநோதுமநோனாதிகாரத்தைநோக இருந்ாதிகாரத்தைநோலும்,
அ் சர்வரது டபச்சுக்களும், எழுததுக்களும் ரு கபரும்பநோலும்
பிரச்சநோர
பநோணியிலும் மற்றும்
கிளர்ச்சியதிகாரத்தேயச்
ரு கசய்யும்
பநோணியிலும்
இருக்கின்றன,
அாதிகாரத்தைநோ் சர்வது
அதிகாரத்த் சர்வ அ் சர்வரது சிந்ாதிகாரத்தைதிகாரத்தனகதிகாரத்தள ரு க் சர்வளிப்படுதது் சர்வதிகாரத்தாதிகாரத்தை
விே, பிராதிகாரத்தைநோனமநோக அ் சர்வதிகாரத்தரப் பின்பற்றி ் சர்வருப் சர்வர்கதிகாரத்தள
இணங்குமநோறு
ரு கசய்யவும்
மற்றும்
ரு காதிகாரத்தைரிந்ாதிகாரத்தை
எதிரநோளிகதிகாரத்தள
அழிப்பாதிகாரத்தைற்கநோகவும்
இருக்கின்றன.
அ் சர்வரது மனதில் என்ன இருந்ாதிகாரத்தைது என்பதிகாரத்தாதிகாரத்தை, அ் சர்வரது
ரு க ருங்கிய
கூடேநோளிகளுக்கும்
கூே
அ் சர்வர்
அரிாதிகாரத்தைநோகட் சர்வ
ரு க் சர்வளிப்படுததினநோர்.
் சர்வர்க்கங்களுக்கு
இதிகாரத்தேயிலநோன
பூடகநோள
யுதாதிகாரத்தைததின்
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தம
ாதிகாரத்தைளபதியநோன
அ் சர்வர்,
அ் சர்வரது
திடேங்கதிகாரத்தள
பிரதடயகமநோக திகாரத்த் சர்வததிருந்ாதிகாரத்தைநோர். ஆகட் சர்வ, அ் சர்வரது
சிந்ாதிகாரத்தைதிகாரத்தனகதிகாரத்தள
மறுகடேதிகாரத்தமக்க,
கிதிகாரத்தேததிருக்கும்
ஆ் சர்வணங்களில்
இருந்து
மதிகாரத்தறந்திருக்கும்
ட நோக்கங்கள் ் சர்வதிகாரத்தரக்கும், பின்டனநோக்கிச் ரு கசல்ல
ட் சர்வண்டியிருக்கிறது. 6
இதிகாரத்தாதிகாரத்தை பரிசீலதிகாரத்தன ரு கசய்யுங்கள்: ஒவ்ரு க் சர்வநோரு
ரு காதிகாரத்தைநோகுதியும் 300 மற்றும் 500 க்கு இதிகாரத்தேயிலநோன
பக்கங்கதிகாரத்தளக் ரு ககநோண்ே அரசியல் இலக்கியததின்
ஐம்பததிகாரத்தாதிகாரத்தைந்து ரு காதிகாரத்தைநோகுதிகதிகாரத்தள உரு் சர்வநோக்கு் சர்வரு காதிகாரத்தைன்பது,
ரு கலனின் அ் சர்வரது முப்பது ஆண்டுகநோல அரசியல்
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் சர்வநோழ்வு டபநோக்கினூேநோக, சரநோசரியநோக ஆண்டுக்கு
(அச்சு ் சர்வடிவில்) 600 இல் இருந்து 1000 பக்கங்கள்
் சர்வதிகாரத்தர எழுதியிருந்ாதிகாரத்தைநோர் என்பதிகாரத்தாதிகாரத்தைக் குறிக்கிறது. இதில்
ரு கபநோருளநோாதிகாரத்தைநோர
ஆய்வுகள்,
ரு கமய்யியல்
ஆய்வுக்கடடுதிகாரத்தரகள், அரசியல் உேன்படிக்திகாரத்தககள்,
தீர்மநோனங்கள், பததிரிதிகாரத்தக கருததுதிகாரத்தரகள் மற்றும்
கடடுதிகாரத்தரகள்,
பரந்ாதிகாரத்தை
ரு காதிகாரத்தைநோழில்ரீதியிலநோன மற்றும்
ாதிகாரத்தைனிப்படே
கடிாதிகாரத்தைங்கள்,
எண்ணிக்திகாரத்தகயில்லநோ
நிதிகாரத்தனவுக்குறிப்பகள் மற்றும் ரு கமய்யியல் குறிப்பகள்
டபநோன்ற பிரதடயக குறிப்பகளும் உள்ளேங்கும்,
இதிகாரத்த் சர்வ ரு கலனினது கருததுருக்களின் பததிஜீவிாதிகாரத்தை
அபிவிருததிதிகாரத்தய
அறிந்துரு ககநோள்ள
மக்கு
உாதிகாரத்தைவுகின்றன.
ரு கலனின்
அ் சர்வர்
பணியநோற்றிய
ரு கபரும்பநோலநோன
நோடகதிகாரத்தள, அதுவும் இறுதிக்கநோல
ஆண்டுகதிகாரத்தள,
எழுதும்
டமதிகாரத்தசயிடலடய
ரு கசலவிடடிருந்ாதிகாரத்தைநோர். இவ்் சர்வநோறிருக்திகாரத்தகயில், திகாரத்தபப்திகாரத்திஸப்
ரு கபநோறுதாதிகாரத்தை ் சர்வதிகாரத்தரயில், இந்ாதிகாரத்தை எழுததுக்கள் அதிகாரத்தனததும்
அ் சர்வர் உண்திகாரத்தமயில் என்ன நிதிகாரத்தனதாதிகாரத்தைநோடரநோ அதிகாரத்தாதிகாரத்தைவிே
அ் சர்வரது திறதிகாரத்தமயநோன மூடிமதிகாரத்தறப்திகாரத்தபடய ரு கபரிதும்
அர்தாதிகாரத்தைப்படுததுகிறாதிகாரத்தைநோம்!
ரு கலனின் மீாதிகாரத்தைநோன திகாரத்தபப்ஸின் குற்றச்சநோடடு, 1930 களில்
மநோஸ்டகநோ விசநோரதிகாரத்தணகளின் டபநோது லிடயநோன் டரு கரநோடஸ்கி
மற்றும் பதிகாரத்தழய டபநோல்ஷிவிக்குகளின் மீது டஜநோடிக்கப்படே
் சர்வதிகாரத்தகயறநோக்களில் ஸ்ரநோலினநோல் பயன்படுதாதிகாரத்தைப்படே அடாதிகாரத்தை
கநோரணங்கதிகாரத்தள பயன்படுததுகின்றன என்பதிகாரத்தாதிகாரத்தைக் குறிப்பிடேநோக
ட் சர்வண்டும். டரு கரநோடஸ்கி ரு கசம்பதிகாரத்தேயின் ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தமயில் இருந்ாதிகாரத்தை
ஆண்டுகள் உடபே பல ாதிகாரத்தைசநோப்ாதிகாரத்தை கநோலததிய அ் சர்வரது
எழுததுக்களும் அறிக்திகாரத்தககளும், டசநோவியத ஒன்றியததிகாரத்தாதிகாரத்தை
அழிக்க அ் சர்வரது ாதிகாரத்தைசநோப்ாதிகாரத்தைகநோல இரகசிய சூழ்ச்சியின் ஒரு
மூடிமதிகாரத்தறப்பநோகுரு கமன
ஸ்ரநோலினும்
அ் சர்வரது
உேந்திகாரத்தாதிகாரத்தையநோளர்களும் ் சர்வநோதிடேநோர்கள். ஸ்ரநோலின் மற்றும்
அந்ாதிகாரத்தை பிரபலமநோன ஹநோர்் சர்வநோர்ட ் சர்வரலநோற்றநோளரின் "விசநோரதிகாரத்தண
முதிகாரத்தறகள்"
—திகாரத்தபப்ஸினநோடலடய
"கிதிகாரத்தேததிருக்கும்
ஆ் சர்வணங்களிலிருந்து மதிகாரத்தறந்திருக்கும் ட நோக்கங்கள் ் சர்வதிகாரத்தர"
எனும் பின்டனநோக்கிய டபநோக்கநோக வி் சர்வரிக்கப்படே அந்ாதிகாரத்தை
முதிகாரத்தறகள்— பழி் சர்வநோங்கும் ் சர்வழக்கின் மததியகநோல நீதிததுதிகாரத்தற
் சர்வழிமுதிகாரத்தறகதிகாரத்தள நிதிகாரத்தனவூடடுகின்றன.
இதிகாரத்தேக்கநோல அரசநோங்கததிகாரத்தாதிகாரத்தை இரகசியமநோக கவிழ்க்க
அ் சர்வர் "சதி ரு கசய்ாதிகாரத்தை" டபநோது ரு கலனின் அ் சர்வரது சிந்ாதிகாரத்தைதிகாரத்தனகதிகாரத்தள
அ் சர்வருக்குள்டள திகாரத்த் சர்வததிருந்ாதிகாரத்தைநோர் என்ற அந்ாதிகாரத்தை குறிப்பிடே
குற்றச்சநோடதிகாரத்தே
ரு கபநோறுதாதிகாரத்தை
் சர்வதிகாரத்தரயில்,
அந்ாதிகாரத்தை
் சர்வநோாதிகாரத்தைம்
அக்கதிகாரத்தறமிக்காதிகாரத்தைநோய் இல்திகாரத்தல. 1917 முழு் சர்வதும் ரு கலனின்,
டபநோல்ஷிவிக்
கடசியின்
மீதும்
மற்றும்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள
் சர்வர்க்கததின் மீதும் பிராதிகாரத்தைநோனமநோக ாதிகாரத்தைனது எழுததுக்களநோடலடய
அ் சர்வரது ஆளுதிகாரத்தமதிகாரத்தய ாதிகாரத்தைக்க திகாரத்த் சர்வததிருந்ாதிகாரத்தைநோர் என்பதிகாரத்தாதிகாரத்தை
ஒரு் சர்வர் மனதில் ரு ககநோள்ள ட் சர்வண்டும். உண்திகாரத்தமயில், “ஏப்ரல்
ஆய்வுதிகாரத்தரகள்"
(April
Theses)
என்றறியப்படே
ஒரு
ட ர்ததியநோன எழுததுபூர்் சர்வ ஆ் சர்வணம் ாதிகாரத்தைநோன், ரு கலனின்
ரு க் சர்வளி நோடடிலிருந்து திரும்பியதும் கடசியின் ரு ககநோள்திகாரத்தகதிகாரத்தய
தீர்க்கமநோக
மநோற்றியதுேன்,
அதிகநோரததிகாரத்தாதிகாரத்தைக்
திகாரத்தகப்பற்ற
டபநோல்ஷிவிக்குகளுக்கு பநோதிகாரத்தாதிகாரத்தை அதிகாரத்தமதாதிகாரத்தைளிதாதிகாரத்தைது. பின்னர்,
ஜனதிகாரத்தல மற்றும் அக்டேநோபர் 1917 க்கு இதிகாரத்தேடய, அ் சர்வர்
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலமதிகாரத்தற் சர்வநோக
இருந்ாதிகாரத்தைநோர்,
அப்டபநோது
டபநோல்ஷிவிக்

கடசியில் ாதிகாரத்தைநோக்கததிகாரத்தாதிகாரத்தை ஏற்படுதாதிகாரத்தை அ் சர்வரது எழுததுபூர்் சர்வ
் சர்வநோாதிகாரத்தைங்களின் சக்திதிகாரத்தயதாதிகாரத்தைநோன் சநோர்ந்திருந்ாதிகாரத்தைநோர்.
ரு கலனின்
அ் சர்வரின் எழுததுகளினூேநோக கடசியின் பநோரிய உறுப்பினர்கள்
மீது அ் சர்வரது ஆளுதிகாரத்தமதிகாரத்தய ரு ககநோண்டிருந்திருக்கநோவிடேநோல்,
இதிகாரத்தேக்கநோல அரசநோங்கததிகாரத்தாதிகாரத்தை தூக்கிரு கயறி் சர்வாதிகாரத்தைற்கு அ் சர்வர்
விடுதாதிகாரத்தை
அதிகாரத்தழப்பக்கு
டபநோல்ஷிவிக்
கடசியின்
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தமக்குள் இருந்ாதிகாரத்தை எதிர்ப்திகாரத்தப அ் சர்வரநோல் கேந்து் சர்வர
இயலநோமல் டபநோயிருக்கும். டஜநோன் ரீட அ் சர்வரது பிரபலமநோன
உலதிகாரத்தக உலுக்கிய அந்ாதிகாரத்தை பதது நோடகள் (Ten Days That
Shook
the
World)
எழுதிய
டபநோது
ரு கலனினினது
முடிரு க் சர்வடுக்ககூடிய திறதிகாரத்தமயின் பிரததிடயக குணநோம்சததிகாரத்தாதிகாரத்தை
அங்கீகரிதது, மக்கள் ாதிகாரத்தைதிகாரத்தல் சர்வரநோக மநோறியிருந்ாதிகாரத்தை ரு கலனின்,
அ் சர்வரது பததிஜீவிாதிகாரத்தை பலததின் கநோரணமநோகதாதிகாரத்தைநோன் உலக
் சர்வரலநோற்றின் ரு க் சர்வகுசில அரசியல் ாதிகாரத்தைதிகாரத்தல் சர்வர்களில் ஒரு் சர்வரநோக
இருந்ாதிகாரத்தைநோர் என்று எழுதினநோர்.
அதிகநோரததிகாரத்தாதிகாரத்தைக்
திகாரத்தகப்பற்று் சர்வாதிகாரத்தைற்கநோன
டபநோல்ஷிவிக்
முயற்சி, எதில் ாதிகாரத்தைங்கியிருந்ாதிகாரத்தைடாதிகாரத்தைநோ அந்ாதிகாரத்தை பநோரிய ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள
் சர்வர்க்க இயக்கததின் வீச்ரு கசல்திகாரத்தலதிகாரத்தயக் குறிதது, ் சர்வளமநோன
ாதிகாரத்தைக் சர்வல்கதிகாரத்தள
டாதிகாரத்தைநோண்டிரு கயடுதது
அளிததுள்ள
ஆய்் சர்வநோளர்களின் ் சர்வரலநோற்று ஆய்வுகள், திகாரத்தபப்ஸ் மற்றும்
இன்னும் நிதிகாரத்தறய ஏதிகாரத்தனய
பர்களநோல் ஆாதிகாரத்தைரிக்கப்படே
சூழ்ச்சி ாதிகாரத்தைதது் சர்வததிகாரத்தாதிகாரத்தை மிகவும் உறுதியநோக மறுததுள்ளன.
இந்ாதிகாரத்தை ஆ் சர்வணங்கதிகாரத்தளக் குறிதாதிகாரத்தை ஒரு ஆய்வு, டபநோல்ஷிவிக்
கடசியநோல் அதிகநோரம் திகாரத்தகப்பற்றப்படேது, ரு கபடடரநோகிரநோடடின்
பநோதுகநோப்பநோன வீடடின் ஓர் பின்னதிகாரத்தறயில் ாதிகாரத்தையநோரிக்கப்படே
ஒரு ஆடசிக்கவிழ்ப்பின் ரு க் சர்வளிப்பநோடே ாதிகாரத்தைவிர ட் சர்வரு கறதுவும்
இல்திகாரத்தல
என்ற
தீர்மநோனததிற்கு
ஒரு் சர்வதிகாரத்தர
இடடுச்
ரு கசல்கின்றது. பிரு கரஞ்சுப் பரடசிக்குப் பின்னர் அாதிகாரத்தைற்கு
சமமநோன ஒரு உதட் சர்வக இயக்கவியதிகாரத்தல பநோர்ததிருந்திரநோாதிகாரத்தை
நிதிகாரத்தலயில், அாதிகாரத்தைற்குச் சமமநோன ஒரு பரந்ாதிகாரத்தை ரு க் சர்வகுஜன
இயக்கதடாதிகாரத்தைநோடு அடாதிகாரத்தை ட் சர்வகததில் ரு கசல்் சர்வாதிகாரத்தைற்கு டபநோல்ஷிவிக்
கடசி பல ஆண்டுகதிகாரத்தள ரு கசலவிடடிருந்ாதிகாரத்தைது.
டபநோல்ஷிவிசமும் ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கமும்
ரஷ்ய பரடசி ரு காதிகாரத்தைநோேர்பநோன பிளநோக்ரு க் சர்வல் (Blackwell)
ாதிகாரத்தைக் சர்வல் களஞ்சியததின் படி, ரு கபப்ர் சர்வரி பரடசிக்கு முன்னாதிகாரத்தைநோக
அங்டக ரஷ்யநோவின் ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சநோதிகாரத்தலகளிலும் சுரங்கங்களிலும்
ஏறக்குதிகாரத்தறய 3.5 மில்லியன் ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள் இருந்ாதிகாரத்தைனர்.
அங்டக
டபநோக்கு் சர்வரதது
மற்றும்
கடடுமநோனததுதிகாரத்தறயில்
மற்றுரு கமநோரு
ஒன்டறகநோல்
மில்லியன்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள்
இருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்.
கூலிதரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள்
என்று
் சர்வதிகாரத்தகப்படுதாதிகாரத்தைக்கூடிய் சர்வர்களின்
எண்ணிக்திகாரத்தக
அங்டக
மக்கள்ரு காதிகாரத்தைநோதிகாரத்தகயில் 10 சாதிகாரத்தைவீாதிகாரத்தைமநோக இருந்ாதிகாரத்தைது அல்லது சுமநோர்
18.5 மில்லியனநோக இருந்ாதிகாரத்தைது. 7 ரு கபடடரநோக்கிரநோட மிகப்ரு கபரிய
ரு காதிகாரத்தைநோழிற்துதிகாரத்தற திகாரத்தமயமநோக விளங்கியது, அதிகாரத்தாதிகாரத்தைச் சுற்றியிருந்ாதிகாரத்தை
பகுதிகள்
417,000
ரு காதிகாரத்தைநோழிற்துதிகாரத்தற
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களின்
் சர்வசிப்பிேமநோக இருந்ாதிகாரத்தைது. இ் சர்வற்றில், சுமநோர் 270,000 டபர்
உடலநோகததுதிகாரத்தற
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள்.
ஐம்பாதிகாரத்தைநோயிரம்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள்
ஜவுளிததுதிகாரத்தறயிலும்,
50,000
டபர்
இரசநோயனததுதிகாரத்தறயிலும்
ட் சர்வதிகாரத்தலயில்
இருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்.
ரஷ்யநோவின் மற்ரு கறநோரு பிராதிகாரத்தைநோன ரு காதிகாரத்தைநோழில்துதிகாரத்தற திகாரத்தமயமநோக
இருந்ாதிகாரத்தை மநோஸ்டகநோவில் சுமநோர் 420,000 ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களில்
மூன்றில் ஒரு பங்கினர் ஜவுளிததுதிகாரத்தற ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள்
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மற்றும்
ஒரு-கநோல்
பங்கினர்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களநோக இருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்.

உடலநோகததுதிகாரத்தற

அங்டக உக்டரனின் உரநோல்ஸில் அததுேன் பநோல்டிக்
பிரநோந்தியததில், டிரநோன்ஸ்ரு ககன்ஸ்கௌகநோசியநோ மற்றும் டசர்பியநோவில்
ரு கபருந்திரளநோன
ரு காதிகாரத்தைநோழிற்துதிகாரத்தற
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள்
திரண்டிருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்
—உக்டரனின்
ரு கேநோன்பநோஸ்
பகுதி
ஏறக்குதிகாரத்தறய
280,000
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களுக்கு
ட் சர்வதிகாரத்தல
அளிததிருந்ாதிகாரத்தைது.
ஒடடுரு கமநோதாதிகாரத்தை
மக்கள்
ரு காதிகாரத்தைநோதிகாரத்தகயின்
அளவுேன் ஒப்பிடுதிகாரத்தகயில், எண்ணிக்திகாரத்தகயின் அடிப்பதிகாரத்தேயில்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கம் மிகவும் சிறியாதிகாரத்தைநோக இருந்ாதிகாரத்தைது. ஆனநோல்
ரு கபருமளவில்
ஒருங்குவிந்திருந்ாதிகாரத்தைது.
ரு கபடடரநோகிடரடின்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களில் 70 சாதிகாரத்தைவீாதிகாரத்தைததிற்கு அதிகமநோன் சர்வர்கள், 1,000
க்கு டமற்படே் சர்வர்கதிகாரத்தள ரு ககநோண்ே ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சநோதிகாரத்தலகளில்
ட் சர்வதிகாரத்தலயில் இருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள். உக்டரனிய ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களில்
மூன்றில்
இரண்டு
பங்கினர்,
500 க்கு
அதிகமநோன
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கதிகாரத்தளக் ரு ககநோண்ே நிறு் சர்வனங்களில் இருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்.
உரநோல்ஸிலும் அவ்் சர்வநோடற இருந்ாதிகாரத்தைது. 8
ஏப்ரல் 1917 இல் ரு கலனின் ரஷ்யநோவிற்கு திரும்ப் சர்வாதிகாரத்தைற்கு
முன்னர், ாதிகாரத்தைதிகாரத்தல கரிலிருந்ாதிகாரத்தை டபநோல்ஷிவிக் கடசி ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தம,
பரடசியநோனது
அாதிகாரத்தைன்
அபிவிருததியில்
முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வ
ஜன நோயக கடேததிகாரத்தாதிகாரத்தைக் கேந்து ரு கசல்ல முடியநோது என்ற
அடிதாதிகாரத்தைளததில், டஜர்மனி மற்றும் ஆஸ்திரிய-ஹங்டகரிக்கு
எதிரநோக முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வ இதிகாரத்தேக்கநோல அரசநோங்கம் அாதிகாரத்தைன்
யுதாதிகாரத்தைததிகாரத்தாதிகாரத்தைத ரு காதிகாரத்தைநோேர்் சர்வாதிகாரத்தைற்கநோன ஆாதிகாரத்தைரவு உடபே அாதிகாரத்தைற்கு
நிபந்ாதிகாரத்தைதிகாரத்தனக்குடபடே
ஆாதிகாரத்தைரதிகாரத்த் சர்வ
அளிக்கும்
ஒரு
ரு ககநோள்திகாரத்தகதிகாரத்தய ஏற்றிருந்ாதிகாரத்தைது. ரு கலனின் இந்ாதிகாரத்தை ரு ககநோள்திகாரத்தகதிகாரத்தய
எதிர்தாதிகாரத்தைநோர், ஆனநோல் அப்டபநோது அ் சர்வர் சுவிடசர்லநோந்தில்
இருந்ாதிகாரத்தைநோர், அததுேன் ரு கபடடரநோகிடரடில் இருந்ாதிகாரத்தை கடசி
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தமயின் வி் சர்வநோாதிகாரத்தைங்களில் அ் சர்வரநோல் ட ரடியநோக ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலயீடு
ரு கசய்யவியலநோமல்
இருந்ாதிகாரத்தைது.
ஸ்ரநோலின்
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தமயில்
இருந்ாதிகாரத்தை பிரநோவ்ாதிகாரத்தைநோ ஆசிரியர் குழு, டபநோல்ஷிவிக் கடசியின்
சமரச ரு ககநோள்திகாரத்தககளுக்கு பலமநோன எதிர்ப்திகாரத்தப எடுததிருந்ாதிகாரத்தை
ரு கலனினின்
அறிக்திகாரத்தககதிகாரத்தளப்
பிரசுரிக்கவும்
மறுதாதிகாரத்தைது.
ரஷ்யநோவுக்குள் ரு கலனின் திரும்பம் ் சர்வதிகாரத்தரயில், அ் சர்வரது பல
் சர்வநோரக் கணக்கிலநோன உடகடசிப் டபநோரநோடேததிற்கிதிகாரத்தேயிலும்,
அ் சர்வரநோல் கடசியின் நிதிகாரத்தலட நோக்திகாரத்தக மநோற்ற முடியவில்திகாரத்தல.
ரு கலனின்
பல
ஆண்டுகளநோக
அ் சர்வடர
அபிவிருததி
ரு கசய்திருந்ாதிகாரத்தை
மற்றும்
பநோதுகநோதது
் சர்வந்திருந்ாதிகாரத்தை
ஒரு
ட் சர்வதிகாரத்தலததிடே நிதிகாரத்தலப்பநோடதிகாரத்தே மநோற்ற டபநோரநோடி ் சர்வருகிறநோர்
என்ற உண்திகாரத்தமயிலிருந்து ாதிகாரத்தைநோன் டபநோல்ஷிவிக் கடசிக்குள்
பிளவுகள் எழுந்திருந்ாதிகாரத்தைன. ரு கலனின் அப்டபநோது யநோதிகாரத்தர ாதிகாரத்தைநோக்கி
் சர்வந்ாதிகாரத்தைநோடரநோ அந்ாதிகாரத்தை பதிகாரத்தழய டபநோல்ஷிவிக்குகதிகாரத்தள ரு கபநோறுதாதிகாரத்தை
் சர்வதிகாரத்தரயில்,
ரு கலனினின்
பதிய
டபநோக்கு
—அாதிகாரத்தைநோ் சர்வது
இதிகாரத்தேக்கநோல
அரசநோங்கததிகாரத்தாதிகாரத்தை
தூக்கிரு கயறிய
மற்றும்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கம் அதிகநோரததிகாரத்தாதிகாரத்தை ஏற்பாதிகாரத்தைற்கு ாதிகாரத்தையநோரிப்ப
ரு கசய்யுமநோறு விடுதாதிகாரத்தை அதிகாரத்தழப்ப— ஒரு ாதிகாரத்தைசநோப்ாதிகாரத்தைகநோலமநோக
லிடயநோன் டரு கரநோடஸ்கியநோல், டபநோல்ஷிவிக்குகளுக்கு எதிரநோக,
எடுததுதிகாரத்தரக்கப்படே
நிரந்ாதிகாரத்தைரப்
பரடசி
ாதிகாரத்தைதது் சர்வததிற்கு
டபாதிகாரத்தைமின்றி அடிபணிந்து விடோதிகாரத்தைநோக கருாதிகாரத்தைப்படேது.
எந்ாதிகாரத்தை முன்டனநோக்கு லிடயநோன் டரு கரநோடஸ்கியுேன் மிக
பிரபலமநோக
அதிகாரத்தேயநோளம்
கநோணப்படேடாதிகாரத்தைநோ
அடாதிகாரத்தை
முன்டனநோக்திகாரத்தக, ரு கலனின், அ் சர்வரது ரு கசநோந்ாதிகாரத்தை ் சர்வழியில்,
் சர்வந்ாதிகாரத்தைதிகாரத்தேந்திருந்ாதிகாரத்தைநோர். வீன ஏகநோதிபததியம் குறிதாதிகாரத்தை அ் சர்வரது

ரு கசநோந்ாதிகாரத்தை ஆய்வு மூலமநோக விளங்கப்படுதாதிகாரத்தைப்படே உலக
யுதாதிகாரத்தைததின் அனுப் சர்வமநோனது, ரஷ்ய பரடசி ஓர் உலக
டசநோசலிச பரடசியின் ரு காதிகாரத்தைநோேக்கமநோகும்; முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வததின்
சர்் சர்வடாதிகாரத்தைச ரு க ருக்கடி, ரஷ்ய முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வததின் பலவீனம்
மற்றும் சர்் சர்வடாதிகாரத்தைச மூலாதிகாரத்தைனததிற்கு அாதிகாரத்தைன் அடிபணிவுேன்
ரு காதிகாரத்தைநோேர்ப
ரு ககநோண்டு,
ரஷ்ய
அபிவிருததியில்
ஒரு
முற்டபநோக்கநோன முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வ ஜன நோயக கடேததிற்கு
எந்ாதிகாரத்தைரு க் சர்வநோரு சநோததியக்கூதிகாரத்தறயும் விடடுதிகாரத்த் சர்வக்கநோது; மற்றும்
ஏகநோதிபததியததிேம்
ரஷ்யநோ
மண்டியிடு் சர்வதிகாரத்தாதிகாரத்தை
உதிகாரத்தேக்கக்கூடிய மற்றும் பரடசிகர ஜன நோயக கேதிகாரத்தமதிகாரத்தய
ரு ககநோண்டு ரு கசல்லக்கூடிய ாதிகாரத்தைதிகாரத்தகதிகாரத்தம ரு கபற்ற ஒடர ் சர்வர்க்கம்
பநோடேநோளி ் சர்வர்க்கம் மடடுடம ஆகும் என்ற தீர்மநோனததிற்கு
ரு கலனிதிகாரத்தனக் ரு ககநோண்டு ் சர்வந்திருந்ாதிகாரத்தைது. இந்ாதிகாரத்தை தீர்மநோனங்களின்
அடிதாதிகாரத்தைளததில் ாதிகாரத்தைநோன் ரு கலனின் "ஏப்ரல் ஆய்வுதிகாரத்தரகள்"
உரு் சர்வநோகி
இருந்ாதிகாரத்தைன,
அது
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களின்
டசநோவியததிற்கு
அரசு
அதிகநோரததிகாரத்தாதிகாரத்தை
மநோற்ற
அதிகாரத்தழப்பவிடுதாதிகாரத்தைது.
ஏப்ரல் மநோ நோடடின் வி் சர்வநோாதிகாரத்தைம், ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலமதிகாரத்தற் சர்வநோக இருந்ாதிகாரத்தை
ஒரு சிறிய பரடசியநோளர்களின் ் சர்வடேததின் வி் சர்வநோாதிகாரத்தைமநோக
இருக்கவில்திகாரத்தல.
கடசி
உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்திகாரத்தக
ட் சர்வகமநோக
் சர்வளர்ந்திருந்ாதிகாரத்தை
நிதிகாரத்தலயில்,
உள்கடசி
டபநோரநோடேததில்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள
் சர்வர்க்கததின்
கணிசமநோன
அடுக்குகள் பங்குரு கபற்றன; அதிகாரத்தாதிகாரத்தைக் க் சர்வனிததும் ் சர்வந்ாதிகாரத்தைன.
பிரிடடிஷ் ் சர்வரலநோற்றநோளர் ஸ்டீவ் ஸ்மித குறிப்பிடுதிகாரத்தகயில்,
ரு கலனினின்
"ஏப்ரல்
ஆய்வுதிகாரத்தரகள்"
ரு கபடடரநோக்கிரநோட
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கததின், குறிப்பநோக ரு க் சர்வய்டபநோர்க் மநோ் சர்வடேம்
மற்றும் ் சர்வநோசிரு கலவ்ஸ்கில் தீவின் மிகவும் முன்டனறிய
பிரிவுகளின்
னவில்
ட ரடியநோகவும்,
சக்தி
் சர்வநோய்ந்ாதிகாரத்தை
விாதிகாரத்தைததிலும்
ாதிகாரத்தைநோக்கததிகாரத்தாதிகாரத்தை
ஏற்படுததி இருந்ாதிகாரத்தைது
என்று
் சர்வநோதிடுகிறநோர். அந்ாதிகாரத்தை "ஏப்ரல்
நோடகளின்" டபநோது—அதிகாரத்த் சர்வ
ாதிகாரத்தைநோன் இதிகாரத்தேக்கநோல அரசநோங்கததிற்கு எதிரநோன முாதிகாரத்தைலநோ் சர்வது
மிகப்ரு கபரிய
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள
் சர்வர்க்க
ஆர்ப்பநோடேங்களநோக
இருந்ாதிகாரத்தைன—பஜிரு கரவ் மற்றும் எக்் சர்வநோல் (Puzyrev, Ekval)
ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சநோதிகாரத்தலகளின்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களினது
ரு கபநோதுக்கூடேங்களில் நிதிகாரத்தறட் சர்வற்றப்படே ஒரு தீர்மநோனததிகாரத்தாதிகாரத்தை
ஸ்மித ஆாதிகாரத்தைநோரமநோக கநோடடுகிறநோர்:
அரசநோங்கம் ஒடடுரு கமநோதாதிகாரத்தை உதிகாரத்தழக்கும் மக்களின்
விருப்பங்கதிகாரத்தள
பிரதிநிதிதது் சர்வம்
ரு கசய்ய
விரும்பவில்திகாரத்தல மற்றும் அது விரும்பவும் இயலநோது,
ஆகட் சர்வ சுாதிகாரத்தைந்திரததின் மீது அ் சர்வர்களின் ாதிகாரத்தைநோக்குாதிகாரத்தைதிகாரத்தல
நிர்மூலமநோக்கு் சர்வாதிகாரத்தைற்கநோக நோங்கள் அதிகாரத்தாதிகாரத்தை உேனடியநோக
கதிகாரத்தலக்குமநோறும், அாதிகாரத்தைன் அங்கதாதிகாரத்தை் சர்வர்கதிகாரத்தள திகாரத்தகது
ரு கசய்யுமநோறும் டகநோருகிடறநோம். அதிகநோரம் மக்களிேம்,
அாதிகாரத்தைநோ் சர்வது ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களின் டசநோவியததுக்களிேம்,
மற்றும் மக்களின்
ம்பிக்திகாரத்தக ரு கபற்றிருக்கும் ஒடர
அதிகநோர அதிகாரத்தமப்பநோன சிப்பநோய்களின் அதிகாரத்தமப்பிேம்
மடடுடம
இருக்க
ட் சர்வண்டுரு கமன்பதிகாரத்தாதிகாரத்தை
நோங்கள்
ஏற்கிடறநோம். 9
லிடயநோன் டரு கரநோடஸ்கி, அ் சர்வரது ரஷ்ய பரடசியின்
் சர்வரலநோறு
என்ற
நூலில்
எழுதுதிகாரத்தகயில்,
“் சர்வரலநோற்று
சம்ப் சர்வங்களில் ரு கபருந்திரளநோன மக்கள் ட ரடியநோக ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலயீடு
ரு கசய்் சர்வது ாதிகாரத்தைநோன்" ஒரு பரடசியின் பிராதிகாரத்தைநோன அம்சமநோகும் என்று
எழுதினநோர். இதிகாரத்தேக்கநோல அரசநோங்கததின் அதிகநோரததிகாரத்தாதிகாரத்தை
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ஸ்ாதிகாரத்தைநோபிதது திகாரத்த் சர்வப்பாதிகாரத்தைற்கு, மில்யுடகநோவ் மற்றும் டசநோவியததின்
மிாதிகாரத்தை் சர்வநோாதிகாரத்தை
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தல் சர்வர்கள்
டபநோன்ற
முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வ
பிரதிநிதிகளின் முயற்சிகளுக்கு இதிகாரத்தேடயயும், ரு கபப்ர் சர்வரியின்
சம்ப் சர்வங்கள் ஒரு மக்கள் ஜன நோயக உரு் சர்வநோக்கததிற்கநோன
ரு க் சர்வடிப்திகாரத்தபக் கடேவிழ்ததுவிடேது. ரு கபடடரநோக்கிரநோட மற்றும்
ரஷ்யநோ
முழு் சர்வதிலும்
உரு் சர்வநோக்கப்படடிருந்ாதிகாரத்தை
ஆதிகாரத்தலக்குழுக்கள் மற்றும் ட் சர்வதிகாரத்தலக்குழுக்கள், பநோடேநோளி
் சர்வர்க்கம்
அாதிகாரத்தைன்
அதிகநோரததிகாரத்தாதிகாரத்தை
் சர்வலியுறுதாதிகாரத்தை
மற்றும்
முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வ-எதிர்ப்ப
டபநோக்கில்
சமூகததிகாரத்தாதிகாரத்தை
மறுஒழுங்கதிகாரத்தமக்க
அது
தீர்மநோனகரமநோக
இருந்ாதிகாரத்தைாதிகாரத்தைன்
திகாரத்தேமுதிகாரத்தற
ரு க் சர்வளிப்பநோேநோக
இருந்ாதிகாரத்தைன.
ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சநோதிகாரத்தல
ஆதிகாரத்தலக்குழுக்கள் டாதிகாரத்தைநோற்றப்பநோடேளவில் அன்றநோே ் சர்வநோழ்வின்
ஒவ்ரு க் சர்வநோரு
அம்சததிலும்
சம்பந்ாதிகாரத்தைப்படே
பல்திறனுள்ள
கடேதிகாரத்தமப்பகளநோக எழுச்சி ரு கபற்றன. ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களின்
ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சநோதிகாரத்தலகள்
பநோதுகநோப்ப,
உணவு
வினிடயநோகம்,
கலநோச்சநோரம், மருதது் சர்வம் மற்றும் பநோதுகநோப்ப, ட் சர்வதிகாரத்தலயிே
நிதிகாரத்தலதிகாரத்தமகளின்
டமம்பநோடு
ஆகிய் சர்வற்றிற்கும்
மற்றும்
குடிப்பழக்கததின்
மீது
ரு க் சர்வறுப்பூடடி
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்
ஒழுக்கததிகாரத்தாதிகாரத்தை ாதிகாரத்தைக்கதிகாரத்த் சர்வப்பாதிகாரத்தைற்கும் ரு கபநோறுப்பநோன துதிகாரத்தணக்
கமிடடிகதிகாரத்தள அதிகாரத்த் சர்வ உரு் சர்வநோக்கின.
பரடசி
ஆழமதிகாரத்தேந்ாதிகாரத்தைடபநோது,
கமிடடிகள்
ரு கபரிதும்
அதிகளவில் அதிகாரத்தமப்பகதிகாரத்தளயும் மற்றும் உற்பததியினது
கடடுப்பநோடதிகாரத்தேயும்
முன்கூடடிடய
ஆக்கிரமிததிருந்ாதிகாரத்தைன.
பிளநோக்ரு க் சர்வல்
ாதிகாரத்தைக் சர்வல்
களஞ்சியம்
ஒரு
டசநோவியத
் சர்வரலநோற்றநோளர் Z.V. ஸ்ரு கேபடனநோவ்வின் (Stepanov) பதிகாரத்தேப்திகாரத்தப
டமற்டகநோளிடுகிறது, அ் சர்வர் "மநோர்ச் 1 இல் இருந்து அக்டேநோபர்
25 க்கு இதிகாரத்தேடய ரு கபடடரநோக்கிடரடின் 124 ஆதிகாரத்தலக்குழுக்கள்
4,266
ே் சர்வடிக்திகாரத்தககதிகாரத்தள படடியலிடு் சர்வடாதிகாரத்தைநோடு,
உற்பததி
மற்றும் வினிடயநோகம் மீாதிகாரத்தைநோன ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களின் கடடுப்பநோடு
சநோர்ந்ாதிகாரத்தை 1,141 ே் சர்வடிக்திகாரத்தககள்; அதிகாரத்தமப்ப ரு காதிகாரத்தைநோேர்பநோன 882
டகள்விகள்; அரசியல் பற்றிய 347 டகள்விகள்; கூலிகள்
பற்றிய 299 விேயங்கள்; நியமனம் மற்றும் பணிநீக்கம்
மற்றும் கடேநோய பணிநியமன கண்கநோணிப்ப சநோர்ந்ாதிகாரத்தை 241
ே் சர்வடிக்திகாரத்தககள் இருந்ாதிகாரத்தைாதிகாரத்தைநோக கணக்கிடுகிறநோர்."10
1917 இன்
டகநோதிகாரத்தேயின்
இறுதியிலும்
மற்றும்
இதிகாரத்தலயுதிர்கநோலததிலும்,
ஆ் சர்வணங்கள்
மற்றும்
நிதி
கணக்குகதிகாரத்தள
பநோர்திகாரத்த் சர்வயிே
ரு காதிகாரத்தைநோழில்
் சர்வழங்குனர்கள்
அ் சர்வர்களுக்கு அனுமதி ் சர்வழங்க ட் சர்வண்டுரு கமன ஆதிகாரத்தல
கமிடடிகள் முதிகாரத்தறயிேத ரு காதிகாரத்தைநோேங்கின. அக்டேநோபர் ் சர்வநோக்கில்
573 ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சநோதிகாரத்தலகள் மற்றும் சுரங்கங்களில், 1.4 மில்லியன்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களும்
ஒடடுரு கமநோதாதிகாரத்தைமநோக
டசர்ந்து,
திகாரத்தேமுதிகாரத்தறயில்
ஏடாதிகாரத்தைநோரு க் சர்வநோரு
விாதிகாரத்தைததில்
அ் சர்வர்களின்
கடடுப்பநோடதிகாரத்தேக் ரு ககநோண்டிருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்.
1917
முழு் சர்வதிலும்
டபநோல்ஷிவிக்குகள்
ஆதிகாரத்தலக்குழுக்களுக்குள் பநோரிய பலததிகாரத்தாதிகாரத்தை அபிவிருததி
ரு கசய்ாதிகாரத்தைநோர்கள்.
ரு கபடடரநோக்கிரநோட
டசநோவியததிற்குள்
டபநோல்ஷிவிக்குகள் ஒரு ரு கபரும்பநோன்திகாரத்தமதிகாரத்தய ரு கபறு் சர்வாதிகாரத்தைற்கு
முன்னடர,
அ் சர்வர்கள்
மிகப்
பிராதிகாரத்தைநோனமநோன
ஆதிகாரத்தலக்குழுக்களின்
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தமதிகாரத்தய
ஏற்றிருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்.
உள்ளூர்
சடேமன்றங்களநோல்
நிதிகாரத்தறட் சர்வற்றப்படே
தீர்மநோனங்கதிகாரத்தளக் குறிதாதிகாரத்தை ஒரு ஆய்வு, டபநோல்ஷிவிக்
கடசியின்
முழக்கங்களுக்கும்,
டகநோடபநோடடுரீதியிலநோன
டகநோரிக்திகாரத்தககளுக்கும் அங்டக ஒரு உதட் சர்வகம்மிகுந்ாதிகாரத்தை ஆாதிகாரத்தைரவு

இருந்ாதிகாரத்தைாதிகாரத்தைநோக
கநோடடுகிறது.
ரு கபடடரநோக்கிரநோடதிகாரத்தே
விே
அரசியல்ரீதியநோக குதிகாரத்தற் சர்வநோகட் சர்வ அபிவிருததி அதிகாரத்தேந்திருந்ாதிகாரத்தை
மநோஸ்டகநோவில்,
1917 இன்
அக்டேநோபர்
மநோாதிகாரத்தைம்
டசநோவியததுகளுக்கு அதிகநோரம் மநோற்றப்பே ட் சர்வண்டுரு கமன்ற
டபநோல்ஷிவிக்குகளின் முதிகாரத்தறயீடடுக்கு ஆாதிகாரத்தைர் சர்வநோக 50,000 க்கும்
டமற்படே ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள் தீர்மநோனங்கள் நிதிகாரத்தறட் சர்வற்றியதிகாரத்தாதிகாரத்தை
கநோணலநோம்;
டமலும்
டபநோல்ஷிவிக்
அதிகநோரததிகாரத்தாதிகாரத்தைக்
திகாரத்தகப்பற்று் சர்வாதிகாரத்தைற்கு அங்டக ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கததின் ரு கபரும்
ரு கபரும்பநோன்திகாரத்தமயினரிதிகாரத்தேடய
் சர்வரட் சர்வற்ப
இருந்ாதிகாரத்தைாதிகாரத்தைற்கும்
அதிகளவிலநோன ஆாதிகாரத்தைநோரம் இருக்கிறது.
மநோஸ்டகநோவின் ் சர்வேகிழக்கில் 250 திகாரத்தமல்களில் இருக்கும்
ஜவுளிததுதிகாரத்தற திகாரத்தமயமநோன இ் சர்வநோடனநோட் சர்வநோ-கிரு கனஸ்மநோவின்
அபிவிருததிகள் குறிதாதிகாரத்தை ் சர்வரலநோற்றநோளர் டேவிட மநோண்டேலின்
ஆய்வில், அக்டேநோபர் 1917 இல் இருந்ாதிகாரத்தை ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்க
மடனநோபநோ் சர்வததிகாரத்தாதிகாரத்தை
குறிதாதிகாரத்தை
ஒரு
டயநோசதிகாரத்தன
மக்கு
ரு ககநோடுக்கப்படடுள்ளன.
டபநோல்ஷிவிக்குகளுக்கு
இருந்ாதிகாரத்தை
பலமநோன ஆாதிகாரத்தைரவு, பரடசியின் ரு க் சர்வடிப்திகாரத்தப ாதிகாரத்தைனாதிகாரத்தைநோக்கிக்
ரு ககநோண்ேது.
அக்டேநோபர்
1917
் சர்வநோக்கில்,
அது
அதிகரிததிருந்ாதிகாரத்தைது. ட் சர்வரு கறநோன்று இருந்ாதிகாரத்தைரு காதிகாரத்தைன்றநோல் அது,
இ் சர்வநோடனநோட் சர்வநோ-கிரு கனஸ்மநோவின்
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள்
ரு கபடடரநோகிடரடில்
டபநோல்ஷிவிக்
ே் சர்வடிக்திகாரத்தகயினது
ரு கமது் சர்வநோன
ட் சர்வகதாதிகாரத்தைநோல்
ரு கபநோறுதிகாரத்தமயிழந்திருந்ாதிகாரத்தைாதிகாரத்தைன்
ரு க் சர்வளிப்பநோேநோகதாதிகாரத்தைநோன் இருக்கும். 1917 ரு கசப்ேம்பர் இறுதியில்
கிரு கனஸ்மநோ
டசநோவியததிதிகாரத்தேடய
ஒரு
டபநோல்ஷிவிக்
ரு கசநோற்ரு கபநோழி் சர்வநோளர்
உதிகாரத்தரயநோற்றிய
டபநோது,
அந்ாதிகாரத்தை
வீரநோட் சர்வசமநோன டகள்விதிகாரத்தய எழுப்பினநோர்: “அதிகநோரததிகாரத்தாதிகாரத்தைக்
திகாரத்தகயிரு கலடுக்க ் சர்வரலநோறு
ம்திகாரத்தம அதிகாரத்தழக்கிறது,
நோம்
ாதிகாரத்தையநோரநோக இருக்கிடறநோமநோ?" கூடேததிலிருந்து ஒரு குரல்
ஒலிதாதிகாரத்தைது,
“ நோம்
நீண்ேகநோலததிற்கு
முன்னடர
ாதிகாரத்தையநோரநோகிவிடடேநோம், ஆனநோல் மததியில் அ் சர்வர்கள் ஏன்
இன்னமும் தூங்கிக் ரு ககநோண்டிருக்கிறநோர்கள் என்பது ாதிகாரத்தைநோன்
மக்குத ரு காதிகாரத்தைரியவில்திகாரத்தல."11
அதுடபநோன்ற
் சர்வரலநோற்று
துணுக்குகதிகாரத்தள
ஒரு் சர்வர்
ஐயுறவுேன் திகாரத்தகயநோள விரும்பினநோலும் கூே, அ் சர்வர்கள்
எடுததுக்கநோடே
முயன்ற
பறநிதிகாரத்தல
நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கின்
யாதிகாரத்தைநோர்தாதிகாரத்தைம்
குறிதது
அங்டக
ஐயமிருக்க
முடியநோது.
ஏப்ரலுக்கும் அக்டேநோபருக்கும் இதிகாரத்தேடய, டபநோல்ஷிவிக் கடசி
ஆச்சரியப்பேதாதிகாரத்தைக்க ் சர்வளர்ச்சிதிகாரத்தய எடடியது. ஏப்ரல் 1917 இல்
ரு கபடடரநோக்கிரநோட டபநோல்ஷிவிக் அதிகாரத்தமப்பில் சுமநோர் 16,000
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள் இருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள். அக்டேநோபர் ் சர்வநோக்கில் அாதிகாரத்தைன்
உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்திகாரத்தக 43,000 ஆக உயர்ந்திருந்ாதிகாரத்தைது,
அ் சர்வர்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கினர் ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள்.
ஜனன் 1917 இல் அதிகாரத்தனதது-ரஷ்ய டசநோவியதகளின் முாதிகாரத்தைல்
மநோ நோடடு டாதிகாரத்தைர்ாதிகாரத்தைல்கள், டசநோசலிச-பரடசிகர கடசியின் 283
பிரதிநிதிகதிகாரத்தளயும், 248 ரு கமன்ஷிவிக் பிரதிநிதிகதிகாரத்தளயும்,
ரு க் சர்வறும்
105
டபநோல்ஷிவிக்
பிரதிநிதிகதிகாரத்தளயும்
டாதிகாரத்தைர்ந்ரு காதிகாரத்தைடுதாதிகாரத்தைது. நோன்கு மநோாதிகாரத்தைங்களுக்குப் பின்னர் அக்டேநோபர்
பரடசிக்கு முன்னர் கூடிய இரண்ேநோ் சர்வது அதிகாரத்தனதது-ரஷ்ய
மநோ நோடடு டாதிகாரத்தைர்ாதிகாரத்தைல்கள் மதிகாரத்தலப்பூடடும் மநோற்றததிகாரத்தாதிகாரத்தை உரு் சர்வநோக்கி
இருந்ாதிகாரத்தைது: டபநோல்ஷிவிக் பிரதிநிதிகளின் பங்கு 390 ஆக
உயர்ந்ாதிகாரத்தைது, டசநோசலிச-பரடசிகர கடசியினரின் பங்கு 160 ஆக
வீழ்ந்ாதிகாரத்தைது,
ரு கமன்ஷிவிக்குகள்
எழுபததி-இரண்ேநோக
இருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்.
7- The Bolshevik Seizure of Power in Qctober 1917: Coup d'état or Revolution?

பரடசியின் டபநோக்கினூேநோக ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள் ரு காதிகாரத்தைநோேர்ந்து
அ் சர்வர்களின்
அரசியல்
ரு காதிகாரத்தைநோேர்பகதிகாரத்தள
மநோற்றினநோர்கள்,
ஆனநோல் ரு கபநோது் சர்வநோக இேதிற்கு கர்ந்ாதிகாரத்தைநோர்கள் ஏரு கனன்றநோல்
அ் சர்வர்கள் அதிகளவில் இதிகாரத்தேக்கநோல அரசநோங்கததுேனும்
மற்றும் அாதிகாரத்தைனுேன் முறிததுக் ரு ககநோள்ள மறுதாதிகாரத்தை மிாதிகாரத்தை் சர்வநோாதிகாரத்தை
டசநோசலிஸ்ட கடசிகளின் மீதும் ரு க் சர்வறுப்பதிகாரத்தேந்திருந்ாதிகாரத்தைநோர்கள்.
் சர்வரலநோற்றநோளர் டிம் மக்ேநோனியல் குறிப்பிடு் சர்வதிகாரத்தாதிகாரத்தைப் டபநோல:
ரு கபநோருளநோாதிகாரத்தைநோர ரு க ருக்கடி, யுதாதிகாரத்தைம் ரு காதிகாரத்தைநோேர்ந்ாதிகாரத்தைதிகாரத்தம,
் சர்வர்க்க டமநோாதிகாரத்தைலின் தீவிரம், மற்றும் டகநோர்னிடலநோவ்
பாதிகாரத்தைவிக்கவிழ்ப்ப
ஆகியதிகாரத்த் சர்வ
அரசியல்ரீதியநோக
ரு கசயலூக்கததுேன் இருந்ாதிகாரத்தை பரந்ாதிகாரத்தை ரு கபரும்பநோன்திகாரத்தம
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கதிகாரத்தள அாதிகாரத்தைன் பல்ட் சர்வறு அ் சர்வாதிகாரத்தைநோரங்களில்
இருந்ாதிகாரத்தை இதிகாரத்தேக்கநோல அரசநோங்கததிற்கு எதிரிகளநோக
மநோற்றியது.
இதிகாரத்தேக்கநோல அரசநோங்கம் இப்டபநோது
இன்னும் மிகத ரு காதிகாரத்தைளி் சர்வநோக ஒரு "முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வ
சர்் சர்வநோதிகநோரமநோக"
இருந்ாதிகாரத்தைது
என்பதிகாரத்தாதிகாரத்தைத
ாதிகாரத்தைவிர,
அ் சர்வர்கள், பதிய அரசநோங்கததிற்கும் பதிகாரத்தழய ஜநோரிச
ஆடசிக்கும்
இதிகாரத்தேடய
ட் சர்வரு கறந்ாதிகாரத்தை
முக்கிய
ட் சர்வறுபநோடதிகாரத்தேயும் கநோணவில்திகாரத்தல. 12
டசநோசலிச-பரடசிகர கடசியின் (SR) ஒரு அங்கதாதிகாரத்தை் சர்வரநோக
இருந்ாதிகாரத்தை ஒரு ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளி, டபநோல்ஷிவிக்
நோளிாதிகாரத்தைழுக்கு
எழுதிய ஒரு கடிாதிகாரத்தைம், 1917 இன் டபநோதிருந்ாதிகாரத்தை அரசியல்
மடனநோபநோ் சர்வததின் மநோற்றங்கதிகாரத்தள பிரதிபலிக்கிறது:
ஆழ்ந்ாதிகாரத்தை ாதிகாரத்தை் சர்வறநோன பரிாதிகாரத்தைல்களின் கநோரணமநோக நோன்
கடசியில்
டசர்ந்டாதிகாரத்தைன்,
அது
இப்டபநோது
முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வததின்
ாதிகாரத்தைரப்பிற்கு
டபநோய்விடேதுேன்
ம்திகாரத்தம சுரண்டுட் சர்வநோருக்டக திகாரத்தகரு ககநோடுக்கிறது. ஆகட் சர்வ
நோன்
இந்ாதிகாரத்தை
ரு க் சர்வடகக்டகேநோன
ாதிகாரத்தையநோரிப்பேன்
இதிகாரத்தணந்ாதிகாரத்தை் சர்வனநோக இருக்க விரும்பமநோடடேன்,
நோன்
அந்ாதிகாரத்தை
குறு ல் சர்வநோதிகளின்
பாதிகாரத்தைவிகளில்
இருந்து
ரு க் சர்வளிடயறுகிடறன்.
ஒரு
னவுபூர்் சர்வமநோன
பநோடேநோளியநோக,
நோன் டபநோல்ஷிவிக் டாதிகாரத்தைநோழர்களுேன்
இதிகாரத்தணகிடறன், அ் சர்வர்கள் மடடும் ாதிகாரத்தைநோன் ஒடுக்கப்படே
மக்களின்
உண்திகாரத்தமயநோன
பநோதுகநோ் சர்வலர்களநோக
இருக்கிறநோர்கள்." 13
SR

1917 இல் ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கததின் தீவிரதாதிகாரத்தைன்திகாரத்தம,
நிச்சயமநோக, அாதிகாரத்தைன் ரு கசநோந்ாதிகாரத்தை சிக்கலநோன முரண்பநோடுகளின்றி
ஓர்
ஒருமிதாதிகாரத்தை
நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கநோக
இருக்கவில்திகாரத்தல.
டேநோன்பநோஸ்
சுரங்க
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள்
மததியில்
அதிகரிதாதிகாரத்தைதிகாரத்தாதிகாரத்தைப்
டபநோல,
டபநோல்ஷிவிக்குகளின்
பலம்
ட் சர்வகமநோக அதிகரிதது ் சர்வந்ாதிகாரத்தை இேங்களிலும் கூே, அ் சர்வர்கள்
எதிர்ப்திகாரத்தபயும்
எதிர்ரு ககநோண்ேநோர்கள்.
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களின்
மடனநோபநோ் சர்வங்களில் ஏற்படே கூர்திகாரத்தமயநோன மநோற்றங்களுக்கு
அ் சர்வர்கள் பலியநோன ட ரங்களும் அங்டக இருந்ாதிகாரத்தைன.
இருந்ாதிகாரத்தைடபநோதினும், அாதிகாரத்தைன் அதிகாரத்தனதது முரண்பநோடுகளுக்கு
இதிகாரத்தேயிலும்,
அக்டேநோபர்
பரடசியநோனது
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள
் சர்வர்க்கததின்
ஒரு
பநோரிய
மற்றும்
அரசியல்ரீதியநோகனவுபூர்் சர்வமநோன இயக்கததின் விதிகாரத்தளரு கபநோருளநோக இருந்ாதிகாரத்தைது.
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டபநோல்ஷிவிக் ரு க் சர்வற்றிக்குரிய கநோரணங்கள் குறிதாதிகாரத்தை
அ் சர்வரது ஆய்திகாரத்த் சர்வத ரு காதிகாரத்தைநோகுதாதிகாரத்தைளிக்திகாரத்தகயில், டபரநோசிரியர்
ஸ்டீவ் ஸ்மித இவ்் சர்வநோறு எழுதுகிறநோர்:

மக்களிதிகாரத்தேடய
அதிருப்திதிகாரத்தயடயநோ
அல்லது
பரடசிகர
உணர்திகாரத்த் சர்வடயநோ
டபநோல்ஷிவிக்குகள்
ாதிகாரத்தைநோங்கடள
உரு் சர்வநோக்கவில்திகாரத்தல.
அது
சிக்கலநோன
ரு கபநோருளநோாதிகாரத்தைநோர மற்றும் சமூக டமரு கலழுச்சிகள் மற்றும்
அரசியல் சம்ப் சர்வங்களில் ஏற்படே மக்களின் ரு கசநோந்ாதிகாரத்தை
அனுப் சர்வங்களில்
இருந்து
் சர்வளர்ந்ாதிகாரத்தைது.
மநோறநோக
பரடசியின்
சமூக
இயக்கவியதிகாரத்தலக்
குறிதாதிகாரத்தை
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்களின்
பரிாதிகாரத்தைதிகாரத்தல
் சர்வடி் சர்வதிகாரத்தமதாதிகாரத்தைதிலும்
மற்றும் அன்றநோே ் சர்வநோழ்வின் உேனடி பிரச்சிதிகாரத்தனகள்
எவ்் சர்வநோறு
பரந்ாதிகாரத்தை
சமூக
மற்றும்
அரசியல்
ஒழுங்கதிகாரத்தமப்பேன்
ரு காதிகாரத்தைநோேர்பபடேது
என்ற
விழிப்பணர்திகாரத்த் சர்வ
் சர்வளர்தரு காதிகாரத்தைடுப்பதிலும்
டபநோல்ஷிவிக்குகளின்
பங்களிப்ப
இருந்ாதிகாரத்தைது.
டபநோல்ஷிவிக்குகளநோல்
ஆாதிகாரத்தைரதிகாரத்த் சர்வ
ரு க் சர்வன்ரு கறடுக்க
முடிந்ாதிகாரத்தைது ஏரு கனன்றநோல் அ் சர்வர்களின் பகுப்பநோய்வும்,
பரிந்துதிகாரத்தரக்கப்படே தீர்வுகளும் அறிவுக்குகந்ாதிகாரத்தைாதிகாரத்தைநோக
கருாதிகாரத்தைப்படேன.
டபநோல்ஷிவிக்குகள்
உதிகாரத்தரயநோற்று் சர்வாதிகாரத்தைற்கும்
கூே
அனுமதிக்கப்பேநோாதிகாரத்தை,
முன்னர் ாதிகாரத்தைற்கநோப்ப் சர்வநோாதிகாரத்தைததின் ஒரு டகநோடதிகாரத்தேயநோக
இருந்ாதிகாரத்தை Orudiinyi Works ஆதிகாரத்தலயிலிருந்ாதிகாரத்தை ஒரு
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளி ரு கசப்ேம்பரில் குறிப்பிடுதிகாரத்தகயில், " நோங்கள்
உங்கதிகாரத்தள இணங்குவிக்க முயற்சிப்ப் சர்வர்கள் இல்திகாரத்தல,
மநோறநோக ் சர்வநோழ்க்திகாரத்தக ாதிகாரத்தைநோன் உங்கதிகாரத்தள எங்களுேன்
இணங்குவிக்கிறது.
டமலும்
இப்டபநோது
டபநோல்ஷிவிக்குகள் ரு க் சர்வன்றிருக்கிறநோர்கள் ஏரு கனன்றநோல்
அ் சர்வர்களின் ாதிகாரத்தைந்திடரநோபநோயங்கள் சரியநோனரு காதிகாரத்தைன்பதிகாரத்தாதிகாரத்தை
் சர்வநோழ்க்திகாரத்தக நிரூபிததுள்ளது," என்றநோர். 15
ஒரு
அதிகாரத்தர-நூற்றநோண்டிற்கும்
அதிகமநோன
கநோலததிற்கு முன்னர், அப்டபநோதும் அங்டக மனிாதிகாரத்தை
் சர்வளர்ச்சியின் சநோததியக்கூறுகதிகாரத்தள
ம்பிய மற்றும்
அதிகாரத்தாதிகாரத்தை பததிசநோலிதாதிகாரத்தைனததுேன் பிரதிபலிக்கும் ாதிகாரத்தைதிகாரத்தகதிகாரத்தம
ரு கபற்ற ஒரு அரு கமரிக்க பததிஜீவி இருந்ாதிகாரத்தைநோர், ரஷ்ய
பரடசியின்
அர்தாதிகாரத்தைததில்,
முற்றிலுமநோக
அ் சர்வர்
அனுாதிகாரத்தைநோபம் ரு ககநோண்டிருக்கவில்திகாரத்தல என்றநோலும் கூே,
பின்லநோந்து நிதிகாரத்தலயததிகாரத்தாதிகாரத்தை ட நோக்கி என்ற ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலப்பில்
அந்ாதிகாரத்தை
இலக்கியததுதிகாரத்தற
விமர்சகர்
எடமண்ட
வில்சனநோல் ஒரு பிரபலமநோன நூல் எழுாதிகாரத்தைப்படேது.
பரடசியில் இருந்ாதிகாரத்தை மக்கதிகாரத்தளக் குறிதாதிகாரத்தை அ் சர்வரின்
ரு கசநோந்ாதிகாரத்தை டமற்ாதிகாரத்தைடடு அ் சர்வ ம்பிக்திகாரத்தக மற்றும் இயங்கியல்
மீாதிகாரத்தைநோன அ் சர்வரின்
திகாரத்தேமுதிகாரத்தற் சர்வநோாதிகாரத்தை அலடசியததிற்கு
அப்பநோற்படடு, வில்சன் குறிப்பிடுதிகாரத்தகயில், ஏப்ரல்
17 இல்
பின்லநோந்து
நிதிகாரத்தலயததில்
ரு கலனின்
் சர்வந்ாதிகாரத்தைதிகாரத்தேந்ாதிகாரத்தைதிகாரத்தம,
அ் சர்வரின்
ரு கசநோந்ாதிகாரத்தை
சமூக
அபிவிருததியில் எவ்விாதிகாரத்தை ாதிகாரத்தைதிகாரத்தேயுமற்ற டமதிகாரத்தாதிகாரத்தைதிகாரத்தம
ரு கபறு் சர்வாதிகாரத்தைற்கநோன அந்ாதிகாரத்தை மனிாதிகாரத்தைரின் டபநோரநோடேததில்,
அதுரு க் சர்வநோரு உயர்ந்ாதிகாரத்தை பள்ளிதிகாரத்தயக் குறிதாதிகாரத்தைது என்று
் சர்வநோதிடேநோர்.
வில்சன் எழுதினநோர், “இந்ாதிகாரத்தைப் பள்ளியில் அ் சர்வர் எாதிகாரத்தைன்
மததியில்
் சர்வநோழ்ந்து
் சர்வந்ாதிகாரத்தைநோடரநோ
அந்ாதிகாரத்தை
அதிதீவிர
விருப்பங்களில்
மற்றும்
அச்சங்களில்,
குழப்பங்களில்
டமதிகாரத்தாதிகாரத்தைதிகாரத்தம அதிகாரத்தே் சர்வதில், அந்ாதிகாரத்தை டமற்கததிய மனிாதிகாரத்தைர் இந்ாதிகாரத்தை
ாதிகாரத்தைருணததில்
சில
தீர்க்கமநோன
முன்டனற்றததிகாரத்தாதிகாரத்தை
அதிகாரத்தேந்திருப்பதிகாரத்தாதிகாரத்தைப் பநோர்க்க முடியும்." 16
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நோம் மனாதிகாரத்தைநோர இந்ாதிகாரத்தை மதிப்பீடடுேன் உேன்படுகிடறநோம்,
ஆனநோல் பின்னர் ரு கமக்கநோர்ததிசததின் அழுதாதிகாரத்தைததின் கீழ்
வில்சன்
இக்கருததிலிருந்து
பின்் சர்வநோங்கிவிடேநோர்.
இயற்திகாரத்தகயின் பரிந்து ரு ககநோள்ளப்பேநோாதிகாரத்தை சக்திகள் ஏடாதிகாரத்தைநோரு க் சர்வநோரு
் சர்வடி் சர்வததில் மனிாதிகாரத்தை அபிவிருததியின் மீது டமலநோதிக்கம்
ரு கசய்் சர்வதிகாரத்தாதிகாரத்தைப் பிரதிநிதிதது் சர்வம் ரு கசய்யும் அதிகாரத்தனததிகாரத்தாதிகாரத்தையும்
னவுபூர்் சர்வமநோக டமதிகாரத்தாதிகாரத்தைதிகாரத்தம ரு ககநோள்் சர்வாதிகாரத்தைற்கு, மனிாதிகாரத்தைகுலம்
அாதிகாரத்தைன் ரு கசநோந்ாதிகாரத்தை ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலவிதியின் மீது கடடுப்பநோடதிகாரத்தே ஏற்பாதிகாரத்தைற்கு,
மனிாதிகாரத்தைகுலததின்
னவுபூர்் சர்வ
முயற்சிகளிடலடய
ரஷ்ய
பரடசியநோனது
இன்றும்
உச்சக்கடே
பள்ளிதிகாரத்தய
பிரதிநிதிதது் சர்வம் ரு கசய்கிறது.
மநோர்க்சிசம் உலகுக்கு கற்பனநோ் சர்வநோாதிகாரத்தை கருததுக்களின் ஒரு
பதிய ரு காதிகாரத்தைநோகுப்திகாரத்தப அறிமுகப்படுதாதிகாரத்தைவில்திகாரத்தல. அது நிலவும்
சமூக
சக்திகளுக்குள்
் சர்வரலநோற்திகாரத்தற
மநோற்று் சர்வாதிகாரத்தைற்குரிய
சநோததியக்கூறுகதிகாரத்தளக்
கண்டு
ரு ககநோண்ேது.
அது
் சர்வரலநோற்றுரீதியில் பரிணமிதாதிகாரத்தை ் சர்வர்க்க ஒடுக்குமுதிகாரத்தறயின்
் சர்வடி் சர்வங்கதிகாரத்தள முடிவுக்கு ரு ககநோண்டு் சர்வர ாதிகாரத்தைதிகாரத்தகதிகாரத்தம ரு ககநோண்ே
ஒரு சமூக சக்திதிகாரத்தய, ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கததிகாரத்தாதிகாரத்தை, கண்ேறிந்ாதிகாரத்தைது.
முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வ
் சர்வர்க்கதாதிகாரத்தைநோல்
பநோடேநோளி
் சர்வர்க்கம்
ஒடுக்கப்படு் சர்வது முடிவுக்கு ரு ககநோண்டு ் சர்வரப்பே ட் சர்வண்டும்
ஏரு கனன்றநோல்
ரு க் சர்வறுமடன
அது,
சம்பிராதிகாரத்தைநோயமநோன
் சர்வநோர்ததிகாரத்தாதிகாரத்தையில், அறரு க றிரீதியில் ாதிகாரத்தை் சர்வறிருக்கிறது என்பாதிகாரத்தைற்கநோக
அல்ல; மநோறநோக ஏரு கனன்றநோல் இந்ாதிகாரத்தை ஒடுக்குமுதிகாரத்தற மனிாதிகாரத்தை
சமூகததினது முற்டபநோக்கநோன அபிவிருததியின் மீடாதிகாரத்தை ஒரு
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தேக்கல்லநோக மநோறியிருக்கிறது. துல்லியமநோக அங்டக ாதிகாரத்தைநோன்
முாதிகாரத்தைலநோளிதது் சர்வ
ஒடுக்குமுதிகாரத்தறயின்
அறரு க றி
பிறழ்வும்
ாதிகாரத்தைங்கியிருக்கிறது.
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கம் எாதிகாரத்தைன் பநோகமநோக இருந்ாதிகாரத்தைடாதிகாரத்தைநோ அந்ாதிகாரத்தை
் சர்வரலநோற்று நிகழ்ச்சிப்டபநோக்திகாரத்தக குறிதாதிகாரத்தை ஒரு பரிாதிகாரத்தைதிகாரத்தல
மநோர்க்சிசம் அாதிகாரத்தைற்குள் அறிமுகப்படுததியது; அவ்விாதிகாரத்தைததில்
அது
இந்ாதிகாரத்தை
் சர்வர்க்கததிகாரத்தாதிகாரத்தை
் சர்வரலநோற்றில்
பறநிதிகாரத்தலயநோக
இருப்பதிலிருந்து
அாதிகாரத்தைன்
ன் சர்வநோன
அகநிதிகாரத்தலக்குள்
திருப்பியது. ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோள ் சர்வர்க்கததின் மநோர்க்சிச கல்வி
1847 இல் ரு காதிகாரத்தைநோேங்கியது. எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர்
'அந்ாதிகாரத்தை அக்டேநோபர் பரடசியநோனது', டசநோசலிச அறிரு க் சர்வநோளியின்
பிரமநோண்ே
நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கினது
விதிகாரத்தளரு கபநோருளநோக
இருந்ாதிகாரத்தைது.
ஆரநோயப்பே ட் சர்வண்டிய மற்றும் உய்ததுணர ட் சர்வண்டிய
கநோரணங்கதிகாரத்தளக் ரு ககநோண்டு பநோர்தாதிகாரத்தைநோல், ரஷ்ய பரடசி ஒரு
பிரமநோண்ேமநோன பின்னதிகாரத்தே் சர்வநோல் பநோதிக்கப்படேது. ஆனநோல்
இந்ாதிகாரத்தை
உண்திகாரத்தம,
எவ்விாதிகாரத்தைததிலும்,
அாதிகாரத்தைற்கிருக்கும்
முக்கியதது் சர்வததிகாரத்தாதிகாரத்தைடயநோ அல்லது 1917 இன் சம்ப் சர்வங்களினது
முக்கியதது் சர்வததிகாரத்தாதிகாரத்தைடயநோ மதிப்பிழக்க ரு கசய்யப்டபநோ் சர்வதில்திகாரத்தல.
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2 Richard Pipes, Russia Under the Bolshevic Regime (New York:
Vintage Books, 1995), p. 495.
3 Ibid., p. 494.
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10. The Blackwell Encyclopedia of the Russian Revolution, p. 22.
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14 இந்ாதிகாரத்தை முடிவு இண்டியநோனநோ பல்கதிகாரத்தலக்கழகததின்
ஓய்வுரு கபற்ற டபரநோசிரியர் அரு கலக்சநோண்ேர் ரபிடனநோவிடச்சின்
சிறந்ாதிகாரத்தை டமதிகாரத்தாதிகாரத்தைதிகாரத்தமயநோல் ரு கமய்ப்பிக்கப்படடுள்ளது. ரஷ்யப்
பரடசிதிகாரத்தயக் குறிதாதிகாரத்தை அ் சர்வரது சிறப்பமிக்க ஆய்வின் மூன்றநோம்
ரு காதிகாரத்தைநோகுதி, அதிகநோரததில் டபநோல்ஷிவிக்குகள் (The Bolsheviks in
Power) என்பாதிகாரத்தைன் முன்னுதிகாரத்தரயில், ரபிடனநோவிடச்—முந்திகாரத்தாதிகாரத்தைய
் சர்வரலநோற்று ரு காதிகாரத்தைநோகுதிகளிலிருந்து கிதிகாரத்தேதாதிகாரத்தை தீர்மநோனங்கதிகாரத்தள
ரு காதிகாரத்தைநோகுதாதிகாரத்தைளிதது—இவ்் சர்வநோறு எழுதுகிறநோர்:

பரடசிக்கநோன
பீடிதிகாரத்தகயுேன்
டசர்ந்து,
டபநோல்ஷிவிக்குகள்
அதிகநோரததிற்கு
் சர்வருகிறநோர்கள்
எனும்
நூல்,
ரு கலனினின்
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலசிறந்ாதிகாரத்தை
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தமயில்
ஒரு
சிறிய,
ஐக்கியப்படே பரடசிகர ரு ககநோள்திகாரத்தகரு க் சர்வறியர்
கூடேததின் ஒரு இரநோணு் சர்வ ஆடசிக்கவிழ்ப்ப
சதிதிகாரத்தயத
ாதிகாரத்தைவிர
டமலதிகமநோக
ட் சர்வரு கறநோன்றுமில்திகாரத்தல என்ற அக்டேநோபர் பரடசி
மீாதிகாரத்தைநோன
டமடலநோங்கிய
டமற்கததிய
கருததுக்களுக்கு ச் சர்வநோல்விடுதாதிகாரத்தைது. 1917 இல்,
ரு கபடடரநோகிடரடில்
டபநோல்ஷிவிக்
கடசி
ாதிகாரத்தைன்திகாரத்தனதாதிகாரத்தைநோடன
ஒரு
பநோரிய
அரசியல்
கடசியநோக மநோற்றி இருந்ாதிகாரத்தைது, அது, ரு கலனினின்
பின்னநோல் ாதிகாரத்தைேம்பதிதது அணி் சர்வகுததுச் ரு கசல்லும்
ஓர் ஒருமிதாதிகாரத்தை இயக்கமநோக இல்லநோமல், அாதிகாரத்தைன்
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலதிகாரத்தம இேது, மததிய் சர்வநோாதிகாரத்தைம், மற்றும்

9- The Bolshevik Seizure of Power in Qctober 1917: Coup d'état or Revolution?

மிாதிகாரத்தை் சர்வநோாதிகாரத்தை ் சர்வலதுசநோரிகளநோக பிரிந்து கிேந்ாதிகாரத்தைது,
அதிகாரத்த் சர்வ ஒவ்ரு க் சர்வநோன்றும் பரடசிகர மூடலநோபநோய
மற்றும்
ாதிகாரத்தைந்திடரநோபநோயததிகாரத்தாதிகாரத்தை
் சர்வடி் சர்வதிகாரத்தமக்க
உாதிகாரத்தைவின என்பதிகாரத்தாதிகாரத்தை
நோன் கண்டேன். மிக
முக்கியமநோன
் சர்வழிகளில்,
அாதிகாரத்தைன்
அதிகாரத்தமப்பரீதியிலநோன
இலகுாதிகாரத்தைன்திகாரத்தம,
ரு க் சர்வளிப்பதிகாரத்தேதாதிகாரத்தைன்திகாரத்தம,
மற்றும்
மக்கள்
அபிலநோதிகாரத்த் அபிலாஷைகளுக்கு
ரு கபநோறுப்டபற்றிருந்ாதிகாரத்தைாதிகாரத்தைன்திகாரத்தம,
அததுேன்
ரு காதிகாரத்தைநோழிற்சநோதிகாரத்தல
ரு காதிகாரத்தைநோழிலநோளர்கள்,
ரு கபடடரநோக்கிரநோட
பதிகாரத்தேப்பிரிவு
சிப்பநோய்கள்,
மற்றும் பநோல்டிக் கேற்பதிகாரத்தே மநோலுமிகளுேன்
பர் சர்வலநோக,
க் சர்வனமநோக
டபணி
் சர்வளர்க்கப்படடிருந்ாதிகாரத்தை
அாதிகாரத்தைன்
ரு காதிகாரத்தைநோேர்பகளும்
ாதிகாரத்தைநோன்,
ரு கபப்ர் சர்வரி
1917 இல்
ஜநோதிகாரத்தர
தூக்கிரு கயறிந்ாதிகாரத்தை
பின்னர்
அதிகநோரததிற்கநோன
டபநோரநோடேததில் அக்கடசி ரு க் சர்வற்றி ரு கபறு் சர்வாதிகாரத்தைற்கு
கநோரணங்களநோன இருந்ாதிகாரத்தைன என்பதிகாரத்தாதிகாரத்தையும் நோன்
கண்டேன். [Bloomington and Indianapolis: 2007, pp.
Ix-x]

டபரநோசிரியர் ரபிடனநோவிடச்சின் முடிவுகள் விதிவிலக்கநோன
பலததிகாரத்தாதிகாரத்தைப் ரு கபறுகின்றன, அது ஓர் அதிகாரத்தர-நூற்றநோண்டு
டபநோக்கில்
அ் சர்வர்
் சர்வரலநோற்றநோளரின்
திகாரத்தகததிறதிகாரத்தமயில்
டமதிகாரத்தாதிகாரத்தையநோக அங்கீகநோரததிகாரத்தாதிகாரத்தை ரு கபற்றுள்ளநோர் என்பாதிகாரத்தைனநோல்
அல்ல. ஆழ்ந்ாதிகாரத்தை ரு கமன்ஷிவிக் அனுாதிகாரத்தைநோபிகளுேன் டசர்ந்து
ரஷ்ய
பலம்ரு கபயர்ந்டாதிகாரத்தைநோர்
குடும்பததில்
் சர்வளர்ந்ாதிகாரத்தை
ரபிடனநோவிடச்,
டபநோல்ஷிவிக்
அதிகநோரததிகாரத்தாதிகாரத்தை
திகாரத்தகப்பற்றியதிகாரத்தமக்கு பநோரிய ஆாதிகாரத்தைரவு இருந்திருக்கவில்திகாரத்தல
என்ற உறுதியநோன
ம்பிக்திகாரத்தகடயநோடு, ரஷ்ய பரடசிக்குள்
அ் சர்வரது ஆய்வுகதிகாரத்தள ரு காதிகாரத்தைநோேங்கியாதிகாரத்தைநோகவும், ரு கலனின்கிரநோடரு கசயிண்ட பீடேர்ஸ்டபர்க்கின் ஆ் சர்வணக்கநோப்பகங்களில் அ் சர்வர்
முடடிடமநோதி கண்ேறிந்ாதிகாரத்தை ஆாதிகாரத்தைநோரங்களின் பலம் அ் சர்வரது
கருததுக்கதிகாரத்தள
மநோற்றிக்
ரு ககநோள்ள
அ் சர்வதிகாரத்தர
நிர்பந்திதாதிகாரத்தைாதிகாரத்தைநோகவும்
அ் சர்வடர
வி் சர்வரிததுள்ளநோர்.
பதிய
ாதிகாரத்தைதிகாரத்தலமுதிகாரத்தற ஆய்் சர்வநோளர்களுக்கு ஒரு முன்னுாதிகாரத்தைநோரணமநோக
டசதிகாரத்த் சர்வ
ரு கசய்யதாதிகாரத்தைக்க
விாதிகாரத்தைததில்,
டபரநோசிரியர்
ரபிடனநோவிடச்சின்
ட் சர்வதிகாரத்தலகள்
ஒரு
பததிஜீவிாதிகாரத்தை
ட ர்திகாரத்தமதிகாரத்தயயும், உண்திகாரத்தமக்கநோக அ் சர்வரது அர்பணிப்திகாரத்தபயும்
நிரூபணம் ரு கசய்கின்றன.
15 Ibid., p. 77.
16 Edmund Wilson, To be Finland Station (London: Macmillan
Publishers, 1983), p. 472.

