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வரலாற்றின் நீண்ட நிழல: மாஸ்்கஸா வழக்குஸள,
அமமரிக்ஸ  தாராளவா தம் மற்றும் அமமரிக்ஸாவில
அரசியல சிந் தந்தனிந்தனையின் மையின் நெருக்ஸட
டேவிட ட நோர்த,

கநோலஞ்சசென்ற

ரஷ்ய வரலநோற்றநோளர் சளர் ஜெனரல் டிமிடர
டவநோல்சகநோடகநோசனநோவநோல் எழுதப்படே ஒரு புதிய லிடயநோன்
டசரநோடஸ்கியின்
வநோழ்க்வாழ்க்கக
வரலநோறு
நூலுக்கு
ஒரு
மநோதததிற்கு முன்னர் நியூ டயநோர்க் வாழ்க்கேம்ஸ் மதிப்புவாழ்க்கர
ஒன்வாழ்க்கற சவளியிடேத. மதிப்புவாழ்க்கர சசெய்தவர் வர் ஹநோர்வநோர்ட
பல்கவாழ்க்கலக்கழகததில் வரலநோற்றுப் டபரநோசிரயர் ரச்செநோர்ட
வாழ்க்கபப்ஸ் ஆவநோர். வாழ்க்கபப்ஸ் மற்றும் டவநோல்சகநோடகநோசனநோவ
இருவரத
எழுததக்களிலும்
பரச்செயமுள்ளவன்
என்றவவாழ்க்ககயில், அந்த மதிப்புவாழ்க்கர லிடயநோன் டசரநோடஸ்கிக்கு
எதிரநோன ஒரு வவாழ்க்கசெபநோேவாழ்க்கலத தவிர டவறு எவாழ்க்கதயும்
சகநோண்டிருக்கும்
என
நோன்
எதிர்பநோர்க்கவில்வாழ்க்கல.
எவவநோறிருந்தடபநோதினும், டவநோல்சகநோடகநோசனநோவினத நூலின்
ஒரு விமர்சென மதிப்புவாழ்க்கரவாழ்க்கய உருவநோக்குவதற்கு வாழ்க்கேம்ஸ்
ஆர்வம்
சகநோண்டிருந்திருக்குமநோயின்,
வர் ஹநோர்வநோர்ட
பல்கவாழ்க்கலக்கழகததின் ஏவாழ்க்கனய அடனக உறுப்பினர்கவாழ்க்களப்
டபநோலில்லநோமல், ஒரு குளிர்யுததகநோல மூடலநோபநோயவநோதியநோக
மற்றும்
சிததநோந்தவநோதியநோக
சவறுமடன
அசமரக்க
அரசெநோங்கததிற்கு அவரத டசெவாழ்க்கவகவாழ்க்கள நீடடிப்பநோக்குவவாழ்க்கத
கல்வியியல் பணியநோக சகநோண்டிருக்கும் ஒருவரேம் இந்த
பணிவாழ்க்கய சகநோடுததிருக்கநோத.
மதிப்புவாழ்க்கரயநோனத நோம் கணிதத வழிகளிடல சசெல்கிறத.
டவநோல்சகநோடகநோசனநோவின் டசரநோடஸ்கி மீதநோன வநோழ்க்வாழ்க்கக
வரலநோற்று குற்றஞ்செநோடேவாழ்க்கல வாழ்க்கபப்ஸ் ஆரநோய்வத, ஒரு
ட ர்வாழ்க்கமயநோன வரலநோற்றநோசிரயர் என்றவநோறநோக அல்ல, மநோறநோக
குற்றஞ்செநோடடும்
தரப்பின்
ஒரு
செநோடசியநோக
இருந்த
ஆரநோய்கிறநோர். வரலநோற்று உள்ளேக்கததில் டசரநோடஸ்கியின்
வநோழ்க்வாழ்க்ககவாழ்க்கய ஆய்வு சசெய்வதில் டவநோல்சகநோடகநோசனநோவ
அக்கவாழ்க்கற சகநோண்ே அளவிற்கும் கூே வாழ்க்கபப்ஸ் அக்கவாழ்க்கற
சகநோள்ளவில்வாழ்க்கல. அதற்கு பதிலநோக டபரநோசிரயர் வாழ்க்கபப்ஸ்
இந்த வரலநோற்றில் அவருக்கு ஏற்புவாழ்க்கேயதநோக இல்லநோத
ஒவசவநோன்றுக்கநோகவும்
டசரநோடஸ்கிவாழ்க்கயக்
குற்றஞ்செநோடே

முயல்கிறநோர். டவநோல்சகநோடகநோசனநோவின் முடிவுகள் —அல்லத
அவரத
சசெநோந்த
முடிவுகடள—
உண்வாழ்க்கமகளநோல்
ஆதரக்கப்படுகிறதநோ
இல்வாழ்க்கலயநோ
என்பத
வாழ்க்கபப்பது பைப்ஸ்பது பைப்ஸுக்கு
முக்கியததவமநோக இல்வாழ்க்கல. டவநோல்சகநோடகநோசனநோவ எழுதிய
அந்த
வநோழ்க்வாழ்க்கக
வரலநோற்று
நூலில்
அேங்கியுள்ள
கடுவாழ்க்கமயநோன
அடனக
தவறுகளின்பநோல்
கவனதவாழ்க்கதக்
சகநோண்டு
சசெல்வதற்கு
மநோறநோக,
பவாழ்க்கழய
ஸ்ரநோலினிசெ
வரலநோற்று சபநோய்ம்வாழ்க்கமப்படுததல் பள்ளியிலிருந்த ட ரடியநோக
எடுக்கப்படே
சபநோய்கள்
உடபே,
கணிசெமநோன
எண்ணிக்வாழ்க்ககயில் அவரத சசெநோந்த சபநோய்கவாழ்க்களயும் வாழ்க்கபப்ஸ்
டசெர்க்கிறநோர்.
செநோன்றநோக,
வாழ்க்கபப்ஸின்
மதிப்புவாழ்க்கர
டசரநோடஸ்கிவாழ்க்கய
“மிதமிஞ்சிய
வீண்சபருவாழ்க்கம
சகநோண்ேவரநோக,
திமிர்
பிடிததவரநோக,
சபரும்பநோலும்
மூர்க்கமநோனவரநோக...."
சிததரக்கிறத. டசரநோடஸ்கியின் தனிமனிதவியல்புகள் குறிதத
இந்த டகநோபமநோன ஏளனச் சிததரப்பு அறுபதநோண்டுகளுக்கும்
டமலநோக
டசெநோவியத
பநோேப்
புததகங்களில்
நிவாழ்க்கலப்படுததப்படேவாழ்க்கவ ஆகும். “டபநோல்ஷிவிக் கடசி அதன்
அங்கததவர்களிேம் டகநோரய ஒழுங்குமுவாழ்க்கறப்படே குழு
டவவாழ்க்கல
மநோதிரயநோன
ஒன்வாழ்க்கற"2
ஏற்க
டசரநோடஸ்கி
தவாழ்க்ககவாழ்க்கமயற்றிருந்ததநோக
வாழ்க்கபப்ஸ்
குற்றஞ்செநோடடுகிறநோர்.
ஸ்ரநோலினிசெததநோல்
திணிக்கப்படே
அதிகநோரததவ
ஒழுங்குமுவாழ்க்கறக்கு டசரநோடஸ்கியின் வவாழ்க்களந்த சகநோடுக்கநோத
எதிர்ப்பநோனத, அவரத தனிப்படே மற்றும் அரசியல்ரீதியநோன
டதநோல்விகளின் ஆழ்ந்த சவளிப்பநோேநோக இருந்தவாழ்க்கத டபநோல
முன்வாழ்க்கவக்கப்படுகிறத.
அடத மதிப்புவாழ்க்கரயில் —ஆயிரம் வநோர்தவாழ்க்கதகளுக்கும்
குவாழ்க்கறவநோக உள்ள ஒரு மதிப்புவாழ்க்கரயில் எததவாழ்க்கன சபநோய்கள்
கநோணப்படுகின்றன
என்பத
வியப்பூடடுகிறத—
டசரநோடஸ்கியின் அரசியல் மற்றும் நிர்வநோக திறவாழ்க்கமகள்
குறிதத
சலனின்
“மிகக்
குவாழ்க்கறந்த
மதிப்பீடவாழ்க்கேக்
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சகநோண்டிருந்தநோர்” என வாழ்க்கபப்ஸ் வலியுறுததகிறநோர்.3 இந்த
சபநோய்க்கூற்று, ஸ்ரநோலினினத சகநோடுங்டகநோல் செர்வநோதிகநோரம்
நிவாழ்க்கறந்திருந்த ஆண்டுகளின்டபநோத, டசெநோவியத ஒன்றியததில்
திரும்பத
திரும்ப
கூறப்படடு
வந்த
வரலநோற்றின்
கருததவடிவததிற்கு முற்றிலும் சபநோருந்தகிறத.
இந்த
சபநோய்யநோனத சலனினின் 1922 டிசெம்பர் அரசியல் மரண
செநோசெனததில் அவரநோல் மறுக்கப்படுகிறத. அதில் அவர்,
டசரநோடஸ்கி
“தவாழ்க்கலசிறந்த
திறவாழ்க்கமக்கநோக
மடடும்
தனிததவமநோனவர் அல்ல. அவர் தனிப்படேரீதியநோகவும்
அடனகமநோக தற்டபநோவாழ்க்கதய மததிய குழுவில் — C[entral]
C[ommittee] — மிகவும் திறவாழ்க்கமயநோன மனிதரநோவநோர் ...” என்று
எழுதி இருந்தநோர்.4
இறுதியநோக,
வாழ்க்கபப்ஸ்
ஸ்ரநோலிவாழ்க்கன
“சலனினின்
உண்வாழ்க்கமயநோன வழிதடதநோன்றல் என்றும், செடேபூர்வ வநோரச”5
என்றும் குறிக்கிறநோர். இததநோன் தல்லியமநோக ஸ்ரநோலின்
விரும்பியத,
அல்லத,
அவாழ்க்கத
இன்னும்
செரயநோக
கூறுவசதன்றநோல்,
ஸ்ரநோலின்
அதிகநோரததில்
இருந்த
கநோலங்களில் ஒவசவநோருவரும் ம்ப டவண்டும் என்று அவர்
டகநோரயதம் இததநோன். சலனின் அவரத அரசியல் வநோழ்வில்
சசெயலூக்கமநோக இருந்த இறுதிக் கநோலகடேததில், ஸ்ரநோலிவாழ்க்கன
சபநோதச்சசெயலநோளர்
பதவியில்
இருந்த
அகற்றுவதற்கு
அவாழ்க்கழப்பு விடுததநோர் என்பதேன், பின்னர் அவருேனநோன
அவாழ்க்கனததவிதமநோன தனிப்படே உறவுகவாழ்க்களயும் முறிததக்
சகநோள்வதநோக அச்சறுததலும் விடுததநோர் என்பவாழ்க்கத டசெநோவியத
வரலநோற்றில்
ன்கு பரச்செயம் உள்ளவர்கள் அறிவர்.
இததவாழ்க்ககய
ன்கறியப்படே
உண்வாழ்க்கமகவாழ்க்கள
டவநோல்சகநோடகநோசனநோவ கூே மறுப்பதற்கு முயலவில்வாழ்க்கல.
குளிர்யுதத சிததநோந்தமும் ஸ்ரநோலினிசெ சபநோய்களும்
செங்கமம்
டமற்சகநோண்டு சதநோேர்வதற்கு முன்னதநோக, புரயநோத
புதிரநோக டதநோன்றக்கூடிய ஒன்வாழ்க்கற
நோன் சதளிவுபடுதத
முயல்டவன்.
ஸ்ரநோலினிசெ
ஆடசி,
அதன்
அரசியல்
எதிரநோளிகளுக்கு
எதிரநோக
தன்வாழ்க்கனததநோடன
பநோதகநோதத
சகநோள்வதற்கு
அதனநோல்
புவாழ்க்கனயப்படே
சபநோய்கவாழ்க்கள,
குளிர்யுதத கநோலததிய டசெநோவியத-எதிர்ப்பு சிததநோந்தவநோதியநோன
வாழ்க்கபப்ஸ், ஏன் அவற்வாழ்க்கற பயன்படுததிக் சகநோள்ள டவண்டும்?
குளிர்யுதத செகநோப்தததின் சிததநோந்த குழுக்களநோல் பல ஆண்டு
கநோலமநோக மூடி மவாழ்க்கறக்கப்படடு வந்த அரசியல் லன்கவாழ்க்கள
ஆரநோய்வதன் மூலமநோக மடடுடம, இந்த புரயநோத புதிவாழ்க்கர
புரந்தசகநோள்ள முடியும்.
டசெநோவியத
அதிகநோரததவததின்
சிததநோந்தவநோதிகள்
ஒருபுறமும்,
அசமரக்க
முதலநோளிததவததின்
சிததநோந்தவநோதிகள் மறுபுறமும், அவர்களுக்கு இவாழ்க்கேயிலநோன
டமநோதல்களுக்கு இவாழ்க்கேயிலும், அவர்கள் ஒரு சபநோதவநோன
மற்றும் அரசியல்ரீதியநோக பிரக்க முடியநோத ஒரு சபநோய்யில்
ஒன்றுபடடு இருந்தனர்: அதநோவத, டசெநோவியத தவாழ்க்கலவர்கள்
அர்ப்பணிப்பு சகநோண்ே மநோர்க்சிஸ்டுகளநோக இருந்தநோர்கள்
என்பதம், மற்றும் டசெநோவியத ஒன்றியம், கூேடவநோ அல்லத
குவாழ்க்கறயடவநோ,
ஒரு
டசெநோசெலிசெ
செமூகமநோக
இருந்தத
என்பதமநோகும்.
டசெநோவியத
அரசின்
தவாழ்க்கலவர்கள்,
அதிகநோரததவ ஆடசியின் செடேபூர்வ தன்வாழ்க்கமவாழ்க்கய பநோதகநோக்க

இந்த சபநோய்வாழ்க்கய பயன்படுததினர். சபப்ரவர 1956 இன்
அவரத “இரகசிய உவாழ்க்கரயில்” குருஷ்டசெவ ஸ்ரநோலினின்
குற்றங்கவாழ்க்களக் கண்ேனம் சசெய்தடபநோதினும், அதிகநோரததவ
ஆடசி அதன்
லன்களுக்கநோக சசெய்த அடடூழியங்களின்
குற்றப் சபநோறுப்பிலிருந்த அதவாழ்க்கன விடுவிப்பதற்கு மிகவும்
சிரமப்படேநோர். மநோசபரும் பயங்கரதவாழ்க்கத (Great Terror)
சவறுமடன
ஒரு
தவாழ்க்கலவரன்
மிதமிஞ்சிய
சசெயலின்
விவாழ்க்களவநோக சிததரதத, “தனி பர் வழிபநோடடு” தததவம்,
ஸ்ரநோலினின்
குற்றங்களுக்கும்
மற்றும்
ஆளும்
அதிகநோரததவததநோல்
அரசியல்
அதிகநோரம்
பலப்படுததப்படேதற்கும் இவாழ்க்கேயிலநோன உறவாழ்க்கவக் குறிதத
ஆய்வுக்கு
வநோய்ப்பளிக்கநோத
வவாழ்க்ககயில்
முன்கூடடிடய
ஆக்கிரமிதத தனதநோக்கிக் சகநோண்ேத.
அசமரக்கநோவில்
இருந்த
குளிர்யுததகநோல
சிததநோந்தவநோதிகவாழ்க்களப் சபநோறுதத வவாழ்க்கரயில், ஸ்ரநோலினிசெதவாழ்க்கத
மநோர்க்சிசெததேனும்
டசெநோசெலிசெததேனும்
அவாழ்க்கேயநோளப்படுததவத,
முதலநோளிததவததிற்கு
எதிரநோன
அவாழ்க்கனதத
இேத-செநோர
எதிர்ப்வாழ்க்கபயும்
சசெல்வநோக்கிழக்க
வாழ்க்கவப்பதற்கு டதவாழ்க்கவப்படேத. ஸ்ரநோலினிசெததின் எழுச்சி,
டசெநோவியத ஒன்றியததிற்குள்டள பததநோயிரக் கணக்கநோன
டசெநோசெலிஸ்டுகளநோல் இேதிலிருந்த எதிர்க்கப்படேத என்ற
வரலநோற்று உண்வாழ்க்கமவாழ்க்கய குளிர்யுததகநோல சிததநோந்தவநோதிகள்
சபரும்
சதநோல்வாழ்க்கலயநோகடவ
கண்ேனர்.
அவாழ்க்கனததினும்
டமலநோக டதநோற்றப்பநோடேளவில் டசெநோவியத ஒன்றியததில்
இருந்த ஒடடுசமநோதத டசெநோசெலிசெ சதநோழிலநோள வர்க்கதவாழ்க்கதயும்
மற்றும் புததிஜீவிகவாழ்க்களயும் செரீரரீதியநோக சகநோன்சறநோழிதததன்
மூலமநோக ஸ்ரநோலினிசெ ஆடசி பலப்படுததப்படேத என்பவாழ்க்கத
அசமரக்க
வரலநோற்றநோளர்களும்
பததிரவாழ்க்ககயநோளர்களும்
அங்கீகரப்பநோர்கடளயநோனநோல், டசெநோவியத ஒன்றியம் குறிதத
அசமரக்கநோவில்
இதவவாழ்க்கரயில்
எழுதப்படேவற்றில்
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செதவீதததிற்கு அடிததளமநோக இருக்கும் ஆய்வுப்சபநோருள் —
அதநோவத மநோர்க்சிசெ தததவம் மற்றும் 1917 அக்டேநோபர்
புரடசியின்
தவிர்க்க
முடியநோத
விவாழ்க்களசபநோருடள
ஸ்ரநோலினிசெமநோகும் என்பத — என்னவநோகும்?
1936
மற்றும்
1939 க்கு
இவாழ்க்கேடய
டசெநோவியத
ஒன்றியததில் முழுவீச்சில் ேந்த மநோசபரும் பயங்கரததின்
டபநோக்கினூேநோக, டசெநோவியத மநோர்க்சிஸ்டுகளத செரீரரீதியநோன
சகநோன்றழிப்பு
ேந்தத. அந்த பயங்கரததின் மததிய
நிகழ்வுகளநோக
இருந்தவாழ்க்கவ
மூன்று
அச்செமூடடும்
சபநோய்விசெநோரவாழ்க்கணகள் ஆகும், அவற்றில் முதன்வாழ்க்கமயநோக
குற்றம்செநோடேப்படேவர்கள்
அக்டேநோபர்
புரடசியின்
தவாழ்க்கலவர்களும் மற்றும் சலனின் கநோலததில் டசெநோவியத
ரஷ்யநோவாழ்க்கவ வழி ேததிய மததிய குழுவின் முன்னநோள்
உறுப்பினர்களும் ஆவர். நோசெடவவாழ்க்கலகள் முதல், ஸ்ரநோலிவாழ்க்கன
படுசகநோவாழ்க்கல சசெய்ய செதிததிடேம் தீடடினநோர்கள் என்பத
வவாழ்க்கரயில் அவர்கள் மீத குற்றங்கள் சமததப்படடு இருந்தன.
அந்த
விசெநோரவாழ்க்கணகளின்
டபநோக்கில்,
அவாழ்க்கனதத
பிரதிவநோதிகளும் அவர்கள் மீத செநோடேப்படே குற்றங்கவாழ்க்கள
நிரநோதரவநோன
நிவாழ்க்கலயில்
ஒப்புக்சகநோண்ேனர்.
நோடு
கேததப்படே
நிவாழ்க்கலயில்
வநோழ்ந்த
சகநோண்டிருந்தவரும்
மற்றும் அங்டக இல்லநோதடபநோத அவர் மீத குற்றம்
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செநோடேப்படடிருந்தவருமநோன
டசரநோடஸ்கி
மடடுடம
அவவிசெநோரவாழ்க்கணகவாழ்க்களப் சபநோய் என கண்ேனம் சசெய்தநோர்.
இத டவநோல்சகநோடகநோசனநோவின் நூல் மீதநோன வாழ்க்கபப்ஸின்
மதிப்புவாழ்க்கரக்கு என்வாழ்க்கனத திரும்பக் சகநோண்டு வருகிறத.
அசமரக்க டசெநோவியததியல் தவாழ்க்கறயில் மிகவும் சபநோதவநோகக்
கநோணப்படும் அந்த சபநோய்களின் திரடடிற்குள்டள அந்த
வர் ஹநோர்வர்ட டபரநோசிரயர் தன்வாழ்க்கனததநோடன மடடுப்படுததிக்
சகநோள்வநோரநோயின், அவரத மதிப்புவாழ்க்கர எந்தவித சிறப்பு
கருததவாழ்க்கரக்கும் உரய தகுதிவாழ்க்கயக் சகநோண்டிருந்திருக்கநோத.
ஆனநோல் வாழ்க்கபப்ஸ் டசெர்ததக் சகநோண்ே ஒரு பகுதி அதவாழ்க்கன
அலடசியம் சசெய்ய முடியநோததநோக்கி விடேத: அதநோவத
“டசரநோடஸ்கியும்,
அவரத
மகனும்
மற்றும்
அவரத
ச ருங்கிய உதவியநோளருமநோக விளங்கிய சலவ சசெடேநோவ,
ஸ்ரநோலினத ஆடசி தூக்கிவீசெப்பே டவண்டும் என்றும்,
மற்றும் ஸ்ரநோலிடன படுசகநோவாழ்க்கல சசெய்யப்பே டவண்டும்
என்றும்
அடிக்கடி
டபசியும்
எழுதியும்
வந்தநோர்கள்”6
என்பதநோகும்.

டசரநோடஸ்கிவாழ்க்கய நோடு கேதத எடுதத முடிவு, ஸ்ரநோலின்
என்றும் சசெய்திரநோத மிக டமநோசெமநோன அரசியல் பிவாழ்க்கழயநோக
இருந்தத. கம்யூனிஸ்ட கடசியிலும் மற்றும் டசெநோவியத
அரசின் அதிகநோரததவ எந்திரதவாழ்க்கதக் கடடுப்படுததவதிலும்
பிரததிடயக ஆற்றவாழ்க்கலக் சகநோண்டிருந்த ஒரு மனிதர் என்ற
வவாழ்க்ககயில் டசரநோடஸ்கி, நோடுகேததப்படே நிவாழ்க்கலயிலும் கூே,
அவரத
டமவாழ்க்கதவாழ்க்கமயினூேநோக
சிந்தவாழ்க்கன
அரங்கில்
டகநோடலநோச்செ முடியுசமன்ற அவரத ஆற்றவாழ்க்கல ஸ்ரநோலின்
குவாழ்க்கறமதிப்பீடு சசெய்திருந்தநோர்.

ஏடதனும் ஒரு உவாழ்க்கரப்பகுதி அவாழ்க்கமதியிழந்த இறந்த
டபநோனவர்களத டபயுருவாழ்க்கவ நிவாழ்க்கனவூடடுமநோனநோல், அத
டசரநோடஸ்கியும்
அவரத
மகனும்
ஸ்ரநோலினின்
படுசகநோவாழ்க்கலக்கநோக அவாழ்க்கழப்பு விடுததனர் என்ற வாழ்க்கபப்ஸின்
குற்றச்செநோடேநோகததநோன் இருக்கும். இந்த குற்றச்செநோடடுதநோன்,
மநோஸ்டகநோ
விசெநோரவாழ்க்கணகளுக்கு
செடேரீதியநோன
டபநோலிக்கநோரணதவாழ்க்கத
வழங்கியத,
ேளர் ஜென்
கணக்கநோன
அப்பநோவி பிரதிவநோதிகளுக்கு மரண தண்ேவாழ்க்கன விதிததத,
அததநோன் அந்த விசெநோரவாழ்க்கணகளின் பின்புலததில் ேந்திருந்த,
டசெநோசெலிசெ-எதிர்ப்பு
படுசகநோவாழ்க்கலவாழ்க்கய
வழி ேததிய
அரசியல்ரீதியநோன பிரச்செநோரதவாழ்க்கதக் சகநோண்டு வந்தத.7

1930 களின்
சதநோேக்கததில்,
டசெநோவியத
ஒன்றியததிற்குள்டள,
கம்யூனிஸ்ட
கடசியின்
கீழ்நிவாழ்க்கல
நிர்வநோகததிற்கு உள்டளடய கூே, ஸ்ரநோலினிசெ ஆடசிக்கு
அரசியல் எதிர்ப்பு சீரநோக வளர்ந்தத. ஸ்ரநோலினத கூடடு
உற்பததி
முவாழ்க்கற
சகநோள்வாழ்க்கககளின்
அழிவுகரமநோன
விவாழ்க்களவுகளும்,
செநோகசெ
“ஐந்தநோண்டு
திடேங்களின்”
விவாழ்க்களவநோக டசெநோவியத சதநோழிற்தவாழ்க்கறயில் டமடலநோங்கிய
சபநோதவநோன குழப்பங்களும், மற்றும் சதந்திரமநோன அரசியல்
சிந்தவாழ்க்கனயின் ஒவசவநோரு சவளிப்பநோடவாழ்க்கே
சக்கியவாழ்க்கமயும்
ஸ்ரநோலினுக்கு
எதிர்ப்வாழ்க்கபத
தூண்டிவிடேன.
1934 இல்
பதிடனழநோவத கடசி மநோ நோடடின் வியப்பூடடும் விவாழ்க்களவுகவாழ்க்கள
ஒரு பரந்தபடே எதிர்ப்பின் அவாழ்க்கேயநோளமநோக ஏற்கனடவ பல
வரலநோற்று
பவாழ்க்கேப்புக்கள்
எடுததக்கநோடடி
உள்ளன.
அம்மநோ நோடடில் சபநோதச்சசெயலநோளர் பதவிக்கு ஸ்ரநோலின்
மீண்டும்
டதர்ந்சதடுக்கப்படுவதற்கு
எதிரநோக
சபரும்
எண்ணிக்வாழ்க்ககயில் வநோக்குகள் அளிக்கப்படடிருந்தன. மிக
அண்வாழ்க்கமய அரசியல் ஆய்வுகள், குறிப்பநோக மநோர்க்சிசெ
வரலநோற்றநோளர் வநோடிம் டரநோடகநோவினநோல் சசெய்யப்படேவாழ்க்கவ,
ஸ்ரநோலினுக்கு எதிரநோக இருந்த அரசியல் சவறுப்பின்
ஆழதவாழ்க்கத பற்றியும் டசரநோடஸ்கிக்கு அதிகரதத வந்த
சசெல்வநோக்கு பற்றியும் புதிய சவளிச்செதவாழ்க்கத சகநோடுததன.

விசெநோரவாழ்க்கணகள்
ஆரம்பிதத
அந்த
கநோலகடேததில்,
டசெநோவியத
ஒன்றியததில்
ஸ்ரநோலின்
ஏறக்குவாழ்க்கறய
வவாழ்க்கரயவாழ்க்கறயற்ற அரசியல் அதிகநோரதவாழ்க்கத ஒரு தசெநோப்தததிற்கு
அண்மிததளவில்
சசெலுததி
சகநோண்டிருந்தநோர்.
அதிகநோரததவததின் வளர்ந்த வந்த அதிகநோரததிற்கு எதிரநோக
டபநோரநோே
1923 இல்
அவாழ்க்கமக்கப்படே
இேத
எதிர்ப்பு,
இறுதியில்
1927 இல்
டதநோற்கடிக்கப்படேத.
எதிர்ப்பின்
தவாழ்க்கலவர்கள்
டசெநோவியத
கம்யூனிஸ்ட
கடசியிலிருந்த
சவளிடயற்றப்படடு,
டசெநோவியத
ஒன்றியததிலிருந்த
சதநோவாழ்க்கலதூர
பிரடதசெங்களுக்கு
நோடு
கேததப்படேனர்.
டசரநோடஸ்கி, சீனநோவின் எல்வாழ்க்கலக்கருகில் களர் ஜெக்கஸ்தநோனில்
உள்ள அல்மநோ அடேநோவிற்கு நோடு கேததப்படேநோர். இேத
எதிர்ப்பின்
அவாழ்க்கமப்புரீதியநோன
டதநோல்வி
இருப்பினும்,
டசரநோடஸ்கி ஸ்ரநோலினின் சகநோள்வாழ்க்கககள் மீத மகததநோன
மநோர்க்சிசெ விமர்செகரநோக சதநோேர்ந்த கணிசெமநோன அரசியல்
மற்றும் தநோர்மீக சசெல்வநோக்வாழ்க்ககக் சகநோண்டிருந்தநோர். 1929 இல்
ஸ்ரநோலினின் டமலநோதிக்கம் சகநோண்ே அரசியல் குழு,
டசரநோடஸ்கிவாழ்க்கய டசெநோவியத ஒன்றியததிலிருந்த
நோடுகேதத
உததரவிடேத.
டசரநோடஸ்கி
முதலில்
தருக்கி
கேற்கவாழ்க்கரடயநோரப் பகுதியில் உள்ள பிரன்கிடபநோ தீவிற்கு
நோடு கேததப்படேநோர்; பின்னர் 1933 இல் பிரநோன்சிற்கும்,
பின்னர் 1935 இல் ட நோர்டவக்கும் நோடு கேததப்படேநோர்.

ளர் ஜெனவர
1933 இல்
டளர் ஜெர்மனியில்
பநோசிசெததின்
சவற்றிவாழ்க்கயத சதநோேர்ந்த, அதற்கு ஸ்ரநோலிடன பிரதநோன
சபநோறுப்பநோக இருந்தநோர் என்று வலியுறுததிய டசரநோடஸ்கி,
ஒரு புதிய அகிலதவாழ்க்கத கடடுவதற்கும் மற்றும் ஓர் அரசியல்
புரடசியில் ஸ்ரநோலினிசெ ஆடசிவாழ்க்கய தூக்கி வீசவதற்கும்
அவாழ்க்கழப்பு விடுததநோர். அவரத எழுததக்கள் செர்வடதசெ
பநோர்வாழ்க்கவயநோளர்கள் மீத ஆளுவாழ்க்கம சசெலுததியதேன், இேத
எதிர்ப்பின் தகவடலடு (Bulletin of the Left Opposition) ஊேநோக
அவர்கள்
டசெநோவியத
ஒன்றியததிற்குள்
பநோர்க்க
வழி
அவாழ்க்கமததம் சகநோடுததத. 1930 களின் மததியில், பல
ஆண்டுகநோல ஒடுக்குமுவாழ்க்கறக்குப் பின்னரும் கூே, அக்டேநோபர்
புரடசி
மற்றும்
பவாழ்க்கழய
டபநோல்ஷிவிக்
கடசியின்
பநோரம்பரயங்கள், டகநோடபநோடுகள் மற்றும் கலநோச்செநோரங்கள்
டசெநோவியத மக்களத பரந்த பகுதியினரத னவில் செக்திமிக்க
கநோரணிகளநோக சதநோேர்ந்தம் இருந்த வந்தன. செம்பவங்களில்
ஏற்பேக்கூடிய,
குறிப்பநோக
சகநோந்தளிப்பநோன
செர்வடதசெ
நிவாழ்க்கலவாழ்க்கமகளில் ஏற்பேக்கூடிய, ஒரு திடீர் மநோற்றம் டசெநோவியத
சதநோழிலநோள வர்க்கததிற்கு உள்ளிருந்த புரடசிகரக் கூறுகவாழ்க்கள
பலப்படுததக்கூடியதநோகவும்
மற்றும்
உண்வாழ்க்கமயநோன
டபநோல்ஷிவிசெததிற்கு,
அதநோவத
டசரநோடஸ்கியநோல்
பிரதிநிதிததவம் சசெய்யப்படே அரசியல் நிவாழ்க்கலப்பநோடடிற்கு
ஒரு பநோரய ஆதரவாழ்க்கவப் புதப்பிக்கக்கூடியதநோகவும் இருந்தத.
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அதனநோல்தநோன்,
டசரநோடஸ்கிவாழ்க்கயயும்
அவரத
ஆதரவநோளர்கவாழ்க்களயும்
மற்றும்
அக்டேநோபர்
புரடசியின்
டவவாழ்க்கலததிடேதவாழ்க்கதயும்,
பநோரம்பரயங்கவாழ்க்களயும்
எந்த
வவாழ்க்ககயிலநோவத பிரதிநிதிததவம் சசெய்த அவாழ்க்கனவவாழ்க்கரயும்
அழிதசதநோழிப்பதற்கு
ஸ்ரநோலின்
முடிசவடுததநோர்.
1934
டிசெம்பரல் சலனின்கிரநோட கடசி தவாழ்க்கலவரநோன கிடரநோவ (Kirov)
படுசகநோவாழ்க்கல சசெய்யப்படேவாழ்க்கம, முன்னநோள் எதிர்ப்பநோளர்கவாழ்க்கள
பரந்த அளவில் வாழ்க்ககத சசெய்வதற்கு ஒரு டபநோலிக்கநோரணமநோக
அவாழ்க்கமந்தத. அதற்கடுதத ஆண்டு பவாழ்க்கழய டபநோல்ஷிவிக்
கடசியில் சலனினின் ச ருங்கிய அரசியல் கூடேநோளிகளநோன
சிடனநோவிடயவ, கநோமடனவ ஆகிடயநோர் இரகசிய இேததில்
டளர் ஜெநோடிக்கப்படே
குற்றச்செநோடடுக்களின்
மீத
வழக்கிற்கு
சகநோண்டு
வரப்படடு,
நீண்ேகநோல
சிவாழ்க்கறத
தண்ேவாழ்க்கன
விதிக்கப்படேனர்.
டபநோல்ஷிவிசெததின்
எஞ்சி
இருக்கும்
பிரதிநிதிகள் மீத ஒடடுசமநோதத தநோக்குதவாழ்க்கல ேததவதற்கு
ஒரு டபநோலிக்கநோரணதவாழ்க்கத உருவநோக்குவதற்கநோக, கிடரநோவின்
செந்டதகததிற்கிேமநோன படுசகநோவாழ்க்கலவாழ்க்கய ஸ்ரநோலின் பயன்படுததி
வருவவாழ்க்கதக் குறிதத 1935 இல் எழுதிய பல கடடுவாழ்க்கரகளில்
டசரநோடஸ்கி
எச்செரததிருந்தநோர்.
டசரநோடஸ்கியின்
எச்செரக்வாழ்க்கககள் நிரூபிக்கப்படேன. 1935 இன் வாழ்க்ககதகளும்
வழக்குகளும், 1936 ஆகஸ்டில் அக்டேநோபர் புரடசியின்
முக்கிய தவாழ்க்கலவர்கள் மீதநோன முதலநோவத மநோஸ்டகநோ சபநோய்
வழக்குகளுக்கு களம் அவாழ்க்கமததன.
மீண்டும்
ஒருமுவாழ்க்கற
சிடனநோவிடயவும்
கநோமடனவும்
வழக்குவிசெநோரவாழ்க்கணக்கு
உடபடுததப்படேனர்,
ஆனநோல்
இம்முவாழ்க்கற மரணதண்ேவாழ்க்கன குற்றச்செநோடடுக்களின் டபரல்
ஆகும். முதலநோம் மநோஸ்டகநோ சபநோய் வழக்குகளின் இதர
பிரதிவநோதிகளில்
ம்ரநோக்டகநோவஸ்கி
(Mrachkovsky),
சேர்வகநோனியன் (Ter-Vaganian) மற்றும் ஸ்மிர்டனநோவ (Smirnov)
டபநோன்ற அததவாழ்க்ககய பவாழ்க்கழய டபநோல்ஷிவிக்குகளும் முன்னநோள்
இேத எதிர்ப்பின் தவாழ்க்கலவர்களும் உள்ளேங்கி இருந்தனர்.
ஆனநோல் குற்றம்செநோடேப்படேவர்களுள் முதன்வாழ்க்கமயநோனவர்
டசரநோடஸ்கி ஆவநோர். அவர் அங்டக இல்லநோமடலடய
டசெநோவியத
ஒன்றியததிற்கு
எதிரநோகவும்
அதன்
தவாழ்க்கலவர்களுக்கு எதிரநோகவும் ஒரு சபரும் செதிவாழ்க்கய திடேம்
தீடடியவர்
என
குற்றம்
செநோடேப்படேநோர்.
அந்த
குற்றப்பததிரவாழ்க்கக,
டசெநோவியத
ஒன்றியதவாழ்க்கத
தண்டுதண்ேநோக்கும் ட நோக்கில் மற்றும் அதன் முன்னநோள்
பிரநோந்தியங்களில்
முதலநோளிததவதவாழ்க்கத
மீளவாழ்க்கமக்கும்
ட நோக்கில் டசரநோடஸ்கி,
நோஜி டளர் ஜெர்மனியுேனும் மற்றும்
ளர் ஜெப்பநோனுேனும் ஒரு கூடேணிக்குச் சசென்றிருந்தநோர் என
குறிப்பிடேத.
அக்குற்றப்பததிரவாழ்க்ககயின்படி,
ஸ்ரநோலினும்
கம்யூனிஸ்ட கடசியின் ஏவாழ்க்கனய முன்னணி தவாழ்க்கலவர்களும்
படுசகநோவாழ்க்கல
சசெய்யப்பே
இருந்தனரநோம்.
எப்படிடயநோ,
டசரநோடஸ்கி டசெநோவியத ஒன்றியததிற்குள் இருந்த தனத
உள்ளநோடகளிேம் இந்த செதிவாழ்க்கய அறிவிததிருந்தநோர் எனவும்,
அவர்களும்
அதவாழ்க்கன
நிவாழ்க்கறடவற்ற
ஆர்வததேன்
செம்மதிதததநோகவும் கூறப்படேத. அவரத வழிகநோடேல் என்று
கூறப்படுவனவற்றின் கீழ், எண்ணிவாழ்க்கறந்த சதநோழிற்தவாழ்க்கற
நோசெடவவாழ்க்கல
ேவடிக்வாழ்க்கககளினூேநோக
இந்தச்
செதி
நிவாழ்க்கறடவற்றப்பே
வழிவவாழ்க்கக
சசெய்யப்படடிருந்ததநோனத
பலடபர்களின் மரணங்களில் முடிந்திருந் தத.

குற்றம்செநோடேப்படேவர்கள் தநோடம குற்றச்செநோடடுக்கவாழ்க்கள
ஒப்புக் சகநோண்ேவாழ்க்கதத தவிர, இவற்றுக்கு ஆதரவநோக எந்த
ஆதநோரமும் இல்வாழ்க்கல. அரச வழக்குவாழ்க்கரஞர் விஷின்ஸ்கியநோல்
(Vyshinsky)
அவர்களின்
முன்
வாழ்க்கவக்கப்படே
டகள்விகளுக்கநோன
பதிலில்,
வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணக்கு
உடபடுததப்படே அவாழ்க்கனதத பிரதிவநோதிகளும், அவர்களுக்கு
எதிரநோக வாழ்க்கவக்கப்படே அவாழ்க்கனததக் குற்றச்செநோடடுக்களிலும்
அவர்கள் குற்றவநோளிகடள என்று ஒப்புக் சகநோண்ேநோர்கள்.
அங்டக டவசறந்த திேமநோன செநோன்றுகளும் முற்றிலுமநோக
கிவாழ்க்கேயநோத.
யதநோர்தத
அம்செததேன்
நிரூபிப்பதற்கநோன
ஸ்ரநோலினின் ஒரு முயற்சி டபரழிவு மிக்க வவாழ்க்ககயில்
டகநோணலநோகிப்
டபநோனத.
மிகக்
குவாழ்க்கறந்த
அளடவ
அறியப்படடிருந்த பிரதிவநோதி ஈ.எஸ். டகநோல்டஸ்மநோன் (E.S.
Goltsman),
1932 இல்
டகநோப்பன்டவர் ஹகனுக்கு
பயணிததிருந்ததநோக செநோடசியளிததநோர், அங்டக சசெடேநோவாழ்க்கவ
செந்திதததநோகவும் பின்னர் அவர் அவரத தந்வாழ்க்கதயுேன் ஒரு
செதி
ஆடலநோசெவாழ்க்கனக்கநோன
செந்திப்பு
இேதவாழ்க்கத
ஏற்பநோடு
சசெய்ததநோகவும் கூறப்படேத. டகநோல்டஸ்மநோனின் கூற்றுப்படி,
சசெடேநோவுேனநோன முதல் செந்திப்பு டவர் ஹநோடேல் பிரஸ்ேலின்
வளநோகததில்
ேந்தத. ஆனநோல் டவர் ஹநோடேல் பிரஸ்ேல்
1917 டலடய
தகர்ந்த
டபநோய்விடேதநோக
விவாழ்க்கரவிடலடய
டேனிஷ்
பததிரவாழ்க்ககயநோளர்களநோல்
எடுததக்கநோடேப்படேத.
அதிர்ச்சிகரமநோக இத அம்பலப்படுததப்படடும் கூே, வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணயின் முடிவுகளின் மீத எந்த பநோதிப்வாழ்க்கபயும்
சகநோண்டிருக்கவில்வாழ்க்கல.
1936
ஆகஸ்ட
24 இல்
குற்றஞ்செநோடேப்படே
அவாழ்க்கனவருக்கும்
மரணதண்ேவாழ்க்கன
விதிக்கப்படேத. இருபததி நோன்கு மணி ட ரததிற்குள்டளடய
அவர்கள் சடடுக் சகநோல்லப்படேனர்.
வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கண ஆரம்பமநோன டபநோத, டசரநோடஸ்கி,
ட நோர்டவயில் இருந்தநோர். அவர் அப்டபநோததநோன் டசெநோவியத
ஒன்றியதவாழ்க்கதயும் மற்றும் ஸ்ரநோலினிசெ ஆடசிவாழ்க்கயயும் பற்றிய
அவரத விளக்கமநோன ஆய்வாழ்க்கவ கநோடடிக்சகநோடுக்கப்படே
புரடசி என்ற தவாழ்க்கலப்பில் முடிததிருந்தநோர். அவர் உேனடியநோக
வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கணவாழ்க்கய டளர் ஜெநோடிக்கப்படே ஒன்று என்று
கண்ேனம்
சசெய்தடதநோடு,
அதவாழ்க்கன
அம்பலப்படுதத
ஆயததமநோனநோர். ஆனநோல் அவரத முதல் முயற்சிகள்
ட நோர்டவ
அரசெநோங்கததநோல்
குறுக்கீடு
சசெய்யப்படேன.
வழக்குவிசெநோரவாழ்க்கண
பற்றிய
டசரநோடஸ்கியின்
அம்பலப்படுததலும்
மற்றும்
ஸ்ரநோலின்
பற்றிய
கண்ேனங்களும் டசெநோவியத ஒன்றியததிற்கும் ட நோர்டவக்கும்
இவாழ்க்கேயிலநோன
உறவாழ்க்கவப்
பநோதிக்குசமன
அந் நோடடு
அரசெநோங்கம் அஞ்சியத. செமூக ளர் ஜென நோயக அரசெநோங்கம்
டசரநோடஸ்கிவாழ்க்கயயும்
அவரத
மவாழ்க்கனவிவாழ்க்கயயும்
வீடடுக்
கநோவலில்
வாழ்க்கவததத,
அங்டக
அதற்கடுதத
நோன்கு
மநோதங்களுக்கு தனிவாழ்க்கமச் சிவாழ்க்கறவாழ்க்கய ஒதத நிவாழ்க்கலவாழ்க்கமகளின்
கீழ் அவர் வாழ்க்கவக்கப்படடிருந்தநோர். இறுதியில் 1936 டிசெம்பரல்,
டசரநோடஸ்கியும் அவரத மவாழ்க்கனவியும் சமக்சிக்டகநோவாழ்க்கவ
பயண
இலக்கநோகக்
சகநோண்ே
விமநோனததில்
ஏற்றி
அனுப்பப்படேனர். அங்டக லசெநோடரநோ கநோர்டினஸின் (Lazaro
Cardenas) தீவிர டதசியவநோத அரசெநோங்கததநோல் அவருக்கு
அவாழ்க்கேக்கலம் அளிக்கப்படேத.
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மநோஸ்டகநோவில் இரண்ேநோவத சபநோய் வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கண
சதநோேங்குவதற்கு இரண்டு வநோரங்களுக்கும் குவாழ்க்கறவநோக, 1937
ளர் ஜெனவர
9
அன்று
டசரநோடஸ்கி
சமக்சிக்டகநோவாழ்க்கவ
வந்தவாழ்க்கேந்தநோர்.
புதிய
பிரதிவநோதிகளுள்
டசெநோவியத
சதநோழில்தவாழ்க்கற முன்னநோள் தவாழ்க்கலவர் யூர பியடேடகநோவ (Yuri
Piatakov); டசெநோவியத நிதிததவாழ்க்கறயின் முதல் தவாழ்க்கலவர்களில்
ஒருவரநோக இருந்த கிரடகநோர சசெநோக்டகநோல்நிக்டகநோவ (Grigory
Sokolnikov); உள் நோடடு டபநோரன் வீரர் முரடலநோவ (Muralov);
மற்சறநோரு
பவாழ்க்கழய
டபநோல்ஷிவிக்கநோன
மிக்வாழ்க்ககல்
சபநோகுஸ்லநோவஸ்கி (Mikhail Boguslavsky); புகழ்சபற்ற மநோர்க்சிசெ
பததிரவாழ்க்ககயநோளர் கநோர்ல் ரநோசேக் (Karl Radek) டபநோன்ற
உலகப்
புகழ்சபற்ற
டபநோல்ஷிவிக்குகளும்
இருந்தனர்.
குற்றச்செநோடடுக்கள்
முதல்
வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணயில்
வாழ்க்கவக்கப்படேவாழ்க்கவ
டபநோன்டற
அதிர்ச்சியூடடுவனவநோக
இருந்தன, மீண்டும் ஒருமுவாழ்க்கற அந்த ஒடடுசமநோதத வழக்கும்
குற்றம்செநோடேப்படேவர்கள்
தநோடம
குற்றங்கவாழ்க்கள
ஒப்புக்சகநோள்வதன் மீடத செநோர்ந்த இருந்தத.
குற்றஞ்செநோடேப்படேவர்
குற்றதவாழ்க்கத
ஒப்புக்சகநோள்ளல்களுக்கு
ஆதநோரமநோக
சகநோஞ்செம்
உள்ளூர்ச்செநோயம் பூசெ இன்சனநோருமுவாழ்க்கற முயற்சிததசபநோழுத,
இரண்ேநோவத வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கணயின் ம்பகததன்வாழ்க்கம ஒரு
அழிவுகரமநோன அடியநோல் பநோதிக்கப்படடு, ஸ்ரநோலின் முகததில்
டகநோபம் சகநோப்பளிததத. பியடேடகநோவ (Piatakov) 1935
டிசெம்பரல் டசரநோடஸ்கிவாழ்க்கய செந்திக்கவும் மற்றும் டசெநோவியத
ஆடசிக்கு
எதிரநோக
பயங்கரவநோத
ேவடிக்வாழ்க்கககவாழ்க்கள
ேததவதற்கு அவரத வழிகநோடேல்கவாழ்க்கள சபறுவதற்கநோகவும்
டபர்லினில்
இருந்த
ஒஸ்டலநோவிற்குப்
பயணிதததநோக
செநோடசியளிததநோர். தரதிரஷ்ேவசெமநோக வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கணவாழ்க்கய
ஏற்பநோடு
சசெய்தவர்கடள
சதநோல்வாழ்க்கலயில்
அகப்படடுக்
சகநோள்ளும்
வவாழ்க்ககயில்,
ஒஸ்டலநோ
விமநோன
நிவாழ்க்கலய
அதிகநோரகளின்
உததிடயநோகபூர்வ
பதிவுச்செநோன்றுகள்,
டமநோசெமநோன வநோனிவாழ்க்கலயின் கநோரணமநோக 1935 டிசெம்பரல் ஒரு
விமநோனம் கூே அந்த இேததில் தவாழ்க்கர இறங்கவில்வாழ்க்கல
என்பவாழ்க்கத
நிவாழ்க்கல நோடடின.
அந்த
நிகழ்வாழ்க்கவக்
குறிதத
டசரநோடஸ்கி குறிப்பிடேவாழ்க்கதப் டபநோல, பியடேடகநோவின் “மநோய
விமநோனம்”
ஒருடபநோதம்
அங்டக
தவாழ்க்கரயிறங்கி
இருக்கவில்வாழ்க்கல.
இந்த
வியததகு
அம்பலப்படுததல்
சதநோேர்பநோக
கருததத
சதரவிக்வாழ்க்ககயில்
டசரநோடஸ்கி
பின்வருமநோறு எழுதினநோர்:
ஸ்ரநோலினின் தரதிரஷ்ேம், ஜிபியு (GPU) ஆல்
ட நோர்டவயின் கநோலநிவாழ்க்கலவாழ்க்கய, விமநோனங்களின்
செர்வடதசெ
இயக்கதவாழ்க்கத,
அல்லத
எனத
எண்ணங்களின் இயக்கதவாழ்க்கதக் கூே,
நோன்
இவாழ்க்கணந்திருந்தவற்றின் தன்வாழ்க்கமவாழ்க்கய மற்றும்
எனத சசெயல்பநோடுகளின் டபநோக்வாழ்க்ககக் கூே
தீர்மநோனிக்க முடியவில்வாழ்க்கல.
அதனநோல்தநோன்,
முன்பின்பநோரநோத
சபரும்
உயரததிற்கு
எழுப்பப்படே
விரவநோன
டளர் ஜெநோடிப்புகள்,
இல்லநோத விமநோனததிலிருந்த கீடழ விழுந்த,
தூள்தூளநோக ச நோருங்கி டபநோயுள்ளத, ஆனநோல்
பிரதநோன
குற்றவநோளியும்,
செதிக்கு
தூண்டுடகநோலநோக
இருந்தவரும்,

ஏற்பநோடேநோளரும்,
இயக்குனருமநோன
எனக்கு
எதிரநோன
குற்றச்செநோடடுகடள,
சபரதம்
சபநோய்யநோன
செநோடசிகளின்
அடிப்பவாழ்க்கேயில்
கடேவாழ்க்கமக்கப்படடு உள்ளசதன்றநோல், மிச்செம்
உள்ளவற்வாழ்க்கற என்ன சசெநோல்வத?8
எந்தவித
புறநிவாழ்க்கலரீதியநோன
தர
அளவினநோலும்,
குற்றப்பததிரவாழ்க்ககயின்
ம்பகததன்வாழ்க்கமயும்
மற்றும்
மநோஸ்டகநோவில்
ேததப்படே
வழக்கு
வாழ்க்கேமுவாழ்க்கறகளும்
தகர்ந்த ச நோருங்குவனவநோக இருந்தன. இருந்தடபநோதிலும்,
பிரதிவநோதிகளுள் இருவவாழ்க்கரத தவிர மற்ற அவாழ்க்கனவரும்
மரணதண்ேவாழ்க்கனக்கு
ஆளநோனநோர்கள்.
விதிவிலக்கநோக
விேப்படே அந்த இருவருக்கும், ரநோசேக் (Radek) மற்றும்
டசெநோடகநோல்னிக்டகநோவுக்கு (Sokolnikov), பதத ஆண்டுகள்
சிவாழ்க்கறவநோசெம்
விதிக்கப்படேத,
ஆனநோல்
அதன்பின்னர்
விவாழ்க்கரவிடலடய
சிவாழ்க்கறயில்
அவர்கள்
படுசகநோவாழ்க்கல
சசெய்யப்படேனர்.
ஸ்ரநோலினிசெ வழக்குத சதநோடுப்பநோளர்களநோல் சகநோண்டு
வரப்படே
குற்றச்செநோடடுக்கள்
மீத
ஒரு
சதந்திரமநோன
புலனநோய்வு விசெநோரவாழ்க்கணவாழ்க்கய
ேததவதற்கு, ஒரு செர்வடதசெ
டுவர் மன்றதவாழ்க்கத நியமிக்குமநோறு சமக்சிடகநோவிலிருந்த,
டசரநோடஸ்கி ஒரு டவண்டுடகநோள் விடுததநோர். சசெய்திச்சருள்
டகமரநோ
முன்
ஆங்கிலததில்
நிகழ்ததிய
உவாழ்க்கரயில்
டசரநோடஸ்கி விளக்கினநோர்:
எனக்கு எதிரநோன ஸ்ரநோலினின் வழக்கு, ஆளும்
உடகுழுவின்
லன்களின்
டபரல்,
விசெநோரப்பநோளர்களுக்கு
செநோர்பநோன
வீன
விசெநோரவாழ்க்கண
முவாழ்க்கறகளநோல்
சபறப்படே,
சபநோய்யநோன
சயஒப்புதல்கள்
மீத
கடேவாழ்க்கமக்கப்படடுள்ளத.
சிடனநோவிடயவகநோமடனவ
மற்றும்
பியடேடகநோவ-ரநோசேக்
இவர்களத
மநோஸ்டகநோ
வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணகவாழ்க்கள விேவும் மிகப் பயங்கரமநோன
மரண
தண்ேவாழ்க்கனடயநோ
அல்லத
மிகவும்
பயங்கரமநோன
உள்ட நோக்கம்
சகநோண்ே
குற்றங்கடளநோ
வரலநோற்றில்
அங்டக
இருந்திருக்கநோத.
இந்த
வழக்குகள்,
கம்யூனிசெததிலிருந்டதநோ
அல்லத
டசெநோசெலிசெததிலிருந்டதநோ
அபிவிருததி
ஆகவில்வாழ்க்கல, மநோறநோக ஸ்ரநோலினிசெததிலிருந்த,
அதநோவத அதிகநோரததவததின் பதில் கூற
முடியநோத
மக்கள்
மீதநோன
எடதச்செதிகநோரததிலிருந்த
அபிவிருததி
அவாழ்க்கேகின்றத!
இப்டபநோத எனத பிரதநோன பணி என்ன?
உண்வாழ்க்கமவாழ்க்கய சவளிக்சகநோண்டு வருவதநோகும்.
உண்வாழ்க்கமயநோன
குற்றவநோளிகள்,
குற்றம்
சமததியவர்களநோக
அங்கிக்குள்
ஒளிந்த
சகநோண்டிருக்கிறநோர்கள் என்பவாழ்க்கதக் கநோடடுவதம்
விளக்குவதம் ஆகும். இந்த திவாழ்க்கசெயில் அடுதத
படி
என்ன?
அசமரக்க,
ஐடரநோப்பிய
சபநோதமக்களின் ம்பிக்வாழ்க்ககவாழ்க்கய சபற்றவர்கள்,
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செர்ச்வாழ்க்கசெக்கிேமற்ற
வவாழ்க்ககயில்
சசெல்வநோக்கு
சகநோண்ேவர்கவாழ்க்கள உள்ளேக்கி இறுதியநோய் ஒரு
செர்வடதசெ
விசெநோரவாழ்க்கணக்
குழுவாழ்க்கவ
அவாழ்க்கமப்பதநோகும். எனத அன்றநோே சிந்தவாழ்க்கன
மற்றும் சசெயல்பநோடடின் அபிவிருததிவாழ்க்கய, எந்த
இவாழ்க்கேசவளியும் இல்லநோமல், பிரதிபலிக்கின்ற
எனத
அவாழ்க்கனதத
டகநோப்புகளும்,
ஆயிரக்கணக்கநோன எனத தனிப்படே மற்றும்
பகிரங்க
கடிதங்கள்
அவாழ்க்கனதவாழ்க்கதயும்
அததவாழ்க்ககய குழுவின் முன் வாழ்க்கவப்பதற்கு நோன்
சபநோறுப்சபடுப்டபன். என்னிேம் மவாழ்க்கறப்பதற்கு
ஒன்றும் இல்வாழ்க்கல! சவளி நோடுகளில் உள்ள
ேளர் ஜென் கணக்கநோன செநோடசிகள் வாழ்க்கவததிருக்கும்
விவாழ்க்கலமதிப்பற்ற
உண்வாழ்க்கமகளும்
மற்றும்
ஆவணங்களும்
மநோஸ்டகநோ
சபநோய்
புவாழ்க்கனவுகவாழ்க்கள சவளிச்செமிடடுக் கநோடடும். அந்த
விசெநோரவாழ்க்கணக்
கமிஷனின்
டவவாழ்க்கல,
ஒரு
மநோசபரும்
எதிர்வழக்கில்
டபநோய்
முடிய
டவண்டும். நோஜியின் சகஸ்ேநோடபநோ மடேததிற்கு
வீழ்ந்தவிடே
ஸ்ரநோலினின்
சபநோலிவாழ்க்கபது பைப்ஸ,
GPU வாழ்க்கவ,
மூலஆதநோரமநோக சகநோண்டிருக்கும்
சூழ்ச்சி,
அவதூறு,
சபநோய்வாழ்க்கமப்படுததல்,
டளர் ஜெநோேவாழ்க்கனகளத கிருமிகள் நிவாழ்க்கறந்த சூழவாழ்க்கலத
தூய்வாழ்க்கமப்படுததவதற்கு
ஓர்
எதிர்வழக்கு
அவசியமநோனதநோகும்.
சபரும்
மரயநோவாழ்க்கதக்குரய
பநோர்வாழ்க்கவயநோளர்கடள!
கேந்த
நோற்பத
ஆண்டுகளநோக எனத கருததக்கள் மற்றும்
அரசியல்
ேவடிக்வாழ்க்கக சதநோேர்பநோக நீங்கள்
பல்டவறுபடே
மடனநோபநோவங்கவாழ்க்களக்
சகநோண்டிருக்கலநோம்.
ஆனநோல்
ஒரு
டுநிவாழ்க்கலயநோன
விசெநோரவாழ்க்கணயநோனத,
தனிப்படேரீதியிலும் செர அரசியல்ரீதியிலும் செர
எனத சககௌரவததின் மீத கவாழ்க்கற எதவும்
இல்வாழ்க்கல என்பவாழ்க்கத உறுதிப்படுததம். நியநோயம்
என்
பக்கம்
உள்ளத
என்ற
ஆழ்ந்த
ம்பிக்வாழ்க்ககயுேன்,
புதிய
உலகின்
குடிமக்களுக்கு
நோன்
இதயபூர்வமநோன
வணக்கதவாழ்க்கத சதரவிததக் சகநோள்கிடறன்.9
மநோஸ்டகநோ
விசெநோரவாழ்க்கணகள்
உலகம்
முழுவதிலும்
அதிர்ச்சிகரமநோன எதிர்விவாழ்க்கனகவாழ்க்கள உண்ேநோக்கின. பவாழ்க்கழய
மற்றும் செர்வடதசெ அளவில் புகழ்சபற்ற புரடசியநோளர்களும்,
டசெநோவியத
ஒன்றியததின்
ஸ்தநோபகர்களும்,
ஸ்ரநோலிவாழ்க்கன
படுசகநோவாழ்க்கல
சசெய்யவும்
முதலநோளிததவதவாழ்க்கத
மீளவாழ்க்கமப்பதற்கும்,
நோஜி டளர் ஜெர்மனியுேன் ஒரு கூடடுக்குள்
நுவாழ்க்கழந்ததநோக ஒப்புக்சகநோண்ே கநோடசி, சபநோத மக்கவாழ்க்கள
அதிர்ச்சியூடடியத. குற்றம் செநோடேப்படேவர்கள் அததவாழ்க்ககய
குற்றங்கவாழ்க்கள
சசெய்திருக்கக்கூடுமநோ?
மநோஸ்டகநோவில்
வாழ்க்கேசபற்ற
விசெநோரவாழ்க்கணகள்
ஒரு
நியநோயமநோன
வாழ்க்கேமுவாழ்க்கறயநோக
இருந்தனவநோ?
வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கண
சதநோேர்பநோக பரந்த அளவிலநோன ஐயுறவநோதம் இருந்தடபநோதம்,
ஒரு செர்வடதசெ விசெநோரவாழ்க்கணக் குழுவிற்கநோன டசரநோடஸ்கியின்

அவாழ்க்கழப்பு, கடுவாழ்க்கமயநோன அரசியல் தவாழ்க்கேகவாழ்க்களச் செந்திததத.
டசெநோவியத இரகசிய சபநோலிஸின் டமற்பநோர்வாழ்க்கவயின் கீழ்
சசெயல்படடு வந்த உலசகங்கிலும் இருந்த கம்யூனிஸ்ட
கடசிகள்,
அந்த
வழக்குகளுக்கு செநோர்பநோக ஆதரவாழ்க்கவ
திரடடுவதற்கு, குறிப்பநோக தீவிர டபநோக்கினர் மததியிலும்,
ஐடரநோப்பிய, அசமரக்க புததிஜீவிகளின் கணிசெமநோன இேத
தநோரநோளவநோத
பிரவுகள்
மததியிலும்,
ஒரு
செர்வடதசெ
பிரச்செநோரதவாழ்க்கத முன்சனடுததன.
அசமரக்கநோவில், ஸ்ரநோலினிஸ்டுகளின் முயற்சிகள் நியூ
டயநோர்க் வாழ்க்கேம்பது பைப்ஸநோல் ஊதிப் சபரதநோக்கப்படேன. அதன்
மநோஸ்டகநோ சசெய்திதசதநோேர்பநோளர் வநோல்டேர் டுரநோண்டடி (Walter
Duranty) வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கணகள் மற்றும் சயஒப்புதல்களின்
செடேபூர்வதன்வாழ்க்கமயில் அவருக்கு
ம்பிக்வாழ்க்கக இருப்பதநோக
அறிவிததநோர். சயஒப்புதல்களின்
ம்பகததன்வாழ்க்கம குறிதத
செந்டதகம்
சகநோண்டிருப்பவர்கள்
டேநோஸ்டேநோவஸ்கியின்
எழுததக்கவாழ்க்கள (Dostoevsky) வநோசிப்பதனநோலும், “ஸ்லநோவிய
ஆன்மநோவின்” (Slavic soul) மநோயளர் ஜெநோலங்கவாழ்க்களக் குறிதத
படிப்பதநோலும் பயனவாழ்க்கேவர் என்று அவர் கருததவாழ்க்கரததநோர்.
அந்த வழக்குகவாழ்க்கள ஆதரதத மற்சறநோருவர், டசெநோவியத
ஒன்றியததிற்கநோன அசமரக்கத தூதரநோன டளர் ஜெநோசெப் டேவிஸ்
(Joseph Davies) ஆவர், அவர் குற்றம் சமததப்படேவர்கள்
மீதநோன குற்றப்சபநோறுப்வாழ்க்கப ம்புவதநோக அறிவிததநோர்.
சபநோதவநோக மதிப்வாழ்க்கப சபற்றவாழ்க்கதக் கநோடடிலும், மிகப்
சபரய அளவுக்கு மநோஸ்டகநோ வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கணகள்
அசமரக்க அரசியல் வநோழ்வில், குறிப்பநோக அதன் மிக
முக்கிய அரசியலவாழ்க்கமப்பு உடகூறுகளில் ஒன்றநோக இருந்த
தநோரநோளவநோதததில், ஒரு விமர்செனததிற்குரய அததியநோயமநோக
இருந்தன. இதவாழ்க்கன புரந்த சகநோள்வதற்கு, ஒருவர் மநோஸ்டகநோ
வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கணகள் இேம்சபற்ற உள் நோடடு மற்றும்
செர்வடதசெ அரசியல் உள்ளேக்கதவாழ்க்கத கடேநோயம் மீளநோய்வு
சசெய்ய டவண்டும்.
அசமரக்க தநோரநோளவநோதிகளும் மநோஸ்டகநோ விசெநோரவாழ்க்கணகளும்
1929 இன் இறுதியில் சதநோேங்கிய சபருமந்தநிவாழ்க்கல,
அசமரக்கநோவிற்குள்டளடய புததிஜீவித மற்றும் அரசியல்
சூழவாழ்க்கலவாழ்க்கய
மநோற்றியத
என்பத
சபரதம்
மறக்கப்படடிருக்கிறத. ஆனநோல் அததவாழ்க்ககசவநோரு அடிப்பவாழ்க்கே
ச ருக்கடிவாழ்க்கய உள் நோடடு யுததததிற்குப் பின்னர் அசமரக்கநோ
எதிர்சகநோண்ேதில்வாழ்க்கல. 1860-61 இன் பிரவிவாழ்க்கன ச ருக்கடி,
ஒன்றியம் தப்பி இருப்பவாழ்க்கதடய டகள்விக்கு உரயதநோக்கியத.
டவநோல் ஸ்டரீட சபநோறிவும் மற்றும் சபருமந்தநிவாழ்க்கலயும்
முதலநோளிததவ அவாழ்க்கமப்புமுவாழ்க்கறயின் நிவாழ்க்கலப்புதன்வாழ்க்கமவாழ்க்கயயும்
மற்றும்
தநோர்மீக
ச றிவாழ்க்கயயும் டகள்விக்குள்ளநோக்கியத.
இன்வாழ்க்கறய
நோடகளில், சவற்றிகரமநோன டவநோல் ஸ்டரீட
ஊகவணிகர்களும்
சபருவர்ததக
விற்பன்னர்களும்,
அசமரக்கநோ அன்பநோய் வாழ்க்கவததிருக்கும் அவாழ்க்கனததவிதமநோன
மனித உருவடிவமநோக, சபநோத ஊேகங்களில் புகழ்ந்த
டபநோற்றப்படுகிறனர், ஆனநோல் அததவாழ்க்ககய தனி பர்கவாழ்க்கள,
ளர் ஜெனநோதிபதி பிரநோங்க்ளின் டிலநோடனநோ ரூஸ்சவல்ட (Franklin
Delano Roosevelt) “மநோசபரும் சசெல்வததின் குற்றகர கூறுகள்”
என்று பகிரங்கமநோக கண்ேனம் சசெய்த கநோலதவாழ்க்கத கற்பவாழ்க்கன
சசெய்த பநோர்ப்பதம் கடினமநோக உள்ளத. அசமரக்கநோவில்
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முதலநோளிததவம்
மநோறியிருந்தத.

என்படத

ஒரு

வவாழ்க்கக

வவாழ்க்கசெச்சசெநோல்லநோக

அசமரக்க
புததிஜீவிகளின்
தநோரநோளவநோதம்
என்பத
சதளிவநோக வவாழ்க்கரயறுக்கப்படே அரசியல் சபநோருளநோதநோர
கருததருக்கவாழ்க்கள அடிப்பவாழ்க்கேயநோகக் சகநோண்டிருக்கவில்வாழ்க்கல.
அத அதன் அர்ததததிடலடய வவாழ்க்கரயறுக்கப்படே வடிவம்
இல்லநோததநோக இருந்தத, அத செமூக நிவாழ்க்கலவாழ்க்கமகவாழ்க்கள
சபநோதவநோக
படிப்படியநோக
முன்டனற்றுவிததல்
மற்றும்
கர்ப்புற அரசியலில் ஊழவாழ்க்கலத தடுததல் இவற்றுக்கு ஒரு
சவற்று சபநோறுப்புறுதி என்பவாழ்க்கத தவிர டவறு ஒன்றுமநோக
இருக்கவில்வாழ்க்கல. மந்தநிவாழ்க்கலவாழ்க்கம இந்த செமூக தடடினுள் ஓர்
அவசெர
உணர்வாழ்க்கவ,
செமூக
பிரச்சிவாழ்க்கனகளில்
அதிக
ஆர்வதவாழ்க்கத, தீவிர அரசியலின்பநோல் ஓரளவு அனுதநோபதவாழ்க்கத
உருவநோக்கியத.
அசமரக்க
தநோரநோளவநோத
புததிஜீவித
அடுக்குகளின் மததியில், டசெநோவியத ஒன்றியததின் சககௌரவம்
கணிசெமநோன
அளவுக்கு
வளர்ச்சி
அவாழ்க்கேந்திருந்தத.
சதநோழிலநோளர் செக்தியில் 25 செதவீதம் டவவாழ்க்கல இல்லநோதிருந்த
நிவாழ்க்கலயில்,
செந்வாழ்க்கதகவாழ்க்கள
சயமநோய்
ஒழுங்குபடுததிக்
சகநோள்ளும்
டபநோதவாழ்க்கனகள்,
கடடுப்பநோடு
எதவுமில்லநோத
டபநோடடிகள், அேநோவடிததனமநோன தனி பர்வநோதம் ஆகியவாழ்க்கவ
1929 அக்டேநோபருக்கு முன்னர் இருந்தவாழ்க்கத விேவும் மிகவும்
குவாழ்க்கறந்தளடவ ஏற்புவாழ்க்கேயதநோக இருந்தன. டவநோல் ஸ்டரீட
சபநோறிவுக்குப்
பின்னர்
அபிவிருததி
அவாழ்க்கேந்த
நிவாழ்க்கலவாழ்க்கமகடளநோ,
செந்வாழ்க்கத
சபநோருளநோதநோரங்கள்
செமூக
முன்டனற்றததேன் ஒததிவாழ்க்கசெந்த டபநோகும் என்பதன் மீதிருந்த
பவாழ்க்கழய ஊகங்கவாழ்க்கள கீழறுததன. அசமரக்க ச ருக்கடியின்
இந்த
பின்புலததில்,
டசெநோவியத
சபநோருளநோதநோரததின்
சவளிப்பவாழ்க்கேயநோன
சவற்றிகள்,
"மிதமிஞ்சிய"
கூடடு
உற்பததிமுவாழ்க்கற
இருந்தடபநோதினும்,
ன்மதிப்வாழ்க்கப
ஏற்படுததியடதநோடு,
சபநோருளநோதநோர
திடேமிேல்
கருததருவுக்கநோக பநோரநோடவாழ்க்கேயும் கூே சபற்றத. உலகம்,
டசெநோவியத
ஒன்றியததிேமிருந்த
கற்றுக்சகநோள்ள
சில
இருக்கின்றன
என்று
தநோரநோளவநோத
புததிஜீவிகளுக்கு
டதநோன்றியத.
டசெநோவியத ஒன்றியததிற்கு அதிகரதத வந்த அனுதநோபம்,
டசெநோவியத
சவளியுறவு
சகநோள்வாழ்க்கக
மநோற்றங்களநோல்
அதிகரக்கப்படேத. டளர் ஜெர்மனியில் பநோசிசெததின் எழுச்சி மற்றும்
ஐடரநோப்பநோ
முழுவதம்
பிற்டபநோக்கு
இயக்கங்களின்
அதிகரந்த வந்த பலம் ஆகியன பல தநோரநோளவநோதிகளநோல்
முதலநோளிததவ
ளர் ஜென நோயகததினத
சபநோதவநோன
ஒரு
சபநோறிவின் முன்னறிவிப்புகளநோக பநோர்க்கப்படேன. இந்த
முக்கிய
கடேததில்,
ளர் ஜென நோயக
தநோரநோளவநோதததின்
நிவாழ்க்கலப்பநோடடிலிருந்த,
உலக
அரசியலில்
டசெநோவியத
ஒன்றியததின் முக்கியததவம் சபரதம் டவகமநோக மநோறி
இருந்தத. 1935 இல் கம்யூனிஸ்ட அகிலததின் ஏழநோவத
கநோங்கிரசில் டசெநோவியத ஒன்றியம் “மக்கள் முன்னணிவநோதம்”
(popular frontism) சகநோள்வாழ்க்ககவாழ்க்கய சவளிக்சகநோணர்ந்தத.
நோஜி
டளர் ஜெர்மனியநோல் முன்வாழ்க்கவக்கப்படே ஆபததநோல் அச்செமுற்ற
டசெநோவியத அதிகநோரததவம், அத முதற்சகநோண்டு ளர் ஜென நோயக
ஏகநோதிபததியங்களநோன
பிரடேன்,
பிரநோன்ஸ்
மற்றும்
அசமரக்கநோ ஆகியவற்றுேன் கூடேணிகவாழ்க்கள ஸ்தநோபிப்பவாழ்க்கத
ட நோக்கி
அதன்
செக்திகவாழ்க்களத
திருப்பியத.
இந்த

சகநோள்வாழ்க்ககயின் ஒரு முக்கிய தவாழ்க்கணவிவாழ்க்களவநோக, உள்ளூர்
கம்யூனிஸ்ட கடசிகள், அவாழ்க்கவ “ளர் ஜென நோயக” முதலநோளிததவ
வர்க்கம் எனக் குறிப்பிடே, தநோரநோளவநோத மற்றும் முற்டபநோக்கு
கடசிகளுக்கு செநோததியமநோன எல்லநோ வழிகளிலும் ஆதரவு
சகநோடுதததேன், அவற்றுேன் கூடடும் டசெர்ந்தக் சகநோண்ேன.
கடசிகடளநோ, அரசியல்வநோதிகடளநோ, அரசெநோங்கங்கடளநோ அவாழ்க்கவ
டசெவாழ்க்கவ சசெய்த வர்க்க லன்களின் அடிப்பவாழ்க்கேயில் இனியும்
மதிப்பீடு
சசெய்யப்பேடவநோ
வவாழ்க்கரயறுக்கப்பேடவநோ
டபநோவதில்வாழ்க்கல. மநோறநோக அவாழ்க்கவ ஒன்றில் “பநோசிசெ” அல்லத
“பநோசிசெ-எதிர்ப்பு”
என்று
மதிப்பிேப்படேன.
சதநோழிலநோள
வர்க்கததின் அரசியல் சயநோதீனம் மற்றும் டசெநோசெலிசெததின்
இலக்கு ஆகியன டசெநோவியத சவளியுறவு சகநோள்வாழ்க்ககயினத
லன்களின் டபரல், உண்வாழ்க்கமயில் கடேவாழ்க்களயின் டபரல்,
கம்யூனிஸ்ட கடசிகளநோல் தியநோகம் சசெய்யப்பே இருந்தன.
இந்தக் சகநோள்வாழ்க்ககவாழ்க்கய வாழ்க்கேமுவாழ்க்கறப்படுததம் சபநோருடடு,
டசெநோவியத ஒன்றியமும், டதசிய கம்யூனிஸ்ட கடசிகளும்
ஐடரநோப்பநோ மற்றும் அசமரக்கநோவில் இருந்த தநோரநோளவநோத
மற்றும் தீவிரப் டபநோக்குவாழ்க்கேய புததிஜீவிகளின் ஆதரவாழ்க்கவ
யந்த நோேத சதநோேங்கின. கம்யூனிஸ்ட கடசியின் நோளநோந்த
அரசியல், அதிகளவில் தநோரநோளவநோத வர்ணதவாழ்க்கத ஏற்றன,
இதில் மிகவும் குறிப்பிேததக்கத ரூஸ்சவல்டடுக்கும் மற்றும்
புதிய ஒப்பந்தம் (New Deal) எனும் உேன்படிக்வாழ்க்ககக்கும்
அசமரக்க ஸ்ரநோலினிஸ்டுகள் அங்கீகநோரம் வழங்கியதநோகும்.
ஸ்ரநோலினிஸ்டுகள்,
தநோரநோளவநோத
புததிஜீவிகள்
மீத
கவனதவாழ்க்கத
அர்பணிததிருந்ததநோல்
அவர்களில்
பலர்
அதிகமநோக
புகழப்படேனர்
என்பதேன்,
அவர்களத
கருததக்களும்
விபரங்களும்
மிகவும்
கவனததேன்
எடுக்கப்படேவாழ்க்கதக் கண்டு உற்செநோகமவாழ்க்கேந்தனர். டசெநோவியத
ஒன்றியததேன் அவர்களின் தனிப்படே இனங்கநோடேல்,
குவாழ்க்கறந்தபடசெம்
அவர்களின்
சசெநோந்த
பநோர்வாழ்க்கவயில்,
அசமரக்கநோவில் தீவிரப் டபநோக்குவாழ்க்கேய
ேவடிக்வாழ்க்ககக்கு
அவர்களிேம் எந்தசவநோரு குறிப்பிேததக்க டவவாழ்க்கலததிடேமும்
இல்வாழ்க்கல என்ற உண்வாழ்க்கமவாழ்க்கய மூடிமவாழ்க்கறப்பவாழ்க்கதப் டபநோல
சதரந்தத.
டசெநோவியத
ஒன்றியம்
சவன்சறடுததவாழ்க்கவ
மீத
தநோரநோளவநோதிகளின்
விமர்செனமற்ற
புகழ்ச்சி,
அசமரக்கநோவினுள்டள
புரடசிகர
மநோற்றததிற்கு
ஓர்
அங்கீகரப்வாழ்க்கபக் குறிக்கவில்வாழ்க்கல.
அதிலிருந்த
தூரடவ
இருந்தத.
சபரும்பநோலநோன
தநோரநோளவநோத
புததிஜீவிகள்
அசமரக்கநோவில் செமூக சீர்திருததததிற்கநோன தங்களின் சசெநோந்த
டகநோவாழ்க்கழததனமநோன
நிழ்ச்சிநிரவாழ்க்கலப்
பலப்படுததவதற்கும்
மற்றும் ஐடரநோப்பநோவிலிருந்த பநோசிசெதவாழ்க்கத ச ருங்கவிேநோமல்
தடுப்பதற்கும்
ஒரு
வழிவவாழ்க்ககயநோக
டசெநோவியத
ஒன்றியததேனநோன
கூடவாழ்க்கேப்
பநோர்க்க
நோடேம்
சகநோண்டிருந்தனர். டசெநோவியத ஒன்றியததிற்டகநோ புரடசிகர
எழுச்சிகள் இனியும் முன்னிவாழ்க்கலக்கு வருசமன்ற அச்செம்
இருக்கவில்வாழ்க்கல. டசரநோடஸ்கியின் டதநோல்வியநோனத, செர்வடதசெ
புரடசிகர
அபிலநோவாழ்க்கஷகவாழ்க்கள
டசெநோவியத
ஒன்றியம்
வாழ்க்ககவிடேவாழ்க்கதடய குறிததிருந்ததநோக தநோரநோளவநோதிகள் புரந்த
சகநோண்ேனர். 1930 களின் மததியில் ஸ்ரநோலினிசெ ஆடசி
பிரகநோசெமநோன அரசியல் மதிப்வாழ்க்கப ஈடடியிருந்தத.
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மநோஸ்டகநோ
விசெநோரவாழ்க்கணகளுக்கு
தநோரநோளவநோத
விவாழ்க்கேயிறுப்வாழ்க்கப
ஆரநோய்வாழ்க்ககயில்,
மற்சறநோருசமநோரு
முக்கியமநோன அரசியல் உண்வாழ்க்கமவாழ்க்கய நிவாழ்க்கனவில் சகநோள்ள
டவண்டும். முதலநோவத வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கண சதநோேங்குவதற்கு
சவறும் ஒரு வநோரததிற்கு முன்னர் தநோன், 1936 ளர் ஜெலவாழ்க்கலயில்
ஸ்பநோனிய
உள் நோடடு
டபநோர்
சவடிததத.
ஸ்சபயின்
பநோசிசெவநோதததநோல் அச்சறுததப்படடு இருந்தத, அதன் சவற்றி
நிச்செயமநோக இரண்ேநோவத உலக டபநோர் சவடிப்பதற்டக வழி
வகுக்கும் என்றிருந்தத. பநோசிசெ-எதிர்ப்பு செக்திகளநோக இருந்த
குடியரச கடசிகநோரர்களுக்கு டசெநோவியத ரஷ்யநோ மிக முக்கிய
கூடேநோளியநோக
பநோர்க்கப்படேத.
சில
தநோரநோளவநோத
புததிஜீவிகடள,
ஸ்சபயினில்
ஸ்ரநோலினிசெ
அரசியலின்
உண்வாழ்க்கமயநோன முக்கியததவதவாழ்க்கத மிகவும் கவனமநோக ஆய்வு
சசெய்வதற்கு
நோடேம்
சகநோண்ேனர்.
மிகப்
சபரும்பநோன்வாழ்க்கமயினர், சதநோழிலநோள வர்க்கததின் புரடசிகர
இயக்கதவாழ்க்கத ஸ்ரநோலினிஸ்டுகள் அரசியல் பயங்கரததின்
ஊேநோக அழிதத வந்தவாழ்க்கதயும், இறுதியில் பிரநோங்டகநோவின்
சவற்றிக்கு
உததரவநோதம்
அளிதத
வந்தவாழ்க்கதயும்
அலடசியப்படுததினர்.
ஸ்சபயினில்
பநோசிசெதவாழ்க்கத
டதநோற்கடிப்பதற்கு,
"முற்டபநோக்கு
செக்திகளின்"
சமநோதத
ம்பிக்வாழ்க்கககளும்
டசெநோவியத
ஒன்றியததின்
மீடத
செநோர்ந்திருந்தன, டமல்டதநோற்றததில் டசெநோவியத ஒன்றியமநோனத
மவாழ்க்கலயநோக பநோர்க்கப்படேத.
இதனநோல் தநோன் மநோஸ்டகநோ வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கணகவாழ்க்கள
ஆய்வு சசெய்வதற்கு ஒரு செர்வடதசெ விசெநோரவாழ்க்கணக் குழுவாழ்க்கவ
அவாழ்க்கமக்க டசரநோடஸ்கி விடுதத அவாழ்க்கழப்பநோனத, முக்கியமநோக
அசமரக்கநோவிற்குள்டள, தநோரநோளவநோத புததிஜீவிகள் மததியில்
பரந்த அளவிலநோன எதிர்ப்வாழ்க்கப எதிர்சகநோண்ேத. இந்த
அடுக்கின் கருததக்கவாழ்க்களப் பிரதிநிதிததவம் சசெய்த மிக
பிரபல பததிரவாழ்க்கககளுள் இரண்டு, The New Republic மற்றும்
The
Nation
ஆகியவாழ்க்கவ
ஆகும்.
அவாழ்க்கவ
வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணகளுக்கு
அதிகநோரபூர்வ
ஆதரவாழ்க்கவ
சதரவிதததேன், சதந்திரமநோன புலன்விசெநோரவாழ்க்கணக்கநோன ஓர்
அவாழ்க்கழப்வாழ்க்கப
எதிர்ததன.
The
Nation,
வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணகளுக்கு
ஆதரவளிக்க
பிற்டபநோக்குததனமநோக
வவாழ்க்களந்த, செந்டதகங்கவாழ்க்கள சவளிக்கநோடடுபவர்கள் டசெநோவியத
ஒன்றியததின்
குற்றவியல்
நீதி
அவாழ்க்கமப்புமுவாழ்க்கறக்கு
பரச்செயமில்லநோதவர்கள் என்று குறிப்பிடேத. “டசெநோவியத
சபநோதச்செடேம் பல அததியநோவசிய அம்செங்களில்
மத
செடேங்களிலிருந்த
டவறுபடுகிறத”
என்பவாழ்க்கதப்
புரந்தசகநோள்வத
அவசியமநோகும்
என்று
The
Nation
எழுதியத.10
இன் ஆசிரயர் மநோல்சகநோம் கநோவலி
(Malcolm Cowley), அசமரக்க தநோரநோளவநோதிகளின் புததிஜீவித
டசெநோம்டபறிததனதவாழ்க்கதயும்,
ஒருவவாழ்க்கக
பயந்த
அரசியல்
முடேநோள்தனதவாழ்க்கதயும் உதநோரணமநோக கநோடடினநோர். அசமரக்க
எழுதத வடேநோரங்களில் அவர் முக்கிய பரநோக இருந்தநோர்.
இன்றும் கூே அவரத எண்ணிவாழ்க்கறந்த நூல் திரடடுக்கவாழ்க்கள
அல்லத
கநோவலியநோல்
எழுதப்படே
முன்னுவாழ்க்கரகவாழ்க்களக்
சகநோண்ே பிரதநோன அசமரக்க
நோவல்களின் தற்டபநோவாழ்க்கதய
பதிப்புக்கவாழ்க்கள நீங்கள் பநோர்க்க ட ரடும். இந்த வீன மற்றும்
கர்ப்புற தநோரநோளவநோதி, ஏப்ரல் 7, 1937 இன் The New Republic
The New Republic

இதழில், “ஒரு வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கணயின் ஆவணப்பதிவு” (The
Record of a Trial) என்று தவாழ்க்கலப்பிடே கடடுவாழ்க்கர ஒன்றில்,
மநோஸ்டகநோ விசெநோரவாழ்க்கணகள் மீத, பின்வருமநோறு அவர் கருதிய
கருதவாழ்க்கத வழங்கினநோர்:
அவாழ்க்கனததவிதமநோன
கருததடவறுபநோடுகள்
இருப்பினும் இந்த ஆண்டு
நோன் வநோசிதத
மிகவும் அருவாழ்க்கமயநோன புததகம், People’s
Commissariat
of
Justice ஆல்
ஆங்கிலததில்
சமநோழிசபயர்க்கப்படே,
மநோஸ்டகநோவில்
அண்வாழ்க்கமயில் ேந்த வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கணயின்
சருக்சகழுதத பதிவுச்செநோன்றநோகும். அவாழ்க்கத நோன்
கேவாழ்க்கம உணர்டவநோடு படிக்கத சதநோேங்கிடனன்:
விசெநோரவாழ்க்கண சதநோேர்பநோக பல விவநோதங்கவாழ்க்களக்
டகடடிருந்தநோலும், டசெநோவியத நீதிமன்றங்களின்
ல்சலண்ணங்கள்
மீத
பல்டவறு
தநோக்குதல்கவாழ்க்கள
படிததிருந்தநோலும்,
மூலஆதநோரங்களில்
இருந்த
அதிகமநோன
அளவுக்கு கற்றுக்சகநோள்ள விரும்பிடனன். நோன்
நிவாழ்க்கறய
கற்றுக்
சகநோண்டேன்,
ஆனநோல்
முக்கியமநோக
விஷயதநோனங்கள்
உேனநோன
சததமநோன கவர்ச்சியிலிருந்த சதநோேர்ந்த விலகி
இருந்டதன். இலக்கியமநோக தீர்மநோனிக்வாழ்க்ககயில்
“டசெநோவியத-எதிர்ப்பு டசரநோடஸ்கிசெ வழக்கின்
வாழ்க்கமயம்” (The Case of the Anti-Soviet Trotskyite
Center)
எனும்
பவாழ்க்கேப்பு,
ஆங்கநோங்டக
வாழ்க்ககச்சவாழ்க்கவகடளநோடு
டமதகு
எலிசெசபத
கநோலததிய தன்பியல் மற்றும் உண்வாழ்க்கமயநோன
தப்பறியும் கவாழ்க்கத ஆகியன கலந்த ஒரு
அசெநோதநோரணமநோன டசெர்க்வாழ்க்ககயநோகும். மநோர்டலநோவும்
சவப்ஸ்ேரும் அவாழ்க்கத அரங்டகற்றி இருந்தநோர்கள்
என்ற அனுமநோனததின் அடிப்பவாழ்க்கேயில் மடடுடம
அவாழ்க்கதசயநோரு
புவாழ்க்கனயப்படே
செம்பவமநோக
என்னநோல் ஏற்றுக்சகநோள்ள முடியும். தகவலநோக
தீர்மநோனிக்வாழ்க்ககயில், வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கண பற்றிய
சருக்கமநோன சசெய்திததநோள் விவரங்களநோல், அத
எனத சசெநோந்த மனதில் எழுந்த சபரும்பநோலநோன
டகள்விகளுக்கு விவாழ்க்கே அளிக்கிறத.
ஆனநோல் செநோன்வாழ்க்கற விவநோதிப்பதற்கு முன்னதநோக,
கேந்த சில ஆண்டுகளின் டபநோத ரஷ்ய
விவகநோரங்கள்
அபிவிருததி
அவாழ்க்கேந்தள்ள
நிவாழ்க்கலயில்,
அவற்வாழ்க்கற
ட நோக்கிய
எனத
மனப்பநோன்வாழ்க்கமவாழ்க்கய
நோன் சிறப்பநோக விளக்க
டவண்டி உள்ளத. இதவவாழ்க்கரக்கும் டசெநோவியத
ஒன்றியததின் குறிக்டகநோள்களுேன் ஆழமநோக
அனுதநோபம் உவாழ்க்கேயவன் என்பவாழ்க்கதத தவிர,
அடுததத ஸ்ரநோலினும் அவரத அரசியல்
குழுவும்
அவரத
எதிரநோளிகளநோல்
அறிவுறுததப்படே சகநோள்வாழ்க்கககவாழ்க்கள விேவும்
சபநோதவநோக
அறிவநோர்ந்த
சகநோள்வாழ்க்கககவாழ்க்கள
பின்பற்றியுள்ளதநோக
இதவவாழ்க்கரயில்
நோன்
ம்புகிடறன் என்பவாழ்க்கதத தவிர,
நோன் ஒரு
"ஸ்ரநோலினிஸ்ட"
கிவாழ்க்கேயநோத.
...
ஆனநோல்

8- The Long Shadow of History: The Moscow Trials, American Liberalism and the Crisis of Political Thought in the United States1

ஸ்ரநோலினுக்கு
கேப்பநோடுவாழ்க்கேயவன்
இல்வாழ்க்கல
என்றநோலும், நிச்செயமநோக நோன் டசரநோடஸ்கிக்கு
எதிரநோனவடன. எனத எதிர்ப்பு, பகுதியநோக
குணவியல்பு
குறிதத
பிரச்சிவாழ்க்கனயநோகும்:
ஒவசவநோரு
மனித
பிரச்சிவாழ்க்கனவாழ்க்கயயும்,
செலிப்பூடடும்
முக்கூற்று
வநோதமுவாழ்க்கறயநோக
(syllogism) குவாழ்க்கறப்பத, அதிலும் ஒவசவநோரு
புள்ளியிலும்
அதிசெயததக்க
விதததில்
எப்டபநோதம் அவர்கடள செரயநோக இருப்பத,
அவர்களத
எதிரநோளிகள்
எப்டபநோதம்
முடேநோள்களநோகவும்
மற்றும்
இழிவுக்குரயவர்களநோகவும்
இருப்பத
ஆகியவற்றுேன்,
அவவாழ்க்கர
மநோதிரயநோன
சபரு கர புததிஜீவிவாழ்க்கய
நோன் ஒருடபநோதம்
விரும்புவதில்வாழ்க்கல.
நோன்
ஒருடபநோதம்
டசரநோடஸ்கியின் நூல்கவாழ்க்கள விரும்பியதில்வாழ்க்கல
... ஆக சமநோததததில் சபரும்பநோலும் அரசியல்
அடிததளததில் நோன் டசரநோடஸ்கிக்கு எதிரநோக
உள்டளன். ஸ்ரநோலிவாழ்க்கன சவறுப்பத தநோன்
அவரத
தீர்க்கமநோன
சகநோள்வாழ்க்கக,
அவரத
"நிரந்தரப் புரடசி" எனும் முழக்கம், இப்டபநோத
இருக்கும்
தனிசயநோரு
நோடடில்
நிலவும்
டசெநோசெலிசெதவாழ்க்கத
தநோக்குவத
மற்றும்
பலவீனப்படுததவதன்
மூலம்
புரடசிவாழ்க்கய
நிரந்தரமநோக அழிப்பதற்கநோக இருக்கக்கூடும்
என்றுதநோன்
எனக்கு
டதநோன்றுகிறத.
...
ஸ்ரநோலின்,
அவரத
அவாழ்க்கனதத
தவறுகள்
மற்றும்
ற்குணங்களுேன்,
கம்யூனிஸ்ட
புரடசிவாழ்க்கய
பிரதிநிதிததவம்
சசெய்கிறநோர்.
டசரநோடஸ்கி
“இரண்ேநோவத
புரடசிவாழ்க்கய”
பிரதிநிதிததவம் சசெய்ய வந்திருக்கிறநோர், அத
பநோசிசெ
செக்திகளிேமிருந்த
வரும்
தநோக்குதல்களுக்கு
முன்டன,
அதவாழ்க்கன
பலவீனமநோக்க முயற்சிக்கிறத.11
சபநோறுக்க
முடியநோத
ஆரவநோரம்
மற்றும்
பகடடு
இறுமநோப்புேன், அசமரக்க தநோரநோளவநோதததின் இற்றுப்டபநோன
மற்றும்
அழுகிப்டபநோன
தன்வாழ்க்கமயின்
வருந்தததக்க
விளக்கமநோக அக்கடடுவாழ்க்கர இருந்தத. பவாழ்க்கழய புரடசியநோளர்கள்
பகிரங்கமநோக அவமநோனப்படுததப்படடு, பின்னர் மநோஸ்டகநோவில்
படுசகநோவாழ்க்கல சசெய்யப்படடு வந்தனர். ஆனநோல் கநோவலி
டபநோன்றவர்கடளநோ, சகநோடூரங்களுக்கு கநோரணம் கற்பிப்பதற்கு
வழிகவாழ்க்களக்
கண்டுசகநோண்டு,
அவர்களத
முகங்களில்
புன்னவாழ்க்கக பூக்க இருந்தநோர்கள்.
அவர்கள் மநோசபரும்
வரலநோற்று மற்றும் தநோர்மீக விேயங்கவாழ்க்கள, அவர்களத
சசெநோந்த குறுகிய மற்றும் தனிப்படே சில்லவாழ்க்கற விேயங்களின்
அடிப்பவாழ்க்கேயில் மதிப்பீடு சசெய்தனர். ஸ்ரநோலினிசெ ஆடசியின்
செர்வடதசெ சகநோள்வாழ்க்கக, அவர்களின் சசெநோந்த அரசியல்
நிகழ்ச்சிநிரலுக்கு ஒததப் டபநோகும் அளவுக்கு, கநோவலி
டபநோன்ற
தநோரநோளவநோதிகள்,
டசரநோடஸ்கியின்
"சதநோந்திரவுக்குரய"
ேவடிக்வாழ்க்கக
என்று
அவர்கள்
கருதியவாழ்க்கத சவறுததம், எதிர்ததம் வந்தனர். டசெநோவியத
செமூகததின் முரண்பநோடுகள் குறிதத டசரநோடஸ்கியின் ஆய்வு,
இந்த தடடினர் மததியில் ஒரு சதநோல்வாழ்க்கல உணர்வாழ்க்கவ

ஏற்படுததியத.
கநோவலி
டபநோன்டறநோவாழ்க்கர
சபநோறுததவவாழ்க்கர,
டசரநோடஸ்கி,
ஸ்ரநோலினிசெ
ஆடசியின்
எதிர்ப்புரடசிகர
தன்வாழ்க்கமவாழ்க்கய
வலியுறுததவதன்
மூலம்,
அவர்களத
வநோழ்க்வாழ்க்ககயில் டதவாழ்க்கவயற்ற அரசியல் மற்றும் தநோர்மீக
சிக்கல்கவாழ்க்கள
அறிமுகப்படுததி
வந்ததநோக
கவவாழ்க்கலக்
சகநோண்ேனர்.
டளர் ஜெநோன் டுவியும் லிடயநோன் டசரநோடஸ்கியின்
பநோதகநோப்புக்கநோன குழுவும்
ஸ்ரநோலினிசெ எதிர்ப்பு மற்றும் தநோரநோளவநோத புததிஜீவிகளின்
பரந்த
பகுதியினரன்
விடரநோதததிற்கு
இவாழ்க்கேயிலும்,
டசரநோடஸ்கிசெ இயக்கம் ஒரு பநோதகநோப்பு குழுவாழ்க்கவ (defense
committee) ஏற்படுததியத. அத தநோரநோளவநோதிகள் மற்றும்
இேத தீவிரப்டபநோக்கினரன் ஒரு சிறு அடுக்கிவாழ்க்கேடய
ஆதரவாழ்க்கவப்
சபற்றத.
டசரநோடஸ்கியின் மிக
முக்கிய
பநோதகநோப்பநோளர்களுள் ஒருவர், Studs Lonigan எனும் மூன்று
கவாழ்க்கததசதநோகுதியின் ஆசிரயர் டளர் ஜெம்ஸ் ர. ஃபநோசரல் ஆவநோர்.
அக்குழு, அப்டபநோத எழுபதசதடடு வயத நிரம்பியவரும்,
முக்கிய அசமரக்க சமய்யியலநோளருமநோன டளர் ஜெநோன் டுவிவாழ்க்கய
அதன் தவாழ்க்கலவரநோக இருக்க செம்மதிக்க வாழ்க்கவதததில் அதன்
மநோசபரும் சவற்றிவாழ்க்கய ஈடடியத. டுவி, சமக்சிடகநோவுக்கு
பயணிக்கவும், மநோஸ்டகநோ சபநோய் வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கணகளில்
டசரநோடஸ்கிக்கு
எதிரநோக
சகநோண்டு
வரப்படே
குற்றச்செநோடடுக்கள் சதநோேர்பநோன அவரத தரப்பு செநோடசிகவாழ்க்களப்
சபறும் ஒரு விசெநோரவாழ்க்கண தவாழ்க்கணக்குழுவிற்கு தவாழ்க்கலவாழ்க்கம
ஏற்கவும் செம்மதிததநோர்.
டளர் ஜெநோன்
டுவி
(1859-1952),
பல
தசெநோப்தங்களநோக,
அசமரக்க தநோரநோளவநோதததிற்குள் இருந்த உண்வாழ்க்கமயநோன
ளர் ஜென நோயக
மற்றும்
கருததவநோத
டபநோக்கின்
முக்கிய
பிரதிநிதியநோக
இருந்தநோர்.
தநோரநோளவநோத
செமூகததிற்கநோக
கடடுவாழ்க்கரகள் மற்றும் விரவுவாழ்க்கரகள் வழங்கி வந்த அவர்,
அந்த செமூகததிவாழ்க்கேடய புததிஜீவிதரீதியநோக புகடழணியில்
இருந்தநோர்.
தங்கவாழ்க்களத
தநோரநோளவநோதிகள்
என்று
அவாழ்க்கழததக்சகநோண்ே
பரந்த
சபரும்பநோன்வாழ்க்கமயினருக்கு
முரண்படே விதததில், டுவி அவரத ளர் ஜென நோயகரீதியநோன
ம்பிக்வாழ்க்கககவாழ்க்கள மிக அக்கவாழ்க்கறயுேன் வாழ்க்ககக்சகநோண்டிருந்தநோர்.
லிடயநோன் டசரநோடஸ்கியின் பநோதகநோப்புக்கநோன குழுவுேன்
உேன்படுவதற்கும், உண்வாழ்க்கமயில் அதனத தவாழ்க்கலவரநோக
ஆவதற்கும் அவர் எடுதத முடிவு, அவரத சிந்தவாழ்க்கனயில்
டமடலநோங்கி இருந்த ளர் ஜென நோயக கருததவநோதததின் ஆழதவாழ்க்கத
சவளிப்படுததியத.
லிடயநோன் ேசரநோடஸ்கியின் பநோதகநோப்புக்கநோன குழுவுேன்
டுவி டசெர்ந்தநோர், ஏசனனில், முதலநோவதநோக, டசரநோடஸ்கிக்கு
எதிரநோன குற்றச்செநோடடுகளுக்கு பதில் கூற டவண்டிய உரவாழ்க்கம
அவருக்கு மறுக்கப்பேக்கூேநோத என்று அவர் ம்பினநோர். டுவி
ளர் ஜென நோயகததின்பநோல் பநோதி, உண்வாழ்க்கமயின்பநோல் பநோதி என
பநோதிக்குப் பநோதி மனப்பநோங்கு சகநோண்ே செந்தர்ப்பவநோத
வவாழ்க்ககப்படேவர் அல்லர், இததநோன் மக்கள் முன்னணி
தநோரநோளவநோதிகள் பலரன் குணநோம்செமநோக இருந்தத. மநோல்சகநோம்
கநோவலிவாழ்க்கய
டபநோன்றவர்களுக்கு,
சபநோதவில்
உண்வாழ்க்கம
என்பத,
மிகச்சிறந்த
விேயமநோக இருந்தத.
அதவும்
குறிப்பநோக
நோடுகேததப்படே நிவாழ்க்கலயில் உள்ளசபநோழுத,
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இயல்பநோகடவ
அவாழ்க்கனதத
வவாழ்க்ககயநோன
நோவன்வாழ்க்கமவாழ்க்கய
சகநோண்டு பநோதகநோக்க டவண்டி இருந்தத. உண்வாழ்க்கமயுேனநோன
அவர்களத பிரச்சிவாழ்க்கன என்பத —அவர்களத அந்தஸ்த,
அவர்களத வநோழ்க்வாழ்க்ககத தரம் மற்றும் ளர் ஜென நோயகக் கடசியின்
தவாழ்க்கலவிதி டபநோன்ற— மிகவும் அழுததகின்ற தனிப்படே
மற்றும் அரசியல் அக்கவாழ்க்கறகளின் வழியில் அத குறுக்டக
வரும்டபநோத மடடுடம எழும்.
ஆனநோல்
மநோஸ்டகநோ
வழக்குகளநோல்
எழுப்பப்படே
பிரச்சிவாழ்க்கனகளுேன்
டுவியின்
கவவாழ்க்கல,
சவறுமடன
ட ர்வாழ்க்கமயநோன மனித உரவாழ்க்கம பற்றியதநோக இருக்கவில்வாழ்க்கல.
அல்லத, அதவாழ்க்கன டவறுவவாழ்க்ககயில் கூறுவதநோனநோல் மனித
உரவாழ்க்கமகள் பற்றிய அவரத அக்கவாழ்க்கற, செமூக சபநோருளநோதநோர
வநோழ்வின்
மிக
ஆழ்ந்த
பிரச்சிவாழ்க்கனகளுேன்
அவர்
சகநோண்டிருந்த முன்னீடுபநோடடுேன் பிவாழ்க்கணந்த இருந்தத.
செமூக முன்டனற்றததில் ஆழ்ந்த
ம்பிக்வாழ்க்கக சகநோண்டு,
அததேன்
ளர் ஜென நோயகம்
மற்றும்
செந்வாழ்க்கத
சபநோருளநோதநோரங்களினத
அவாழ்க்கேயநோளங்கவாழ்க்கள
ஏற்கநோத
அசமரக்க தநோரநோளவநோதததின் கடும் முயற்சிக்கநோகடவ டுவி
டபசினநோர். அத செமூக செமததவம் இல்லநோத ளர் ஜென நோயகம்
என்பத ஒரு சவற்றுக் கூடு என்று ம்பியத. டுவி, புதிய
ஒப்பந்த
உேன்படிக்வாழ்க்ககவாழ்க்கய,
முதலநோளிததவதவாழ்க்கத
டசெதப்படுததநோத
சீர்திருததவநோத
வலிநிவநோரணிகளுக்கு
அதிகமநோக அத டவசறநோன்வாழ்க்கறயும் வழங்கவில்வாழ்க்கல என்ற
அடிததளததில்
எதிர்ததநோர்.
1930 களின்
சதநோேக்கததில்,
அப்டபநோதிருந்த முதலநோளிததவ கடசிகளுக்கு எதிரநோக, டுவி
ஒரு மூன்றநோவத அரசியல் கடசிவாழ்க்கய ஸ்தநோபிப்பதற்கநோக,
வாழ்க்கேமுவாழ்க்கறக்கு உதவநோத வவாழ்க்ககயில் இருந்தநோலும் கூே,
கடுவாழ்க்கமயநோக உவாழ்க்கழததநோர்.
தநோரநோளவநோதததின்
தவாழ்க்கலவிதி,
முதலநோளிததவ
அவாழ்க்கமப்புமுவாழ்க்கறயின் தவாழ்க்கலவிதியுேன் பிவாழ்க்கணக்க அங்டக
எதவும் அததியநோவசியமநோனதநோக இருக்கவில்வாழ்க்கலசயன டுவி,
அவர்
புரந்த
சகநோண்ே
விதததில்,
நிச்செயமநோக
அப்பநோவிததனமநோக வநோதிடேநோர். அசமரக்க தநோரநோளவநோதம்
தழுவியிருந்த,
அவாழ்க்கனததிற்கும்
டமலநோக
செமூக
செமததவததிற்கு
கேவாழ்க்கமப்பநோேநோக
இருந்த
ளர் ஜென நோயக
டகநோடபநோடுகள், முதலநோளிததவ செமூகததின் செமகநோலததிய
அபிவிருததியுேன் செமரசெமின்றி முரண்பநோடடிற்கு வந்ததநோக
அவர் வலியுறுததினநோர். தநோரநோளவநோதம் அதன் வரலநோற்று
அபிவிருததியில், முதலநோளிததவ சபநோருளநோதநோர லன்களின்
மற்றும் அதன் சபநோதவநோன உலக கண்டணநோடேததின் ஒரு
சவளிப்பநோேநோக
இருந்தத
என்பவாழ்க்கத
அவர்
ஒப்புக்
சகநோண்ேநோர்.
ஆனநோல்
பதசதநோன்பதநோம்
நூற்றநோண்டில்
தநோரநோளவநோதததநோல்
பலப்படுததப்படடிருந்த
ளர் ஜென நோயக
கருததியல்கள் இருபதநோம் நூற்றநோண்டின் செமூக மற்றும்
அரசியல் யதநோர்ததங்களுேன் டமநோதலுக்கு வந்திருந்தன.
வரலநோற்று நிவாழ்க்கலவாழ்க்கமகளில் ஏற்படடிருந்த இந்த மநோற்றதவாழ்க்கத
உணரத
தவறியவர்கள்,
டுவியின்
கண்களில்,
“டபநோலிதநோரநோளவநோதிகள்” ஆகியிருந்தனர், அவர்கள் செந்வாழ்க்கத
சபநோருளநோதநோரங்கவாழ்க்கள மற்றும் அத உருவநோக்கிய அவாழ்க்கனதத
செமூக அநீதி மற்றும் அவலங்கவாழ்க்கள நியநோயப்படுததகின்ற
அடதடவவாழ்க்கள,
ளர் ஜென நோயகததிற்கு
வநோயளவில்
மடடும்
மரயநோவாழ்க்கத தருகின்றனர். டுவி மநோர்க்சிஸ்டேநோ அல்லத

புரடசியநோளடரநோ
கிவாழ்க்கேயநோத.
டசெநோசெலிசெம்
அவாழ்க்கேந்தநோக
டவண்டிய அல்லத அவாழ்க்கேயக்கூடிய ஒரு வழிமுவாழ்க்கறயநோன
வர்க்கப்
டபநோரநோடேதவாழ்க்கத
சவளிப்பவாழ்க்கேயநோகடவ
அவர்
நிரநோகரததநோர். டசெநோசெலிசெம் எவவநோறு அவாழ்க்கேயப்பே முடியும்
என்று அவரத சசெநோந்த திருப்திக்கநோகடவநோ அல்லத டவறு
எவரத
திருப்திக்கநோகடவநோ
அவரநோல்
ஒருடபநோதம்
விவாழ்க்கேயளிக்க முடிந்ததில்வாழ்க்கல. ஆனநோல் இங்டக டகள்வி
அதவல்ல. பவாழ்க்கழய திரு. டுவியின் அரசியல் மற்றும் செமூக
எழுததக்களில்
ஒருவரத
கவனததக்கு
வருவத
என்னசவனில், அசமரக்க முதலநோளிததவம் பற்றிய அவரத
விமர்செனங்களில்,
மத
செமகநோல
“தநோரநோளவநோத
புததிஜீவிகளத கூடேததின்” எந்தசவநோரு பிரதிநிதிகவாழ்க்களயும்
விே,
அதடபநோன்றசவநோரு
செமூக
குழுவநோக்கங்களின்
தற்டபநோதள்ள நிவாழ்க்கலயில் ஒருவரநோல் டபசெ முடியும் அளவின்
மடேததிற்கு கூே, எவவளவு தூரம் அவரநோல் டமற்சகநோண்டு
டபநோக
அவர்
தயநோரப்பு
சசெய்திருந்தநோர்
என்பததநோன்
ஈர்க்கக்கூடியதநோக இருந்தத.
விசெநோரவாழ்க்கண
கமிஷனின்
தவாழ்க்கலவரநோக
அவர்
சபநோறுப்டபற்றடபநோத,
டசரநோடஸ்கிக்கு
தன்வாழ்க்கனததநோடன
பநோதகநோக்கும்
உரவாழ்க்கமவாழ்க்கய
வழங்குவவாழ்க்கத
எதிர்தத
தநோரநோளவநோதிகளின் புததிஜீவித ட ர்வாழ்க்கமயின்வாழ்க்கமவாழ்க்கய டுவி
கண்ேனம்
சசெய்தநோர்.
வரலநோற்று
உண்வாழ்க்கமக்கநோன
டபநோரநோடேததிலிருந்த
வரலநோற்று
முன்டனற்றததிற்கு
கநோரணமநோக இருப்பவாழ்க்கத பிரக்கவியலநோத என்றும், டசெநோவியத
ஒன்றியததிற்கு
ஆதரவநோக
இருக்கும்
தநோரநோளவநோதிகள்
எதிர்சகநோண்ே
டகள்விகள்
தவிர்க்கப்பே
முடியநோதவாழ்க்கவ
என்றும் அவர் குறிப்பிடேநோர். அவர் சமக்சிடகநோவிற்குப்
புறப்படுவதற்கு செற்று முன் வழங்கிய அவரத உவாழ்க்கரயில்
டுவி அறிவிததநோர்:
ஒன்றில், லிடயநோன் டசரநோடஸ்கி ஒடடுசமநோதத
படுசகநோவாழ்க்கலக்கு செதிததிடேம் தீடடியதற்கநோக,
உயிவாழ்க்கரயும் உவாழ்க்கேவாழ்க்கமகவாழ்க்களயும் திடடுமிடடு
அழிப்பதில்
டசெதம்
விவாழ்க்களவிதததற்கநோக,
டசெநோசெலிசெதவாழ்க்கத அழிக்கும் சபநோருடடு டசெநோவியத
ஒன்றியததின் அரசியல் மற்றும் சபநோருளநோதநோர
எதிரகளுேன்
கூடடுச்செதிக்கு
அடிததளம்
அவாழ்க்கமததவாழ்க்கம
டபநோன்ற
டதசெததடரநோகம்
இவற்றிற்கநோக
குற்றவநோளியநோக
இருக்க
டவண்டும்
அல்லத
அவர்
நிரபரநோதியநோக
இருக்க டவண்டும். அவர் குற்றவநோளி என்றநோல்,
அவருக்கு
எதிரநோன
மிக
கடுவாழ்க்கமயநோன
தண்ேவாழ்க்கன
அளவுக்கு
டவறு
எதவும்
இருக்கநோத.
அவர்
குற்றவநோளி
இல்வாழ்க்கல
என்றநோல், டசெநோவியத ரஷ்யநோவில் இருக்கும்
ஆடசியின் ஆழ்ந்த ஆரநோய்ந்த திடேமிடே
தண்ேவாழ்க்கன
மற்றும்
சபநோய்வாழ்க்கமப்படுததலில்
இருந்த அவர் விடுவிக்கப்பே டவண்டும்,
அதில் டவறு வழிடய இல்வாழ்க்கல. ரஷ்யநோவில்
டசெநோசெலிசெ அரவாழ்க்கசெக் கடடும் முயற்சிகளுக்கு
ஆதரவு தர முகங்சகநோடுப்பவருக்கு இவாழ்க்கவ
கடினமநோன மநோற்றீடுகளநோகும். எளிதநோன மற்றும்
டசெநோம்பலநோன
பநோவாழ்க்கத,
மநோற்றீடுகவாழ்க்கள
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எதிர்சகநோள்வவாழ்க்கதத தவிர்ப்பதநோகும். ஆனநோல்
மகிழ்ச்சியற்றவாழ்க்கத
எதிர்சகநோள்வதற்கு
விரும்பநோமல்
இருப்பத
என்பத
தநோரநோளவநோதிகளின்
பலவீனமநோக
உள்ளத.
விவகநோரங்கள்
இதமநோகச்
சசெல்லும்டபநோத
மடடுடம அவர்கள் தணிவநோக இருப்பதற்கு
அளவுக்கதிகமநோக
விருப்பப்படுகிறநோர்கள்,
பின்னர்
மகிழ்வற்ற
நிவாழ்க்கலவாழ்க்கமகள்,
முடிசவடுக்கும்
ேவடிக்வாழ்க்ககவாழ்க்கய
டகநோருகின்றடபநோத
அப்டபநோத
டுங்க
சதநோேங்குகிறநோர்கள்.
ஒரு
உண்வாழ்க்கமயநோன
தநோரநோளவநோதி,
அவர்
மநோற்றீடுகவாழ்க்கள
எதிர்சகநோள்ளும்டபநோத, ஒரு நீடிதத டசெநோசெலிசெ
செமூகதவாழ்க்கத கடடுவதற்கு கவாழ்க்களசயடுததலும்
மற்றும் சபநோய்வாழ்க்கமப்படுததலும் ஒரு உறுதியநோன
அடிததளமநோக இருக்கின்றன என்று கருதினநோல்
அவாழ்க்கத என்னநோல் ஏற்றுக்சகநோள்ள முடியநோத.12
Dreyfus வழக்கின் கநோலகடேததில் டபது பைப்ஸநோலநோவநோல்
(Zola)
எழுதப்படே
வநோர்தவாழ்க்கதகவாழ்க்கள
டமற்டகநோளிடடுக்
கநோடடி,
டுவி
அவரத
உவாழ்க்கரவாழ்க்கய முடிததிருந்தநோர்: அதநோவத “உண்வாழ்க்கம
முன்னுக்கு வரும்டபநோத அதவாழ்க்கன ஒருவரநோலும்
தடுக்க முடியநோத.”
1937 ஏப்ரலில் டுவி சமக்சிடகநோவிற்கு பயணிததநோர்.
அசமரக்க
கம்யூனிஸ்ட
கடசியநோல்
சசெய்யப்படே
கண்ேனங்களநோலும்
மற்றும்
செரீரரீதியநோன
அச்சறுததல்களநோலும்
அஞ்சிய
அவரத
குடும்பததினர்
மற்றும் ண்பர்கள் இந்தப் பணிவாழ்க்கய அவர் ஏற்கநோமலிருக்க
முவாழ்க்கறயிடே டபநோதினும், அவற்றநோலும் கூே அப்பணிவாழ்க்கய
அவர்
வாழ்க்ககவிடுமநோறு
சசெய்தவிே
முடியவில்வாழ்க்கல.
டசரநோடஸ்கியிேம் குறுக்கு விசெநோரவாழ்க்கண, 1937 ஏப்ரல் 10 முதல்
17 வவாழ்க்கர ஒரு வநோரததிற்கு டமல் நீண்ேத. டசரநோடஸ்கியின்
செநோடசியம் கிடேததடே 600 அச்சிடே பக்கங்களநோக நீண்ேன.
அத டசரநோடஸ்கியின் அரசியல் வநோழ்க்வாழ்க்கக மற்றும் திேமநோன
ம்பிக்வாழ்க்ககயின் ஒரு விளக்கமநோன கணக்வாழ்க்கக வழங்கியத.
டசரநோடஸ்கியும்
டுவியும்
கவனததிற்குரய
முரண்பநோடுகளநோக
முன்நின்றனர்.
முன்னவர்
புரடசிகர
உணர்வு
மற்றும்
ஆற்றலின்
உருவடிவமநோக,
வீன
வரலநோற்றில்
மிகவும்
சகநோந்தளிப்பநோன
செம்பவங்களின்
வாழ்க்கமயததில்
நின்றிருந்தவர்,
மநோஸ்டகநோவில்
வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணகவாழ்க்கள எழ வாழ்க்கவததிருந்த அரசியல் மற்றும் செமூக
சிக்கல்கவாழ்க்கள விளக்குவதற்கு, சபநோறிதடடும் உவவாழ்க்கமகவாழ்க்கள
பயன்படுததிய டமவாழ்க்கதவாழ்க்கம சபநோருந்திய இயங்கியல்வநோதி
ஆவநோர்.
டுவிடயநோ
முற்றுலும்
டவறுபடே
மனிதர்:
சவர்மநோண்டிலிருந்த வந்த ஒரு பவாழ்க்கழய யநோங்கிவாழ்க்கயப்
(Yankee) டபநோல, மிகவும் கடினமநோன ஆனநோல் சருக்கமநோன
அவரத கருததக்களுேன், கல்லூர விரவுவாழ்க்கர அரங்கின் ஒரு
மனிதர் ஆவநோர், அவர் பரந்த மக்கள் அணிவகுப்பின்
மற்றும் டபநோர்க்களததின் ஒரு மனிதர் அல்ல. மடனநோபநோவம்
மற்றும்
அரசியல்
கருததருக்களில்
அவர்களிவாழ்க்கேடய
அவாழ்க்கனதத
டவறுபநோடுகளும்
இருப்பினும்,
அவர்கள்
இருவருடம
உண்வாழ்க்கமயின்பநோல்
உணர்வுபூர்வமநோன

அர்ப்பணிப்வாழ்க்கபக்
சகநோண்டிருந்தநோர்கள்,
முன்டனற்றததின்
புததிஜீவித
மற்றும்
உந்தவிவாழ்க்கசெசயன்று அவர்கள் கருதினநோர்கள்.

அதடவ
தநோர்மீக

அவரத சசெநோந்த வழியில் டசரநோடஸ்கி, டுவிக்கு ஓர்
அரய மற்றும் உவாழ்க்கறக்குமநோறு புகழநோரதவாழ்க்கத அளிததநோர்.
சமக்சிடகநோவில்
விசெநோரவாழ்க்கணயின்
இறுதி
அமர்வில்,
டசரநோடஸ்கி அவரத வநோழ்க்வாழ்க்கக, ம்பிக்வாழ்க்கககள் மற்றும் புகழ்
ஆகியவற்றின் பநோதகநோப்பில்
நோன்கு மணி ட ரம் உவாழ்க்கர
நிகழ்ததினநோர். ஆங்கிலததில் நிகழ்ததப்படே அந்த உவாழ்க்கரக்கு,
தவாழ்க்கலசிறந்த டபச்செநோளருக்கு சகநோடுக்க டவண்டிய மிக
ஆழ்ந்த புததிஜீவித கவனிப்பு டதவாழ்க்கவப்படேத என்ற
உண்வாழ்க்கமயநோல்
அவரத
உவாழ்க்கரயின்
டபச்செநோற்றல்
முக்கியததவம் சபற்றிருந்தத, அதற்குப் பின்னர் அங்டக
சமய்மறந்த அவாழ்க்கமதி நிலவியத.
டசரநோடஸ்கி அவரத டபச்சின் முடிவுக்கு வந்த டபநோத,
“மதிப்பிற்குரய கமிஷனர்கடள,” என்று உவாழ்க்கரததநோர்:
எனத வநோழ்க்வாழ்க்ககயின் அனுபவததில், அங்டக
சவற்றிகளுக்டகநோ அல்லத டதநோல்விகளுக்டகநோ
ஒன்றும்
பஞ்செம்
இருக்கவில்வாழ்க்கல,
அத
மனிதகுலததின்
சதளிவநோன,
ஒளிமயமநோன
எதிர்கநோலததின்
மீத
எனக்கிருந்த
ம்பிக்வாழ்க்ககவாழ்க்கய அழிததவிேவில்வாழ்க்கல என்பத
மடடுமல்ல, மற்சறநோரு வவாழ்க்ககயில் அதற்கு
திேமநோன
உறுதிவாழ்க்கயயும்
வழங்கியுள்ளத.
பதிசனடடு வயதில்
நோன் ரஷ்ய
கரமநோன
நிக்டகநோசலய்வின் சதநோழிலநோளர் குடியிருப்புக்கு
என்னுேன்
எடுதத
சசென்ற
பகுததறிவு,
உண்வாழ்க்கம மற்றும் மனித ஒற்றுவாழ்க்கமயில் நோன்
சகநோண்டிருந்த ம்பிக்வாழ்க்ககவாழ்க்கய முழுவாழ்க்கமயநோகவும்
நிவாழ்க்கறவநோகவும் பநோதகநோதத வாழ்க்கவததள்டளன்.
அத டமலும் பக்குவம் அவாழ்க்கேந்திருக்கிறத,
ஆனநோல் ஆர்வததில் செற்றும் குவாழ்க்கறயவில்வாழ்க்கல.
உங்களத
விசெநோரவாழ்க்கணக்குழு
அவாழ்க்கமக்கப்படடிருக்கிறத என்ற உண்வாழ்க்கமடய
கூே — அதன் தவாழ்க்கலவாழ்க்கமயில், அவாழ்க்கசெக்க
முடியநோத தநோர்மீக சபநோறுப்பு சகநோண்ே ஒரு
மனிதர்
இருக்கிறநோர்,
அவரத
வயதின்
கநோரணமநோக
அரசியல்
அரங்கில்
செலசெலப்புக்களுக்கு சவளிடய இருக்க உரவாழ்க்கம
உவாழ்க்கேய ஒரு மனிதரநோய் இருக்கிறநோர் என்பத
உண்வாழ்க்கமடய, இந்த உண்வாழ்க்கமயில், எனத
வநோழ்வில் அடிப்பவாழ்க்கே அம்செமநோக விளங்கும்
புரடசிகர
ம்பிக்வாழ்க்ககவநோதததின் ஒரு புதிய
மற்றும் உண்வாழ்க்கமயநோன சிறப்பநோர்ந்த பலதவாழ்க்கத
நோன் கநோண்கிடறன்.
விசெநோரவாழ்க்கணக்
குழுவின்
சீமநோன்கடள!
சீமநோடடிகடள!
திருவநோளர்
அடேர்னி
ஃபிடனர்டடி!
அடுதத
நீங்கள்,
எனத
ண்பரும்
வழக்கறிஞருமநோன
டகநோல்டமன்!
உங்கள் அவாழ்க்கனவருக்கும் எனத இதயங்கனிந்த
ன்றிவாழ்க்கய
சவளிப்படுததவதற்கு
என்வாழ்க்கன
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அனுமதியுங்கள், இத இந்த விேயததில் ஒரு
தனிப்படே குணநோம்செதவாழ்க்கதப் சபறநோத. முடிவநோக,
கல்வியநோளர்,
சமய்யியலநோளர்
மற்றும்
உண்வாழ்க்கமயநோன அசமரக்க கருததவநோதததின்
உருவமநோக விளங்கும், உங்கள் குழுவிற்கு
தவாழ்க்கலவாழ்க்கம தநோங்கும் அறிஞருக்கு எனத ஆழ்ந்த
மரயநோவாழ்க்கதவாழ்க்கய
சதரவிதத
சகநோள்வதற்கு
என்வாழ்க்கன அனுமதியுங்கள்.13

விமர்சிதத வந்திருக்கிறநோர். அவர் எந்த அரசியல்
ஆடசிவாழ்க்கயயும் எதிர்க்கின்ற ஒரு வழிமுவாழ்க்கறயநோக,
நோசெடவவாழ்க்கலக்கு ஆதரவநோக இருக்கவில்வாழ்க்கல.”
·

கண்ேறிதல் எண் 19: "மநோஸ்டகநோ வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணகளில்
குற்றம்செநோடேப்படே
அல்லத
செநோடசியநோக
இருந்த
எவவாழ்க்கரயும்,
டசரநோடஸ்கி,
டசெநோவியத ஒன்றியததக்கு எதிரநோக சவளி நோடடு
செக்திகளுேன்
ஒப்பந்தங்களுக்குள்
நுவாழ்க்கழயுமநோறு
ஒருடபநோதம்
அறிவுறுததவில்வாழ்க்கல
என்று
நோம்
கநோண்கிடறநோம். மநோறநோக, அவர் எப்டபநோதம் டசெநோவியத
ஒன்றியதவாழ்க்கதப் பநோதகநோப்பவாழ்க்கத செமரசெமற்ற வவாழ்க்ககயில்
ஆதரததநோர். அவர் எதனுேன் டசெர்ந்த செதிததிடேம்
வகுதததநோக குற்றஞ்செநோடேப்படடு உள்ளநோடரநோ, அந்த
அந்நிய செக்திகளநோல் பிரதிநிதிததவம் சசெய்யப்படே
பநோசிசெததிற்கு
எதிரநோக
அவர்
மிகவும்
ஒளிமவாழ்க்கறவின்றி
ஒரு
சிததநோந்தரீதியிலநோன
எதிரநோளியநோக இருந்தள்ளநோர்.”

·

கண்ேறிதல்
எண்
20:
“டசெநோவியத
ஒன்றியததில் முதலநோளிததவ மீடசிக்கு டசரநோடஸ்கி
ஒருடபநோதம்
பரந்தவாழ்க்கரக்கவில்வாழ்க்கல,
செதிததிடேம்
தீடேவில்வாழ்க்கல மற்றும் முயற்சிக்கவில்வாழ்க்கல என்பவாழ்க்கத
அவாழ்க்கனதத
செநோன்றுகளின்
அடிப்பவாழ்க்கேயில்
நோம்
கநோண்கிடறநோம். மநோறநோக, டசெநோவியத ஒன்றியததில்
முதலநோளிததவ மீடசிவாழ்க்கயயும் டவசறங்கும் அதன்
இருப்வாழ்க்கபயும் அவர் எப்டபநோதம் செமரசெததிற்கிேமின்றி
எதிர்தத வந்தள்ளநோர்.”

இதற்கு,
“ நோன்
கூறக்கூடிய
எதவும்
ஏமநோற்றகரமநோன முடிவநோகக் கூே இருக்கலநோம்” என்று
டுவி பதிலளிததடதநோடு, பின்னர் விவாழ்க்கரவநோக அவர்
குறுக்கு விசெநோரவாழ்க்கணவாழ்க்கய கண்ணியததேன் முடிவுக்கு
சகநோண்டு வந்தநோர்.
டுவி குழு கண்ேறிந்தவாழ்க்கவ
கமிஷனர்கள் அசமரக்கநோவிற்கு திரும்பினர். ஒன்பத
மநோதங்களுக்குப்
பின்னர்
அவர்கள்
விரவநோன
கண்ேறிதல்கவாழ்க்கள வழங்கினர், அவாழ்க்கவ மநோஸ்டகநோ வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணகளில் ஸ்ரநோலினிசெ ஆடசியநோல் வாழ்க்கவக்கப்படடிருந்த
வழக்கின் ஒவசவநோரு அம்செதவாழ்க்கதயும் மறுததன. மிகவும்
முக்கியமநோன கண்ேறிதல்கவாழ்க்கள டமற்டகநோளிடடு கநோடடுவதற்கு
என்வாழ்க்கன அனுமதியுங்கள்:
·

·

·

கண்ேறிதல் எண் 16: “மநோஸ்டகநோ வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணகளில்
குற்றஞ்சமததப்படடிருக்கும்
பலருக்கு டசரநோடஸ்கி செதிததிடே அறிவுறுததல்கவாழ்க்கள
அளிததநோர் என்று கூறப்படும் கடிதங்கள் ஒருடபநோதம்
இருக்கவில்வாழ்க்கல என்று
நோங்கள்
ம்புகிடறநோம்;
மற்றும் அவாழ்க்கவ சதநோேர்பநோன செநோடசியம் சவறுமடன
புவாழ்க்கனயப்படேதநோகும்.”
கண்ேறிதல் எண் 17: “டசரநோடஸ்கி அவரத
ஒடடுசமநோதத
சதநோழில்வநோழ்க்வாழ்க்கக
முழுவதம்
தனி பர்
பயங்கரததின்
சதநோேர்ச்சியநோன
எதிரநோளியநோக எப்டபநோதம் இருந்திருக்கிறநோர் என்பவாழ்க்கத
நோம் கநோண்கிடறநோம். இக்குழுவநோனத டசரநோடஸ்கி
மநோஸ்டகநோ
வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணயில்
உள்ள
பிரதிவநோதிகள் அல்லத செநோடசிகள் எவருக்கும்,
எந்தசவநோரு அரசியல் எதிரநோளிவாழ்க்கயயும் படுசகநோவாழ்க்கல
சசெய்வதற்கு
ஒருடபநோதம்
அறிவுறுததவில்வாழ்க்கல
என்பவாழ்க்கதயும் டமற்சகநோண்டு கநோண்கிறத.”
கண்ேறிதல் எண் 18: “டசரநோடஸ்கி மநோஸ்டகநோ
வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கணயில் உள்ள பிரதிவநோதிகள்
அல்லத செநோடசிகள் எவவாழ்க்கரயும்
நோசெடவவாழ்க்கலகளில்,
அழிப்பதில், மற்றும் திவாழ்க்கசெதிருப்புவதில் ஈடுபடுமநோறு
ஒருடபநோதம் அறிவுறுததி இருக்கவில்வாழ்க்கல என்று
நோம் கநோண்கிடறநோம். அதற்கு மநோறநோக, அவர்
டசெநோவியத
ஒன்றியததில்
டசெநோசெலிசெ
சதநோழிற்தவாழ்க்கறவாழ்க்கயயும்
விவசெநோயதவாழ்க்கதயும்
கடடி
எழுப்புவவாழ்க்கதத
சதநோேர்ச்சியநோக
ஆதரதத
வந்தள்ளநோர்
மற்றும்
ரஷ்யநோவில்
டசெநோசெலிசெ
சபநோருளநோதநோரதவாழ்க்கதக்
கடடி
எழுப்புவதற்கு
தற்டபநோவாழ்க்கதய
ஆடசியின்
ேவடிக்வாழ்க்கககள்
தீங்கிவாழ்க்கழக்கும் என்ற அடிப்பவாழ்க்கேயில் அதவாழ்க்கன

விசெநோரவாழ்க்கணக் குழுவநோனத பின்வரும் முடிவுவாழ்க்கரடயநோடு
அதன்
கண்ேறிதவாழ்க்கல
சதநோகுததளிததத:
“ஆவாழ்க்ககயநோல்
மநோஸ்டகநோ வழக்குகள் டளர் ஜெநோடிப்புகளநோக இருப்பவாழ்க்கத
நோம்
கநோண்கிடறநோம்.
ஆவாழ்க்ககயநோல்
நோம்
டசரநோடஸ்கிவாழ்க்கயயும்
சசெடேநோவாழ்க்கவயும்
குற்றவநோளிகள்
அல்ல
என்று
கநோண்கிடறநோம்.”14
விசெநோரவாழ்க்கணக் குழுவநோனத, அவர் மீத சமததப்படே
குற்றங்களுக்கு
அவர்
குற்றவநோளி
அல்ல
என்ற
கண்ேறிதடலநோடு
மடடும்
அதவாழ்க்கன
மடடுப்படுததிக்
சகநோண்டிருந்திருக்கலநோம் என்று டசரநோடஸ்கி ஒரு புள்ளிவாழ்க்கயக்
குறிப்பிடேநோர். மநோஸ்டகநோ விசெநோரவாழ்க்கணகள் டளர் ஜெநோடிப்புகளநோக
இருந்தன
என்று
ஐயததிற்கிேமல்லநோத
வவாழ்க்ககயில்
குறிப்பிடடுவிடடு, அத அதற்கும் அப்பநோல் சசென்றத.
சருக்கமநோக,
விசெநோரவாழ்க்கணக்
குழுவநோனத
வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணகவாழ்க்கள ஏற்பநோடு சசெய்தவர்கவாழ்க்கள, பிரதநோனமநோக
ஸ்ரநோலிவாழ்க்கன, உலக வரலநோற்றிடலடய மிக டமநோசெமநோன
குற்றவநோளிகளில் ஒருவரநோக கண்ேத. ஸ்ரநோலினும் அவரத
கூடேநோளிகளும்
வழக்கில்
குற்றஞ்செநோடேப்படேவர்கவாழ்க்கள
மடடுமல்லநோமல்,
நூறநோயிரக்கணக்கநோன
ஏவாழ்க்கனய
அப்பநோவிகவாழ்க்களயும்
படுசகநோவாழ்க்கல
சசெய்வதற்கு
ஒரு
செடேரீதியநோன மூடுதிவாழ்க்கரவாழ்க்கய வழங்கும் சபநோருடடு, ஓர் அரச
சபநோய்புவாழ்க்கனவாழ்க்கவ ஏற்படுததி இருந்தநோர்கள்.
மநோஸ்டகநோ
விசெநோரவாழ்க்கணகளுக்கு
ரச்செநோர்ட
வாழ்க்கபப்ஸ்
சபருந்தன்வாழ்க்கமடயநோடு
மறுவநோழ்வளிப்பவாழ்க்கத,
டசெநோசெலிசெ
செமததவக் கடசி ஏன் பகிரங்கமநோக எதிர்க்கிறத என்பவாழ்க்கத
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இப்டபநோத
நீங்கள்
புரந்தசகநோள்வீர்கள்
என்று
நோன்
ம்புகிடறன். நூறு ஆயிரக் கணக்கநோடனநோரன் மரணததிற்கு
கநோரணமநோகியதம்
மற்றும்
செர்வடதசெ
டசெநோசெலிசெததின்
பநோவாழ்க்கதயில் பலதத அடிவாழ்க்கயக் சகநோடுதததம் ஆன அந்த
பயங்கரதவாழ்க்கத ஸ்ரநோலினின் குற்ற வழக்குகள் செடேரீதியில்
நியநோயப்படுததின.
வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணகவாழ்க்கள
அம்பலப்படுததவதற்கநோன
டசரநோடஸ்கியின்
டபநோரநோடேம்
அவரத வநோழ்க்வாழ்க்ககயின் இறுதி ஆண்டுகவாழ்க்கள விழுங்கியத.
மநோஸ்டகநோ
வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணகள்
இறுதியில்
அவ ம்பிக்வாழ்க்ககக்கு ஆளநோயின. டசெநோவியத ஒன்றியம் 1991 இல்
வீழ்ச்சி
அவாழ்க்கேவதற்கு
செற்று
முன்னதநோக,
டசெநோவியத
அதிகநோரததவடம கூே அந்த வழக்குகள் செடேரீதியநோன
டகலிக்கூதத
என்பவாழ்க்கத
ஒப்புக்சகநோள்ளுமநோறு
நிர்பந்திக்கப்படேத.
அவர்களுக்கு
மரணதண்ேவாழ்க்கன
விதிக்கப்படடு ஐம்பதநோண்டுகளுக்கும் டமலநோன பின்னர்,
வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கணகளில் பநோதிக்கப்படேவர்கள் அவாழ்க்கனவரும்
உததிடயநோகபூர்வமநோக புனருததநோரணம் சசெய்யப்படேனர்.
வாழ்க்கபப்ஸ் அவரத
சசெநோந்த
பிற்டபநோக்கு அரசியல்
நிகழ்ச்சிநிரலின்
டபரல்,
மநோஸ்டகநோ
விசெநோரவாழ்க்கணகளுக்கு
மறுவநோழ்வளிக்க சசெய்யும் அவரத முயற்சிவாழ்க்கய
ம்மநோல்
இந்த வரலநோற்று சவளிச்செததில், சசெயலற்று மரததடபநோய்
பநோர்ததக் சகநோண்டிருக்க முடியநோத. அததவாழ்க்ககய செம்பவங்கள்
குறிதத சபநோய்கள் கூறப்படும்டபநோத, அத மனிதகுலததின்
வரலநோற்று னவுக்கு எதிரநோக சதநோடுக்கப்பபடும் தநோக்குதலநோக
அவாழ்க்கமகிறத. யூத இனப்படுசகநோவாழ்க்கலயின் உண்வாழ்க்கமவாழ்க்கய
மறுக்கும் முயற்சிகவாழ்க்களக் குறிதத படிக்கும் டபநோடதநோ
அல்லத டகடகும் டபநோடதநோ நோம் ஒவசவநோருவரும் சீற்றம்
சகநோள்கிடறநோம். பநோசிசெததநோல் ஆறு மில்லியன் யூத மக்கள்
படுசகநோவாழ்க்கல சசெய்யப்படேநோர்கள் என்பத மறுக்கப்படுகிறத
என்றநோல், அதன் பின்புலததில் எதிர்கநோல இனப்படுசகநோவாழ்க்கல
ேவடிக்வாழ்க்கககளுக்கு தயநோரப்பு சசெய்வதநோக ஆகும். வீன
வரலநோற்றில் யூத இனப்படுசகநோவாழ்க்கலக்கு மிக ச ருக்கமநோக
ஒப்பிேத தகுதிசகநோண்ே செம்பவம், டசெநோவியத ஒன்றியததின்
புததிஜீவிகள் மற்றும் டசெநோசெலிசெ சதநோழிலநோள வர்க்கததிற்கு
எதிரநோக ேததப்படே ஸ்ரநோலினிசெ பயங்கரமநோகும்.
நோஜிக்களநோல்
ேததப்படே யூத இனப்படுசகநோவாழ்க்கல
மற்றும்
ஸ்ரநோலினிஸ்டுகளநோல்
ேததப்படே
மநோசபரும்
பயங்கரம் இரண்டுடம, ஐடரநோப்பநோ முழுவதிலும் டசெநோசெலிசெ
சதநோழிலநோள வர்க்கததின் பரந்த அரசியல் இயக்கததிற்கு
எதிரநோன
எதிர்ப்புரடசிகர
பதிலளிப்பின்
குற்றகரமநோன
தயநோரப்புகளநோகும்.
நோஜி மற்றும் ஸ்ரநோலினிசெ ஆடசிகளின்
செமூக மற்றும் சபநோருளநோதநோர அடிததளங்கள் முற்றிலும்
டவறநோனவாழ்க்கவ என்பத உண்வாழ்க்கமதநோன். ஆனநோல் அவற்றின்
அரசியல் நிவாழ்க்கலட நோக்கில், இருபதநோம் நூற்றநோண்டின் முதல்
தசெநோப்தங்களின் டபநோத, மநோர்க்சிசெததின் சசெல்வநோக்கின் கீழ்
ஐடரநோப்பிய சதநோழிலநோள வர்க்கததில் ஒரு பலம் வநோய்ந்த
செக்தியநோக மநோறியிருந்த செர்வடதசெ டசெநோசெலிசெததிற்கு, ஒரு
பிற்டபநோக்குததனமநோன
டதசியவநோத
விவாழ்க்கேயிறுப்பின்
பண்புருவநோக ரஷ்ய ஸ்ரநோலினிசெமும், டளர் ஜெர்மன் பநோசிசெமும்
இரண்டும் விளங்கின. மநோர்க்சிசெததநோல் சதநோழிலநோள வர்க்க
இயக்கததில்
தவாழ்க்கலமுவாழ்க்கற
தவாழ்க்கலமுவாழ்க்கறகளநோக
கடடி
எழுப்பப்படடிருந்த அரசியல், புததிஜீவித, கலநோச்செநோர மற்றும்

அறச றிப்படே அடிததளதவாழ்க்கத அழிப்பதற்கு ஹிடலரும்
ஸ்ரநோலினும், அவர்களத சசெநோந்த வழிகளில் முயற்சிததனர்.
ஹிடலர் இனப்படுசகநோவாழ்க்கல முவாழ்க்கறவாழ்க்கயப் பயன்படுததினநோர்.
ஸ்ரநோலினின் இனப்படுசகநோவாழ்க்கல மிகவும் தல்லியமநோக: அவரத
அரசியல் டதர்வு (political selection), நிகழ்ச்சிப்டபநோக்வாழ்க்கக
அடிப்பவாழ்க்கேயநோகக் சகநோண்டிருந்தத. அக்டேநோபர் புரடசியநோல்
தூண்ேப்படே டசெநோசெலிசெ மரபுகளின் சசெல்வநோக்வாழ்க்கக, தங்களத
அரசியல்
அல்லத
புததிஜீவித
செநோதவாழ்க்கனகள்
மூலம்
பிரதிபலிததவர்கவாழ்க்கள ஸ்ரநோலின் இனங்கண்டு அவர்கவாழ்க்கள
அழிக்க உததரவிடேநோர்.
இப்டபநோத
இந்த
விரவுவாழ்க்கரயின்
தவாழ்க்கலப்பில்
எழுப்பப்படே பிரச்சிவாழ்க்கனக்கு — அதநோவத மநோஸ்டகநோ வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணகளும் அசமரக்கநோவில் அரசியல் வநோழ்வின்
தற்டபநோவாழ்க்கதய ச ருக்கடியும் என்பதற்கு — ட ரடியநோக
திரும்புடவநோம். அந்த வழக்குகள், இந் நோடடின் அரசியல்
வநோழ்வின் அபிவிருததி மீத ஆழ்ந்த மற்றும் நீடிதத
பநோதிப்வாழ்க்கப
உருவநோக்கின.
மக்கள்
முன்னணி
தநோரநோளவநோதிகளின்
ஒரு
பகுதியினர்
ஸ்ரநோலினிசெ
இேதகளுேன் சகநோண்ே செந்தர்ப்பவநோத செநோகசெங்கள் ஒரு
கசெப்பநோன அரசியல் சவாழ்க்கவவாழ்க்கய விடடு சசென்றத. ஓர்
அடிப்பவாழ்க்கே அர்ததததில், மநோஸ்டகநோ விசெநோரவாழ்க்கணயநோல் பல
தநோரநோளவநோத
புததிஜீவிகள்
முற்றிலும்
சசெல்வநோக்கு
இழக்கநோவிடேநோலும், ஆழ்ந்த தர்மசெங்கேமநோன நிவாழ்க்கலக்குத
தள்ளப்படேனர். 1938 மநோர்ச்சில் மூன்றநோவத விசெநோரவாழ்க்கணயில்
—
இம்முவாழ்க்கற
பிரதநோனமநோக
குற்றஞ்செநோடேப்படேவர்
புக்வர் ஹநோரன் ஆவநோர் — அவாழ்க்கனததம் டசெநோவியத நீதிமுவாழ்க்கறயின்
கீழ்
சிறப்பநோக
இருப்பதநோக
பநோசெநோங்வாழ்க்கக
சசெய்வத
இயலநோததநோக
ஆனத.
ஆயினும்
முன்னர்
இருந்த
ஸ்ரநோலினிசெததின் தநோரநோளவநோத பநோதகநோப்பநோளர்கள், அவர்கள்
தவறு சசெய்திருந்தவாழ்க்கதடயநோ அல்லத ஏன் அவர்களத
கணிப்பு தவறநோக இருந்தத என்பவாழ்க்கதடயநோ கூே ஆய்வு
சசெய்ய ஒப்புக்சகநோள்வதற்கு நோடேம் சகநோள்ளவில்வாழ்க்கல. அந்த
வடேநோரங்களில் ஒரு புதிய மடனநோநிவாழ்க்கல எழ ஆரம்பிததத.
ஸ்ரநோலினிசெததின் தநோரநோளவநோத புகழ்ச்சியநோளர்கள் இப்டபநோத
வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணகவாழ்க்கள
அடனகமநோக
நீதியின்
டகலிக்கூததநோக உணரத சதநோேங்கினர். ஆகடவ புரடசிகர
வழிமுவாழ்க்கறயினூேநோக செமூக மநோற்றதவாழ்க்கத நோே முற்படும்டபநோத
என்ன
நிகழும்
என்பவாழ்க்கத
மநோஸ்டகநோவில்
ேந்த
தரதிரஷ்ேவசெமநோன
செம்பவங்கள்
எடுததக்கநோடடியதநோக
அவர்கள்
வநோதிடேனர்.
“வன்முவாழ்க்கற
வன்முவாழ்க்கறவாழ்க்கயக்
சகநோண்டு
வருகிறத!”
மநோஸ்டகநோ
விசெநோரவாழ்க்கணகள்
டபநோல்ஷிவிசெததின்
அறம்பிறழ்ந்த
முவாழ்க்கறயிலிருந்த
இல்வாழ்க்கலசயன்றநோலும், அறம் செநோரநோதவற்றிலிருந்த எழுந்தத.”
“1937 இல் என்ன ேந்தடதநோ, அத 1917 டலடய சதநோேங்கி
விடேத.”
“ஸ்ரநோலின்
சகடேவரநோக
இருந்திருக்கலநோம்,
ஆனநோல்
டசரநோடஸ்கிடயநோ
மிகவும்
டமநோசெமநோனவரநோக
இருந்திருப்பநோர்!” என வநோதிேப்படேத.
டசெநோசெலிசெதவாழ்க்கத இழிவுபடுததவதற்கு வருேக்கணக்கில்
திரும்பததிரும்ப முடிவின்றி கூறப்படடு வந்த ஓய்ந்தடபநோன
அந்த வநோதங்கள், 1930 களின் இறுதியில் ேந்த படுபயங்கர
செம்பவங்களில் அசமரக்க தநோரநோளவநோதம் உேந்வாழ்க்கதயநோய்
இருந்ததநோல், அதிலிருந்த தன்வாழ்க்கனததநோடன பநோதகநோதத
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சகநோள்ளும் நியநோயப்பநோடுகளிலிருந்த அவாழ்க்கவ வருகின்றன.
ஸ்ரநோலினிசெததின் மீத தநோரநோளவநோதததிற்கு ஏற்படே ஏமநோற்றம்,
எதிர்ப்பு குவாழ்க்கறந்த வழியில் சசென்றத — அதநோவத, அத
டசெநோவியத அதிகநோரததவம் பற்றிய புரடசிகர மநோர்க்சிசெ
விமர்செனதவாழ்க்கத
ட நோக்கியதநோக
இல்லநோமல்,
மநோறநோக
டசெநோசெலிசெததிற்கநோன எந்தவித ஆதரவாழ்க்கவயும் அல்லத எந்தவித
சசெயலூக்கமநோன
லவாழ்க்கனயும் சபநோதவில் வாழ்க்ககவிடுவவாழ்க்கத
ட நோக்கியதநோக இருந்தத. இந்த டபநோக்கு ஆகஸ்ட 1939 இல்
ஸ்ரநோலின்-ஹிடலர் உேன்படிக்வாழ்க்கக வாழ்க்ககசயழுததநோன பின்னர்,
சிறப்பநோக சவளிப்படேத. அத, டசெநோவியத ஒன்றியததின்
முன்னநோள்
ண்பர்கள், சதநோழிலநோள வர்க்கதவாழ்க்கத மற்றும்
செர்வடதசெ டசெநோசெலிசெதவாழ்க்கதக் கநோடடிக்சகநோடுதததநோக புரந்த
சகநோள்ளப்பேவில்வாழ்க்கல —அவாழ்க்கத டவண்டுமநோனநோல் அவர்கள்
மன்னிதத விேவும் கூடும்— ஆனநோல் அத ரூஸ்சவல்ட
நிர்வநோகததின்
சவளி நோடடு
சகநோள்வாழ்க்கக
கநோடடிக்சகநோடுக்கப்படேதநோக புரந்த சகநோள்ளப்படேத.
ளர் ஜெலன் 1941 இல்
நோஜி பவாழ்க்கேசயடுப்வாழ்க்கபத சதநோேர்ந்த
அதற்கடுதத வந்த டிசெம்பரல் இரண்ேநோம் உலக டபநோருக்குள்
அசமரக்கநோ நுவாழ்க்கழந்தடபநோத அங்டக ஸ்ரநோலினிசெததிற்கும்
தநோரநோளவநோத புததிஜீவிகளுக்கும் இவாழ்க்கேடய, தற்கநோலிகமநோக,
செந்தர்ப்பவநோத செமரசெங்கள் ஏற்படேன. அவர்களத புகழ்
மற்றும் பிவாழ்க்கழப்புக்களுக்கு எந்தவித பநோதிப்பும் வரநோமல்,
டசெநோவியத ஒன்றியதவாழ்க்கத ட நோக்கி டபுரீதியநோன உணர்வுகளின்
சவளிப்பநோடடுேன்
டதசெபற்றுவநோததவாழ்க்கத
இவாழ்க்கணக்க
கூடியவர்களநோக அவர்கள் இருந்தனர். இந்த மகிழ்ச்சியநோன
சூழல், டபநோர் முடிவவாழ்க்கேவத வவாழ்க்கரக்கும் மடடுடம நீடிததத,
அல்லத இன்னும் தல்லியமநோக கூறுவதநோனநோல், டசெர்ச்சில்
மநோர்ச் 1946 இல், மிடசெநோரயின் புல்ேன் உவாழ்க்கரயில் அவரத
“இரும்புததிவாழ்க்கர” உருவகதவாழ்க்கத சவளியிடும் வவாழ்க்கரக்குடம
நீடிததத.
தநோரநோளவநோதமும் குளிர்யுததமும்
குளிர்யுததம் ஆரம்பிதததேன், சபநோதவநோன கருதத
டவகமநோக வலதிற்கு கர்ந்தத. அசமரக்க தநோரநோளவநோதததின்
அணிகவாழ்க்கள,
மூர்க்கமநோன
கம்யூனிசெ
எதிர்ப்பு
பற்றிக்
சகநோண்ேத,
அத
தீர்க்கமநோன
வவாழ்க்ககயில்
பிற்டபநோக்குததனமநோன சூழலுக்கு பங்களிப்பு சசெய்தத, அத
இல்லநோமல்
இருந்திருந்தநோல்
1940 களின்
பின்னரும்
1950 களின் சதநோேக்கததிலும் டவடவாழ்க்கேயநோேல்கள் இேம்
சபற்றிருக்கநோத.
அசமரக்கநோவில் புததிஜீவித மடேம் மற்றும் அரசியல்
சூழல் மீத அததவாழ்க்ககய அழிவுகரமநோன தநோக்கதவாழ்க்கத ஏற்படுதத
இருந்த அந்த அரசியல் பிற்டபநோக்கு அவாழ்க்கலக்கு பங்களிப்பு
சசெய்வதில், அசமரக்க தநோரநோளவநோதம் இழிவநோன பநோததிரம்
வகிப்பதற்கு
பல
கநோரணங்கள்
உள்ளன.
டபநோவாழ்க்கரத
சதநோேர்ந்த வந்த சபநோருளநோதநோர டமல்ட நோக்கிய திருப்பம்,
தீவிர
அரசியல் டபநோக்குகவாழ்க்களப்
பலவீனப்படுததவதில்
நிச்செயமநோக ஒரு தீர்க்கமநோன ளர் ஜெேரீதியநோன கநோரணியநோக
இருந்தத.
சசெல்வச்சசெழிப்பின்
மீள்வரவும்
உலக
விவகநோரங்களில் அசமரக்கநோவினத புதிய டமலநோதிக்கமும்
முதலநோளிததவததிற்கநோன
வநோய்ப்பு
வளததின்
மீதநோன
ம்பிக்வாழ்க்ககக்கு புததயிரூடடின. அசமரக்க நூற்றநோண்டு

என்று சசெநோல்லப்படுவத ஆரம்பமநோனத. செமூக நிவாழ்க்கலவாழ்க்கமகள்
டமம்பநோேவாழ்க்கேந்தத, அல்லத குவாழ்க்கறந்தபடசெம் அசமரக்க
முதலநோளிததவம்
அதன்
அன்றநோே
உள் நோடடு
பிரச்சிவாழ்க்கனகவாழ்க்களக் வாழ்க்ககயநோள்வதற்கு செேரீதியநோன வளங்கவாழ்க்களக்
சகநோண்டிருந்தத என்ற அர்ததததில் அத, பழவாழ்க்கமவநோதம்
அதிகரப்பதற்கும் மற்றும் தநோரநோளவநோதம் மிதமிஞ்சிய திருப்தி
சகநோள்வதற்கும் பங்களிப்பு சசெய்தத.
ஆனநோல் அசமரக்க கம்யூனிசெ எதிர்ப்பின் விசிததிரமநோன
மூர்க்கததன்வாழ்க்கமவாழ்க்கய, குறிப்பநோக அத மிகவும் சிறிதளடவ
ஒழுங்கவாழ்க்கமக்கப்படே
எதிர்ப்வாழ்க்கப
செந்திததத
என்ற
உண்வாழ்க்கமக்கு இவாழ்க்கேடய, முழுவாழ்க்கமயநோக டபநோருக்கு பிந்வாழ்க்கதய
சசெல்வச்சசெழிப்பின் செேரீதியநோன சூழலின் மீத செநோடடிவிே
முடியநோத. ஏவாழ்க்கனய அரசியல் மற்றும் சிததநோந்தரீதியிலநோன
கநோரணிகளும் கடேநோயம் கருததில் எடுக்கப்பே டவண்டும்.
எல்லநோவற்றுக்கும் முதலநோக, அசமரக்க ஸ்ரநோலினிஸ்டுகளின்
சிடுமூஞ்சிததனம் மற்றும் ட ர்வாழ்க்கமயற்றதன்வாழ்க்கமயின் அளவு,
அவர்கவாழ்க்கள சதநோழிலநோள வர்க்கததின் பரந்த அடுக்குகவாழ்க்கள
அப்படேமநோய் சவறுப்பு சகநோள்ள வாழ்க்கவதததில் சவற்றி
அவாழ்க்கேந்திருந்தத என்பவாழ்க்கத ஒருவர் குவாழ்க்கறதத மதிப்பிடடுவிே
முடியநோத. “ஸ்ரநோலினிசெ கூலி” (Stalinist hack) என்ற பதம்
அசமரக்க
சதநோழிலநோளர்
இயக்கததின்
நோளநோந்த
கவாழ்க்கலச்சசெநோல் சதநோகுப்பில் அங்கமநோகி இருந்தத, டமலும்
அத
இருமுகங்சகநோண்ே
குடடி
சதநோழிலநோளர்
அதிகநோரததவதவாழ்க்கத (petty labor bureaucrat) நிவாழ்க்கனவுக்குக்
சகநோண்டு
வந்தத,
அவாழ்க்கவ
சதநோழிலநோள
வர்க்கததின்
லன்டபணுவத மீத அவற்றின் “அண்டிப் பிவாழ்க்கழக்கும்
டபநோக்கு” (toed a line) ஏற்படுததிய பநோதிப்பு குறிதத எந்த
நிளர் ஜெமநோன அக்கவாழ்க்கறயும் இன்றி அவாழ்க்கத ஏற்றிருந்தன.
ஆகஸ்ட
1940 இல்
டசரநோடஸ்கி
படுசகநோவாழ்க்கல
சசெய்யப்படுவதற்கு இடடுச் சசென்ற ஜிபியு (GPU) செதியில்
அசமரக்க
ஸ்ரநோலினிஸ்டுகள்
ட ரடியநோக
செம்பந்தப்படடிருந்தனர். டமலும் 1941 இல் டசரநோடஸ்கிசெ
டசெநோசெலிசெ சதநோழிலநோளர் கடசி (SWP) தவாழ்க்கலவர்கள், மக்கவாழ்க்கள
அரசக்கு எதிரநோக தூண்டுகிறநோர்கள் என்று இடடுக்கடேப்படே
வழக்கில்
அவர்கள்
மீத
வழக்கு
சதநோடுப்பவாழ்க்கதயும்
ஸ்ரநோலினிஸ்டுகள் ஆதரததனர். எந்த செடேங்கள் பல
ஆண்டுகள் கழிதத அவர்களுக்கு எதிரநோக பயன்படுததப்பே
இருந்தடதநோ அடத செடேங்கவாழ்க்கள அவர்கள் சதநோழிலநோளர்
இயக்கததில் இருந்த அவர்களத அரசியல் எதிரநோளிகளுக்கு
எதிரநோக பயன்படுததவவாழ்க்கத ஆடமநோதிததனர்.
நோஜி-எதிர்ப்பு
இயக்கங்களில்
அவர்கள்
வகிதத
பநோததிரததின்
அடிப்பவாழ்க்கேயில்
அவர்களத
புகவாழ்க்கழ
அழிவிலிருந்த
கநோப்பநோற்றிக் சகநோண்ே, டமற்கு ஐடரநோப்பிய ஸ்ரநோலினிசெ
கடசிகவாழ்க்களப்
டபநோலல்லநோமல்,
அசமரக்க
கம்யூனிஸ்ட
கடசிகடளநோ இரண்ேநோம் உலகப் டபநோரன்டபநோத சதநோழிற்தவாழ்க்கற
டபநோர்க்குணததின் சவளிப்பநோடுகள் அவாழ்க்கனதவாழ்க்கதயும் எதிர்ததத
மற்றும்
அரசியல்
தீவிரமயமநோக்கவாழ்க்கலயும்
எதிர்ததத.
இவவநோறு டபநோரன் முடிவில், ஸ்ரநோலினிஸ்டுகள் சதநோழிலநோள
வர்க்கததின் மிகவும் டபநோர்க்குணம் மிக்க அடுக்குகளின்
மததியில்
உண்வாழ்க்கமயில்
அவாழ்க்கனதத
சசெல்வநோக்வாழ்க்ககயும்
இழந்திருந்தனர். அசமரக்க கம்யூனிஸ்ட கடசி டபநோன்ற ஒரு
டகநோடபநோேற்ற,
சிடுமூஞ்சிததனமநோன
மற்றும்
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ஏமநோற்றுததனமநோன
அவாழ்க்கமப்பு
மடடுடம,
CIO
அதிகநோரததவததில்
இருந்த
அதனத
வலதசெநோர
எதிரநோளிகவாழ்க்கள
அசமரக்க
சதநோழிலநோள
வர்க்கததின்
உரவாழ்க்கமகளுக்கு
அர்ப்பணிததக்
சகநோண்ே
ஒரு
பநோதகநோவலரநோக
தம்வாழ்க்கமக்
கநோடடிக்
சகநோள்வதற்கு
இயலக்கூடியதநோக ஆக்கியிருக்கக் கூடும்.
அசமரக்க ஸ்ரநோலினிஸ்டுகளின் ேவடிக்வாழ்க்கககளும் செர,
அவவிதததில், டசெநோவியத ஒன்றியததின் சகநோள்வாழ்க்கககளும் செர,
தநோரநோளவநோத புததிஜீவிகளின் டபநோருக்குப் பிந்வாழ்க்கதய வலவாழ்க்கத
ட நோக்கிய டவடவாழ்க்ககக்கு ஒரு டபநோதமநோன விளக்கதவாழ்க்கத
வழங்கவில்வாழ்க்கல. கடேநோயம் விவாழ்க்கேயளிக்கப்பே டவண்டிய
டகள்வி என்னசவன்றநோல், அசமரக்க ஏகநோதிபததியததின்
குளிர்யுததகநோல சகநோள்வாழ்க்கககவாழ்க்கள ஆதரக்வாழ்க்ககயிடலடய ஏன்
அவர்களத
ஸ்ரநோலினிசெ
எதிர்ப்பு
பிரதநோனமநோன
சவளிப்பநோடவாழ்க்கேக் கண்ேத என்பதநோகும். இந்த டகள்விக்கநோன
விவாழ்க்கேயின் முக்கியமநோன பகுதி, அவர்கள் டசெநோவியத
ஒன்றியததில்
ஸ்ரநோலினிசெ
ஆடசியின்
டதநோற்றுவநோய்கள்
மற்றும் இயல்பு குறிதத தததவநோர்ததரீதியிலும் மற்றும்
அரசியல்ரீதியிலும் இரண்டு விதததிலும் அடிப்பவாழ்க்கேயில்
புரந்த சகநோள்ள தவறியதில் கநோணக் கிவாழ்க்கேக்கும். 1936 க்கும்
1946 க்கும் இவாழ்க்கேடய டசெநோவியத ஒன்றியம் சதநோேர்பநோக
தநோரநோளவநோத
புததிஜீவிகளின்
மனப்பநோங்கில்
வியததகு
மநோற்றம் இருந்தத. இருப்பினும், அங்டக டசெநோவியத ஆதரவு
மற்றும் எதிர்ப்பு நிவாழ்க்கலப்பநோடுகளுக்கு இவாழ்க்கேடய ஒரு
திடேவடேமநோன
அரசியல்
மற்றும்
தததவநோர்தத
சதநோேர்ச்சியும் இருந்தத. அவர்கள் டசரநோடஸ்கிக்கு எதிரநோக
ஸ்ரநோலிவாழ்க்கன ஆதரததடபநோத, பின்னர் ஸ்ரநோலினுக்கு எதிரநோக
டரூசமவாழ்க்கன ஆதரததடபநோத, தநோரநோளவநோத புததிஜீவிகள்
ஸ்ரநோலினிசெதவாழ்க்கதயும் மநோர்க்சிசெதவாழ்க்கதயும் ஒன்றநோய் அவாழ்க்கேயநோளம்
கநோண்பதிலிருந்த சதநோேங்கினர்.
இத தநோரநோளவநோத புததிஜீவிகவாழ்க்கள அரசியல்ரீதியநோகவும்
மற்றும்
புததிஜீவிதரீதியநோகவும்
பலவீனமநோன
நிவாழ்க்கலப்பநோடடிற்கு சகநோண்டு வந்தத. மநோர்க்சிசெம் மற்றும்
டசெநோசெலிசெததிற்கு ஸ்ரநோலினிசெம் செமம் என்ற டமடலநோடேமநோன
சூததிரததின் அடிப்பவாழ்க்கேயில், தநோரநோளவநோதிகள் இரண்டு
மநோற்றீடுகளுேன்
மடடும்
விேப்படேநோர்கள்:
முதலநோவத
அசமரக்க
ஏகநோதிபததியததின்
ஆதரவநோளர்கள்
என்ற
வவாழ்க்ககயில்
வலதிலிருந்த
ஸ்ரநோலினிசெதவாழ்க்கத
எதிர்ப்பத;
இரண்ேநோவத ஸ்ரநோலினிசெததின் அனுதநோபிகளநோக இருந்த
டசெவாழ்க்கவ சசெய்வத. The New Republic இதழ் முதலநோவத
முகநோமில் பிவாழ்க்கணந்திருந்தத; The Nation இரண்ேநோவத
முகநோமில் சிக்கிக் சகநோண்ேத.
டசெநோவியத ஆடசியின் இயல்வாழ்க்கப குறிதத புரதல்
இல்லநோமல்,
ஸ்ரநோலினிசெம்
மற்றும்
ஏகநோதிபததியம்
இரண்டிற்கும் ஒருடசெர டகநோடபநோடடு அடிப்பவாழ்க்கேயிலநோன தீவிர
எதிர்ப்பு
செநோததியமில்வாழ்க்கல
என்பவாழ்க்கதடய
அசமரக்க
தநோரநோளவநோத மற்றும் ளர் ஜென நோயக புததிஜீவிகளின் தவாழ்க்கலவிதி
எடுததக்கநோடடியத. 1930 களில் தநோரநோளவநோத புததிஜீவிகள்,
சில விதிவிலக்குகளுேன், ஸ்ரநோலினிசெதவாழ்க்கத மநோர்க்சிசெததேன்
அவாழ்க்கேயநோளம் கநோண்பவாழ்க்கத ஏற்றுக் சகநோண்ேனர். பதத
பதிவாழ்க்கனந்த ஆண்டுகள் கழிததம், அத இன்னமும் அந்த
சபநோய்யநோன மற்றும் பிற்டபநோக்குததனமநோன அவாழ்க்கேயநோளததின்

அடிப்பவாழ்க்கேயில்தநோன் சதநோேர்ந்த சகநோண்டிருந்தத. டசெநோவியத
ஒன்றியம் குறிதத அவர்களின் மதிப்பீடவாழ்க்கே எதிர்நிவாழ்க்கலக்கு
திருப்பி சகநோண்ேவர்கள், 1930 களில் ஸ்ரநோலினிசெததிற்கு
செநோதகமநோக செநோடடிய அம்செங்கவாழ்க்கள ஒரு தசெநோப்தததிற்குப்
பின்னர்
அதற்கு
பநோதகங்களநோக
மநோற்றிக்
சகநோண்டு,
தவிர்க்கவியலநோத வவாழ்க்ககயில் அரசியல் மற்றும் கலநோச்செநோர
டவடவாழ்க்கேயநோளர்களின் பின்டன அணிவகுததனர்.
இறுதி ஆய்வில், 1940 களின் இறுதியில் தநோரநோளவநோத
புததிஜீவிகளின் பரணநோமம் ஆனத, குடடி முதலநோளிததவ
செமூக
அடுக்கின்
செேரீதியநோன
லன்களில்
டவரூன்றி
இருந்தத,
அதிலிருந்த
தநோன்
அதன்
உறுப்பினர்
எண்ணிக்வாழ்க்கக சபருமளவிற்கு அதிகரததத. இததவாழ்க்ககய
செமூகததடடிற்குள்டள
சபருமளவில்
மிகப்
சபநோதவநோக
கநோணப்படும் தனி பர் குணநோம்செங்கள் — தன்முவாழ்க்கனப்பு,
தன்னலம்,
டகநோவாழ்க்கழததனம்
முதலியன
—
இந்த
நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கில் பல்டவறு தனி பர்கள் வகிதத பங்வாழ்க்ககத
தீர்மநோனிப்பதில்
பங்களிப்பு
கநோரணிகளநோக
விளங்கின.
ஆனநோல் புததிஜீவித கநோரணிவாழ்க்கய — அதநோவத, அக்டேநோபர்
புரடசி, மற்றும் குறிப்பநோக ஸ்ரநோலினிசெததின் அரசியல்
டதநோற்றுவநோய்களும் முக்கியததவமும் குறிதத சபநோதவநோன
தததவநோர்தத
புரதலின்வாழ்க்கமவாழ்க்கயயும்
தள்ளுபடி
சசெய்தவிேக்கூேநோத.
1940 களில்
அசமரக்க
ஏகநோதிபததியததின் பின்னநோல் அணிவகுதத தநோரநோளவநோதிகள்
மததியில்,
அடயநோக்கியர்களும்
டகநோவாழ்க்கழகளும்
மடடும்
அல்லர். டளர் ஜெநோன் டுவி கூே, அவரத புததிஜீவிதததன்வாழ்க்கம,
ஒருவாழ்க்கமப்பநோடு மற்றும் தணிவு ஆகியன இருந்தடபநோதினும்,
வழக்கு விசெநோரவாழ்க்கணகளுக்குப் பின்னர் படுடமநோசெமநோக இேறி
விழுந்தநோர்.
அவர்
வழக்கு
விசெநோரவாழ்க்கணகவாழ்க்கள
அம்பலப்படுததினநோர், ஆனநோல் அவற்வாழ்க்கற அவரநோல் விளக்க
முடியவில்வாழ்க்கல.
டபநோல்ஷிவிசெ
வழிமுவாழ்க்கறகள்
தவிர்க்க
முடியநோதவநோறு ஸ்ரநோலினிசெ குற்றங்களுக்கு வழிவகுததன
என்ற சவற்றுவாழ்க்கரயில் டுவி அவாழ்க்கேக்கலம் புகுந்தநோர். இந்த
அடிப்பவாழ்க்கேயில், அவரத வநோழ்வின் இறுதி ஆண்டுகளில்,
டுவி தநோரநோளவநோத முகநோமில் இருந்த அவரத தரம் தநோழ்ந்த
ஏவாழ்க்கனடயநோரன் குளிர்யுததகநோல கருததருக்கவாழ்க்களடய பகிர்ந்த
சகநோண்ேநோர். டுவி அவருக்கு அடுதத நிளர் ஜெமநோன எந்த
வநோரவாழ்க்கசெயும் விடடுச் சசெல்லவில்வாழ்க்கல, ஏசனன்றநோல் அசமரக்க
தநோரநோளவநோதததில் சிறிதளவிலும் கூே முற்டபநோக்கநோனத என்று
சசெநோல்வதற்கு அதனிேம் இனியும் எதவும் இருக்கவில்வாழ்க்கல
என்பதனநோல் ஆகும்.
தநோரநோளவநோத புததிஜீவிதததிற்கும் ஸ்ரநோலினிசெததிற்கும்
இவாழ்க்கேயிலநோன சிக்கலநோன உறவு எவவநோறு அசமரக்கநோவில்
அரசியல் மற்றும் புததிஜீவித வநோழ்க்வாழ்க்ககயின் டதக்கததிற்கு
பங்களிததத என்று கநோடடுவதற்கு நோம் முயன்றிருந்டதநோம்.
செமூக சிந்தவாழ்க்கனயின் சசெயல்முேக்கமநோனத ஸ்ரநோலினிசெதவாழ்க்கத
மநோர்க்சிசெததேன்
தவறநோக
அவாழ்க்கேயநோளம்
கநோணுவதேன்
பிவாழ்க்கணந்தள்ளத. வாழ்க்கபப்ஸ் டபநோன்ற டபநோலி அறிஞர்களின்
சபநோய்கவாழ்க்கள,
மனம்-மரததப்டபநோன
ஊேகததநோல்
எததவாழ்க்கனடயநோ
மேங்கு
ஊதிப்சபருக்கிக்
கநோடடுவத,
அசமரக்கநோவில் பிற்டபநோக்குததனமநோன மற்றும் இணக்கவநோத
அரசியவாழ்க்கல (conformist politics) மீளததிணிப்பதற்கு டசெவாழ்க்கவ
சசெய்கிறத. அக்டேநோபர் புரடசியின் டதநோற்றம், செரவு மற்றும்
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வீழ்ச்சிவாழ்க்கயக் குறிதத ஒரு புரதல் இல்லநோமல், இந்த
முடடுச்செந்திலிருந்த சவளிடய வருவதற்கு டவறு வழி
இல்வாழ்க்கல — இவாழ்க்கத ஸ்ரநோலினிசெததிற்கு எதிரநோக டசரநோடஸ்கிசெ
இயக்கததநோல்
ேததப்படே டபநோரநோடேங்கவாழ்க்கள கவனமநோக
ஆய்வு சசெய்வதன் அடிப்பவாழ்க்கேயில் அல்லநோமல் அவாழ்க்கேயப்பே
முடியநோத.
புததிஜீவித இணக்கவநோதமும் அசமரக்க செமூகததின்
ச ருக்கடியும்
இந்த பிரச்சிவாழ்க்கனவாழ்க்கய வாழ்க்ககயிசலடுப்பதற்கநோன டதவாழ்க்கவ,
செமகநோலததிய
அரசியல்
வநோழ்வின்
நிவாழ்க்கலவாழ்க்கமகளநோல்
எடுததக்கநோடேப்படுகிறத.
அசமரக்கநோ
ஒரு
செமூக
ச ருக்கடியினூேநோக சசென்று சகநோண்டிருக்கிறத, அதன்
அறிகுறிகள், அவர்களத கண்கவாழ்க்கள திறந்த வாழ்க்கவக்க
விரும்புபவர்களுக்கும்
அதடதநோடு
தமக்குததநோடம
ட ர்வாழ்க்கமயநோக
இருக்க
விரும்புபவர்களுக்கும்
சவளிப்பவாழ்க்கேயநோக
சதரகின்றன.
டமடலநோங்கியுள்ள
சபநோருளநோதநோர அவாழ்க்கமப்புமுவாழ்க்கறவாழ்க்கய குறிதத எந்த சீரய
டகள்விவாழ்க்கயக் கநோண்பதம் டதநோற்றப்பநோடேளவில் இயலநோததநோக
உள்ளத. நிச்செயமநோக சவகுளர் ஜென ஊேகததிேமிருந்த அத
மநோதிரயநோன எவாழ்க்கதயும் எதிர்பநோர்க்க முடியநோத. ஆனநோல்
மிகவும் டதர்ந்சதடுக்கப்படே இதழ்களிலும் கூே ஒருவர்
சகநோச்வாழ்க்கசெயநோன,
டசெநோர்வூடடும்
மற்றும்
செம்பிரதநோயமநோன
கருததக்கவாழ்க்களத தவிர டவசறநோன்வாழ்க்கறயும் கநோண்பதில்வாழ்க்கல.
முதலநோளிததவததிற்கு ஒரு மநோற்றீவாழ்க்கே கண்ேநோக டவண்டும்
என்றசவநோரு ஆடலநோசெவாழ்க்கன கூே அங்டக இல்வாழ்க்கல. ஒரு
எழுததநோளர் அல்லத விரவுவாழ்க்கரயநோளர் புததிசெநோலிததனமநோக
ஏடதநோ சசெநோல்ல முயற்சிப்பதநோக டதநோன்றுவவாழ்க்கத ஒருடவவாழ்க்கள
தற்சசெயலநோக கநோண ட ரும்டபநோத கூே, அந் பர் சய
தணிக்வாழ்க்ககயில் ஈடுபடடிருப்பவாழ்க்கதயும், அவர் முதலநோளிததவ
கடேவாழ்க்கமப்பிற்குள்டள எத செநோததியமநோனடதநோ மற்றும் எத
அனுமதிக்க கூடியடதநோ அந்த எல்வாழ்க்கலகளுக்கு அப்பநோல்
டபநோகநோதவநோறு கவனம் எடுப்பவாழ்க்கதயும் ஒருவர் உணர்கிறநோர்.
இந்த
புததிஜீவித
டதக்கமநோனத
நீண்ேகநோலமநோக
சதநோேர்ந்த
சகநோண்டிருக்கிறத,
டபநோருக்குப்
பிந்வாழ்க்கதய
கநோலகடேம் வவாழ்க்கர தநோரநோளவநோத புததிஜீவிகளின் ஒரு பரந்த
தடடினரவாழ்க்கேடய, ஒரு செமூக அவாழ்க்கமப்பு என்ற வவாழ்க்ககயில்
முதலநோளிததவததின் நிவாழ்க்கலததிருக்கும் தன்வாழ்க்கமயின் மீத
ஆழ்ந்த செந்டதகங்கள் வழக்கததிற்கு மநோறநோக இருக்கவில்வாழ்க்கல
என்பவாழ்க்கத
நிவாழ்க்கனவுகூர்வத
ஒருவருக்கு
கடினமல்ல.
புததிஜீவித
மற்றும்
அரசியல்
இணக்கவநோதததேன்
மடடுப்படுததப்படடு
வாழ்க்கவக்கப்படடுள்ள
மநோணவர்கவாழ்க்கள
சபநோறுதத வவாழ்க்கரயில், 1930 களின் சதநோேக்கததில் இருந்த
டளர் ஜெநோன் டுவியின் அரசியல் எழுததக்களின் ஒரு சதநோகுப்வாழ்க்கப
எடுததப் பநோர்ததநோல் அத மிகவும் வியப்பூடடுவதநோக
இருக்கக்கூடும். டுவி ஒரு மநோர்க்சிஸ்ட அல்லர். அவர் ஒரு
புரடசியநோளர் அல்லர். உண்வாழ்க்கமயில், ஒருவர் அவவாழ்க்கர
அதிசிறப்பநோர்ந்த செலுவாழ்க்கககளுேன் கவனிததநோல் மடடுடம
அவவாழ்க்கரசயநோரு
டசெநோசெலிஸ்ேநோக
கருதவநோர்.
ஆனநோல்
இன்வாழ்க்கறய
டதக்கநிவாழ்க்கல
மற்றும்
இணக்கவநோதம்
ஆகியவற்றின்
உள்ளேக்கததில்
வநோசிததநோல்,
பவாழ்க்கழய
தநோரநோளவநோத மரபின் இந்த டபநோற்றததக்க கனவநோன் அவரத
சசெநோந்த வநோழ் நோளில் சசெயல்படேவாழ்க்கத விேவும் இப்டபநோத

மிகவும்
தீவிரமநோனவரநோக,
நிச்செயமநோக
மிகவும்
தணிவுள்ளவரநோக,
மற்றும்
தன்வாழ்க்கனததநோடன
தநோரநோளவநோதமநோகடவநோ
அல்லத
தீவிரசகநோள்வாழ்க்கக
சகநோண்ேதநோகடவநோ வவாழ்க்கரயறுதத சகநோள்ளும் ஏடதநோசவநோரு
இேத டபநோக்கில் இருப்பதநோகவும் கூே டதநோன்றலநோம்.
ஒருவர் நூலகததிற்கு சசென்று டுவியின் அரசியல்
மற்றும் செமூக எழுததக்களின் ஒரு சதநோகுதிவாழ்க்கயப் புரடடிப்
பநோர்ததநோல், அவர் வநோழ்ந்த கநோலததில் அவர் எழுதிய
அததவாழ்க்ககய விேயங்கள் இன்று, எந்தசவநோரு அசமரக்க
பல்கவாழ்க்கலக்கழக்கததிலும் அவவாழ்க்கர நியமிப்பதற்கு தவாழ்க்கேயநோக
இருக்கக்கூடும் அல்லத, மிக குவாழ்க்கறந்தபடசெமநோக அவவாழ்க்கர
இருடேடிப்பு சசெய்யும் நிவாழ்க்கலக்கு அனுப்பிவிடும்.
மந்தநிவாழ்க்கல கநோலகடேததில் எழுதப்படே தனிச்சிறப்பநோன
பகுதி ஒன்வாழ்க்கற டமற்டகநோளிே என்வாழ்க்கன அனுமதியுங்கள்:
தற்டபநோவாழ்க்கதய
ச ருக்கடி,
அதன்
சவளிட நோக்கிய
உணர்வுபூர்வமநோன
அம்செங்களில் முடிந்தவிடும் டபநோத, விேயங்கள்
ஒப்பீடேளவில்
“இயல்பு”
நிவாழ்க்கலவாழ்க்கம
என்றவாழ்க்கழக்கப்படுவதற்கு மிகவும் வசெதியநோக
திரும்பிவிடும் டபநோத, அவர்கள் இவற்வாழ்க்கற
மறந்த
டபநோவநோர்களநோ?
செமூகம்,
தன்பததிலிருந்த விடுபடடு விடேத எனும்
பரந்த
மனப்பநோன்வாழ்க்கமயில்
அவர்கள்
தங்கவாழ்க்களததநோங்கடள திருப்தியுேன் பநோரநோடடி
சகநோள்ளவும் கூே சசெய்வநோர்களநோ? அல்லத
டவவாழ்க்கலயின்வாழ்க்கம தன்பததின் கநோரணங்கவாழ்க்களக்
கண்ேறிந்த
அவர்கள்
செமூக
அவாழ்க்கமப்புமுவாழ்க்கறவாழ்க்கய மநோற்றி அவாழ்க்கமப்பநோர்களநோ?
முன்வாழ்க்கனயவாழ்க்கத அவர்கள் சசெய்தநோல், செமூக
அவாழ்க்கமப்புமுவாழ்க்கற வலுக்கடேநோயமநோக மநோற்றப்படும்
வவாழ்க்கரயில்,
மந்தநிவாழ்க்கலயின்
கநோலகடேம்
உேனடியநோகடவநோ
அல்லத
கநோலசமடுதடதநோ
புதப்பிக்கப்படே
வன்முவாழ்க்கறயுேன்
மீண்டும்
டதநோன்றும்.
மநோற்றீேநோனத, திடேமிடே முன்மதிப்பீடு
மற்றும் ஆரநோய்ந்தறிந்த வநோய்ப்வாழ்க்கபக் சகநோண்டு,
செமூகததின்
சபநோருளநோதநோர
மற்றும்
நிதிய
கடேவாழ்க்கமப்வாழ்க்கப
மநோற்றும்
விருப்பமநோக,
தன்பகவாழ்க்கள நீக்குவதற்கநோன செமூக சபநோறுப்வாழ்க்கப
அங்கீகரப்பதநோகும்.
அவாழ்க்கமப்புமுவாழ்க்கறயின்
ஒரு
மநோற்றம்
மடடுடம,
ஒவசவநோருவரத
டவவாழ்க்கலக்கநோன
உரவாழ்க்கமவாழ்க்கய உறுதிப்படுததம், ஒவசவநோருவரும்
பநோதகநோப்புேன் வநோழ்வதற்கு வவாழ்க்கக சசெய்யும்.15
அததவாழ்க்ககய சவளிப்பவாழ்க்கேயநோன உண்வாழ்க்கமகள் இன்று
அரதநோகததநோன் டபசெப்படுகின்றன. செமூக மற்றும் அரசியல்
பிரச்சிவாழ்க்கனகள் குறிதத அவாழ்க்கனதத விவநோதமும் ஒரு மநோசபரும்
சபநோய்யநோல்
—
மநோர்க்சிசெதவாழ்க்கத
ஸ்ரநோலினிசெததேன்
அவாழ்க்கேயநோளப்படுததவதநோல்
—
சிக்கலுக்கு
உள்ளநோக்கப்படுகிறத.
முக்கியமநோக
இன்று,
டசெநோவியத
ஒன்றியததின் சபநோறிவநோனத, டசெநோசெலிசெம் செநோததியமில்வாழ்க்கல

16- The Long Shadow of History: The Moscow Trials, American Liberalism and the Crisis of Political Thought in the United States1

என்பதற்கும் முதலநோளிததவததிற்கு மநோற்று எதவுமில்வாழ்க்கல
என்பதற்கும் முடிவநோன ஆதநோரமநோக பவாழ்க்கறசெநோடேப்படுகிறத.
இந்த சபநோய்யின் அரசியல் விவாழ்க்களபயன் என்னசவன்றநோல்,
ஆழமவாழ்க்கேந்த வரும் செமூக ச ருக்கடிவாழ்க்கய புரந்தசகநோண்டு
வாழ்க்ககயநோள
வருவதற்கநோன
எந்த
அக்கவாழ்க்கற
சகநோண்ே
முயற்சிவாழ்க்கயயும் தடுப்பதநோகும். இந்த ச ருக்கடியின் இருப்பு
எங்டக உள்ளத என்று உறுதிப்படுததி விளக்கப்படுகின்ற
டபநோதினும் கூே, இதற்கு எந்தசவநோரு அக்கவாழ்க்கற சகநோண்ே
தீர்வும் வழங்கப்பேவில்வாழ்க்கல. செநோன்றநோக MIT சபநோருளியலநோளர்
சலஸ்ேர் தடறநோவினநோல் (Lester Thurow) அண்வாழ்க்கமயில்
சவளியிேப்படே முதலநோளிததவததின் எதிர்கநோலம் என்ற
நூவாழ்க்கல எடுததக்சகநோள்டவநோம். இந்நூல் அதிர்ச்சியூடடும்
சபநோருளநோதநோர புள்ளிவிபரங்கவாழ்க்களக் சகநோண்டுள்ளதேன், அத
ஒரு
செமூக
அவாழ்க்கமப்புமுவாழ்க்கறயநோக
முதலநோளிததவததின்
டதநோல்விவாழ்க்கய சதளிவநோக விளக்குகிறத.
இருந்தடபநோதினும் தடறநோ தீர்வாழ்க்கவ வழங்கவில்வாழ்க்கல. மிக
கவனமநோக
தன்வாழ்க்கனததநோடன
தணிக்வாழ்க்கக
சசெய்த
சகநோள்டவநோருள்
அவரும்
ஒருவரநோக
உள்ளநோர்.
இருந்தடபநோதினும் தடறநோ செமததவமின்வாழ்க்கமயின் அதிகரப்பு
மற்றும்
சபநோதவநோன
வறுவாழ்க்கமயின்
அதிர்ச்சிகரமநோன
ஆவணப்படுததவாழ்க்கல
அளிக்கிறநோர்.
1980 களின்
டபநோத
ஆண்களத வருவநோயில் சபற்ற அவாழ்க்கனதத இலநோபங்களும்
சதநோழிலநோளர் சதநோகுப்பின் டமல்மடே 20 செதவீதததினருக்கு
சசென்றதநோக அவர் சடடிக்கநோடடுகிறநோர். அந்த இலநோபததில்
அறுபததி
நோன்கு செதவீதம் டமல்மடே 1 செதவீதததக்கு
டபநோய் டசெர்ந்தத. Fortune 500 நிர்வநோகிகளின் செம்பளம்,
செரநோசெர உற்பததி சதநோழிலநோளரன் செம்பளதவாழ்க்கதப் டபநோல 35
மேங்கிலிருந்த 157 மேங்கநோக அதிகரததள்ளத. கேந்த
கநோல்நூற்றநோண்டில் ஆண்களுக்கநோன நிளர் ஜெமநோன கூலிகளில்
வியததகு வீழ்ச்சி இருந்தவாழ்க்கத தடறநோ குறிப்பிடுகிறநோர். சமநோதத
உள் நோடடு உற்பததி 1973 இல் இருந்த 29 செதவீதம்
உயர்ந்தள்ள டபநோதினும், செரநோசெர இவாழ்க்கேநிவாழ்க்கல ஊதியங்கள்
11 செதவீதம் அளவில் வீழ்ச்சி அவாழ்க்கேந்தள்ளன. இந்த நீடசி
கநோலப்பகுதியில் டமல்-மததியதர வர்க்கங்களும் அதற்கு
டமலிருந்தவர்களும்
மடடுடம,
நிளர் ஜெமநோன
வருமநோன
வவாழ்க்கரயவாழ்க்கறகளில்,
அவர்களத
வநோழ்க்வாழ்க்கக
தரங்களில்
எந்தசவநோரு
உண்வாழ்க்கமயநோன
முன்டனற்றதவாழ்க்கதயும்
கண்டிருந்தனர். மறுபுறம் கீழ்ப்படிகளில் இருப்பவர்கள்
கடுவாழ்க்கமயநோக
பநோதிக்கப்படடுள்ளனர்.
இருபதவாழ்க்கதந்த
வயதிற்கும் முப்பததி
நோன்கு வயதிற்கும் இவாழ்க்கேப்படே
வயதினரன்
நிளர் ஜெமநோன
ஊதியங்கள்,
1970 களின்
சதநோேக்கததில் இருந்த ஒரு கநோல் பங்கு அளவில் வீழ்ச்சி
அவாழ்க்கேந்தள்ளத. இருபததி நோன்கு வயதிற்கு கீடழ உள்ள
இளம் சதநோழிலநோளர்கவாழ்க்கள சபநோறுதத வவாழ்க்கரயில்,
நோன்கு
பர்கள் சகநோண்ே ஒரு குடும்பததிற்கநோன உததிடயநோகபூர்வ
வறுவாழ்க்கம மடேததிற்கு கீழ் செம்பநோதிக்கும் விகிதம் 1979 இல் 18
செதவீதததில்
இருந்தத,
1989 இல்
40
செதவீதமநோக
அதிகரததத.
அடனகமநோக தடறநோவநோல் முன்வாழ்க்கவக்கப்படே மிகவும்
குறிப்பிேததக்க
உண்வாழ்க்கம
பின்வருவதநோக
உள்ளத:
தற்டபநோவாழ்க்கதய இந்த டபநோக்கு இந்த தசெநோப்தததின் முடிவு
வவாழ்க்கரக்கும்
சதநோேர்ந்தநோல்,
1950 க்கும்
2000 க்கும்

இவாழ்க்கேயிலநோன கநோலகடேததில், அத நிளர் ஜெமநோன அர்ததததில்
அசமரக்க வரலநோற்றில் வநோழ்க்வாழ்க்கக தரங்கள் உண்வாழ்க்கமயில்
வீழ்ச்சியவாழ்க்கேந்த முதல் அவாழ்க்கர-நூற்றநோண்வாழ்க்கேக் குறிக்கும்
என்று
குறிப்பிடுகிறநோர்.
அங்டக
உண்வாழ்க்கமயில்
முன்னுதநோரணமற்ற சபருநிறுவன ஆடகுவாழ்க்கறப்பு மற்றும்
மறுசீரவாழ்க்கமப்பின் பநோரய அவாழ்க்கல இருந்தத, அத உவாழ்க்கழக்கும்
மக்களின் ஒரு பரந்த சதநோகுதியினரயின் வநோழ்க்வாழ்க்கக தரங்கள்
மீத சசெநோல்சலநோணநோத ஒரு டபரழிவுகரமநோன தநோக்கதவாழ்க்கத
விவாழ்க்களவிததள்ளத என்று தடறநோ குறிப்பிடுகிறநோர்.
ஆடகுவாழ்க்கறப்பு
மற்றும்
மறுசீரவாழ்க்கமததல்
இவற்றின்
பநோதிப்பு கடுவாழ்க்கமயநோனதநோகவும் நீண்டு-நீடிப்பதநோகவும் உள்ளத.
1980 களில்
ஆடகுவாழ்க்கறப்பின்
முதலநோவத
அவாழ்க்கலயில்
டவவாழ்க்கலயிழந்த 12 செதவீதததினர் ஒருடபநோதம் மீண்டும்
சதநோழிலநோளர் செக்திக்குள் திரும்பவில்வாழ்க்கல என்பதேன், 17
செதவீதததினர் குவாழ்க்கறந்தபடசெம் இரண்டு ஆண்டுகளநோவத
டவவாழ்க்கலவநோய்ப்பின்றி இருந்தனர்.
மீண்டும் டவவாழ்க்கலயில்
நியமிக்கப்படே 71 செதவீதததினரல் 31 செதவீதததினர், 25
செதவீதம் அல்லத அதற்கும் அதிகமநோன செம்பள குவாழ்க்கறப்வாழ்க்கப
அவாழ்க்கேந்தனர். தடறநோ, வீேற்றவர்களின் மற்றும் நீண்ேகநோலம்
டவவாழ்க்கலயற்டறநோரன் விரவவாழ்க்கேந்த வரும் “உதிர பநோடேநோளி
வர்க்கம்” (“lumpenproletariat”) குறிததம் எழுதகிறநோர். வீேற்ற
மற்றும் திருமணமநோகநோத ஆண்களில் 40 செதவீதததினர்
சிவாழ்க்கறகளில் இருந்த வருகின்றனர்.
செமூக
அவலங்கள்
மற்றும்
செமததவமின்வாழ்க்கமயின்
வளர்ச்சிவாழ்க்கய அவர் பின்வருமநோறு சதநோகுததளிக்கிறநோர்:
ஒரு புரடசிவாழ்க்கயடயநோ அல்லத பவாழ்க்கேசயடுப்வாழ்க்கபத
சதநோேர்ந்த ஓர் இரநோணுவ டதநோல்விவாழ்க்கயடயநோ
ஏடதனும்
ஒரு
நோடு
அனுபவிதத
இருக்கவில்வாழ்க்கலசயன்றநோல், அடனகமநோக கேந்த
இரண்டு
தசெநோப்தங்களில்
அசமரக்கநோவில்
நிகழ்ந்தள்ளவாழ்க்கதப்
டபநோல
டவகமநோகடவநோ
அல்லத
பரவலநோகடவநோ
முன்பில்லநோத
வவாழ்க்ககயில்
செமூக
செமததவமின்வாழ்க்கமயின்
அதிகரப்வாழ்க்கபக்
கண்டிருக்கும்.
உள் நோடடு
சமநோதத
உற்பததி
(GDP)
அதிகரப்வாழ்க்கப
முகங்சகநோடுததநோலும்,
நிளர் ஜெமநோன
கூலி
குவாழ்க்கறப்பின்
தற்டபநோவாழ்க்கதய
வடிவததின்
அளவிற்கு, அசமரக்கர்கள் முன்சனநோருடபநோதம்
பநோர்ததிருக்க மநோடேநோர்கள்.16
இறுதியநோக, தடறநோ இவவநோறு முடிக்கிறநோர்:
செமததவமின்வாழ்க்கமவாழ்க்கய
குவாழ்க்கறக்க
சதநோேங்குவதற்கும் மற்றும் நிளர் ஜெமநோன கூலிகள்
உயருமநோறு
சசெய்வதற்கும்
அவசியமநோக
இருக்கும்
டபரளவிலநோன
மறுசீரவாழ்க்கமப்பு
முயற்சிகவாழ்க்கள
உருவநோக்கக்கூடிய
எந்த
சதநோவாழ்க்கலட நோக்கும் இல்லநோத நிவாழ்க்கலயில், என்ன
நிகழும்? ளர் ஜென நோயகததில் ஏதநோவத அடிவிழும்
முன்னதநோக,
எவவளவு
தூரததிற்கு
செமததவமின்வாழ்க்கம
பரவ
முடியும்
மற்றும்
நிளர் ஜெமநோன கூலிகள் வீழ்ச்சி அவாழ்க்கேய முடியும்?
யநோருக்கும் சதரயநோத, ஏசனனில் அத இதற்கு
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முன்னர் ஒருடபநோதம் நிகழ்ந்திருக்கவில்வாழ்க்கல.
இந்த
பரடசெநோதவாழ்க்கன
ஒருடபநோதம்
முயற்சிக்கப்படடிருக்கவில்வாழ்க்கல.17
இந்தளவுக்கு
மிகவும்
சவளிப்பவாழ்க்கேயநோக
அவசியமநோன பநோரய செமூக மறுசீரவாழ்க்கமப்பு வவாழ்க்ககவாழ்க்கய
வழி ேதத அங்டக ஏன் எந்தசவநோரு "சதநோவாழ்க்கலட நோக்கும்"
இல்வாழ்க்கல
என்பததநோன்
தல்லியமநோக
டமசலழுகின்ற
டகள்வியநோக உள்ளத. இந்த விரவுவாழ்க்கரயில் நோன் அளிக்க
விவாழ்க்கழகின்ற
அடத
புள்ளிவாழ்க்கயததநோன்
தடறநோவநோல்
சகநோடுக்கப்படும் பதில் விளக்குகிறத. அவர் எழுதகிறநோர்,
“கம்யூனிசெம்
மற்றும்
டசெநோசெலிசெததின்
மரணததேன்,
அதிலிருந்ததநோன்
முதலநோளிததவம்
தற்டபநோவாழ்க்கதய
ஆதநோயதவாழ்க்கதப் சபற்றுள்ளத என்ற நிவாழ்க்கலயில், அத ஒரு
சசெயல்பநோடடிற்குரய டபநோடடியநோளரநோக ஏற்புவாழ்க்கேய செமூக
அவாழ்க்கமப்புமுவாழ்க்கறவாழ்க்கய சகநோண்டிருக்கவில்வாழ்க்கல. அங்டக ஒரு
மநோற்று சிததநோந்தம் இல்லநோமல், எதற்கும் எதிரநோக ஒரு
புரடசிவாழ்க்கயக் சகநோண்டு வருவத செநோததியமில்வாழ்க்கல."18
ஸ்ரநோலினிசெதவாழ்க்கத
டசெநோசெலிசெமநோக
அவாழ்க்கேயநோளப்படுததவதன் பநோதிப்வாழ்க்கப தடறநோவின் முடிவுவாழ்க்கர
விளக்குகிறத.
மநோர்க்சிசெ
டகநோடபநோடுகள்
மற்றும்
உண்வாழ்க்கமயநோன டசெநோசெலிசெ பநோரம்பரயங்களின் அடிப்பவாழ்க்கேயில்
ஒரு புரடசிகர சதநோழிலநோளர் இயக்கதவாழ்க்கத மறுகடேவாழ்க்கமப்பு
சசெய்வதற்கு,
வரலநோற்வாழ்க்கற
சபநோய்வாழ்க்கமப்படுததடவநோருக்கு
எதிரநோன
ஒரு
செமரசெததிற்கிேமில்லநோத
டபநோரநோடேம்
டதவாழ்க்கவப்படுகிறத. வரலநோறு எவாழ்க்கதயநோவத நிரூபிக்குமநோனநோல்,
இந்த
டபநோரநோடேம்
சவற்றியவாழ்க்கேயும்,
அதநோவத
இத
என்னசவன்றநோல்,
நீண்ே
கநோலப்டபநோக்கில்,
உண்வாழ்க்கம
சபநோய்கவாழ்க்கள விே மிகவும் பலம் சபநோருந்தியத என்பதநோகும்.
1 Lecture delivered on April 23, 1996 at Michigan State
University in East Lansing.

2 Available: http://www.nytimes.com/1996/03/24/books/theseeds-of-his-own-destruction.html?pagewanted=all&src=pm
3 Ibid.
4 V.I. Lenin, Collected Works, Volume 36 (Moscow: Progress
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