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പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത, മർദ്ദനങ്ങളും വർഗ്ഗസം�
ഘട്ടനങ്ങളുമില്ലാത്ത, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം
െചയ്യാത്ത,സുഖസമൃദ്ധവും േസ്നഹസമ്പന്നവുമായ ഒരു
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുേക്കണ്ടെതങ്ങെനെയന്ന്
േലാകത്തിനാദ്യമായി കാണിച്ചുെകാടുത്തപാർട്ടിയാ�
ണ് േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. വിഷമം നിറഞ്ഞ
പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ, മാർക്സിസത്തിെന്റൈകപ്പന്ത�
വുേമന്തി,ആഭ്യന്തരവും വിേദശീയവുമായഎല്ലാത്തരം
എതിർപ്പുകേളയും തട്ടിനീക്കി, േലാകത്തിെല െതാഴിലാ�
ളികളുെടയും കൃഷിക്കാരുെടയും ഒന്നാമെത്ത േസാഷ്യ�
ലിസ്റ്റ് േസ്റ്ററ്റ് െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ട് ഇരുപതുേകാടി ജന�
ങ്ങെള േസാഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിസത്തിേല�
ക്കുള്ള രാജപാതയിലൂെട നയിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന േസാ�
വിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുമുള്ള
മർദ്ദിത ജനാവലികൾക്ക്ആശയുംആത്മവിശ്വാസവും
നൽകുന്നു.അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് േലാകത്തിെല�
ങ്ങുമുള്ളഅധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ േസാവിയറ്റ്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ തങ്ങളുെട സ്വന്തം േമാചനത്തി�
െന്റ വഴികാട്ടിെയന്ന നിലയ്ക്ക് േസ്നഹിയ്ക്കുകയും ബഹുമാ�
നിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നത്.അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് േകാ�
ടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളുെട വീടുകളിൽ േസാവിയറ്റ്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ധീേരാദാത്തവുംആേവശകര�
വുമായ ചരിത്രം പാരായണം െചയ്യെപ്പടുന്നത്.



       

1 വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുന്നണിപ്പട

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭേത്താടുകൂടി വിപ്ലവ�
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േകന്ദ്രം പടിഞ്ഞാറൻ യൂേറാപ്പിൽ
നിന്നു റഷ്യയിേലക്കു മാറി. സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റഎല്ലാ
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും രൂക്ഷതേയാെട നടമാടിെക്കാണ്ടിരു�
ന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നുഅക്കാലെത്ത റഷ്യ. റഷ്യയി�
െല സാർഭരണത്തിെനതിരായി വലിെയാരു ജനകീ�
യപ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നുവന്നു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ്
അതിെന്റ േനതൃത്വം വഹിച്ചത്.

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള ജനകീയ
വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം വിജയിക്കണെമങ്കിൽഅതിെന്റ
മുന്നണിപ്പടയായ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി െകട്ടിപ്പടുേത്ത മതി�
യാവൂെവന്ന് െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിപ്ലവപ�
രമായ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു മാത്രേമ നാടുവാഴിേമധാ�
വിത്വേത്തയും മുതലാളിത്തേത്തയും തട്ടിത്തകർത്ത്
െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യംസ്ഥാപിയ്ക്കാൻ േവണ്ടിയു�
ള്ളബഹുജനസമരങ്ങെള വിജയത്തിേലയ്ക്ക് നയിക്കാൻ
കഴിയൂ.അത്തരെമാരു വിപ്ലവപ്പാർട്ടി െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ
േവണ്ടിയാണ് െലനിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള മാർക്സിസ്റ്റു�
കാർ പരിശ്രമിച്ചത്.

റഷ്യയിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വളരാൻ തുടങ്ങിയത്
നേരാഡ്നിക്ക് ചിന്താഗതികെള എതിർത്തുെകാണ്ടാ�
ണ്. നേരാഡ്നിക്കുകാർ സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നിയമ�
ങ്ങെള വകവച്ചില്ല; വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിൽബഹുജന�
ങ്ങൾക്കുള്ളപങ്കിെന നിേഷധിച്ചു. റഷ്യയിൽ മുതലാളി�
ത്തം വളരുകയിെല്ലന്നും രാജ്യത്തിെല ഏറ്റവും പ്രധാ�
നമായ വിപ്ലവശക്തി, െതാഴിലാളികളല്ല കൃഷിക്കാരാ�
െണന്നും കൃഷിക്കാരുെട പഞ്ചായത്തുകളാണ് േസാ�
ഷ്യലിസത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനെമന്നുംഅവർ വാദിച്ചു.
ഈനേരാഡ്നിക്ക് ചിന്താഗതികൾ മാർക്സിസെത്തയും
ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെടയും വളർച്ചയ്ക്കു തടസ്സമായി�
രുന്നു.

േപ്ലഖേനാവിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽസ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പട്ട ‘സ്വത�
ന്ത്ര െതാഴിലാളി ഗ്രൂപ്പ്’ നേരാഡ്നിക്കുകൾെക്കതിരായി
നീണ്ടുനിന്നസമരങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി.എന്നാൽ
ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരം െലനിെന്റൈകെകാണ്ട് നൽ�
കെപ്പട്ടതാണ്. 1894-ൽപ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ ‘ആരാ�
ണ് ജനങ്ങളുെട സുഹൃത്തുക്കൾ’എന്നപുസ്തകത്തിൽ
ജനങ്ങളുെട ശത്രുക്കളാണ് നേരാഡ്നിക്കുകാർ എന്ന�
േദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. സമുദായത്തിെലഏറ്റവും വിപ്ലവ�
കാരിയായ ശക്തി െതാഴിലാളിവർഗ്ഗമാെണന്നും െതാ�
ഴിലാളിവർഗ്ഗവും കൃഷിക്കാരും തമ്മിൽ വിപ്ലവകരമായ
സഖ്യം െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടുമാത്രെമ സാർ ഭരണത്തി�
െന്റയും ജന്മി മുതലാളി വർഗ്ഗങ്ങളുെട േമധാവിത്വേത്ത�
യും എതിർത്തുനശിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുംഅേദ്ദഹം
പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വിവിധ പട്ടണങ്ങളിൽ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന മാർ�
ക്സിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകെള ഏകീകരിച്ചുെകാണ്ടും കൂട്ടിേയാജിപ്പി�
ച്ചുെകാണ്ടും 1895-ൽ െലനിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ‘െതാ�
ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േമാചനത്തിനുള്ളസമരസംഘ�
ടന’രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു. റഷ്യയിെല ഒന്നാമെത്ത
മാർക്സിസ്റ്റ് സംഘടനയാണിെതന്നുപറയാം.എന്നാൽ
ഏെറക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പായി അത് അടിച്ചമർത്തെപ്പ�
ട്ടു. െലനിൻഅറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പടുകയും ൈസബീരിയയി�
േലക്കു നാടുകടത്തെപ്പടുകയും െചയ്തു. നാട്ടിെലങ്ങും നി�
രങ്കുശമായ മർദ്ദനങ്ങൾ നടമാടി. പേക്ഷ,എന്തായിട്ടും
കാലഹരണംവന്നസാർ ഭരണത്തിന് മാർക്സിസത്തി�
െന്റ വളർച്ചെയ തടയിടാനുള്ളശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

1898-ൽ റഷ്യൻ േസാഷ്യൽ െഡേമാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടി�
യുെട ഒന്നാം േകാൺഗ്രസ് കൂടി. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂ�
പീകരിക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, മാർക്സിസത്തിെന്റഅടിസ്ഥാ�
നത്തിൽ ഒരു േയാജിച്ച പരിപാടി തയ്യാറാക്കുവാേനാ
സുശക്തമായ ഒരു േകന്ദ്രകമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുവാേനാ
േകാൺഗ്രസിനുസാധിച്ചില്ല. പാർട്ടിക്കുള്ളിെല ചില
ഗ്രൂപ്പുകൾ മാർക്സിസത്തിലല്ല,സാമ്പത്തികസമരവാദ�
ത്തിലാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. സാറിസത്തിനും മുതലാ�
ളിത്തത്തിനുെമതിരായി രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ നടേത്ത�
ണ്ടതിെന്റേയാ സാമ്പത്തികസമരങ്ങേളയും രാഷ്ട്രീയ
സമരങ്ങേളയും കൂട്ടിയിണേക്കണ്ടതിെന്റേയാ പ്രാധാ�
ന്യം അവർക്കുകാണാൻസാധിച്ചിരുന്നില്ല.



       

2 േബാൾേഷവിക്കുകാർ

സാമ്പത്തികസമരവാദികളുെട ചിന്താഗതികെള എതിർ�
ത്തു േതാൽപ്പിക്കുവാനും മാർക്സിസത്തിെന്റഅടിസ്ഥാന�
ത്തിൽ േകന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പാർട്ടി െകട്ടിപടുക്കാനും
േവണ്ടിയുള്ളസമരത്തിൽഅതിപ്രധാനമായ പങ്കാണ്
െലനിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽസ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പട്ട ‘ഇസ്ക്ര’എന്ന
രാഷ്ട്രീയപത്രം വഹിച്ചത്.

1903-ൽപാർട്ടിയുെട രണ്ടാം േകാൺഗ്രസ് കൂടി. െതാ�
ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള കടമകെള വിശകല�
നം െചയ്തുെകാണ്ട് ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തി�
െന്റഅടിയന്തിരപരിപാടിയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവ�
ത്തിെന്റ മൗലികപരിപാടിയും േകാൺഗ്രസ്സംഗീകരിച്ചു.
പരിപാടിെയപ്പറ്റിയും പാർട്ടിയുെട സംഘടനാതത്വങ്ങ�
െളപ്പറ്റിയും േകാൺഗ്രസ്സിൽവച്ച് വലിെയാരുസമരം
നടക്കുകയുണ്ടായി. ഓേരാ പാർട്ടി െമമ്പറും പാർട്ടിയു�
െട പരിപാടി സ്വീകരിക്കണെമന്നും ഏെതങ്കിലും പാർട്ടി
ഘടകത്തിൽ േചർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണെമന്നും പാർട്ടി�
ക്കു സാമ്പത്തികസഹായം െചയ്യണെമന്നും െലനിനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅനുയായികളായ മറ്റു മാർക്സിസ്റ്റുകാ�
രും വാദിച്ചു. മാർേട്ടാവും കൂട്ടുകാരും പാർട്ടി അംഗത്വത്തി�
ന് ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ —പ്രേത്യകിച്ചും ഘടകം വഴി
പ്രവർത്തിക്കണെമന്ന നിബന്ധന — െവയ്ക്കുന്നത് െത�
റ്റാെണന്നുവാദിച്ചു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റഏറ്റവും മു�
ന്നണിയിലുള്ള,ഏറ്റവും േബാധമുള്ള,ഏറ്റവും സുസ്സംഘ�
ടിതമായ വിഭാഗമാണ് പാർട്ടി എന്നും ഏറ്റവും വിപ്ലവ�
കരമായ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റസഹായേത്താടുകൂടി അത്
െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യംസ്ഥാപിക്കാൻ േവണ്ടിയു�
ള്ള ജനകീയ സമരങ്ങൾക്ക് േനതൃത്വം നൽകണെമന്നു�
മുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് നിലപാടാണ് െലനിൻ സ്വീകരിച്ചത്.
മാർേട്ടാവാകെട്ട,പടിഞ്ഞാറൻ യൂേറാപ്പിെല േസാഷ്യൽ
െഡേമാക്രാറ്റിക്ക് േനതാക്കൻമാരുെട അവസരവാദ�
പരമായ നിലപാടുകെളആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ്
െചയ്തത്. െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യംസ്ഥാപിക്കുക�
െയന്ന പരിപാടിേയയും േകന്ദ്രീകൃതവും സുസ്സംഘടിത�
വും ഉരുക്കുേപാലുറച്ചഅച്ചടക്കേത്താടു കൂടിയതുമായ
പാർട്ടിയുെട സംഘടനാതത്വങ്ങേളയും അവെരതിർത്തു.
േകാൺഗ്രസിൽ െലനിെന്റഅഭിപ്രായഗതിക്കാർക്കാ�
ണ് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയത്.അതുെകാണ്ടാണവർ ഭൂരിപ�
ക്ഷക്കാർ എന്നർത്ഥമുള്ള േബാൾെഷവിക്കുകാർ എന്ന
േപരിലറിയെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്. മാർേട്ടാവിെന്റ കക്ഷി�
ക്കാർ ന്യൂനപക്ഷക്കാർഎന്നർത്ഥമുള്ള െമൻെഷവിക്കു�
കാർ എന്നും വിളിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.

െലനിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള േബാൾെഷവിക്കുകാർ
1912 വേരയുംഔപചാരികമായി റഷ്യൻ േസാഷ്യൽ
െഡേമാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ടുതെന്ന�
യാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്.എങ്കിലും അവർഅവസരവാദി�
കൾെക്കതിെരയും മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ചിന്താഗതികൾ�
െക്കതിെരയും ഇടവിടാെത സമരങ്ങൾ നടത്തുകയും
ബഹുജനവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങെള ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തു.

1903നും 1905നുമിടയിൽ െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം
അതിേവഗം ശക്തിെപ്പടുകയും പരന്നുപിടിക്കുകയും
െചയ്തു. സാമ്പത്തികസമരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയസമരങ്ങളായി
വളരാൻ തുടങ്ങി. “സാർഭരണം തുലയെട്ട” “േസ്വച്ഛാധി�
പത്യം നശിക്കെട്ട”തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ നാടിെന്റ
നാനാഭാഗത്തും മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി.

വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനം മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാല�
ഘട്ടത്തിലാണ് 1905ഏപ്രിലിൽ, റഷ്യൻ േസാഷ്യൽ
ഡേമാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയുെട മൂന്നാം േകാൺഗ്രസ് സേമ്മ�
ളിച്ചത്. െമൻെഷവിക്കുകാർഈ േകാൺഗ്രസിൽ പെങ്ക�
ടുക്കുകയുണ്ടായില്ല.അവർസ്വന്തമായ ഒരുസേമ്മളനം
നടത്തുകയാണ് െചയ്തത്.അങ്ങിെന രണ്ട് സേമ്മളന�
ങ്ങൾ നടന്നു. േബാൾെഷവിസവും െമൻെഷവിസവും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസെമെന്തന്നുഅവർ തികച്ചും വ്യക്ത�
മാക്കി.

വിപ്ലവത്തിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും പാർട്ടിയും ൈക�
െക്കാേള്ളണ്ടനയവും തന്ത്രവും എന്തായിരിക്കണെമ�
ന്നതായിരുന്നുസർവ്വപ്രധാനമായ പ്രശ്നം. െതാഴിലാളി�
വർഗ്ഗം േനതൃത്വം വഹിക്കുകയും െതാഴിലാളികളും കൃഷി�
ക്കാരും തമ്മിലുള്ളസമരസഖ്യമുറപ്പിക്കുകയും വിപ്ലവ�
െത്തസാർ ചക്രവർത്തിയുമായുള്ള ഒരുസന്ധിയിലവ�
സാനിപ്പിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നബൂർഷ്വാസിെയ ഒറ്റെപ്പടു�
ത്തുകയും െചയ്താൽ മാത്രേമ വിപ്ലവം വിജയിക്കുകയുള്ളു
എന്നും മൂന്നാം േകാൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിപ്ലവം ഒരു
ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവമാെണന്നത് ശരിതെന്ന.
എങ്കിലും അതിെന്റ പരിപൂർണ്ണവിജയത്തിൽഏറ്റവുമ�
ധികം താൽപര്യമുള്ള വർഗ്ഗം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവ�
ത്തിെന്റ വിജയത്തിലൂെട മാത്രേമ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ�
ത്തിന് രാജ്യെത്ത േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്ക് നയിക്കാൻ
സാധിക്കുകയുള്ളു.അതുെകാണ്ടാണ് േസാഷ്യൽ െഡ�
േമാക്രാറ്റുകാർ സാർ ഭരണത്തിെനതിരായ ജനകീയ
വിപ്ലവത്തിൽസജീവമായി പെങ്കടുത്തുെകാണ്ട് ഒരു
താൽകാലിക വിപ്ലവ ഗവൺെമൻറ്സ്ഥാപിക്കാൻ
മുേന്നാട്ടുനിന്നുപ്രവർത്തിേയ്ക്കണ്ടതാവശ്യമാെണന്ന് മൂ�
ന്നാം േകാൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത്.

േനെരമറിച്ച് െമൻെഷവിക്കുകാരുെട സേമ്മളനം െതാ�
ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വെത്തനിേഷധിച്ചു;ബൂർ�
ഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിൽബൂർഷ്വാസിയാണ്
േനതൃത്വം വഹിേക്കണ്ടത് എന്നു വാദിച്ചു;സാർഭരണ�
െത്തതട്ടിത്തകർക്കുന്നതിന് പകരം അതിെന പരിഷ്ക്ക�
രിച്ചു നന്നാക്കുകയാണാവശ്യെമന്ന് അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, െമൻെഷവിക്കുകാർ െതാഴിലാളി�
കൾക്കിടയിലുള്ളബൂർഷ്വാ ഏജൻറുമാരായിട്ടാണ് പ്ര�
വർത്തിച്ചത്.അവരുെട തീരുമാനങ്ങെള െതാലിയുരിച്ചു
കാണിച്ചു െകാണ്ടും വിപ്ലവത്തിെന്റ കാഴ്ചപ്പാെടന്താെണ�
ന്നു വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ടും െലനിൻ തെന്റ ‘േസാഷ്യൽ
െഡേമാക്രസിയുെട രണ്ടടവുകൾ’എന്നസുപ്രസിദ്ധ ഗ്ര�
ന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങെനഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“മാർക്സിസം െതാഴിലാളിെയ പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നത്,ബൂർഷ്വാ�
വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുനിൽക്കാനല്ല,അതിെന
അവഗണിക്കാനല്ല,അതിെന്റ േനതൃത്വം ഏെറ്റടുക്കാൻ
മുതലാളിവർഗ്ഗെത്തഅനുവദിക്കാനല്ല; േനെരമറിച്ച്
അതിൽഏറ്റവും സജീവമായി പെങ്കടുക്കാനാണ്,അടി�
യുറച്ച െതാഴിലാളി ജനാധിപത്യത്തിനുേവണ്ടി ഉറച്ചുനി�
ന്ന് േപാരാടുവാനാണ്, വിപ്ലവെത്തഅതിെന്റഅേങ്ങ
അറ്റം വെര എത്തിക്കാനാണ്… ഭൂരിപക്ഷം കൃഷിക്കാ�
രുമായി സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തിേലർെപ്പട്ട് താേന്താന്നി
ഭരണത്തിെന്റഎതിർപ്പിെന ബലപ്രേയാഗംെകാണ്ട�
മർത്തി, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചാഞ്ചല്യങ്ങൾ നിലപ്പിച്ച്,
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ജനാധിപത്യവിപ്ലവെത്തപരിപൂർ�
ണ്ണവിജയത്തിെലത്തിക്കണം. മിക്കവാറും നിർദ്ധനരാ�
യി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി സൗഹാർദ്ദബ�
ന്ധത്തിേലർെപ്പട്ട്, മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റഎതിർപ്പി�
െന ബലപ്രേയാഗംെകാണ്ടമർത്തി കൃഷിക്കാരുെടയും
ഇടത്തരക്കാരുെടയും ചാഞ്ചല്യങ്ങൾ നിലപ്പിച്ച്, െതാ�
ഴിലാളിവർഗ്ഗം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം സാധിക്കണം —
ഇതാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ കടമ.”

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽസാർ ഭരണ�
ത്തിെനതിരായ എല്ലാ ശക്തികേളയും ബൂർഷ്വാ വിപ്ല�
വത്തിെന്റ പരിപൂർണ്ണവിജയത്തിനുേവണ്ടി അണിനിര�
ത്തുകയും ബൂർഷ്വാ വിപ്ലവത്തിലൂെട േനരിട്ട് േസാഷ്യലി�
സ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിേലക്ക് മുേന്നറുകയും െചയ്യാനുള്ളപുതിയ
െലനിനിസ്റ്റ് തന്ത്രമായിരുന്നു ഇത്.ഈതന്ത്രം ശരിക്കു�
പേയാഗിച്ചതു െകാണ്ടാണ് റഷ്യയിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വി�
പ്ലവം വിജയിച്ചത്.



       

3 ഒന്നാമെത്തറഷ്യൻ വിപ്ലവം

േബാൾെഷവിക്കുകാർ ജനങ്ങെളയാെകസാറിസ്റ്റ്
േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിെനതിരായി അണിനിരത്തി. 1905
ഒേക്ടാബറിൽ റഷ്യയിലേങ്ങാളമിേങ്ങാളം പണിമുടക്ക�
ങ്ങൾ പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാമ്പത്തിക പണി�
മുടക്കങ്ങൾഅതിേവഗം രാഷ്ട്രീയ പണിമുടക്കങ്ങളായി
മാറി. ഒന്നാമെത്ത റഷ്യൻ വിപ്ലവം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടുക�
ഴിഞ്ഞു.

പണിമുടക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ േമാേസ്കാ,പീറ്റസ്ബർഗ് തു�
ടങ്ങിയ പ്രധാനെപ്പട്ട െതാഴിലാളി പ്രതിനിധികളുെട
േസാവിയറ്റുകൾ ഉയർന്നുവന്നു. വിപ്ലവം നടത്തുന്നതി�
നുള്ള ഉപകരണങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കും വരാൻ േപാകുന്ന
അനിവാര്യമായ െതാഴിലാളിഭരണത്തിെന്റബീജങ്ങ�
െളന്ന നിലയ്ക്കുമാണ് േബാൾെഷവിക്കുകാർ േസാവിയറ്റു�
കെള വീക്ഷിച്ചത്. െമൻെഷവിക്കുകാരാവെട്ട അവെയ
പ്രാേദശിക ഭരണത്തിെന്റസവിേശഷമായ രൂപങ്ങെള�
ന്ന നിലയ്ക്കുമാത്രമാണ് കണക്കാക്കിയത്.

1905 ഒേക്ടാബർ — നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ജനകീയ
സമരങ്ങൾആയുധേമന്തിയ കലാപത്തിെന്റ വക്കിെല�
ത്തി.ആയുധേമന്തിയ ജനകീയ കലാപത്തിലൂെട സാർ
ചക്രവർത്തിയുെടയും ജന്മികളുെടയും ഭരണെത്തതട്ടി�
ത്തകർക്കാൻ േവണ്ടി േബാൾെഷവിക്കുകാർ െതാഴിലാ�
ളികെളയും മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങെളയും അണിനിരത്താൻ
തുടങ്ങി. പട്ടാളക്കാർക്കിടയിലും നാവികപ്പടയാളികൾ�
ക്കിടയിലും പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ളസമരസംഘ�
ടനകൾ ഉയർന്നുവന്നു. സമരത്തിെന്റഅല ഉൾനാടുക�
ളിൽ പരന്നുപിടിച്ചു. കൃഷിക്കാർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ജന്മികളു�
െട കളങ്ങൾ കേയ്യറുകയും ഭക്ഷണധ്യാനങ്ങളും മറ്റും പി�
ടിെച്ചടുത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം െചയ്യുകയും
െചയ്തു. വിദ്യാർത്ഥികൾ െപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽവച്ച് സാർ�
ചക്രവർത്തിയുെട പടങ്ങൾ കീറി കാറ്റിൽ പറത്തി.

ഡിസംബറിൽ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനം അതിെന്റ മൂർദ്ധന്യദ�
ശയിെലത്തി.ആയുധേമന്തിയ കലാപത്തിന് പാർട്ടി
ആഹ്വാനം നൽകി. െമൻെഷവിക്കുകാർഈആഹ്വാ�
നെത്തഎതിർക്കുകയാണ് െചയ്തത്. െപേട്രാഗ്രഡ്
േസാവിയറ്റിെന്റ േനതാക്കൻമാരായിരുന്ന േട്രാട്സ്ക്കി,
പാർവ്വസ് (ഇയാൾ പിന്നീട് ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധ�
കാലത്ത് ഒരു ജർമ്മൻഏജൻറായി മാറി)എന്നിവർ
ജനകീയ കലാപത്തിനുള്ളആഹ്വാനെത്തനടപ്പിൽവ�
രുത്താൻപ്രവർത്തിച്ചില്ല.എന്നാൽ,ബഹുജനങ്ങൾക്കി�
ടയിൽഅഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു വിപ്ലവത്തള്ളിച്ചയുണ്ടാ�
യി. ഡിസംബർ 20 ന് േമാേസ്ക്കായിൽ ശരിക്കും കലാ�
പമാരംഭിച്ചു. നഗരത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽബാരി�
േക്കഡുകൾ ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. സാർ ചക്രവർത്തി�
യുെട വമ്പിച്ച പട്ടാളശക്തിെയ ഒമ്പതുദിവസേത്താളം
അവർ െചറുത്തുനിന്നു. ക്രാേസ്നായാർസ്ക്, നവേരാസിക്,
േസാേവാസ്കേപാൾ, േക്രാൺസ്റ്റാർട്ട് മുതലായ മറ്റേന�
കം പട്ടണങ്ങളിലും കലാപം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. പേക്ഷ,
ഫലമുണ്ടായില്ല. കലാപം മൃഗീയമായി അടിച്ചമർക്കെപ്പ�
ട്ടു.അതിനുേശഷവും ഒന്നു രണ്ടു െകാല്ലക്കാലം പണിമുട�
ക്കുപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ തുടർന്നുെവങ്കിലും വിപ്ലവം പിേന്നാട്ട�
ടിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തത്.



       

4 പാഠങ്ങൾപഠിച്ചുെകാണ്ട് മുേന്നാട്ട്

എന്തുെകാണ്ടാണ് വിപ്ലവം പരാജയെപ്പട്ടത്? ഒന്നാമ�
ത്, െതാഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും തമ്മിലുള്ള വിപ്ലവസ�
ഖ്യത്തിന് േവണ്ടത്ര െകട്ടുറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്
കൃഷിക്കാരിൽ വലിെയാരു വിഭാഗം സാർ ഭരണെത്ത
മറിച്ചിടാൻേവണ്ടി മുേന്നാട്ടുവന്നില്ല. മൂന്നാമത്,സാർ
ചക്രവർത്തിക്ക് പാശ്ചാത്യശക്തികളിൽ നിന്നു രാഷ്ട്രീയ�
വും സാമ്പത്തികവുമായ വലിയ സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചു.
വിപ്ലവെത്തഅടിച്ചമർത്താൻ േവണ്ടി സാമ്രാജ്യവാദി�
കൾ 200 േകാടി േഡാളർ റൂബിൾ െചലവിട്ടു. നാലാമത്
പാർട്ടിയ്ക്കുള്ളിൽതെന്ന ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി. െമൻെഷവിക്കു�
കാർ വിപ്ലവെത്തതുരങ്കംവയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്.

വിപ്ലവത്തിെന്റ പരാജയം പിന്തിരിപ്പൻമാെരആഹ്ലാദി�
പ്പിച്ചു. പേക്ഷ, േബാൾെഷവിക്കുകാർ നിരാശരായില്ല.
പരാജയത്തിെന്റ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുെകാണ്ട് അവർ പു�
തിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾെക്കാത്തനയപരിപാടികൾ
രൂപീകരിച്ച് മുേന്നറുകയാണ് െചയ്തത്. െലനിനും അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റസഹപ്രവർത്തകൻമാരും പാർട്ടി അണി�
കൾക്കുള്ളിൽ കടന്നുകൂടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന മാർക്സി�
സ്റ്റ് വിരുദ്ധ ചിന്താഗതികൾെക്കതിരായി ആശയസ�
മരങ്ങൾ നടത്തുകയും സ്വന്തം അണികെള ഉറപ്പിച്ചു
നിർത്തുകയും നിയമവിേധയവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ
എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളുമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങളുമായു�
ള്ളബന്ധമുറപ്പിക്കുകയുംഅങ്ങെന പുതിെയാരു വിപ്ല�
വത്തിനു തയ്യാെറടുക്കുകയും െചയ്തു.ഈഘട്ടത്തിെല
ഏറ്റവും പ്രധാനമായസംഭവം 1912-ൽപ്രാഗിൽവ�
ച്ചുകൂടിയ പാർട്ടി േകാൺഫറൻസാണ്.ആ േകാൺ�
ഫറൻസിൽവച്ചാണ് േബാൾെഷവിക്കുകാർ സ്വതന്ത്ര�
മായ ഒരു റഷ്യൻ െഡേമാക്രാറ്റിക്ക് െതാഴിലാളി പാർ�
ട്ടി (േബാൾെഷവിക്ക്)രൂപവൽക്കരിച്ചത്. ഇേതഘട്ട�
ത്തിൽതെന്നയാണ് േട്രാട്സ്ക്കി േബാൾെഷവിക്കുകാെര
എതിർക്കാൻ േവണ്ടി ‘ആഗസ്റ്റ് േബ്ലാക്ക്’എെന്നാരു
കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കിയത്.

സാർഭരണെത്തഅട്ടിമറിക്കുക,ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യ�
െത്തഅതിെന്റ പൂർണ്ണതയിേലക്ക് നയിക്കുക, േസാ�
ഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിേലക്ക് കടക്കുക ഇതായിരുന്നു
1905െല വിപ്ലവത്തിൽ േബാൾെഷവിക്കുകാരുെട രാഷ്ട്രീ�
യലക്ഷ്യം.അതുെകാണ്ടാണ് ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക്,
ജൻമികളുെട നിലം പിടിെച്ചടുക്കുക,എട്ട് മണിക്കൂർ പ്ര�
വൃത്തിസമയം തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾഅവ�
രുന്നയിച്ചത്. വിപ്ലവത്തിെന്റ പരാജയത്തിനുേശഷം
ഈലക്ഷ്യം േനടാൻ േവണ്ടി അവർ തങ്ങളുെട നയ�
ത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. സാർ ഭരണത്തിെനതിരായി
േനരിട്ടുള്ളആക്രമണം നടത്തുന്നതിന് പകരം അവർ
വളഞ്ഞുതിരഞ്ഞവഴികളിലൂെടയുള്ളസമരങ്ങെളഅവ�
ലംബിക്കാൻ തുടങ്ങി.

നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾഅവസാനിപ്പിയ്ക്ക�
ണെമന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ പാർട്ടിെയ പിരിച്ചുവിട�
ണെമന്നും െമൻെഷവിക്കുകാർആവശ്യെപ്പട്ടു. േബാൾ�
െഷവിക്കുകാരതിനു വഴങ്ങിയില്ല. േനെരമറിച്ചു നിയമ�
വിരുദ്ധപാർട്ടിെയ കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുത്തുകയാണ�
വർ െചയ്തത്.എന്നാൽഅേതസമയത്തുതെന്ന വിപ്ല�
വത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െതാഴിലാളി യൂ�
ണിയനുകൾ ക്ലബുകൾസാംസ്കാരികസംഘടനകൾ
നിയമസഭ തുടങ്ങിയ നിയമവിേധയമായഎല്ലാ മാർഗ്ഗ�
ങ്ങെളയും അവർസമർത്ഥമായി ഉപേയാഗിക്കുകയും
െചയ്തു. സാർ ഭരണത്തിെന്റയും മുതലാളിപ്പാർട്ടികളുേട�
യും നയങ്ങെള തുറന്നു കാണിക്കുവാനും കൃഷിക്കാെര
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭാഗേത്തക്കു െകാണ്ടുവരാ�
നും അങ്ങിെന പുതിെയാരു ജനകീയ മുേന്നറ്റത്തിന്
ഒരുക്കുകൂട്ടുവാനും േവണ്ടിയാണ് അവർ ഡ്യൂമ (നിയമ�
സഭ)െയ ഉപേയാഗിച്ചത്.

1912ഓടു കൂടി െതാഴിലാളി പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ വീണ്ടും മു�
േന്നറാൻ തുടങ്ങി. െതാഴിലാളികളുെട പണിമുടക്കുപ്ര�
സ്ഥാനങ്ങൾ വീണ്ടും പരന്നുപടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉൾനാ�
ടുകളിൽ കൃഷിക്കാർ ജന്മിമാർെക്കതിരായി സമരങ്ങളാ�
രംഭിച്ചു.

1914-ൽ ഒന്നാംേലാകമഹായുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. മുത�
ലാളിത്തസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെടഅനിവാര്യമായ
െപാതുക്കുഴപ്പത്തിെന്റ പ്രകടനമായിരുന്നുഅത്.

സാമ്രാജ്യവാദികൾ ജനങ്ങെള വഞ്ചിച്ച് തങ്ങളുെട പി�
ന്നിൽഅണിനിരത്താൻ േവണ്ടി യുദ്ധത്തിെന്റ യഥാർ�
ത്ഥമായ ഉേദ്ദശെത്ത മറച്ചുവച്ചു. രാജ്യത്തിെന്റ രക്ഷയ്ക്കു�
േവണ്ടിയാണ് യുദ്ധം എന്നവർ തട്ടിമൂളിച്ചു.ഈവഞ്ചന�
യ്ക്ക് തുണനിൽക്കുകയാണ് രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലി�
െന്റ േനതാക്കൻമാർ െചയ്തത്. ഓേരാ രാജ്യത്തിേലയും
േസാഷ്യൽഡേമാക്രറ്റിക്കുകൾ മറ്റുരാജ്യങ്ങളിെല േസാ�
ഷ്യൽഡേമാക്രാറ്റുകാെരആേക്ഷപിക്കുകയും തങ്ങളു�
െട സ്വന്തം ബൂർഷ്വാസിെയ സഹായിക്കുവാൻ ജനങ്ങ�
േളാട് ആഹ്വാനം െചയ്യുകയും െചയ്തു. െലനിെന്റ േനതൃ�
ത്വത്തിലുള്ള േബാൾെഷവിക്കുകാർ മാത്രമാണ് സാറി�
സ്റ്റ് േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിെനതിരായും മുതലാളികൾക്കും
ജന്മികൾക്കുെമതിരായും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാെതസമരം നട�
ത്തിയത്. 1914 നവംബറിൽ േബാൾെഷവിക്ക് പാർട്ടി�
യുെട േകന്ദ്രകമ്മിറ്റി യുദ്ധത്തിെനതിരായ ഒരു മാനിെഫ�
േസ്റ്റാ പ്രസിദ്ധം െചയ്തു. സാമ്രാജ്യയുദ്ധെത്തആഭ്യന്തര�
യുദ്ധമാക്കി മാറ്റാനും യുദ്ധത്തിൽ ‘സ്വന്തം’ബൂർഷ്വാസി�
െയ പരാജയെപ്പടുത്താനും സാമ്രാജ്യവാദികളുെട വാ�
ലായിച്ചമഞ്ഞ രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിൽ നിന്ന് പൂർ�
ണ്ണമായി േവറിട്ടുനിന്നുെകാണ്ട് ഒരു മൂന്നാം ഇൻറർനാഷ�
ണൽസ്ഥാപിക്കാനും അതിലവരാവശ്യെപ്പട്ടു.

ഈഘട്ടത്തിലാണ് െലനിൻ മാർക്സിസെത്തകൂടുതൽ
വളർത്താൻസഹായിച്ച ചില പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളു�
ന്നയിച്ചത്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട അവസാ�
നഘട്ടമാണ് സാമ്രാജ്യത്വെമന്നും സാമ്രാജ്യത്വകാലഘ�
ട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റഎല്ലാൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും
മൂർച്ഛിയ്ക്കുെമന്നുംഅങ്ങെനഅത് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവ�
ത്തിെന്റഘട്ടമായിത്തീരുെമന്നുംഅേദ്ദഹം വ്യക്തമാ�
ക്കി. സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
വളർച്ചഅസമമായിട്ടാെണന്നുംഅതുെകാണ്ട് എല്ലാ
രാജ്യങ്ങളിലും ഒേര സമയത്തുവിപ്ലവം നടക്കുകയിെല്ല�
ന്നും,ആദ്യമായി ഏതാനും രാജ്യങ്ങളിേലാ ഒരു രാജ്യ�
ത്തിൽ മാത്രേമാ വിപ്ലവെത്തവിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയു�
െമന്നുംഅേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഈപുതിയസിദ്ധാന്ത�
ങ്ങൾ റഷ്യയിെല െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്ന�
റ്റത്തിന് അഭൂതപൂർവ്വമായ പ്രേചാദനം നൽകി. െതാ�
ഴിലാളികളുെട പണിമുടക്കങ്ങളും കൃഷിക്കാരുെട സമര�
ങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തിയായി പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.
‘സാർഭരണം തുലയെട്ട’, ‘േസ്വച്ഛാധിപത്യം നശിക്കെട്ട’,
‘ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം േവണം’എന്നുതുടങ്ങിയ മുദ്രാവാ�
ക്യങ്ങൾ കൂടുതലുച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങിെപ്പാന്താൻ തുടങ്ങി.

സാർ നിേക്കാളാസ് ഒന്നാമൻ വിപ്ലവെത്തതടയാനു�
ള്ള മാർഗ്ഗെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് യുദ്ധെത്തസ്വാഗതം െച�
യ്തത്. പേക്ഷ, േനെരമറിച്ചാണ് സംഭവഗതികൾ നീ�
ങ്ങിയത്. 1917ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും അേദ്ദഹത്തിനു നിൽ�
ക്കക്കള്ളിയില്ലാതായി. െതാഴിലാളികൾ ജയിലുകൾ
ഇടിച്ചുെപാളിച്ച് തടവിൽ കിടന്നിരുന്ന വിപ്ലവകാരിക�
െള േമാചിപ്പിച്ചു. സാറിെന്റ ജനറൽമാേരയും മറ്റുേദ്യാ�
ഗസ്ഥേരയും അറസ്റ്റുെചയ്തു. മാർച്ചുമാസത്തിൽസാർ
സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്തു. ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവം
വിജയിച്ചു. ഒരു താൽക്കാലിക ബൂർഷ്വാ ഗവൺെമൻറ്
സ്ഥാപിതമായി.



       

5 േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിേലക്ക്

പേക്ഷ,ബൂർഷ്വാഗവൺെമൻറിനു പുറെമ മെറ്റാരു ശക്തി�
യും തലയുയർത്തി — െതാഴിലാളികളുെടയും പട്ടാളക്കാ�
രുെടയും പ്രതിനിധികളുെടയും േസാവിയറ്റുകൾ. ഒരു
തരത്തിലുള്ള ദ്വിഭരണമാണ് നിലവിൽവന്നത്. ഒരു
ഭാഗത്ത് താൽക്കാലിക ബൂർഷ്വാ ഗവൺെമൻറിെന്റ
രൂപത്തിലുള്ളബൂർഷ്വാ േസ്വച്ഛാധിപത്യം; മറുഭാഗത്ത്
െതാഴിലാളികളുെടയും പട്ടാളക്കാരുെടയും േസാവിയ�
റ്റുകളുെട രൂപത്തിലുള്ള െതാഴിലാളി കർഷകസർവ്വാ�
ധിപത്യം. െമൻെഷവിക്കുകാരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള
േസാവിയറ്റുകൾബൂർഷ്വാഗവൺെമൻറിെന പിന്താ�
ങ്ങുകയാണ് െചയ്തത്. ബൂർഷ്വാ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ
നിലേമാ ഭക്ഷണേമാ സമാധാനേമാ ലഭിക്കുകയിെല്ല�
ന്നും അതുെകാണ്ട് ബൂർഷ്വാഭരണെത്തതട്ടിത്തകർത്ത്
േസാവിയറ്റ് ഭരണംസ്ഥാപിക്കണെമന്നുമുള്ളയാഥാർ�
ത്ഥ്യം േബാൾെഷവിക്കുകൾ ജനങ്ങൾക്ക്ക്ഷമേയാ�
െട വിവരിച്ചുെകാടുത്തു. ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ളനാട്ടുകാർ
േബാൾെഷവിക്കുകാരുെട പിന്നിൽഅണിനിരന്നു. രാ�
ജ്യത്തിെലങ്ങും ‘എല്ലാഅധികാരവും േസാവിയറ്റുകൾ�
ക്ക്!’എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി.

െകറൻസ്കിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള െമൻേഷവിക്കുബൂർ�
ഷ്വാഗവൺെമൻറ് േബാൾെഷവിക്കുകാർെക്കതിരായി
നിരങ്കുശമായ മർദ്ദനങ്ങളഴിച്ചുവിട്ടു.അേനകംേപെര
അറസ്റ്റ് െചയ്തു. േബാൾെഷവിക്കുകാരുെട മുഖപത്രമായ
‘പ്രവദ’ നിേരാധിച്ചു. ജൂൈലഏഴിന് െലനിെനഅറസ്റ്റു�
െചയ്യുവാൻ വാറണ്ട് പുറെപ്പടുവിച്ചു.

നിയമവിരുദ്ധമായഈപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ െല�
നിെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റസഹപ്രവർത്തകരായ
സ്റ്റാലിൻ, െസ്വർഡ്േലാവ്, െമാളേട്ടാവ്,ഓർേജാണി�
ക്ഡ്െസ,എന്നിവരുെടയും േനതൃത്വത്തിലുള്ള േബാൾ�
െഷവിക്കുകാർ ബൂർഷ്വാഗവൺെമൻറിെനഅട്ടിമറി�
ക്കാനുള്ളപ്രവർത്തനങ്ങളാരംഭിച്ചു.ആയുധേമന്തിയ
കലാപത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾതുടങ്ങി.

ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപി�
ക്കുകസാധ്യമെല്ലന്നു വാദിച്ചുെകാണ്ട് േട്രാട്സ്കിയും കൂ�
ട്ടുകാരും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങെള
എതിർത്തു.

പേക്ഷ, ചരിത്രം േട്രാട്സ്ക്കിയുെട ഭാഗത്തായിരുന്നില്ല.
െലനിെന്റയും സ്റ്റാലിെന്റയും ഭാഗത്തായിരുന്നു.

േബാൾെഷവിക്കുകാരുെട ശക്തിഅനുദിനം വർദ്ധിച്ചു�
െകാണ്ടുവന്നു. വിപ്ലവപരിതഃസ്ഥിതികൾ പരിപക്വമാ�
വാൻ തുടങ്ങി.

മാർച്ച് വിപ്ലവകാലത്ത് പാർട്ടിയിലാെക 45,000 െമമ്പർ�
മാേര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ജൂൈലആറിന് െപേട്രാഗാ�
ഡിൽവച്ച് പാർട്ടിയുെടആറാം േകാൺഗ്രസ് രഹസ്യമാ�
യി സേമ്മളിച്ചേപ്പാൾ െമമ്പർമാരുെട എണ്ണം 2,40,000
ആയി വർദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സേമ്മളനം നടന്നസമ�
യത്ത് െലനിൻ പാർട്ടിയുെട നിർേദ്ദശമനുസരിച്ച് ഫിൻ�
ലൻഡിൽ ഒഴിവിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയായിരുന്നു. സ്റ്റാലി�
നാണ് പ്രധാന റിേപ്പാർട്ട് സമ്മർപ്പിച്ചത്.അേദ്ദഹം പ്ര�
ഖ്യാപിച്ചു:

“വിപ്ലവത്തിെന്റസമാധാനപരമായഘട്ടം അവസാനി�
ച്ചിരിയ്ക്കുന്നു;സമാധാനപരമല്ലാത്തസംഘട്ടനങ്ങളുെട
ഘട്ടംആവിർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.”

േട്രട്സ്ക്കിയും കൂട്ടുകാരും തങ്ങൾ േബാൾെഷവിക്കുകാരു�
െട നയങ്ങേളാട് പരിപൂർണ്ണമായി േയാജിക്കുന്നുെവന്നു
പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഈപ്രഖ്യാപനെത്തത്തുടർന്ന് അവർക്ക്
പാർട്ടിയിൽ പ്രേവശനമനുവദിച്ചു.



       

6 ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം

ഒേക്ടാബർഏഴിന് െലനിൻ ഫിൻലൻഡിൽ നിന്നും മട�
ങ്ങിവന്നു.ആയുധേമന്തിയ കലാപത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം
േകന്ദ്രകമ്മിറ്റിയിൽഅേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി.അേദ്ദഹം
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു: “ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മുെട ഭാ�
ഗത്താണ്… (െപേട്രാഗ്രാഡിലും േമാേസ്ക്കാവിലും) രണ്ടു
േസാവിയറ്റുകളിലും നമുക്കിേപ്പാൾ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്.”

എന്നാൽ േകന്ദ്രകമ്മിറ്റി െമമ്പർമാരായ കാമേനവും സ്വീ�
േനാവുംആയുധേമന്തിയ കലാപെത്തഎതിർത്തു. േട്രാ�
ട്സ്ക്കിയാകെട്ട,കലാപം നീട്ടിവയ്ക്കണെമന്നാവശ്യെപ്പട്ടു.
പേക്ഷ, േകന്ദ്രകമ്മിറ്റിയിെല ഭൂരിപക്ഷം െമമ്പർമാർ െല�
നിെന്റഅഭിപ്രായെത്തശരിവച്ചു.

േകന്ദ്രകമ്മിറ്റിയുെട നിർേദ്ദശമനുസരിച്ച് ഒരു വിപ്ലവ�
ൈസനികകമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കെപ്പട്ടു.അതിനായിത്തീർ�
ന്നു വിപ്ലവത്തിെന്റ േസനാനായകത്വം.ൈസനികക്ക�
മ്മിറ്റിക്കുള്ളിൽസ്റ്റാലിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ ഒരു പാർ�
ട്ടിേകന്ദ്രവുംസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. ഇതിെനെയല്ലാം എതിർ�
ത്തുെകാണ്ട് സിേനാവിനും കാമേനവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വി�
േരാധികളുെട പത്രത്തിൽ ഒരുപ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധം
െചയ്തു. െലനിൻഅവെര കരിങ്കാലികെളന്നു വിളിച്ചു.

1917 നവംബർആറിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േന�
തൃത്വത്തിൽആയുധേമന്തിയ കലാപമാരംഭിച്ചു.അന്നു�
രാത്രി െലനിൻ േസ്മാൾനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെലത്തി. കലാ�
പത്തിെന്റ േനതൃത്വം അേദ്ദഹം തെന്റസ്വന്തംൈകക�
ളിേലെറ്റടുത്തു. നവംബർഏഴിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�
െട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ചുകപ്പുഭടൻമാർ തപാലാഫീസും
കമ്പിയാപ്പീസും ഗവൺെമൻറ്ബാങ്കും നിയമസഭാമന്ദി�
രവും പിടിച്ചടക്കി. വിൻറർ പാലസ്സിൽവച്ച് താൽക്കാ�
ലിക ഗവൺെമൻറിെന്റ മന്ത്രിമാർ അറസ്റ്റ്െചയ്യെപ്പട്ടു.
ബൂർഷ്വാഗവൺെമൻറ് നിലംപതിച്ചുകഴിഞ്ഞ, ഭരണാ�
ധികാരം േസാവിയറ്റ് ൈകകളിേലക്കു മാറ്റെപ്പട്ടു. മഹ�
ത്തായ ഒേക്ടാബർ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിച്ചു.
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ രാജപാതയിേലക്ക് വിജയകര�
മായി മുേന്നറിയ ഒന്നാമെത്ത രാജ്യെമന്ന നിലയ്ക്ക് റഷ്യ
ചരിത്രത്തിെന്റ മുന്നിൽസാഭിമാനം തലയുയർത്തി.

നവംബർഏഴിന് രാത്രി 10 മണി 45 മിന്നിട്ടിന് േസ്മാൾ�
നിയിൽവച്ച് േസാവിയറ്റുകളുെട രണ്ടാം അഖില റഷ്യൻ
േകാൺഗ്രസ് സേമ്മളിച്ചു. ഭരണാധികാരം േസാവി�
യറ്റുകളുെട ൈകകളിേലക്ക് മാറ്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നു
േകാൺഗ്രസ്ഔേദ്യാഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഈസേമ്മളനത്തിൽ വച്ച് പുതിയ ഗവൺെമൻറ് — –
ജനകീയകമ്മീസ്സാർമാരുെട കൗൺസിൽ —രൂപവൽക്ക�
രിക്കെപ്പട്ടു. കൗൺസിലിെന്റ െചയർമാനായി െലനിനാ�
ണ് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടത്.

നവംബർഎട്ടിന്,അതായത് േസാവിയറ്റുഭരണംസ്ഥാ�
പിതമായിട്ട് 24 മണിക്കൂർ േപാലും കഴിയുന്നതിനുമു�
മ്പായി, െലനിെന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ച് രണ്ടുപ്രധാന
കൽപ്പനകൾ പാസ്സാക്കെപ്പട്ടു. യുദ്ധമവസാനിപ്പിച്ച്
രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽസമാധാനംസ്ഥാപിയ്ക്കാൻ േലാ�
കത്തിെലഎല്ലാ ശക്തികളുമായി െചയ്ത ഒരാഹ്വാനമാ�
യിരുന്നു ഒന്നാമേത്തത്. ജന്മികളുെടയും പഴയ ഗവൺ�
െമൻറിെന്റയും പള്ളികളുെടയും നിലങ്ങൾ പിടിെച്ചടുത്ത്
അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്ന
കൽപ്പനയായിരുന്നു രണ്ടാമേത്തത്.

പാർട്ടി െമമ്പർമാരുെട എണ്ണംഅേപ്പാേഴയ്ക്കും മൂന്നുലക്ഷ�
മായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

സാമ്രാജ്യവാദികൾഎതിർവിപ്ലവകാരികളുെട സഹാ�
യത്തിേനാടിെയത്തി.അവർെക്കതിരായ സമരത്തിൽ
പുതിയ ഭരണം നാട്ടുകാെര അണിനിരത്തി. 1918 െഫ�
ബ്രുവരിയായേപ്പാേഴയ്ക്കും റഷ്യയുെട ഏതാെണ്ടല്ലാ ഭാഗ�
ങ്ങളും േസാവിയറ്റ് ഗവൺെമൻറിെന്റ കീഴിലായി.

അങ്ങിെന േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േന�
തൃത്വത്തിൽ തെന്ന മഹത്തായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം
അർദ്ധേകാളനിയായിക്കിടന്ന് നരകിച്ചിരുന്ന റഷ്യെയ
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നും േമാചിപ്പിച്ചു.
പതിേനഴുേകാടി ജനങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കും
േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കും സുഖസമൃദ്ധിയിേലക്കുമുള്ള
മാർഗ്ഗം തുറന്നുകാട്ടി. മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ചരിത്ര�
ത്തിൽ പുതിെയാരദ്ധ്യായം ഉദ്ഘാടനം െചയ്യെപ്പട്ടു.
□

(നവയുഗം, ഒേക്ടാബർവിപ്ലവ വിേശഷാൽപ്രതി, 1955)



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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