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 റഷ്യൻ വിപ്ലവം      

ആമുഖം             

1905 ന ും 1917 ന ും ഇടയിലാണ ്റഷ്യൻ വിപ്ലവും നടന്നത്. വിപ്ലവും 

പതിറ്റാണ്ട കള ടട സമ്പൂർണ്ണ സാർ ഭരണം 

അവസാനിപ്പിക്ക കയ ും ലെനിന്ലറ നനതൃതവത്തില ള്ള 

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ ്സർക്കാർ സ്ഥാപിക്ക കയ ും ടെയ്ത . നസാഷ്യലിസ്റ്റ് 

ആശയങ്ങൾക്ക് പ ത്തൻ മാനങ്ങൾ കാണിച്ച  തന്ന 

വിപ്ലവമായിര ന്ന  റഷ്യൻ വിപ്ലവും. 

കാരണങ്ങൾ 

 പലതാൻപതാം നൂറ്റാണ്ടാലെ, പെ യൂണ്റാപയൻ രാജ്യങ്ങളിെും പഴയ ഫ്യൂഡൽ 

പ്പഭുക്കന്മാരുലെ ഭരണം പുതിയ മധ്യവർഗങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. 

 പലെ അണ്പാഴും ,രാജ്ാക്കന്മാരുലെ ദിവയാവകാശതിൽ വിശവസിച്ചിരുന്ന സാർ 

നിനക്കാളാസ ്രണ്ടാമൻ രാജ്ാവിനല്റ  ണ്സവച്ഛാധ്ിപതയ ഭരണതിൊയിരുന്നു റഷ്യ .  

 1861 -ൽ ലസർണ്ഫ്ാം നിർതൊക്കലപട്ടു, പണ്െ കർഷ്കരുലെ അവസ്ഥ ലമച്ചലപട്ടില്ല. 

 വികസിപിക്കാൻ ലെറിയ മൂെധ്നമുള്ള ലെറിയ ഭൂവുെമകൾ. 

 വവദികർ, കുെീനർ, സാധ്ാരണക്കാർ എന്നിങ്ങലന വിഭജ്ിക്കലപട്ട ഒരു സമൂഹം. 

സാർ സാപ്മാജ്യതിന ്പുണ്രാഹിതരുലെയും പ്പഭുക്കന്മാരുലെയും പിന്തുണ മാപ്തണ്മ 

ഉടായിരുന്നുള്ളൂ. രാജ്ാവിണ്നാെ ്ആളുകൾ അസന്തുഷ്ടരും 

ശപ്തുതയുള്ളവരുമായിരുന്നു. 

 സാർ രാജ്ാവ ്യൂണ്റാപിലെയും ഏഷ്യയിലെയും പെ രാജ്യങ്ങളും കീഴെക്കി, റഷ്യൻ 

സംസ്കാരവും ഭാഷ്യും അവരുലെ ണ്മൽ ശക്തമായി അെിണ്ച്ചൽപിച്ചു. 

 റഷ്യൻ മുതൊളിമാരുലെയും വിണ്ദശ നിണ്െപകരുലെയും ൊഭകരമായ ഉണ്േശയവും 

ദയനീയമായ ലതാഴിൽ സാഹെരയങ്ങളും. 

 ലതാഴിൊളികൾക്ക ്രാഷ്്പ്െീയ അവകാശങ്ങൾ ഉടായിരുന്നില്ല. അവരുലെ ദുരിതം 

കാൾ മാർക്സ ്ഉദ്ധരിച്ചുലകാട് നന്നായി മനസ്സിൊക്കാം: "ലതാഴിൊളികൾക്ക ്അവരുലെ 

െങ്ങെകളല്ലാലത മലറ്റാന്നും നഷ്ടലപൊനില്ല". 
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വിപ്ലവം 

 പ്ഫ്ാൻസ,് ജ്ർമ്മനി, ഇറ്റെി തുെങ്ങിയ നിരവധ്ി യൂണ്റാപയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ 

സംഭവവികാസങ്ങൾ കടതിനാൽ, പെ റഷ്യൻ െിന്തകരും റഷ്യയിൽ സമാനമായ 

പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആപ്ഗഹിക്കുന്നു. 

 റഷ്യൻ ണ്സാഷ്യെിസ്റ്റ ്ലഡണ്മാപ്കാറ്റിക് ണ്െബർ പാർട്ടിയുലെ ഭൂരിഭാഗവും 

ണ്ബാൾലഷ്വിക്കുകൾ എന്നും ലമൻലഷ്വിക്കുകൾ എന്നും വിളിക്കലപെുന്ന 

നയൂനപെ പ്ഗൂപ.് 

 ണ്ബാൾലഷ്വിക്കുകളുലെ ണ്നതാവായ ലെനിൻ ഒരു വിപ്ലവം ലകാടുവരുന്നതിൽ 

പ്പധ്ാന പങ്ക ്വഹിച്ചു. 

 ജ്പാൻ റഷ്യയുലെ ണ്താൽവി 1905 ൽ റഷ്യയിലെ വിപ്ലവലത ശക്തിലപെുതി. 

 സമാധ്ാനപരമായി ഒതുകൂെിയ ലതാഴിൊളികളുലെ കുെുംബതിലനതിലരയാണ് 

ലവെിലവപ് നെതിയത്. ബ്ലഡി സൺണ്ഡ എന്നാണ ്ആ ദിവസലത വിളിച്ചിരുന്നത.് 

 ഇത ്നിരവധ്ി പ്പണ്ൊഭങ്ങൾക്ക ്കാരണമായി, ഒക്ണ്ൊബറിൽ, സാർ രാജ്ാവ ്

നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സംസാരതിനല്റയും പപ്തതിനല്റയും 

അണ്സാസിണ്യഷ്നല്റയും സവാതപ്ന്തയം പ്പഖയാപിക്കുന്നതിനും 'ഡുമ' 

അനുവദിക്കുകയും അധ്ികാരലപെുതുകയും ലെയ്തു. 

 ണ്കാൺസ്റ്റാനറ്ിണ്നാപിളിണ്നാെും സ്റ്റാർട്ട ്ഓഫ് ്ഡാർഡലനല്ലസിണ്നാെുമുള്ള 

രാജ്ാവിനല്റ ആപ്ഗഹം റഷ്യലയ ഒന്നാം ണ്ൊകമഹായുദ്ധതിണ്െക്ക ്ലകാടുണ്പായി. 

ലപ്ബഡിന്ലറ വിെ കുതിച്ചുയർന്നതും വിപ്ലവതിന ്സാഹെരയങ്ങൾ പാകമാകുന്നതും 

കാരണം രാജ്ാവിണ്നാലൊപം ജ്നങ്ങളിെും വസനയതിെും വയാപകമായ 

അസംതൃപ്തി ഉടായിരുന്നു. 

 ടെബ്ര വരി വിപ്ലവും: സാർ സാപ്മാജ്യം അട്ടിമറിക്കലപെുകയും ഒരു പുതിയ 

പ്പവിശയാ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയും ലെയ്തു. 

 പ്പവിശയാ സർക്കാർ ജ്നങ്ങളുലെ ആവശയങ്ങൾ നെപാക്കിയില്ല- 

o സമാധ്ാനം. 

o െില്ലറുകൾക്ക ്ഭൂമി. 

o ലതാഴിൊളികളുലെ വയവസായ നിയപ്ന്തണം. 

o റഷ്യൻ ഇതര പൗരന്മാർക്ക ്തുെയ പദവി. 

 ഇത ്ഒക്നടാരർ വിപ്ലവത്തിനലക്ക ്നയിച്ചു. 

 ലെനിനല്റ ണ്നതൃതവതിെുള്ള ണ്ബാൾലഷ്വിക്കുകൾ റഷ്യക്കാരല്ലാതവർക്കും 

സവയം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശതിനും തുെയമായ അവകാശങ്ങൾ വാഗ്ദാനം 

ലെയ്തു. 

 പ്പവിശയാ ഭരണകൂെതിനല്റയും ണ്സാവിയറ്റ ്റഷ്യൻ ണ്കാൺപ്ഗസിനല്റയും തകർച്ച 

പൂർണ്ണ അധ്ികാരങ്ങൾ ഏലറ്റെുതു. റഷ്യൻ ഇതര പൗരന്മാർക്ക ്സവയം 

തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉൾലപലെ ആളുകളുലെ അവകാശ പ്പഖയാപനം 

പുറലപെുവിച്ചു. 
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 ണ്ദശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ, കമ്പനികൾ, വൻകിെ വയവസായങ്ങൾ, ഫ്ാക്ടറികൾ, 

ഖനികൾ, ഗതാഗതം, ലവള്ളം തുെങ്ങിയവ. 

 ണ്ബാൾലഷ്വിക്കുകൾ ണ്സാവിയറ്റ ്യൂണിയന്ലറ കമ്മയൂണിസ്റ്റ ്പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു. 

പരിണതഫ്െങ്ങൾ 

 ആദയലത ണ്നട്ടം ണ്സവച്ഛാധ്ിപതയവും സഭയുലെ ശക്തിയും അട്ടിമറിക്കലപട്ടു 

 സാർ സാപ്മാജ്യം ണ്സാവിയറ്റ ്യൂണിയനായി രൂപാന്തരലപട്ടു 

 അസമതവങ്ങൾ നീക്കം ലെയ്യാനും സാണ്ങ്കതികമായി പുണ്രാഗമിച്ച ഒരു സമൂഹം 

ലകട്ടിപെുക്കാനും സാമ്പതിക ആസൂപ്തണം സവീകരിച്ചു. 

 ണ്ജ്ാെി ലെയ്യാനുളള് അവകാശം ഒരു ഭരണഘെനാപരമായ അവകാശമാണ,് ലതാഴിൽ 

നൽണ്കടത ്സംസ്ഥാന കെമയാണ ്

 എല്ലാവർക്കും വിദയാഭയാസതിന ്ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകുന്നു 

 1924, 1936 ലെ ഭരണഘെനകൾ "എല്ലാവർക്ക ും ത ലയത" അംഗീകരിച്ചു 

 ഏകാധ്ിപതയതിൽ നിന്ന ്ജ്നാധ്ിപതയതിണ്െക്കുള്ള െുവെുമാറ്റം അവരുലെ 

ഭാഷ്കളും സംസ്കാരവും വികസിപിക്കുന്നതിന ്സഹായകമായി. 

പ്പതയാഘാതങ്ങൾ 

 ണ്സാഷ്യെിസ്റ്റ ്രാഷ്്പ്െം ലകട്ടിപെുക്കുന്നത് അതിന്ലറ െെയമായി പ്പഖയാപിച്ച 

ആദയലത വിജ്യകരമായ വിപ്ലവമായിരുന്നു റഷ്യൻ വിപ്ലവം. 

 ണ്കാമിന്ണ്റണിനല്റ നയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ണ്സാവിയറ്റ ്യൂണിയൻ ഒരു 

പ്പധ്ാന പങ്ക ്വഹിച്ചു. 

 സാർവപ്തികതവതിെും അന്തർണ്ദശീയതയിെും വിശവസിച്ച സാപ്മാജ്യതവതിന്ലറ 

അവസാനലത ണ്സാഷ്യെിസം ഉറപിച്ചു. മാർക്സിനല്റ അഭിപ്പായതിൽ, മലറ്റാരാലള 

അെിമകളാക്കുന്ന ഒരു രാഷ്്പ്െതിന ്ഒരിക്കെും സണ്ന്താഷ്ിക്കാൻ കഴിയില്ല. 

 വിണ്ദശ ഭരണതിൽ നിന്ന ്എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുലെയും സവാതപ്ന്തയലത അത് പരസയമായി 

പിന്തുണച്ചു. 

 ണ്സാഷ്യെിസതിനല്റ ജ്നപ്പീതി വംശം, നിറം, വെംഗികത എന്നിവ 

അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിണ്വെനം െഘൂകരിക്കാൻ സഹായിച്ചു. 

 ജ്വഹർൊൽ ലനഹറ്ു തന്ലറ ആത്മകഥ എന്ന പുസ്തകതിൽ പറഞ്ഞു: "ഇത ്

സാമൂഹിക മാറ്റതിനല്റ കാരയതിൽ രാഷ്്പ്െീയലതക്കുറിച്ച് കൂെുതൽ െിന്തിക്കാൻ 

എലന്ന ണ്പ്പരിപിച്ചു". 

 സാമൂഹിക-സാമ്പതിക ആസൂപ്തണം, ഇന്തയൻ കമ്മയൂണിസ്റ്റ ്പാർട്ടി രൂപീകരണം, 

ഒരു ണ്സാഷ്യെിസ്റ്റ ്സമ്പദഘ്െന, തുെങ്ങിയവ വിപ്ലവതിനല്റ ആഘാതം. 
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നിഗമനങ്ങൾ 

റഷ്യൻ വിപ്ലവം സാപ്മാജ്യതവതിന്ലറ അെിതറ ഇളക്കി, അവരുലെ സവയം 

നിർണ്ണയതിന്ലറ പെ ണ്കാളനികലളയും പ്പണ്ൊദിപിച്ചു. ആസൂപ്തിതമായ 

സാമ്പതിക വികസനതിെൂലെ സാമൂഹിക മാറ്റവും സമതവവും ഉൾലക്കാള്ളുന്ന 

സവാതപ്ന്തയതിന്ലറ െെയം വിപുെീകരിച്ചുലകാട് അത് സവാതപ്ന്തയ 

പ്പസ്ഥാനങ്ങലള സവാധ്ീനിച്ചു. റഷ്യൻ വിപ്ലവം ണ്ൊകലമമ്പാെുമുള്ള 

ണ്സാഷ്യെിസലതയും ണ്സാഷ്യെിസ്റ്റ ്പാർട്ടികലളയും ശക്തിലപെുതി.  

 

http://www.byjusexamprep.com/

