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േകരളത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ചത് 1937ലാ
ണ്. 1939ൽ യുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട സമയത്ത് മലബാ
റിലും െകാച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും കൂടി ആെക
200ൽ താെഴ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാെര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന്
12,000ത്തിലധികമുണ്ട്.
1934ൽ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടി നിയമവിരുദ്ധമാക്ക
െപ്പട്ട സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലാെക 2000േത്താളം കമ്യൂ
ണിസ്റ്റുകാേര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 8 െകാല്ലം നീണ്ടുനി
ന്ന മർദ്ദനങ്ങൾക്കു േശഷം പാർട്ടിക്കു വീണ്ടും നിയമ
വിേധയത്വം ലഭിച്ചു. 1943 ആയേപ്പാേഴക്കും പാർട്ടി
െമമ്പർമാരുെട എണ്ണം 16000മായി. ഇന്ന് മുക്കാൽ
ലക്ഷേത്താളമുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കമ്യൂണി
സ്റ്റ്പാർട്ടികളുണ്ട്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധം;
മറ്റുചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിയമവിേധയം; േവെറ ചില രാ
ജ്യങ്ങളിൽ ഭരണം നടത്തുന്നു. േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ,
ജനകീയ ൈചന, േപാളണ്ട്, ബൾേഗറിയ, െചേക്കാ
േസ്ലാവാക്യ, ഹംഗറി, റുേമനിയ, ആൽേബനിയ, കിഴ
ക്കൻ ജർമനി, വടക്കൻ െകാറിയ, വിയറ്റ്നാം എന്നീ
രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിലു
ള്ള ഭരണകൂടങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ രാജ്യങ്ങളിലാണ്
േലാകത്തിലാെകയുള്ള ജനങ്ങളുെട മൂന്നിെലാരുഭാഗം.
മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ക്രമത്തിൽ
വളർന്നുവരികയാണ്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ പാർ
ട്ടിയുെട പിന്നിലണിനിരക്കുന്നു.
മർദ്ദനങ്ങേളയും അപവാദങ്ങേളയും വകവയ്ക്കാെത ഇത്ര
യധികം ജനങ്ങൾ പാർട്ടിയുെട പിന്നിലണിനിരക്കുന്ന
ത് എന്തുെകാണ്ടാണ്? ഹിറ്റ്ലറുെട െകാലയാളികളാൽ
െവടിെവച്ചു െകാല്ലെപ്പടാനടുത്ത സമയത്തുേപാലും
ഗബ്രിേയൽ െപറി എന്ന ഫ്രഞ്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റ്േനതാവ്
തനിക്കിനിെയാരു ജന്മം കിട്ടിയാൽ താൻ പ്രവൃത്തിച്ച
േപാെലതെന്ന വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുെമന്ന് പ്രഖ്യാപി
ച്ചെതന്തുെകാണ്ട്? കയ്യൂർ സഖാക്കൾ തൂക്കുമരത്തിൽ
െവച്ചും ’കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സിന്ദാബാദ്’ വിളിച്ചെതന്തു
െകാണ്ടാണ്? പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ
അടിയും െവടിയുേമറ്റിട്ടും ഇടിെകാണ്ടു ക്ഷയം പിടിച്ചി
ട്ടും പതറാെത കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട െകാടിക്കീഴിൽ
ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്?
നിങ്ങളുെട സ്ഥിതിതെന്ന പരിേശാധിക്കുക: എെന്ത
ല്ലാം ൈവഷമ്യങ്ങേളയും തടസ്സങ്ങേളയും എതിർപ്പുകേള
യും േനരിട്ടുെകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു
െട വിജയത്തിനുേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
കാരണമിതാണ്: നിങ്ങെളാരു ലക്ഷ്യത്തിൽ വിശ്വസി
ക്കുന്നു. ആ ലക്ഷ്യം വിജയിക്കുെമന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസി
ക്കുന്നു.
ആ ലക്ഷ്യമാണ് കമ്യൂണിസം. ആ ലക്ഷ്യെത്തപ്പറ്റിയും
അതു േനടാനുള്ള മാർഗ്ഗെത്തപ്പറ്റിയും കൂടുതൽ വ്യക്തത
യുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ.
കമ്യൂണിസത്തിെന്റ ശത്രുക്കൾ പല നുണകളും പ്രച
രിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇേപ്പാഴും പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു
ണ്ട്. കമ്യൂണിസെമന്നുെവച്ചാൽ േസ്വച്ഛാധിപത്യമാണ്,
സ്ത്രീകെള െപാതുസ്വത്താക്കലാണ്, അമ്പലവും പളളി
യും തച്ചുെപാളിക്കലാണ് എന്നും മറ്റുമാണവർ പ്രചാര
േവല െചയ്യുന്നത്. കമ്യൂണിസത്തിേലക്ക് കൂടുതൽ കൂടു
തൽ ജനങ്ങൾ ആകർഷിക്കെപ്പടുന്നത് കാണുേമ്പാൾ
അവർക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട്
അവർ നാണംെകട്ട നുണകൾ പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ജന
ങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നു. പേക്ഷ, പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യക്കാരു
െട വൃത്തിെകട്ട നുണകെള വകവയ്ക്കാെത കമ്യൂണിസം
മുേന്നറുകയാണ്.

















1 എന്താണ് കമ്യൂണിസം?
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യുകയും അടിച്ചമർ
ത്തുകയും െവറുക്കുകയും െചയ്യുന്നതിനുപകരം എല്ലാവ
രും പരസ്പരം േസ്നഹിച്ചുെകാണ്ടും സഹകരിച്ചുെകാണ്ടും
ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംസ്കാരേത്താടും സുഖസമൃദ്ധിേയാ
ടുംകൂടി കൂട്ടായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥക്കാ
ണ് കമ്യൂണിസം എന്നുപറയുന്നത്. ചൂഷകനും ചൂഷിതനു
മില്ല; മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനുമില്ല; സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങ
ളില്ല. ഭരിക്കുന്നവനും ഭരിക്കെപ്പടുന്നവനുമില്ല. ജയിലും
േകാടതിയും തൂക്കുമരവുമില്ല. ആര് ആേരയും അടിച്ചമർ
ത്തുന്നില്ല. പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയുമില്ല. സാധന
ങ്ങൾ വാങ്ങുവാനാളില്ലാെത െകട്ടിക്കിടക്കുന്നില്ല. എല്ലാ
സ്വത്തുക്കളും എല്ലാവരുെടയും കൂടിയാണ്. ഉൽപാദന
വ്യവസ്ഥയിൽ അരാജകത്വവും കുഴപ്പവുമില്ല. ജനങ്ങെള
ല്ലാവരും സഹകരിച്ചുെകാണ്ട് പ്ലാേനാടുകൂടി സമ്പത്തും
വിഭവങ്ങളും േമൽക്കുേമൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ വ്യ
ക്തികളുെടയും േമൽക്കുേമൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭൗതിക
വും സാംസ്കാരികവുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങേളയും തൃപ്തി
െപ്പടുത്താൻ കഴിയത്തക്കവിധം സ്വത്തുക്കളും വിഭവങ്ങ
ളും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഓേരാരുത്തനും കഴിവനുസരിച്ച് പ്ര
വർത്തിക്കുക, ഓേരാരുത്തനും ആവശ്യമുള്ളെതടുത്ത്
അനുഭവിക്കുക എന്ന തത്വമനുസരിച്ച് എല്ലാവരും കൂട്ടാ
യി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രകൃതിെയ അധികമധികം കീ
ഴടക്കിെക്കാണ്ട് മനുഷ്യത്വെത്ത അേങ്ങയറ്റം വളർത്തു
കയും െചയ്യുന്നു. ഇങ്ങെന ഏറ്റവും ഉന്നതവും ഉൽകൃഷ്ട
വുമായ ഒരു സമുദായമാണ് കമ്യൂണിസം. ഇത്തരത്തി
ലുള്ള ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം െകട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ്
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ലക്ഷ്യം.

















2 േസാഷ്യലിസം കമ്യൂണിസത്തിെന്റ

ആദ്യഘട്ടം

കമ്യൂണിസത്തിെന്റ ആദ്യഘട്ടത്തിനാണ് േസാഷ്യലി
സം എന്നുപറയുന്നത്. കമ്യൂണിസത്തിെലന്നേപാെല
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിലും സ്വത്തുക്കളുെട ഉല്പാ
ദനവിതരണങ്ങെളല്ലാം െപാതു ഉടമയിലാണ്. ഫാ
ക്ടറികളും ബാങ്കുകളും െറയിൽേവകളും കപ്പലുകളും—
ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളും ജനങ്ങ
ളുെട െപാതുസ്വത്താണ്.
താനും േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടിയാണ് നിലെകാ
ള്ളുന്നത് എന്നും പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി വഴിയായി ഇന്ത്യ
യിൽ േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് തെന്റ ഗവ
െണ്മൻറ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്റു ഈയി
െട പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, രാജാക്കന്മാരുെട
യും നാടുവാഴികളുെടയും വിേദശമുതലാളികളുെടയും സ്വ
ത്തുക്കൾ പിടിെച്ചടുക്കാൻ പാടിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹത്തിന്
നിർബന്ധവുമുണ്ട്. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ സ്വകാ
ര്യസ്വത്തുക്കളാക്കിെവച്ചു നാട്ടുകാെര െകാള്ളയടിക്കാൻ
നാടുവാഴികൾക്കും മുതലാളികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽ
കുന്ന േസാഷ്യലിസമാണ് െനഹ്റുവിെന്റ േസാഷ്യലി
സം. അതല്ല േസാഷ്യലിസം.
േസാഷ്യലിസം എന്നുെവച്ചാൽ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങ
ളുെട െപാതുവുടമയാണ്. ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ല. െതാ
ഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജീവികളും
മാത്രേമയുള്ളു. ഉല്പാദനം നടത്തുന്നത് ഏതാനും വ്യക്തി
കളുെട ലാഭത്തിനു േവണ്ടിയല്ല; സമുദായത്തിെന്റ ഉപ
േയാഗത്തിനു േവണ്ടിയാണ്. ഓേരാ വ്യക്തിക്കും െതാ
ഴിെലടുത്തു ജീവിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും
േനടാനും അങ്ങെന തെന്റ കഴിവുകൾ അേങ്ങയറ്റം വി
കസിപ്പിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഭരണാധികാരം
ഒരുപിടി മർദ്ദകന്മാരുെട കയ്യിലല്ല, ജനങ്ങളുെട കയ്യി
ലാണ്. പഴയ മർദ്ദനവ്യവസ്ഥയുെട അവശിഷ്ടങ്ങെള തു
ടച്ചുനീക്കിെക്കാണ്ടും പ്ലാേനാടുകൂടി ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥെയ
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാ
രവും വളർത്തിെക്കാണ്ടും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാേടാടുകൂടി
ജനങ്ങെളയാെക മുേന്നാട്ടു നയിക്കുന്ന െതാഴിലാളിവർ
ഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലാണ് ഭരണം നടക്കുന്നത്.

















3 േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും

തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

അേപ്പാൾ േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും തമ്മിലു
ള്ള വ്യത്യാസെമന്താണ്? േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണി
സവും ഒേര സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ തെന്നയാണ്; പേക്ഷ,
രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു
െട ആദ്യെത്ത ഘട്ടമാണ് േസാഷ്യലിസം. പഴയ സാ
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട ഒസ്യത്തായ പലതരം അസമത്വ
ങ്ങളും േസാഷ്യലിസത്തിൽ നിലനിൽക്കും. ഒറ്റയടിക്ക്
എല്ലാം മാറുകയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യവസായങ്ങ
ളും കാർഷികവ്യവസ്ഥയും തമ്മിൽ, പട്ടണപ്രേദശങ്ങളും
ഗ്രാമപ്രേദശങ്ങളും തമ്മിൽ, ബുദ്ധിപരമായ അദ്ധ്വാന
വും ശാരീരികമായ അദ്ധ്വാനവും തമ്മിൽ, വ്യക്തികളുെട
സേങ്കതികമായ കഴിവുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങെന പല വ്യ
ത്യാസങ്ങളും േസാഷ്യലിസത്തിലുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല,
സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങളും ഭരണാധികാരവും നഷ്ടെപ്പട്ട
പഴയ ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ, തങ്ങ
ളുെട െപായ്േപ്പായ അധികാരങ്ങൾ വീണ്ടും സ്ഥാപി
ക്കാൻ േവണ്ടി ഗൂഢാേലാചനകൾ നടത്തും. അതു തട
േയണ്ടതുണ്ട്. അതു തടയാനാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി
െന്റ ഭരണാധികാരം. അധികാരത്തിൽ നിന്നു നീക്കം
െചയ്യെപ്പട്ട പഴയ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയുെട എല്ലാ അവ
ശിഷ്ടങ്ങളും തുടച്ചുനീക്കിെക്കാണ്ടും കൃഷിയും വ്യവസായ
വും വിദ്യാഭ്യാസവും േമൽക്കുേമൽ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തി
െക്കാണ്ടും അങ്ങെന സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലാെക മാറ്റ
ങ്ങളുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടും ജനങ്ങെള കമ്യൂണിസത്തിെന്റ
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിേലക്ക് േബാധപൂർവ്വം നയിക്കുകയാണ്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം െചയ്യുന്നത്. വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളുെട
എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും നാമാവേശഷമായാൽപ്പിെന്ന
ഭരണാധികാരത്തിെന്റ യാെതാരാവശ്യവുമുണ്ടാവില്ല.
വർഗ്ഗരഹിതമായ സമുദായം ഭരണകൂടമില്ലാത്ത സമു
ദായമായിരിക്കും. എന്നാലും ആളുകൾ പരസ്പരം കടി
ച്ചുകീറുകേയാ കത്തിക്കുത്തു നടത്തുകേയാ െചയ്യില്ല.
കാരണം സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയുെട അവശിഷ്ടങ്ങളില്ലാ
താകുേമ്പാൾ അതിെന്റ ചിന്താഗതികളും ക്രമത്തിൽ
അന്തർദ്ധാനം െചയ്യും. സ്വാർത്ഥവും വഞ്ചനയും െകാ
ള്ളയും ചൂഷണവും നടമാടിയിരുന്ന സ്ഥാനത്തു േസ്നഹ
വും സഹകരണവും സൗഹാർദ്ദവും വാഴാൻ തുടങ്ങും.
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥന്മാരായിരുന്ന മു
തലാളികളുെടയും ജന്മികളുെടയും സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യ
ങ്ങളും അധികാരാവകാശങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യ
ലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള ഒരു വിപ്ലവമാണ്
റഷ്യയിൽ 1917 നവംബറിൽ നടന്നത്. ഇന്ന് േസാവി
യറ്റ് യൂണിയനിൽ കമ്യൂണിസത്തിെന്റ രണ്ടാം ഘട്ടത്തി
േലക്ക് പ്രേവശിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ൈചന, േപാ
ളണ്ട്, െചേക്കാേസ്ലാവാക്യ തുടങ്ങിയ പേത്താളം രാജ്യ
ങ്ങളിൽ േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപി
ക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്.

















4 എന്തിനാണ് േസാഷ്യലിസം?
മെറ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുെമന്നേപാെല നമ്മുെട രാജ്യത്തി
ലും േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിേച്ച മതിയാവൂ. എന്തുെകാ
െണ്ടന്നാൽ, ഇന്നു നമ്മുെട നാട്ടിെന േനരിട്ടിട്ടുള്ള വി
വിധ പ്രശ്നങ്ങൾെക്കല്ലാം േസാഷ്യലിസം െകാേണ്ട ശാ
ശ്വതമായ പരിഹാരമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മുതലാളിത്തംെകാ
ണ്ട് ഒരതിർത്തിവെര സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായി
ട്ടുെണ്ടന്നുള്ളത് േനരാണ്. പേക്ഷ, അത് െപാതുജന
ങ്ങളുെടയാെക താൽപ്പര്യത്തിനു േവണ്ടിയല്ല, വ്യക്തി
കളുെട സ്വകാര്യലാഭത്തിനാണ് പ്രേയാജനെപ്പട്ടത്.
ഒരുഭാഗത്ത് സ്വത്തുക്കളുെടയും സുഖേഭാഗങ്ങളുെടയും
കൂമ്പാരം, മറുഭാഗത്ത് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ദാരിദ്ര്യവും നര
കവും. ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥന്മാരായ ടാ
റ്റയും ബിർലയും മറ്റും േകാടിക്കണക്കിൽ പണം സമ്പാ
ദിക്കുേമ്പാൾ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെളാന്നുമില്ലാത്ത
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയിേലാ അരപ്പട്ടി
ണിയിേലാ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. പണിെയാന്നുെമടുക്കാത്ത
സാമൂതിരിരാജാവും പൂമള്ളിനമ്പൂതിരിയും നിലത്തിേന്മ
ലുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമാവകാശത്തിെന്റ േപരിൽ ഏഴുല
ക്ഷം പറയും അഞ്ചുലക്ഷം പറയും പാട്ടം വാങ്ങുേമ്പാൾ
പണിെയടുക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള കൃഷി
ക്കാർ വയറുനിറെയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കിട്ടാെത,
ഉടുക്കാനില്ലാെത, വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാെത, കുട്ടികെള േപാ
റ്റാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത വിഷമിക്കുന്നു. ഉല്പാദേനാപക
രണങ്ങൾ സ്വകാര്യസ്വത്തായതുെകാണ്ട് സാധനങ്ങൾ
വാങ്ങാനാളില്ലാെത െകട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ഉല്പാദന വ്യവ
സ്ഥയിലാെക അരാജകത്വവും സാമ്പത്തിക കുഴപ്പവും
നടമാടുന്നു. ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് മനുഷ്യ
െന്റ എല്ലാ ഉൽകൃഷ്ടതകെളയും വികസിപ്പിക്കാനാണ്
േസാഷ്യലിസം.

















5 േസാഷ്യലിസം പ്രാേയാഗികമാണ്
ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളാന്നും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴി
യിെല്ലന്നും ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ െപാതുസ്വത്താ
ക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നും മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള അസമ
ത്വങ്ങൾ എെന്നന്നും നിലനിൽക്കുെമന്നും പറയുന്നവർ
നുണ പറയുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയ
െനപ്പറ്റി െതറിപ്പാട്ടുകൾ പാടുന്നവർക്കുേപാലും അവി
െയ ജന്മിേയാ, മുതലാളിേയാ ഉെണ്ടന്ന് പറയാനാവി
ല്ല. 1929 മുതൽ 33 വെര േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും സാമ്പ
ത്തികക്കുഴപ്പം െകാടുമ്പിരിെക്കാണ്ടേപ്പാൾ േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിൽ മാത്രം യാെതാരു കുഴപ്പവുമുണ്ടായിെല്ല
ന്നുള്ള പരമാർത്ഥം മുതലാളികൾ േപാലും സമ്മതിച്ചി
ട്ടുള്ളതാണ്. േസാഷ്യലിസം പ്രാേയാഗികമാെണന്ന്
േലാകത്തിെല മൂന്നിെലാരു ഭാഗം ജനങ്ങൾ െതളിയിച്ചു
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങൾ െതളി
യിക്കാൻേപാവുകയാണ്.
നമ്മുെട രാജ്യത്തിലും പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ലാതാ
ക്കാൻ കഴിയും. വർഗ്ഗൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും
വിേദ്വഷങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സ്വാത
ന്ത്ര്യത്തിെന്റയും സമൃദ്ധിയുെടയും സമാധാനത്തിെന്റയും
പുേരാഗതിയുെടയും വിജ്ഞാനത്തിെന്റയും സംസ്കാര
ത്തിെന്റയും നാടാക്കി നമ്മുെട രാജ്യെത്തയും ഉയർ
ത്താൻ കഴിയും. സർവേതാന്മുഖമായ ഈ അഭിവൃദ്ധി
യുെട േനട്ടങ്ങൾ നമ്മുെട രാജ്യത്തിെല ഓേരാ വ്യക്തി
ക്കും അനുഭവിക്കാനും കഴിയും. അതുെകാണ്ടാണ് നമ്മു
െട രാജ്യത്തിലും േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കണെമന്ന്
പറയുന്നത്.
േസാഷ്യലിസം ഇറക്കുമതിച്ചരക്കല്ല.
നമ്മൾ േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ ഏജൻറുമാരാെണന്നും
മറ്റും പുലഭ്യം പറയുന്നവരുണ്ട്. വിേദശമുതലാളികളു
മായി കൂട്ടുകൂടുകയും വിേദശഭരണാധികാരികളുമായി
സന്ധി െചയ്യുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് നമ്മുെട രാജ്യത്തി
െന്റ താൽപര്യങ്ങെള വിേദശികൾക്കു് ഒറ്റിെകാടുത്ത
വരും ഇേപ്പാഴും ഒറ്റിെക്കാടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നവരും
പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നുണയാണിത്. കമ്യൂണിസത്തി
െന്റ സ്വാധീനശക്തി അധികമധികം പടർന്നുപിടിക്കു
ന്നതു കാണുേമ്പാൾ അവർക്ക് േബജാറാവുന്നു. ആ
േബജാറിൽ നിന്നാണ് നുണകളും അപവാദങ്ങളും
പുറെപ്പടുന്നത്.
മുതലാളിത്തെമന്നേപാെല തെന്ന കമ്യൂണിസവും ഒരു
സാർവേദശീയ പ്രസ്ഥാനമാണ്. േലാകത്തിലുള്ള എല്ലാ
രാജ്യങ്ങളിലും േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും വിജ
യിക്കണെമന്നാണ് നമ്മളാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യ
ത്തിൽ േസാഷ്യലിസം വിജയിച്ചാൽ അതു മറ്റു രാജ്യ
ങ്ങേളയും ബാധിക്കുെമന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല.
1917ൽ റഷ്യയിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ല
വം മെറ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങളിെലയും െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാന
ങ്ങൾക്കു വമ്പിച്ച പ്രേചാദനം നൽകുകയുണ്ടായി.
േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തുകഴിഞ്ഞ േസാവിയറ്റ് യൂ
ണിയെന നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു. േസാഷ്യലിസം
െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ജനകീയ ൈചനേയയും
യൂേറാപ്പിെല ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങെളയും
നമ്മൾ അഭിവാദ്യം െചയ്യുന്നു. കൂലിേവലക്കാരന് ഭര
ണാധികാരിയാവാൻ കഴിയുെമന്നും ജന്മി േപായാലും
െനൽെച്ചടികൾ കായ്ക്കുെമന്നും െതളിയിച്ചുകാട്ടിയവെര
നമ്മെളങ്ങെന ആദരിക്കാതിരിക്കും. ഹിംസയുെടയും
ചൂഷണത്തിെന്റയും പിടിയിൽനിന്ന് മനുഷ്യത്വെത്ത
േമാചിപ്പിച്ച ആ മഹത്തായ രാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങൾ
നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ േനടിയ
വിജയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ തീർച്ചയായും വിലേയ
റിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കും. പേക്ഷ, േസാവിയറ്റ് യൂണിയ
നിൽ നിേന്നാ മറ്റു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിേന്നാ
നമ്മുെട രാജ്യത്തിേലക്ക് േസാഷ്യലിസം ഇറക്കുമതി
െചയ്യാനാവില്ല. നമ്മുെട നാട്ടിൽ േസാഷ്യലിസം സ്ഥാ
പിക്കാൻ ഈ നാട്ടിെല ജനങ്ങളുെട ശക്തിെയത്തെന്ന
ആശ്രയിക്കണം.

















6 േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള

ഇന്ത്യയുെട മാർഗം

മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാെനടുത്ത
അേത നടപടികളും പരിപാടികളുമല്ല നമ്മൾ നടപ്പിൽ
വരുത്താൻ േപാകുന്നത്. ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രപരമായ
പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയുെട ഭൗതിക സാമൂഹ്യപരി
തഃസ്ഥിതികൾക്കും ഇന്ത്യയുെട സവിേശഷമായ ആവ
ശ്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ചുള്ള, ഇന്ത്യയുേടതായ, ഒരു പരി
പാടിയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഏതു രാജ്യത്തിലും എല്ലാ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളും
െപാതുസ്വത്താക്കിെക്കാണ്ടുള്ള േസാഷ്യലിസം സ്ഥാ
പിക്കണെമങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ ഭൗതിക സാഹ
ചര്യങ്ങളുണ്ടാവണം. വ്യാവസായികവും കാർഷികവു
മായ പിേന്നാക്കനില അവസാനിപ്പിക്കുകയും അതിനു
ള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലൂെട ജനങ്ങളുെട േബാധവും ശക്തി
യും വളർത്തുകയും െചയ്യാെത േസാഷ്യലിസം സ്ഥാ
പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുെകാണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ
ഇന്ത്യയുെട അടിയന്തിരപ്രശ്നം േസാഷ്യലിസമല്ല.
ഇന്ത്യയുെട ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതി എന്താണ്? 1947
ആഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയിെല േദശീയ ബൂർഷ്വാ േനതാക്കന്മാ
രും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളും തമ്മിലുണ്ടായ സന്ധി
യുെട ഫലമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെടയും ബ്രി
ട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിെന്റയും ഭരണമവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യാക്കാ
രനായ പ്രസിഡൻറിെന്റയും ഇന്ത്യാക്കാരായ മന്ത്രിമാരു
െടയും ഇന്ത്യൻ പാർലെമൻറിെന്റയും ഭരണം സ്ഥാപി
ക്കെപ്പട്ടു. എങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പിടിയിൽ നിന്ന്
പരിപൂർണമായ േമാചനമുണ്ടായില്ല. നാടുവാഴികളുെട
യും ജന്മികളുെടയും ചൂഷണമവസാനിച്ചില്ല. ഇന്ത്യയുെട
വ്യാവസായികവും കാർഷികവുമായ പിേന്നാക്ക നിലയു
െടയും ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട മൂർച്ഛിച്ചുവരുന്ന നാനാതരം
ദുരിതങ്ങളുെടയും അടിസ്ഥാനകാരണമിതാണ്.
അതുെകാണ്ട് ഇന്നെത്ത ഘട്ടത്തിൽ സാമ്രാജ്യവാദി
കളുെടയും നാടുവാഴികളുെടയും പിടിയിൽനിന്ന് നമ്മു
െട രാജ്യെത്ത േമാചിപ്പിച്ച് അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനുള്ള
ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ പരിപാടിയാണ് കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളി
കളുെട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കമ്പനികളും േതാട്ടങ്ങ
ളും ബാങ്കുകളും മറ്റു മൂലധന നിേക്ഷപങ്ങളും പിടിെച്ച
ടുത്ത് േദശസാൽക്കരിക്കുക; പ്രതിഫലം നൽകാെത
നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയവസാനിപ്പിച്ച് നിലെമല്ലാം കൃഷി
ക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി െകാടുക്കുക, നാടുവാഴികളു
െടയും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവാദികളുമായി കൂട്ടുെകട്ടുള്ള
ഇന്ത്യൻ വൻകിട മുതലാളികളുെടയും നിയന്ത്രണത്തി
ലുള്ള ഭരണമവസാനിപ്പിച്ച് ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള
ഒരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുക, ആംേഗ്ലാ-അേമരിക്കൻ
സാമ്രാജ്യവാദികളുെട യുദ്ധസംരംഭങ്ങെള എതിർക്കുക
യും സമാധാനമുറപ്പിക്കുകയും െചയ്യുക, സിേലാൺ, പാ
കിസ്ഥാൻ മുതലായ അയൽരാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങളുമാ
യി സൗഹാർദ്ദബന്ധം വളർത്തുക, ഈ കടമകെളല്ലാം
നിർവ്വഹിക്കാൻ േവണ്ടി, െതാഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ,
അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികൾ, േദശീയ ബൂർഷ്വാസി
എന്നിങ്ങെന രാജ്യത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യവും േമാചനവും
പുേരാഗതിയുമാഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങേളയും
അണിനിരത്തിെക്കാണ്ടുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യമുന്നണി
െകട്ടിപ്പടുക്കുക—ഇതാണ് ജനകീയ ജനാധിപത്യ പരി
പാടിയുെട സംക്ഷിപ്തമായ ഉള്ളടക്കം. ഈ പരിപാടി
മലയാളത്തിൽ ഒരു ലഘുേലഖയായി പ്രസിദ്ധം െചയ്തി
ട്ടുണ്ട്. നിങ്ങെളല്ലാവരും അതു വായിക്കണം. മെറ്റാരു
ക്ലാസിൽ അതിെന്റ നാനാവശങ്ങേളപ്പറ്റിയും വിസ്തരിച്ചു
പരിേശാധിക്കാം.
ഒരു പരിപാടി എത്രതെന്ന ശരിയാെണങ്കിലും അതു
തെന്നത്താൻ നടപ്പിൽ വരികയില്ല. അതു നടപ്പിൽ
വരുത്താൻ െകൽപ്പുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുണ്ടായിരിക്കണം.
വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാേടാടുകൂടി, വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യ
െത്ത ഉന്നം െവച്ചുെകാണ്ട്, സാമ്രാജ്യവാദികളുെടയും
നാടുവാഴികളുെടയും ചൂഷണമവസാനിപ്പിച്ച് ജനകീയ
ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു മുേന്നറാൻ െതാഴിലാളി വർഗ
േത്തയും മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങേളയും നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള
ഒരു വിപ്ലവപാർട്ടിയുണ്ടായിരിക്കണം; ആ പാർട്ടിയാണ്
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി.

















7 മുതലാളി പാർട്ടികളും

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ പാർട്ടിയും

നമ്മുെട നാട്ടിൽ പല പാർട്ടികളുമുണ്ട്. ഓേരാ പാർട്ടി
യും ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേത്യക വർഗ്ഗത്തിെന്റ പാർട്ടി
യാെണന്നു കാണാം. മറ്റു വർഗ്ഗങ്ങൾെക്കതിരായി ആ
പ്രേത്യക വർഗ്ഗത്തിെന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാ
നുള്ള ഒരു സംഘടനയാണത്. പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള
സമരത്തിെന്റ പിന്നിൽ അധികാരത്തിനു് േവണ്ടിയുള്ള
വർഗ്ഗങ്ങളുെട സമരമാണ് ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. വിഭിന്ന
വർഗ്ഗങ്ങളുേള്ളടേത്താളം വിഭിന്ന പാർട്ടികളുമുണ്ടാവും.
മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിനുള്ളിൽ തെന്ന പല വിഭാഗങ്ങളുമു
ണ്ട്. അതുെകാണ്ട് ഓേരാ വിഭാഗത്തിെന്റയും താൽപ്പ
ര്യം രക്ഷിക്കാൻ പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം പാർട്ടികളുണ്ടാ
വും. അവ തമ്മിൽ മത്സരങ്ങളുമുണ്ടാവും. പേക്ഷ, െതാഴി
ലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി മുതലാ
ളിത്ത വ്യവസ്ഥെയ നിലനിർത്താൻ േവണ്ടി അവെയ
ല്ലാം േയാജിക്കുെമന്നു് കാണാം.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനും ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട്. അതാണ്
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി.
ഇന്നെത്ത സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിെലാരു സമൂല പരിവർ
ത്തനം വരുത്താനുള്ള സമരം മുതലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ
േയാ െപറ്റി ബൂർഷ്വാ വിഭാഗങ്ങളുെടേയാ പാർട്ടികളുെട
േനതൃത്വത്തിൽ നടത്താൻ കഴിയില്ല. ആ വർഗ്ഗങ്ങൾക്കു
തങ്ങളുെട സഹജമായ വർഗ്ഗസ്വഭാവങ്ങളും സ്വത്തുടമ
ബന്ധങ്ങളും കാരണം വിപ്ലവപരമായ േനതൃത്വം നൽ
കാൻ കഴിയില്ല. വിപ്ലവകാരിയായ ഒരു വർഗ്ഗത്തിനു
മാത്രേമ വിപ്ലവപരമായ േനതൃത്വം നൽകാൻ കഴിയൂ.
ഇന്നെത്ത സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളതും
ഏറ്റവും വിപ്ലവകാരിയുമായ വർഗ്ഗം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ
മാണ്. ഏറ്റവുമധികം വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആധുനിക
മുതലാളിേത്താല്പാദനത്തിെന്റ മർമ്മസ്ഥാനത്തിരിക്കു
ന്നവരും, ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും
അകറ്റെപ്പട്ടവരുമാകയാൽ നഷ്ടെപ്പടാൻ സ്വന്തം അടി
മത്തച്ചങ്ങലയല്ലാെത മെറ്റാന്നുമില്ലാത്തവരും, പ്രവൃത്തി
യുെടയും ജീവിതത്തിെന്റയും സമ്പ്രദായം കാരണം വള
െര േവഗത്തിൽ സംഘടിക്കാൻ കഴിയുന്നവരും, െകാ
ല്ലംേതാറും എണ്ണത്തിലും രാഷ്ട്രീയേബാധത്തിലും സം
ഘടനാേബാധത്തിലും വളർന്നുവരുന്നവരുമായ ഒരു
വർഗ്ഗമാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം. അതുെകാണ്ടു െതാഴി
ലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വീക്ഷണഗതിയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ
ത്തിെന്റ സമരരീതികളുമാണ് നാമടിസ്ഥാനമായി സ്വീ
കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തി
ലാണ് പ്രേക്ഷാഭണങ്ങളും സമരങ്ങളും നടത്തുന്നത്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േന
തൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങെളയാെക അണിനിരത്തിെക്കാണ്ട്
പ്രേക്ഷാഭണങ്ങളും സമരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂ
െട മാത്രേമ ജനകീയ ജനാധിപത്യവും േസാഷ്യലിസ
വും കമ്യൂണിസവും സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
ഒരു പട്ടാളത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ േതാൽവി പറ്റാതിരി
ക്കണെമങ്കിൽ ആ പട്ടാളെത്ത നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള
ഒരു പട്ടാളകമാൻറ് ഉണ്ടാവണം. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ
ത്തിനും അതിെന്റ ശത്രുക്കെള േതാല്പിച്ച് മുേന്നറണെമ
ങ്കിൽ ഒരു സുശക്തമായ പട്ടാളകമാൻറ് ഉണ്ടാവണം.
അത്തരെമാരു പട്ടാളകമാൻറാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടി. സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നതുേപാെല ഒരു വിപ്ലവ
പ്പാർട്ടിയില്ലാത്ത െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം നാഥനില്ലാത്ത
പടേപാെലയാണ്.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ മുന്നണിപ്പടയാണ് കമ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടി. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഏറ്റവും േബാധ
മുള്ള, ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വർഗ്ഗേബാ
ധേത്താടുകൂടിയ, ഒരു വിഭാഗമാണത്. െതാഴിലാളിവർ
ഗ്ഗത്തിെന്റയും മറ്റു മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങളുെടയും ഇട
യിൽനിന്നു വരുന്ന ഏറ്റവുമധികം രാഷ്ട്രീയേബാധവും
കർമ്മകുശലതയും ത്യാഗസന്നദ്ധതയുള്ള ആളുകളാണ്
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ െമമ്പർമാരായിത്തീരുന്നത്.
പ്രസ്ഥാനം ശക്തിെപ്പടുേമ്പാൾ കൃഷിക്കാർ, ഇടത്തര
ക്കാർ മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്നവരും
ചിലേപ്പാൾ, ഒറ്റയ്ക്കും െതറ്റയ്ക്കുമായി, മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാർ
ക്കിടയിൽനിന്നു വരുന്ന വ്യക്തികൾേപാലും കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയിൽ െമമ്പർമാരായിേച്ചരും. പേക്ഷ, തങ്ങൾ
ജനിച്ചുവളർന്ന വർഗ്ഗത്തിെന്റ നിലപാടുകളുേപക്ഷിച്ച്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വീക്ഷണഗതിയും സമരരീതി
കളും സ്വീകരിക്കണം. നമ്മുെട രാജ്യെത്ത അധഃപത
നത്തിേലക്കും നാശത്തിേലക്കും നയിക്കുന്ന ശത്രുവർ
ഗ്ഗങ്ങെള േതാൽപ്പിച്ചു ആദ്യം ജനകീയജനാധിപത്യവും
അതിനുേശഷം േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും സ്ഥാ
പിക്കാൻേവണ്ടി സ്വയം ഉഴിഞ്ഞുെവച്ചിട്ടുള്ള േയാദ്ധാക്ക
ളായിത്തീരണം. അത്തരം േയാദ്ധാക്കളുെട ഒരു ൈസ
ന്യമാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഒരു സംഘടനയാണ് കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനും മറ്റദ്ധ്വാനിക്കു
ന്ന ബഹുജനങ്ങൾക്കും േവെറയും പല സംഘടനകളുമു
ണ്ട്. േട്രഡ് യൂണിയൻ, കിസാൻസഭ, യുവജനസംഘം,
കലാസമിതി, സാഹിത്യസംഘടനകൾ, േസ്പാർട്ട്സ് ക്ല
ബ്ബുകൾ എന്നിങ്ങെന വിവിേധാേദ്ദശ്യങ്ങേളാടുകൂടിയ
സംഘടനകെളല്ലാം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയാണ്.
എന്നാൽ ഈ വിധ സംഘടനകെളെയല്ലാം വിപ്ലവക
രമായ ഒേര േനതൃത്വത്തിൽ െകാണ്ടുവരികയും അവയു
െട വിവിധങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങെള
െപാതു പരിപാടിയുെടയും െപാതുനയത്തിെന്റയും അടി
സ്ഥാനത്തിൽ കൂട്ടിയിണക്കിെക്കാണ്ട് അവെയല്ലാം
ഒേര ഉദ്ദിഷ്ടലക്ഷ്യത്തിേലക്കു നയിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതു
ണ്ട്. ഈ കടമ നിറേവറ്റാനുള്ള സംഘടനയാണ് കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
’െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെല ഏറ്റവും നല്ല അംഗങ്ങൾ
ഉൾെക്കാള്ളുന്ന, ഉന്നതമാെയാരു സിദ്ധാന്തം സ്വായ
ത്തമാക്കിയ, വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾ അറിയു
ന്ന, വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള,

സംഘടനയുെട ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപെമന്ന നിലക്ക്
പാർട്ടിക്ക് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ മെറ്റല്ലാ സംഘട
നകേളയും നയിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്.
അങ്ങിെന നയിക്കാൻ അതു കടെപ്പട്ടതുമാണ്’.

















8 ജനാധിപത്യേകന്ദ്രീകരണം
ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളുെട സമരങ്ങളിൽ അച്ച
ടക്ക േബാധവും സംഘടനാേബാധവും ൈസ്ഥര്യവും
വളർത്തിെക്കാണ്ട് അവെര പതറാെത മുേന്നാട്ടുനയിക്കു
ന്നത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്. അതുെകാണ്ട് പാർട്ടിത
െന്ന സുസംഘടിതമായ ഒരു ശക്തിയായിരിക്കണം.
ജനാധിപത്യ േകന്ദ്രീകരണം എന്ന തത്വമാണ് പാർട്ടി
യുെട അടിസ്ഥാനപരമായ സംഘടനാനിയമം. ഒരുഭാ
ഗത്ത് എല്ലാ പാർട്ടിപ്രവർത്തനവും ഒരു േകന്ദ്രത്തിൽ
നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കെപ്പടുന്നു. േകന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സംഘ
ടനയാണ് പാർട്ടി. േകന്ദ്രകമ്മിറ്റി, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി
കൾ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ, താലൂക്ക് കമ്മിറ്റികൾ, ഫർ
ക്കാ കമ്മിറ്റികൾ, വിേല്ലജ് കമ്മിറ്റികൾ, െസല്ലുകൾ
ഇങ്ങെന മുകളിൽനിന്ന് കീേഴാട്ടു െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പടുന്ന
സുശക്തമായ ഒരു സംഘടനാരൂപമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ള
ത്. െസല്ലാണ് അടിസ്ഥാനഘടകം, മുടി മുതൽ അടി
വെരയുള്ള എല്ലാ െമമ്പർമാർക്കും ഒേര അച്ചടക്കവും
ഒേര നിയമവുമാണുള്ളത്. േകന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയാണ് കീഴ്ഘ
ടകങ്ങളുെടെയല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങെള ഒെരാറ്റ ലക്ഷ്യ
ത്തിേലക്ക് നയിക്കുന്നത്. േകന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുെട േനതൃത്വ
ത്തിൽ എല്ലാ പാർട്ടിഘടകങ്ങളും ഒരു സുശക്തമായ
സംഘടനയായി ഏകീകരിക്കെപ്പടുന്നു. േമൽ കമ്മിറ്റി
കളുെട തീരുമാനങ്ങൾ കീഴ് കമ്മിറ്റികൾ അനുസരിക്ക
ണം. കണിശമായ അച്ചടക്കം പാലിക്കണം. ഓേരാ
കീഴ് കമ്മിറ്റിയും േമൽ കമ്മിറ്റിക്ക് റിേപ്പാർട്ടയക്കണം.
അേത സമയത്തുതെന്ന പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പരിപൂർണ
മായ ജനാധിപത്യമുണ്ടായിരിക്കണം. പാർട്ടിയുെട േന
തൃത്വം വഹിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും, അടി മുതൽ മുടി
വെര, തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്നവരായിരിക്കണം. ഓേരാ
െമമ്പർക്കും തെന്റ ഘടകത്തിൽെവച്ചു എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങ
െളപ്പറ്റിയും ചർച്ച െചയ്യാനും അഭിപ്രായം പറയാനും
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ, ഒരു തീരുമാ
നെമടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്
കീഴ്വഴേങ്ങണ്ടതും തീരുമാനം തനിക്ക് േബാദ്ധ്യമായിട്ടി
െല്ലങ്കിൽക്കൂടി നടപ്പിൽ വരുേത്തണ്ടതുമാണ്. കൂട്ടായ
തീരുമാനെമടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന അതു നടപ്പിൽ
വരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദി
ത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഓേരാ െമമ്പ
റും തെന്റ സ്വന്തം െതറ്റുകെളപ്പറ്റിയും മറ്റുള്ളവരുെട വീഴ്ച
കെളപ്പറ്റിയും നിർഭയം വിമർശിക്കണം. വിമർശനവും
സ്വയം വിമർശനവും കൂട്ടായ േനതൃത്വവും പാർട്ടി സംഘ
ടനയുെട പ്രധാന തത്വങ്ങളാണ്.
ഓേരാ െമമ്പറും അതാതു സമയത്ത് പാർട്ടി നിർേദ്ദ
ശിക്കുന്ന പ്രേക്ഷാഭണ പരിപാടികളിൽ സജീവമാ
യി പെങ്കടുത്താൽ മാത്രം േപാരാ, ഒരു ഘടകത്തിെല
അംഗെമന്ന നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയും തെന്റ വരി
സംഖ്യയും െലവിയും കൃത്യമായി അടക്കുകയും േവണം.
വരിസംഖ്യയും െലവിയുമടക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യേബാധം
അയാളുെട അച്ചടക്കേബാധത്തിെന്റയും പാർട്ടി സംഘ
ടനയുമായുള്ള അയാളുെട ബന്ധത്തിെന്റയും സൂചനയാ
ണ്. അേതാെടാപ്പം തെന്ന അതു പാർട്ടി ഫണ്ടിനുള്ള
ഒരു മാർഗ്ഗവുമാണ്. അതുെകാണ്ട് ഈ കടമയ്ക്ക് വലിയ
പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
ഈ തത്വങ്ങെളല്ലാമനുസരിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ് എല്ലാ
പാർട്ടി െമമ്പർമാെരയും ഒേര പരിപാടി, ഒേര നയം,
ഒേര അച്ചടക്കം എന്നീ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒറ്റെക്ക
ട്ടായി നിർത്തിെക്കാണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങേളയും
ഒെരാറ്റ ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട വിജയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം അതി
െന്റ സംഘടനയും അച്ചടക്കവും ഐക്യവുമാണ്. ഇത്ത
രത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിസംഘടനയ്ക്കു മാത്രേമ ജനങ്ങൾ
ക്കു ശരിയായ േനതൃത്വം നൽകാനും അവരുെട താൽപ്പ
ര്യങ്ങെള സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയൂ.
ജനങ്ങളുമായുള്ള ഇടവിടാത്ത ബന്ധമാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുെട ശക്തിയുെട അടിസ്ഥാനം. ജനങ്ങെള പഠി
പ്പിച്ചാൽ മാത്രം േപാരാ, ജനങ്ങളിൽ നിന്നു പഠിക്കുക
യും േവണം എന്ന് െലനിനും സ്റ്റാലിനും ഊന്നിപ്പറയു
ന്നു. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റെപ്പട്ടാൽ പാർട്ടി നശിക്കും.
ജനങ്ങളുമായി ഉറച്ച ബന്ധമുെണ്ടങ്കിേല പാർട്ടി അജയ്യ
മാവുകയും െചയ്യും.
തങ്ങളുെട താൽപ്പര്യങ്ങെള സംരക്ഷിക്കാനും തങ്ങെള
ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലൂെട മുേന്നാട്ടു നയിക്കാനും പാർ
ട്ടിക്ക് കഴിയുെമന്ന്—പാർട്ടിക്ക് മാത്രേമ കഴിയൂ എന്ന്—
സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലൂെട മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ടാണ്
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ പാർട്ടിയുെട പിന്നിലണിനി
രക്കുന്നത്.

















9 എന്താണ് മാർക്സിസം
പേക്ഷ, ജനങ്ങെള ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലൂെട മുേന്നാ
ട്ടു നയിക്കുന്നെതങ്ങിെനയാണ്? ജനങ്ങെള എങ്ങിെന
എേങ്ങാട്ടു നയിക്കണെമന്നതിെന സംബന്ധിച്ച് വ്യക്ത
മായ േബാധമുണ്ടായിരിക്കണം. എങ്ങെനെയങ്കിലും പ്ര
വർത്തിച്ചാൽ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിെയ മാ
റ്റിമറിക്കാേനാ ജനകീയ ജനാധിപത്യവും േസാഷ്യലി
സവും കമ്യൂണിസവും സ്ഥാപിക്കാേനാ കഴിയുകയില്ല.
സമുദായം മാറുന്നതും വളരുന്നതും ചില പ്രേത്യകനിയമ
ങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുള്ള
തുേപാെല സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളുമുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ടും അവെയ ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടു
മാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
കെള മാറ്റാനും പുതിയ സാമൂഹ്യഘടന െകട്ടിപ്പടുത്തു
െകാണ്ട് മനുഷ്യജീവിതെത്ത അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും
ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ നിയമങ്ങളുെട ശാസ്ത്രത്തിനാണ് മാർ
ക്സിസം എന്നുപറയുന്നത്. സ്റ്റാലിെന്റ വാക്കുകളിൽ പറ
ഞ്ഞാൽ ’മാർക്സിസം പ്രകൃതിയുെടയും സമുദായത്തിെന്റ
യും വികാസനനിയമങ്ങളുെട ശാസ്ത്രമാണ്. മർദ്ദിതരും,
ചൂഷിതരുമായവരുെട വിപ്ലവത്തിെന്റ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങ
ളിലും േസാഷ്യലിസം വിജയിക്കുന്നതിെന്റ, കമ്യൂണിസ്റ്റ്
സമുദായം പടുത്തുയർത്തുന്നതിെന്റ ശാസ്ത്രമാണ്’.
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട താത്വികാടിസ്ഥാനമാണ് മാർ
ക്സിസം. സമുദായം എങ്ങെന വളരുന്നു, സമുദായത്തി
െല വിവിധ വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങൾ എങ്ങ
െന ശക്തിെപ്പടുന്നു, ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും െതാഴിലാളി
വർഗ്ഗെത്ത േനരിടുന്ന കടമകെളെന്താെക്കയാണ്, ആ
കടമകൾ നിറേവറ്റാൻ സ്വീകരിേക്കണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങെള
െന്താെക്കയാണ് എെന്നല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതു, മാർ
ക്സിസത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടിയാണ്. മാർക്സിസ
ത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗേത്തയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മറ്റു ജനവി
ഭാഗങ്ങേളയും വിജയത്തിേലക്ക് നയിക്കുന്നത്.

















10 മാർക്സിസം പഠിക്കുക.
അതുെകാണ്ട് ചിട്ടേയാടും നിഷ്കർഷേയാടുംകൂടി മാർക്സി
സം പഠിക്കാൻ നിങ്ങളിേലാേരാരുത്തരും തയ്യാറാവ
ണം. ഇതിനായി ഓേരാ വിേല്ലജിലും മാർക്സിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി
ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിൽെവച്ചു മാർക്സിസ
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും പ്രസംഗങ്ങളും ചർച്ചകളും
നടത്തുകയും െചയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മലബാറിൽ
പേലടത്തും ഇേപ്പാൾതെന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകൾ
സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ, ഇന്നെത്ത സ്ഥിതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ െകാണ്ടു
മാത്രം മാർക്സിസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം േനടാൻ കഴിയുെമന്ന്
കരുതരുത്. ഓേരാ പ്രവർത്തകനും സ്വന്തമായി വാ
യിച്ചു പഠിക്കുക കൂടിേവണം. മാർക്സിസത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ പല പുസ്തകങ്ങളും
മലയാളത്തിൽ തെന്നയുണ്ട്. അവെയല്ലാം ശരിക്ക് ഉപ
േയാഗിക്കുക. ആദ്യമായി മാർക്സും എംഗൽസും കൂടിെയ
ഴുതിയ സുപ്രസിദ്ധമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ എടു
ക്കാം. െലനിൻ ദിനത്തിനു മുമ്പായി അത് നിങ്ങൾ വാ
യിച്ചുതീർക്കുക. വ്യക്തമാവാത്തവേയാ മനസ്സിലാവാ
ത്തവേയാ ആയ ഭാഗങ്ങെളപ്പറ്റി എഴുതിേച്ചാദിക്കുക.
’നവയുഗം’ വഴിയായി ആവശ്യമായ സഹായം നൽകു
ന്നതാണ്.
അേതാെടാപ്പംതെന്ന ഇന്നെത്ത സാർവ്വേദശീയവും േദ
ശീയവുമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ േവ
ണ്ടി ”േദശാഭിമാനി’, ’നവയുഗം’ എന്നിവയും ഇംഗ്ലീഷറി
യുന്നവർ ’ന്യൂ ഏജ്’ കൂടിയും പതിവായി വായിേക്കണ്ട
താവശ്യമാണ്. അവ നിങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയവും ആശയപര
വുമായ കഴിവുകെള വർദ്ധിപ്പിക്കും.
പേക്ഷ, ഒരുകാര്യം പ്രേത്യകം ഓർമ്മിക്കണം. കുെറ പു
സ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും വായിച്ചുെവന്നതുെകാണ്ട് മാത്രം
മാർക്സിസം പഠിച്ചുെവന്ന് പറയാൻവയ്യ. കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാ
നിെഫേസ്റ്റാ, ക്യാപിറ്റൽ തുടങ്ങിയ മാർക്സിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങ
െളല്ലാം കാണാപാഠം പഠിച്ചാൽകൂടി മാർക്സിസം പഠി
ച്ചുെവന്നു പറയാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
തത്വവും പ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണ് മാർ
ക്സിസത്തിെന്റ കാതൽ. ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്ര
വർത്തനങ്ങളും മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയി
ണക്കുന്നതിലുള്ള ൈവദഗ്ദ്ധ്യമാണ് റഷ്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിെയ വിജയത്തിെലത്തിച്ചത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
യുെട പരിപാടി നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങ
െള മാർക്സിസംെകാണ്ട് രൂപെപ്പടുത്തുകയും ശക്തിെപ്പ
ടുത്തുകയും ഫലപ്രദമാക്കുകയുമാണ് നമ്മളിവിെട െച
േയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. പുസ്തകപാരായണവും പത്രവാ
യനയും അതിനു സഹായകമാവണം. പാർട്ടിപരിപാ
ടി നടപ്പിൽ വരുത്തിെക്കാണ്ട് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിലാ
െക മാറ്റം വരുത്താൻ േവണ്ടി ജനങ്ങെള അണിനിരത്തു
ന്നതിനുള്ള ഒരായുധെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് മാർക്സിസം പഠി
േക്കണ്ടത് എന്നു സാരം.
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വളർത്തുക

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി െമമ്പർമാർ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ
പരിപാടി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ജനങ്ങളാെക
പ്രവർത്തിക്കണം. ജനങ്ങളുെട ശക്തിെയ ആശ്രയിച്ചാ
ണ് പരിപാടിയുെട വിജയം കിടക്കുന്നത്. ഇവിെടയാ
ണ് െതാഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ജന
വിഭാഗങ്ങളുെട അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിയുള്ള
പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെടയും അതിനു േവണ്ടിയുള്ള ബഹുജന
സംഘടനകളുെടയും പ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത്. അടിയ
ന്തരാവശ്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിലൂെട
യും സമരങ്ങളിലൂെടയും ശക്തിേയറിയ ബഹുജനപ്ര
സ്ഥാനങ്ങളും ബഹുജന സംഘടനകളും െകട്ടിപ്പടുക്ക
ണം. കമ്പനി പൂട്ടലിനും െതാഴിലില്ലായ്മക്കും എതിരായും
തരിശിനു േവണ്ടിയും സാമ്രാജ്യവാദികളുെട യുദ്ധസംരം
ഭങ്ങൾെക്കതിരായി സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു
േവണ്ടിയും മറ്റുമുള്ള അടിയന്തിര പ്രശ്നങ്ങളുെട പിന്നിൽ
ജനങ്ങെളയാെക അണിനിരത്തണം. ഇതാണ് ഇന്ന്
അടിയന്തിരമായി െചേയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനായി േട്രഡ് യൂണിയനുകൾ, കിസാൻസഭകൾ,
മുതലായ ബഹുജന സംഘടനകെള പതിന്മടങ്ങ് ശക്തി
െപ്പടുേത്തണ്ടതുണ്ട്. യുവജന സംഘടനകൾ, വിദ്യാർ
ത്ഥി യൂണിയനുകൾ, കലാസമിതികൾ, പുേരാഗമന
സാഹിത്യ സംഘടനകൾ, േസ്പാർട്സ് ക്ലബ്ബുകൾ, വാ
യനശാലകൾ മുതലായവയും സംഘടിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങ
െന നാനാതരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട ജനങ്ങെള അണി
നിരത്തുകയും അവരുെട സംഘടിതശക്തി വളർത്തുക
യും െചയ്യണം.

















12 ബഹുജനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ

പാർട്ടിയുെട പങ്ക്

ജനങ്ങളുെട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള
പ്രേക്ഷാഭങ്ങെളയും സമരങ്ങെളയും നയിക്കുേമ്പാൾ
എേങ്ങാട്ടാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നതിെന സംബന്ധിച്ച
വ്യക്തതയുണ്ടാവണം. ഇന്നെത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ
ത്തെന്ന േനടാവുന്നിടേത്താളം അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ
േനടിെയടുേക്കണ്ടതാവശ്യം തെന്ന. പേക്ഷ, അത്രമാ
ത്രം േപാരാ. അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള
പ്രേക്ഷാഭങ്ങെള രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിെന്റ പ്രശ്നവുമായി
കൂട്ടിയിണേക്കണ്ടതുണ്ട്. അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്ക് േവ
ണ്ടിയുള്ള പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിലൂെടയും സമരങ്ങളിലൂെടയും
ജനങ്ങളുെട േബാധവും ശക്തിയും സംഘടനയും വളർ
ത്തിെക്കാണ്ട് േകാൺഗ്രസ് ഭരണമവസാനിപ്പിക്കാനും
പുതിെയാരു ജനാധിപത്യഭരണം സ്ഥാപിക്കാനും േവ
ണ്ടിയുള്ള സമരത്തിന് അവെര തയ്യാറാേക്കണ്ടതുണ്ട്.
ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, പ്രേത്യകിച്ചും െതാഴിലാളി
കളുെടയും മറ്റു മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുമിടയിൽ,
ലക്ഷ്യത്തിേലക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും അതിെന സംബന്ധിച്ച
ആശയ വ്യക്തതയുമുണ്ടാക്കണം. ബൂർഷ്വാസി പ്രചരി
പ്പിക്കുന്ന നുണകൾക്കും പിന്തിരിപ്പൻ ആശയഗതികൾ
ക്കുെമതിരായി ഇടവിടാെത സമരം െചയ്തുെകാണ്ട് ജന
ങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയേബാധത്തിെന്റ നിലവാരമുയർത്തണം.
േകാൺഗ്രസ് േനതാക്കന്മാരും വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാരും
മറ്റു പിന്തിരിപ്പന്മാരും പറഞ്ഞുപരത്തുന്ന നുണകൾ
ക്ക് അപ്പേപ്പാൾ മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങളിേലാേരാരു
ത്തർക്കും സാധിക്കണം. അതിനായി നിങ്ങളുെടതെന്ന
രാഷ്ട്രീയേബാധം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം.
എന്നാലേല്ല ജനങ്ങളുെട േബാധമുയർത്താൻ കഴിയൂ.
ഈ കടമയുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടായിരിക്ക
ണം ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങെള നയിക്കുകയും, ബഹുജ
നസംഘടനകെള ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും ജനാധിപത്യമു
ന്നണി െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും െചേയ്യണ്ടത്. ഈ സർവ്വപ്ര
ധാനമായ കടമ നിർവ്വഹിക്കണെമങ്കിൽ സുശക്തവും
മാർക്സിസത്തിലടിയുറച്ചതുമായ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർ
ട്ടി െകട്ടിപ്പടുക്കണെമന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു
കടമയാണ്. ഇതിന് നിങ്ങളിേലാേരാരുത്തരുെടയും
സഹായസഹകരണങ്ങളും ത്യാഗപൂർണമായ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളും ആവശ്യമാണ് എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
അതുെകാണ്ട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ ശക്തിെപ്പടുത്തുക;
പാർട്ടിയുെട താത്വികാടിസ്ഥാനമായ മാർക്സിസം പഠി
ക്കുക.

















13 നമ്മൾ വിജയിക്കും
സാർവ്വേദശീയവും േദശീയവുമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ
നമുക്കനുകൂലമാണ്. േസാഷ്യലിസത്തിെന്റയും ജനാ
ധിപത്യത്തിെന്റയും സമാധാനത്തിെന്റയും ശക്തികൾ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളർന്നുവരികയാണ്. ഒരുഭാഗത്ത്
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരി
ക്കാനാവാത്തവിധം മൂർച്ഛിച്ചുവരുേമ്പാൾ, േലാകത്തി
െന്റ മൂന്നിെലാരു ഭാഗത്ത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെടയും
െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റയും േനതൃത്വത്തിൽ നടക്കു
ന്ന പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ അനുദിനം ശക്തിെപ്പ
ടുന്നു. േകാളനികൾ സാമ്രാജ്യവാദികൾെക്കതിരായ
പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം
ശക്തിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുെട രാജ്യത്തിെല ജനങ്ങൾ
തെന്ന കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയേബാധേത്താെട മുേന്നറാൻ
തുടങ്ങിയിരിക്കയാണ്.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ നമ്മുെട ജനങ്ങൾക്ക് സുഖസംപൂർ
ണവും സംസ്കാര സമ്പന്നവുമായ ഒരു ഭാവിയുണ്ടാക്കാൻ
േവണ്ടി േപാരാടുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട സാധ്യത
കൾ മുെമ്പന്നേത്തക്കാളുമധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
അേതാെടാപ്പം നമ്മുെട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വർദ്ധി
ച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന് മറക്കരുത്. ഈ ഉത്തരവാദിത്വം അഭിമാ
നാർഹമാംവിധം നിറേവറ്റാൻ നമുക്കു സാധിക്കണം.
അതിനാവശ്യമായ കഴിവും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക
യാണ് നമ്മുെട കടമ.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മനുഷ്യൻ
2. മാർക്സിസത്തിന് ഒരു മുഖവുര
3. കമ്യൂണിസം എന്ത്, എന്തിന്, എങ്ങിെന?
4. വർഗ്ഗസമരവും ഭരണകൂടവും
5. മാർക്സിസത്തിെന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം
6. മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം
7. മാർക്സിസവും കുടുംബജീവിതവും
8. േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും
9. കമ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും
10. മാർക്സിസവും ആധുനികശാസ്ത്രവും

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3x
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

