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I
പതിമൂന്നാം ലിേയാ മാർപാപ്പഎഴുതുകയാണ്:

‘െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും മുതലാളിവർഗ്ഗവും തമ്മിൽൈന�
സർഗ്ഗികമായിത്തെന്നശത്രുതയിലാെണന്നും ധനവാ�
ന്മാരും േവലക്കാരും പരസ്പരം പടെവട്ടിക്കഴിയുവാൻ
പ്രകൃതിയാൽ തെന്ന ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവരാ�
െണന്നുമുള്ളധാരണഎത്രേയാ യുക്തിവിഹീനവും വാ�
സ്തവവിരുദ്ധവുമാകുന്നു…മനുഷ്യേഗാത്രത്തിെന്റഅവയ�
വെപ്പാരുത്തംഅതിെല ഓേരാ അവയവങ്ങളുെടയും
ശരിയായഘടനയുെട ഫലമായിരിക്കുന്നതുേപാെല
തെന്ന. രാഷ്ട്രീയേഗാത്രത്തിെന്റ െപാരുത്തം പാലിക്കു�
ന്നതിനും ഇപ്പറഞ്ഞ രണ്ടുവർഗ്ഗങ്ങൾ (െതാഴിലാളിക�
ളും മുതലാളികളും)ഐക്യത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും
കഴിയണെമന്നുള്ളതാണ് പ്രകൃതി െചയ്തിരിക്കുന്നക്ര�
മീകരണം…അവർ തമ്മിൽ നിരന്തരം േപാരാടുകയാ�
െണങ്കിേലാ,കുഴപ്പവും െകാടിയ കിരാതത്വവുമായിരി�
ക്കും അതിെന്റഅവശ്യഫലം. ഇങ്ങെനയുള്ളകലാപ�
െത്തതടുക്കുന്നതിനും ഉന്മൂലനം െചയ്യുന്നതിനും ൈക്ര�
സ്തവ വ്യവസ്ഥിതികൾക്കുള്ളശക്തി വിസ്മയനീയവും
വിവിധവുമാണ്’.

(േനരും െനാവാരും, മലയാളതർജ്ജമ േപജ് 21-22)

ഇതു തെന്നയാണ് േകാൺഗ്രസ് േനതാക്കന്മാരുെടയും
ബൂർഷ്വാപത്രങ്ങളുെടയും ഗാന്ധിസത്തിെന്റ പ്രേണതാ�
ക്കളുെടയും അഭിപ്രായം. കൃപാലിനിയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
വർഗ്ഗസഹകരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഗാന്ധിജി
േസ്നഹത്തിെന്റ പ്രവാചകനും വർഗ്ഗസമരത്തിൽ വിശ്വ�
സിക്കുന്ന മാർക്സ് വിേദ്വഷത്തിെന്റ പ്രവാചകനുമാണ്!
േകാൺഗ്രസിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി�
യിലൂെട ഗാന്ധിസത്തിെലത്തിേച്ചർന്ന ജയപ്രകാശ്-
അേശാകേമത്താ പ്രഭൃതികളാകെട്ട ഇക്കാര്യത്തിൽ
കൃപലാനിയുെടയും വിേനാബ ഭാേവയുെടയും ശിഷ്യത്വ�
മാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇവരുെടെയല്ലാം അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരുപിടി ഗൂഢാ�
േലാചനക്കാരായ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട കുത്തിത്തിരിപ്പാ�
ണ് വർഗ്ഗസമരം; േസാവിയറ്റു യൂണിയനും കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടികളുമാണ് വർഗ്ഗസമരം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്! മാർക്സ്
പറഞ്ഞു, ‘വർഗ്ഗസമരമുണ്ടാവെട്ട’!അതുെകാണ്ട് വർഗ്ഗ�
സമരമുണ്ടായി—ഇതാണവരുെട പ്രചാരേവല.

മാർക്സല്ല വർഗ്ഗസമരം കണ്ടുപിടിച്ചത്

പേക്ഷ, വാസ്തവെമന്താണ്? േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ നി�
ലവിൽവരുന്നതിെനത്രേയാ മുമ്പ്,കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�
കൾആവിർഭവിക്കുന്നതിെനത്രേയാ മുമ്പ്, വർഗ്ഗസമര�
ങ്ങൾ നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്.എന്തിന്, മുതലാളിത്തമാ�
വിർഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതെന്ന വർഗ്ഗസമരമുണ്ടായിരു�
ന്നു.അടിമകളുെടയും അടിയാളരുെടയും കൃഷിക്കാരുെട�
യും കലാപങ്ങൾ ചരിത്രത്തിെന്റഏടുകളിൽ നിറഞ്ഞു�
കിടക്കുന്നു. മുതലാളിത്തം തെന്ന നാടുവാഴികൾെക്ക�
തിരായ വർഗ്ഗസമരത്തിലൂെടയാണ് അധികാരത്തിൽ
വന്നത്.

സമുദായത്തിൽ വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങളുമുെണ്ടന്ന
സത്യംആദ്യമായി തുറന്നുപറഞ്ഞത് മാർേക്സാ എം�
െഗൽേസാഅല്ല.അവർക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ധന�
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും വർഗ്ഗസമരെത്ത
അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് 18-ാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിലും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആരംഭത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്നസ്മിത്ത്, റിക്കാർേഡാ തു�
ടങ്ങിയ ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളായി
പിരിഞ്ഞതിെന്റസാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം വിവരിക്കുക�
യുണ്ടായി. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽ തിയർ,
ഗിേസാ തുടങ്ങിയഫ്രഞ്ചുചരിത്രകാരന്മാർ മുതലാളി�
വർഗ്ഗവും നാടുവാഴി വർഗ്ഗവും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമരമാ�
ണ് ബൂർഷ്വാവിപ്ലവെമന്നു ചൂണ്ടക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി.
എന്നാൽബൂർഷ്വാധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ബൂർഷ്വാച�
രിത്രകാരന്മാർക്കും വർഗ്ഗങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനകാരണ�
ങ്ങെളപ്പറ്റിയാകെട്ട,അവയുെട ഗതിക്രമെത്തപ്പറ്റിയാ�
കെട്ട, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.എന്നല്ല, മുതലാ�
ളിയും നാടുവാഴിയും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമരെത്തഅം�
ഗീകരിക്കുകയും ന്യായീകരിക്കുകയും െചയ്തഅേത ചി�
ന്തകന്മാർ െതാഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള വർ�
ഗ്ഗസമരെത്തനിേഷധിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. മാർക്സും
എംഗൽസും സമുദായത്തിൽ നടമാടുന്ന വർഗ്ഗസമര�
ത്തിെന്റസ്വഭാവെത്തയുംഅടിസ്ഥാനകാരണങ്ങേളയും
വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിേശാധിച്ചു. വർഗ്ഗസമരം ഉൽപ്പാദ�
നത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട നിലവാരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടി�
രിക്കുന്നെതങ്ങിെനെയന്നുംഅതിെന്റഅനിവാര്യഫല�
െമെന്തന്നും വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് അവർ വർഗ്ഗങ്ങളുെട
ഭൗതികാടിസ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കി. മാർക്സ് തെന്ന പറയു�
ന്നു:

“ആധുനികസമുദായത്തിൽ വർഗ്ഗങ്ങളുെണ്ടേന്നാ
അവ തമ്മിൽസമരങ്ങൾ നടക്കുന്നുെണ്ടേന്നാ കണ്ടു�
പിടിച്ചതിലുള്ള േമന്മ ലഭിേക്കണ്ടത് എനിക്കല്ല.എനി�
െക്കത്രേയാ മുമ്പുതെന്ന വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ ചരിത്ര�
പരമായ വളർച്ചെയപ്പറ്റി ബൂർഷ്വാചരിത്രകാരന്മാരും
വർഗ്ഗങ്ങളുെട സാമ്പത്തികഘടനെയപ്പറ്റി ബൂർഷ്വാധ�
നശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.ഞാൻ
പുതുതായി െചയ്തത് താെഴ പറയുന്നകാര്യങ്ങൾ െതളി�
യിക്കുക മാത്രമാണ്.

1. വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൽപാദനത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട ചരി�
ത്രപരമായഏെതങ്കിലും ഘട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പ�
ട്ടിരിക്കും.

2. വർഗ്ഗസമരം അനിവാര്യമായും െതാഴിലാളി വർഗ്ഗ�
ത്തിെന്റസർവ്വാധിപത്യത്തിെലത്തിേച്ചരുന്നു.

3. ഈസർവ്വാധിപത്യമാകെട്ട,എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങേളയു�
മവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു വർഗ്ഗരഹിത സമുദായംസ്ഥാ�
പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം മാത്രമാണ്”.

(മാർക്സ്: െവെഡെമയക്കുള്ളകത്ത്)

വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യം

നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള പരിേശാധി�
ച്ചുെകാണ്ട് മുതലാളിത്തസമുദായം ഉത്ഭവിക്കുകയും വള�
രുകയും ഒടുവിൽ നാശത്തിേലക്ക് നീങ്ങുകയും െചയ്യുന്ന�
െതങ്ങിെനെയന്ന് മാർക്സ് തെന്റ ക്യാപിറ്റൽഎന്നഗ്ര�
ന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ട�
ങ്ങെളആശ്രയിച്ചല്ല, വസ്തുനിഷ്ഠമായ ധനശാസ്ത്ര നിയ�
മങ്ങെളഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ
സിദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയിച്ചത്. ധനശാസ്ത്രം സദാചാരശാസ്ത്ര�
മല്ല.അതുെകാണ്ട് മുതലാളിത്തം നല്ലേതാ ചീത്തേയാ,
ഉചിതേമാ അനുചിതേമാ എന്ന ധാർമ്മികപ്രശ്നമല്ല മാർ�
ക്സിെന്റ പരിേശാധനയ്ക്ക് വിേധയമായത്.

“തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ ദാരിദ്ര്യം”എന്നപുസ്തകത്തിൽഎം�
െഗൽസ് എഴുതുന്നു:

“ബൂർഷ്വാധനശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ഉല്പന്നങ്ങ�
ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവയുണ്ടാക്കുന്ന െതാഴിലാളികൾ�
ക്കു ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത് ‘അനീതിയാണ്,ഇതിങ്ങിെന�
യാവാൻ പാടില്ല’എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാെണങ്കിൽ
അതിന് ധനശാസ്ത്രവുമായി യാെതാരുബന്ധവുമില്ല.
ഈസാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുെട സദാചാര�
േബാധത്തിെനതിരാെണന്നപ്രഖ്യാപനം മാത്രമാവും
അത്.അതുെകാണ്ട് മാർക്സ് തെന്റ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാ�
ന്തങ്ങൾക്ക് ഇതിെനയല്ല, മറിച്ച് മുതലാളിത്ത വ്യവ�
സ്ഥെയഅനിവാര്യമായും തട്ടിമറിയ്ക്കാൻ േവണ്ടി നമ്മു�
െട കൺമുമ്പിൽ ദിവേസന വളർന്നുവരുന്നശക്തിക�
െളയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്”.

സമുദായത്തിെന്റ ചരിത്രപരമായ ഗതിക്രമെത്തവസ്തു�
നിഷ്ഠമായി വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് മുതലാളിത്ത�
വ്യവസ്ഥനാശത്തിേലക്ക് നീങ്ങുന്നെതങ്ങിെനെയന്ന്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും മുതലാളിത്തെത്തനശിപ്പിക്കാനുള്ള
ശക്തികൾ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽത്തെന്ന
വളർന്നു വന്നെതങ്ങിെനയാണ് െവളിെപ്പടുത്തുകയുമാ�
ണ് അേദ്ദഹം െചയ്തത്.

അേപ്പാൾ വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നതി�
െന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർആഗ്രഹിക്കുന്നതുെകാണ്ടല്ല.ആളു�
കളുെട ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിലല്ല,സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതി�
കളിലാണ്, വർഗ്ഗസമരങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനമാരാേയ�
ണ്ടത്. വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങളും മനുഷ്യെന്റ ഇച്ഛാ�
ശക്തിക്കതീതമായി നിലെകാള്ളുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. മാർക്സിന് അവെയസൃഷ്ടിക്കാ�
േനാ വത്തിക്കാന് അവെയ നശിപ്പിക്കാേനാ കഴിയില്ല
—ഇതാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റ നിലപാട്.

വർഗ്ഗകലഹെത്തതടുക്കുന്നതിനും ഉന്മൂലനം െചയ്യുന്ന�
തിനും ൈക്രസ്തവസഭയ്ക്കുള്ളശക്തി വിസ്മയനീയവും
വിവിധവുമാെണന്ന് വത്തിക്കാൻ പറയുന്നു.എന്നിട്ടും
വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്?
വത്തിക്കാൻ മുതൽ ജയപ്രകാശ് വെരയുള്ള േനതാക്ക�
ന്മാർ ദിവേസനെയേന്നാണം ഉപേദശങ്ങളുംആഹ്വാ�
നങ്ങളും പാസ്സാക്കിയിട്ടും െതാഴിലാളികൾ പണിമുടക്കു�
ന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? കൃഷിക്കാർ നിലത്തിന്നുേവണ്ടി
പ്രേക്ഷാഭം കൂട്ടുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്?

മാർക്സിസം മറുപടി പറയുന്നു: വർഗ്ഗസമരങ്ങളുണ്ടാകുന്ന�
ത് വർഗ്ഗങ്ങളുള്ളതുെകാണ്ടാണ്. വർഗ്ഗങ്ങളുേള്ളടേത്താ�
ളം കാലം വർഗ്ഗസമരങ്ങളുമുണ്ടാകും.

വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനകാരണം

വർഗ്ഗങ്ങെളന്നുെവച്ചാെലന്താണ്? െലനിൻ പറയുന്നു:

“ചരിത്രപരമായി നിർണയിക്കെപ്പടുന്നസാമൂേഹ്യാല്പാ�
ദന വ്യവസ്ഥയിലുള്ളസ്ഥാനമനുസരിച്ച് പരസ്പരം വ്യ�
ത്യസ്തങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള വലിയ ജനവിഭാഗങ്ങെള�
യാണ് വർഗ്ഗങ്ങൾഎന്നുപറയുന്നത്. ഉല്പാദേനാപക�
രണങ്ങളുമായുള്ള (പലേപ്പാഴും നിശ്ചിതങ്ങളും നിയമ�
ങ്ങളാൽ രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പടുന്നവയുമായ)അവരു�
െട ബന്ധങ്ങൾ,സാമൂഹ്യസംഘടനയിൽഅവർ വഹി�
ക്കുന്നപങ്ക്,അവർക്കു ലഭിക്കുന്നസാമൂഹ്യസ്വത്തിെന്റ
ഓഹരിയുെട േതാതും അതു േനടുന്ന രീതികളും,ഇെതാ�
െക്കയാണ് അവെര തമ്മിൽ േവർതിരിക്കുന്നത്. വർഗ്ഗ�
ങ്ങെളന്നത് ജനങ്ങളുെട ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. നിർദ്ദിഷ്ടമായ
സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിലുള്ള വ്യത്യസ്തസ്ഥാ�
നങ്ങൾ കാരണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെറ്റാരു ഗ്രൂപ്പിെന്റഅദ്ധ്വാ�
നെത്തതട്ടിെയടുക്കുന്നു’.

ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടുന്ന വർഗ്ഗം സ്വന്തം അദ്ധ്വാനശക്തി�
യുപേയാഗിച്ച് സ്വത്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.അവയുെട
സിംഹഭാഗവും ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥ�
ന്മാരായ ചൂഷകരുെട വർഗ്ഗം തട്ടിെയടുക്കുന്നു.ഈൈവ�
രുദ്ധ്യമാണ് വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളഅനിവാര്യമായ
സമരത്തിനടിസ്ഥാനം.

അങ്ങെന ഉല്പാദനരീതിയിൽ നിന്നാണ് വർഗ്ഗങ്ങളും
വർഗ്ഗസമരങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നത്. ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥ ഒരു
പ്രേത്യകവർഗ്ഗത്തിെന്റ കീഴിലായിരിക്കുന്നിടേത്താളം,
ഉല്പാദനശക്തികൾഏെതങ്കിലുെമാരു വർഗ്ഗത്തിെന്റ
ലാഭത്തിനുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുേന്നടേത്താളം,
വർഗ്ഗസമരവും അനിവാര്യമായിരിക്കും. േനെരമറിച്ചു വർ�
ഗ്ഗങ്ങളില്ലാതാവുേമ്പാൾ വർഗ്ഗസമരവും അന്തർദ്ധാനം
െചയ്യും.

വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ല

വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾഎെന്നന്നും നിലനിൽക്കണെമന്ന്
ആഗ്രഹിക്കുകയുംഅേതസമയത്ത് വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ
പാടിെല്ലന്ന് കല്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ചിലആളുകളുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന് വത്തിക്കാെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽസ്വ�
കാര്യസ്വത്തുടമാവകാശം ശാശ്വതവും സ്വാഭാവികവും
പ്രകൃതിസഹജവും ൈദവീകവുമാണ്. േപാപ്പ് ലിേയാ മൂ�
ന്നാമെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ “ൈദവത്തിെന്റസനാതന�
മായ നിയമത്തിേന്റയും ശക്തിയുെടയും കീഴിൽ” നടക്കു�
ന്ന മനുഷ്യന് “നിലത്തിെല ഫലങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിലം�
തെന്നയും” ഉടമെപ്പടുത്തിെവയ്ക്കാവുന്നതാണ്. (േനരും
െനാവാരും, േപജ് 8)

ഇന്നെത്തഅസമത്വങ്ങളും ധനികദരിദ്രേഭദങ്ങളും എെന്ന�
ന്നും നിലനിൽക്കുെമന്നും നിലനിൽക്കണെമന്നും വാദി�
ച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം പറയുകയാണ്:

“മനുഷ്യപ്രകൃതിക്ക് അത്യന്തം അനുരൂപവും മർത്ത്യവം�
ശത്തിെന്റസമാധാനത്തിനും ൈസ്വരത്തിനും ഏറ്റവും
ഉപകൃതവുമാെണന്നുള്ളനിലയിൽസ്വകാര്യസ്വത്തുടമ�
യുെട പ്രമാണത്തിന് എല്ലാ യുഗങ്ങളിേലയും നടപടി�
െകാണ്ട് സമ്പൂജ്യത സിദ്ധിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു”.

ചരിത്രസത്യങ്ങൾെക്കതിരായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണി�
ത്.എെന്തന്നാൽസ്വകാര്യ സ്വത്തുടമയും വർഗ്ഗങ്ങളു�
മില്ലാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നാണ് ചരിത്രം
പറയുന്നത്. പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം എന്ന േപരിലറിയെപ്പ�
ടുന്ന പ്രാചീന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽസ്വകാര്യ സ്വത്തു�
ടമേയാ വർഗ്ഗങ്ങേളാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലത്തിേന്മൽ
സമൂഹത്തിെലഎല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും തുല്യമായഅധി�
കാരമാണുണ്ടായത്.എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും െപാതുസ്വ�
ത്തുക്കളായിരുന്നു. ധനിക ദരിദ്ര േഭദമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും സമന്മാരായിരുന്നു.അക്കാലത്ത്
െപാതുവുടമാവകാശം മർത്ത്യവംശത്തിെന്റസമാധാന�
ത്തിനും ൈസ്വരത്തിനും ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായിരുന്നു�
െവന്ന് ചരിത്രം െതളിയിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഉല്പാദനശക്തി�
കൾ വളർന്നേപ്പാൾഈസ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം േനരിട്ടു. സ്വ�
കാര്യസ്വത്ത് തലെപാന്തിച്ചു. ഗണവും ഗണവും തമ്മിലും
േഗാത്രവും േഗാത്രവും തമ്മിലും യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായി. യുദ്ധ�
ത്തിൽ േതാൽപ്പിക്കെപ്പട്ടവർ വിജയികളുെട അടിമക�
ളായി പണി െചയ്യിക്കെപ്പട്ടു. സമുദായത്തിലാദ്യമായി
അടിമകൾ ഉടമകൾഎന്നിങ്ങെന രണ്ടു വ്യത്യസ്തവർഗ്ഗ�
ങ്ങൾആവിർഭവിച്ചു.

അടിമയ്ക്ക് തെന്റസ്വന്തം ജീവിതെത്തനിലനിർത്താനാ�
വശ്യമായതിലും കൂടുതൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം.
എന്നാേല മിച്ചമുള്ളത് ഉടമയ്ക്ക് ചൂഷണം െചയ്യാൻ കഴി�
യൂ.അങ്ങെനസ്വന്തം ജീവസന്ധാരണത്തിനാവശ്യമാ�
യതിേനക്കാൾ കൂടുതൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക�
വണ്ണം ഉല്പാദനശക്തികൾ വളർന്നുകഴിയുേമ്പാൾ മാത്ര�
േമ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ മെറ്റാരു വിഭാഗെത്തഅടി�
ച്ചമർത്തിെവയ്ക്കാൻശ്രമിക്കൂ.ആഅതിർത്തിവെര ഉല്പാ�
ദനശക്തികൾ വളർന്നിട്ടിെല്ലങ്കിൽ,അടിമകൾഅദ്ധ്വാ�
നിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് അവരുെട ഉപേയാഗത്തിനു മാത്ര�
േമ തികയൂഎങ്കിൽ, ഉടമെയ്ക്കന്തു മിച്ചമാണുണ്ടാവുക?
അതുെകാണ്ടാണ് പ്രാകൃതകാലത്ത് വർഗ്ഗങ്ങളില്ലാതിരു�
ന്നത്.അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് ഉല്പാദനശക്തികൾ
വളർന്നുവന്നേപ്പാൾ വർഗ്ഗങ്ങളാവിർഭവിച്ചതും.

അടിമത്തവ്യവസ്ഥയാണ് ചരിത്രത്തിെല ഒന്നാമെത്ത
വർഗ്ഗസമുദായം. ഉല്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയുെട
ഫലമായി അടിമകളും ഉടമകളും തമ്മിലുള്ളസമരം ഫ്യൂ�
ഡൽവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വഴിമാറിെക്കാടുത്തു. നാടുവാഴിയും
അടിയാളനും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമരമാണ് ഫ്യൂഡലി�
സം.അേനകം കർഷകലഹളകളുണ്ടായി. ഫ്യൂഡൽവ്യ�
വസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലാണ് മുതലാളിത്തം വളരാൻ തുടങ്ങിയത്.
മുതലാളിവർഗ്ഗവും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും തമ്മിൽ നടന്ന
സമരങ്ങളും ഫ്യൂഡൽവാഴ്ചെയ്ക്കതിരായ വിപ്ലവങ്ങളുമാണ്
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുെട വിജയത്തിന് വഴിെതളിയി�
ച്ചത്.

വിരുദ്ധതാൽപ്പര്യങ്ങളുെട അനിവാര്യഫലം

മുതലാളിവർഗ്ഗേത്താെടാപ്പം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവുംആവിർ�
ഭവിച്ചു. വിരുദ്ധതാല്പര്യങ്ങേളാടുകൂടിയഈ രണ്ടുവർഗ്ഗ�
ങ്ങളും തമ്മിലുള്ളസമരം ചരിത്രത്തിലുടനീളംസ്ഥലം
പിടിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുകാണാം.

ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥയിൽ വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യ�
സ്ത പങ്കാണുള്ളത്. ഒരു വർഗ്ഗം ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളു�
െട ഉടമസ്ഥന്മാർഅവെരആശ്രയിക്കാെത മെറ്റ വർഗ്ഗ�
ത്തിന് ഉല്പാദനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കാൻ വയ്യ.
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളിേന്മലുള്ളസ്വകാര്യ ഉടമാവകാ�
ശമാണ് വർഗ്ഗസങ്കീർണമായഎല്ലാ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�
കളുെടയും െപാതുസ്വഭാവം.ഈെപാതുസ്വഭാവമാണ്
വർഗ്ഗചൂഷണത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനം. സമുദായത്തിെല
ഒരു വിഭാഗം ചൂഷണം െചയ്യുന്നവർ, മേറ്റ വിഭാഗം ചൂഷ�
ണം െചയ്യെപ്പടുന്നവർ.

ചൂഷണം െചയ്യുന്നവരുെടയും ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടുന്നവ�
രുെടയും താല്പര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.

വിവിധ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലു�
ള്ളസ്വകാര്യ സ്വത്തുടമാവകാശമാണുള്ളത്.അതുെകാ�
ണ്ട് വർഗ്ഗചൂഷണത്തിെന്റ രീതികളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.
അടിമത്തവ്യവസ്ഥയിൽഅടിമകളും,ഫ്യൂഡൽ വ്യവ�
സ്ഥയിൽഅടിയാളരും, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ
െതാഴിലാളികളുമാണ് ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടുന്നത്.

അടിമകെള കഴിയുന്നിടേത്താളം ചൂഷണം െചയ്തുസ്വ�
ത്തുണ്ടാക്കണെമന്നാണ് ഉടമകളാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചൂഷ�
ണത്തിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നതും േമാചനം േനടണെമന്ന്
അടിമകളുംആഗ്രഹിക്കുന്നു.ഈവ്യത്യസ്ത താല്പര്യങ്ങ�
ളിൽ നിന്നാണ് വർഗ്ഗസമരമുണ്ടാകുന്നത്.

നാടുവാഴിയും അടിയാളനും തമ്മിലുള്ളസമരമാണ് ഫ്യൂ�
ഡലിസത്തിെന്റസവിേശഷത. കാരണം,അടിയാള�
െന ചൂഷണം െചയ്യുന്നപ്രഭുവിേന്റയും മർദ്ദനത്തിൽ നി�
ന്ന് രക്ഷേനടാനാഗ്രഹിക്കുന്നഅടിയാളെന്റയും താല്പര്യ�
ങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.

മുതലാളിത്തത്തിൽ മുതലാളിയും െതാഴിലാളിയും വ്യത്യ�
സ്ത വർഗ്ഗങ്ങളാണ്. മുതലാളി ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളു�
െട ഉടമസ്ഥൻ; െതാഴിലാളി മുതലാളിയുെട ഉല്പാദേനാ�
പകരണങ്ങളുപേയാഗിച്ച് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നകൂലിേവല�
ക്കാരൻ. രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളുെടയും താല്പര്യം പരസ്പര വിരു�
ദ്ധമായതിനാലാണ് വർഗ്ഗസമരം അനിവാര്യമായിത്തീ�
രുന്നത്.

മുതലാളിക്കു മുതലാളിയായി നിൽക്കണെമങ്കിൽ െതാ�
ഴിലാളി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മിച്ചമൂല്യം ചൂഷണം െചേയ്ത
മതിയാവൂ.അതുേപാെല െതാഴിലാളിക്ക് െതാഴിലാളി�
െയങ്കിലുമായി തുടരണെമങ്കിൽ, മുതലാളിെക്കതിരായി
േപാരാടിേയ കഴിയൂ. ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉട�
മസ്ഥന്മാരായ മുതലാളികളും ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടുന്ന
െതാഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ളസമരങ്ങൾ മുതലാളിത്ത�
ത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിലുടനീളം കാണാം. വർഗ്ഗാധിഷ്ഠിത�
മായ ഉല്പാദനബന്ധങ്ങെള മാറ്റിമറിച്ച് വർഗ്ഗരഹിതമായ
ഒരുസമുദായംസ്ഥാപിച്ചാലല്ലാെത വർഗ്ഗസമരം സാമൂ�
ഹ്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയില്ല.

മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ ഉല്പാദനശക്തികൾ മുെമ്പാ�
രിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നു. പേക്ഷ, വളർന്നുകഴിഞ്ഞഈഉൽപാദനശക്തിക�
ളും ലാഭെത്തഅടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഉല്പാദനബന്ധ�
ങ്ങളും തമ്മിൽ െപാരുത്തമില്ല. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജന�
ങ്ങളാണ് ഉല്പാദനം നടത്തുന്നത്. പേക്ഷ, ഉല്പാദേനാ�
പകരണങ്ങളും ഉല്പന്നങ്ങളും ഒരുപിടി മുതലാളികളുെട
സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. ഉല്പാദനശക്തികളും ഉൽപാദന�
ബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ളഈൈവരുദ്ധ്യമാണ് മുതലാ�
ളികളും െതാഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമരത്തി�
െന്റഅടിസ്ഥാനം.ഈൈവരുദ്ധ്യം മൂർച്ഛിക്കുന്നതിെന്റ
ഫലമായിട്ടാണ് െതാഴിലാളിവിപ്ലവം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടു�
ന്നത്.

ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യം

വർഗ്ഗങ്ങളുെടആവിർഭാവവും വർഗ്ഗസമരങ്ങളും സാമൂ�
ഹ്യവളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായിരുന്നു. ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിൽ
പ്രവൃത്തിവിഭജനവും സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയും വർഗ്ഗങ്ങ�
ളുമുണ്ടായതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ഉല്പാദനശക്തികൾ
വളരുകയും മനുഷ്യൻ പുേരാഗമിക്കുകയും െചയ്തത്. ഭൂരി�
പക്ഷക്കാരായ മർദ്ദിതരുെട അദ്ധ്വാനഫലം ചൂഷണം
െചയ്തിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ ഉടമകൾ�
ക്ക് കച്ചവടം,സയൻസ്,തത്വശാസ്ത്രം,കല,സാഹി�
ത്യം എന്നിവയിേലർെപ്പടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.
എംെഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, ‘അടിമത്തവ്യ�
വസ്ഥയുെട പരിതഃസ്ഥിതികെള നിദാനമാക്കിെക്കാ�
ണ്ടാണ് നമ്മുെട രാഷ്ട്രീയവും ബുദ്ധിപരവുമായ സകല
വളർച്ചയുമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്…ഈഅർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക്
പറയാം, ‘പ്രാചീനകാലെത്തഅടിമത്തവ്യവസ്ഥയുണ്ടാ�
യിരുന്നിെല്ലങ്കിൽആധുനിക േസാഷ്യലിസവുമില്ല’.

സമരത്തിലൂെടയാണ് സമുദായം വികസിക്കുന്നത്; മനു�
ഷ്യൻഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുന്നത്. ഒരുസ്വത്തുടമ വ്യവസ്ഥയു�
െടസ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരു സ്വത്തുടമ വ്യവസ്ഥയാവിർഭവി�
ക്കുന്നത് പുതിയ വർഗ്ഗങ്ങളുെടആവിർഭാവേത്താടുകൂടി�
യാണ്. ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിൽ േമധാവിത്വം േനടാൻേവ�
ണ്ടി സമരം െചയ്യുന്നപുതിയ വർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുള്ള
ഭരണാധികാരി വർഗ്ഗെത്തതട്ടിനീക്കി തങ്ങളുെട സ്വ�
ന്തം േമധാവിത്വംസ്ഥാപിക്കുകയും പുതിയ ഉല്പാദന
ബന്ധങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇങ്ങെനയാണ്
അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുെടസ്ഥാനത്ത് ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥ�
യാവിർഭവിച്ചത്. ഇങ്ങെനതെന്നയാണ് ഫ്യൂഡൽ വ്യവ�
സ്ഥെയ തട്ടിത്തകർത്തത്. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുയർ�
ന്നുവന്നത്.

ആദ്യകാലത്ത് മുതലാളികളിൽ നിന്നു കൂടുതൽ കൂലി കി�
ട്ടാേനാ പ്രവൃത്തിസയമം ചുരുക്കാേനാ മറ്റു ജീവിതാവശ്യ�
ങ്ങൾ േനടാേനാ േവണ്ടി മാത്രമാണ് െതാഴിലാളികൾ
സമരം നടത്തുന്നത്.എന്നാൽഅവരുെട ശക്തി വർ�
ദ്ധിക്കുംേതാറും സമരത്തിെന്റ രൂപം മാറുന്നു. ഉൽപാദ�
നശക്തികൾ ഇത്രയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടും െതാഴിലില്ലായ്മ�
യും പട്ടിണിയും നിലനിൽക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാെണന്ന്
അവർ സ്വയം േചാദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഉൽപാദേനാപ�
കരണങ്ങെള മുതലാളികളുെട കയ്യിൽനിന്നു പിടിെച്ചടു�
ത്ത് െപാതുസ്വത്താക്കിയാൽ മാത്രേമ തങ്ങൾക്ക് രക്ഷ�
യുള്ളുെവന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�
െന്റ ഉല്പാദന ബന്ധങ്ങെള തകർത്ത് േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിക്കാൻഅവർ തയ്യാറാവുന്നു. ഇങ്ങെനയാണ് മു�
തലാളിത്ത വ്യവസ്ഥെയ തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ട് േസാ�
ഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുയർന്നുവന്നത്.

പ്രാചീനകാലത്ത് ഉടമകളും അടിമകളും തമ്മിൽ പിന്നീ�
ട് നാടുവാഴികളും അടിയാളരും തമ്മിൽ,അതിനുേശഷം
മുതലാളിയും െതാഴിലാളിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങെന വർഗ്ഗ�
സമരം ഇടവിടാെത തുടർന്നുേപായിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാ�
ക്കളുെട ഉപേദശങ്ങൾേക്കാ വത്തിക്കാന്മാരുെട കല്പ�
നകൾേക്കാ വർഗ്ഗസമരെത്തതടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
പ്രാകൃത കമ്യൂണിസെമാഴിച്ച് നാളിതുവെര നിലനിന്നി�
ട്ടുള്ളഎല്ലാ സമുദായങ്ങളുെടയും ചരിത്രം വർഗ്ഗസമര�
ത്തിെന്റ ചരിത്രമാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാവിൽ
മാർക്സും എംെഗൽസും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

“സ്വതന്ത്രനുംഅടിമയും,കുലീനനും ഹീനനും, ജന്മി�
യും അടിയാനും, െതാഴിൽ േമസ്തിരിയും േവലക്കാ�
രും—ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനും—
തീരാൈവരികളായി നിന്ന് ചിലേപ്പാൾ ഒളിഞ്ഞും ചി�
ലേപ്പാൾ െതളിഞ്ഞും ഇടതടവില്ലാെത േപാരാട്ടം നട�
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമുദായത്തിെന്റയാെകയുളള വിപ്ലവ�
പരമായ പുനഃസംഘടനയിേലാ മത്സരിക്കുന്ന വർഗ്ഗ�
ങ്ങളുെട െപാതുനാശത്തിേലാആണ്ഈ േപാരാട്ടം
ഓേരാ അവസരത്തിലും െചെന്നത്തിയിട്ടുള്ളത്”.

െതാഴിലാളി സമരത്തിെന്റ പ്രേത്യകത

എന്നാൽ, െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റസമരത്തിന് ഒരു
പ്രേത്യകതയുണ്ട്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വർഗ്ഗസമരങ്ങെള�
ല്ലാം തെന്ന ഒരു ചൂഷണരീതിയുെടസ്ഥാനത്ത് മെറ്റാ�
രു ചൂഷണരീതി നടപ്പിൽ വരുത്താേനസഹായിച്ചുള്ളൂ.
െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റസമരമാകെട്ട മുതലാളിത്ത�
െത്തതട്ടിത്തകർത്ത് േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കുകയും
അങ്ങെന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യുകെയ�
ന്നസമ്പ്രദായംതെന്നഎെന്നേന്നക്കുമായി അവസാനി�
പ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ െപാതുസ്വത്താവുകയും കൂ�
ലിേവലേയയും ലാഭേത്തയുംഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ
ഉല്പാദനസമ്പ്രദായത്തിെന്റസ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങളുെട
ആവശ്യങ്ങെളഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ പുതിയ ഉൽപാ�
ദന സമ്പ്രദായംസ്ഥാപിതമാവുകയും െചയ്താൽ മാത്ര�
േമ ഉല്പാദനശക്തികെള ഇനിയും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താൻ
കഴിയൂ.അതുെകാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിെനതിരായി
െപാരുതുന്ന െതാഴിലാളികളുെട വിജയം മനുഷ്യസമു�
ദായത്തിെന്റ മുഴുവൻ വിജയമായിരിക്കും.

സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു: ‘മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾസാ�
ധാരണമായി ഭരണകൂടെമന്ന കപ്പലിെന്റഅമരത്തിൽ�
നിന്ന് ഒരുകൂട്ടം ചൂഷകന്മാെര മാറ്റി മെറ്റാരുകൂട്ടം ചൂഷക�
ന്മാെര പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. ചൂഷകന്മാർ
മാറും. പേക്ഷ, ചൂഷണം നിലനിൽക്കും.അടിമകളുെട
േമാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽഅതാണുണ്ടായത്.അടി�
യാളരുെട ലഹളകൾ നടന്ന കാലത്ത് അതാണുണ്ടാ�
യത്. ഇംഗ്ലണ്ട്,ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളി�
െല ‘മഹത്തായ’സുപ്രസിദ്ധ വിപ്ലവങ്ങളുെട കാലത്ത്
അതാണുണ്ടായത്.ഈവിപ്ലവങ്ങളിൽ നിെന്നല്ലാം
താത്വികമായി വ്യത്യാസെപ്പട്ടതാണ് ഒേക്ടാബർ വിപ്ല�
വം.അതിെന്റ ലക്ഷ്യം ഒരുതരത്തിലുള്ള ചൂഷണം മാ�
റ്റി മെറ്റാരുതരത്തിലുള്ള ചൂഷണംസ്ഥാപിക്കുകയല്ല,
ഒരു വിഭാഗം ചൂഷകരുെടസ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരു വിഭാഗം
ചൂഷകെര പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയല്ല; േനെരമറിച്ച്, മനുഷ്യൻ
മനുഷ്യെന്റ േമൽ നടത്തുന്നഎല്ലാ ചൂഷണങ്ങളുംഅവ�
സാനിപ്പിക്കുകയാണ്’.

െതാഴിലാളി വർഗ്ഗം തങ്ങളുെട സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കു�
േവണ്ടി മാത്രമല്ല, മനുഷ്യ സമുദായത്തിെന്റ മുഴുവൻ താ�
ല്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയാണ് േപാരാടുന്നത്. ഒരു വർഗ്ഗ�
ത്തിെന്റ ഭരണംസ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതമാക്കാനല്ല, വർഗ്ഗങ്ങ�
െളത്തെന്നഅവസാനിപ്പിക്കുവാനും വർഗ്ഗരഹിതമായ
ഒരുസമുദായഘടന െകട്ടിപ്പടുക്കുവാനും േവണ്ടിയാണ്
സമരം നടത്തുന്നത്. െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ വർഗ്ഗ�
സമരം വർഗ്ഗസമരങ്ങെളയും വർഗ്ഗങ്ങെളത്തെന്നയും
അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളസമരമാണ്. സമുദായത്തിൽ
നിന്ന് ഹിംസയും ചൂഷണവുമവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു പുതിയ
മനുഷ്യെനസൃഷ്ടിക്കുവാനും സാമൂഹ്യജീവിതെത്തയാ�
െക ഒരു പുതിയ പതനത്തിേലക്ക് ഉയർത്താനും േവ�
ണ്ടിയാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ജനങ്ങെള വിപ്ലവത്തി�
േലക്ക് നയിക്കുന്നത്.

വർഗ്ഗസമരെമന്ന യാഥാർത്ഥ്യെത്തഅവഗണിച്ചുെകാ�
ണ്ടും വർഗ്ഗങ്ങെള നിലനിർത്താൻ േവണ്ടിയുള്ള വർ�
ഗ്ഗസഹകരണസിദ്ധാന്തങ്ങൾപ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടും
ഈപരിപാടി നിറേവറ്റാനാവില്ല. മർദ്ദകനും മർദ്ദിത�
നും തമ്മിൽ, ചൂഷകനും ചൂഷിതനും തമ്മിൽ,പരസ്പരം
േസ്നഹിച്ചുെകാണ്ടും സഹകരിച്ചുെകാണ്ടും ജീവിക്കണെമ�
ന്നസിദ്ധാന്തം വർഗ്ഗേമധാവിത്വെത്ത നിലനിർത്താൻ
മാത്രമുള്ളസിദ്ധാന്തമാണ്.

െചന്നായസ്വന്തം ഇഷ്ടേത്താടുകൂടി തെന്റ പല്ലും നഖ�
ങ്ങളും ഒരിക്കലുമുേപക്ഷിക്കില്ല. മുതലാളിവർഗ്ഗം സ്വന്തം
ഇഷ്ടേത്താടുകൂടി ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് അന്തർദ്ധാനം െച�
യ്കയില്ല. വർഗ്ഗേമധാവിത്വമവസാനിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗരഹിത�
സമുദായംസ്ഥാപിച്ചാലല്ലാെത വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
െവറുപ്പും വിേദ്വഷവുമവസാനിക്കുകയില്ല. മുതലാളിത്ത�
ത്തിെന്നതിരായ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റസമരങ്ങളി�
ലൂെടയല്ലാെത, മുതലാളിത്തെത്തതട്ടിത്തകർക്കാനുള്ള
വിപ്ലവത്തിലൂെടയല്ലാെത, ചൂഷണവും മർദ്ദനവുമില്ലാത്ത
വർഗ്ഗരഹിതമായ സമുദായംസ്ഥാപിക്കാനാവില്ല.

അേപ്പാൾ, മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടിയു�
ള്ള വർഗ്ഗസമരം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യു�
ന്നസമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ളസമര�
മാണ്;യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട അടിത്തറയിൽ മനുഷ്യെന്റ
സുഖവും സംതൃപ്തിയും െകട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ളസമരമാ�
ണ്.

അടിമത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഉടമകളും അടിമകളും; നാടു�
വാഴിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ നാടുവാഴികളും അടിയാളരും;
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളികളും െതാഴിലാ�
ളികളും—ഇവയാണ് ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളഅടി�
സ്ഥാനവർഗ്ഗങ്ങൾ. ഓേരാ ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിലും
അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങേളയുള്ളൂ.എങ്കി�
ലുംഈഅടിസ്ഥാനവർഗ്ഗങ്ങളിൽ തെന്ന പലേപ്പാഴും
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗ്രൂപ്പുകളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ താല്പര്യ�
ങ്ങളും കാണെപ്പട്ടുെവന്നുവരും. ഉദാഹരണത്തിന് അടി�
മത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉടമകളും അടിമകളും തമ്മിലുള്ള
സമരങ്ങേളാെടാപ്പംതെന്ന ‘കുലീന’ന്മാരായ ഉടമകളും
ജനാധിപത്യവാദികളായ ഉടമകളും തമ്മിലുള്ളസമ�
രങ്ങളും നടമാടിയിരുന്നു. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ
മുതലാളികളും െതാഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ളസമരങ്ങൾ
മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത്; മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വ്യത്യസ്ത�
വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളസമരങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്യൂ�
ഡൽ വ്യവസ്ഥയുെടഅവശിഷ്ടങ്ങളായ നാടുവാഴികളും
മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുതലാ�
ളികൾക്ക് നാടുവാഴികൾെക്കതിരായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്.
എങ്കിലും ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യുന്നകാര്യത്തിൽ
അവർ നാടുവാഴികളുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നു. ഇതിനുപുറെമ
ൈകേവലക്കാർ,സ്വതന്ത്രകൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ ഇട�
ത്തരക്കാരുമുണ്ട്.അവരും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ
ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടുന്നവരാണ്.അദ്ധ്വാനിക്കുന്നഎല്ലാ
ജനവിഭാഗങ്ങേളയും സ്വന്തം െകാടിക്കീഴിലണിനിരത്തി�
െക്കാണ്ടാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം മുേന്നറുന്നത്.

വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ രൂപങ്ങൾ

വർഗ്ഗസമരെമന്നത് െവറും സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടിയുള്ളസമരമല്ല. രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവും
മതപരവും സാഹിത്യപരവുമായ പല രൂപങ്ങളുംൈക�
െക്കാണ്ടുെകാണ്ട് എല്ലാ സാമൂഹ്യരംഗങ്ങളിലും അതു
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയരംഗമാണ് സർവ്വ�
പ്രധാനം. െതാഴിലാളികളുെട അധ്വാനശക്തി ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞവിലക്ക് വാങ്ങി ഏറ്റവുമധികം ലാഭമുണ്ടാക്കാ�
നാണ് മുതലാളികൾശ്രമിക്കുന്നത്.അതിെനതിരായ
സമരമാണ് സാമ്പത്തികരംഗത്തിൽപ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന�
ത്. സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിയുള്ളസമരങ്ങ�
ളിലൂെട െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം സംഘടിക്കുകയും ശക്തിെപ്പ�
ടുകയും െചയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രീയാധികാരം കിട്ടിയാലല്ലാെത
തങ്ങളുെട അവകാശങ്ങേളയും താല്പര്യങ്ങേളയും സംര�
ക്ഷിക്കാനാവിെല്ലന്ന് സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലൂെട അവർ
മനസ്സിലാക്കുന്നു.അങ്ങെനസാമ്പത്തികാവകാശങ്ങൾ�
ക്കു േവണ്ടിയുള്ളസമരം രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിനു േവണ്ടി�
യുള്ളസമരമായി മാറുന്നു. െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ
സമരം െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള
സമരമാെണന്ന് മാർക്സും എംെഗൽസുമാണ് ആദ്യമായി
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വ�
ന്തം താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനും അധ്വാനിക്കുന്ന
ജനവിഭാഗങ്ങെള കൂടുതൽ ചൂഷണം െചയ്യാനും േവണ്ടി
മുതലാളി വർഗ്ഗം മർദ്ദനങ്ങെള മാത്രമല്ലഅഭയം പ്രാപി�
ക്കുന്നത്;അവർആശയപരമായ പ്രചാരേവലകൾസം�
ഘടിപ്പിക്കുന്നു.

മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിന് മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റആശയ�
ങ്ങളുള്ളതുേപാെല െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന് െതാഴിലാ�
ളി വർഗ്ഗത്തിെന്റആശയങ്ങളുമുണ്ട്.അതിനാൽ,സാമ്പ�
ത്തികരംഗത്തിെലന്നേപാെലതെന്നആശയമണ്ഡല�
ത്തിലും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും മുതലാളിവർഗ്ഗവും തമ്മിലു�
ള്ളസംഘട്ടനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ�
െയ മാറ്റാൻ േവണ്ടിയുള്ളസമരത്തിൽആശയങ്ങൾ�
ക്ക് അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണുള്ളത്. വിപ്ലവക�
രമായ ഒരുസിദ്ധാന്തമില്ലാെത വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനമില്ല
എന്നു മാർക്സിസം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ വിപ്ലവപ്പാർട്ടി

മുതലാളി വർഗ്ഗത്തിെനതിരായ സമരം നടത്താൻ േവ�
ണ്ടി െതാഴിലാളികൾസ്വന്തം സംഘടനകളുണ്ടാക്കുന്നു.
െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റഏറ്റവും ഉയർന്നരൂപത്തിലു�
ള്ളസംഘടനയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. െതാഴിലാളി�
വർഗ്ഗത്തിെന്റ മുന്നണിപ്പടയാണത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�
കളുെട േനതൃത്വത്തിലാണ് വിവിധരാജ്യങ്ങളിെല െതാ�
ഴിലാളികൾഅധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങെളെയല്ലാം
അണിനിരത്തിെക്കാണ്ട് മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെനതിരായി
സമരം നടത്തുകയും മുതലാളിത്തെത്തതട്ടിത്തകർത്ത്
േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും െചയ്യുന്നത്. സാമൂഹ്യ�
വളർച്ചയുെട വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി�
െക്കാണ്ട് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗെത്തനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള
ഒരു പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വമിെല്ലങ്കിൽ വിജയകരമായ
വിപ്ലവം നടത്തുകസാധ്യമല്ല എന്നുചരിത്രം പഠിപ്പിക്കു�
ന്നു. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
ചരിത്രം എന്നസുപ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽസഖാവ് സ്റ്റാ�
ലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:

“സൗകര്യവാദത്തിെന്റ നിഴൽ തീണ്ടാത്തതും സന്ധി�
പ്രിയന്മാേരാടും പരാജയമേനാഭാവക്കാേരാടും ഒരി�
ക്കലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് നിൽക്കാത്തതും മുതലാളിമാേരാടും
അവരുെട ഭരണയന്ത്രേത്താടും വിപ്ലവകരമായ നയ�
മനുഷ്ഠിക്കുന്നതുമായ ഒരു െതാഴിലാളിപ്പാർട്ടിയുെണ്ട�
ങ്കിൽ മാത്രേമ െതാഴിലാളിവിപ്ലവം വിജയകരമാവുക�
യുള്ളൂ; െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം വിജയകരമാവു�
കയുള്ളൂ. ഇതാണ് പാർട്ടിയുെട ചരിത്രം നെമ്മ പഠിപ്പി�
ക്കുന്നആദ്യെത്തപാഠം.
ഇത്തരെമാരു പാർട്ടിേയാടുകൂടാെത െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ�
െത്ത െവറുെത വിടുകയാെണങ്കിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ�
ത്തിന് വിപ്ലവകരമായ േനതൃത്വം െകാടുക്കാതിരിക്കുക
എന്നർത്ഥമാണ്. വിപ്ലവകരമായ േനതൃത്വം അതിനു
െകാടുക്കാതിരിക്കുകയാെണങ്കിൽ െതാഴിലാളി വിപ്ലവ�
പ്രസ്ഥാനെത്ത മുഴുവൻ കുളത്തിലിറക്കുകെയന്നർത്ഥ�
മാണ്. ഇതാണ് പാർട്ടിയുെട ചരിത്രം നെമ്മ പഠിപ്പി�
ക്കുന്നത്.
മാർക്സിസത്തിലും െലനിനിസത്തിലും േവരുറച്ച ഒരു പു�
തിയതരം പാർട്ടിക്ക് മാത്രേമ—സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിനുേവണ്ടി
നിലെകാള്ളുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്രേമ—മുതലാളിവർഗ്ഗവുമായി
സുനിശ്ചിതസമരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനു െതാഴിലാളി�
വർഗ്ഗെത്ത ഒരുക്കുകൂട്ടാനും െതാഴിലാളിവിപ്ലവത്തിെന്റ
വിജയെത്തസംഘടിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കുവാനും ത്രാണിയുള്ള
ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്രേമ—ഇത്തരെമാരു പാർട്ടിയാ�
വാൻ കഴിയുകയുള്ളുെവന്നാണ് പാർട്ടിയുെട ചരിത്രം
നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചുതരുന്നത്”.



       

II
അധികാരത്തിൽനിന്ന്സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരായാൽ മുതലാ�
ളിവർഗ്ഗം ശാന്തിമന്ത്രം ജപിച്ചു മിണ്ടാതിരിക്കില്ല. െപാ�
യ്േപ്പായഅധികാരം വീെണ്ടടുക്കാൻേവണ്ടി അവർ മര�
ണക്കളി കളിക്കും. പുതിയ ഭരണെത്തഎതിർക്കാനും
വീണ്ടും തങ്ങളുെട അധികാരംസ്ഥാപിക്കാനുംേവണ്ടി
എല്ലാത്തരം ഗൂഢാേലാചനകളും നടത്തും.അവരുെട ഗൂ�
ഢാേലാചനകേളയും എതിർപ്പുകേളയും േനരിടാനുള്ള
ഒരുപകരണമാണ് െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം.

െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം

മുതലാളിത്തെത്തതട്ടിത്തകർത്ത് േസാഷ്യലിസം െക�
ട്ടിപ്പടുക്കണെമങ്കിൽ െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം കൂടി�
േയ കഴിയൂ എന്ന് മാർക്സ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.അത്തരെമാ�
രു സർവ്വാധിപത്യമാണ് 1917െല ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവ�
ത്തിന് േശഷം റഷ്യയിൽസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്. േസാവി�
യറ്റ് ഭരണം എന്ന േപരിലാണ് ആസർവ്വാധിപത്യം
അറിയെപ്പട്ടത്.

െലനിൻ പറയുന്നു:

“മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് കമ്യൂണിസത്തിേലക്കുള്ള
പരിവർത്തനഘട്ടം ഒരു ചരിത്രദശെയയാകത്തെന്ന
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.ഈകാലഘട്ടം അവസാനി�
ക്കുന്നതുവെര തങ്ങളുെട െപായ്േപ്പായ പദവി പുനഃ�
സ്ഥാപിക്കാെമന്ന് ചൂഷകന്മാർക്ക് െകാതിയുണ്ടാവം.
ഈെകാതി ക്രമത്തിൽഅതിനുള്ളപരിശ്രമമായി
രൂപാന്തരെപ്പടും.ആദ്യെത്തകടുത്തപരാജയത്തിനു�
േശഷം,തങ്ങെളേപ്പാെഴങ്കിലുംസ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാേകണ്ടി�
വരുെമന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചൂഷകവർ�
ഗ്ഗക്കാർഅത് സംഭവിച്ചുെവന്ന് വിശ്വസിക്കുകയില്ല.
അേതപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻേപാലും അവർ കൂട്ടാക്കില്ല.
ഇേതവെര യാെതാരു െസാല്ലയുമില്ലാെത മധുരമധുര�
മായ സുഖജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരും ഇന്ന് െപെട്ടന്ന്
‘സാധാരണക്കാരാ’ൽ നിർദ്ധനതയിേലക്ക് പിടിച്ചു�
തള്ളെപ്പട്ടവരുമായ തങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങൾക്ക് േവ�
ണ്ടി െപായ്േപ്പായസ്വർഗ്ഗം വീെണ്ടടുക്കാനായിഈ
േതാൽവി പറ്റിയ ചൂഷകന്മാർ പത്തിരട്ടി ഉശിേരാടും
നൂറിരട്ടി വർദ്ധിച്ച േകാപേത്താടുംകൂടി േപാരാടും…”

മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റഈഭ്രാന്തുപിടിച്ച പ്രതി വിപ്ലവ�
ശ്രമങ്ങെള പരാജയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു േസാഷ്യലിസം
െകട്ടിപ്പടുക്കണെമങ്കിൽ െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം
അത്യന്താേപക്ഷിതമാണ്.

എന്താണ് െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യെമന്നുെവച്ചാൽ?
വിപ്ലവത്തിൽ േതാല്പിക്കെപ്പട്ടതിനുേശഷം വീണ്ടും അധി�
കാരത്തിെലത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന മുതലാളിത്തശക്തിക�
െള അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു മർദ്ദേനാപകരണമാണ�
ത്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റഎല്ലാഅവശിഷ്ടങ്ങെളയും തു�
ടച്ചുനീക്കിെക്കാണ്ട് ജനങ്ങെള വർഗ്ഗരഹിതമായ കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിേലക്ക് നയിക്കാൻസഹായിക്കുന്ന
ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഒരുസവിേശഷരൂപമാണത്.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം െതാഴിലാളി വിപ്ലവത്തി�
െന്റ ഉപകരണമാണ്,ആയുധമാണ്;അതിെന്റഏറ്റ�
വും പ്രധാനെപ്പട്ട രക്ഷാകവചമാണ്.സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാ�
ക്കെപ്പട്ട ചൂഷകരുെട പ്രതിേരാധെത്തതച്ചുതകർക്കാ�
നും, െതാഴിലാളിവിപ്ലവെത്തപൂർണ്ണമാക്കത്തക്കവിധം
അതിെന്റ േനട്ടങ്ങെളഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും, െതാഴിലാ�
ളി വിപ്ലവെത്ത േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ പരിപൂർണ്ണവിജ�
യംവെര എത്തിക്കാനുംേവണ്ടി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടആയുധ�
മാണത്. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റസർവ്വാധിപത്യമി�
ല്ലാെതതെന്ന വിപ്ലവംെകാണ്ടുമാത്രം ബൂർഷ്വാസിെയ
േതാല്പിക്കാനും അതിെനഅധികാരത്തിൽനിന്ന് പുറ�
ന്തള്ളാനും സാധിക്കും. പേക്ഷ, വിപ്ലവം വളർന്നുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപ്രേത്യകഘട്ടത്തിൽ,ഏറ്റവും പ്രാധാ�
ന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷാകവചെമന്ന നിലയ്ക്ക് െതാഴി�
ലാളിസർവ്വാധിപത്യത്തിെന്റ രൂപത്തിലുള്ളസവിേശ�
ഷമായ ഒരായുധം സൃഷ്ടിയ്ക്കാത്തപക്ഷംബൂർഷ്വാസിയു�
െട പ്രതിേരാധെത്തതകർത്തുതരിപ്പണമാക്കാേനാ,
സ്വന്തം വിജയെത്തനിലനിർത്താേനാ, േസാഷ്യലിസ�
ത്തിെന്റഅവസാനവിജയത്തിേലക്ക് മുേമ്പാട്ടുേപാകു�
വാേനാ അതിന് സാദ്ധ്യമാവില്ല”.

െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യത്തിന് നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള
മൂന്നുപ്രധാന കടമകെളെന്തന്ന് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

1. വിപ്ലവം മൂലം െപാളിഞ്ഞുപാളീസ്സായ ജന്മി-മുതലാ�
ളിമാരുെട എതിർപ്പിെന െപാളിക്കുക. മുതലാളി�
ത്തം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻേവണ്ടി അവർ നടത്തുന്ന
ഓേരാ പരിശ്രമേത്തയും തടയുക.

2. െതാഴിെലടുക്കുന്നവെരെയല്ലാം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ�
ത്തിന് ചുറ്റും അണിനിരത്തത്തക്കവണ്ണം നിർമ്മാണ�
പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും വർഗ്ഗങ്ങെളത്ത�
െന്ന ഇല്ലാതാക്കാൻസമർത്ഥമായ രീതിയിൽഈ
പ്രവൃത്തി തുടരുകയും െചയ്യുക.

3. വിപ്ലവെത്തആയുധം ധരിപ്പിക്കുകയും സാമ്രാജ്യത്വ�
ത്തിെനതിരായി സമരം നടത്താനുള്ള വിപ്ലവൈസ�
ന്യം സംഘടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുക.

സമുദായത്തിെലഎല്ലാഅംഗങ്ങളുെടയും അവകാശാ�
ധികാരങ്ങെള ഒരുേപാെല കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു
സ്ഥാപനമല്ല െതാഴിലാളിവർഗ്ഗാധിപത്യം. ഒരു വർഗ്ഗ�
ത്തിെന്റ-െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ- ഭരണകൂടമാണ്.
മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്നതിരായ ഭരണകൂടമാണത്. െല�
നിൻ പറയുന്നു:

“െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യെമന്നത് പരിപൂർണ്ണ ജനാ�
ധിപത്യം,എല്ലാവരുെടയും ജനാധിപത്യം-ദരിദ്രേന്റ�
െതന്നേപാെല ധനികെന്റയും ജനാധിപത്യം-ആകാൻ
നിവൃത്തിയില്ല; െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം ഒരു പു�
തിയ രീതിയിൽ-ദരിദ്രർക്കും െതാഴിെലടുക്കുന്നവർക്കും
െപാതുവിൽ- ജനാധിപത്യപരമായിരിക്കണം.അതു
ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ ബൂർഷ്വാസിെക്കതിരായ സർ�
വ്വാധിപത്യമായിരിക്കണം”.

മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ േവ�
ണ്ടി മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെനതിരായി നടത്തെപ്പടുന്ന,
മുതലാളിത്തത്തിെന്റഎല്ലാഅവശിഷ്ടങ്ങേളയും തുടച്ചു�
നീക്കാൻ േവണ്ടി നടത്തെപ്പടുന്ന, ഒരുസർവ്വാധിപത്യ�
മാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭരണകൂടം.

േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കണെമങ്കിൽ െതാഴിലാളി�
സർവ്വാധിപത്യം കൂടിേയ കഴിയൂ.എന്നുെവച്ചാൽ, മുത�
ലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭരണമവസാനിപ്പിച്ച് െതാഴിലാളി�
വർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭരണംസ്ഥാപിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ
യാെതാരുസംശയവുമില്ല.എന്നാൽഈപുതിയ ഭര�
ണകൂടത്തിെന്റ രൂപംസ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യ�
ത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. 1917െല ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തി�
നുേശഷം റഷ്യയിൽ േസാവിയറ്റുകളുെട രൂപത്തിലാണ്
െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം ഉയർന്നുവന്നത്.അേത
രൂപമല്ല പിന്നീടു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത്.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം കിഴക്കൻ യൂ�
േറാപ്പിലും മധ്യയൂേറാപ്പിലും ജനകീയ ജനാധിപത്യങ്ങ�
ളാണാവിർഭവിച്ചത്. ജനകീയജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങൾ
േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തു െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ജനകീയജനാധിപത്യത്തിെന്റ രൂപത്തിലാണ് അവിട�
ങ്ങളിൽ െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന�
ത്.

മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭരണകൂടം

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങ�
ളിൽ മാത്രമല്ല, മുതലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലു�
ള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഭരണകൂടമുണ്ട്. മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�
െന്റ താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരുപകരണ�
മാണത്.

സമുദായത്തിലുള്ളഎല്ലാഅംഗങ്ങേളയും ഒരുേപാെല
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്—ഒരുസ്ഥാപ�
നമാണ്—മുതലാളിത്തത്തിെല ഭരണകൂടെമന്നും ‘നി�
യമവും സമാധാനവും പാലിക്കുക’എന്ന ഒേര ഉേദ്ദ�
ശേത്താടുകൂടി ‘നിഷ്പക്ഷ’മായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്
അത് െചയ്യുന്നെതന്നും ബൂർഷ്വാസി പ്രചാരേവല െച�
യ്യാറുണ്ട്.എന്നാൽ വാസ്തവെമന്താണ്? ‘നിയമവും
സമാധാനവും പലിക്കുക’െയന്ന േപരിൽ നിലവിലുള്ള
വർഗ്ഗവിഭജനേത്തയും വർഗ്ഗേമധാവിത്വേത്തയും കാത്തു�
രക്ഷിക്കുകയാണത് െചയ്യുന്നത്. നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യ�
വ്യവസ്ഥിതിെയഎതിർക്കാനുള്ളഏതുപരിശ്രമേത്ത�
യും അതുബലം പ്രേയാഗിച്ചു തടയുന്നതു കാണാം.

ബൂർഷ്വാ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗവെണ്മൻറും മന്ത്രിസഭകളും നി�
യമ സഭകളുമുണ്ട്. പേക്ഷ,അവയിെലാന്നുമല്ല യഥാർ�
ത്ഥമായ രാഷ്ട്രീയാധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്.
മന്ത്രിസഭകളും നിയമസഭകളും ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗ�
ത്തിെന്റ താല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരാവാത്തിടേത്താളം കാ�
ലം കുഴപ്പെമാന്നുമില്ല. തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന നിയമസ�
ഭാ െമമ്പർമാരും മന്ത്രിമാരുമാണ് രാജ്യെത്ത ഭരിക്കുന്ന�
ത് എന്ന വ്യാേമാഹത്തിന്സ്ഥാനമുണ്ട്.എന്നാൽആ
നിയമസഭകേളാ മന്ത്രിമാേരാ ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തി�
െന്റ താൽപര്യങ്ങെള സാരമായി അപകടെപ്പടുത്തുന്ന
ഏെതങ്കിലുെമാരു നടപടി സ്വീകരിക്കെട്ട.അേപ്പാൾ
കാണാം ഭരണകൂടത്തിെന്റ യഥാർത്ഥരൂപം. നിയമസ�
ഭകൾ പിരിച്ചുവിടെപ്പടും. മന്ത്രിമാർ അറസ്റ്റു െചയ്യെപ്പടും.
സായുധേസനകൾ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട പ്രതിനിധിസഭ�
കെള ഇടിച്ചുെപാളിക്കും.

പ്രായപൂർത്തി േവാട്ടവകാശമുണ്ട് എന്നതുെകാണ്ടുമാ�
ത്രംഈസ്ഥിതി മാറുകയില്ല. നാേലാ അേഞ്ചാ െകാല്ല�
ത്തിെലാരിക്കൽ ജനങ്ങൾെക്കല്ലാം േവാട്ടു െചയ്യാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവും.അത്രയും നല്ലതുതെന്ന.അതുെകാ�
ണ്ട് ഉല്പാദനക്രമത്തിൽ േമധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന ഭര�
ണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിെന്റഅധികാരാതിർത്തിയ്ക്ക് േകാ�
ട്ടെമാന്നും തട്ടില്ല. പ്രായപൂർത്തി േവാട്ടവകാശംെകാണ്ടു
ജനങ്ങളുെട പ്രതിനിധികൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ�
േപാലും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് അവർ തങ്ങളുെട അധികാ�
രമുേപക്ഷിക്കിെല്ലന്ന് ചരിത്രത്തിെലഅേനകമേനകം
സംഭവങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നു.

അതുെകാണ്ടാണ് െലനിൻ പറയുന്നത്:

‘മുതലാളിത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയിൽഏറ്റവും ജനാധി�
പത്യപരമായ ഭരണത്തിൻകീഴിൽ കൂടി ഗവണ്മൻറ്
രൂപീകരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളല്ല, േറാത്ത് ഷീൽഡ്മാരും
സ്റ്റീൻസ്സുകളും േറാക്ക് െഫല്ലർമാരും േമാർഗൻമാരു�
മാണ്. മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിലുള്ള ജനാധിപത്യം
മുതലാളിത്തജനാധിപത്യമാണ്.അതിെന്റഅടിസ്ഥാ�
നം ചൂഷിതരായബഹുജനങ്ങളുെട അവകാശങ്ങെള
കർശനമായി ചുരുക്കലാണ്,അത് ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്ന�
തിരായിട്ടുള്ളതാണ്. െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യത്തിൻ�
കീഴിൽ മാത്രമാണ് ചൂഷിതർക്ക് യഥാർത്ഥ ‘സ്വാത�
ന്ത്ര്യ’ങ്ങളുണ്ടാവുന്നതും െതാഴിലാളികൾക്കും കർഷ�
കർക്കും രാജ്യഭരണത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പെങ്കടു�
ക്കാൻസാദ്ധ്യമാകുന്നതും.
“മുതലാളിത്തത്തിനു കീഴിൽ ചൂഷിതർക്കുയഥാർത്ഥ
‘സ്വാതന്ത്ര്യ’ങ്ങളില്ല, ഉണ്ടാകാൻ നിവൃത്തിയുമില്ല…
മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ ബഹുജനങ്ങൾയഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ രാജ്യഭരണത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്നില്ല,പെങ്ക�
ടുക്കാൻസാദ്ധ്യവുമല്ല. െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യ�
ത്തിൻകീഴിലുള്ള ജനാധിപത്യം െതാഴിലാളിജനാധി�
പത്യമാണ്, ചൂഷിതഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ ജനാധിപത്യമാ�
ണ്.അതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം ചൂഷണം െചയ്യുന്ന ന്യൂനപക്ഷ�
ത്തിെന്റഅവകാശം കർശനമായി ചുരുക്കലാണ്.ആ
ന്യൂനപക്ഷത്തിെന്നതിരാണത്”.

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭര�
ണകൂടമുള്ളതുേപാ ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ നാടുവാഴി വർഗ്ഗ�
ത്തിെന്റ ഭരണകൂടവുമുണ്ട്. നാടുവാഴി വർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭര�
ണകൂടെത്തതട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ടാണ് മുതലാളിമാർ
അധികാരത്തിൽ വന്നത്.

ഫ്യൂഡലിസത്തിൽഫ്യൂഡൽ ഭരണകൂടം ഉള്ളതുേപാെല
അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉടമകളുെട ഭരണകൂടം ഉടമക�
ളുെട ഭരണകൂടെത്തനശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടാണ് നാടുവാഴി�
വ്യവസ്ഥയാവിർഭവിച്ചത്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,എവിെട വർഗ്ഗങ്ങളുേണ്ടാ,അവിെട
ഭരണകൂടവുമുണ്ട്. ഒരുവർഗ്ഗത്തിെന്റ േമധാവിത്വമവസാ�
നിപ്പിച്ചു മെറ്റാരു വർഗ്ഗം അധികാരത്തിൽ വരുേമ്പാൾ
ഒരു ഭരണകൂടത്തിെന്റസ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരു ഭരണകൂടം
െപാന്തിവരുന്നു. ഭരണകൂടത്തിെന്റസഹായേത്താടുകൂ�
ടി മാത്രമാണ് േമധാവിവർഗ്ഗത്തിെന്റ താല്പര്യങ്ങൾ കാ�
ത്തുരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നത്.

എന്താണീ ഭരണകൂടം?എംെഗൽസിെന്റ വാക്കുകളിൽ,
‘അതാതുകാലെത്തചൂഷകവർഗ്ഗത്തിേന്റതായ ഒരുസം�
ഘടന,അതാതുകാലെത്ത ഉൽപ്പാദനരീതിക്ക് പുറേമ�
നിന്ന് യാെതാരു ശല്യവുമുണ്ടാകാെത േനാക്കുന്നതിനു�
ള്ള ഒരുസംഘടന,അതാതുകാലെത്ത ഉൽപ്പാദന വ്യ�
വസ്ഥയിെല (അടിമ സമ്പ്രദായം,അടിയായ്മസമ്പ്രദാ�
യം,കൂലിേവല) മർദ്ദിതവർഗ്ഗെത്തബലം പ്രേയാഗിച്ച�
മർത്തിെവയ്ക്കാനുള്ള ഒരുസംഘടന’.

എല്ലാ കാലത്തും ഭരണകൂടമുണ്ടായിരുന്നുേവാ? മനുഷ്യ�
െന്റആവിർഭാവം മുതൽക്ക് നിലനിന്നുേപാരുന്ന ശാശ്വ�
തമായ ഒരുസ്ഥാപനമാേണാ ഭരണകൂടം?അല്ല.

ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

മനുഷ്യെര ഭരിക്കാനും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി നയിക്കാനും ഭര�
ണകൂടെമന്ന ഒന്നില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരു�
ന്നു. പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തിെല ഗണേഗാത്രകാലത്തു
രാജാേവാ ഭരണകൂടേമാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സമുദായ�
ത്തിൽഅച്ചടക്കം പാലിക്കാേനാ പ്രവൃത്തിക്ക് േനതൃ�
ത്വം നൽകാേനാ സമുദായാംഗങ്ങെളഅേന്യാന്യം കൂ�
ട്ടിയിണക്കിെക്കാണ്ടു േപാകാേനാ ഭരണകൂടത്തിെന്റ
ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഗണത്തിെലഅംഗങ്ങെളല്ലാം
രക്തബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നതുെകാണ്ട് രക്തബന്ധ�
വും,തലമൂത്തവെര മാനിക്കണെമന്നുംഅനുസരിക്കണ�
െമന്നും മറ്റുമുള്ള പരമ്പരാഗതമായആചാരവിശ്വാസ�
ങ്ങളുമാണ് സമുദായത്തിൽഅച്ചടക്കം പാലിച്ചിരുന്ന�
ത്. പ്രായംെചന്നവർസമുദായത്തിെന്റ തലവന്മാരായി
ഗണിക്കെപ്പട്ടു. ഗണത്തിെലഎല്ലാഅംഗങ്ങളുെടയും കൂ�
ട്ടായ തീരുമാനമനുസരിച്ച് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുകയും
ജീവിക്കുകയും െചയ്യുക—ഈതത്വമാണ് അന്നുസമു�
ദായെത്തനയിച്ചത്.എല്ലാവരും സമന്മാരായിരുന്നു.
ഒരാൾ മെറ്റാരാെള ചൂഷണം െചയ്തിരുന്നില്ല.അതുെകാ�
ണ്ട് ചൂഷണം െചയ്യാനുള്ള ഉപകരണത്തിെന്റആവശ്യ�
മുണ്ടായിരുന്നില്ല.

പിന്നീട് സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളും ഉള്ളവെനന്നും ഇല്ലാ�
ത്തവെനന്നുമുള്ള വർഗ്ഗവിഭജനവും വന്നേപ്പാൾ പ്രായം
െചന്നവരുെട മാന്യസ്ഥാനവും കൂട്ടായ ഭരണക്രമവും
നഷ്ടെപ്പട്ടു. രക്തബന്ധത്തിനു വിലയില്ലാതായി. സ്വത്തു�
ള്ളവൻ മാനിക്കെപ്പടണെമന്നായി. ഇല്ലാത്തവെര ചൂ�
ഷണം െചയ്തുെകാണ്ട് തടിച്ചുെകാഴുക്കുന്ന ഉള്ളവർ െവ�
റുെമാരു െചറിയ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു.അതുെകാണ്ട്
നിസ്വരും അടിമകളുമായ ഭൂരിപക്ഷക്കാർെക്കതിരായി
ഉടമകളുെട താല്പര്യങ്ങൾ രക്ഷിച്ചുേപാരാൻ സമുദായ�
ത്തിെനാരു ശക്തികൂടാെത കഴിയിെല്ലന്ന നിലവന്നു.
അടിമകളായ ഭൂരിപക്ഷക്കാെരഅടിച്ചമർത്തി ഉടമകളു�
െട ഹിതത്തിെനാത്തവണ്ണം തുള്ളിക്കാൻ ഉതകുന്ന നീ�
തിനിയമങ്ങളുംഈനിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻഅധി�
കാരെപ്പട്ട കുെറആളുകളുംആവശ്യമായിത്തീർന്നു.
അടിമകെള ഉടമകളുെട സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി മാറ്റുന്ന
നീതിനിയമങ്ങളാദ്യമായാവിർഭവിച്ചതിങ്ങെനയാണ്.
‘നീതിപാലക’രായ െപാലീസുകാരുണ്ടായതിങ്ങെന�
യാണ്. നീതിനിയമങ്ങെളയും നീതിപാലകേരയും പട�
ച്ചുണ്ടാക്കുകഎളുപ്പമാണ്. പേക്ഷ, ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
മർദ്ദിതെരെക്കാണ്ട് അവയംഗീകരിപ്പിക്കുകഅത്രഎളു�
പ്പമായിരുന്നില്ല.ഈവിഷമം പരിഹരിക്കാൻേവണ്ടി
വടിയും വാളും കുന്തവും നിർേല്ലാഭം ഉപേയാഗിക്കാൻ
കഴിവുള്ളസായുധ പട്ടാളവും ജയിലും തൂക്കുമരവും മറ്റു
മർദ്ദേനാപാധികളും ഉപേയാഗത്തിൽവന്നു.

ഈവക മർദ്ദേനാപാധികളുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് സാ�
മ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ േമധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന വർ�
ഗ്ഗങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങൾസംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരുസ്ഥാ�
പനമാണ് ഭരണകൂടം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,സമുദായം
വർഗ്ഗങ്ങളായി പിരിയുന്നതുവെര, മർദ്ദകരും മർദ്ദിതരും
തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമരമാരംഭിക്കുന്നതുവെര, ഭരണകൂടമു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല. വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗചൂഷണങ്ങളുമാവിർഭ�
വിച്ചേപ്പാൾ മാത്രമാണ് ഭരണകൂടം ഉയർന്നുവന്നത്.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“സമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ മാത്ര�
മാണ്—അതായത് സമുദായം വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളായി�
ത്തിരിഞ്ഞ് അതിൽ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മാത്രംസ്ഥിര�
മായി മറ്റുള്ളവരുെട അദ്ധ്വാനെത്തസ്വന്തം ഇഷ്ടത്തി�
നനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാനും മറ്റുള്ളവെര ചൂഷണം െച�
യ്യാനും കഴിയുെമന്ന നിലവന്നേപ്പാൾ മാത്രമാണ്”—
ജനങ്ങെള മർദ്ദിെച്ചാതുക്കാനുള്ള ഒരുപ്രേത്യക ഉപക�
രണെമന്ന നിലയ്ക്ക് ഭരണകൂടം െപാന്തിവന്നിട്ടുള്ളെത�
ന്ന് ചരിത്രം കാണിക്കുന്നു.

സമുദായം വിരുദ്ധതാല്പര്യങ്ങളുള്ള വർഗ്ഗങ്ങളായി പിരി�
ഞ്ഞതുെകാണ്ടാണ് ഭരണകൂടംആവിർഭവിച്ചത്; ചൂഷ�
ണം െചയ്യുന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തിെന്റ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് േവ�
ണ്ടി ചൂഷിതരായ ഭൂരിപക്ഷക്കാെര നിയന്ത്രണത്തിൽ
നിർത്താൻ േവണ്ടിയാണ് അതാവിർഭവിച്ചത്. ഭരണ�
കൂടത്തിെന്റഅധികാേരാപകരണങ്ങൾപ്രധാനമായും
പട്ടാളം, െപാലീസ്, ചാരസംഘം, ജയിലുകൾഎന്നി�
വയിലാണ് ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിച്ചത്. ഭരണകൂടത്തിെന്റ
പ്രവർത്തനത്തിെന്റസവിേശഷതയായ രണ്ടുപ്രധാന�
െപ്പട്ട സംഗതികളിവയാണ്: നാട്ടിൽ,പ്രധാന പ്രവൃത്തി
—ചൂഷിതരായ ഭൂരിപക്ഷ ജനങ്ങെളഅടിച്ചമർത്തി സൂ�
ക്ഷിക്കുക. നാട്ടിന് പുറെമ—ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട പ്രവൃ�
ത്തിയെല്ലങ്കിലും—മറ്റു ഭരണകൂടങ്ങളുെട അധികാര പരി�
ധിയിലുള്ളപ്രേദശങ്ങളുെട ചിലവിേന്മൽസ്വന്തം വർ�
ഗ്ഗത്തിെന്റഅതായത് ഭരണാധികാരി വർഗ്ഗത്തിെന്റ,
അധികാരപരിധി വിപുലമാക്കുകയും മറ്റു ഭരണകൂടങ്ങ�
ളുെടആക്രമണത്തിൽ നിന്നുസ്വന്തം ഭരണകൂടെത്ത
രക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുക.അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയിലും നാ�
ടുവാഴിത്ത വ്യവസ്ഥയിലുംസ്ഥിതി ഇതായിരുന്നു. മുത�
ലാളിത്തത്തിൻകീഴിലുംസ്ഥിതി ഇതുതെന്നയാണ്.

െതാഴിലാളി ഭരണത്തിെന്റസവിേശഷത

െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം െതാഴിലാളികളുെട ഭര�
ണമാണ്.അതുെകാണ്ട് അത് ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള
മെറ്റല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. മെറ്റ�
ല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും സമുദായത്തിെല ന്യൂനപക്ഷത്തി�
െന്റ—ഉടമകളുെടേയാ നാടുവാഴികളുെടേയാ മുതലാളി�
കളുെടേയാ—താല്പര്യങ്ങെളയാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചത്.
േനെരമറിച്ച് െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യമാകെട്ട ഭൂരിപ�
ക്ഷത്തിെന്റ ഭരണമാണ്; ജനങ്ങളുെട ഭരണമാണ്. മെറ്റ�
ല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും ഹിംസയും മർദ്ദനവുമുപേയാഗിച്ച്
ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട താല്പര്യങ്ങെള ചവിട്ടിെമതിക്കുന്നു.
െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യമാകെട്ട സമാധാനപരമാ�
യി േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സുഖവും
സംതൃപ്തിയും സമൃദ്ധിയും വിളയാടുന്ന, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�
െന ചൂഷണം െചയ്യുകെയന്നസമ്പ്രദായം എെന്നേന്ന�
ക്കുമായവസാനിപ്പിക്കുന്ന, ഒരു പുതിയ സമുദായം െകട്ടി�
പ്പടുക്കുന്നു.

മെറ്റല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളും തങ്ങളുെട ഭരണകൂടങ്ങെള ശാ�
ശ്വതമായി നിലനിർത്താനാഗ്രഹിക്കുന്നു. െതാഴിലാളി
സർവ്വാധിപത്യമാകെട്ട എെന്നന്നും നിലനിർത്തെപ്പടാ�
നുള്ളതല്ല. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിലൂെട ജനങ്ങ�
െളയാെക കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിേലക്ക് നയിക്കുക
എന്ന ഉേദ്ദശം നിറേവറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വർഗ്ഗരഹിത�
മായ സമുദായം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ,പിെന്ന
െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിെന്റെയന്നല്ല,യാെതാ�
രു ഭരണകൂടത്തിെന്റയുംആവശ്യമുണ്ടാവില്ല.

എംെഗൽസ് പറയുന്നു:

“പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽഅടിമയുടമസ്ഥന്മാരായ ‘പൗര’-
ന്മാരുെട മധ്യകാലത്ത് നാടുവാഴിപ്രഭുക്കളുെടയും നമ്മു�
െട കാലത്ത് മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റയുമാണ് ഭരണ�
കൂടം. ഒടുക്കംഅത് മുഴുവൻസമുദായത്തിെന്റ യഥാർ�
ത്ഥപ്രതിനിധിയായിത്തീരുേമ്പാൾഅതു തനിേയ
ആവശ്യമില്ലാതായിത്തീരുന്നു.അടിച്ചമർത്തിെവയ്ക്കാൻ
ഇനി ഒരുസാമൂഹ്യവർഗ്ഗം ഇെല്ലന്ന നിലവരുേമ്പാൾ—
വർഗ്ഗഭരണം തെന്നഅവസാനിക്കുേമ്പാൾ—ഉൽപ്പാ�
ദനത്തിെല ഇന്നെത്തഅരാജകത്വത്തിൻകീഴിൽ
അതിെന്റ ഫലമായുണ്ടാവുന്ന വ്യക്തികളുെട ജീവസ�
ന്ധാരണത്തിന് േവണ്ടിയുള്ളഅേന്യാന്യമത്സരവും
അവസാനിക്കുേമ്പാൾ—മർദ്ദിക്കെപ്പടുവാൻ പിെന്ന
ഒന്നുംഅവേശഷിക്കുന്നില്ല.അേതാടുകൂടി ഒരു പ്ര�
േത്യക മർദ്ദനയന്ത്രം—ഭരണകൂടം—ആവശ്യമില്ലാതാ�
യിത്തീരുന്നു.അതുസ്വയം വാടിക്കരിഞ്ഞുേപാകുന്നു.”

വിജയകരമായി േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തുകഴിഞ്ഞ
േസാവിയറ്റു യൂണിയൻ ഇേപ്പാൾ കമ്യൂണിസം െകട്ടിപ്പ�
ടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയ�
നിൽ വർഗ്ഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായംസ്ഥാപി�
ച്ചു കഴിയുന്നേതാെട േസാവിയറ്റ് ഭരണകൂടം അന്തർദ്ധാ�
നം െചയ്യുേമാ?ഈേചാദ്യത്തിന് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ മറു�
പടി പറയുന്നു:

“നമ്മുെട ഭരണകൂടം കമ്യൂണിസത്തിെന്റഘട്ടത്തിലും
നിലനിൽക്കുേമാ?”
ഉവ്വ്; ചുറ്റുപാടുമുള്ള മുതലാളിത്തവലയം അവസാനി�
പ്പിക്കെപ്പടാത്തിടേത്താളംകാലം, വിേദശങ്ങളിൽ നി�
ന്നുള്ളൈസനികാക്രമണത്തിെന്റആപത്ത് തുടച്ചുനീ�
ക്കെപ്പടാത്തിടേത്താളംകാലം,അതുനിലനിൽക്കും.
പേക്ഷ,ആഭ്യന്തരസ്ഥിതിയിലും ബാഹ്യസ്ഥിതിയിലു�
മുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായും
നമ്മുെട ഭരണകൂടത്തിെന്റ രൂപങ്ങളും മാറുന്നതായിരി�
ക്കും.
ഇല്ല; മുതലാളിത്തവലയം അവസാനിപ്പിക്കെപ്പടുകയും
അതിെന്റസ്ഥാനത്ത് ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വലയം സൃ�
ഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും െചയ്താൽ ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കുക�
യില്ല.അതു വാടിക്കരിഞ്ഞുേപാകും”.
േസാഷ്യലിസം വിജയകരമായാൽ പിെന്ന വർഗ്ഗേമാ
േദശേമാ ജനതേയാ മർദ്ദിക്കെപ്പടുകയില്ല.
രാജ്യത്തിനുള്ളിലുള്ള വർഗ്ഗൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റഅവശി�
ഷ്ടങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുേന്താറും ഭരണകൂടത്തി�
െന്റ മർദ്ദേനാപകരണങ്ങൾആഭ്യന്തരമായിട്ടല്ല ബാ�
ഹ്യമായിട്ടാണ് ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നത്. േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിൽ പരസ്പരം സംഘട്ടനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ�
ഗ്ഗങ്ങൾഅന്തർദ്ധാനം െചയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.അതു�
െകാണ്ടാണ് “രാജ്യത്തിനകത്ത് നമ്മുെട േസ്റ്ററ്റിെന്റ
പ്രധാന കടമ ഇേപ്പാൾസമാധാനപരമായ സാമ്പ�
ത്തിക നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളും സാംസ്കാരിക വി�
ദ്യാഭ്യാസവുമാണ്’എന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞത്. “നമ്മു�
െട ൈസന്യങ്ങേളയും ശിക്ഷാസ്ഥാപനങ്ങേളയും ചാ�
രപ്രവർത്തനങ്ങേളയും സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അവ
ഇേപ്പാൾആഭ്യന്തരമായിട്ടല്ല,പുറേമയ്ക്കാണ്, വിേദശീയ
ശത്രുക്കൾെക്കതിരായിട്ടാണ്,തിരിച്ചുവിടെപ്പടുന്നത്”.

പുറേമനിന്നുള്ളആക്രമണഭീഷണി ഇല്ലാതാകത്തക്കവ�
ണ്ണം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ചൂഷണവ്യവസ്ഥകളവസാനിച്ചു
േസാഷ്യലിസം വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന യാെതാ�
രുതരം മർദ്ദേനാപകരണത്തിെന്റയുംആവശ്യമില്ലാതാ�
വും. േസ്റ്ററ്റ് അന്തർദ്ധാനംെചയ്യും. േകന്ദ്രീകൃതമായ പ്ലാ�
നിംഗ്, ഉൽപ്പാദനം, വിദ്യാഭ്യാസം,ആേരാഗ്യം മുതലാ�
യവ സുസംഘടിതമായി നടത്താനുള്ളസ്ഥാപനങ്ങൾ
മാത്രേമ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. മർദ്ദനത്തിെന്റആവശ്യ�
മുണ്ടാവില്ല.അതുെകാണ്ട് മർദ്ദേനാപകരണമായ ഭരണ�
കൂടവുമുണ്ടാവില്ല.



       

III
ചരിത്രാരംഭം മുതൽേക്കസാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വലിയ
സ്വാധീനം െചലുത്തിേപ്പാന്ന ഒരുൽകൃഷ്ടവികാരമാണ്
മനുഷ്യേസ്നഹം.

ഒരുസാമൂഹ്യജീവിയായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിതയാത്ര�
യാരംഭിച്ചത്. പരസ്പരം ബന്ധെപ്പടുകയും സഹകരിക്കു�
കയും െചയ്യാെത ഉൽപാദനം നടത്തുകസാദ്ധ്യമായി�
രുന്നില്ല.അപരിഷ്കൃതങ്ങളായആയുധങ്ങളുപേയാഗിച്ച്
കൂട്ടായ ഉല്പാദനവും കൂട്ടായ ഉപേഭാഗവും നടത്തിേപ്പാ�
ന്നആപ്രാകൃതമനുഷ്യെന്റസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ലളി�
തവും അകൃത്രിമസുന്ദരവുമായ ഒരുതരം സൗഹാർദ്ദബ�
ന്ധം വിളയാടിയിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ സൗഹാർദ്ദ�
ത്തിേനാ ‘എേന്റത്, നിേന്റത്’എന്നസങ്കുചിതത്വത്തി�
േന്നാ അതിൽസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.എല്ലാം എല്ലാ�
വരുേടതും കൂടിയായിരുന്നു. േസ്നഹത്തിന് ദാർഢ്യവും
െകട്ടുറപ്പും കുറഞ്ഞിരുന്നുെവന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ,
അത് ഇന്നെത്തേപ്പാെല വ്യക്തിപരേമാ വർഗ്ഗപരേമാ
ആയിരുന്നില്ല.അതുതികച്ചും സാമൂഹ്യമായിരുന്നു. ദീ�
നദയാലുത്വത്തിേന്നാആർത്രത്രാണപരായണത്വത്തി�
േനാ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന േസ്നഹിക്കണെമന്നും മറ്റുമുള്ള
സദാചാേരാപേദശങ്ങൾേക്കാസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
കാരണം എല്ലാവരും സമന്മാരായിരുന്നു.

പ്രവാചകന്മാരുെട മനുഷ്യേസ്നഹം

സമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞേതാെടഈപ്രാകൃ�
തമായ സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തിന് ഉടവുതട്ടി. ഒരു വിഭാ�
ഗം മനുഷ്യർ മെറ്റാരു വിഭാഗം മനുഷ്യെര സാമ്പത്തിക�
മായി ചൂഷണം െചയ്യാനാരംഭിച്ചു. ഒരു കൂട്ടംആളുകൾ
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥന്മാർ; മറ്റുള്ളവർ
േമലാളർക്കുേവണ്ടി പണിെയടുക്കുന്നകീഴാളർ. ഒരു വി�
ഭാഗം ജനങ്ങൾസുഖമനുഭവിക്കാൻ; മറ്റുള്ളവർ കഷ്ടെപ്പ�
ടാനും പട്ടിണി കിടക്കാനും—േസ്നഹത്തിന് എങ്ങെന
ഉലച്ചിൽ തട്ടാതിരിക്കും?

വർഗ്ഗസമരം െകാണ്ട് താറുമാറായ സമുദായത്തിൽ ചരി�
ത്രത്തിെന്റ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി, മനുഷ്യേസ്നഹ�
ത്തിെന്റ െവന്നിെക്കാടിയുയർത്താൻശ്രമിച്ച പല മഹാ�
രഥന്മാരുംആവിർഭവിക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�
െന േസ്നഹിക്കണെമന്ന് ബുദ്ധൻ,ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ് തുട�
ങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാർ ഉപേദശിക്കുകയുണ്ടായി.അവ�
രുെട മനുഷ്യേസ്നഹം േകവലമായിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യജീ�
വിതത്തിെന്റ ഭൗതികപരിസരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതു�
ടെലടുത്തത്. ബുദ്ധെന്റഅഹിംസബ്രാഹ്മണേമധാവി�
ത്വത്തിെനതിരായ ഒരു െവല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവി�
െന്റ േസ്നഹത്തിൽഅടിമകെള േദ്രാഹിച്ചു സ്വത്തുടമകൾ�
ക്കും അവരുെട കിങ്കരന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കുെമ�
തിരായ കാഹളം വിളിയടങ്ങിയിരുന്നു. പരസ്പരം കല�
ഹിച്ചുെകാണ്ട് ചിന്നിച്ചിതറി കിടന്നിരുന്നൈട്രബുകെള
േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്താനുള്ള ഒരുപകരണമായിരുന്നു
മുഹമ്മദ് നബിയുെട േസ്നഹം.എല്ലായിടത്തും േസ്നഹം
സാമൂഹ്യമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.

പ്രവാചകന്മാർ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീ�
നശക്തി െചലുത്തി. പേക്ഷ, െവറുപ്പും വിേദ്വഷവും പി�
െന്നയും നിലനിന്നു. ചൂഷണവും മർദ്ദനവും അവസാനി�
ച്ചില്ല. ഹിംസയും കൂട്ടെക്കാലയും ചരിത്രത്തിെന്റഏടുക�
ളിൽ േചാരപുരട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

ബൂർഷ്വാ മനുഷ്യേസ്നഹത്തിെന്റ പരിമിതി

15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുതലാളിത്തം തലെപാന്തിക്കാൻ തു�
ടങ്ങിയേതാടുകൂടി മനുഷ്യേസ്നഹത്തിന് പുതിെയാരർത്ഥ�
വും അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു വ്യാപ്തിയും ലഭിച്ചു. റേബെല,
ലിേനാർെഡാ ഡാവിൻസ്കി തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ
അേനകം മനുഷ്യേസ്നഹികൾ മുേന്നാട്ടുവന്നു. വളർന്നു�
വരുന്ന മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു
അവർ.

ഫ്യൂഡലിസെത്തഅേപക്ഷിച്ച് േനാക്കുേമ്പാൾ മുതലാളി�
ത്തം അക്കാലെത്താരു പുേരാഗമനശക്തിയായിരുന്നു.
പേക്ഷ,അേതസമയത്തുതെന്നഅവെരാരു ചൂഷക�
വർഗ്ഗവുമായിരുന്നു.അതുെകാണ്ടു, മനുഷ്യേസ്നഹെത്ത�
പ്പറ്റിയും മനുഷ്യെന്റഔന്നത്യെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ഉൽകൃ�
ഷ്ടങ്ങളായആശയങ്ങൾപ്രചരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
തെന്ന കൃഷിക്കാരുെട സമരങ്ങളും െകാേളാണിയൻ
ജനതകളുെട േചാരെയാഴുക്കലും നടമാടിെക്കാണ്ടിരു�
ന്നു.

ബൂർഷ്വാ മനുഷ്യേസ്നഹത്തിെന്റ പരിമിതിെയയാണിതു
കാണിക്കുന്നത്.

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്താണ് ബൂർഷ്വാമനുഷ്യേസ്നഹം
അതിെന്റഎല്ലാ ധാടികേളാടുംകൂടി തലയുയർത്തി പി�
ടിച്ചത്. ദ്രവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥെയ്ക്കതി�
രായ മൂർച്ചയുള്ള ഒരായുധമായിരുന്നുഅത്. സ്വാതന്ത്ര്യം,
സമത്വം,സാേഹാദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ രാജ�
കീയ ഭരണത്തിനും നാടുവാഴി േമധാവിത്വത്തിനുെമതി�
രായ സമരകാഹളങ്ങളായിരുന്നു.

പേക്ഷ,സമത്വവും സാേഹാദര്യവും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
സാധാരണക്കാർക്ക് ബാധകമായിരുന്നില്ല. ഒരു മർദ്ദ�
നത്തിെന്റസ്ഥാനത്തു മെറ്റാരു മർദ്ദനം കയറിയിരുന്നു.
ഫ്യൂഡൽ ചൂഷണത്തിെന്റസ്ഥാനത്ത് മുതലാളിത്ത ചൂ�
ഷണംആരംഭിച്ചു.അത്രമാത്രേമ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരു�
ന്നുള്ളൂ.

മുതലാളിത്തം മനുഷ്യേസ്നഹെത്തചവുട്ടിേത്തക്കുന്നു.

മനുഷ്യെന്റ മഹത്തരങ്ങളായഎല്ലാ കഴിവുകേളയും
ചങ്ങലയ്ക്കിടുകയും പവിത്രങ്ങളായി കരുതെപ്പട്ടുേപാന്ന
എല്ലാ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങേളയും നശിപ്പിക്കുകയുമാണ്
മുതലാളിത്തം െചയ്തത്. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�
േപാെല, ‘അതിെന്റ വീക്ഷണരംഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ�
നും അവെന്റആവശ്യങ്ങളും അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു’.

1847-ൽത്തെന്ന മാർക്സും എംഗൽസുംഎഴുതുകയുണ്ടാ�
യി:

“മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നഗ്നമായസ്വാർത്ഥ�
െമാഴിെക,ഹൃദയശൂന്യമായ ‘െറാക്കംൈപസ’െയാഴിെക,
മെറ്റാരു ബന്ധവുംഅതുബാക്കിെവച്ചില്ല. മതപരമായ
ഭക്തിപാരവശ്യത്തിെന്റയും വീേരാചിതമായആർത്ത�
ത്രാണപാരായണത്വത്തിെന്റയും പണ്ഡിതമൂഢന്മാരു�
െട സഹൃദയത്വത്തിെന്റയും ദിവ്യമായആനന്ദനിർവൃതി�
െയഅതുഅത്യാർത്തിയുെട മഞ്ഞുെവള്ളത്തിലാഴ്ത്തി…
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, മതപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വ്യാ�
േമാഹങ്ങളുെടസ്ഥാനത്ത് അതു നഗ്നവും നിർലജ്ജ�
വും മൃഗീയവുമായ ചൂഷണം നടപ്പിലാക്കി.”

മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ മുഴുവൻ േപരിലാണ് ബൂർഷ്വാ�
സി സംസാരിച്ചത്. െപാതുവിലുള്ള േകവലമായ മനുഷ്യ�
േസ്നഹെത്തപ്പറ്റി അവർ വാചകമടിച്ചു. പേക്ഷ, മനുഷ്യ�
സമുദായത്തിെന്റ മുഴുവൻ പ്രാതിനിധ്യമുെണ്ടന്നുനടിച്ചു�
െകാണ്ട് അവർ, വാസ്തവത്തിൽ,തങ്ങളുെട സങ്കുചിത�
മായ വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങെള മൂടിെവയ്ക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്ത�
ത്.

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യത്വം ആദരിക്കെപ്പടു�
ന്നില്ല. പണെക്കാതിയുെട മാനദണ്ഡം െകാണ്ടാണ് മനു�
ഷ്യതാല്പര്യങ്ങൾഅളക്കെപ്പടുന്നത്. മനുഷ്യനല്ല ലാഭ�
െക്കാതിയാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ േകന്ദ്രം. സ്റ്റാലിൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല,പരമാവധി ലാഭത്തിനു�
േവണ്ടിയുള്ളപരക്കംപാച്ചിലാണ് ആധുനിക മുതലാളി�
ത്തത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനനിയമം.

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽഫറിെയ,
േറാബർട്ട് ഓവൻ തുടങ്ങിയ യൂേറാപ്യൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റു�
കാരും വിക്ടർ യൂേഗാവിെനേപ്പാലുള്ള വിശ്വസാഹിത്യ�
കാരന്മാരും വർഗ്ഗസങ്കുലിതമായ േലാകത്തിൽ േസ്ന�
ഹത്തിെന്റസാമ്രാജ്യം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻആഗ്രഹിച്ചു.
പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത ഒരുസമുദായെത്തപ്പ�
റ്റി അവർ േമാഹനങ്ങളായസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു. പേക്ഷ,
അവരുെട സ്വപ്നങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, േകവലം വ്യക്തിനിഷ്ഠവുമായ നീ�
തിേബാധത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രൂപെമടുത്ത�
ത്.അവരുെട സാമൂഹ്യാദർശങ്ങളും യഥാർത്ഥമായ
സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികളും തമ്മിൽ െപാരുത്തമുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല.അതുെകാണ്ട്,അവരുെട മനുഷ്യേസ്നഹം
ഉള്ളു െപാള്ളയായ ഒരു വ്യാേമാഹം മാത്രമായി അവ�
േശഷിച്ചു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന േസ്നഹിക്കണെമന്ന്
അവർആഹ്വാനം െചയ്തുേനാക്കി. പേക്ഷ, മുതലാളി�
യായ മനുഷ്യൻ െതാഴിലാളിയായ മനുഷ്യെന മർദ്ദി�
ക്കുകയും ചവുട്ടിേത്തക്കുകയുമാണ് െചയ്തത്. ഹിംസ,
െകാല, െകാള്ള,യുദ്ധം മുതലായസാമൂഹ്യേരാഗങ്ങൾ�
ക്ക് യാെതാരു പരിഹാരവുമുണ്ടായില്ല. വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ
മൂർച്ഛിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ മനുഷ്യേസ്നഹം

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരുസ്വതന്ത്രശക്തിെയന്ന നിലയ്ക്ക്
രംഗപ്രേവശം െചയ്തേതാടുകൂടി മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
പരിമിതമായ മനുഷ്യേസ്നഹംേപാലും അന്തർദ്ധാനം
െചയ്യാൻ തുടങ്ങി.അതിെന്റസ്ഥാനത്ത് െതാഴിലാളി�
വർഗ്ഗത്തിേന്റതായ ഒരു പുതിയതരം മനുഷ്യേസ്നഹമാ�
വിർഭവിച്ചു. മാർക്സിസത്തിെന്റ മനുഷ്യേസ്നഹം.

സമുദായത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി നിലനിൽക്കുന്നവർ�
ഗ്ഗസമരങ്ങളുെട േനർക്ക് അത് കണ്ണടച്ചില്ല. മർദ്ദകനും
മർദ്ദിതനും തമ്മിൽ, ചൂഷകനും ചൂഷിതനും തമ്മിൽ,പര�
സ്പരം േസ്നഹിച്ചുെകാണ്ടു ജീവിക്കാൻസാധിക്കുെമന്ന
വ്യാേമാഹം സൃഷ്ടിക്കാൻഅതു തയ്യാറായില്ല. പുള്ളിപ്പു�
ലികളുെട പുള്ളികൾ നീക്കം െചയ്ത് അവെയ മാൻേതാ�
ലുടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ലഅതു മുേന്നാട്ടു െവ�
ച്ചത്. ബൂർഷ്വാസി വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നആർത്തത്രാണപരായ�
ണത്വം െകാേണ്ടാ വർഗ്ഗസഹകരണം െകാേണ്ടാ ഭൂദാ�
നയജ്ഞപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െകാേണ്ടാ മനുഷ്യസമുദായ�
ത്തിൽസുഖവും സംതൃപ്തിയും സൃഷ്ടിക്കുകസാദ്ധ്യമെല്ല�
ന്നും ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരുെട ഹൃദയപരിവർത്തനം വരു�
ത്തിെക്കാണ്ടു േസ്നഹത്തിെന്റസാമ്രാജ്യംസ്ഥാപിക്കാ�
നാവിെല്ലന്നുംഅതുറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. മനുഷ്യനും മനുഷ്യ�
നും തമ്മിൽ യഥാർത്ഥമായ േസ്നഹവും സൗഹാർദ്ദവു�
മുണ്ടാകണെമങ്കിൽസമുദായത്തിെന്റസാമ്പത്തികാടി�
ത്തറയിൽസമൂലമായ ഒരു പരിവർത്തനം വരുത്തണ�
െമന്ന്,എന്നുെവച്ചാൽ, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േന�
തൃത്വത്തിലുള്ളസമരങ്ങളിലൂെട മുതലാളിത്തെത്തതട്ടി�
ത്തകർക്കണെമന്ന്,അതുപ്രഖ്യാപിച്ചു.

മാർക്സിസത്തിെന്റ പരിപാടി

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം തങ്ങളുെട ബാ�
ങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുെടയും െകാള്ളകളുെടയും യുദ്ധപരി�
ശ്രമങ്ങളുെടയും മുമ്പിൽ വലിെയാരു ഭീഷണിയായിത്തീ�
രുന്നുെവന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ മുതലാളി വർഗ്ഗത്തിന് ശുണ്ഠി
പിടിച്ചു. ഒരു കാലത്ത് ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്നതിരായി ഉപ�
േയാഗിക്കെപ്പട്ടഅവരുെട മനുഷ്യേസ്നഹം ഇേപ്പാൾ
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെനതിരായി തിരിച്ചുവിടെപ്പട്ടു.
അവർ മുക്രയിട്ടു. മാർക്സിസം വിേദ്വഷത്തിെന്റ ശാസ്ത്രമാ�
ണ്;കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വർഗ്ഗസമരം സൃഷ്ടിക്കുന്നുെവന്നും
മറ്റും മറ്റും.

ഹിംസെയ പൂജിക്കുകയും മനുഷ്യത്വെത്ത ചവിട്ടിയരയ്ക്കു�
കയും െചയ്യുന്നബൂർഷ്വാ പണ്ഡിതമൂഢന്മാർ മനുഷ്യേസ്ന�
ഹത്തിെന്റഅർത്ഥംേപാലും മാറ്റിെയഴുതി. പതിനായിര�
ക്കണക്കിലുള്ള െതാഴിലാളികെള ചൂഷണം െചയ്ത് തട്ടി�
െയടുക്കുന്ന േകാടിക്കണക്കിലുള്ളപണത്തിൽ നിന്ന്
ഏതാനും െചമ്പുതുട്ടുകൾസമുദായത്തിെന്റ നന്മയ്ക്കുേവ�
ണ്ടി എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്ന െഹൻറി േഫാർഡും ടാറ്റയും
യഥാർത്ഥ മനുഷ്യേസ്നഹികളായി. കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന്
തട്ടിപ്പറിച്ചു സ്വന്തമാക്കി മാറ്റിയ പതിനായിരം ഏക്കർ
ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 4ഏക്കർ ഭൂമി മടക്കിെക്കാടുക്കുന്നനാ�
ടുവാഴി പ്രഭു േയാഗം െചയ്യുന്ന മഹർഷിയായി. േനെരമ�
റിച്ചു മുതലാളിത്തത്തിെന്റസ്വകാര്യ സ്വത്തുടമയ്ക്കും അതി�
െന്റ ചൂഷണവ്യവസ്ഥയ്ക്കുെമതിരായി േപാരാടിയ മാർക്സും
എംെഗൽസും െലനിനും സ്റ്റാലിനുെമല്ലാം വിേദ്വഷത്തി�
െന്റ പ്രവാചകന്മാരും!

മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ കാപട്യംനിറഞ്ഞ ‘മനുഷ്യേസ്ന�
ഹം’ മനുഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥമായസുഖേത്തയും സംതൃപ്തി�
േയയും െവറുക്കുന്നു.സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഉടവുത�
ട്ടുേമ്പാൾആ ‘മനുഷ്യേസ്നഹം’എല്ലാ മൂടുപടങ്ങളും വലി�
െച്ചറിഞ്ഞ് നഗ്നമായ ക്രൂരതയും െകാലപാതകവുമായി
മാറുന്നു.

കമ്യൂണിസം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യേസ്നഹം

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ മനുഷ്യേസ്നഹം വ്യത്യസ്തമാ�
ണ്.എെന്നേന്നക്കുമായി തങ്ങളുെട സ്വന്തം അധികാര�
മുറപ്പിക്കാൻ േവണ്ടിയല്ല, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം
െചയ്യുന്നസമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളകളെമാരു�
ക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം േപാരാടുന്ന�
ത്. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, വർഗ്ഗരഹിത സമുദായ�
ത്തിേലക്കുള്ള ഒരിടക്കാലഘട്ടം മാത്രമാണ് െതാഴിലാ�
ളിസർവ്വാധിപത്യം.

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം തങ്ങെളത്തെന്ന േമാചിപ്പിച്ചുെകാ�
ണ്ട് സമുദായെത്തയാെക േമാചിപ്പിക്കുന്നു;തങ്ങളുെട
േമലുള്ള മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ട്
സമുദായത്തിെലാട്ടുക്കുമുള്ള മർദ്ദനവും ഹിംസയുമവസാ�
നിപ്പിക്കുന്നു.

മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഹിംസയും വിേദ്വഷവും നിലനിർ�
ത്തുന്നസമുദായഘടന തട്ടിത്തകർത്ത് ഹിംസയ്ക്കും ചൂ�
ഷണത്തിനുംസ്ഥാനമില്ലാത്ത വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു
സമുദായം െകട്ടിപ്പടുത്താലല്ലാെത മനുഷ്യെന്റ കായി�
കവും മാനസികവുമായഎല്ലാ കഴിവുകേളയും സർവ്വ�
േതാന്മുഖമായി വളർത്തുകയും മനുഷ്യത്വത്തിന് വളരാ�
നാവശ്യമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുകയും
മനുഷ്യെന്റ ജീവിതം സുഖസമ്പന്നമാക്കുകയും െചയ്യുക
സാദ്ധ്യമല്ല.അതുെകാണ്ട് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെള മാ�
റ്റാൻ േവണ്ടിയുള്ളസമരം മനുഷ്യത്വെത്ത വളർത്താൻ�
േവണ്ടിയുള്ളസമരമാണ്. വർഗ്ഗരഹിതമായ സമുദായം
െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ളപരിപാടി േസ്നഹെത്തവ്യാേമാഹ�
ത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റാനുള്ള
പരിപാടിയാണ്.

എംെഗൽസ് പറയുന്നു:

‘വർഗ്ഗങ്ങളുെട വിനാശത്തിന് ചരിത്രപരിണാമത്തിൽ
ഒരുഘട്ടെമേത്തണ്ടതുണ്ട്.ആഘട്ടെമത്തിയാൽ
ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേത്യക ഭരണവർഗ്ഗം മാത്രമല്ല,
ഏതു വർഗ്ഗവും—വർഗ്ഗപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തെന്ന�
യും—ഒരു കാലഗണനാപ്രമാദമായിത്തീരും. ഉൽപ്പാദ�
നത്തിെന്റ വളർച്ച ഒരു പ്രേത്യകഘട്ടംവെര വളർന്നുക�
ഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെടയും ഉൽപ്പന്ന�
ങ്ങളുെടയും സ്വകാര്യ ഉടമേയയും സംസ്കാരത്തിെന്റയും
രാഷ്ട്രീയാധീശത്വത്തിെന്റയും കുത്തകയും രാഷ്ട്രീയമാ�
യും സാമ്പത്തികമായും ബുദ്ധിപരമായുമുള്ള വളർച്ച�
യ്ക്കു വിഘാതമായിത്തീരുന്നു.ഈപതനം ഇേപ്പാൾ
എത്തിയിരിക്കുന്നു…ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങെളസമു�
ദായം ൈകവശെപ്പടുത്തുന്നേതാടുകൂടി ചരക്കുകളുെട
നിർമ്മാണംഅവസാനിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു;അേതാെടാ�
പ്പം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പാദകന്മാരുെട േമലുള്ള േമ�
ധാവിത്വം അവസാനിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യമായ ഉൽപ്പാദ�
നത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നഅരാജകത്വത്തിനു പകരം
വ്യവസ്ഥിതമായ,തിട്ടമായ,സംഘടനയാണുണ്ടായി�
ത്തീരുന്നത്. വ്യക്തികളുെട ജീവസന്ധാരണത്തിനുള്ള
പരസ്പരസമരം അവസാനിക്കുന്നു.അേപ്പാൾആദ്യമാ�
യി മനുഷ്യൻ, ഒരു പ്രേത്യകഅർത്ഥത്തിൽ,ബാക്കിയു�
ള്ള മൃഗേലാകത്തിൽ നിന്നും ഉപരിയായി നിൽക്കുന്നു;
മൃഗീയമായ ജീവിതനിർവ്വഹേണാപാധികളിൽ നി�
ന്ന് മാനുഷികതയിേലക്കുയർത്തെപ്പടുന്നു. മനുഷ്യെന
ഇതുവേരക്കും ഭരിച്ചിരുന്നഅയാളുെട ജീവിതത്തിെന്റ
ചുറ്റുപാടുകൾ ഇേപ്പാൾ തികച്ചും മനുഷ്യെന്റ നിയന്ത്ര�
ണത്തിലായിത്തീരുന്നു. മനുഷ്യൻആദ്യമായി പ്രകൃ�
തിയുെടേമൽ യഥാർത്ഥമായും േബാധപൂർവ്വമായും
അധികാരം നടത്താൻ തുടങ്ങുന്നു. കാരണം,ഇേപ്പാൾ
അയാൾ തെന്റസമുദായഘടനയുെട നിയന്ത്രകനാ�
യിത്തീരുന്നു. ഇതുവേരയ്ക്കും അയാളുെട സ്വന്തം സാ�
മൂഹ്യപ്രവർത്തനത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾഅയാൾെക്ക�
തിരായി പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾേപാെലഅയാെള കീഴട�
ക്കിെക്കാണ്ടാണ് നിലനിന്നിരുന്നെതങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ
അവഅയാളുെട െചാല്പടിക്കു കീഴടങ്ങുന്നു. ഇതുവേര�
യ്ക്കും പ്രകൃതിയും ചരിത്രവും ഒരു നിർബന്ധനിയമെമന്ന
നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യെന്റേമൽ ചുമത്തിയിരുന്നസാമൂഹ്യസം�
ഘടന,ഇേപ്പാൾഅയാളുെട സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്ത�
നത്തിെന്റ ഫലമായുള്ളതായിത്തീരുന്നു. ഇതുവേര�
യ്ക്കും ചരിത്രെത്തനിയന്ത്രിച്ചിരുന്നബാഹ്യശക്തികൾ
ഇേപ്പാൾഅയാളുെട ഇച്ഛയ്ക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തി�
ക്കുന്നു.ഈഘട്ടം മുതൽക്കു മാത്രേമ മനുഷ്യൻഅയാ�
ളുെട സ്വന്തം ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുകയുള്ളൂ;ഈകാലം
മുതൽക്കു മാത്രേമ അയാൾ ഇളക്കിവിടുന്നസാമൂഹ്യശ�
ക്തികൾഅയാൾആഗ്രഹിക്കുന്നഫലെത്തപ്രദാനം
െചയ്യുകയുള്ളൂ. ഇേതാെടാപ്പം മനുഷ്യൻ നിർബന്ധനി�
യമങ്ങളുെട േലാകത്തിൽനിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
േലാകത്തിേലക്കുയരുന്നു’.



       

െ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.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

േ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. മാർക്സിസവുംആധുനികശാസ്ത്രവും

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
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