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8.1
ഏെതങ്കിലുെമാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട സ്വഭാവം
മനസിലാവണെമങ്കിൽആസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലു�
ള്ള ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട നിലെയെന്തന്നും
അവആരുെട നിയന്ത്രണത്തിലാെണന്നും മനസിലാ�
ക്കണം. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽഫാക്ടറി,ബാങ്ക്,
ഖനി തുടങ്ങിയ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ ഒരുപിടി
മുതലാളികളുെട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. ഉൽപാദേനാപ�
കരണങ്ങളുെട േമലുള്ളഈസ്വകാര്യ ഉടമാവകാശമാ�
ണ് ഭൂരിപക്ഷക്കാെര ചൂഷണം െചയ്തു ലാഭമടിക്കാൻ
മുതലാളികൾക്കുസൗകര്യം നൽകുന്നത്.ഈസ്ഥിതി�
തെന്നയാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട സ്വഭാവവി�
േശഷങ്ങെള നിർണയിക്കുന്നത്. േസാഷ്യലിസത്തിൽ
ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ വ്യക്തികളുെട സ്വകാര്യസ്വ�
ത്തല്ല,സമുദായത്തിെന്റ െപാതുസ്വത്താണ്. ഉൽപാ�
ദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥന്മാെരന്നും ഉൽപാദ�
േനാപകരണങ്ങളില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ചൂഷണവും മർദ്ദ�
നവുമനുഭവിക്കുന്നവെരന്നും രണ്ടു വിരുദ്ധവർഗങ്ങളായി
സമുദായം വിഭജിക്കെപ്പടുന്നില്ല. ഒരു വർഗം മെറ്റാരു
വർഗെത്തചൂഷണം െചയ്യുന്നില്ല.ഈസ്ഥിതിയാണ്
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുെട സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെള
നിർണയിക്കുന്നത്.

മുതലാളിത്തത്തിൽ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും ഉൽപാദന�
ശക്തികളും തമ്മിൽ െപാരുത്തമില്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നു. ഉൽപാദനം സാമൂഹ്യമാണ്;പേക്ഷ, ഉൽപാദ�
േനാപകരണങ്ങൾ ഒരുപിടി മുതലാളികളുെട സ്വകാര്യ�
സ്വത്താണ്.ഈൈവരുധ്യമാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
കുഴപ്പങ്ങളുെടയും അരാജകത്വത്തിെന്റയും െതാഴിലില്ലാ�
യ്മയുെടയും പട്ടിണിയുെടയുെമല്ലാം അടിസ്ഥാനകാര�
ണം. നിലവിലുള്ള ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാദന�
ശക്തികളുെട വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു. ഉൽപാദ�
േനാപകരണങ്ങൾ െപാതുസ്വത്താക്കുകയുംഅങ്ങെന
ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും ഉൽപാദനശക്തികളും തമ്മിലു�
ള്ളൈവരുധ്യമവസാനിപ്പിക്കുകയും െചയ്താേല മനുഷ്യ�
സമുദായം മുേന്നാട്ടു നീങ്ങുകയുള്ളൂ.

ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാദനശക്തികളുെട സ്വഭാ�
വവുമായി െപാരുത്തെപ്പട്ടിരിക്കണം. ഇെതാരു വസ്തു�
നിഷ്ഠമായ നിയമമാണ്.ഈനിയമെത്തഅടിസ്ഥാ�
നെപ്പടുത്തിയാണ് മുതലാളിത്തം ഫ്യൂഡലിസെത്ത
തട്ടിത്തകർത്തത്.ഈനിയമമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാ�
ണ് റഷ്യയിൽ െതാഴിലാളിവർഗം മുതലാളിത്തെത്ത
നശിപ്പിച്ചത്.



       

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം എന്തിന്?

മുതലാളിത്തെത്തതട്ടിത്തകർത്ത് േസാഷ്യലിസം െക�
ട്ടിപ്പടുക്കുകഎന്നതാണ് െതാഴിലാളി വിപ്ലവം നിർവ�
ഹിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ പങ്ക്. െതാഴിലാളി വിപ്ലവ�
ത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് എംെഗൽസ്
എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘െതാഴിലാളിവർഗം അധികാരം പിടിെച്ചടുക്കുന്നു.
അതുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് മുതലാളിവർഗത്തിെന്റൈക�
യിൽ നിന്നും വഴുതിത്തുടങ്ങുന്നസാമൂേഹ്യാൽപാദേനാ�
പകരണങ്ങെള െപാതുസ്വത്താക്കി മാറ്റുന്നു.അതുവ�
േരയ്ക്കും അവയുെടേമൽ കുത്തിയിരുന്ന മൂലധനത്തിെന്റ
മുദ്രയിൽ നിന്ന് ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങെള െതാഴി�
ലാളിവർഗം േമാചിപ്പിക്കുന്നു.അവയുെട സാമൂഹ്യസ്വ�
ഭാവത്തിനു പൂർണമായും സ്വതന്ത്രമായും അേങ്ങയറ്റം�
വെര സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുവാൻസൗകര്യം െകാടുക്കു�
ന്നു. മുൻകൂട്ടി തിട്ടെപ്പടുത്തിയ പ്ലാൻഅനുസരിച്ചുള്ള
സാമൂേഹ്യാൽപാദനം ഇനിയേങ്ങാട്ടു സാധ്യമായിത്തീ�
രുന്നു. ഉൽപാദനത്തിെന്റ വളർച്ചസമുദായത്തിെല
വർഗവിഭജനെത്ത ഒരു കാലഗണനാപ്രമാദമാക്കി�
ത്തീർക്കുന്നു. സമുദായത്തിൽ ഒട്ടാെകയുള്ള ഉൽപ്പാ�
ദനത്തിൽഅരാജകത്വം അവസാനിക്കുന്നത്ര േവഗ�
ത്തിൽത്തെന്ന ഭരണയന്ത്രവും വാടിക്കരിഞ്ഞുേപാകു�
ന്നു. മനുഷ്യൻ തെന്റസ്വന്തം സാമൂഹ്യസംഘടനയുെട
യജമാനനായിത്തീരുന്നു;സ്വതന്ത്രനായിത്തീരുന്നു’.
(എംെഗൽസ്: േസാഷ്യലിസം—സങ്കൽപികവും ശാ�
സ്ത്രീയവും: േപജ് 64–65)

മുതലാളിത്തെത്തതട്ടിത്തകർത്ത് േസാഷ്യലിസം െക�
ട്ടിപ്പടുത്ത ഒന്നാമെത്ത രാജ്യം േസാവിയറ്റ് യൂണിയനാ�
ണ്. 1917 വെരയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെലന്നേപാെല റഷ്യ�
യിലും ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങെളല്ലാം വ്യക്തികളു�
െട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളായിരുന്നു. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം
സ്വകാര്യസ്വത്തുടമാവകാശമവസാനിപ്പിക്കുകയും ഉൽ�
പാദേനാപകരണങ്ങെള െപാതുസ്വത്താക്കി മാറ്റുക�
യും െചയ്തു.അങ്ങെന േലാകത്തിെന്റആറിെലാരുഭാഗ�
ത്ത് പുതിയ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾസ്ഥാപിതമായി.
അേതാെട ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും ഉൽപാദനശക്തിക�
ളും തമ്മിലുള്ളൈവരുധ്യമവസാനിക്കുകയും ഉൽപാദ�
നശക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ വളരാനുള്ളസാഹചര്യങ്ങൾ
ലഭിക്കുകയും െചയ്തു. സ്റ്റാലിൻ വിവരിക്കുന്നു:

‘നമ്മുെട രാജ്യത്തിെല ഉൽപാദനശക്തികൾ,പ്രേത്യ�
കിച്ചും വ്യവസാേയാൽപാദന ശക്തികൾ,സാമൂഹ്യ
സ്വഭാവേത്താടുകൂടിയവയായിരുന്നു. േനെരമറിച്ച്, ഉട�
മാവകാശത്തിെന്റ രൂപമാകെട്ട, മുതലാളിത്തപരമാ�
യിരുന്നു. ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾഅനിവാര്യമായും
ഉൽപാദനശക്തികളുെട സ്വഭാവേത്താടു േയാജിച്ചി�
രിക്കണെമന്ന ധനശാസ്ത്ര നിയമെത്തഅടിസ്ഥാന�
മാക്കിെക്കാണ്ട് േസാവിയറ്റ് ഗവെണ്മൻറ് ഉൽപാദ�
േനാപകരണങ്ങെളസാമൂഹ്യമാക്കിത്തീർത്തു;അവ�
െയ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുെടയും െപാതുസ്വത്താക്കുകയും
അങ്ങെന മർദ്ദനവ്യവസ്ഥെയഅവസാനിപ്പിക്കുകയും
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക രൂപങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുക�
യും െചയ്തു.ഈനിയമമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, േസാ�
വിയറ്റ് ഗവെണ്മൻറ്ഈനിയമെത്തആശ്രയിച്ചിരു�
ന്നിെല്ലങ്കിൽ,അവർക്ക് തങ്ങളുെട കടമ നിർവഹിക്കു�
വാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല’. (േസാവിയറ്റ് യൂണിയ�
നിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ,
േപജ് 6)

ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ െപാതുസ്വത്താക്കെപ്പട്ട�
േതാടു കൂടി മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ നടമാടിയിരു�
ന്ന മത്സരത്തിെന്റയും അരാജകത്വത്തിെന്റയും നിയമം
അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു.അതിെന്റസ്ഥാനത്ത് േദശീയ
സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട ക്രമീകൃത വളർച്ചയുെട നി�
യമം നിലവിൽ വന്നു.ഈനിയമമാണ് േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിൽസാമ്പത്തികപദ്ധതികൾ വിജയകരമാ�
യി നടപ്പിൽവരുത്താനും സാമൂേഹ്യാൽപാദനെത്ത
ജനങ്ങളുെടയാെക നൻമക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കാൻ
കഴിയുന്നതരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാനുമുള്ളസാധ്യതയുള�
വാക്കിയത്.



       

സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥവിജയിച്ചെതങ്ങെന?

മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക പദ്ധതികെളപ്പ�
റ്റി സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. പേക്ഷ,ആപദ്ധതിക്കാർക്ക്
ഉൽപാദനെത്തക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല; രാജ്യത്തി�
െല മുഴുവൻ വിഭവങ്ങെളയും അദ്ധ്വാനശക്തിെയയും
ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് നിശ്ചിതമായ പ്ലാേനാടുകൂടി ഉൽ�
പാദനവ്യവസ്ഥയാെക വളർത്താൻ കഴിയില്ല.എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽ, മത്സരത്തിെന്റയും അരാജകത്വത്തി�
െന്റയും നിയമമാണവിെട പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉൽപാദ�
നത്തിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം മുതലാളികളു�
െട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്.എന്ത്,എേപ്പാൾ,എത്രയുണ്ടാ�
ക്കണെമന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത് ഉൽപാദേനാപകര�
ണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥന്മാരായ മുതലാളികളാണ്.അവർ
ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത് ജനങ്ങൾെക്കന്താണവശ്യം
എന്നു േനാക്കിയിട്ടല്ല,തങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലാഭം കിട്ടുെമ�
ന്ന് േനാക്കിയിട്ടാണ്. ഉൽപാദനം ചുരുക്കിയാലാണ്
കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുകെയങ്കിൽ,അവർ ഉൽപാദനം
ചുരുക്കും. പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണം െകാണ്ട് ലാഭം കി�
ട്ടിയിെല്ലങ്കിൽഅവർ േഹാട്ടൽ കച്ചവടം തുടങ്ങും. ഇതു�
തെന്നയാണ് കൃഷിയുെടയുംസ്ഥിതി. നിലം ജന്മികളു�
െട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. െനല്ലുണ്ടാക്കുന്നതിെനക്കാൾ
ലാഭം പരുത്തിയുണ്ടാക്കലാെണന്നുകണ്ടാൽഅവർ
െനൽപാടങ്ങെള പരുത്തി േതാട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റും.ഈ
സ്ഥിതിയിൽ പ്ലാനിംഗ് വിജയിക്കുകയില്ല.

േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഇതല്ലസ്ഥിതി. ഉൽപാദ�
േനാപകരണങ്ങൾ െപാതുസ്വത്തായതുെകാണ്ട് േദ�
ശീയസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥെയ പ്ലാേനാടുകൂടി വളർ�
ത്താൻ കഴിയുന്നു. ഇതാണ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിലു�
ണ്ടായഅത്ഭുതാവഹവും സർവ്വന്മുഖവുമായഅഭിവൃദ്ധി�
യുെട അടിസ്ഥാനം. േദശീയസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥെയ
ക്രമീകൃതമായി,പ്ലാേനാടുകൂടി, വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞ�
തിനാലാണ് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾ പരിപൂർണമായ
വിജയം േനടിയത്.അതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് പിന്ന�
ണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു ദുർബലരാജ്യം െവറും രണ്ടു
ദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ േലാകത്തിെല വൻകിട ശക്തി�
കളിെലാന്നായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടത്.

ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ െപാതുവുടമയിലാക്കെപ്പട്ട�
േതാടുകൂടി ഉൽപാദനത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യംതെന്ന മാറുന്നു.
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്
ഏതാനും വ്യക്തികളുെട ലാഭത്തിനുേവണ്ടിയല്ല,സമുദാ�
യത്തിെന്റയാെക താൽപര്യങ്ങെള മുൻനിർത്തിയാണ്;
സമുദായത്തിെല ഓേരാ െമമ്പറുെടയും നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി�
യാണ്;ഓേരാ വ്യക്തിയുെടയും സ്വതന്ത്രവും സർവ്വേതാ�
ന്മുഖവുമായ വളർച്ചയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ്.

ഈഉേദ്ദശ്യം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവിധത്തിൽ
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റഅടിത്തറയുറപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി�
യാണ് െലനിൻ രാജ്യത്തിെന്റ മുക്കിലും മൂലയിലും വിദ്യു�
ച്ഛക്തി കിട്ടാറാക്കണെമന്നും വിദ്യുച്ഛക്തിയുെട സഹാ�
യേത്താടുകൂടി വ്യവസായവും കൃഷിയും ഗതാഗതവും
അേങ്ങയറ്റം വളർത്തണെമന്നും സാേങ്കതികാഭിവൃദ്ധി�
യിലൂെട അദ്ധ്വാനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കണെമന്നും സർ�
േവാപരി മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങെള കവച്ചുെവയ്ക്കാൻ കഴി�
യത്തക്കവിധം വൻകിട വ്യവസായങ്ങെള വൻേതാ�
തിൽ വളർത്തണെമന്നുംആവശ്യെപ്പട്ടത്.



       

േസാഷ്യലിസത്തിെന്റഅടിസ്ഥാന നിയമം

െലനിൻ ഉന്നയിച്ച തത്വങ്ങളുെടയും നിർമാണപ്രവർ�
ത്തനങ്ങളുെടയും പ്രാേയാഗികാനുഭവങ്ങളുെടയും അടി�
സ്ഥാനത്തിൽസ്റ്റാലിൻ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റഅടി�
സ്ഥാനസാമ്പത്തിക നിയമെമെന്തന്നു െവളിെപ്പടുത്തുന്നു:

‘േസാഷ്യലിസത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനനിയമത്തിെന്റ
അനിവാര്യ സ്വഭാവങ്ങെളയും അവശ്യങ്ങെളയും െമാ�
ത്തത്തിൽ ഇങ്ങെനരൂപവൽക്കരിക്കാം: കൂടുതൽ
ഉയർന്നസാേങ്കതികരീതികളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനം തുടർച്ചയായി വികസിപ്പി�
ക്കുകയും പൂർണമാക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് സമുദായ�
ത്തിെന്റയാെക ഇടവിടാെത ഉയർന്നുവരുന്ന ഭൗതിക�
വും സാംസ്കാരികവുമായആവശ്യങ്ങെളഅേങ്ങയറ്റം
തൃപ്തിെപ്പടുത്തുക’. (േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ േസാഷ്യ�
ലിസത്തിെന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ് 43–44)

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമെന്തന്നും
ആ ഉേദ്ദശ്യം േനടാനുള്ള മാർഗെമന്താെണന്നുംഈ
നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു. േസാഷ്യലിസത്തിൽ ലാഭത്തി�
നുേവണ്ടിയല്ല, ഉപേയാഗത്തിനുേവണ്ടിയാണ് ഉൽപാ�
ദനം നടക്കുന്നത് എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞാൽ േപാരാ.
ജനങ്ങളുെട അനുദിനം വളർന്നുവരുന്ന ഭൗതികവും
സാംസ്കാരികവുമായആവശ്യങ്ങെളഅേങ്ങയറ്റം—
പരമാവധി—തൃപ്തിെപ്പടുത്തുകയാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
ഉൽപാദനത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു�
ന്നു. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ െപാതുസ്വത്താക്ക�
െപ്പട്ടേതാടുകൂടി ആവിർഭവിച്ച പുതിയ ഉൽപാദനബ�
ന്ധങ്ങളുെട സ്വഭാവത്തിനു തികച്ചും േയാജിച്ച ഒരു �
ലക്ഷ്യമാണിത്.

സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായആവ�
ശ്യങ്ങൾഅനുദിനം കൂടിക്കൂടിവരികയാണ്.ആആവ�
ശ്യങ്ങെളല്ലാം അേങ്ങയറ്റം തൃപ്തിെപ്പടുത്തണെമങ്കിൽ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനം ഇടവിടാെത വളർന്നുെകാ�
ണ്ടിരിക്കണം. ഇതുസാധിക്കണെമങ്കിൽ വൻകിട വ്യ�
വസായങ്ങെള വളർത്തുന്നകാര്യത്തിൽ പ്രേത്യകം ശ്ര�
ദ്ധിക്കുകയും സാേങ്കതികരീതികെള ഇടവിടാെതഅഭി�
വൃദ്ധിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യണം.

മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനശക്തികളും ഉൽ�
പാദന ബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യം കാരണം
സാേങ്കതികാഭിവൃദ്ധി തടയെപ്പട്ടിരിക്കയാണ്. പരമാവ�
ധി ലാഭം കിട്ടുെമങ്കിൽ മാത്രേമ മുതലാളികൾ ഉയർന്ന
സാേങ്കതികരീതികൾ ഉപേയാഗിക്കുകയുള്ളൂ. േസാഷ്യ�
ലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ േനെരമറിച്ചാണ്. സാേങ്കതിക�
രീതികെള േമൽക്കുേമൽ വളർത്താെത ജനങ്ങളുെട
കൂടിക്കൂടിവരുന്നആവശ്യങ്ങെളഅേങ്ങയറ്റം തൃപ്തിെപ്പ�
ടുത്താനാവില്ല. ഉൽപാദനം ഏറ്റവുമധികം വർധിപ്പി�
ക്കാൻഏറ്റവും ഉയർന്നസാേങ്കതികരീതികൾ കൂടിേയ
കഴിയൂ.

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനത്തിെന്റ ഇടവിടാത്ത വളർച്ച
ജനങ്ങളുെടആവശ്യങ്ങെള വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പുതിയ
പുതിയആവശ്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.ആവ�
ശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പുതിയ പുതിയആവശ്യ�
ങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുേമ്പാഴാകെട്ട േസാഷ്യ�
ലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനത്തിനു കൂടുതൽപ്രേചാദനം ലഭിക്കുക�
യും െചയ്യുന്നു.

ഇങ്ങെനസ്റ്റാലിൻ െവളിെപ്പടുത്തുന്നപരമാവധി സംതൃ�
പ്തിയുെട നിയമം േസാഷ്യലിസ്റ്റുസമുദായത്തിൽഅതി�
പ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്.അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദന വ്യ�
വസ്ഥയുെട മെറ്റല്ലാ നിയമങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട പ്ലാേനാടുകൂടിയ ക്രമീകൃത
വളർച്ചയുെട നിയമം, ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ നിർ�
മിക്കുന്ന വ്യവസായശാലകൾക്ക് താരതേമ്യന കൂടു�
തൽ പ്രാധാന്യം നൽകണെമന്ന നിയമം,അദ്ധ്വാന�
ക്ഷമതയുെട ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ പുേരാഗതിയുെട നിയമം,
അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ േതാതനുസരിച്ച് ഉൽപന്നങ്ങൾ വി�
തരണം െചയ്യണെമന്ന നിയമം—ഇങ്ങെന േസാഷ്യ�
ലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നഎല്ലാ നിയമങ്ങ�
ളും പരമാവധി സംതൃപ്തിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.



       

മുതലാളിത്തവും േസാഷ്യലിസവും

േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥക്ര�
മീകൃതമായും പ്ലാേനാടുകൂടിയുമാണ് വളർത്തെപ്പടുന്ന�
ത്. പേക്ഷ,സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി പ്ലാൻ െചയ്യുന്നതിന്
ഒരു ഉേദ്ദശ്യമുണ്ടായിരിക്കണം.എന്നാേല േദശീയസാ�
മ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട ക്രമീകൃത വളർച്ചയുെട നിയമം�
െകാണ്ട് ആശിച്ച ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.ആഉേദ്ദശ്യെമ�
ന്തായിരിക്കണെമന്നാണ് പരമാവധി സംതൃപ്തിയുെട നി�
യമം െവളിെപ്പടുത്തുന്നത്. േസാഷ്യലിസത്തിെന്റഈ
അടിസ്ഥാനസാമ്പത്തിക നിയമമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാ�
ണ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല ഭരണാധികാരികൾക്ക്
ക്രമീകൃതമായ ഉൽപാദനവും സാമ്പത്തിക പ്ലാനിങ്ങും
വഴിയായി ജനങ്ങളുെടആവശ്യങ്ങെള േമൽക്കുേമൽ തൃ�
പ്തിെപ്പടുത്താനും അവരുെട സർവ്വേതാന്മുഖമായഅഭിവൃ�
ദ്ധിെയ ത്വരിതെപ്പടുത്താനും സാധിച്ചത്.

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ േനെരമറിച്ച് പരമാവധിലാ�
ഭം നിർണയിക്കുന്നഅതിർത്തിവരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ മാ�
ത്രമാണ് ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത്.അതുെകാണ്ടുതെന്ന�
യാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ�
േയക്കാൾ െമച്ചെപ്പട്ടുനിൽക്കുന്നത്. രണ്ടു വ്യവസ്ഥകളും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസെമന്താെണന്ന് സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിക്കുന്നു:

‘പരമാവധി ലാഭത്തിനുപകരം സമുദായത്തിെന്റ ഭൗ�
തികവും സാംസ്കാരികവുമായആവശ്യങ്ങെള പരമാ�
വധി തൃപ്തിെപ്പടുത്തൽ,അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്നു കുഴപ്പ�
ത്തിേലക്കും കുഴപ്പത്തിൽനിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയിേലക്കും
തുടർച്ച മുറിഞ്ഞുെകാണ്ടുള്ള ഉൽപാദനവളർച്ചയ്ക്കു പക�
രം അനുസ്യൂതമായ ഉൽപാദനാഭിവൃദ്ധി,സാേങ്കതിക�
വളർച്ചയിൽ കൂെടക്കൂെടയുണ്ടാകുന്നപിളർപ്പുകൾക്കും
അേതാെടാപ്പം ഉണ്ടാകുന്നസാമൂേഹ്യാൽപാദനശ�
ക്തികളുെട നാശങ്ങൾക്കും പകരം ഉയർന്നസാേങ്ക�
തികരീതികളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദനെത്ത
പൂർണതയിെലത്തിക്കുന്നതിെന്റ തുടർച്ചയായ ഗതിക്ര�
മം’. (േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ് 44.)

ഇതിെന്റഅർഥം ശരിക്കു മനസിലാകണെമങ്കിൽ ചുറ്റു�
പാടുമുള്ള യാഥാർഥ്യങ്ങളിേലെക്കാന്നു കേണ്ണാടിച്ചാൽ
മതി. മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ േദശീയവരുമാനത്തി�
െന്റ ഭൂരിഭാഗവും ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ ചൂഷകവർഗക്കാ�
രുെട േപാക്കറ്റിെലത്തുന്നു. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയി�
ലാകെട്ട, േനെരമറിച്ച്, േദശീയവരുമാനം മുഴുവനും സമു�
ദായത്തിെന്റസ്വത്താണ്. ജനങ്ങളുെടയാെകഅഭിവൃ�
ദ്ധിക്കുേവണ്ടിയാണ് അതു വിനിേയാഗിക്കെപ്പടുന്നത്.
ഈവ്യത്യാസത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനം സ്റ്റാലിൻ െവളി�
െപ്പടുത്തിക്കാണിക്കുന്ന ‘പരമാവധിലാഭ’ത്തിെന്റയും
‘പരമാവധി സംതൃപ്തി’യുെടയും നിയമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസമാണ്.

േസാവിയറ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 19-ാം േകാൺഗ്ര�
സിേലക്കുള്ള േകന്ദ്രകമ്മറ്റിയുെട റിേപ്പാർട്ടിൽ ജി.എം.
മലങ്കാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:

‘ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനസാമ്പ�
ത്തിക നിയമെത്തപ്പറ്റിയും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റഅടി�
സ്ഥാനസാമ്പത്തിക നിയമെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ളസഖാവ്
സ്റ്റാലിെന്റ കണ്ടുപിടുത്തം മുതലാളിത്തത്തിെന്റഎല്ലാ
പ്രചാരകന്മാർക്കുമുള്ള ഒരു കനത്തഅടിയാണ്.ഈ
അടിസ്ഥാനസാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ െതളിയിച്ചുകാ�
ട്ടുന്നതിതാണ്: മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ മനുഷ്യൻ
പരമാവധി ലാഭം സമ്പാദിക്കുകഎന്നനിർദ്ദയമായ
നിയമത്തിനിരയാക്കെപ്പടുന്നു.അതിനുേവണ്ടി അവർ
കഠിനമായ യാതനകളിേലക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിേലക്കും
െതാഴിലില്ലായ്മയിേലക്കും യുദ്ധത്തിെന്റ േചാരപ്രളയ�
ത്തിേലക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളിേലക്കും പിടിച്ചുതള്ളെപ്പടു�
ന്നു. േസാഷ്യലിസ്റ്റുസമുദായത്തിലാകെട്ട ഉൽപാദനം
മുഴുവനും മനുഷ്യെന്റയും അവെന്റ ഇടവിടാെത വർദ്ധി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നആവശ്യങ്ങളുെടയും അധീനത്തി�
ലാണ്. മുതലാളിത്തേത്തക്കാൾഅത്രേമൽ െമച്ചെപ്പട്ട
പുതിയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുെട—കമ്യൂണിസത്തിെന്റ—
നിർണായകമായ േനട്ടം ഇവിെടയാണ് കിടക്കുന്നത്’.

േസാഷ്യലിസത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനനിയമം േസാവിയറ്റ്
യൂണിയെന്റആഭ്യന്തരനയെത്ത മാത്രമല്ല വിേദശന�
യെത്തയും നിർണയിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുെട വളർന്നുവ�
രുന്നഎല്ലാആവശ്യങ്ങേളയും പരമാവധി തൃപ്തിെപ്പടു�
ത്താൻ േവണ്ടി ഉൽപാദനശക്തികെള േമൽക്കുേമൽ
വളർത്തണെമങ്കിൽസമാധാനപരമായ ഒരന്തരീക്ഷം
കൂടിേയ കഴിയൂ.അതുെകാണ്ടാണ് േസാവിയറ്റ് യൂണി�
യൻ യുദ്ധമില്ലാതാക്കാനും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായും സൗ�
ഹാർദ്ദബന്ധങ്ങളുറപ്പിച്ചുെകാണ്ട് സമാധാനപ്രസ്ഥാനം
ശക്തിെപ്പടുത്താനും പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇങ്ങെന േസാ�
വിയറ്റ് യൂണിയെന്റ വളർച്ചയുെട എല്ലാ സ്വഭാവവിേശ�
ഷങ്ങെളയും മനസിലാക്കാൻഈഅടിസ്ഥാനനിയമം
സഹായിക്കുന്നു.ഈനിയമത്തിെന്റ പ്രവർത്തനമാണ്
േസാഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു കമ്യൂണിസത്തിേലക്കുള്ള
പരിവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ �
സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.



       

8.2
സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെടയും സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളു�
െടയും പിന്നിൽസവിേശഷങ്ങളായ ചില നിയമങ്ങൾ
പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതിേകാൽപാദന
രീതിയുെട വളർച്ചയാണ് അവയുെട അടിസ്ഥാനം. ഉൽ�
പാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയ്ക്ക്
െപാരുത്തെപ്പട്ടിരിക്കണെമന്ന നിയമെത്ത െവളിെപ്പ�
ടുത്തിെക്കാണ്ട് മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ മു�
തലാളിത്തത്തിെന്റ തെന്നസൃഷ്ടികളായ വൻപിച്ച ഉൽ�
പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയ്ക്ക് വിലങ്ങായിത്തീരുന്നു�
െവന്നും വളർച്ച തടയെപ്പടാതിരിക്കണെമങ്കിൽ പുതിയ
ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾനിലവിൽ വേന്ന കഴിയൂ എന്നും
മാർക്സിസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവ�
വും െതാഴിലാളി സർവാധിപത്യവുംഈൈവരുദ്ധ്യമ�
വസാനിപ്പിച്ച് ഉൽപാദനശക്തികൾക്ക് േയാജിച്ച ഉൽ�
പാദനബന്ധങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുകയുംഅങ്ങെന കമ്യൂണി�
സത്തിെന്റഅടിത്തറ പാവുകയും െചയ്യുന്നു.

രണ്ടുഘട്ടങ്ങളിലൂെടയാണ് കമ്യൂണിസം വളരുന്നത്.
ആദ്യെത്തഘട്ടെത്ത േസാഷ്യലിസെമന്നും രണ്ടാമേത്ത�
തിന് കമ്യൂണിസെമന്നും പറയുന്നു. േസാഷ്യലിസേത്ത�
ക്കാൾ ഉയർന്നഘട്ടമാണ് കമ്യൂണിസം. മെറ്റാരുവിധം
പറഞ്ഞാൽ,കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെന്റആദ്യഘട്ടമാ�
ണ് േസാഷ്യലിസം.

േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ 1936-ഓടുകൂടി ഒന്നാം ഘട്ടം
മിക്കവാറും പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു.എന്നുെവച്ചാൽ
േസാഷ്യലിസം വിജയകരമാംവിധം െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പ�
ട്ടുകഴിഞ്ഞു. 1936-െല േസാവിയറ്റ് ഭരണഘടന േസാ�
ഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു കമ്യൂണിസത്തിേലക്കുള്ളപരിവർ�
ത്തനെത്തയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. സി.പി.എസ്.
യു.ബി.യുെട ചരിത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

‘യു.എസ്.എസ്.ആർ വളർന്നുവന്ന് ഒരു പുതിയ പത�
നത്തിേലക്ക് പ്രേവശിക്കുന്നുെവന്ന വസ്തുതയ്ക്ക്ഈ ഭര�
ണഘടന നിയമപരമായ രൂപം നൽകി. േസാഷ്യലി�
സ്റ്റ് സമുദായഘടനയുെട നിർമാണം പൂർണമായിരി�
ക്കുന്നുെവന്നും ‘ഓേരാരുത്തനിൽ നിന്നും അവനവെന്റ
കഴിവനുസരിച്ചു,ഓേരാരുത്തനുംഅവെന്റആവശ്യമ�
നുസരിച്ച്’എന്നസാമൂഹ്യജീവിത തത്വെത്ത മുൻനിർ�
ത്തുന്നകമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിേലക്കുള്ളപരിണാമം
സാവധാനത്തിൽആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നുമുള്ള വസ്തു�
തയ്ക്ക് ഭരണഘടന ഒരു നിയമാവലിയുെട രൂപം നൽ�
കി’. (സി.പി.എസ്.യു.ബി.ചരിത്രം, മലയാള തർജമ,
േപജ് 604)



       

കമ്യൂണിസത്തിെന്റ രണ്ടുഘട്ടങ്ങൾ

അേപ്പാൾ േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളല്ല; ഒേര സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�
യുെട വളർച്ചയുെട രണ്ടു വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമാ�
ണ്.

േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും ഒേര സാമൂഹ്യ വ്യവ�
സ്ഥയുെട രണ്ടുഘട്ടങ്ങളാെണന്ന് മാർക്സും എംെഗൽ�
സും തങ്ങളുെടആദ്യകാല കൃതികളിൽത്തെന്ന വ്യക്ത�
മാക്കുകയുണ്ടായി. േസാഷ്യലിസം കമ്യൂണിസത്തിെന്റ
ആദ്യഘട്ടമാെണന്നുവിവരിച്ചുെകാണ്ട് മാർക്സ് തെന്റ
‘േഗാഥാപരിപാടിയുെട വിമർശന’ത്തിൽഎഴുതുന്നു:

‘നമുക്കിവിെട േനരിടാനുള്ളത് സ്വന്തം അടിത്തറേമൽ
വളർന്നുകഴിഞ്ഞ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായെത്തയല്ല,
േനെരമറിച്ച് മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ നിന്നുയർ�
ന്നുവരുന്ന ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായെത്തയാണ്. യാ�
െതാരുസമുദായത്തിെന്റ ഗർഭത്തിൽ നിന്നാേണാ
അതാവിർഭവിക്കുന്നത് ആസമുദായത്തിെന്റഎല്ലാ�
ത്തരത്തിലുമുള്ളഅടയാളങ്ങൾ—സാമ്പത്തികവും
സാന്മാർഗികവും ബുദ്ധിപരവുമായഅവശിഷ്ടങ്ങൾ—
അതിൽ പതിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും’.

ഒന്നാം ഘട്ടത്തിെന്റസവിേശഷതെയ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു�
െകാണ്ട് െലനിൻ പറയുന്നു:

‘ഒന്നാമെത്തഘട്ടത്തിൽ കമ്യൂണിസം സാമ്പത്തിക�
മായി തികച്ചും വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. മുതലാളി�
ത്തത്തിെന്റ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിേന്നാഅവശിഷ്ടങ്ങ�
ളിൽ നിേന്നാഅത് പരിപൂർണമായ േമാചനം േനടി�
ക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല’.

േസാഷ്യലിസം,കമ്യൂണിസം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളുെട െപാ�
തുസ്വഭാവങ്ങെളെന്തന്നുംഅവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങ�
െളെന്തല്ലാമാെണന്നും െലനിനും സ്റ്റാലിനും വ്യക്തമാ�
ക്കിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടുഘട്ടങ്ങൾക്കും െപാതുവിലുള്ളസ്വഭാവവിേശഷ�
ങ്ങൾ താെഴ പറയുന്നവയാണ്.

1. േസാഷ്യലിസത്തിലും കമ്യൂണിസത്തിലും ഉൽപാദന�
രീതിയുെട അടിസ്ഥാനം എല്ലാ ഉൽപാദേനാപകര�
ണങ്ങളും െപാതുവുടമയിലുള്ളതാണ്. മർദ്ദനത്തിൽ
നിന്നും ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും േമാചനം േനടിയ
ജനങ്ങൾ പരസ്പരം സഹകരിച്ചുെകാണ്ടും സഹായി�
ച്ചുെകാണ്ടുമാണ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്.

2. രണ്ടുഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െച�
യ്യുകെയന്നസമ്പ്രദായമില്ല.എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള
സാമൂഹ്യ മർദ്ദനങ്ങൾഅവസാനിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു. കൂലിേവലയുെട അടിമത്തമില്ല. െതാഴിലാളിക�
ളുെട അദ്ധ്വാനശക്തി ചരെക്കന്നനിലയ്ക്ക് വിൽക്ക�
െപ്പടുന്നില്ല. െതാഴിലാളികളുെട അദ്ധ്വാനസമയം
ആവശ്യമായഅദ്ധ്വാനെമന്നും മിച്ചമായഅദ്ധ്വാന�
െമന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കെപ്പടുന്നില്ല. മിച്ചമൂല്യം ചൂ�
ഷണം െചയ്യെപ്പടുന്നില്ല.

3. രണ്ടുഘട്ടത്തിലും ഉൽപാദനത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം സമു�
ദായത്തിെന്റ വളർന്നുവരുന്ന ഭൗതികവും സാംസ്കാ�
രികവുമായഎല്ലാആവശ്യങ്ങെളയും പൂർണമായി
തൃപ്തിെപ്പടുത്തുകഎന്നതാണ്.ഈഉേദ്ദശ്യം സാധി�
ക്കുന്നതിനുേവണ്ടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർന്നസാ�
േങ്കതികമാർഗങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി ഉൽപാ�
ദനം ഇടവിടാെത വളർത്തെപ്പടുന്നു.

4. രണ്ടുഘട്ടത്തിലും സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട പ്ലാ�
േനാടുകൂടിയ ക്രമീകൃത വളർച്ചയുെട നിയമം പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നു.ആദ്യഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ഘട്ടെമത്തു�
േമ്പാേഴക്കുംഈനിയമത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലു�
ള്ള പ്ലാനിങ്ങുകൾ കൂടുതൽ പൂർണവും സാർവത്രിക�
വും സർവസ്പർശിയുമായിത്തീരുന്നു.

5. രണ്ടുഘട്ടത്തിലും സമുദായത്തിെല ഓേരാ വ്യക്തി�
യും കഴിവനുസരിച്ച് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുെട
അദ്ധ്വാനംെകാണ്ടാണ് സ്വത്തുക്കളും വിഭവങ്ങളും
നിർമിക്കെപ്പടുന്നത്. ജനങ്ങൾതെന്നഅവെയ
അനുഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

6. രണ്ടുഘട്ടത്തിലും മാർക്സിസം െലനിനിസത്തിെന്റ
േലാകവീക്ഷണഗതിയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ഒന്നാംഘ�
ട്ടത്തിൽബൂർഷ്വാ േലാകവീക്ഷണഗതിയുെട പല
അവശിഷ്ടങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. രണ്ടാം
ഘട്ടമാവുേമ്പാേഴക്കും കമ്യൂണിസ്റ്റുൽപാദന രീതിക്കും
അേതാെടാപ്പം മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങൾക്കും മാർക്സിസ�
ത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപുതിയ സംസ്കാര�
ത്തിനും സാർവത്രികമായസ്ഥാനം ലഭിക്കും.

ഈെപാതുവിലുള്ളസ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ േസാഷ്യ�
ലിസത്തിനും കമ്യൂണിസത്തിനും ഒരുേപാെല ബാധ�
കമാണ്. പേക്ഷ,അേതസമയത്തുതെന്നഈരണ്ടു
ഘട്ടങ്ങൾക്കും തമ്മിൽഅതിപ്രധാനമായ ചില വ്യത്യാ�
സങ്ങളുമുണ്ട്.



       

രണ്ടുതരം സ്വത്തുടമാവകാശങ്ങൾ

െതാഴിലാളിവിപ്ലവം ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട േമ�
ലുള്ളസ്വകാര്യ ഉടമാവകാശമവസാനിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടു�
തരത്തിലുള്ളസ്വകാര്യ ഉടമാവകാശങ്ങളാണ് വിപ്ലവക�
രമായി മാറ്റിമറിക്കെപ്പടുന്നത്—മുതലാളികളുെട സ്വകാ�
ര്യസ്വത്തുടമാവകാശവും കൃഷിക്കാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്തു�
ടമാവകാശവും.

ഈരണ്ടുതരം സ്വകാര്യസ്വത്തുടമാവകാശങ്ങേളാടും
ഒേരനിലപാടല്ല െതാഴിലാളിവർഗം ൈകെക്കാള്ളുന്ന�
ത്. മുതലാളികളുെട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കൾയാെതാരു
ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാെത പിടിെച്ചടുത്ത് െപാതുസ്വത്തുക്ക�
ളാക്കി മാറ്റുന്നു. യന്ത്രങ്ങളും ഫാക്ടറികളും ബാങ്കുകളും
േതാട്ടങ്ങളും ഖനികളുെമല്ലാം ജനങ്ങളുെട സ്വത്തുക്ക�
ളാക്കി മാറ്റുന്നു. പേക്ഷ, െതാഴിലാളികൾ തങ്ങളുെട
സമരബന്ധുക്കളായ കൃഷിക്കാരുെട സ്വകാര്യ സ്വത്തു�
ക്കേളാെടടുക്കുന്നനിലപാട് വ്യത്യസ്തമാണ്.അവകൃഷി�
ക്കാരുെട സ്വത്തുക്കളാക്കിത്തെന്ന നിലനിർത്തെപ്പടു�
ന്നു. കൃഷിക്കാരുെട സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ് അവ
കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപനങ്ങളാക്കി സംഘടിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന�
ത്. ധാരാളം കൃഷിക്കാരുള്ള രാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം െപാതു
ഉടമയുെടഈസവിേശഷരൂപംആവശ്യമായിവരും.
ഇങ്ങെന െപാതു ഉടമയ്ക്ക് േസ്റ്ററ്റിെന്റ േനരിട്ടുകീഴിലുള്ള
െപാതുസ്വത്തുക്കെളന്നും കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപനങ്ങെളന്നും
രണ്ടുരൂപങ്ങളുണ്ടാവുന്നു. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല
സ്ഥിതിെയപ്പറ്റി സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നതു േനാക്കുക:

‘േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനത്തിെന്റ രണ്ടുരൂപങ്ങളാ�
ണ് ഇന്ന് നമ്മുെട രാജ്യത്തിലുള്ളത്. േസ്റ്ററ്റിെന്റ കീഴി�
ലുള്ള,അതായത് െപാതുഉടമയിലുള്ള, ഉൽപാദനവും
കൂട്ടുകൃഷിയുെട ഉൽപാദനവും. കൂട്ടുകൃഷിയുെട ഉൽപാദ�
നം െപാതുവുടമയുെട കീഴിലുള്ള ഉൽപാദനമാെണന്ന്
പറയാൻ വയ്യ. േസ്റ്ററ്റ് വകസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉൽപാ�
ദേനാപകരണങ്ങളും ഉൽപന്നങ്ങളും േദശീയസ്വത്തു�
ക്കളാണ്. കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപനത്തിലാകെട്ട, ഉൽപാദ�
േനാപകരണങ്ങൾ (നിലം,യന്ത്രങ്ങൾ) േസ്റ്ററ്റിേന്റതാ�
െണങ്കിലും ഉൽപന്നങ്ങൾ വിഭിന്ന കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപ�
നങ്ങളുെട സ്വത്താണ്. കാരണം,അദ്ധ്വാനവും വിത്തും
അവരുെട സ്വന്തമാണ്. നിലം വിൽക്കാേനാ പാട്ടത്തി�
നു െകാടുക്കാേനാ കഴിയിെല്ലങ്കിലും അതിൽ കൂട്ടുകൃഷി
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്സ്ഥിരാവകാശം നൽകെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങളുെട സ്വന്തം സ്വെത്തന്ന
നിലക്കാണ് അവരത് ഉപേയാഗിക്കുന്നത്’. (സ്റ്റാലിൻ:
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റസാ�
മ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ് 16)

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട വളർച്ചേയാടുകൂ�
ടി ക്രമത്തിൽഈവ്യത്യാസമില്ലാതായിത്തീരുകയും
ഒേരതരത്തിലുള്ള െപാതുവുടയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലു�
ള്ളസാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾരൂപെമടുക്കുകയും െച�
യ്യുന്നു. കമ്യൂണിസത്തിെന്റ വകസ്വത്തുക്കൾ,കൂട്ടുകൃഷി
സ്ഥാപനങ്ങൾഎന്നിങ്ങെന രണ്ടുതരം ഉൽപാദന രം�
ഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. രാജ്യത്തിലുൽപ്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
എല്ലാ ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളും ൈകകാര്യം െചയ്യാനവ�
കാശമുള്ള ഒെരാറ്റ സാർവത്രികമായ ഉൽപാദനരംഗം
ആവിർഭവിക്കും. ഇതാണ് േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസ�
വും തമ്മിലുള്ള ഒരുപ്രധാനമായ വ്യത്യാസം.

േസാഷ്യലിസത്തിൽ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ െകാ�
ള്ള െകാടുക്കയ്ക്കുള്ളചരക്കുകളല്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കു�
ന്നു.എങ്കിലും, ഉൽപന്നങ്ങൾ ചരക്കുകെളന്ന നിലയ്ക്ക്
ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടുന്നുണ്ട്. കാരണം,സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, ‘തങ്ങൾക്കാഗ്രഹമുള്ള ചരക്കു�
കെളന്ന നിലയ്ക്കല്ലാെത കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങ�
ളുെട ഉൽപന്നങ്ങൾൈകവിടുവാനിഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല. പട്ട�
ണങ്ങളുമായി ചരക്കുബന്ധമില്ലാെത മറ്റു യാെതാരു തര�
ത്തിലുമുള്ളസാമ്പത്തികബന്ധവും ഇന്നുകൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാ�
പനങ്ങൾഅംഗീകരിക്കുകയില്ല’. (േസാഷ്യലിസത്തി�
െന്റ സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾ).



       

മൂല്യനിയമവും പണവ്യവസ്ഥയും

രണ്ടുതരത്തിലുള്ളസ്വത്തുടമബന്ധങ്ങളുള്ളതുെകാണ്ടാ�
ണ് േസാഷ്യലിസത്തിൽ ചരക്കുൽപാദനവും പണവ്യവ�
സ്ഥയും മൂല്യനിയമവും നിലനിൽക്കുന്നത്. പേക്ഷ,അവ�
യുെട പ്രവർത്തനം മുതലാളിത്തത്തിേലതുേപാെലയാ�
വില്ല; നിയന്ത്രിതമായിരിക്കും. പരിമിതമായ പ്രവർത്ത�
നരംഗേമ അവയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കൂ. കമ്യൂണിസത്തിലാകെട്ട
രണ്ടുതരം ഉൽപാദനരംഗങ്ങളുെടസ്ഥാനത്ത് എല്ലാം
ഉൽപ്പന്നങ്ങെളയും ൈകകാര്യം െചയ്യാനധികാരമുള്ള
സാർവത്രികമായ ഒെരാറ്റ ഉൽപാദനരംഗമാണുണ്ടാ�
യിരിക്കുക.അതുെകാണ്ട് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റഘട്ടമാ�
വിർഭവിക്കുന്നേതാടുകൂടി ഉൽപന്നങ്ങൾ ചരക്കുകെളന്ന
നിലക്ക് ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടാെതയാവും. ചരക്കുൽ�
പാദനവും മൂല്യനിയമവും പണത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തി�
ലുള്ള ഇടപാടുകളുെമല്ലാം അന്തർദ്ധാനം െചയ്യുന്നു. സ്റ്റാ�
ലിൻ പറയുന്നു:

‘മൂല്യനിയമെമന്നേപാെല വിലയും ചരക്കുൽപാദനവു�
മായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു ചരിത്രവസ്തുവാണ്. ചരക്കുൽ�
പാദനം അന്തർദ്ദാനം െചയ്യുേമ്പാൾ മൂല്യവും അതി�
െന്റ രൂപങ്ങളും മൂല്യനിയമവുെമല്ലാം അന്തർദ്ധാനം
െചയ്യും. കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെന്റ രണ്ടാം ഘട്ട�
ത്തിൽസാധാനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ചിലവഴിക്കെപ്പടുന്ന
അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ തുകെയഅളക്കുന്നത് ചരക്കുൽപാ�
ദനത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ െചയ്യുന്നേപാെല വളഞ്ഞ�
വഴിക്കല്ല, േനരിട്ടും കാലതാമസം കൂടാെതയുമാണ്—
സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ െചലവഴിക്കെപ്പട്ട സമയം
മണിക്കൂറുകളുെട എണ്ണം വഴിക്കാണ് കണക്കാക്ക�
െപ്പടുന്നത്.അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ വിതരണെത്തസംബ�
ന്ധിച്ചാെണങ്കിൽ, ഉൽപാദനത്തിെന്റ വിവിധശാഖ�
കൾക്കായി അദ്ധ്വാനെത്തവിതരണം െചയ്യുന്നതിെന
മൂല്യനിയമമല്ല ക്രമീകരിക്കുക—മൂല്യനിയമം അേപ്പാ�
േഴക്കും പ്രവർത്തിക്കാതാവും—പിെന്നേയാ,സാധന�
ങ്ങൾക്കുള്ളസാമൂഹ്യാവശ്യത്തിെന്റ വളർച്ചയാണതി�
െന നിർണയിക്കുക. സാമൂഹ്യാവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച്
ഉൽപാദനെത്തനിർണയിക്കുന്ന ഒരുസമുദായമായി�
രിക്കും അത്’. (േസാഷ്യലിസത്തിെന്റസാമ്പത്തിക
പ്രശ്നങ്ങൾ േപജ് 23–24)



       

വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ െതാഴിലാളികളും കൃഷി�
ക്കാരും ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടുന്നിെല്ലന്നുള്ളതുശരിയാ�
ണ്.എങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നി�
ലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. െതാഴിലാളികൾ േസ്റ്ററ്റുവകസ്ഥാ�
പനങ്ങളിലാണ് പണിെയടുക്കുന്നത്. ഗവെണ്മൻറും
െതാഴിലാളികളും കൂടി നിശ്ചയിക്കുന്നനിരക്കനുസരി�
ച്ച് അവർക്കുപ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. കൃഷിക്കാരാകെട്ട,
കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപനങ്ങളിലാണ്,സഹകരണാടിസ്ഥാന�
ത്തിൽസംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ട കൃഷിക്കാരുെട കൂട്ടുസ്വത്തു�
ക്കളിലാണ്,പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപനങ്ങ�
ളുെട ഒട്ടാെകയുള്ളആദായം പണമാേയാ സാധനമാ�
േയാ ഓേരാ കൃഷിക്കാരെന്റയും പ്രവൃത്തിയുെട േതാത�
നുസരിച്ച് പങ്കിടെപ്പടുന്നു. െപാതുസ്വത്തായ കൂട്ടുകൃഷി
സ്ഥാപനത്തിനുപുറേമ ഓേരാ കർഷക കുടുംബത്തിനും
സ്വകാര്യമായ േതാട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങെന േസാഷ്യലിസ�
ത്തിൽ െപാതുഉടമയുെട രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവുമാ�
യി ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ട് െതാഴിലാളികൾ,കൃഷിക്കാർ
എന്നിങ്ങെനസൗഹാർദ്ദേത്താടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
രണ്ടു വർഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകേളാടുകൂടി നില�
നിൽക്കുന്നു.

കമ്യൂണിസത്തിൽഈവ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
എല്ലാ ഉൽപാദനരംഗങ്ങളും ഒേരതരത്തിലുള്ള െപാതു�
വുടമയിലായിത്തീരുന്നതുെകാണ്ട് കൃഷിക്കാരും െതാ�
ഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾഅന്തർദ്ധാനം
െചയ്യും. വർഗവ്യത്യാസങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ േപാ�
ലും ഇല്ലാതാവും.

മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ പട്ടണവും ഗ്രാമവും തമ്മിൽ
നികത്താനാകാത്ത ഒരുൈവരുധ്യം നിലനിൽക്കുന്നു�
ണ്ട്. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല: ‘പട്ടണം ഗ്രാ�
മെത്ത ചൂഷണം െചയ്യുകയും മുതലാളിത്തത്തിൻ കീ�
ഴിൽ വ്യവസായം, വാണിജ്യം,കടമിടപാട് മുതലായവ�
യുെട വളർച്ച കൃഷിക്കാെര സ്വത്തില്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റു�
കയും, ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ഗ്രാമീണെര തകർക്കുകയും
െചയ്യുന്നുെവന്നതാണ്ഈവിേരാധത്തിെന്റസാമ്പത്തി�
കാടിസ്ഥാനം’.



       

മറ്റു വ്യത്യാസങ്ങൾ

േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടേതാടുകൂടി മുതലാ�
ളിത്തവും ചൂഷണവ്യവസ്ഥയുംഅവസാനിച്ചതിനാൽ
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഗ്രാമവും പട്ടണവും തമ്മിലും
കൃഷിയും വ്യവസായവും തമ്മിലുമുള്ളൈവരുധ്യങ്ങൾക്കു
സ്ഥാനമില്ലാതായി. വ്യവസായെമന്നേപാെല കൃഷിയും
െപാതുവുടമയിൻകീഴിലായി. േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പ�
ടുക്കുന്നകാര്യത്തിൽ െതാഴിലാളിക്കും കൂട്ടുകൃഷിക്കാര�
നും ഒേര താൽപര്യമാണുള്ളത്.അങ്ങെനസൗഹാർദ്ദ�
ത്തിേന്റതും പരസ്പരസഹകരണത്തിേന്റതുമായ പുതിയ
ബന്ധങ്ങളാവിർഭവിച്ചു.എങ്കിലും പഴയൈവരുദ്ധ്യങ്ങ�
ളുെട അവശിഷ്ടങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രധാനമായ ചില
വ്യത്യാസങ്ങൾഇേപ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത
സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് വ്യവസായവും കൃഷിയും നടക്കു�
ന്നത്. വ്യവസായത്തിൽ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളും
ഉൽപന്നങ്ങളും തികച്ചും െപാതുവുടമയിൻകീഴിലായി�
രിക്കുേമ്പാൾ കൃഷി കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപനത്തിെന്റ ഉടമാ�
വകാശത്തിലാണ്. കമ്യൂണിസത്തിൽഈവ്യത്യാസമു�
ണ്ടാവില്ല.

മാനസികാദ്ധ്വാനവും കായികാദ്ധ്വാനവും തമ്മിലും ഇതു�
േപാെലാരുൈവരുദ്ധ്യമുണ്ട്. മുതലാളിത്തത്തിലാണ്
അതുറച്ചുനിൽക്കുന്നത്. ‘മാനസിക േജാലിക്കാർ കാ�
യിക േജാലിക്കാെര ചൂഷണം െചയ്യുന്നുെവന്നതാണ്
മാനസികാദ്ധ്വാനവും കായികാദ്ധ്വാനവും തമ്മിലുള്ള
ൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റസാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം (സ്റ്റാലിൻ)
േസാഷ്യലിസത്തിൽഈസാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം
നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് കായികേജാലിക്കാരും മാന�
സികേജാലിക്കാരും തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യവും ശത്രുത്വ�
വും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. െതാഴിലാളികളിൽ ഗണ്യ�
മായ ഒരു ഭാഗത്തിെന്റസാേങ്കതികനിലവാരം എൻ�
ജിനീയർമാരുെടയും സാേങ്കതികവിദഗ്ധൻമാരുെടയും
സാേങ്കതികനിലവാരേത്താളം ഉയർത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ജനങ്ങളുെട സാംസ്കാരിക നിലവാരം മുതലാളിത്തരാ�
ജ്യങ്ങൾക്കുസ്വപ്നം കാണാൻേപാലും കഴിയാത്തവിധം
വളർത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.എങ്കിലും പഴയൈവരുദ്ധ്യങ്ങ�
ളുെട അവശിഷ്ടങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്ക് കായികാദ്ധ്വാനവും
മാനസികാദ്ധ്വാനവും തമ്മിൽസാംസ്കാരിക നിലവാ�
രങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾഇേപ്പാഴും കുറെച്ചാെക്ക
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. െതാഴിലാളികൾ,കൃഷിക്കാർ,ബു�
ദ്ധിജീവികൾഎന്നീ ജനവിഭാഗങ്ങളുെട സാംസ്കാരിക
നിലവാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.ഈകാതലായ വ്യ�
ത്യാസങ്ങൾ കമ്യൂണിസത്തിൽഅന്തർദ്ധാനം െചയ്യും.
ജനങ്ങളുെടയാെകസാേങ്കതികനിലവാരം വിദഗ്ധൻ�
മാരുെട നിലവാരത്തിേലക്കുയരും.

കമ്യൂണിസത്തിൽ ‘ഓേരാരുത്തനിൽ നിന്നും അവെന്റ
കഴിവിനനുസരിച്ച്,ഓേരാരുത്തനുംഅവെന്റആവശ്യ�
മനുസരിച്ച്’എന്നതത്വമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത്
പ്രാേയാഗികമാവണെമങ്കിൽഓേരാആൾക്കുംഎന്തു�
േവണെമങ്കിലും ഇഷ്ടംേപാെലഎടുത്തനുഭവിക്കാൻ
കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉൽപാദനശക്തികൾ വളേരണ്ടതു�
ണ്ട്. ശാസ്ത്രവും സംസ്കാരവും പൂർവാധികം അഭിവൃദ്ധിെപ്പ�
േടണ്ടതുണ്ട്. േസാഷ്യലിസത്തിൽ തെന്ന വ്യവസായ�
വും കൃഷിയും സംസ്കാരവും അഭൂതപൂർവമായ േതാതിൽ
വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതുശരിയാണ്.എങ്കിലും
ജനങ്ങളുെട വിവിധങ്ങളായഎല്ലാത്തരംആവശ്യങ്ങ�
െളയും അേങ്ങയറ്റം തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ കഴിയത്തക്കവ�
ണ്ണം ഉൽപാദനം ഇനിയും വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കമ്യൂ�
ണിസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയർന്നസാേങ്കതികരീതികളുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളുെട ഭൗതികവും സാംസ്കാ�
രികവുമായ സമൃദ്ധി സുരക്ഷിതമായിത്തീരും. സർവ്വമു�
ഖമായ സമൃദ്ധിയിലൂെട മനുഷ്യനു തികച്ചും സ്വതന്ത്രനാ�
യിത്തീരാനുള്ളപരിതഃസ്ഥിതികൾസൃഷ്ടിക്കെപ്പടും.
പ്രകൃതിയുെടേമൽ പരിപൂർണ വിജയം േനടുന്ന മനുഷ്യ�
ത്വത്തിെന്റ മഹനീയതകൾ വിളംബരം െചയ്യെപ്പടും.

േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നകാര്യത്തിൽ പരിപൂർ�
ണമായി വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞ േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻഅടു�
ത്തഘട്ടത്തിേലക്ക്,കമ്യൂണിസത്തിേലക്ക്, മാർച്ച് െചയ്തു�
െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.



       

ഭരണകൂടമില്ലാത്ത വർഗരഹിതസമുദായം

സമുദായത്തിെല വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ തികച്ചും നാമാ�
വേശഷമാകുന്നേതാടുകൂടി ഭരണകൂടവും അന്തർദ്ധാനം
െചയ്യുെമന്ന് മാർക്സും എംെഗൽസും പഠിപ്പിക്കുന്നു.എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽ ഭരണകൂടെമന്നത് ഒരു വർഗം മെറ്റാ�
രു വർഗെത്തഅടിച്ചമർത്താൻ േവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കു�
ന്ന ഒരായുധമാണ്. മുതലാളിത്തത്തിൽ െതാഴിലാളിക�
ളും കൃഷിക്കാരും അടിച്ചമർത്തെപ്പടുന്നു; േസാഷ്യലിസ�
ത്തിൽ മുതലാളികളും അവരുെട ഏജൻറുമാരും അടി�
ച്ചമർത്തെപ്പടുന്നു. വർഗരഹിതമായ സമുദായത്തിൽ
അടിച്ചമർത്തലിെന്റആവശ്യമുണ്ടാവില്ല. െതാഴിലാളി
വിപ്ലവേത്താെടാപ്പം േസ്റ്ററ്റ് നാമാവേശഷമാകുെമന്നല്ല
ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥം.എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ െതാഴി�
ലാളി വിപ്ലവത്തിൽ പരാജിതരാക്കെപ്പടുന്ന മുതലാളി�
കൾ പൂർവാധികം വാശിേയാടും ഭ്രാേന്താടും കൂടി െതാഴി�
ലാളി ഭരണത്തിെനതിരായി അണിനിരക്കും. പരസ്യമാ�
യി എതിർക്കാൻ വയ്യാതായാൽഅവർ രഹസ്യമായി
എതിർപ്പുകൾസംഘടിപ്പിക്കും. തരം കിട്ടിയാൽഅവർ
യുദ്ധത്തിനിറങ്ങും.അതുെകാണ്ട്ഈഎതിർപ്പുകെള
േനരിടാനും മുതലാളിത്തത്തിെന്റഎല്ലാഅവശിഷ്ടങ്ങ�
െളയും തുടച്ചുനീക്കാനും ജാഗരൂകവും സുശക്തവുമായ
ഒരു ഭരണകൂടം കൂടിേയ കഴിയൂ. പേക്ഷ, വർഗരഹിത�
മായ സമുദായം മുേന്നറുേന്താറും േസ്റ്ററ്റിെന്റ പ്രവർത്ത�
നങ്ങൾ ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി അപ്രത്യക്ഷമാവും.
അങ്ങെന ഒടുവിൽ ഭരണകൂടമില്ലാത്ത ഒരു വർഗരഹിത
സമുദായംആവിർഭവിക്കും.

േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ വർഗവ്യത്യാസങ്ങെളെയല്ലാം
അേമ്പ തുടച്ചുനീക്കിെക്കാണ്ട് വർഗരഹിതമായസമുദാ�
യം െകട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ കരുത്തുള്ളസുശക്തമായ ഒരു
ഭരണകൂടം ഇേപ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വർഗവ്യത്യാ�
സങ്ങളുെട എല്ലാഅവശിഷ്ടങ്ങളും നിർമാർജനം െച�
യ്യെപ്പടുന്നേതാടുകൂടി േസ്റ്ററ്റ് ആഭ്യന്തരമായ പ്രവർത്തന�
ങ്ങളിൽ തലയിടാതാവും.എന്നാൽ പിെന്നയും േസ്റ്ററ്റിന്
സാർവേദശീയമായ ഒരു പങ്കുണ്ടായിരിക്കും. മുതലാളി�
ത്തരരാജ്യങ്ങളുെടആക്രമണഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നി�
ടേത്താളം ഇതാവശ്യമായിരിക്കും.അേപ്പാൾ കമ്യൂണി�
സം െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടതിനുേശഷവും പുറെമനിന്നുള്ള
ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നിടേത്താളം േസാവിയറ്റ് േസ്റ്റ�
റ്റും നലിനിൽക്കും. മുതലാളിത്തത്തിേന്റതായബാഹ്യ�
വലയം ഛിന്നഭിന്നമായാൽ മാത്രേമ േസ്റ്ററ്റിെന്റആവ�
ശ്യമില്ലാത്തകമ്യൂണിസത്തിൽ ഭരണകൂടമുണ്ടാകുേമാ
എന്ന േചാദ്യത്തിന് മറുപടിയായി 18-ാം പാർട്ടി േകാൺ�
ഗ്രസിൽ െവച്ച് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു:

‘ഉവ്വ്, മുതലാളിത്തവലയം നശിപ്പിക്കെപ്പടാത്തിട�
േത്താളം,പുറെമനിന്നുള്ളൈസനികാക്രമണത്തിെന്റ
അപായം നീക്കം െചയ്യെപ്പടാത്തിടേത്താളം,അതു
നിലനിൽക്കും.എന്നാൽആഭ്യന്തരമായും ബാഹ്യമാ�
യുമുള്ളസ്ഥിതികളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
നമ്മുെട ഭരണകൂടത്തിെന്റ രൂപങ്ങൾക്കും,സ്വാഭാവിക�
മായി, വീണ്ടും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും’.
‘ഇല്ല, മുതലാളിത്തവലയം നശിപ്പിക്കെപ്പടുകയും അതി�
െന്റസ്ഥാനത്ത് ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വലയം െകട്ടിപ്പടു�
ക്കുകയും െചയ്താൽഅതു നിലനിൽക്കുകയില്ല;അതു
വാടിക്കരിഞ്ഞുേപാകും’.

ചുറ്റുപാടും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിട�
േത്താളംകാലം ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി േസാഷ്യ�
ലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുകസാധ്യമല്ലന്ന് േട്രാഡ്സ്കിയും കൂ�
ട്ടുകാരും വാദിച്ചിരുന്നു.അവരുെട വാദം െതറ്റാെണന്ന്
സഖാവ് സ്റ്റാലിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ േസാവിയറ്റ് യൂണി�
യൻ െതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചുറ്റുപാടും മുതലാളി�
ത്തരാജ്യങ്ങൾ നിലനിൽെക്ക തെന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ
മാത്രമായി േസാഷ്യലിസം മാത്രമല്ല,അതിേനക്കാൾ
ഉയർന്നഘട്ടമായ കമ്യൂണിസവും െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴി�
യുെമന്ന് അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കമ്യൂണിസ�
ത്തിെന്റ വിജയത്തിെന്റആഭ്യന്തരവും സാർവേദശീയ�
വുമായ ഉപാധികെള വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് അേദ്ദ�
ഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

‘ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി കമ്യൂണിസം തികച്ചും
സാധ്യമാണ്. പ്രേത്യകിച്ചും േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന�
േപ്പാലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ’.

േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നകാര്യത്തിൽ പരിപൂർ�
ണമായി വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞ േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻഅടു�
ത്തഘട്ടത്തിേലക്ക്,കമ്യൂണിസത്തിേലക്ക് തലയുയർ�
ത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് മാർച്ചു െചയ്യുകയാണ്.ൈചന, വി�
യറ്റ്നാം, െകാറിയൻ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക്, മംേഗാ�
ളിയ, േപാളണ്ട്, െചേക്കാേസ്ലാവാക്കിയ,ഹംഗറി, റുേമ�
നിയ,ബൾേഗറിയ,ആൽേബനിയ, ജർമൻ ജനാധിപ�
ത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്നീപതിെനാന്നു രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്യൂ�
ണിസത്തിെന്റ ഒന്നാം ഘട്ടമായ േസാഷ്യലിസമാണ്
െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.



       

8.3
മുതലാളിത്തത്തിനും േസാഷ്യലിസത്തിനുമിടയിൽ ഒരു
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ മെറ്റാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാ�
ക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരിടക്കാലഘട്ടമുണ്ടായിരിക്കുെമന്ന്
മാർക്സിസം—െലനിനിസം പഠിപ്പിക്കുന്നു.ആഇടക്കാ�
ലഘട്ടത്തിെന്റ വർഗപരമായ ഉള്ളടക്കം െതാഴിലാളി
സർവാധിപത്യമായിരിക്കും. പേക്ഷ, ഗവെണ്മൻറിെന്റ
രൂപങ്ങൾഓേരാ രാജ്യത്തിെലയും പ്രേത്യക പരിതഃ�
സ്ഥിതികളനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. െലനിൻ
എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് കമ്യൂണിസത്തിേലക്കുള്ള
പരിവർത്തനഘട്ടം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പലപലരൂപങ്ങ�
ളും ൈകെക്കാള്ളുന്നതാണ്. പേക്ഷ,അതിെന്റസത്ത്
ഒന്നുതെന്നയായിരിക്കും; െതാഴിലാളി സർവാധിപ�
ത്യം’.

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനു േശഷം, െപാതുസാമ്പ�
ത്തികക്കുഴപ്പത്തിെന്റ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ,യൂേറാപ്പിലും
ഏഷ്യയിലുമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽസാമ്രാജ്യാധിപ�
ത്യത്തിനും ഫ്യൂഡലിസത്തിനുെമതിരായ വിപ്ലവങ്ങളിലൂ�
െട ഉയർന്നുവന്ന ജനകീയജനാധിപത്യം ഒരു സവിേശ�
ഷരൂപത്തിലുള്ളസാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണ്.
മുതലാളിത്ത ശക്തികെള ബഹുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റ�
െപ്പടുത്തുക, ജനകീയജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിെന്റ
നിയന്ത്രണത്തിൽ വ്യവസായവും കൃഷിയും അഭിവൃദ്ധി�
െപ്പടുത്തുക, െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ
എല്ലാ മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങെളയും േയാജിപ്പിച്ച് അണി�
നിരത്തിെക്കാണ്ട് േസാഷ്യലിസത്തിന് വഴിെയാരുക്കുക
മുതലായവയാണ് അതിെന്റ കടമകൾ. ഭൗതികപരിതഃ�
സ്ഥിതികളിലുള്ളപ്രേത്യകതകെള കണക്കിെലടുത്തു�
െകാണ്ടാണ്ഈകടമകൾ നിറേവറ്റെപ്പടുന്നത്.



       

ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ രണ്ടുഘട്ടങ്ങൾ

യൂേറാപ്പിെല ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടു
തരത്തിലുള്ളസ്വത്തുടമാവകാശങ്ങളുണ്ട്: േസ്റ്ററ്റിെന്റ
കീഴിലും സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ള േസാഷ്യലി�
സ്റ്റ് സ്വത്തുടമാവകാശവും ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളു�
െട േമലുള്ളസ്വകാര്യ വ്യക്തികളുെട ഉടമാവകാശവും.
രണ്ടാമെത്തവിഭാഗത്തിൽഅധ്വാനിക്കുന്നകൃഷിക്കാ�
രും ൈകേവലക്കാരും മാത്രമല്ല മുതലാളികളും ഉൾനാ�
ടുകളിെല കുലാക്കുകളും ഉൾെപ്പടുന്നു. ഓേരാ ജനകീയ�
ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനം,
െചറുകിടക്കാരുെട ചരക്കുൽപാദനം, മുതലാളിേത്താൽ�
പാദനം എന്നിങ്ങെന മൂന്നുതരം ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥ�
കളുണ്ട്.ഈവ്യത്യാസമനുസരിച്ച് െതാഴിലാളികൾ,
കൃഷിക്കാർ, മുതലാളികൾഎന്നിങ്ങെന മൂന്നു വർഗ�
ങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു.എന്നുെവച്ചാൽ വർഗവ്യത്യാ�
സങ്ങളും ചൂഷണവും നിലനിൽക്കുന്നു. പേക്ഷ, േസാ�
ഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനരംഗമാണ് സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ�
യിൽ േമധാവിത്വം വഹിക്കുന്നത്.അതാണ് വളരുകയും
ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നത്.അതാണ് നിർണായക�
മായ പങ്കു വഹിക്കുന്നത്. ഭരണകൂടവും പ്രധാനമായ
ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളും െതാഴിലാളിവർഗത്തിെന്റ
കയ്യിലാണ്.ഈപരിതഃസ്ഥിതിയുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട്
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനെത്തവളർത്തുന്നേതാെടാ�
പ്പം മുതലാളിത്തഘടകങ്ങളുെട പ്രവർത്തനരംഗെത്ത
അധികമധികം നിയന്ത്രിച്ചുെകാണ്ടുവരുവാനും ഒടുവിൽ
അവെയ പരിപൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കുവാനും
സാധിക്കുന്നു.

മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, രണ്ടുഘട്ടങ്ങളിലൂെടയാണ്
ജനകീയജനാധിപത്യം വളരുന്നത്.

സാമ്രാജ്യത്വ ഫ്യൂഡൽ ശക്തികൾെക്കതിരായ ജനാധി�
പത്യ വിപ്ലവത്തിെന്റഘട്ടവും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തി�
െന്റഘട്ടവും. ഒന്നാമെത്തഘട്ടത്തിെന്റ കടമകൾ നിർ�
വഹിക്കുന്നതിലൂെടയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിെലത്തിേച്ച�
രുന്നത്.

മധ്യയൂേറാപ്പിെലയും കിഴക്കൻ യൂേറാപ്പിെലയും ജന�
കീയ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഒന്നാംഘട്ടം 1945ഓടുകൂടി�
യാരംഭിച്ചു.ൈചനയിൽ 1949ഓടുകൂടിയാണാരംഭിച്ചത്.
വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ,ബാങ്കുകൾ, ഗതാഗതം മുത�
ലായവെയല്ലാം േദശസാൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു.അവെയല്ലാം
ജനങ്ങളുെട െപാതുസ്വത്തുക്കളാക്കി മാറ്റെപ്പട്ടു.അങ്ങ�
െനസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട മർമസ്ഥാനങ്ങളിൽ
നിന്ന് മുതലാളിത്തശക്തികൾ നീക്കം െചയ്യെപ്പട്ടു.



       

ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ പരിപാടി

ജനകീയജനാധിപത്യത്തിെന്റസാമ്പത്തിക കടമകെള
വിവരിച്ചുെകാണ്ട് ‘ൈചനയിെല പുതിയ ജനാധിപത്യം’
എന്നപുസ്തകത്തിൽ മാേവാേസതുങ്ങ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘എല്ലാം വൻകിട ബാങ്കുകളും വൻകിട വ്യവസായങ്ങ�
ളും വൻകിട കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളുംഈ റിപ്പബ്ലിക്കി�
െന്റ ഉടമയിലായിരിക്കും. സ്വകാര്യ ലാഭെക്കാള്ളയുെട
സ്വാധീനശക്തിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുെട ജീവസന്ധാ�
രണസ്വാതന്ത്ര്യം സുരക്ഷിതമാക്കുവാൻ േവണ്ടി, വിേദ�
ശികളുെടയും സ്വേദശികളുെടയും ഉടമയിലുള്ളഎല്ലാ
വൻകിടസ്ഥാപനങ്ങളും,അതായത്, ഒന്നുകിൽ കു�
ത്തകസ്ഥാപനങ്ങേളാ അെല്ലങ്കിൽസ്വകാര്യ മാേന�
ജുെമൻറിെന്റ കഴിവുകെളഅതിലംഘിക്കുന്നവേയാ
ആയബാങ്കുകൾ, െറയിൽേവകൾ, വിമാനങ്ങൾ മുത�
ലായവ—ഗവെണ്മൻറുതെന്നഏെറ്റടുത്തുനടത്തുകയും
നിയന്ത്രിക്കുകയും േവണം. ഇതാണ് മുതലാളിത്തെത്ത
നിയന്ത്രിക്കുകഎന്നസിദ്ധാന്തത്തിെന്റസത്ത്… മറ്റുത�
രം സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കെളാന്നും പുതിയ ജനാധിപത്യ
ഗവെണ്മൻറ് കണ്ടുെകട്ടുകയില്ല. ജനങ്ങളുെട ജീവസ�
ന്ധാരണത്തിന് ഹാനി തട്ടാത്ത മുതലാളിത്തപരമായ
വളർച്ചെയഅത് തടയുകയുമില്ല. കാരണം,ൈചന�
യുെട സാമ്പത്തികനില ഇന്നും വളെര പിന്നണിയി�
ലാണ്’.

വൻകിട ജന്മിമാരുെട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമികൾ പി�
ടിെച്ചടുക്കാനും ഭൂമി തീെര ഇല്ലാത്തവേരാ പറയാൻ
മാത്രമില്ലാത്തവേരാആയ കൃഷിക്കാർക്കിടയിൽഅതു
വീതിച്ചുെകാടുക്കാനും പുതിയ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്
ചില അത്യാവശ്യനടപടികെളടുക്കും. ‘ഭൂമി കൃഷിക്കാര�
ന്’എന്നഡാ: ഡണ്ണിെന്റ മുദ്രാവാക്യം നടപ്പിൽ വരു�
ത്താനും നാട്ടിൻപുറെത്തനാടുവാഴിത്തബന്ധങ്ങൾ
ഉച്ചാടനം െചയ്യുവാനും അതുകൂടിേയ തീരൂ.എന്നാൽ,
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് കൃഷിവ്യവസ്ഥനടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നി�
ന്നു വ്യത്യസ്തമാണ് േമൽപ്പറഞ്ഞത്. ഭൂമി കൃഷിക്കാരു�
െട സ്വകാര്യസ്വത്താക്കുന്ന ഒരു നടപടി മാത്രമാണി�
ത്. ധനിക കൃഷിക്കാരുെട കൃഷിനടത്തിപ്പിെന്റ സാമ്പ�
ത്തിക രീതികൾ മുമ്പെത്തേപ്പാെലഅനുവദിക്കെപ്പടു�
ന്നതാണ്. ‘ഭൂമി ഉടമസ്ഥതെയസമീകരിക്കുക’െയന്ന
നയത്തിെന്റ ലക്ഷ്യമാണിത്. ഇതു നടപ്പിൽ വരുേമ്പാഴ�
െത്തശരിയായ മുദ്രാവാക്യം ‘ഭൂമി കൃഷിക്കാരന്’എന്ന�
താവണം.

ഇെതാെക്കയാണ് ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തിെല ഒന്നാം
ഘട്ടത്തിെന്റ കടമകൾ.ഈകടമകൾ നിർവഹിക്ക�
െപ്പടുന്നേതാെട െതാഴിലാളി സർവാധിപത്യംസ്ഥാപി�
ക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടമാരംഭിക്കുന്നു.എന്നു�
െവച്ചാൽസാമ്രാജ്യത്വത്തിനും ഫ്യൂഡലിസത്തിനുെമ�
തിരായ വിപ്ലവം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവമായി വളരുന്നു.
ജനകീയജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം െതാഴിലാളി
വർഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള േസാഷ്യലിസമായി�
ത്തീരുന്നു.

ഇന്ന് ജനകീയജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം േസാ�
ഷ്യലിസത്തിെന്റസാമ്പത്തിക നിയമമനുസരിച്ചാണ്
ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത്. കമ്യൂണിസത്തിെന്റ ഒന്നാം
ഘട്ടമായ േസാഷ്യലിസം എത്രേത്താളം േവഗത്തിൽ
െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പടുന്നുേവാ അത്രേത്താളം േവഗത്തിൽ
ജനകീയ ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ടമായ
കമ്യൂണിസത്തിേലക്കുപ്രേവശിക്കാൻ തുടങ്ങും.



       

8.4
േസാഷ്യലിസത്തിൽനിന്ന് കമ്യൂണിസത്തിേലക്കുള്ള
വഴി െതളിയിക്കണെമങ്കിൽ മൂന്നുപ്രാഥമിേകാപാധി�
കൾ സാധിേക്കണ്ടതായിട്ടുെണ്ടന്ന് സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിക്കുന്നു.



       

കമ്യൂണിസത്തിെന്റ മൗലിേകാപാധികൾ

ഒന്നാമതായി േവണ്ടത് അദ്ധ്വാനശക്തികളുെട സർവ്വന്മു�
ഖമായ വളർച്ചയാണ്. ഭൗതികസാമഗ്രികളുെട ഉൽപാദ�
നമാണ് എല്ലാ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകളുെടയും അടിത്തറ.
അതാണ് സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നിർണായകശക്തി.
േസാഷ്യലിസത്തിൽനിന്നു കമ്യൂണിസത്തിേലക്കു മുേന്ന�
റാൻ കഴിയണെമങ്കിൽസാമൂേഹ്യാൽപാദനത്തിെന്റ
എല്ലാ ശാഖകളും വിപുലമായ േതാതിൽ വളേരണ്ടതു�
ണ്ട്. സമുദായത്തിെലഎല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുംആവ�
ശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എത്ര േവണെമങ്കിലും
ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു നിലവാരം ഉൽപാദന�
ത്തിനുണ്ടായിത്തീരണം.ഈവളർച്ച ക്രമീകൃതമായും
പ്ലാേനാടുകൂടിയുമായിരിക്കുെമന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ഉദാഹരണത്തിന്,എല്ലാ വ്യവസായശാലകൾക്കും
ആവശ്യമായ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ താരതേമ്യന കൂടുതൽ
വിപുലമായ േതാതിൽ വളർന്നാേല ഇടമുറിയാത്തതും
അനുദിനം വളർന്നുവരുന്നതുമായ പുനരുൽപാദനം
സാധിക്കുകയുള്ളൂ.അതുെകാണ്ട് അടിസ്ഥാന വ്യവസാ�
യങ്ങൾക്ക്, ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന
വ്യവസായശാലകൾക്ക്,താരതേമ്യന കൂടുതൽപ്രാധാ�
ന്യം നൽേകണ്ടതുണ്ട്. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട
വളർച്ചയുെടയും സാേങ്കതികാഭിവൃദ്ധിയുെടയും അടി�
സ്ഥാനത്തിലാണ് പട്ടണത്തിെലന്നേപാെല ഗ്രാമത്തി�
ലും സാമൂേഹ്യാൽപാദനം അേങ്ങയറ്റം വളർത്തെപ്പടു�
ന്നത്.

രണ്ടാമതായി,കൂട്ടുകൃഷി സ്വത്തിെന െപാതുസ്വത്തി�
െന്റ നിലവാരത്തിേലക്കുയർത്തിെക്കാണ്ട് എല്ലാ സാമൂ�
േഹ്യാൽപാദന രംഗങ്ങളിലും ഒേരതരത്തിലുള്ളസ്വത്തു�
ടമാവകാശംസ്ഥാപിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതു േസ്റ്ററ്റിെന്റ നി�
യമനിർമാണം െകാണ്ടു മാത്രം സാധിക്കുന്നകാര്യമല്ല.
രണ്ടുതരത്തിലുള്ള േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വത്തുടമ സമ്പ്രദായ�
ങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴി�
യത്തക്കവണ്ണം ഉൽപാദനെത്തപ്ലാേനാടുകൂടി വളർ�
ത്തിെക്കാണ്ടു വരികയാണാവശ്യം.

ഇതുസാധിക്കണെമങ്കിൽ ഗ്രാമപ്രേദശങ്ങളും പട്ടണ�
പ്രേദശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതാവണം.
എന്നുെവച്ചാൽ, വ്യവസായവും കൃഷിയും തമ്മിലുള്ള
അകൽച്ചയവസാനിക്കണം. ഇതിന് കാർഷികരംഗ�
ത്തിൽ വിപുലമായ യന്ത്രവൽക്കരണമാവശ്യമാണ്.
രണ്ടുതരം ഉൽപാദനരംഗങ്ങളുെടസ്ഥാനത്ത് ഒെരാ�
റ്റ ഉൽപാദനരംഗമാവിർഭവിക്കുന്നേതാടുകൂടി മാത്രേമ
പട്ടണവും ഗ്രാമവും തമ്മിലും വ്യവസായവും കൃഷിയും
തമ്മിലുമുള്ളഅകൽച്ചകൾഅവസാനിക്കൂ.അേതാടുകൂ�
ടി മാത്രേമ െതാഴിലാളിയും കൃഷിക്കാരനും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസങ്ങളും അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ.

സമുദായത്തിെല ഓേരാ വ്യക്തിക്കും തെന്റ ശാരീരി�
കവും മാനസികവുമായ കഴിവുകെള സർവ്വന്മുഖമായി
വളർത്താനും അങ്ങെനഓേരാരുത്തനും തനിക്കിഷ്ടമു�
ള്ള േജാലിെയടുക്കാനും കഴിയത്തക്കവണ്ണമുള്ളസാം�
സ്കാരിക പുേരാഗതിയാണ് മൂന്നാമതായി േവണ്ടത്.
ഇതിെന്റഅർത്ഥെമന്താെണന്ന് േസാവിയറ്റ് യൂണി�
യെന്റഅനുഭവങ്ങെള മുൻനിർത്തിെക്കാണ്ട് സ്റ്റാലിൻ
വിവരിക്കുന്നു.

‘അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ ഇന്നെത്തനിലയിൽസാരമായ മാ�
റ്റങ്ങൾ വരുത്താെത,സമുദായത്തിെലഎല്ലാ െമമ്പർ�
മാരുെടയും സാംസ്കാരിക നിലവാരത്തിൽ ഇങ്ങെന�
െയാരു മൗലികമായഅഭിവൃദ്ധി േനടാൻ കഴിയുെമന്ന്
കരുതുന്നത് െതറ്റായിരിക്കും. ഇതിന് ആദ്യമായിത്ത�
െന്ന, േജാലിസമയം ചുരുങ്ങിയത് ആറു മണിക്കൂറായും
പിന്നീട് അഞ്ചു മണിക്കൂറായും കുറേക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
സമുദായത്തിെലഎല്ലാഅംഗങ്ങൾക്കുംസർവ്വമുഖമായ
ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നതിനാവശ്യമായ ഒഴിവു സമ�
യം ഉണ്ടാകാൻ േവണ്ടിയാണ് ഇത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള�
ത്. കൂടാെതസാർവത്രികവും നിർബന്ധവുമായസാ�
േങ്കതിക (േപാളിെടക്നിക്കൽ) വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാ�
േക്കണ്ടതുംആവശ്യമാണ്—എന്നാൽ മാത്രേമ ഏെത�
ങ്കിലുെമാരു േജാലിയിൽ ജീവിതമാെക കൂട്ടിെക്കട്ടി കി�
ടക്കാനിടയാകാെത യേഥഷ്ടം,സ്വതന്ത്രമായി, േജാലി
തിരെഞ്ഞടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.അതുേപാെലതെന്ന
പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്നേത്തക്കാൾ മൗലികമായി
നന്നാക്കണം;കൂലിയും ശമ്പളവും േനരിട്ടുയർത്തിെക്കാ�
ണ്ടും അതിലും കൂടുതലായി ഉപേയാഗസാധനങ്ങളുെട
വില ഇനിയും ക്രമമായി കുറച്ചുെകാണ്ടും െതാഴിലാളി�
കളുെടയും മറ്റു ശമ്പളക്കാരുെടയും യഥാർഥ വരുമാനം
ഇരട്ടിപ്പിക്കുകെയങ്കിലും േവണം’. (സ്റ്റാലിൻ: േസാഷ്യലി�
സത്തിെന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ േപജ് 75–76).

ഈമൗലിേകാപാധികെളല്ലാം പരിപൂർണമായും നിറ�
േവറ്റെപ്പടുന്നേതാടുകൂടി സമുദായം ‘ഓേരാരുത്തനിൽ
നിന്നും കഴിവനുസരിച്ച്,ഓേരാരുത്തനുംഅദ്ധ്വാനമനു�
സരിച്ച്’എന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് തത്വത്തിൽ നിന്ന് ‘ഓേരാ�
രുത്തനിൽ നിന്നും കഴിവനുസരിച്ച്,ഓേരാരുത്തനും
ആവശ്യമനുസരിച്ച്’.എന്നകമ്യൂണിസ്റ്റ് തത്വത്തിേല�
ക്ക് കടക്കുന്നതായിരിക്കും.എന്നുെവച്ചാൽ,പരിപൂർണ�
മായ കമ്യൂണിസം നടപ്പിൽ വരും.



       

പുതിയ മനുഷ്യൻ

േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉൽപാദ�
േനാപകരണങ്ങളും ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും മാത്രമല്ല
മനുഷ്യൻ തെന്നയും മാറുന്നു. വർഗരഹിതവും സുഖസം�
തൃപ്തവും േസ്നഹസമ്പന്നവുമായ പുതിയ സമുദായത്തിന്
േയാജിച്ച ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻആവിർഭവിക്കുന്നു. സ്റ്റാ�
ലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല ‘മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിത്വം
ഒരുപിടി ഭക്ഷണത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള േവവലാതിയിൽ
നിന്നു േലാകത്തിൽെവച്ചു ശക്തിയുള്ളവെന്റ മുമ്പിൽ കു�
മ്പിേടണ്ടആവശ്യത്തിൽ നിന്നും േമാചനം േനടിെക്കാ�
ണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിത്തീരുന്നു’.എന്നുെവച്ചാൽ, മനുഷ്യ�
െന്റ വ്യക്തിത്വം മുൻെപാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവി�
ധം വികസിക്കുന്നു.അവെന്റ മാനസികവും ശാരീരിക�
വും ഭൗതികവുസാംസ്കാരികവുമായഎല്ലാ കഴിവുകളും
അേങ്ങയറ്റം വളരുന്നു. പ്രകൃതിയുെടയും സാമൂഹ്യസംഘ�
ടനകളുെടയും അടിമയായിക്കഴിഞ്ഞുേപാന്ന മനുഷ്യൻ
തികച്ചും സ്വതന്ത്രനായിത്തീരുന്നു.

പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയും സാമ്പത്തികപുേരാഗതി�
യും മനുഷ്യനിൽ തെന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.അവെന്റ
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ മാറുന്നു. സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ
മാറുന്നു. വീക്ഷണഗതി മാറുന്നു. മുതലാളിത്തസമുദാ�
യത്തിൽ വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ഒരു വീക്ഷണഗതിയാണ്
േമധാവിത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഓേരാ വ്യക്തിയും മെറ്റല്ലാ�
വർക്കുെമതിരായി തെന്റസ്വന്തം സ്വാർത്ഥത്തിനുേവ�
ണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ തുലഞ്ഞാലും
തനിക്ക് ലാഭം കിട്ടണെമന്നാണ് ഓേരാരുത്തനുംആഗ്ര�
ഹിക്കുന്നത്. വർഗവും വർഗവും തമ്മിലും വ്യക്തിയും വ്യ�
ക്തിയും തമ്മിലുമുള്ളസമരങ്ങൾസമുദായെത്തയാെക
മലീമസമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.ഈമത്സരത്തിെന്റ കൂടപ്പി�
റപ്പുകളായ െവറുപ്പും, വിേദ്വഷവും, വഞ്ചനയും,സ്വാർത്ഥ�
തയും,കളവും, െകാലയും എല്ലായിടത്തും നടമാടുന്നു.

ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ െപാതുവുടമയിലാക്കെപ്പ�
ടുന്നേതാടുകൂടി അരാജകവും വ്യക്തിപരവുമായ ഉൽപാ�
ദനത്തിെന്റസ്ഥാനത്ത് പ്ലാേനാടുകൂടിയ സാമൂേഹ്യാൽ�
പാദനം നിലവിൽ വരുന്നു. വർഗവ്യത്യാസങ്ങളും ചൂഷ�
ണവും വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരവും അവസാനി�
ക്കുന്നു. ഓേരാ വ്യക്തിയും തെന്റസ്വന്തം ലാഭത്തിനുേവ�
ണ്ടിയല്ലസമുദായത്തിെന്റയാെക നന്മയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ്
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വ്യക്തിയുെട അഭിവൃദ്ധി സമുദായ�
ത്തിെന്റയാെകഅഭിവൃദ്ധിെയആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്ന�
ത്.ഈപുതിയസാമൂഹ്യസാമ്പത്തികസാഹചര്യങ്ങൾ
മനുഷ്യെന്റ ജീവിതരീതിെയ മാത്രമല്ല വീക്ഷണഗതിെയ
മാറ്റിമറിക്കുന്നു. വ്യക്തിനിഷ്ഠവും സങ്കുചിതവുമായ വീക്ഷ�
ണഗതിയുെടസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹ്യമായ വീക്ഷണഗതി�
യാവിർഭവിക്കുന്നു. െവറുപ്പും വഞ്ചനയും സ്വാർത്ഥവും
ചതിയും നടമാടിയിരുേന്നടത്ത് േസ്നഹവും സഹകര�
ണവും വിശ്വാസവും വിളയാടാൻ തുടങ്ങുന്നു. മനുഷ്യെന്റ
മാനസിക മണ്ഡലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മുതലാളിത്ത
ചിന്താഗതികളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കെപ്പടു�
കയും വർഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന്
േയാജിച്ച ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻആവിർഭവിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.

മനുഷ്യെന്റഈപരിവർത്തനം തെന്നത്താനല്ല,ഇടവി�
ടാത്തആശയസമരങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് സംഭവി�
ക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക പുേരാഗതിയാണ് പു�
തിയആശയങ്ങളുെട ഉറവിടം. പുതിയആശയങ്ങളാ�
കെട്ട സാമൂഹ്യപുേരാഗതിെയയും സഹായിക്കുന്നു. സ്റ്റാ�
ലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല:

‘പലതരത്തിലുള്ളസാമൂഹ്യശക്തികളും സിദ്ധാന്ത�
ങ്ങളുമുണ്ട്. പഴയ ജീർണിച്ചുേപായ,സാമൂഹ്യജീവിത�
ത്തിെല പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളുെട താൽപര്യെത്ത
സംരക്ഷിക്കുന്നആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്.
സാമൂഹ്യവളർച്ചെയ തടയുന്നുെവന്നതാണ് അവയ്ക്കുള്ള
പ്രാധാന്യം. സമുദായത്തിെല പുേരാഗമനശക്തികളു�
െട താൽപര്യങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുന്ന,പുതിയ,പുേരാഗ�
മനപരമായആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. സാ�
മൂഹ്യവളർച്ചെയസഹായിക്കുന്നുെവന്നതാണ് അവയ്ക്കു�
ള്ളപ്രാധാന്യം. സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതികാവശ്യങ്ങ�
െള എത്രേത്താളം അവപ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നുേവാ
അത്രയ്ക്കാണ് അവയ്ക്കുള്ളപ്രാധാന്യം… പുതിയആശയ�
ങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉളവാകുന്നത് സമുദായത്തിന്
അവആവശ്യമായി വരുന്നതിനാലാണ്;അവയുെട
സഹായേത്താടുകൂടി സമുദായെത്തസംഘടിപ്പിക്കു�
കയും അണിനിരത്തുകയും മാറ്റിമറിക്കുകയും െചയ്യാ�
െത ഭൗതികജീവിതത്തിെന്റ വളർച്ചആവശ്യെപ്പടുന്ന
അടിയന്തിര കടമകൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാെത
വരുന്നതുെകാണ്ടാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിെന്റ വളർച്ച
ആവശ്യെപ്പടുന്ന പുതിയ കടമകൾ നിമിത്തം ഉളവായ
ഈആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും മുേന്നാട്ടുേപായി
ബഹുജനങ്ങളുെട െപാതുസ്വത്തായിത്തീർന്നു കഴി�
ഞ്ഞാൽഅവഅവെര സമുദായത്തിെല പിന്തിരിപ്പൻ
ശക്തികൾെക്കതിരായി സംഘടിപ്പിക്കുകയുംഅണി�
നിരത്തുകയും െചയ്ത് സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതികജീവിത�
വളർച്ചെയ തടയുന്നപിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികെളഅട്ടി�
മറിക്കാൻ പ്രേയാജനെപ്പടുന്നു’. (സി.പി.എസ്.യു.
ചരിത്രം, േപജ് 175–176).

േസാഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു കമ്യൂണിസത്തിേലക്കു മുേന്ന�
റണെമങ്കിൽഈപുതിയ പുേരാഗമനപരമായആശ�
യങ്ങെള സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെലഎല്ലാ രംഗങ്ങളിലും
ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഉൽപാദനത്തിെന്റയും സയൻ�
സിെന്റയും കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല,തത്വശാസ്ത്രം,കല,
സാഹിത്യം,സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ വിവിധരംഗങ്ങളുെട
കാര്യത്തിലും സർവ്വന്മുഖമായ പുേരാഗതിയാവശ്യമാ�
യിത്തീരുന്നു.എെന്തന്നാൽ,ആവിവിധരംഗങ്ങളിെല
ആശയഗതികൾക്ക് സമുദായത്തിെന്റ പുേരാഗതിെയ
സഹായിക്കാേനാ തടഞ്ഞുനിർത്താേനാ െകല്പുണ്ട്.
അതുെകാണ്ടാണ് ഏറ്റവും പുേരാഗമനപരമായ മാർക്സി�
സ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റ് വീക്ഷണഗതിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കുംഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും
സാേങ്കതിക പരിശീലനവും ശാസ്ത്രം,സാഹിത്യം,കല
മുതലായവയിലുള്ള പരിപക്വമായ പരിചയവും നൽക�
െപ്പടുന്നത്.

ഇങ്ങെന കമ്യൂണിസം െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പടുന്നേതാടുകൂടി
മനുഷ്യെന്റ കായികവും മാനസികവുമായഎല്ലാ കഴിവു�
കളും അേങ്ങയറ്റം വളരുന്നു. സമുദായത്തിെല ഓേരാ
വ്യക്തിക്കും സർവ്വന്മുഖമായഅഭിവൃദ്ധി ൈകവരുന്നു.
ഓേരാ വ്യക്തിക്കുംഅേങ്ങയറ്റം വളരാനും തന്നിലുറങ്ങി�
ക്കിടക്കുന്നഎല്ലാ ശക്തികെളയും പൂർണമായി വികസി�
പ്പിക്കാനും സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നു.അങ്ങെനസുഖസമൃ�
ദ്ധവും സംസ്കാരസമ്പന്നവും േസ്നഹമസൃണവുമായ ഒരു
പുതിയ ജീവിതം നയിച്ചുെകാണ്ട് മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തി�
ലാദ്യമായി യഥാർഥമായ സ്വാതന്ത്ര്യേത്താെട സ്വന്തം
ഭാവിെയ നിർണയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

എംെഗൽസ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘മനുഷ്യെന ഇതുവേരക്കും ഭരിച്ചിരുന്നഅയാളുെട ജീ�
വിതത്തിെന്റ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇേപ്പാൾ തികച്ചും മനുഷ്യ�
െന്റ നിയന്ത്രണത്തിലായിത്തീരുന്നു; മനുഷ്യൻആദ്യ�
മായി പ്രകൃതിയുെടേമൽ യഥാർഥമായും േബാധപൂർ�
വമായും അധികാരം നടത്താൻ തുടങ്ങുന്നു;കാരണം,
ഇേപ്പാൾഅയാൾ തെന്റസമുദായഘടനയുെട നി�
യന്ത്രകനായിത്തീരുന്നു. ഇത്രവേരയ്ക്കും അയാളുെട
സ്വന്തം സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾ
അയാൾെക്കതിരായി പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾേപാെല
അയാെള കീഴടക്കിെക്കാണ്ടാണ് നിലനിന്നിരുന്ന�
െതങ്കിൽ ഇേപ്പാൾഅവഅയാളുെട െചാൽപടിക്കു
കീഴടങ്ങുന്നു. ഇതുവേരയ്ക്കും പ്രകൃതിയും ചരിത്രവും ഒരു
നിർബന്ധനിയമെമന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യെന്റ േമൽ ചുമ�
ത്തിയിരുന്നസാമൂഹ്യസംഘടന ഇേപ്പാൾഅയാളുെട
സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തിെന്റഫലമായുള്ളതായി�
ത്തീരുന്നു. ഇതുവേരയ്ക്കും ചരിത്രെത്തനിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന
ബാഹ്യശക്തികൾ ഇേപ്പാൾ ഇയാളുെട ഇച്ഛയ്ക്കനുസൃത�
മായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ഈഘട്ടം മുതൽക്ക് മാത്രേമ
മനുഷ്യൻഅയാളുെട സ്വന്തം ചരിത്രം നിർമിക്കുകയു�
ള്ളൂ,ഈകാലം മുതൽക്കുമാത്രേമ അയാൾ ഇളക്കി�
വിടുന്നസാമൂഹ്യശക്തികൾഅയാൾആഗ്രഹിക്കുന്ന
ഫലെത്തപ്രദാനം െചയ്യുകയുള്ളൂ;ഇേതാെടാപ്പം മനു�
ഷ്യൻ നിർബന്ധനിയമങ്ങളുെട േലാകത്തിൽനിന്നും
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േലാകത്തിേലക്കുയരുന്നു’. (എം�
െഗൽസ് േസാഷ്യലിസം സാങ്കല്പികവും ശാസ്ത്രീയവും
േപജ് 78–79).



       

8.5
െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റയും െതാഴിലാളി വർഗത്തി�
െന്റ പാർട്ടിയായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പർട്ടിയുെടയും േനതൃത്വ�
ത്തിലുള്ള േബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനം െകാണ്ടുമാ�
ത്രേമ കമ്യൂണിസത്തിനു േവണ്ടിയുള്ളസമരം വിജയിക്കു�
കയുള്ളൂഎന്ന് മാർക്സിസം, െലനിനിസം പഠിപ്പിക്കുന്നു.
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു പ്രേത്യകതരത്തിലുള്ളപാർട്ടി�
യാണ്; െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റഏറ്റവും േബാധമുള്ള,
ഏറ്റവും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള, മുന്നണിപ്പടയാണ്. സ്റ്റാ�
ലിൻ പറയുന്നു:

‘െതാഴിലാളി വർഗത്തിെലഏറ്റവും നല്ലഅംഗങ്ങൾ
ഉൾെക്കാള്ളുന്ന, ഉന്നതമാെയാരുസിദ്ധാന്തം സ്വായ�
ത്തമാക്കിയ, വർഗസമരത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾഅറിയു�
ന്ന, വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റഅനുഭവജ്ഞാനമുള്ള,
സംഘടനയുെട ഏറ്റവും ഉയർന്നരൂപെമന്ന നിലയ്ക്ക്
പാർട്ടിക്ക് െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ മെറ്റല്ലാ സംഘട�
നകേളയും നയിക്കാനുള്ളഎല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്.
അങ്ങെന നയിക്കാൻഅതു കടെപ്പട്ടതുമാണ്’.

ഇത്തരത്തിലുള്ളപാർട്ടിയുെടആവശ്യെമന്താണ്?
ഇത്തരത്തിെലാരു പാർട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ െതാഴിലാളി വർ�
ഗത്തിനു വിജയത്തിേലക്കു മുേന്നറാൻ കഴിയില്ല. സ്റ്റാ�
ലിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

‘ഒരു പട്ടാളത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയമടയാതിരിക്ക�
ണെമങ്കിൽ ഒരു ജനറൽസ്റ്റാഫ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടി�
ല്ലാത്ത ഒന്നാണ്. െതാഴിലാളിവർഗം തങ്ങളുെട ശത്രു�
ക്കളാൽ നശിപ്പിക്കെപ്പടാതിരിക്കണെമങ്കിൽഅതിന്
ഒരു ജനറൽസ്റ്റാഫ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാെണന്ന്
അതിേലെറ വ്യക്തമേല്ല? െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ
വിപ്ലവപ്പാർട്ടിക്ക് മാത്രേമഈജനറൽസ്റ്റാഫിെന്റ പ്ര�
വൃത്തി നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു വിപ്ലവപ്പാർട്ടിയി�
ല്ലാത്ത െതാഴിലാളിവർഗം ഒരു ജനറൽസ്റ്റാഫില്ലാത്ത
ൈസന്യമാണ്. പാർട്ടി െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റസ്റ്റാ�
ഫാണ്…അധികാരത്തിനു േവണ്ടിയുള്ളസമരത്തിൽ
െതാഴിലാളിവർഗെത്തനയിക്കാൻ െകൽപ്പുള്ള ഒരു
പാർട്ടിയാണത്. ഒരു വിപ്ലവപരിതഃസ്ഥിതിയുെട വിഷ�
മതകൾക്കുനടുവിലും അതിെന്റ ചുമതലകൾ മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ പരിചയം സിദ്ധിച്ച ഒരു പാർട്ടിയാണത്. ലക്ഷ്യ�
ത്തിേലക്കുള്ള മാർഗത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നഎല്ലാ പാ�
റകേളയും തരണം െചയ്തുേപാകാൻ കഴിവുള്ള പാർട്ടി�
യാണത്.

െതാഴിലാളിവർഗത്തിെന്റബഹുജനസംഘടനകെള
തങ്ങൾക്കുചുറ്റും അണിനിരത്താനും സമരത്തിെന്റ പു�
േരാഗതിക്കിടയിൽ മുഴുവൻ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റയും േനതൃ�
ത്വെത്ത േകന്ദ്രീകരിക്കാനും കഴിവുള്ള ഒരു പാർട്ടി ഇല്ലാ�
യിരുന്നുെവങ്കിൽ റഷ്യയിെല െതാഴിലാളി വർഗത്തിന്
അതിെന്റ വിപ്ലവകരമായ സർവാധിപത്യംസ്ഥാപി�
ക്കാൻസാധിക്കുമായിരുന്നിെല്ലന്ന് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ
ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ പാർട്ടിക്ക് െതാഴിലാളികെള
മാത്രമല്ലഅദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മെറ്റല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങെളയും
േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തി മുേന്നാട്ടു നയിക്കാനുള്ളകഴി�
വുണ്ടാകണം. ഇതുസാധിക്കണെമങ്കിൽ പാർട്ടി ഏറ്റവു�
മുയർന്ന ഒരു വിപ്ലവസിദ്ധാന്തം സ്വായത്തമാക്കണം.
െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല ‘ഒരു വിപ്ലവസിദ്ധാ�
ന്തമില്ലാെത ഒരു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടാക്കുകസാധ്യ�
മല്ല…ഏറ്റവും ഉയർന്നസിദ്ധാന്തത്താൽ നയിക്കെപ്പടു�
ന്ന ഒരു പാർടിക്ക് മാത്രേമ മുന്നണിപ്പടയുെട പങ്ക് നിർ�
വഹിക്കാൻസാധിക്കുകയുള്ളൂ’.

െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റഏറ്റവും ഉയർന്നആവിപ്ലവ�
സിദ്ധാന്തമാണ് മാർക്സിസം െലനിനിസം. സാമൂഹ്യപരി�
തഃസ്ഥിതികെള വിശകലനം െചയ്ത് സംഭവങ്ങൾഏതു�
വഴിക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നു മുൻകൂട്ടിക്കാണാനും സാ�
മൂഹ്യവളർച്ചയുെട നിയമങ്ങൾ മനസിലാക്കിെക്കാണ്ട്
ജനങ്ങെള കമ്യൂണിസെമന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിേല�
ക്ക് നയിക്കാനും മാർക്സിസം െലനിനിസമാണ് പാർട്ടി�
ക്ക് െകൽപുണ്ടാക്കി െകാടുക്കുന്നത്.



       

െ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
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

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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