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I
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ ശാശ്വതമല്ല. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
അവസാനേത്താടുകൂടി ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ നിന്നാവിർഭ
വിച്ച ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാണിത്.
മുതലാളിത്തം ചരിത്രത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ ഒരു
പങ്കുവഹിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉൽപാദനശക്തികെള
മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വളർത്തുവാൻ
അതു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

















1 മുതലാളിത്തത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങൾ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റായിൽ മാർക്സും എംഗൽസും
എഴുതുന്നു:
“ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളിൽ സമൂലമായ പരിവർത്ത
നം വരുത്താെത, തൽഫലമായി ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളി

ലും അങ്ങെന സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിെലാട്ടാെകയും സമൂ
ലപരിവർത്തനം വരുത്താെത, മുതലാളിത്ത വർഗ്ഗ
ത്തിനു നിലനിൽക്കാനാവില്ല. ഇതിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാ വ്യാവസായികവർഗ്ഗങ്ങളുെടയും നിലനിൽപ്പി
െന്റ ആദ്യെത്ത ഉപാധി േനെരമറിച്ച്, പഴയ ഉൽപാദ
നരീതികെള യാെതാരു മാറ്റവും കൂടാെത നിലനിർത്തു
കെയന്നതായിരുന്നു. ഉൽപാദനത്തിൽ നിരന്തരമായ
സമൂലപരിവർത്തനം, എല്ലാ സാമൂഹ്യപരിതസ്ഥിതി
കൾക്കും ഇടതടവില്ലാത്ത ഇളക്കിമറിച്ചിൽ, അവസാ
നിക്കാത്ത അനിശ്ചിതാവസ്ഥയും പ്രേക്ഷാഭവും —
ഇെതല്ലാമാണ് ആ കാലഘട്ടെത്ത പഴയ കാലഘട്ട
ത്തിൽ നിന്നു േവർതിരിക്കുന്ന പ്രേത്യകതകൾ.”

ഈ പ്രേത്യകതകളുെട ഫലമായി മനുഷ്യസമുദായത്തി
ന് വമ്പിച്ച േനട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്ന് മാനിെഫേസ്റ്റാ ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
‘മുതലാളിത്തത്തിെന്റ കഷ്ടിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകാലെത്ത വാ

ഴ്ചയ്ക്കിടയിൽ അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഉൽപാദനശക്തികൾ,
കഴിഞ്ഞുേപായ എല്ലാ തലമുറകളും േചർന്ന് സൃഷ്ടി
ച്ചിട്ടുള്ളതിേനക്കാൾ എത്രേയാ െപരുത്തതാണ്, ഭീമ
മാണ്. പ്രകൃതിശക്തികെള മനുഷ്യൻ പാട്ടിലാക്കുന്നു.
രസശാസ്ത്രമുപേയാഗിച്ച് വ്യവസായവും കൃഷിയും നട
ത്തുന്നു. ആവിക്കപ്പലും തീവണ്ടിയും കമ്പിത്തപാലും
നടപ്പാക്കുന്നു. വിശാലമായ ഭൂവിഭാഗങ്ങളാെക കാടു
െവട്ടിെത്തളിച്ചു കൃഷിെചയ്യുന്നു, നദികളിൽ നിന്ന് നാടു
നീെള േതാടുെവട്ടി െവള്ളം തിരിക്കുന്നു, ജാലപ്രേയാഗ
ത്തിെലേന്നാണം ജനസമൂഹങ്ങെളയാകമാനം മണ്ണി
നടിയിൽനിന്നു തട്ടിയുണർത്തുന്ന — സാമൂഹ്യാധ്വാന
ത്തിെന്റ മടിത്തട്ടിൽ ഇത്തരം ഉൽപാദനശക്തികൾ
ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുെണ്ടന്ന് മുേമ്പെതാരു നൂറ്റാണ്ടാണ്
സ്വപ്നം കാണുകെയങ്കിലും െചയ്തിട്ടുള്ളത്?’

ലാഭം തട്ടിെയടുക്കാനുള്ള ധൃതിയിൽ ഉൽപാദനശക്തി
കെള അേങ്ങയറ്റം വളർത്തുവാൻ മുതലാളികൾ നിർബ
ന്ധിതരായിത്തീരുന്നു. അധികമധികം വിപുലമാകുക
യും േകന്ദ്രീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. പേക്ഷ, മുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചേയാെടാപ്പം തെന്ന അതിനുള്ളി
െല ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും വളരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ
േപാെല, ഉൽപാദനത്തിെന്റ സാമൂഹ്യസ്വഭാവവും സ്വ
ത്തുക്കൾ കയ്യടക്കിവയ്ക്കുന്നതിെന്റ സ്വകാര്യസ്വഭാവവും
തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യമാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സർ
വ്വപ്രധാനമായ ൈവരുധ്യം. ഈ ൈവരുധ്യമാണ് മുത
ലാളിത്തെത്ത അതിെന്റ വളർച്ചയുെട ഒരുഘട്ടത്തിൽ
ക്ഷേയാന്മുഖമാക്കിത്തീർക്കുന്നത്.

















2 സ്വതന്ത്രമത്സരത്തിൽനിന്ന്

കുത്തകമുതലാളിത്തത്തിേലക്ക്

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനംവേരയും മുതലാളിത്തം
വളർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു; പിന്നണിരാജ്യങ്ങെള കയ്യടക്കി

െക്കാണ്ട് േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടി
രുന്നു. അേതാെടാപ്പം തെന്ന മൂലധനേകന്ദ്രീകരണവും
വളർന്നുെകാണ്ടുവന്നു.
െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു:
“വ്യവസായത്തിെന്റ വിപുലമായ വളർച്ചയും കൂടുതൽ

കൂടുതൽ വ്യവസായസാധനങ്ങളുെട ഉല്പാദനത്തിെന്റ
അതിേവഗത്തിലുള്ള േകന്ദ്രീകരണവും മുതലാളിത്ത
ത്തിെന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളാ
ണ്.” (െലനിൻ, സാമ്രാജ്യാധിപത്യം, അദ്ധ്യായ 1)

വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചയും മൂലധനേകന്ദ്രീകരണവും
ഒരു ഘട്ടംവെരെയത്തുേമ്പാൾ കുത്തകകളുെട ആവിർ
ഭാവത്തിനു വഴിെതളിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തം കുത്തകമുത
ലാളിത്തമായി മാറുന്നു. െലനിൽ എഴുതുന്നു:
“മുതലാളിത്തത്തിെന്റയും ചരക്കുൽപ്പാദനത്തിെന്റയാ
െകയും അടിസ്ഥാനസ്വഭാവമാണ് സ്വതന്ത്രമൽസരം.

കുത്തകയാകെട്ട സ്വതന്ത്രമൽസരത്തിന് േനെര എതി
രാണ്. പെക്ഷ, സ്വതന്ത്രമൽസരം കുത്തകയായി മാ
റിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുെട കൺമുമ്പിൽ നാം കാ
ണുന്നുണ്ട്. വലിയ േതാതിലുള്ള ഉല്പാദനം സൃഷ്ടിക്കെപ്പ
ടുന്നു. വലിയ ഉല്പാദനം െചറുകിട ഉല്പാദനെത്ത െഞ
ക്കിനശിപ്പിക്കുന്നു. വലിയ ഉല്പാദനം കൂടുതൽ വലിയ
ഉല്പാദനമായി മാറുന്നു. അങ്ങെന വലുതായി വലുതാ
യി ഉൽപാദനത്തിെന്റയും മൂലധനത്തിെന്റയും േകന്ദ്രീ
കരണം ഒരുഘട്ടംവെരെയത്തുേമ്പാൾ കുത്തകകൾ
ആവിർഭവിക്കുന്നു.” (സാമ്രാജ്യാധിപത്യം, അദ്ധ്യായ 7).

കുത്തകമുതലാളിത്തം ആവിർഭവിച്ചതിനുേശഷവും
അേതാെടാപ്പം തെന്ന മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന
സ്വഭാവമായ സ്വതന്ത്രമൽസരവും നിലനിൽക്കുന്നു.
അതിെന്റ ഫലമായി കുത്തകകളുെട ആവിർഭാവം മു
തലാളിത്തത്തിെന്റ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള ഒരു പുതിയ ഘട്ട
ത്തിേലയ്ക്കുയർത്തുന്നു. കുത്തകയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലു
ള്ള ഉൽപാദനവും കുത്തകയാവാെത സ്വാതന്ത്ര്യമൽസ
രത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉൽപാ
ദനവും തമ്മിലുള്ള മൽസരം മൂക്കുന്നു. കുത്തകകളാണ്
ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയിൽ സർവ്വപ്രധാനമായ പങ്കുവ
ഹിയ്ക്കുന്നത്. എന്തുണ്ടാക്കണെമന്നും എത്രയുണ്ടാക്ക
ണെമന്നും എന്തുവിലയ്ക്കു വിൽക്കണെമന്നും അവരാണ്
തീരുമാനിക്കാൻ. തങ്ങളുെട െചാൽപ്പടിക്കു നിൽക്കാ
ത്തവെരെയല്ലാം അവർ തകർത്തുവിടുന്നു.
വ്യവസായങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല കുത്തകകൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പ
ടുന്നത്. ബാങ്ക് മൂലധനത്തിനും അവയാവിർഭവിക്കുന്നു.
വ്യക്തികൾ പണമിടപാട് നടത്തിയിരുന്നിടത്ത് േജാ
യിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് ബാങ്കുകൾ നിലവിൽവരുന്നു. േജായിൻ
റ് േസ്റ്റാക്ക് വ്യവസായ കമ്പനികൾ മത്സരിക്കുന്നതുേപാ
െല േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് ബാങ്കുകളും പരസ്പരം മത്സരി
ക്കുന്നു. വലിയ ബാങ്കുകൾ െചറിയവെയ ദീപാളി കുളി
പ്പിക്കുന്നു. പിെന്ന വലിയ ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സര
മായി. ഇങ്ങെന മത്സരവും േകന്ദ്രീകരണവും ഒരു ഘട്ടം
വെരെയത്തുേമ്പാൾ ബാങ്കുകളും കുത്തകകളായി സം
ഘടിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരുപിടിയാളുകളുെട കയ്യിലു
ള്ള ഈ കുത്തകബാങ്കുകൾ രാജ്യത്തിെല മുഴുവൻ പണ
െത്തയും നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

















3 ൈഫനാൻസ് മൂലധനം
ആദ്യം മുതൽക്കുതെന്ന ബാങ്കും വ്യവസായവും തമ്മിൽ
പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടാണ് വളർന്നുവരുന്നത്. മി
ച്ചംവരുന്നതും തൽക്കാലമാവശ്യമില്ലാത്തതുമായ എല്ലാ
സംഖ്യയും ബാങ്കിലാണ് വ്യവസായികൾ നിേക്ഷപിക്കു
ന്നത്. ബാങ്കുകളാവെട്ട, വ്യവസായത്തിനാവശ്യമായ
തുകകൾ അേങ്ങാട്ട് കടംെകാടുക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കു
ത്തകകളുെട കാലമാകുേമ്പാേഴയ്ക്കും ബാങ്കും വ്യവസായ
വും തമ്മിലുള്ള ഈ കൂട്ടുെകട്ട് മൂർദ്ധന്യദശയിെലത്തുന്നു.
വ്യവസായത്തിൽ പണമിറക്കുന്ന ബാങ്കുടമസ്ഥൻമാർ
െമെല്ലെമെല്ല വ്യവസായകമ്പനികളുെട ഡയറക്ടർമാ
രായി നിയമിക്കെപ്പടുന്നു. അതുേപാെല വ്യവസായ മുത
ലാളികൾ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർമാരായും സ്വീകരിക്കെപ്പടു
ന്നു. ഇങ്ങെന ഒേര കൂട്ടരുെട കയ്യിൽ ബാങ്കുകളും വ്യവ
സായങ്ങളും േകന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ബാങ്കുമൂലധന
വും വ്യവസായമൂലധനവും തമ്മിൽ അനാദൃശ്യമായ ഒേര
കീകരണം സ്ഥാപിതമാവുന്നു. ബാങ്കുമൂലധനവും വ്യവ
സായ മൂലധനവും കൂടിേച്ചർന്നാലുണ്ടാവുന്ന ഈ പുതിയ
മൂലധനം ൈഫനാൻസ് മൂലധനം എന്നേപരിലാണറിയ
െപ്പടുന്നത്.
ൈഫനാൻസ് മൂലധനത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥരായ ഒരു പിടി
കുടുംബക്കാർ രാജ്യത്തിെല വ്യവസായം, ബാങ്ക് തുട
ങ്ങിയ എല്ലാ സ്വത്തുക്കെളയും നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അേമരിക്കയുെട ഒട്ടാ
െക സ്വത്തിെന്റ 59 ശതമാനം ജനസംഖ്യയുെട ഒരു
ശതമാനത്തിെന്റ കയ്യിലാണ്. 200 ഓളം കുത്തകക്കമ്പ
നികളാണ് വ്യവസായങ്ങെളയും ബാങ്കുകെളയുെമല്ലാം
നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അവയിൽതെന്ന 15 കമ്പനികൾ
േമാർഗൻ, ദ്യൂേപാങ്ങ്, േറാക്ക് െഫല്ലർ എന്നീ മൂന്നു കു
ടുംബക്കാരുെട കയ്യിലുമാണ്. ബാക്കിയുള്ള കമ്പനികളും
ഈ മൂന്നു കുടുംബക്കാരുമായി ഒരു വിധത്തിലെല്ലങ്കിൽ
മെറ്റാരുവിധത്തിൽ ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറ
ഞ്ഞാൽ, അേമരിക്കയിെലാട്ടാെകയുള്ള സ്വത്തുക്കളുെട
ഏറ്റവും വമ്പിച്ച ഒരു ഭാഗം െവറും മൂന്നു കുടുംബക്കാർ
കയ്യടക്കിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുേപാെലയുള്ള േകന്ദ്രീ
കരണം ഇംഗ്ലണ്ടിലും കാണാം. അവിെട ആെകയുള്ള
സ്വത്തിെന്റ 64 ശതമാനം ജനസംഖ്യയുെട 12 ശതമാന
ത്തിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇെതല്ലാം രണ്ടാംേലാ
കമഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പുള്ള കണക്കുകളാണ്. യുദ്ധത്തി
നുേശഷം േകന്ദ്രീകരണം കൂടുതൽ വളർന്നിരിക്കുന്നു.

















4 മൂലധനം കയറ്റിഅയയ്ക്കൽ
സ്വന്തം രാജ്യത്തിെല ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യുന്നതു
െകാണ്ട് തൃപ്തിെപ്പടാെത ഈ കുത്തകസ്ഥാപനങ്ങൾ
സാർവേദശീയമായ കൂട്ടുെകട്ടുകളുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ട് ഭൂ
േലാകം മുഴുവൻ തങ്ങൾക്കിടയിൽ പങ്കിെട്ടടുത്ത് ചൂഷ
ണം െചയ്യുന്നു.
ആദ്യെമാെക്ക തങ്ങളുെട ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനും
അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ സമ്പാദിക്കാനും േവണ്ടിയാ
ണ് മുതലാളികൾ വിേദശങ്ങളിേലക്ക് േപായിരുന്നത്.
ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനും അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ
സമ്പാദിക്കാനും പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം അവർ രാ
ഷ്ട്രീയമായി കീഴടക്കുകയും േകാളനികളാക്കി മാറ്റുകയും
െചയ്തു.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനമായേപ്പാേഴയ്ക്കും േകാള

നികൾ മൂലധനമിറക്കി അമിതലാഭമടിക്കാനുള്ള േകന്ദ്ര
ങ്ങളായിമാറി.
എന്തിനാണ് മൂലധനം മറ്റുരാജ്യങ്ങളിേലയ്ക്ക് കയറ്റി അയ
യ്ക്കുന്നത്? സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽതെന്ന നിേക്ഷപിച്ചുകൂെട?
സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിയാത്തവി
ധം അത് അത്ര “അധിക”മായി തീരുന്നെതന്തുെകാ
ണ്ടാണ്? മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അസമമായ വളർച്ചയാ
ണ് ഇതിനു കാരണെമന്ന് െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
ന്നു. വ്യവസായങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് കൃഷിെയ പിന്നണി
യിൽ തെന്ന നിർത്തുകയും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷി
ക്കാെര നിർദ്ധനരാക്കി വയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടാ
ണ് മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മൂലധനം ‘അധിക’മായി
തീരുന്നത്. ഇത്തരെമാരു പരിതഃസ്ഥിതിയില്ലായിരു
ന്നുെവങ്കിൽ മൂലധനം ‘അധികം’ ആകുമായിരുന്നില്ല.
പേക്ഷ, മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട
പാപ്പരത്തവും കൃഷിയുെട അധഃപതനവും അനിവാര്യമാ
ണ്. കൃഷി പിന്നണിയിലായതുെകാണ്ടും ഭൂരിപക്ഷക്കാ
രായ ജനങ്ങൾ പാപ്പരായതുെകാണ്ടും മുതലാളികൾക്ക്
തങ്ങളുെട മൂലധനം മുഴുവൻ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിൽ നി
േക്ഷപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിതഃസ്ഥിതികളി
ലാണ് ‘മിച്ച’മുള്ള മൂലധനം മറ്റുരാജ്യങ്ങളിേലക്കു കയറ്റി
അയേയ്ക്കണ്ട ആവശ്യം േനരിടുന്നത്.
കുത്തകമുതലാളികൾക്ക് പിന്നണിരാജ്യങ്ങേളാടാണ്
കൂടുതൽ േസ്നഹം! എെന്തന്നാൽ, െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുന്നതുേപാെല, ‘ഈ പിന്നണി രാജ്യങ്ങളിൽ സാ
ധാരണയായി ലാഭം കൂടുതലാണ്, മൂലധനം േവണ്ടത്ര
യില്ല, നിലത്തിെന്റ വില താരതേമ്യന കുറവാണ്. കൂലി
കുറവാണ്, അസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ ആദായകരമാണ്.’

















5 സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിേലക്ക്:
ഇങ്ങെന ഒരു പിടി കുത്തകമുതലാളികൾ േലാകത്തി
െല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വലവീശുന്നു. േലാകം മുഴുവൻ
തങ്ങൾക്കിടയിൽ പങ്കിെട്ടടുക്കുന്നു. ഇങ്ങെനയാണ്
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭേത്താടുകൂടി േലാകം
മുഴുവനും ഒരു പിടി മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളുെട കയ്യിലാ
യത്. െലനിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:
“മുന്നണിയിലുള്ള ഒരു പിടി രാജ്യങ്ങൾ േലാകത്തിെല

ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങെളയും സാമ്പത്തികമായി മർ
ദ്ദിച്ചമർത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങെന മുതലാ
ളിത്തം േകാളനികെള ചൂഷണം െചയ്യുന്ന ഒരു സാർവ്വ
ലൗകിക വ്യവസ്ഥയായി വളർന്നിരിക്കുന്നു.”
20-ാം നൂറ്റാണ്ടാകുേമ്പാേഴക്കും ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, അേമ
രിക്ക, ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ മുതലാളി രാജ്യങ്ങൾ

വ്യവസായം വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ രാജ്യങ്ങെളയും
ഇങ്ങെന പരസ്പരം പങ്കിെട്ടടുത്തു. ഒന്നാം േലാകമഹാ
യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി എന്നീ മൂ
ന്നുരാജ്യങ്ങളിെല കുത്തക മുതലാളികൾക്കു വിേദശങ്ങ
ളിൽ ആെകയുണ്ടായിരുന്ന മൂലധനം 1,00,00,00,00,000
ഫ്രാങ്കായിരുന്നുവെത്ര. ഈ മൂലധനനിേക്ഷപങ്ങളിൽ
നിന്നു െകാല്ലംേതാറും കിട്ടിയിരുന്ന ആദായേമാ
10,000,000,000 ഫ്രാങ്കും! ഇന്ത്യയടക്കം േലാകത്തിെന്റ
നാലിെലാരുഭാഗം ബ്രിട്ടെന്റ കീഴിലായി. ഈ രാജ്യ
ങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് സാമാനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള മാർക്ക
റ്റുകൾ മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് മൂലധനമിറക്കാനുള്ള താവള
ങ്ങൾ കൂടിയായിത്തീർന്നു. 1925-ൽ മറ്റുരാജ്യങ്ങളിേലക്കു
ചരക്കുകൾ കയറ്റി അയച്ച വക ബ്രിട്ടനു കിട്ടിയ ലാഭം
10 േകാടി പവൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ, അേതെകാ
ല്ലത്തിൽ വിേദശങ്ങളിെല മൂലധനനിേക്ഷപങ്ങളിൽ
നിന്നു 40 േകാടി പവനാണ് ലാഭം കിട്ടിയത്. ചരക്കുകളു
െട കയറ്റുമതിെകാണ്ടുള്ള ലാഭത്തിെന്റ നാലിരട്ടി‼ ഇങ്ങ
െന മൂലധനനിേക്ഷപത്തിലൂെട േലാകത്തിെന്റ മുഴുവൻ
വ്യാവസായിേകാല്പാദനവും ഏതാനും രാജ്യങ്ങളുെട നി
യന്ത്രണത്തിൽ വന്നുേചരുന്നു.
ഇത്തരം സംഭവവികാസങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് മുത
ലാളിത്തം സാമ്രാജ്യാധിപത്യമായി മാറിയത്.
18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട
ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റ കാലം മുതൽക്കു 1871 െല പാരീ

സ് കമ്യൂണിെന്റ കാലം വെര മുതലാളിത്തം വിജയകര
മായി വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. കുത്തകയ
ല്ല, സ്വതന്ത്രമത്സരമാണ് ഈ കാലെത്ത മുതലാളിത്ത
ത്തിെന്റ പ്രേത്യകത.
പാരീസ് കമ്യൂണിനും അക്കാലത്തുണ്ടായ സാമ്പത്തി
കക്കുഴപ്പത്തിനും േശഷം കുത്തകകൾ െമെല്ല െമെല്ല
വളരാൻ തുടങ്ങി. പേക്ഷ, സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ അവ
വഹിച്ച പങ്ക് സർവ്വപ്രധാനമായിരുന്നില്ല.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനേത്താടുകൂടി, പ്രേത്യകി
ച്ചും 1900-1903 െല സാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തിനുേശഷം,

കുത്തകകൾ സാമ്പത്തികജീവിതത്തിെന്റയാെക അടി
സ്ഥാനമായിത്തീർന്നു. അേതാെട മുതലാളിത്തം സാ
മ്രാജ്യാധിപത്യമായി മാറി.
െലനിൻ എഴുതുന്നു:
“സാമ്രാജ്യാധിപത്യം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയു
െട ഒരു ഘട്ടമാണ്. കുത്തകകളുെടയും ൈഫനാൻസ്

മൂലധനത്തിെന്റയും േമധാവിത്വമുറപ്പിക്കെപ്പടുകയും മൂ
ലധനത്തിെന്റ കയറ്റുമതിക്ക് വ്യക്തമായ പ്രാധാന്യം
ലഭിക്കുകയും േലാകമാെക സാർവേദശീയ കുത്തക
കൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങുകയും ഭൂമിയി
ലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വൻകിട മുതലാളിത്ത ശക്തി
കൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കെപ്പട്ടുകഴിയുകയും െചയ്ത ഒരു
ഘട്ടമാണിത്.”

















6 സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ

സവിേശഷതകൾ

സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ സവിേശഷസ്വഭാവങ്ങെള
െന്താെക്കയാണ്? െലനിൻ വിവരിക്കുന്നു:
“മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചരിത്രപരമായ ഒരു സവിേശ
ഷഘട്ടമാണ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യം. അതിെന്റ പ്രേത്യക
സ്വഭാവങ്ങൾ മൂെന്നണ്ണമാണ്. സാമ്രാജ്യാധിപത്യം 1.
കുത്തകമുതലാളിത്തമാണ്; 2. ക്ഷേയാന്മുഖവും ഇത്തി

ക്കണ്ണിസ്വഭാവേത്താടുകൂടിയതുമായ മുതലാളിത്തമാ
ണ്. 3. മൃതപ്രായമായ, ഉർദശ്വാസം വലിക്കുന്ന മുത
ലാളിത്തമാണ്. സ്വതന്ത്രമത്സരത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് കു
ത്തകകൾ ആവിർഭവിക്കുന്നുെവന്നതാണ് സാമ്രാജ്യാ
ധിപത്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ സാമ്പത്തിക
സ്വഭാവം, അതിെന്റ സത്ത്. കുത്തകകൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പ
ടുന്നത് പ്രധാനമായും അഞ്ചു തരത്തിലാണ്.
1. കാർട്ടലുകളും സിൻഡിേക്കറ്റുകളും ട്രസ്റ്റുകളും; ഉൽ

2.

3.

4.

5.

പാദനത്തിെന്റ േകന്ദ്രീകരണം വർദ്ധിച്ചുവർദ്ധിച്ചു
ഒരു ഘട്ടെമത്തുേമ്പാൾ മുതലാളികളുെട ഇത്തരം
കുത്തകക്കൂട്ടുെകട്ടുകളാവിർഭവിക്കുന്നു.
വലിയബാങ്കുകളുെട കുത്തക സ്വഭാവം. അേമരി
ക്ക, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുെട സാ
മ്പത്തിക ജീവിതെത്തയാെക നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മൂ
േന്നാ, നാേലാ, അേഞ്ചാ വൻകിടബാങ്കുകളാണ്.
ട്രസ്റ്റുകളും ൈഫനാൻസു മുതലാളികളുെട കൂട്ടുെക
ട്ടുകളും കൂടി അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങളുെട എല്ലാ
ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനങ്ങെളയും കീഴടക്കിവയ്ക്കുന്നു.
സാർവേദശീയ കാർട്ടലുകൾക്കിടയിൽ േലാകത്തി
െന്റ (സാമ്പത്തിക) വിഭജനം ആരംഭിക്കുന്നു. സാർ
വ്വേദശീയ കാർട്ടലുകൾ േലാകമാർക്കറ്റിെലാട്ടുക്കും
േമധാവിത്വം വഹിക്കുന്നു. േലാകത്തിലുള്ള മാർക്ക
റ്റുകളാെക അവർ ‘തൃപ്തികരമായി’ പരസ്പരം പങ്കി
െട്ടടുക്കുന്നു. അവെയ മാറ്റി പങ്കിടാനുള്ള ഒരു യു
ദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്നതുവെര മാത്രെമ ആ വിഭജ
നം നിലനിൽക്കുകയുള്ളു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാർ
വ്വേദശീയ കാർട്ടലുകളുെട എണ്ണം ഇേപ്പാൾതെന്ന
നൂറിലധികമാണ്. ഇങ്ങെന േലാകെത്ത സാമ്പ
ത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും വിഭജിക്കുന്നത് മൂലധ
നക്കയറ്റുമതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടാണ്. കു
ത്തകമുതലാളിത്തത്തിനു മുമ്പ് ചരക്കുകളുെട കയ
റ്റുമതിയാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നു വ്യത്യ
സ്തമായ ഒരു സവിേശഷതയാണ് മൂലധനകയറ്റുമ
തി;
േലാകത്തിെന്റ വിഭജനം (േകാളനികൾ) പൂർണമാ
കുന്നു.”

ഈ അഞ്ചു സവിേശഷതകേളയുമുൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു
ഘട്ടമാണ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യം.

















7 പരമാവധി ലാഭം
കുത്തകമുതലാളികളുെട ഉേദ്ദശം െവറും ലാഭമുണ്ടാക്കല
ല്ല. കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കലുമല്ല. ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ ലാ
ഭം, പരമാവധി ലാഭം — അതാണവരുെട ഉന്നം.
ഒരു കാലത്ത് മുതലാളികൾ ശരാശരി ലാഭം െകാണ്ട്
തൃപ്തിെപ്പട്ടിരുന്നു. ശരാശരിലാഭേത്താതിെന്റ നിയമം മു
തലാളിേത്താൽപാദനത്തിെന്റ പ്രേചാദനശക്തിയായി
രുന്നു. എന്നാൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട പു
തിയ ഘട്ടത്തിൽ അത് അപര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. വൻ
കിട കുത്തകമുതലാളിത്തസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ശരാശരി
ലാഭം െകാണ്ട് തൃപ്തിെപ്പടാൻ വെയ്യന്നായി. സ്റ്റാലിൻ ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
“ശരാശരി ലാഭം ലാഭത്തിെന്റ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ്.
അതിലും താണാൽ മുതലാളിേത്താൽപാദനം അസാ
ധ്യമായിത്തീരും. എന്നാൽ, ആധുനിക മുതലാളിത്ത
ത്തിെന്റ യജമാൻമാർ േകാളനികെള പിടിച്ചടക്കുന്നതും
ജനങ്ങെള അടിമെപ്പടുത്തുന്നതും യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതു
െമല്ലാം ശരാശരിലാഭം മാത്രം േനടാൻ േവണ്ടിയാെണ
ന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അസംബന്ധമായിരിക്കും.” (സ്റ്റാ
ലിൻ: േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ് 42).

പരമാവധി ലാഭമാണ് കുത്തകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ പ്ര
േചാദനശക്തി. സ്റ്റാലിൻ തുടരുന്നു:
“േകാളനികെളയും മറ്റു പിന്നണിരാജ്യങ്ങെളയും അടിമ
െപ്പടുത്തുകയും മുറയ്ക്കു െകാള്ളയടിക്കുകയും െചയ്യുക,

ഒട്ടനവധി സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങെള ആശ്രിതരാജ്യങ്ങ
ളാക്കി മാറ്റുക, പുതിയ യുദ്ധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക
— ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പ്രമാണിമാർക്ക്
പരമാവധി ലാഭം പിഴിെഞ്ഞടുക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ
ബിസിനസാണിത്. േലാകേമധാവിത്വം േനടാനുള്ള
പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക: ഇത്തരം അപായകരമായ
പ്രവർത്തനങ്ങളിേലക്ക് കുത്തകമുതലാളിത്തെത്ത പി
ടിച്ചുതള്ളുന്നത് പരമാവധി ലാഭം സമ്പാദിക്കുക എന്ന
ആവശ്യമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല.” (േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ).

കുത്തകമുതലാളിേത്താൽപാദന രീതിയുെട ൈവവിധ്യ
പൂർണമായ വളർച്ചയുെട മുഴുവൻ ഗതിക്രമെത്തയും നിർ
ണയിക്കുന്ന െപാതുനിയമമാണ് പരമാവധി ലാഭെത്ത
പ്പറ്റിയുള്ള ഈ സിദ്ധാന്തം. “ഒരു നിശ്ചിതരാജ്യത്തിെല
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ടും
പാപ്പർമാരാക്കി മാറ്റിെക്കാണ്ടും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല ജന
ങ്ങെള, പ്രേത്യകിച്ചും പിന്നണിരാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങ
െള, അടിമെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടും അവെര തുടർച്ചയായി
െകാള്ളയടിച്ചുെകാണ്ടും വമ്പിച്ച ലാഭങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിെക്കാണ്ടും
േദശീയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥെയ ൈസന്യവൽക്കരി
ച്ചുെകാണ്ടും ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ മുതലാളിത്ത ലാഭം േന
ടുക.”-ഇങ്ങെനയാണ് കുത്തകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ,
ഈ അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക നിയമത്തിെന്റ മുഖ്യ
മായ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെള സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ സംഗ്ര
ഹിക്കുന്നത്.

















8 സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങളുെട അനിവാര്യത
േലാകം മുഴുവൻ പങ്കിടെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, ചൂഷണം െച
യ്യാൻ പറ്റിയ േകാളണികൾ ബാക്കിയിെല്ലന്നായാൽ,
പിെന്നെയന്താണു െചയ്യുക? ഒരിക്കൽ പങ്കിട്ടുകഴിഞ്ഞ
േകാളനികെള മാറ്റി പങ്കിടുകയല്ലാെത മറ്റു േപാംവഴി
യില്ല. േകാളനികെള ബലാൽക്കാരമായി മാറ്റിപങ്കി
ടാൻ േവണ്ടി കൂറ്റൻ കുത്തകകളുെട നിയന്ത്രണത്തിലു
ള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ േചരിതിരിഞ്ഞ് സാർവ്വലൗകിക
മായ സംഘട്ടനങ്ങൾെക്കാരുങ്ങുന്നു. അങ്ങെന സാ
മ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങൾ അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു. സ്റ്റാലിൻ
വിവരിക്കുന്നു:
“പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിലും ഇരു

പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിലുമായി മുതലാളിത്തം
അതിെന്റ ഏറ്റവു ഉന്നതമായ അവസാനഘട്ടത്തിേല
ക്ക് — സാമ്രാജ്യത്വത്തിേലക്ക് — പ്രേവശിക്കുന്നേതാ
ടുകൂടി യുദ്ധങ്ങൾ വിേശഷിച്ചും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ
വെയ്യന്നായിത്തീർന്നു. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിൻ കീ
ഴിൽ അതിപ്രബലങ്ങളായ മുതലാളിത്തകുത്തകക
മ്പനികളും ബാങ്കുകളും മുതലാളിത്തേകായ്മകളുെട
ജീവിതത്തിൽ പരമാധികാരം െചലുത്താൻ തുടങ്ങി.
വ്യവസായ മൂലധനേത്താടു േചർന്ന ബാങ്കുമൂലധനം മു
തലാളി രാജ്യങ്ങളുെട യജമാനനായിത്തീർന്നു. ഈ
പുതിയ രൂപം ൈകെക്കാണ്ട ബാങ്കുമൂലധനത്തിനാ
കെട്ട പുതിയ കേമ്പാളങ്ങൾ ആവശ്യമായി; പുതിയ
േകാളനികൾ ആവശ്യമായി; മൂലധനം കയറ്റിഅയച്ചു
നിേക്ഷപിക്കാനുള്ള പുതിയ രാജ്യങ്ങളും അസംസ്കൃത
പദാർത്ഥങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു കിട്ടാനുള്ള പുതിയ
സ്ഥലങ്ങളും ആവശ്യമായി.”

പേക്ഷ, പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടവസാനിച്ചേപ്പാേഴക്കും
മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭൂേഗാളമാെക പങ്കുവ
ച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും സാമ്രാജ്യാധിപത്യ കാല
ഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തം തീെര അന്ധമായ നിലയിലും
എടുത്തു ചാട്ടങ്ങളിലൂെടയുമാണ് വളരുന്നത്. അതായ
ത്, ഇതുവെര ഒന്നാംകിട സ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന രാജ്യ
ങ്ങളിെല വ്യവസായങ്ങൾ മറ്റുരാജ്യങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച്
വളെര സാവധാനത്തിൽ മാത്രം വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു.
അതുേപാെലതെന്ന, ഇതുവെര, പിന്നണിയിലായിരുന്ന
ചില രാജ്യങ്ങൾ അതിേവഗത്തിൽ എടുത്തുചാടി, മറ്റുള്ള
വേയാെടാപ്പെമത്തി, അവെയക്കടന്നു മുേന്നാട്ടുേപാകു
ന്നു. ഇതിെന്റ ഫലമായി ൈസന്യശക്തിയിലും സാമ്പ
ത്തികശക്തിയിലും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
പരസ്പരബന്ധത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു. അേതാടുകൂടി േലാ
കെത്ത വീണ്ടും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുകയാ
യി. ഈ വീണ്ടുവിഭജനത്തിനുള്ള സമരം സാമ്രാജ്യയു
ദ്ധങ്ങെള അനിവാര്യമാക്കിത്തീർത്തു (സി.പി.എസ്.യു.
ചരിത്രം).

















9 മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അധഃപതനം
സാമ്രാജ്യാധിപത്യം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അധഃപതന
ഘട്ടമാണ്. ആദ്യകാലത്ത് മുതലാളിത്തം പുേരാഗമന
പരമായ ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു. സാേങ്കതികാഭിവൃദ്ധി
േയയും ശാസ്ത്രങ്ങളുെട വളർച്ചേയയും അതു സഹായിച്ചി
രുന്നു. എന്നാൽ സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ ഘട്ടമായ
േപ്പാേഴയ്ക്കും അെതാരു പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തിയായി മാറി.
സാേങ്കതികാഭിവൃദ്ധിെയ സഹായിക്കുകയല്ല, തടയുക
യാണതുെചയ്യുന്നത്. സാേങ്കതികവളർച്ച ലാഭേത്താ
തുകുറയ്ക്കുെമന്ന് കുത്തകമുതലാളികൾക്കറിയാം. അതു
െകാണ്ട്, യന്ത്രങ്ങളുെട േമൽക്കുേമൽ പരിഷ്ക്കരിക്കാന
ല്ല, കുത്തകസ്ഥാപനങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി ചര
ക്കുകൾ കവിഞ്ഞവിലയ്ക്ക് വിറ്റു ലാഭമടിക്കാനാണ് അവ
രുേദ്ദശിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ േമധാവിത്വം മറ്റാർക്കും
െകാടുക്കാെത കയ്യടക്കിവയ്ക്കുക എന്നതിെന്റ അർഥം
ഉൽപാദനശക്തികെള കൂടുതൽ വളരാൻ അനുവദിക്കാ
തിരിയ്ക്കെയന്നാണ്, ഉൽപാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ
തടഞ്ഞുനിർത്തുകെയന്നാണ്. അങ്ങെന സാേങ്കതികാ
ഭിവൃദ്ധിയും പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും തടഞ്ഞു
നിർത്തെപ്പടുന്നു. ഇതിന് എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ േവ
ണെമങ്കിലും എടുത്തുകാണിക്കാൻ കഴിയും. കുറച്ചുെകാ
ല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരിക്കലും അണയാ
ത്ത ഒരു വിദ്യുച്ഛക്തിവിളക്കു കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ അത്ഭുത
കരമായ വിളക്ക് ഇതുവെര െവളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല. കാര
ണം അതു പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വിദ്യുച്ഛക്തിക്കു
ത്തകക്കാരുെട വിളക്കുകൾക്കു െചലവില്ലാതാവും. വിയ
ന്നയിെല ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിച്ച ‘നശിക്കാത്ത
തീെപ്പട്ടി’യും മൂടിവയ്ക്കെപ്പട്ടു. കാരണം, അത് പ്രചരിക്കു
ന്നത് സ്വീഡിഷ്ക്രൂഗർ േമച്ച് ട്രസ്റ്റിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾെക്ക
തിരാണ്. കൽക്കരിയിൽനിന്ന് എണ്ണെയടുക്കാൻ കഴി
യുെമന്ന് ഒരു ജർമൻ ശാസ്ത്രജ്ഞ കണ്ടുപിടിച്ചതും െവറു
െതയായി. കൽക്കരിെയണ്ണ വന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് നിൽ
ക്കക്കള്ളിയില്ലാതാവുെമന്നു കണ്ട അേമരിക്കൻ എണ്ണ
കുത്തകക്കാർ ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിെന്റ അവകാശം വി
ലയ്ക്കുവാങ്ങി ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചു.
ഇങ്ങെന ഒരുകാലത്ത് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങെളയും ശാസ്ത്ര
പുേരാഗതിെയയും േപ്രാൽസാഹിപ്പിച്ച മുതലാളിത്തം
സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാത്തരം സാേങ്കതി
കവളർച്ചെയയും ബലാൽക്കാരമായി തടഞ്ഞുനിർത്തു
ന്നു. ചരക്കുകെള മാത്രമല്ല, ബുദ്ധിശക്തിെയയും അതു
നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. േകാടിക്കണക്കിലുള്ള െതാ
ഴിലാളികെളയും കൃഷിക്കാെരയും മറ്റു വിഭാഗങ്ങെളയും
ചൂഷണംെചയ്തുെകാണ്ടു കുത്തകമുതലാളികൾ വൻേതാ
തിൽ പണം കൂമ്പാരം കൂട്ടിെവയ്ക്കുന്നു. അങ്ങെന സാമ്രാ
ജ്യത്വം ഇത്തിക്കണ്ണിജീവികളും തട്ടിത്തീനികളുമായ ഒരു
കൂട്ടം ചൂഷകൻമാരുെട വർഗെത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വർഗ
സംഘടനകൾെകാണ്ടും യുദ്ധഭീഷണികൾ െകാണ്ടും
സർവവ്യാപകമായ ദാരിദ്ര്യംെകാണ്ടും സാമൂഹ്യജീവിത
മാെക ദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സാമൂഹ്യപുേരാഗതിെക്ക
തിരായ പിന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങളും മതപരമായ അന്ധ
വിശ്വാസങ്ങളും േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. സ്വാർത്ഥ
വും വഞ്ചനവും വ്യഭിചാരവും പരന്നു പിടിക്കുന്നു.
ഉല്പാദനശക്തികൾ ഇനിയും വളരണെമങ്കിൽ, ശാസ്ത്ര
ങ്ങൾ ഇനിയും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടണെമങ്കിൽ, സമുദായം
ഇനിയും പുേരാഗമിക്കണെമങ്കിൽ, സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ
ചങ്ങലെക്കട്ടുകെള െവട്ടിമുറിേച്ച കഴിയൂ എന്നാവുന്നു.
സാമ്രാജ്യാധിപത്യകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ എല്ലാ ൈവരുധ്യങ്ങളും മൂർദ്ധന്യദശയിെലത്തുന്നു.
ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ൈവരുധ്യങ്ങൾ മൂെന്നണ്ണമാണ്.
1. െതാഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള ൈവരുധ്യം.
2. വിവിധ മുതലാളി ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ൈവരുധ്യം.
3. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളും അവയുെട കീഴിലുള്ള േകാ
ളണികളും തമ്മിലുള്ള ൈവരുധ്യം.
പരമാവധിലാഭം തട്ടിെയടുക്കാൻ െവമ്പൽെകാള്ളുന്ന
കുത്തകമുതലാളികൾ െതാഴിലാളികെള ഏറ്റവും മൃഗീയ
മായി ചൂഷണം െചയ്യുന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ െതാഴിലാ
ളികൾക്ക് ജീവിതം ദുസ്സഹമായിത്തീരുന്നു. സ്റ്റാലിൻ പ്ര
ഖ്യാപിക്കുന്നതുേപാെല
“ഒന്നുകിൽ മൂലധനത്തിെന്റ െചാൽപ്പടിക്ക് അടിപ
ണിയുക, മുമ്പെത്തേപ്പാെലതെന്ന കഷ്ടപ്പാടിൽ കിട
ന്നു െഞരങ്ങുക, അധികമധികം അധഃപതിപ്പിക്കുക;
അെല്ലങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആയുധം സ്വീകരിക്കുക —
ഇതാണ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യം — ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാ

രായ െതാഴിലാളികളുെട മുമ്പിൽ െവയ്ക്കുന്ന രണ്ടു മാർ
ഗങ്ങൾ. സാമ്രാജ്യാധിപത്യം െതാഴിലാളികെള വിപ്ല
വത്തിേലക്ക് നയിക്കുന്നു.” (െലനിനിസം)

സാമ്രാജ്യാധിപത്യം സ്വന്തം രാജ്യത്തിെല ജനങ്ങെള
മാത്രമല്ല, േകാളനികളിെല ജനങ്ങെളയും മൃഗീയമായി
െകാള്ളയടിക്കുന്നു.
മൂലധനനിേക്ഷപം േകാളനികളിൽ ഒരതിർത്തിവെര മു
തലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിെതളിക്കുന്നുെവന്നത്
വാസ്തവമാണ്. സ്വന്തം ലാഭത്തിനുേവണ്ടി േകാളണിക
ളിൽ ഫാക്ടറികളും കമ്പനികളും െറയിൽേവകളും വ്യാ
പാരേകന്ദ്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ
നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു. പേക്ഷ, അേതസമയ
ത്തുതെന്ന അവർ എല്ലാത്തരം വൃത്തിെകട്ട മാർഗങ്ങ
ളുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടും അടിസ്ഥാനപരമായ േദശീയ
വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും
െചയ്യുന്നു. േകാളണികെളയും അർധേകാളണികെളയും
തങ്ങളുെട നിയന്ത്രണത്തിൽ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനും
അസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ േനടാനും മൂലധനം നിേക്ഷപി
ക്കാനുമുള്ള താവളങ്ങളാക്കി നിലനിർത്തുകെയന്നതാ
ണവരുെട ആവശ്യം.
േകാളണികളിലും അർധേകാളണികളിലുമുണ്ടാകുന്ന മു
തലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ച സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കു മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു; േദശീയ വിേമാചനപ്ര
സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ശക്തികൂട്ടുന്നു. മാത്രമല്ല, െറയിൽേവ
കളുെടയും, വ്യവസായങ്ങളുെടയും വളർച്ചയുെട ഫലമാ
യി േകാളണികളിൽ ഒരു െതാഴിലാളി വർഗം ആവിർ
ഭവിക്കുന്നു. ഈ സംഭവവികാസം സാമ്രാജ്യാധിപത്യ
ത്തിെനതിരായ േകാളണികളുെട സമരങ്ങളുെട വീര്യവും
ശക്തിയും പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
സാമ്രാജ്യാധിപത്യം മുതലാളികളുെട പരസ്പരമത്സര
െത്ത കുറയ്ക്കുകയില്ല പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്
െചയ്യുന്നത്. “മഹാശക്തികൾ” തമ്മിലുള്ള ശത്രുത്വം
അേങ്ങയറ്റം മൂർച്ഛിക്കുന്നു. അങ്ങെന സാമ്രാജ്യ യുദ്ധ
ങ്ങൾ അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.
അതിേവഗം മൂർച്ഛിച്ചുവരുന്ന ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളാണ്
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന് വഴിെതളിക്കുന്നത്. അതു
െകാണ്ടാണ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യം െതാഴിലാളിവിപ്ലവ
ങ്ങളുെട കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് െലനിനും സ്റ്റാലിനും പ്ര
ഖ്യാപിച്ചത്.

















10 അസമമായ വളർച്ച
മുതലാളിേത്താൽപാദന ശക്തികൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങ
ളിലും ഒേരതരത്തിലല്ല അസമമായിട്ടാണ് വളരുന്നത്.
വളർച്ചയുെട ഈ അസമത്വം സാമ്രാജ്യാധിപത്യകാല
ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ നിശിതമായിത്തീരുന്നു.
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധം വെര ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യ
ത്വം അജയ്യമാെണന്നാണ് പലരും കരുതിയിരുന്നത്.
എന്നാൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭേത്താടുകൂടി ജർ
മനി മുേന്നാട്ടു വന്നു ബ്രിട്ടെന്റ േലാകേമധാവിത്വെത്ത
േചാദ്യംെചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ചരക്കുകളും മൂലധനവും കയ
റ്റിയയയ്ക്കാൻ പറ്റിയ േകാളനികൾ തനിക്കു േവണെമന്നു
ജർമനി അവകാശവാദം മുഴക്കി. േലാകം മുഴുവൻ പങ്കി
ട്ടു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കേയ്യറുക
സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടാണ് ജർമ്മനി ബ്രിട്ട
െന്റ േനർക്ക് തിരിഞ്ഞതും. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ്
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധമുണ്ടായതും.
യുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി േതാറ്റു; ബ്രിട്ടൻ ജയിച്ചു. പേക്ഷ,
പത്തുപതിനഞ്ചു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴയ്ക്കും േകാള
നികൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള യുദ്ധകാഹളം മുഴക്കിെക്കാണ്ട്
ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യത്വം വീണ്ടും രംഗപ്രേവശം െചയ്തു.
ജപ്പാൻ, ഇറ്റലി മുതലായ രാജ്യങ്ങളും മുേന്നാട്ടുവന്നു.
അങ്ങെന േകാളനികൾ മാറ്റിപ്പങ്കിടാൻ േവണ്ടി വീണ്ടു
െമാരു േലാകമഹായുദ്ധം അനിവാര്യമായിത്തീർന്നു.
ഈ യുദ്ധത്തിലും ബ്രിട്ടൻ ജയിച്ചുെവന്നതു ശരിതെന്ന.
പേക്ഷ, “സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ്സാമ്രാജ്യം” ഒരു
രണ്ടാംകിട ശക്തിമാത്രമായിത്തീർന്നു. അേമരിക്കയാ
ണ് ഒന്നാംകിട സാമ്രാജ്യശക്തിയായി മുേന്നാട്ടുവന്നത്.
വിേദശമാർക്കറ്റുകൾക്കും േകാളനികൾക്കുംേവണ്ടി െവ
മ്പൽെകാള്ളുന്ന അേമരിക്ക മറ്റു സാമ്രാജ്യേക്കായ്മകളു
െട േകാളനികളും സ്വാധീനവൃത്തങ്ങളും തട്ടിെയടുക്കാനു
ള്ള പരിശ്രമങ്ങളാരംഭിച്ചു.
ഈ അസമമായ വളർച്ചയ്ക്കിടയിലാണ് മുതലാളിത്ത
ത്തിെന്റ എല്ലാ ൈവരുധ്യങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുന്നത്. അതി
െന്റ ഫലമായി സാമ്രാജ്യത്വമുന്നണിയാെക ദുർബലമാ
യിത്തീരുന്നു. സാമ്രാജ്യമ്മുന്നണിെയ അതിെന്റ ഏറ്റ
വും ദുർബലമായ ഭാഗത്ത് െവട്ടിമുറിച്ച് േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉയർന്നുവരുന്നു: െലനിൻ
എഴുതി:
“അസമമായ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയവളർച്ച മുതലാളി
ത്തത്തിെന്റ ഒരു ശാശ്വതനിയമമാണ്. അതുെകാണ്ട്

ആദ്യം കുേറ മുതലാളിരാജ്യങ്ങളിൽ അെല്ലങ്കിൽ ഒെരാ
റ്റരാജ്യത്തിൽ, മാത്രമായിട്ടും േസാഷ്യലിസം ജയിക്കുക
െയന്നത് സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. ആ രാജ്യത്തിെല വിജ
യശ്രീലാളിതമായ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം മുതലാളിയുെട
സ്വെത്തല്ലാം പിടിെച്ചടുക്കുകയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രീതിയി
ലുള്ള സ്വന്തം സാമ്പത്തികഘടന െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ തു
ടങ്ങുകയും െചയ്തതിനുേശഷം അന്യരാജ്യങ്ങളിെല മർ
ദ്ദിതവർഗങ്ങെള സ്വന്തം ആദർശത്തിേലക്കാകർഷിച്ചു
െകാണ്ട്, ബാക്കി േലാകെത്തയാെക, മുതലാളിേലാക
െത്തയാെക െചറുത്തുെകാണ്ടു മുേന്നാട്ടുേപാകും.”
അതാണ് 1917-ൽ റഷ്യയിലുണ്ടായത്. ഒന്നാം േലാകമ
ഹായുദ്ധകാലത്ത് റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ മുന്നണി
ഏറ്റവും ദുർബലമായിത്തീർന്നു. അതു തകർക്കെപ്പട്ടു.
അങ്ങെന േലാകത്തിെന്റ ആറിെലാരുഭാഗം മുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നു കുതറി പുറത്തുകടക്കു
കയും േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയും
െചയ്തു.

















II
മാർക്സും എംെഗൽസും എഴുതുന്നു:
“ഉല്പാദനം, വിനിമയം, സ്വത്ത് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ

സ്വന്തമായി ചില ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിവച്ചിട്ടുള്ള
ആധുനിക മുതലാളിത്ത സമുദായം, സ്വന്തം മന്ത്രശ
ക്തിെകാണ്ട് ഭൂേലാകത്തിൽ നിന്ന് താൻതെന്ന ആവാ
ഹിച്ചുെകാണ്ടുവന്ന ഒരു മന്ത്രവാദിെയേപ്പാെലയിരിക്കു
ന്നു. കഴിഞ്ഞ കുേറ ദശാബ്ദക്കാലെത്ത വ്യവസായത്തി
െന്റയും വ്യാപാരത്തിെന്റയും ചരിത്രം ആധുനിേകാല്പാ
ദന ശക്തികൾ ആധുനിേകാല്പാദന വ്യവസ്ഥകൾെക്ക
തിരായി കലാപം കൂട്ടിയതിെന്റ ചരിത്രമാണ്; മുതലാളി
വർഗത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പിൻേറയും വാഴ്ചയുേടയും അടി
സ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളുെട
േനർക്ക് ലഹളകൂട്ടിയതിെന്റ ചരിത്രമാണ്. വ്യാപാര
ക്കുഴപ്പങ്ങളുെട ഉദാഹരണെമടുത്തുേനാക്കിയാൽ മതി.
മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിെന്റയാെക നിലനിൽപ്പി
െന, ഓേരാ പ്രാവശ്യവും മുമ്പേത്തക്കാളും ഭീഷണമായ
മട്ടിൽ, പരീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള
ഉൽപാദനങ്ങളുെട വലിെയാരു ഭാഗം മാത്രമല്ല, മുമ്പു
ണ്ടാക്കീട്ടുള്ള ഉൽപാദനശക്തികളുെട ഒരു ഭാഗം കൂടി
മുതലാളിമാർ കൂെടക്കൂെട നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നു. മുമ്പ
െത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിെലല്ലാം അസംബന്ധമായിേതാ
ന്നുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധി — അമിേതാല്പാദനമാകുന്ന
ഒരു പകർച്ചവ്യാധി — ഈ കുഴപ്പഘട്ടങ്ങളിൽ െപാട്ടി
പ്പുറെപ്പടുന്നു. സമുദായം െപെട്ടന്ന് താൽക്കാലികമാ
യി കാടത്തത്തിേലക്ക് തള്ളെപ്പട്ടതുേപാലാവുന്നു. ഒരു
വമ്പിച്ച ക്ഷാമേമാ സർവസംഹാരിയായ ഒരു ഭൂേഗാ
ളയുദ്ധേമാ ഉപജീവനമാർഗങ്ങെള തടഞ്ഞുനിർത്തിയ
േപാലാവുന്നു. വ്യവസായവും വ്യാപാരവും നശിച്ചേപാ
ലാവുന്നു. ഇതിനുള്ള കാരണേമാ? നാഗരികത്വം കൂടുത
ലായി, ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ കൂടുതലായി, വ്യാപാരം
കൂടുതലായി, എന്നതുതെന്ന! സമുദായത്തിെന്റ െചാൽ
പിടിയിലുള്ള ഉൽപാദനശക്തികൾ ബൂർഷ്വാസമ്പത്തി
െന്റ ഉപാധികെള വളർത്താൻ പറ്റാത്തവയായിക്കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. േനെരമറിച്ച് ഈ ഉല്പാദനശക്തികെള
വരിഞ്ഞുെകട്ടി നിർത്താനുള്ള ഈ സാമ്പത്തിേകാപാ
ധികൾക്ക് താങ്ങാനാവാത്തവിധം ഉല്പാദനശക്തികൾ
അത്രയും വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ വിലങ്ങുമുറിഞ്ഞാൽ
ഉല്പാദനശക്തികൾ മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിലാ
െക കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും. മുതലാളിത്ത സമ്പത്തിെന്റ നി
ലനിൽപ്പിെന അപകടത്തിലാക്കും. മുതലാളിത്തം
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സമ്പത്തിന് ഒതുങ്ങിനിൽക്കാനാവാത്ത
വിധം അത്രയും ഇടുങ്ങിയതാണ് മുതലാളിത്ത സമുദാ
യത്തിെന്റ മൗലിേകാപാധികൾ. എന്നാൽ പിെന്ന
എങ്ങിെനയാണ് മുതലാളിവർഗം ഈ കുഴപ്പങ്ങളിൽ
നിന്നു കരകയറുന്നത്? ഒന്നാമതായി ഉല്പാദനശക്തി
കളിൽ വലിെയാരുഭാഗം കൽപ്പിച്ചുകൂട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ട്;
രണ്ടാമതായി, പുതിയ കേമ്പാളങ്ങൾ െവട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട്;
പഴയവെയ കൂടുതൽ ശക്തിയായി ചൂഷണം െചയ്തിട്ടും
— എന്നുെവച്ചാൽ, കൂടുതൽ വിപുലവും കൂടുതൽ നാ
ശകാരിയുമായ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും വഴിെതളിയിച്ചുെകാ
ണ്ടും കുഴപ്പം തടയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അധികമധികം
അടച്ചുെകാണ്ടും.” (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ, േപജ്
9-10).

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഇടവിട്ടിടവിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാ
മ്പത്തിക കുഴപ്പെത്തപ്പറ്റി എംെഗൽസ് എഴുതുന്നു:
“വാസ്തവം പറയുകയാെണങ്കിൽ, ഒന്നാമെത്ത സാ
മ്പത്തികുഴപ്പത്തിെന്റ െകാല്ലമായ 1825 നുേശഷം
വ്യാവസായിക വ്യാപാരേലാകമാെക — എല്ലാ പരി

ഷ്കൃത ജനങ്ങളുെടയും അവെര ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്ന
ഏെറക്കുെറ അപരിഷ്കൃതെരന്നു പറയാവുന്നവരുെടയും
ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഉല്പാദന വിതരണ വ്യവസ്ഥയാ
െക — പതിപ്പത്തുെകാല്ലം കൂടുേമ്പാൾ താറുമാറായി
െക്കാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കച്ചവടം നിലയ്ക്കുന്നു, ചന്തയിൽ
ചരക്കുവിറ്റഴിയാെത െകട്ടിക്കിടക്കുന്നു, ഉല്പന്നങ്ങൾ
എത്രകണ്ട് െചലവാകാതായിത്തീരുന്നുേവാ അത്രക
ണ്ട്, എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും കുന്നുകൂടുന്നു; െരാക്കം
പണം കണ്ടു കളിക്കാനില്ലാതാവുന്നു. കടം കിട്ടാനില്ല;
ഫാക്ടറികൾ പൂട്ടുകയുണ്ടായി. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
വളെരയധികം ഉണ്ടാക്കിെയന്ന കാരണത്താൽത
െന്ന േവലക്കാരിലധികം പട്ടിണി കിടക്കുന്നു; പാപ്പര
ത്തത്തിനു കണക്കില്ല. എങ്ങും ജപ്തിയും േകസും കൂട്ട
വുമാണ്. ഈ സ്തംഭനം കുേറക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും.
ഉല്പാദനശക്തികളും ഉല്പന്നങ്ങളും കണ്ടമാനം നശിപ്പി
ക്കെപ്പടുന്നു. അവസാനം വളെര ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക്
െകട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചരക്കുകളിൽ അധികഭാഗവും വിറ്റഴി
യുന്നു. ഉല്പാദനവും വിനിമയവും വീണ്ടും ക്രേമണ പ്രവർ
ത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കുേറശ്ശക്കുേറശ്ശയായി ഇതിെന്റ
ഗതിേവഗം കൂടുന്നു. അെതാരു തിടുക്കെപ്പട്ട നടത്തമാ
യിത്തീരുന്നു. വ്യവസായത്തിെന്റ ഈ തിടുക്കനടത്തം
ക്രേമണ ഒരു ഓട്ടമായും പിന്നീട് അത് വ്യവസായത്തി
െന്റയും കച്ചവടത്തിെല കള്ളപ്പണികളുെടയും കണ്ണും
മൂക്കുമില്ലാത്ത കുതിേച്ചാട്ടമായും തീരുന്നു. അവസാനം
കഴുെത്താടിയുന്ന എടുത്തുചാട്ടങ്ങൾക്കുേശഷം, ആരം
ഭിേച്ചടത്തുതെന്ന — ഒരു സാമ്പത്തിക്കുഴപ്പത്തിെന്റ
ചുഴിയിൽത്തെന്ന അതുവീണ്ടും െചന്നുചാടുന്നു. ഇതുത
െന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും. 1825 നുേശഷം ഇതുവെരയായി
നാം ഇത്തരം അഞ്ചുകുഴപ്പങ്ങളിലൂെട കടന്നുേപായി
രിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ (1877)ൽ ആറാമെത്തതവണയാ
ണ്” (േസാഷ്യലിസം, സാങ്കൽപികവും ശാസ്ത്രീയവും).
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അനിവാര്യഫലം

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ കൂടപ്പിറപ്പാണ് സാമ്പത്തികക്കുഴ
പ്പം. മുതലാളിേത്താൽപാദന വ്യവസ്ഥയുെട അനിവാ
ര്യഫലമാണിത്. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
“കഴിഞ്ഞ നൂറിലധികം െകാല്ലമായി പന്ത്രേണ്ടാ, പേത്താ,

എേട്ടാ അതിലും കുറേച്ചാ െകാല്ലങ്ങൾ ഇടവിട്ടിടവിട്ടു
െകാണ്ട് സാമ്പത്തിക കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടി
രുന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവനും എല്ലാതര
ത്തിലുംെപട്ട ബൂർഷ്വാ ഗവൺെമൻറുകളും ബൂർഷ്വാരാ
ഷ്ട്രീയ േനതാക്കൻമാരും, ഒെന്നാഴിയാെത, സാമ്പത്തി
കകുഴപ്പങ്ങെള ‘തടയാനും’ ‘അവസാനിപ്പിക്കാനും’
ശ്രമിച്ചുേപാന്നിട്ടുമുണ്ട്. പേക്ഷ, അവെരല്ലാം തെന്ന
പരാജയെപ്പടുകയാണു െചയ്തത്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിൽക്കുക, അേതസമയം തെന്ന
സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങെള തടയുകേയാ അവസാനി
പ്പിക്കുകേയാ െചയ്യുക — ഇതു സാധ്യമല്ല. അതുെകാ
ണ്ടാണവർ പരാജയെപ്പട്ടത്.” — (സ്റ്റാലിൻ: േസാവി
യറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 16-ാം േകാൺഗ്രസിെല
റിേപ്പാർട്ട്).

കൂെടക്കൂെടയുണ്ടാകുന്ന ഈ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണെമ
ന്താണ്? മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനം തുടർ
ന്നുനടത്താൻ കഴിയാെത ഇടക്കിടയ്ക്കു സ്തംഭിക്കുന്നെത
ന്തുെകാണ്ടാണ്?
ലാഭത്തിനുേവണ്ടിയാണ് മുതലാളി ഉൽപാദനം നടത്തു
ന്നത്. പേക്ഷ, ലാഭം കിട്ടണെമങ്കിൽ ചരക്കുകളുണ്ടാ
ക്കിയാൽ മാത്രം േപാരാ, ഉണ്ടാക്കിയ ചരക്കുകൾ വിറ്റ
ഴിക്കുക കൂടി േവണം. ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിച്ച് പണമാക്കി
മാറ്റിയാേല ആ പണം വീണ്ടുമിറക്കി പുനരുല്പാദനം നട
ത്താൻ കഴിയൂ. പേക്ഷ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിൽപ്പന െപെട്ടന്ന്
തടയെപ്പടുന്നു. അവിെടയാണ് കുഴപ്പം.
ലാഭത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള മുതലാളിേത്താൽപാദന വ്യവ
സ്ഥയുെട ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിലാണ് കുഴപ്പങ്ങളുെട കാര
ണമാരാേയണ്ടത് എന്ന് മാർക്സും ഏംഗൽസും വ്യക്തമാ
ക്കുന്നു.
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ബന്ധം

വ്യവസായങ്ങെള െപാതുവിൽ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളായി തരം
തിരിക്കാം. ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ (അതായത് യന്ത്ര
ങ്ങൾ, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായവ) നിർമ്മി
ക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളും ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ നിർ
മ്മിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളും. ഉൽപാദേനാപകരണ
ങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായഗ്രൂപ്പിന് ഉപേഭാഗസാ
മഗ്രികൾ േവണം. െതാഴിലാളികളുെട കൂലിയും (വർ
ദ്ധമാന മൂലധനം) മുതലാളികളുെട മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ
ഒരു ഭാഗവും ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാൻ േവണ്ടി
യാണുപേയാഗിക്കെപ്പടുക. അേതേപാെല ഉപേഭാഗ
സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് ഉല്പാദേനാപകര
ണങ്ങളും േവണം. ഇങ്ങെന രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളും പരസ്പരം
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ ബന്ധത്തിെന്റ സ്വഭാവം ഒന്നു നല്ലേപാെല പരി
േശാധിക്കുക. ഒന്നാം വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട വ്യവസായ
ങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഓേരാ ഉല്പാദനമുറയ്ക്കും
േശഷം അതിെല എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും (സ്ഥിരംമൂലധനവും
വർദ്ധമാനമൂലധനവും മിച്ചമൂല്യവും എല്ലാം) യന്ത്രങ്ങളു
െട രൂപം ധരിക്കുന്നു. ആ യന്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും വിറ്റഴിച്ചു
പണമാക്കിയാേല ആവശ്യമായ ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ
വാങ്ങാനും വീണ്ടും ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കാനും
കഴിയൂ. ആരാണാ യന്ത്രങ്ങെളാെക്ക വാങ്ങുക? കുെറ
യന്ത്രങ്ങൾ ഒന്നാംവിഭാഗത്തിൽതെന്ന െചലവാകും. പു
നരുല്പാദനത്തിനു യന്ത്രങ്ങൾ േവണമേല്ലാ. ബാക്കിയു
ള്ളത് രണ്ടാം വിഭാഗക്കാർ, ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുണ്ടാ
ക്കുന്ന വ്യവസായക്കാർ, വാങ്ങണം. അവർക്കും പുനരു
ല്പാദനത്തിനു യന്ത്രങ്ങൾ േവണം.
ഇനി രണ്ടാം വിഭാഗെത്ത പരിേശാധിക്കുക. ഓേരാ
ഉൽപാദനമുറയ്ക്കും േശഷം അതിെല മൂല്യങ്ങൾ (സ്ഥി
രം മൂലധനം, മിച്ചമൂല്യം) ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെട രൂ
പം ധരിക്കുന്നു. ആ ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ മുഴുവനും
വിറ്റഴിയണം. എന്നാേല വീണ്ടും യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാ
നും െതാഴിലാളികൾക്കു കൂലി െകാടുക്കാനും അങ്ങെന
പുനരുല്പാദനം നടത്താനും കഴിയൂ. ആരാണാ ഉപ
േഭാഗസാമഗ്രികെളല്ലാം വാങ്ങുക? കുേറ രണ്ടാംവിഭാ
ഗത്തിൽതെന്ന െചലവാകും. െതാഴിലാളികൾക്കുകി
ട്ടുന്ന കൂലിയും മുതലാളികളുെട മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗവും ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾക്കുേവണ്ടിയാണേല്ലാ
ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുക. ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നാംവിഭാഗ
ക്കാർ വാങ്ങണം. അവർക്കും ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ
ആവശ്യമാണേല്ലാ.
ഇങ്ങെന രണ്ടുവിഭാഗക്കാരും തങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ചരക്കു
കളുെട ഒരുഭാഗം ൈകമാറുന്നു. ഈ ൈകമാറ്റത്തിെന്റ
േതാെതന്താണ്?
ഒന്നാം വിഭാഗത്തിെല വർദ്ധമാനമൂലധനവും മിച്ചമൂല്യ
ത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗവും ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാനു
ള്ളതാണ്. പേക്ഷ, അവ യന്ത്രങ്ങളുെട രൂപത്തിലാണ്
കിടക്കുന്നത്. ആ യന്ത്രങ്ങൾ രണ്ടാം വിഭാഗക്കാർക്കു
വിൽക്കുകയും പകരം അത്രയും മൂല്യമുള്ള ഉപേഭാഗസാ
മഗ്രികൾ വാങ്ങുകയും േവണം.
രണ്ടാംവിഭാഗക്കാരുെട സ്ഥിരം മൂലധനവും മിച്ചമൂല്യ
ത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗവും യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ളതാണ്.
പേക്ഷ, അവയിേപ്പാൾ ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെട രൂപ
ത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ആ ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ
ഒന്നാം വിഭാഗക്കാർക്കു വിൽക്കുകയും അത്രയും മൂല്യമു
ള്ള യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുകയും േവണം.
ഒന്നാം വിഭാഗക്കാർ രണ്ടാംവിഭാഗക്കാർക്കു വിൽക്കുന്ന
യന്ത്രങ്ങളുെടയും രണ്ടാം വിഭാഗക്കാർ ഒന്നാം വിഭാഗ
ക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്ന ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെടയും മൂല്യ
ങ്ങൾ തുല്യമാവണം. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ഒന്നാം
വിഭാഗക്കാരുെട വർദ്ധമാന മൂലധനവും ഉപേഭാഗസാ
മഗ്രികൾക്കുേവണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ ഭാ
ഗവും രണ്ടാം വിഭാഗക്കാരുെട സ്ഥിരമൂലധനത്തിനും
യന്ത്രപരിഷ്ക്കരണത്തിനും േവണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന മിച്ചമൂല്യ
ത്തിെന്റ ഭാഗത്തിനും സമമാവണം. രണ്ടുവിഭാഗക്കാരു
െടയും ഡിമാൻറും സൈപ്ലയും തമ്മിൽ െപാരുത്തെപ്പ
ടണം.
െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. എെന്തന്നാൽ,
യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടുവിഭാഗക്കാരും തമ്മിൽ െകാ
ള്ളെക്കാടുക്കയിൽ ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളും യന്ത്രങ്ങളും
തമ്മിൽ െമാത്തത്തിലുള്ള ഒരു െപാരുത്തമുണ്ടായാൽ
മാത്രം േപാരാ. ഓേരാ വിഭാഗത്തിലും അേനകം ഉപവി
ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാംവിഭാഗത്തിൽതെന്ന പലതരത്തി
ലുംെപട്ട യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാവും. അതുേപാെല ഉപേഭാഗസാ
മഗ്രികളിലും, ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ, തുണി, സുഖേഭാഗ
സാമഗ്രികൾ എന്നിങ്ങെന പലതുമുണ്ടാവും. ഈ ഉപ
വിഭാഗങ്ങൾതമ്മിൽ തമ്മിൽ െപാരുത്തമുണ്ടാവണം.
ഉദാഹരണത്തിന് തുണിത്തരങ്ങളും െനയ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങളും
തമ്മിൽ െപാരുത്തമുണ്ടാവണം. മാർക്കറ്റിൽ വിൽപന
ക്കുവരുന്ന ഓേരാ ചരക്കിനും ഡിമാൻറുണ്ടാവണം. ആ
ചരക്കിെന്റ ഉടമസ്ഥനാവശ്യമായ ചരക്കിെന്റ സൈപ്ല
യുണ്ടാവണം. അവർ തമ്മിൽ െപാരുത്തമുണ്ടാവുകയും
േവണം. എന്നാൽ യാെതാരു കുഴപ്പവുമില്ല.
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അരാജകത്വം

പേക്ഷ, മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ ഇതു സാധ്യമല്ല.
കാരണം, യാെതാരു പ്ലാനുമില്ലാെത അരാജകമായിട്ടാ
ണ് ഉല്പാദനം നടക്കുന്നത്. എംഗൽസ് വിവരിക്കുന്നു:
“ചരക്കുല്പാദനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എല്ലാ
സാമാനങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രേത്യകതയുണ്ട്. അതിൽ

ഉല്പാദകൻമാർക്ക് സ്വന്തം സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട േമ
ലുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം കയ്യി
ലായിത്തീർന്ന ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുപേയാഗിച്ച്
വ്യക്തിപരമായ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടു
ത്താൻ േവണ്ടിയാണ് ഓേരാ ഉല്പാദകനും ഉല്പാദനം
നടത്തുന്നത്. താനുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചര
ക്കുകൾ എത്രയാണ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് എേന്നാ
അതിനു എത്രേത്താളം ഡിമാൻറുെണ്ടേന്നാ ആർക്കു
മറിഞ്ഞുകൂടാ. തെന്റ സ്വന്തം ഉല്പന്നത്തിനു യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ ആവശ്യക്കാരുണ്ടാകുേമാ, െചലവാക്കിയ സം
ഖ്യ മടക്കിക്കിട്ടുേമാ, വിറ്റഴിക്കാൻ തെന്ന സാധിക്കുേമാ
— ഇെതാന്നും ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. സാമൂേഹ്യാൽ
പാദനത്തിൽ അരാജകത്വമാണ് നടമാടുന്നത്. പേക്ഷ
മെറ്റല്ലാ ഉല്പാദന രീതികൾക്കുെമന്നേപാെല ചരക്കു
ല്പാദനത്തിനും അതിൻേറതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ചര
ക്കുല്പാദനവുമായി അേഭദ്യമാം വിധം ബന്ധെപ്പട്ട നി
യമങ്ങളാണവ. അരാജകത്വത്തിലൂെടതെന്ന ആ നി
യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പിെന്നയും
നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട ഒേരെയാരു
രൂപത്തിൽ, അതായത് ൈകമാറ്റത്തിൽ ആ നിയ
മങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. മത്സരത്തിെന്റ നിർബന്ധ
പൂർവമായ നിയമങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്ക് ആ വ്യക്തികളായ
ഉല്പാദകൻമാരുെട േമൽ നിയന്ത്രണം െചലുത്തുകയും
െചയ്യുന്നു. ആ ഉല്പാദകൻമാർക്ക് തെന്ന ആദ്യെമാ
െക്ക അവ അജ്ഞാതങ്ങളായിരിക്കും. െമെല്ല െമെല്ല
നീണ്ടകാലെത്ത അനുഭവങ്ങളിലൂെട മാത്രേമ അവ
കെണ്ടത്തെപ്പടുന്നുള്ളു. അതുെകാണ്ടവ ഉല്പാദകൻമാ
െര കൂട്ടാക്കാെത, അവർെക്കതിരായി, അവരുെട ഉല്പാ
ദനരീതിയുെട സഹജമായ നിയമങ്ങെളന്ന നിലക്ക്
അന്ധമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉല്പന്നമാണ്
ഉല്പാദകന്മാരുെട േമൽ േമധാവിത്വം വഹിക്കുന്നത്”
(ഏംഗൽസ്; ആൻറിഡൂറിങ്ങ്).

ലാഭത്തിനുേവണ്ടിയാണ് മുതലാളി ഉൽപാദനം നടത്തു
ന്നത്. ലാഭം കിട്ടാൻേവണ്ടി ഓേരാ മുതലാളിയും തെന്റ
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെള കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഷ്ക്ക
രിക്കുന്നു. മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം കൂട്ടിേച്ചർ
ത്തുെകാണ്ട് ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെള കൂടുതൽ പരി
ഷ്ക്കരിക്കുകയും കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെള കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരി
ക്കുകയും വിപുലീകരിക്കുകയും െചയ്യാത്ത മുതലാളികൾ
തങ്ങളുെട എതിരാളികളുമായുള്ള ഇടവിടാത്ത മത്സര
ത്തിൽ േതാറ്റു നിലംപതിക്കുന്നു.
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുക എന്നുവച്ചാൽ
വർദ്ധമാന മൂലധനെത്ത അേപക്ഷിച്ചു സ്ഥിരംമൂലധന
ത്തിനു കൂടുതൽ പണം നീക്കിവയ്ക്കുക എന്നർത്ഥമാണ്.
ഒരു ഭാഗത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒന്നാംവിഭാഗ
ത്തിെലന്നേപാെലതെന്ന ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുണ്ടാ
ക്കുന്ന രണ്ടാംവിഭാഗത്തിലും സ്ഥിരംമൂലധനം വർദ്ധമാ
നമൂലധനെത്ത അേപക്ഷിച്ചുവർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നു.
മറുഭാഗത്ത് യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാംവിഭാഗമാെക
രണ്ടാംവിഭാഗെത്ത അേപക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ േവഗത്തിൽ
വളരുന്നു. ഇതു രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള െപാരു
ത്തേക്കടുകൾക്കു മൂർച്ചകൂട്ടുന്നു.
സ്ഥിരമൂലധനം വർദ്ധമാനമൂലധനെത്ത അേപക്ഷിച്ചു
കൂടുതലായിരിക്കുെമങ്കിലും ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ
പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും വ്യവസായങ്ങൾ വളരുകയും െചയ്യു
േമ്പാൾ രണ്ടാംവിഭാഗത്തിലും കൂടുതൽ െതാഴിലാളി
കൾക്കു പണിയുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിെന്റ ഫലമാ
യി ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെട ഡിമാൻറ് വർധിക്കുകയും
ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായ വിഭാഗം
വളരുേമ്പാൾ യന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഡിമാൻറും വർദ്ധിക്കും.
എന്നുവച്ചാൽ ഒന്നാംവിഭാഗവും വളരും. വീണ്ടും കൂടു
തൽ െതാഴിലാളികൾക്ക് പണികിട്ടും. വീണ്ടും ഉപേഭാഗ
സാമഗ്രികളുെട ഡിമാൻറ് വർധിക്കും. ഇങ്ങെന എല്ലാ
വ്യവസായങ്ങളും വളരുന്നു.
ഡിമാൻറ് വർധിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാ മുതലാളിയും ഉല്പാദ
നം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അേങ്ങയറ്റം ശ്രമിക്കുന്നു. ബാങ്കിൽ
നിന്നു പണം കടംവാങ്ങിയിെട്ടങ്കിലും ഉൽപാദനം വിപു
ലീകരിക്കുന്നു.
ഒന്നാംവിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ടവർ വളെരവലിയ സംഖ്യമുട
ക്കി യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പേക്ഷ, യന്ത്രങ്ങളു
െട പണിമുഴുമിക്കാൻ താരതേമ്യന കൂടുതൽ സമയം പി
ടിക്കും. അങ്ങെന കൂടുതൽ പണവും കൂടുതൽ സമയവും
െചലവിട്ടു യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാക്കി തള്ളുന്നു. െപെട്ടെന്നാരു
സുപ്രഭാതത്തിൽ തെന്റ യന്ത്രങ്ങൾക്കു മാർക്കറ്റിൽ ഡി
മാൻറിെല്ലന്നു മുതലാളി മനസ്സിലാക്കുന്നു. കുഴപ്പം ആരം
ഭിക്കുകയായി.
യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിലവില്ലാത്തതിനാൽ യന്ത്രക്കമ്പനി
യിൽ നിന്ന് കുേറ െതാഴിലാളികെളെയങ്കിലും പിരിച്ചുവി
ടുെമന്നു തീർച്ചയാണ്. എന്നുവച്ചാൽ ഉപേഭാഗസാമഗ്രി
കളുെട ഡിമാൻറ് ചുരുങ്ങുക എന്നർഥമാണ്. ഉപേഭാഗ
സാമഗ്രികളുെട ഡിമാൻറ് ചുരുങ്ങുേമ്പാൾ യന്ത്രങ്ങൾക്കു
ള്ള ഡിമാൻറും കൂടുതൽ ചുരുങ്ങുന്നു; അങ്ങെന കുഴപ്പം
മൂർച്ഛിക്കുന്നു.
യന്ത്രങ്ങളുെട ഡിമാൻറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപേഭാഗ
സാമഗ്രികളുെട ഡിമാൻറിെന ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കു
ന്നത്. ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെട ഡിമാൻറ് കുറഞ്ഞാൽ
യന്ത്രങ്ങളുെട ഡിമാൻറും കുറയും.

















14 കുഴപ്പങ്ങളുെട അടിസ്ഥാന കാരണം
ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെട ഡിമാൻറ് എന്തിെന ആശ്രയി
ച്ചാണിരിക്കുക? കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൗ
കര്യത്തിനു സമുദായത്തിൽ മുതലാളികളും െതാഴിലാളി
കളും മാത്രേമയുള്ളുെവന്നു വിചാരിക്കുക. അങ്ങെനയാ
െണങ്കിൽ രണ്ടുവിഭാഗത്തിലുംെപട്ട വ്യവസായശാഖക
ളിെല െതാഴിലാളികൾക്കു കിട്ടുന്ന കൂലിയും രണ്ടുവിഭാ
ഗത്തിെലയും മുതലാളികൾക്കു കിട്ടുന്ന മിച്ചമൂല്യത്തിെന്റ
ഒരുഭാഗവുമാണ് ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാൻേവ
ണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കെപ്പടുന്നത്. മൂലധനത്തിെന്റ േകന്ദ്രീകര
ണവും വിപുലീകരണവും വളരുന്നേതാെടാപ്പം മിച്ചമൂല്യ
ത്തിെന്റ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ
ക്കുേവണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കെപ്പടുന്നതുമായിരിക്കും. എന്നുവ
ച്ചാൽ ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾക്കുേവണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കെപ്പടു
ന്ന ഭാഗം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരും. അതുെകാണ്ട്, ഉപേഭാ
ഗസാമഗ്രികളുെട ഡിമാൻറ് പ്രധാനമായും െതാഴിലാളി
കളുെട കൂലിെയ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുക.
കൂലിയുെട സ്ഥിതിെയന്താണ്? ലാഭത്തിനുേവണ്ടി ഉൽ
പാദനം നടത്തുന്ന മുതലാളികൾ എല്ലാേയ്പാഴും െതാഴി
ലാളികളിൽ നിന്ന് അേങ്ങയറ്റം മിച്ചമൂല്യം പിഴിെഞ്ഞടു
ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. ഇതിെന്റ അർത്ഥം ഒട്ടാെകയുൽ
പ്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന മൂല്യങ്ങളുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തു
േമ്പാൾ െതാഴിലാളികൾക്കു കിട്ടുന്ന മൂല്യം കുറഞ്ഞുകു
റഞ്ഞുവരികെയന്നാണ്. െതാഴിലാളികളുെട എണ്ണവും
എല്ലാ െതാഴിലാളികൾക്കും കൂടി കിട്ടുന്ന കൂലിയുെട തു
കയും വർദ്ധിക്കുന്ന കാലത്തുേപാലും ഇതുതെന്നയാണ്
സ്ഥിതി. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, അത്തരം പരിതസ്ഥി
തികളിലും െതാഴിലാളികൾക്കു ലഭിക്കുന്ന പങ്കിെന
അേപക്ഷിച്ച് എത്രേയാ േവഗത്തിലാണ് ഒട്ടാെകയു
ല്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന മൂല്യങ്ങൾ വർധിക്കുക. കൂലി താ
രതേമ്യന വർധിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക
മായി ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെട ഡിമാൻറ് െതെല്ലാന്നു
വർദ്ധിക്കുെമന്നതുശരിയാണ്. എങ്കിലും അേപ്പാഴും ഒട്ടാ
െകയുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളും െതാഴിലാളികൾക്കു ലഭിക്കുന്ന
ഭാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുതെന്നയി
രിക്കും. ഇതു മൂർച്ഛിച്ചു മൂർച്ഛിച്ച് ഒരു ഘട്ടെമത്തുേമ്പാൾ
അനിവാര്യമായ ഒരു െപാട്ടിെത്തറിയിലവസാനിക്കുക
യും െചയ്യും.
ധാരാളം കൃഷിക്കാരുള്ള ഒരു സമുദായത്തിലും സ്ഥിതി
വളെരെയാന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കില്ല. എെന്തന്നാൽ,
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ കൃഷിക്കാർ കൂടുതൽ കൂടു
തൽ അധഃപതിക്കുകയും പാപ്പരാവുകയുമാണ് െചയ്യുന്ന
ത്. അതിൻ ഫലമായി ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനുള്ള അവ
രുെട കഴിവും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു. അേപ്പാൾ, സാ
മ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനകാരണമാരാേയ
ണ്ടത് ചൂഷണത്തിലധിഷ്ഠിതമായ മുതലാളിേത്താൽപാ
ദനരീതിയിലാണ്. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
“അമിേതാല്പാദനെമന്ന സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളുെട

അടിസ്ഥാനവും കാരണവും മുതലാളിേത്താല്പാദനവ്യ
വസ്ഥയിൽതെന്നയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഉല്പാദനത്തി
െന്റ സാമൂഹ്യസ്വഭാവവും ഉല്പാദനങ്ങെള മുതലാളിത്ത
രീതിയിൽ കയ്യടക്കിവയ്ക്കലും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യത്തി
ലാണ് കുഴപ്പങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനം കിടക്കുന്നത്. ഈ
അടിസ്ഥാന ൈവരുദ്ധ്യം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത് മുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ ഉല്പാദനക്കഴിവുകളുെട ഭീമമായ വളർച്ച
യും — മുതലാളിത്ത ലാഭം അേങ്ങയറ്റം സമ്പാദിക്കാ
നിതാവശ്യമാണ് — പത്തുലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള അധ്വാ
നിക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട ക്രയശക്തിയുെട താരതേമ്യന
യുള്ള താഴ്ചയും — അവരുെട ജീവിതേത്താത് അേങ്ങ
യറ്റം കുറയ്ക്കുവാൻ മുതലാളികൾ എല്ലാേയ്പാഴും പരിശ്ര
മിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു — തമ്മിലുള്ള ൈവരുധ്യത്തിലൂ
െടയാണ്. മത്സരത്തിൽ വിജയംേനടാനും കൂടുതൽ
ലാഭം പിഴിെഞ്ഞടുക്കാനും േവണ്ടി സാേങ്കതികാഭിവൃ
ദ്ധി േനടാനും അധ്വാനഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രപ
രിഷ്ക്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്താനും െതാഴിലാളികളുെട
േമലുള്ള ചൂഷണത്തിനു കാഠിന്യം കൂട്ടാനും തങ്ങളുെട
സ്ഥാപനങ്ങളുെട ഉല്പാദനക്കഴിവുകൾ അേങ്ങയറ്റം
വെര വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മുതലാളികൾ നിർബന്ധരാവു
ന്നു. പരസ്പരമുള്ള മത്സരത്തിൽ പിേന്നാട്ടടിച്ചു വീഴാതി
രിക്കാൻ േവണ്ടി എല്ലാ മുതലാളികളും ഒരു തരത്തില
െല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരുതരത്തിൽ ഉൽപ്പാദനക്കഴിവുകെള
ദ്രുതഗതിയിൽ വളർത്തുക എന്ന ഈ മാർഗം സ്വീക
രിക്കാൻ നിർബന്ധരായിത്തീരുന്നു. പേക്ഷ, ആഭ്യന്ത
രവും വിേദശീയവുമായ മാർക്കറ്റുകൾ പത്തുലക്ഷക്ക
ണക്കിലുള്ള െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷിക്കാരുെടയും
ക്രയശക്തി — അവസാന വിശകലനത്തിൽ അവരാ
ണേല്ലാ അടിസ്ഥാനപരമായി ചരക്കുവാങ്ങുന്നവർ —
താണനിലവാരത്തിൽതെന്ന കിടക്കുന്നു. അതിെന്റ
ഫലമായിട്ടാണ് അമിേതാൽപാദനത്തിെന്റ സാമ്പ
ത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ഇടവിട്ടിടവിട്ട കാലങ്ങ
ളിൽ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാെത കിടക്കുക എന്ന സ്ഥി
തി ആവർത്തിക്കുന്നതും ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കെപ്പടുന്നതും
െതാഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുന്നതും കൂലി െവട്ടിക്കുറയ്ക്കെപ്പ
ടുന്നതും അങ്ങെന ഉല്പാദനത്തിെന്റ നിലവാരവും ഡി
മാൻറിെന്റ നിലവാരവും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യം കൂടു
തൽ മൂർച്ഛിക്കുന്നതുെമല്ലാം അതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ്.
കടിഞ്ഞാണില്ലാത്തതും നാശകരവുമായ രൂപങ്ങളിേല
ക്ക് ഈ ൈവരുദ്ധ്യം എത്തിേച്ചരുന്നതിെന്റ പ്രകടന
മാണ് അമിേതാല്പാദനത്തിെന്റ കുഴപ്പം. പരമാവധി
ലാഭം േനടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം ജനസാമാന്യ
ങ്ങളുെട ഭൗതികപരിതസ്ഥിതികെള ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താൻ, സ്വന്തം ലാഭങ്ങെള ഇത്തിക്ക
ണ്ണിവർഗ്ഗങ്ങളുെട ഇഷ്ടങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്തുവാേനാ ചൂ
ഷണമാർഗങ്ങെള പൂർണതയിേലയ്ക്കുയർത്തുവാേനാ
മൂലധനം കയറ്റി അയയ്ക്കുവാേനാ േവണ്ടി ഉപേയാഗി
ക്കുന്നതിനു പകരം െതഴിലാളികളുെടയും കൃഷിക്കാരു
െടയും ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതികെള ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താൻേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുവാൻ മുത
ലാളിത്തത്തിനു സാധിക്കുെമങ്കിൽ യാെതാരുകുഴപ്പവും
ഉണ്ടാവുകയില്ല. പേക്ഷ, അങ്ങെനയാവുേമ്പാൾ മുത
ലാളിത്തം മുതലാളിത്തമല്ലാതായിത്തീരും. കുഴപ്പങ്ങളി
ല്ലാതാവണെമങ്കിൽ മുതലാളിത്തമില്ലാതാവണം” (സ്റ്റാ
ലിൻ: പതിനാറാം േകാൺഗ്രസിെന്റ റിേപ്പാർട്ട്).

















III
ഇടവിട്ടിടവിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങെള അതിജീവി
ച്ചുെകാണ്ട് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനംവെരയും മു
തലാളിേത്താല്പാദന വ്യവസ്ഥ വളരുകയാണ് െചയ്തത്.
സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിെല െതാഴിലാളികെളയും േകാളനി
കളിെല ജനങ്ങെളയും ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ട് മുതലാ
ളിത്തം ശക്തിെപ്പടുകയാണ് െചയ്തത്. ഓേരാ കുഴപ്പവും
ഓേരാ അഭിവൃദ്ധിയുെട മുേന്നാടിയായിരുന്നു. പേക്ഷ,
ഇരുപതാംനൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി മുതലാളിത്തം അതിെന്റ
നാേശാന്മുഖമായ അവസാനഘട്ടത്തിെലത്തി. അതു
സാമ്രാജ്യാധിപത്യമായി മാറി; െതാഴിലാളിവിപ്ലവങ്ങളു
െട കാലഘട്ടം ആവിർഭവിച്ചു.
ഒന്നാം േലാകയുദ്ധേത്താടുകൂടി, പ്രേത്യകിച്ചും 1917െല
ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിലൂെട റഷ്യ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
പിടിയിൽനിന്നു േമാചനം േനടിെക്കാണ്ട് േസാഷ്യലി
സം സ്ഥാപിച്ചേതാടുകൂടി, േലാകമുതലാളി വ്യവസ്ഥ
ഒരു െപാതുകുഴപ്പത്തിലകെപ്പട്ടു.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ െപാതുകുഴപ്പം ചരിത്രപരമായ
ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടെത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്. െതാ
ഴിലാളി വിപ്ലവങ്ങളുെടയും േദശീയവിേമാചനസമരങ്ങളു
െടയും കാലഘട്ടമാണത്. േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കു
ന്നതിെന്റയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ മുതലാളിത്ത
ത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നു േമാചനം േനടുന്നതിെന്റയും
കാലഘട്ടമാണിത്.
െപാതുകുഴപ്പത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനെമെന്തന്നു വിവരിച്ചു
െകാണ്ട് സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:
‘േലാകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ െപാതുകുഴപ്പം ഒരു രാ
ഷ്ട്രീയ കുഴപ്പം മാത്രമാേണാ? അെല്ലങ്കിൽ സാമ്പത്തി
കക്കുഴപ്പം മാത്രമാേണാ? രണ്ടും മാത്രമായിട്ടല്ല, അെതാ
രു െപാതുകുഴപ്പമാണ്; അതായത്, സാമ്പത്തികരം

ഗെത്തയും രാഷ്ട്രീയരംഗെത്തയും ഒരുേപാെല ബാ
ധിക്കുന്ന േലാകമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുെട സർവ
സ്പർശിയായ ഒരു കുഴപ്പമാണ്; ഈ കുഴപ്പത്തിെന്റ
അടിയിൽക്കിടക്കുന്നത്, ഒരു ഭാഗത്ത് േലാകമുതലാളി
ത്തവ്യവസ്ഥയുെട നിേത്യന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നാശവും
മറുഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുേപാന്ന
രാജ്യങ്ങളുെട — േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ, ൈചന, മറ്റു
ജനകീയാധിപത്യങ്ങൾ വളർന്നുവരുന്ന സാമ്പത്തിക
ശക്തിയുമാെണന്ന് വ്യക്തമാണ്’ (സ്റ്റാലിൻ: േസാഷ്യ
ലിസത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ് 62).

















15 െപാതുകുഴപ്പത്തിെന്റ ഒന്നാംഘട്ടം
രണ്ടുേലാകമഹായുദ്ധങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഘട്ടെത്ത െപാ
തുകുഴപ്പത്തിെന്റ ഒന്നാംഘട്ടെമന്നു പറയാം. ഒേക്ടാബർ
വിപ്ലവത്തിെന്റ ഫലമായി േലാകം പരസ്പരവിരുദ്ധമായ
രണ്ടു സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളായി വിഭജിക്ക
െപ്പട്ടുെവന്നതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിെന്റ പ്രേത്യകത. േലാ
കത്തിെന്റ ആറിെലാരുഭാഗത്ത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന
ചൂഷണം െചയ്യുകെയന്ന സമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിച്ച് പു
തിയ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ഉയർന്നുവന്നു.
മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ തകർന്നുെകാണ്ടുവരുന്ന ചൂഷണവ്യവ
സ്ഥയും നിലനിന്നുേപാന്നു.
േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 16-ാം േകാൺഗ്ര
സിൽ സമർപ്പിച്ച റിേപ്പാർട്ടിൽ സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണി
ച്ചതുേപാെല “മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ അവിഭാജ്യവും സർ
വസ്പർശിയുമായ ഒരു േലാകസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയ
ല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തസാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥേയാെടാപ്പംതെന്ന ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പ
ത്തിക വ്യവസ്ഥയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതു വളർന്നു
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു, മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥെയ െചറുത്തു
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം നിലനിൽപുെകാണ്ടുതെന്ന
അതു മുതലാളിത്തത്തിെന്റ െപാള്ളത്തരെത്ത തുറന്നു
കാണിക്കുകയും അതിെന്റ അടിത്തറെയ ഇളക്കിമറിക്കു
കയും െചയ്യുന്നു.”
അേപ്പാൾ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ െപാതുകുഴപ്പത്തിെന്റ
ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സവിേശഷത പരസ്പരവിരുദ്ധ
ങ്ങളായ രണ്ടു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള സമ
രമാണ്. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവവും േസാവിയറ്റ് യൂണിയ
നിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയവും േകാളനികളി
ലും ആശ്രിതരാജ്യങ്ങളിലും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ
അടിത്തറയിളക്കി. സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വം മുെമ്പാരിക്ക
ലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം േചാദ്യംെചയ്യെപ്പട്ടു. സാമ്രാ
ജ്യത്വശക്തികൾക്ക് പഴയേപാെല ഭരണം നടത്താൻ
സാധ്യമെല്ലന്നായി. േകാളനികളിെല ജനങ്ങെളയും
പഴയേപാെല അനിയന്ത്രിമായി ചൂഷണം െചയ്യാൻ
കഴിയിെല്ലന്നായി. ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം, േകാളനി
യിൽ വിപ്ലവങ്ങളുെട കാലഘട്ടം ആവിർഭവിച്ചു.
ഒന്നാംേലാകമഹായുദ്ധകാലത്തും അതിനുേശഷവും
േകാളനികളിലും ആശ്രിതരാജ്യങ്ങളിലും ഒരു േദശീയ
മുതലാളിത്തം വളർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. അേതാെടാപ്പം
തെന്ന െതാഴിലാളിവർഗവും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. െതാഴിലാ
ളികളുെട എണ്ണം മാത്രമല്ല സംഘടനാശക്തിയും രാഷ്ട്രീ
യേബാധവും വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു. ഇത് സാമ്രാജ്യധി
പത്യത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഏറ്റവും വലിെയാരു
ഭീഷണിയായിത്തീർന്നു.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശ
ഷം േലാകമുതലാളിത്ത സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ പൂർവാ
ധികം ക്ഷീണിക്കുകയും ക്ഷയിക്കുകയും െചയ്തു.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ െപാതുകുഴപ്പത്തിെന്റ ഈ പരിത
സ്ഥിതികളിലാണ് 1929 — 33-ൽ പുതിെയാരു സാമ്പ
ത്തികക്കുഴപ്പം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്. കുഴപ്പത്തിനുള്ളിലു
ള്ള ഒരു കുഴപ്പമായിരുന്നു അത്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
എല്ലാ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങേളയും അതു പതിൻമടങ്ങു മൂർച്ഛി
പ്പിച്ചു. ഉൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥയാെക തകർച്ചയുെട വക്ക
െത്തത്തി. കമ്പനികൾ പൂട്ടി. െതാഴിലില്ലായ്മ പരന്നുപി
ടിച്ചു. ചരക്കുകളുെട വിലയിടിഞ്ഞു. കുഴപ്പം വ്യവസായ
ങ്ങെള മാത്രമല്ല, കൃഷിേയയും ബാധിച്ചു. േകാടിക്കണ
ക്കിനു കൃഷിക്കാർ പാപ്പരായി. സാർവ്വത്രികമായ പട്ടി
ണിയും ദാരിദ്ര്യവും വ്യഭിചാരവും സാംസ്കാരികാധഃപതന
വും നടമാടാൻ തുടങ്ങി. ഉല്പാദനശക്തികളും ഉല്പാദനബ
ന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള െപാരുത്തേക്കടുകൾ അവയുെട
മൂർധന്യദിശയിെലത്തി.
1930-ൽ തെന്ന സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിെന്റയും േലാക

മുതലാളിത്തത്തിെന്റയും ൈവരുധ്യങ്ങെളയും വിശകല
നം െചയ്തുകണ്ട് സ്റ്റാലിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

‘ഈസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ ബൂർഷ്വാസി

തങ്ങളുെട ആഭ്യന്തരനയത്തിെന്റ രംഗത്തിൽ കൂടുതൽ
ഫാസിസ്റ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളവലംബിക്കും. േസാഷ്യൽ ഡേമാ
ക്രസിയുൾെപ്പെടയുള്ള എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തിക
െളയും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും. വിേദശനയത്തിെന്റ രം
ഗത്തിൽ പുതിെയാരു സാമ്രാജ്യയുദ്ധം വഴിയായും ഇട
േങ്കാലിടലുകൾ വഴിയായും ബൂർഷ്വാസി രക്ഷെപ്പടാൻ
ശ്രമിക്കും.
പേക്ഷ, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം മുതലാളിത്ത ചൂഷണേത്ത
യും യുദ്ധഭീഷണിെയയും െചറുത്തുെകാണ്ട് വിപ്ലവത്തി
ലൂെട പുറേത്തക്കുള്ള വഴി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.’
(16-ാം പാർട്ടിേകാൺഗ്രസിെന്റ റിേപ്പാർട്ട്),

മാർക്സിസം പഴഞ്ചനാെണന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. പേക്ഷ,
അവർ പറയുന്നതുേപാെലയല്ല. മാർക്സും ഏംഗൽസും
െലനിനും സ്റ്റാലിനും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴിയിലൂെടയാണ്
േലാകസംഭവഗതികൾ നീങ്ങിയതും നീങ്ങിെക്കാണ്ടി
രിക്കുന്നതും എന്ന് കണ്ണുള്ളവർെക്കാെക്ക കാണാൻ
കഴിയും.

















16 രണ്ടു േചരികൾ: രണ്ടു

േലാകമാർക്കറ്റുകൾ

രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധേത്താടു കൂടി മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ െപാതുകുഴപ്പം ഒരു പുതിയഘട്ടത്തിേലക്ക് — അതി
െന്റ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിേലയ്ക്ക് — പ്രേവശിച്ചു. സ്റ്റാലിൻ
എഴുതുന്നു:
‘േലാകമുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട െപാതുകുഴപ്പം

ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ കാലത്താണ് ആരം
ഭിച്ചത്. വിേശഷിച്ചും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ നി
ന്നും േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ കുതറിേപ്പാന്നതിെന്റ ഫല
മായിട്ട്. െപാതുകുഴപ്പത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ഘട്ടമായിരു
ന്നു അത്. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ കാലത്ത്
െപാതുകുഴപ്പത്തിെന്റ രണ്ടാംഘട്ടം വളരാൻ തുടങ്ങി.
വിേശഷിച്ചും യൂേറപ്പിെലയും ഏഷ്യയിെലയും ജനകീയ
ജനാധിപത്യങ്ങൾ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന്
വിട്ടുേപാന്നതിനുേശഷം. ഒന്നാംേലാകമഹായുദ്ധകാ
ലെത്ത ആദ്യെത്ത കുഴപ്പേത്തയും രണ്ടാംേലാകമഹാ
യുദ്ധ കാലെത്ത രണ്ടാമെത്ത കുഴപ്പെത്തയും േവർെപ
ടുത്തി അേന്യാന്യബന്ധമില്ലാത്ത, സ്വതന്ത്രങ്ങളായ,
കുഴപ്പങ്ങളായി കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല. േനെരമറിച്ച്,
േലാകമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുെട െപാതുകുഴപ്പത്തി
െന്റ വളർച്ചയുെട പതനങ്ങളാണവ’ (േസാഷ്യലിസ
ത്തിെന്റ സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ് 61-62).

െപാതുകുഴപ്പത്തിെന്റ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാജ്യം മാ
ത്രമാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്ന് കുതറി
പുറത്തുചാടിയത്. രണ്ടാംഘട്ടത്തിലാകെട്ട, ഒരു ഡസൻ
രാജ്യങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്ന് പുറ
ത്തുകടന്ന് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങി.
അതിൻ ഫലമായി രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശ
ഷം പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന രണ്ടു േചരികൾ പ്രത്യക്ഷ
െപ്പട്ടു. അേമരിക്കയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യാ
ധിപത്യത്തിെന്റയും ജനാധിപത്യവിേരാധത്തിെന്റയും
േചരിയും േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള
ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റയും േച
രിയും.
പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രണ്ടു േചരികളിലായി േലാകം പി
ളർന്നേതാെടാപ്പം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഏകീകൃതമായ
സാർവ്വലൗകിക മാർക്കറ്റ് തകരുകയും അതിെന്റ സ്ഥാ
നത്ത് പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന സമാന്തരങ്ങളായ രണ്ട്
േലാക മാർക്കറ്റുകൾ ആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്തു. സ്റ്റാ
ലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
‘ഏകീകൃതവും സാർവ്വത്രികവുമായ േലാകമാർക്കറ്റി

െന്റ തകർച്ചയാണ് രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ
യും അതിെന്റ സാമ്പത്തിക പരിണാമങ്ങളുെടയും ഏറ്റ
വും പ്രധാനമായ ഫലെമന്ന് മനസിലാേക്കണ്ടതുണ്ട്.
േലാകമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുെട െപാതുക്കുഴപ്പെത്ത
കൂടുതൽ മൂർച്ഛിപ്പിക്കുക എന്ന ഫലമാണതുെകാണ്ടു
ണ്ടായത്’ (േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക പ്രശ്ന
ങ്ങൾ, േപജ് 32)

ഇതിെന്റ അർത്ഥം, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, അേമരിക്ക തു
ടങ്ങിയ പ്രധാനെപ്പട്ട മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾക്ക് േലാ
കവിഭവങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യാനുള്ള പരിധി ചുരുങ്ങി
എന്നാണ്. ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ അവർക്കുള്ള സൗ
കര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞുെവന്നാണ്. അവരുെട വ്യവസായ
ങ്ങൾക്ക് ഉല്പാദനക്കഴിവുകൾ മുഴുവനും ഉപേയാഗിക്കു
വാൻ അധികമധികം സാധ്യമല്ലാതായിത്തീർന്നുെവ
ന്നാണ്. െപാതുകുഴപ്പം കൂടുതൽ മൂർച്ഛിച്ചുെവന്നു പറയു
ന്നതിെന്റ അർത്ഥവും ഇതുതെന്നയാണ്.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, െപാതുകുഴപ്പത്തിെന്റ രണ്ടാംഘട്ടം
െതാഴിലാളി വർഗ്ഗവും മുതലാളിവർഗവും തമ്മിലും സാ
മ്രാജ്യശക്തികളും തമ്മിൽതമ്മിലും സാമ്രാജ്യത്വശക്തി
കളും േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുമുള്ള അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങ
ളും തമ്മിലുമുള്ള സമരങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും മൂർദ്ധന്യദ
ശയിെലത്തിക്കുന്നു.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ക്ഷയവും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി
െന്റ വളർന്നുവരുന്ന ശക്തിയും ഒരു കാര്യം സംശയത്തി
നിടയില്ലാത്തവിധം െതളിയിക്കുന്നു: സാമൂേഹ്യാല്പാദന
ബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയ്ക്ക് െപാ
രുത്തെപ്പട്ടവയായിരിക്കണം എന്ന നിയമത്തിെന്റ പ്ര
വർത്തനെത്ത അധികകാലം തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ആർ
ക്കും സാധ്യമാവില്ല.
□□
(മൂന്നാം പതിപ്പു്, 1981, പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്,
തിരുവനന്തപുരം)

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















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