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I
“മുതലാളിത്ത വർഗത്തിെന്റ നാശവും െതാഴിലാളി വർ�
ഗത്തിെന്റ വിജയവും ഒരുേപാെലഅനിവാര്യമാണ്”.
1847-ലാണു മാർക്സും എംെഗൽസും തങ്ങളുെട സുപ്രസി�
ദ്ധമായ മാനിെഫേസ്റ്റാവിൽ ഇങ്ങെനപ്രഖ്യാപിച്ചത്.

മുതലാളിത്തം നശിക്കുെമന്ന്!ആരുമതു വിശ്വസിച്ചില്ല.
മുതലാളിവർഗത്തിെന്റഏജൻറുമാരായ ബുദ്ധിജീവികൾ
മാർക്സിെന കിറുക്കെനന്നു വിളിച്ചു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തകന്മാർ മാർക്സിസത്തിെന്റ ശബ്ദം
േകട്ടതായിത്തെന്ന നടിച്ചില്ല.

എങ്ങെന നടിക്കും? സ്വന്തം ശക്തിയിൽആഹ്ലാദിച്ചു
മദിച്ചുപുളച്ചുെകാണ്ട് മുതലാളിത്തം വളരുകയും ശക്തി�
െപ്പടുകയും െചയ്തു െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു
അത്. വളരുകയും ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്യുന്ന മുതലാളി�
ത്തം തളരുകയും തകരുകയും െചയ്യുെമന്നു വിശ്വസിക്കു�
ന്നെതങ്ങെനയാണ്?

പേക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചിന്തകന്മാർആശിച്ചതു�
േപാെലയല്ല, മാർക്സും ഏംഗൽസും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴി�
ക്കാണ്, േലാകം മുേന്നറിയത്. ഏഴു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു�
േശഷം, 1917-ൽ, ഭൂമുഖത്തിെന്റആറിെലാരു ഭാഗത്തു
നിന്ന് മുതലാളിത്തം തുടച്ചുനീക്കെപ്പട്ടു. െതാഴിലാളി വർ�
ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ലാത്ത
പുതിെയാരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ-േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂ�
ഹ്യവ്യവസ്ഥ-ഉയർന്നുവന്നു.അങ്ങെന 17 േകാടി ജന�
ങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളെമങ്കിലും മുതലാളിത്ത�
ത്തിെന്റ നാശവും െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ വിജയവും
അനിവാര്യമായിത്തീർന്നു.

പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ടുസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകൾ!
രണ്ടു േലാകങ്ങൾ! ഒരു ഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തേലാകം.

• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ മറുഭാഗത്ത്
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
അധികാരശക്തി തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ട് െതാഴി�
ലാളി വർഗം സ്വന്തം ഭരണാധികാരംസ്ഥാപിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഭരണാധികാരം
മുതലാളികളുെട കയ്യിലാണ്.

• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിലവും ഫാക്ടറിയും
കമ്പനിയും ബാങ്കും മറ്റുൽപാദേനാപകരണങ്ങളും
െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷിക്കാരുെടയും കയ്യിലാ�
ണ്; മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദേനാപക�
രണങ്ങെളല്ലാം ചൂഷകവർഗക്കാരുെട സ്വകാര്യസ്വ�
ത്തുക്കളാണ്.

• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനം നടത്തു�
ന്നത് മുതലാളികളുെട ലാഭത്തിന് േവണ്ടിയല്ല.അധ്വാ�
നിക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവു�
മായ ജീവിതം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനാണ്: മുതലാ�
ളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത് ജന�
ങ്ങളുെട അഭിവൃദ്ധിക്കുേവണ്ടിയല്ല, മുതലാളികൾക്ക്
അേങ്ങയറ്റം ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്.

• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ചൂഷകവർഗക്കാെര
കൂടുതൽ വലിയ ധനികരാക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയല്ല;
ജനങ്ങളുെട ജീവിത നിലവാരമുയർത്താൻ േവണ്ടി�
യാണ്, േദശീയവരുമാനം പങ്കിടെപ്പടുന്നത്: മുതലാ�
ളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ േദശീയവരുമാനം ജനങ്ങളുെട
പുേരാഗതിക്കു േവണ്ടിയല്ല, മുതലാളികളുെട പരമാ�
വധി ലാഭത്തിനുേവണ്ടിയാണ് പങ്കിടെപ്പടുന്നത്.

• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനാഭിവൃദ്ധി�
േയാെടാപ്പം ജനങ്ങളുെട ക്രയശക്തിയും വളരുന്ന�
തുെകാണ്ട് സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും െതാഴിലില്ലായ്മ�
യുമില്ല; മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദന വർ�
ധനേവാെടാപ്പം െതാഴിലാളികളുെട ക്രയശക്തി കു�
റഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നതുെകാണ്ട് സാമ്പത്തികക്കുഴ�
പ്പവും െതാഴിലില്ലായ്മയും അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.

• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ െതാഴിലാളി വർഗം
തങ്ങൾക്കുേവണ്ടിതെന്ന പണിെയടുക്കുന്നു; മുതലാ�
ളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മർദ്ദിതരായ െതാഴിലാളിവർ�
ഗം ചൂഷകവർഗക്കാർക്കു േവണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു.

• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽഅധികാരത്തിലിരി�
ക്കുന്ന െതാഴിലാളിവർഗത്തിന് പണിമുടക്കേമാ
സമരങ്ങേളാ നടേത്തണ്ടയാെതാരാവശ്യവുമില്ല;
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്നതി�
രായ പണിമുടക്കങ്ങളും സമരങ്ങളും അനിവാര്യമാ�
യിത്തീരുന്നു.

ഒരു ഭാഗത്ത് സാർവത്രികവും സർവേതാന്മുഖവുമായ
അഭിവൃദ്ധി; മറുഭാഗത്ത് അധഃപതനം,കുഴപ്പം, െതാഴി�
ലില്ലായ്മ,പട്ടിണി,കഷ്ടപ്പാട്!



       

II
പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ റഷ്യയിലാണുടെലടുത്തത്.
പേക്ഷ,അതുസാർവേദശീയമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളു�
ളവാക്കി. േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന
എല്ലാ ജനാഭിലാഷങ്ങേളയും അതു തട്ടിയുണർത്തി. മർ�
ദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിനു
േവണ്ടിയുള്ള െവമ്പലുകെള എല്ലായിടത്തുംഅതുആളി�
ക്കത്തിച്ചു. േലാകത്തിെന്റആറിെലാരു ഭാഗത്തുനിന്നു
മർദ്ദനങ്ങേളയും ചൂഷണങ്ങേളയും എെന്നേന്നക്കുമായി
പിഴുെതറിഞ്ഞ റഷ്യൻ വിപ്ലവം, വാസ്തവത്തിൽ, േലാക�
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ തെന്ന മരണമണിയടിക്കാറായി
എന്നതിെന്റ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു. െലനിൻ പ്രഖ്യാ�
പിച്ചു:

“നമുക്ക് അഭിമാനം െകാള്ളാനും സന്തുഷ്ടരാവാനും
അവകാശമുണ്ട്.എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഭൂമിെയ േചാര�
യിൽ മുക്കുകയും മനുഷ്യ സമുദായെത്തപട്ടിണിയിലും
കാടത്തത്തിലിമിട്ടു െഞരുക്കുകയും െചയ്ത മുതലാളി�
ത്തെമന്ന കാട്ടുമൃഗെത്തആദ്യമായി േലാകത്തിെന്റ
ഒരു ഭാഗത്തുനമ്മളാണുകീഴടക്കിയത്.ആകാട്ടുമൃഗ�
ത്തിെന്റ മരണക്കളിയുെട മൃഗീയതകൾഎത്രതെന്ന
അതിരുകവിഞ്ഞതായിെക്കാള്ളെട്ട,അതുനാശമടയു�
ന്ന കാര്യത്തിൽ യാെതാരുസംശയവുമില്ല.” (െലനിൻ,
വാള ്യം 27 േപജ് 460)

േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും മുതലാളിത്തം നശിക്കാൻ േപാ�
വുകയാെണന്ന്! പലരും അതു വിശ്വസിച്ചില്ല. മുതലാ�
ളിത്തത്തിെന്റഏറാൻമൂളികൾ മാർക്സിസം ഒരു റഷ്യൻ
ചരക്കാെണന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽഅതുപ്രാേയാഗി�
കമെല്ലന്നും െതളിയിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങെളഴുതിത്തള്ളി.
എന്നല്ല, റഷ്യയിൽത്തെന്ന െതാഴിലാളിവർഗത്തിെന്റ
വിജയം താൽക്കാലികമാെണന്ന് അവർ പ്രവചിച്ചു.
സാറും സാറിെനയും മുതലാളിയും ജന്മിയും െക്രംലി�
നിൽ വീണ്ടും ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുന്ന ദിവസെത്തപ്പറ്റി
അവർ മധുരസ്വപ്നം കണ്ടു.

പേക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചിന്തകന്മാർആശിച്ച വഴി�
ക്കല്ല, െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴിക്കാണ് േലാകം നീ�
ങ്ങിയത്. പഴയസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകൂടുതൽ കൂടുതൽ
ക്ഷീണിക്കാനുംക്ഷയിക്കാനും തുടങ്ങി. പുതിയ സാമൂ�
ഹ്യവ്യവസ്ഥഅനുദിനം ശക്തിെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. പഴയ
സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥക്ഷയിക്കും േതാറും പുതിയ സാമൂഹ്യ�
വ്യവസ്ഥയുെട സ്വാധീനം വർധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.

1929-ൽപഴയ വ്യവസ്ഥയിൽസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം,
വിലയിടിവ്, െതാഴിലില്ലായ്മ. പുതിയ വ്യവസ്ഥയിൽ
െതാഴിലില്ലായ്മെയഎെന്നേന്നയ്ക്കുമായി അവസാനിപ്പി�
ച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുെട വിജയ�
കരമായ മുേന്നറ്റം.

മുതലാളിത്തെത്തപിടികൂടിയ കുഴപ്പേത്തയുംഅതിൻ�
ഫലമായി േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങേളയും, മാർക്സിസം െലനിനിസത്തിെന്റ
െവളിച്ചത്തിൽ വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട്, 1930-ൽ
സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ പ്രവചിച്ചു:

“ഈവസ്തുതകെളല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നെതന്താണ്?”

മുതലാളിത്തത്തിെന്റസ്ഥിരീകരണംഅവസാനിക്കാൻ
േപാവുകയാെണന്ന്;

ബഹുജന വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം കൂടുതൽ
ഊർജ്വസ്വലതേയാെട ശക്തിെപ്പടുെമന്ന്;

പല രാജ്യങ്ങളിലും േലാകസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം ഒരു രാ�
ഷ്ട്രീയക്കുഴപ്പമായി വളരുെമന്ന്.

ഇതിെന്റഅർഥം ഒന്നാമതായി,ആഭ്യന്തര രംഗത്തിൽ
കൂടുതൽ ഉഗ്രമായ ഫാഷിസ്റ്റ് നയം ൈകെക്കാണ്ടുെകാ�
ണ്ടും അതിനായി േസാഷ്യൽഡിേമാക്രസിയുൾെപ്പെടയു�
ള്ളഎല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികേളയും ഉപേയാഗെപ്പടു�
ത്തിെക്കാണ്ടും മുതലാളിവർഗംഈസ്ഥിതിയിൽ നിന്നു
രക്ഷെപ്പടാൻശ്രമിക്കുെമന്നാണ്.

രണ്ടാമതായി, വിേദശനയത്തിെന്റ രംഗത്തിൽ മുതലാ�
ളിവർഗം പുതിെയാരുസാമ്രാജ്യ യുദ്ധത്തിലൂെട ഒരു
രക്ഷാമാർഗം േതടുെമന്നാണ്.

അവസാനമായി, മുതലാളിത്ത ചൂഷണെത്തയും യുദ്ധ�
ഭീഷണിെയയും എതിർത്തുെകാണ്ട് െതാഴിലാളിവർഗം
വിപ്ലവത്തിലൂെട സ്വന്തം രക്ഷാമാർഗം േതടുെമന്നാണ്”
(സ്റ്റാലിൻ, േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 16-ാം
േകാൺഗ്രസിെല റിേപ്പാർട്ട്).

അടുത്ത ഭാവിയിൽഎെന്തല്ലാമാണ് സംഭവിക്കാൻ
േപാകുന്നെതന്നതിെനക്കുറിച്ചുള്ള ധീരമായ ഒരു പ്രവ�
ചനമായിരുന്നു ഇത്. പേക്ഷ,പലരും ഇതു വിശ്വസി�
ക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചിന്തകന്മാർ
സ്റ്റാലിെന്റ േസ്വച്ഛാധിപത്യെത്തപ്പറ്റി പുസ്തകങ്ങളും േല�
ഖനങ്ങളുെമഴുതിത്തള്ളി. േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനതി�
രായി ചന്ദ്രഹാസമിളക്കിെക്കാണ്ട് മുതലാളിത്തമല്ല,
േസാഷ്യലിസമാണ്,തകരുകഎന്ന് അവരുറപ്പിച്ചു �
പറഞ്ഞു.

പേക്ഷ, മുതലാളികളും അവരുെട ഏജൻറുമാരുംആശി�
ച്ചതുേപാെലയല്ല,സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല�
യാണ് േലാകം നീങ്ങിയത്. മാർക്സിസത്തിെന്റ പ്രവച�
നം സത്യത്തിലുറച്ചതാെണന്ന് ചരിത്രം െതളിയിച്ചു. ഹി�
റ്റ്ലറുെട അരേങ്ങറ്റം,ഇറ്റലി-ജാപ്പ്-ജർമൻ ഫാസിസ്റ്റ്
രാഷ്ട്രങ്ങളുെട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി,യുദ്ധത്തിനു�
ള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ, മ്യൂണിക്, ഒടുവിൽ രണ്ടാം േലാകമഹാ�
യുദ്ധം!

യുദ്ധത്തിെന്റ ഗതിതെന്നയും മുതലാളികൾആശിച്ച�
േപാെലയായില്ല. േലാകമുതലാളിത്തത്തിെന്റഏറ്റവും
ക്രൂരവും ഏറ്റവും ബീഭൽസവുമായ മുന്നണിപടെക്കതി�
രായി ബ്രിട്ടൻ,ഫ്രാൻസ്,അേമരിക്ക മുതലായ വൻകിട
മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ േസാവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി
കൂട്ടുകൂേടണ്ടി വന്നു.

സ്റ്റാലിൻ ഗ്രാഡ്! മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വാടകെയഴുത്തു�
കാർ പ്രവചിച്ചു:എല്ലാം കഴിഞ്ഞു! േസാവിയറ്റ് യൂണിയ�
െന്റ കഥകഴിഞ്ഞു!

പേക്ഷ, മുതലാളികളും അവരുെട ഏജൻറുമാരും പറ�
ഞ്ഞമാതിരിയല്ല, െലനിനും സ്റ്റാലിനും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച�
തുേപാെലയാണ് േലാകം മുേന്നറിയത്.



       

III
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ െപാതു�
കുഴപ്പെത്ത മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം മൂർ�
ച്ഛിപ്പിച്ചു.അതിെന്റ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ േലാകത്തിെലാ�
ട്ടുക്കും വൻപിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളുളവാക്കി.

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പ് ഒരു രാജ്യം മാത്ര�
മാണ് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ട് നിലനിന്നി�
രുന്നത്. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധകാലെത്തസംഭവ വി�
കാസങ്ങളുെട ഫലമായി െചേക്കാേസ്ലാവാക്കിയ, േപാ�
ളണ്ട്,ഹങ്കറി, റുേമനിയ,ബൾേഗറിയ,അൽേബനിയ,
കിഴക്കൻ ജർമ്മനി,ൈചന, െകാറിയ, മേങ്കാളിയ, വി�
യറ്റ്നാം എന്നിങ്ങെന പതിെനാന്നു രാജ്യങ്ങൾകൂടി മുത�
ലാളിത്തവലയെത്ത േഭദിച്ചു പുറത്തുകടന്നു.

യൂേറാപ്പിെന്റയും ഏഷ്യയുെടയും പടങ്ങൾ മാറ്റി വരയ്ക്ക�
െപ്പട്ടു.

െമാളേട്ടാവ് വിവരിക്കുന്നു:

“ഇന്നെത്തയൂേറാപ്പ് യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന യൂ�
േറാപ്പിെനേപ്പാെലയാേണാ? കഴിഞ്ഞ േലാകമഹാ�
യുദ്ധത്തിെന്റ ഫലമായി അവിെട സംഭവിച്ച വൻപി�
ച്ച പരിവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കവഗണിക്കാൻസാദ്ധ്യ�
മാേണാ? േസാവിയറ്റ് യൂണിയേനാെടാപ്പം മറ്റു പല
രാജ്യങ്ങളും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പാതയുേപക്ഷിച്ചു�
െകാണ്ട് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പുേരാഗതിയിേലക്കും പുന�
രുദ്ധാനത്തിേലക്കും ദൃഢചിത്തതേയാെട തിരിഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നുംഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുേപാലും
പിൻതിരിയുവാേനാ മുതലാളിത്തത്തിേലക്ക് തിരിച്ചു�
േപാവാേനാആഗ്രഹിക്കുന്നിെല്ലന്നും, വസ്തു നിഷ്ഠമാ�
യി നിഷ്പക്ഷബുദ്ധിേയാെട കാര്യകാര്യ വിേവചനം
െചയ്യുവാൻ കഴിയുന്നഏെതാരാൾക്കും വ്യക്തമേല്ല?
സമൂർത്തമായ വസ്തുതകളും കണക്കുകളും പരിേശാ�
ധിക്കുന്നതായാൽഏതാണ്ട് 60 േകാടിേയാളം വരു�
ന്ന യൂേറാപ്പിെലആെക ജനങ്ങളുെട പകുതിേയാളം,
അതായത് 30 േകാടിേയാളം ജനങ്ങൾ, േസാഷ്യലിസ�
ത്തിെന്റയും ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും േചരിയിേലക്ക്
നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുെവന്നു െതളിയുന്നതാണ്. ഇതിെന്റ
അർത്ഥം യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന യൂേറാപ്പിൽ നി�
ന്നും വളെര വിഭിന്നമായ ഒരു യൂേറാപ്പാണ് നമ്മുെട
മുമ്പാെകയുള്ളത് എന്നാണ്.”

ഏഷ്യയുെടസ്ഥിതിേയാ? െമാളേട്ടാവ് തുടരുന്നു:

“ഏഷ്യയിെലആെക ജനസംഖ്യ സുമാർ 140 േകാടി�
യാണ്. േലാകത്തിെലആെക ജനസംഖ്യയുെട പകു�
തിയിലധികമാണിത്. ഇന്ന് ഏഷ്യയിെല ജനങ്ങളിൽ
പകുതിയിൽ സ്വൽപ്പം കുറവുവരുന്ന ജനത മുതലാളി�
ത്തേച്ചരിയുേപക്ഷിച്ച് ജനകീയജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങ�
െള, േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുകഎന്നലക്ഷ്യം സ്വീ�
കരിച്ച രാജ്യങ്ങെള,അധിവസിക്കുന്നവരാണ്.”

ഒട്ടാെക 90 േകാടിയിലധികം ജനങ്ങൾസാമ്രാജ്യത്വ�
ത്തിെന്റ നുകം െപാട്ടിെച്ചറിഞ്ഞ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ�
യും ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും േചരിയിൽഅണിനിരന്നു
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങെന േലാകമാെക പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായസാ�
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥകേളാടുകൂടിയ രണ്ടു വ്യത്യസ്തേചരികളാ�
യി പിളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് സാ�
മ്രാജ്യത്വത്തിെന്റയും മർദ്ദനത്തിെന്റയും േചരി; മറുഭാഗ�
ത്ത് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റയും ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും
േചരി. ഇതാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ െപാതുകുഴപ്പം.
രണ്ടാംഘട്ടത്തിേലക്കുപ്രേവശിച്ചുെവന്നു പറയുന്നതി�
െന്റഅർഥം.



       

III
1927-ൽതെന്ന, ഒരേമരിക്കൻ െതാഴിലാളി പ്രതിനിധി
സംഘത്തിെന്റ േചാദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടിയായി സഖാവ്
സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:

“സാർവേദശീയ വിപ്ലവത്തിെന്റയും സാർവേദശീയ പി�
ന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളുെട പ്രവർത്തനങ്ങളുേടയും ഗതി�
ക്രമം കൂടുതൽ മുേന്നാട്ടുേപാകുേമ്പാൾ രണ്ടുസാർവലൗ�
കിക േകന്ദ്രങ്ങൾരൂപവൽക്കരിക്കെപ്പടും: േസാഷ്യ�
ലിസത്തിേലയ്ക്കു ചായുന്ന രാജ്യങ്ങെളെയല്ലാമാകർഷി�
ക്കുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േകന്ദ്രവും, മുതലാളിത്തത്തിേല�
യ്ക്കു ചായ്വുള്ള മുതലാളിത്ത േകന്ദ്രവും.ഈരണ്ടു േചരി�
കളും തമ്മിലുള്ളസമരമാണ് േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും മു�
താലളിത്തത്തിെന്റയും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റയും വിധി
നിർണയിക്കുക.” (സ്റ്റാലിൻ, വാള ്യം 10 േപജ് 140)

സഖാവ് സ്റ്റാലിെന്റ ദീർഘദർശനം എത്രശരിയായി�
രുന്നുെവന്ന് രണ്ടാം േലാകമഹാ യുദ്ധെത്തത്തുടർന്നു�
ണ്ടായസംഭവ വികാസങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നു.

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം രണ്ടുസാമൂഹ്യ�
വ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ളസമരം മുഴുവൻ േലാകെത്തയു�
മുൾെക്കാള്ളുന്ന രണ്ടു േചരികൾ തമ്മിലുള്ളസമരമായി
രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. െമാളേട്ടാവ് പറയുന്നു:

“രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം േലാകമുതലാളിത്ത വ്യവ�
സ്ഥയുെട കുഴപ്പത്തിന് ആഴം കൂട്ടുന്നതിേലയ്ക്കു വഴിെതളി�
യിച്ചു. േലാകമുതലാളിത്തേച്ചരിേയാടു െതാട്ടുതെന്ന ഒരു
പുതിയ സാർവേദശീയേച്ചരി, ഒരു ജനാധിപത്യേച്ചരി,
രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടതിൽ ഇത് പ്രതിഫലിച്ചു കണ്ടു.
ഈജനാധിപത്യേച്ചരി യു എസ് എസ് ആറിെന്റ േനതൃ�
ത്വത്തിൽ േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ളപാതയി�
േലക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് ഇഷ്ടെപ്പട്ടാലും ശരി,
ഇെല്ലങ്കിലും ശരി,ഇത് േനരാണ്.”

ഒെരാറ്റ േലാകമുതലാളിത്തേച്ചരി മാത്രമുണ്ടായിരുേന്നട�
ത്ത് രണ്ടുേചരികൾ — മുതലാളിത്തേച്ചരിയും ഒരു േസാ�
ഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയും —പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടുെവന്നതാണ് രണ്ടാം
േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ
ചരിത്രത്തിെന്റ ഗതിെയ നിർണയിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാന�
മായഘടകം.

ജനങ്ങളുെട കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഭൗതികവും സാംസ്ക്കാരിക�
വുമായഎല്ലാആവശ്യങ്ങെളയും പരമാവധി തൃപ്തിെപ്പ�
ടുത്തുകഎന്നഅടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദനം നടത്തു�
ന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരി അനുദിനം ശക്തിെപ്പട്ടുെകാണ്ട്
േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കും മുേന്നറുന്നു. കുത്തകമുതലാളി�
കളുെട പരമാവധിലാഭത്തിനു േവണ്ടി ഉൽപാദനം നട�
ത്തുന്ന മുതലാളിത്തേച്ചരി ക്ഷയിച്ചുക്ഷയിച്ചു തകർച്ചയി�
േലക്കും നാശത്തിേലക്കും നീങ്ങുന്നു.

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയിെല രാജ്യങ്ങൾ േസാഷ്യലിസ�
ത്തിേലക്കും കമ്മ്യൂണിസത്തിേലക്കും മുേന്നറിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുേമ്പാൾ, മുതലാളിത്തേച്ചരിയിെല രാജ്യങ്ങളിൽ
അരാജകത്വവും അധഃപതനവും മത്സരവും ചൂഷണവും
നടമാടുന്നു. ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ
പരിേശാധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാവും.

ഹിറ്റ്ലറുെടആക്രമണം െകാണ്ടുഏറ്റവുമധികം നാശ�
നഷ്ടങ്ങളനുഭവിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് േസാവിയറ്റ് യൂണി�
യൻ. ഏറ്റവും കുറച്ചു നാശനഷ്ടങ്ങളനുഭവിച്ച രാജ്യമാണ്
അേമരിക്ക. പേക്ഷ, രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുേടയും അഭിവൃദ്ധിയു�
െട േതാത് എത്ര വ്യത്യസ്തമാെണന്നു േനാക്കുക.

1929 െലസ്ഥിതിയുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ
1952-ൽ േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ വ്യാവസായിേകാൽ�
പാദനം 13ഇരട്ടിയാണ്.അേമരിക്കയുേടത് രണ്ടിരട്ടി
മാത്രമാണ്.

1946നും 1951നും മിടയിലുള്ള 5 െകാല്ലത്തിനിടയിൽ
േസാവിയറ്റു യൂണിയെന്റ ഉൽപാദനം 170ശതമാനം
വർദ്ധിച്ചു.അേമരിക്കയുേടത് 30ശതമാനം മാത്രമാണ്
വർദ്ധിച്ചത്.

1913 െലസ്ഥിതിയുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ
1945-ൽ േസാവിയറ്റു യൂണിയനിെല വൻകിട വ്യവസാ�
യശാലകളിെല ഉൽപാദനം 85ഇരട്ടിയാണ്; ഉൽപാ�
ദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉൽപാദനം 60ഇരട്ടിയാണ്;
വിദ്യുത്ച്ഛതിയുെട ഉൽപാദനം 75ഇരട്ടിയാണ്;യന്ത്ര
നിർമാണ വ്യവസായങ്ങളുെട ഉൽപാദനം 160ഇരട്ടി�
യാണ്.

ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുേപാെല
ഗണ്യമായഅഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

യുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് ഇന്നെത്തജനകീയ ജനാധിപത്യ രാ�
ജ്യങ്ങളിെലല്ലാം േദശീയ വരുമാനത്തിെന്റഏറ്റവും പ്ര�
ധാനമായ ഭാഗം ജന്മികളും കുലാക്കുകളും മുതലാളിമാ�
രും ബാങ്കർമാരുമാണ് തട്ടിെയടുത്തിരുന്നത്. ഇന്നാക�
െട്ട, ചൂഷകവർഗങ്ങളില്ലാത്തതുെകാണ്ട് േദശീയവരുമാ�
നം മുഴുവനും ജനങ്ങൾക്കുതെന്ന ലഭിക്കുന്നു.

േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േമന്മെയയാണിത് കാണിക്കുന്നത്.

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് കിഴക്കൻ യൂേറാ�
പ്പിെലയും മദ്ധ്യയൂേറാപ്പിെലയും രാജ്യങ്ങൾ മർദ്ദനത്തി�
േന്റയും ചൂഷണത്തിേന്റയും േകളീ രംഗങ്ങളായിരുന്നു.
ജന്മികളും മുതലാളികളുമാണ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ�
െയ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് േപാളണ്ടിൽ
87.1ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് 31.8ശതമാനം ഭൂമി
മാത്രേമയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.അേതസമയത്ത് 0.9ശതമാ�
നം വരുന്ന വൻകിട എേസ്റ്ററ്റുടമകൾആെക ഭൂമിയുെട
47.3ശതമാനം കയ്യടക്കിെവച്ചിരുന്നു. റുേമനിയയിൽ
97.5ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് 60ശതമാനം ഭൂമി മാ�
ത്രേമയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.അേതസമയത്ത് 0.8ശതമാ�
നം മാത്രം വരുന്ന വൻകിട എേസ്റ്ററ്റുടമകളുെട ൈക�
വശംആെക ഭൂമിയുെട 32.2ശതമാനമുണ്ടായിരുന്നു.
ഹംഗറിയിൽ 92.8ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുെട
34.2ശതമാനം മാത്രമുണ്ടായിരുന്നേപ്പാൾ 0.9ശതമാ�
നം വരുന്നഎേസ്റ്ററ്റുടമകളുെട കയ്യിൽ 46.4ശതമാനം
ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പിന്നണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു കാർഷിക രാ�
ജ്യമായിരുന്നുആൽേബനിയ, വ്യവസായങ്ങൾഅങ്ങി�
ങ്ങായി ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയിേട്ട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
െതാഴിലാളിവർഗം വളെര അടുത്തകാലത്താണ് രൂപ�
െമടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ മാത്രമല്ല,
േഗാത്ര ജീവിതകാലത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ േപാലും
ധാരാളമായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂമിയുെട 56ശത�
മാനം മാത്രമാണ് കൃഷിക്കാരുെട കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന�
ത്. ബാക്കിെയല്ലാം ജന്മികളുേടയും പള്ളിയുടമകളുേട�
യും കയ്യിലായിരുന്നു.

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ ജനകീയ
ജനാധിപത്യ വിപ്ലവങ്ങൾഈസ്ഥിതിെക്കാരുസമൂ�
ലമായ പരിവർത്തനം വരുത്തി. ഫാസിസത്തിെന്റ
ഊന്നുവടികളായിരുന്ന നാടുവാഴികളുെട േമധാവിത്വം
അവസാനിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. ഫ്യൂഡൽഅവശിഷ്ടങ്ങളും അർ�
ദ്ധ ഫ്യൂഡൽഅവശിഷ്ടങ്ങളും എെന്നേന്നക്കുമായി തുട�
ച്ചു നീക്കെപ്പട്ടു. ഭൂമി കൃഷിക്കാരുേടതായി. യൂേറാപ്യൻ
ജനകീയജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിെല കൃഷിക്കാർക്ക്
ആെക 370 ലക്ഷംഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ലഭിച്ചു.
അങ്ങെന കാർഷികരംഗത്ത് ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�
െട വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു പുതിയഘട്ടം തുറന്നുകിട്ടുകയും
െചയ്തു.

വ്യവസായം,ബാങ്ക്, ഗതാഗതം മുതലായവയുെട േദ�
ശസാൽക്കരണമായിരുന്നുഅടുത്തനടപടി. മുതലാ�
ളിത്തത്തിെന്റ ശക്തി ദുർഗങ്ങെള തകർത്തുതരിപ്പണ�
മാക്കുന്ന ഒരുപ്രഹരമായിരുന്നുഅത്. പുേരാഗതിെയ
തടഞ്ഞുനിർത്തിയിരുന്നസാമ്രാജ്യത്വ കുത്തകസ്ഥാ�
പനങ്ങെളഅതു തുടച്ചുനീക്കി. സാമ്പത്തികരംഗത്തുള്ള
ബൂർഷ്വാസിയുെടആധിപത്യം അത് അവസാനിപ്പിച്ചു.
അേമരിക്ക,ബ്രിട്ടൻ,ഫ്രാൻസ്,തുടങ്ങിയസാമ്രാജ്യശ�
ക്തികളുെട പിടിയിൽ നിന്ന് േദശീയ സാമ്പത്തിക ജീ�
വിതെത്തപരിപൂർണമായി േമാചിപ്പിക്കുകയും പിന്തി�
രിപ്പൻ ശക്തികളുെട സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം തകർ�
ത്ത് ജനകീയാ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക്ആവശ്യമായ
ഭൗതികഅടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുകഎന്നതാ�
യിരുന്നുഈനടപടികളുെട ഉേദ്ദശം.ഈനടപടികളു�
െട ഫലമായി മധ്യയൂേറാപ്പിേലയും െതക്കുകിഴെക്ക യൂ�
േറാപ്പിേലയും സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിെന്റഎല്ലാ മർമ
സ്ഥാനങ്ങളും ജനങ്ങളുെട കയ്യിലായി. സാമ്പത്തികവും
സാംസ്കാരികവുമായ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളിേലർ�
െപ്പട്ടുെകാണ്ടും എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങെളയും തട്ടിത്തകർ�
ത്തുെകാണ്ടും ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട സ്വന്തം ഭാവി രൂപ�
വൽക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാൻറർബറിയിെല ഡീൻ,
ഹ്യൂെലറ്റ് േജാൺസൺ, ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

“കിഴക്കൻ യൂേറാപ്പ് ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുമു�
മ്പ് ദരിദ്രമായിരുന്നു,പിന്നണിയിലായിരുന്നു,ഫ്യൂഡൽ
െകാേളാണിയൽ േമധാവിത്വത്തിലായിരുന്നു. െപാതു�
വിൽ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ േപാ�
ലും മനസ്സിലാക്കാെത കിടക്കുകയായിരുന്നു.
പടിഞ്ഞാറൻ യൂേറാപ്പ്, േനേരമറിച്ച്, വിഭവ സമൃദ്ധമാ�
യിരുന്നു,അഭിവൃദ്ധിയിലായിരുന്നു, ധനിക വർഗക്കാ�
രുെട നിയന്ത്രണത്തിൽ വിപുലമായസാമ്രാജ്യങ്ങൾ
കയ്യടക്കിെവച്ചിരുന്നു.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷംഈസ്ഥിതി
കീേഴ്മൽ മറിഞ്ഞു. കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിത
നിലവാരമുയരുന്നു,പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീ�
വിതനിലവാരം താഴുന്നു. യുദ്ധകാലത്ത് കിഴക്കൻ യൂ�
േറാപ്പിെല രാജ്യങ്ങൾക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ യൂേറാപ്പിെല
രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നതിേനക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി കൂ�
ടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. വിേദശങ്ങളിൽ നിന്ന്
സാമ്പത്തികസഹായങ്ങെളാന്നും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി�
ല്ല.എന്നിട്ടും കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യ�
ങ്ങെളക്കാൾഎത്രേയാ േവഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിനു മുമ്പു�
ണ്ടായിരുന്ന ഉൽപാദന നിലവാരത്തിെലത്തിേച്ചർന്നു.
ഇന്നവ ഭാവിയുെട േനർക്ക് ഉത്സാഹേത്താെട ൈകനീ�
ട്ടുകയാണ്.”
(ഹ്യൂെലറ്റ് േജാൺസൺ,ഈേസ്റ്റൺയൂേറാപ്പ് ഇൻ ദി
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േവൾഡ്, േപജ് 16)



       

V
രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമനിയും ജപ്പാനും
പരാജയെപ്പടുകയുംബ്രിട്ടെന്റ ശക്തിക്ഷയിക്കുകയും
െചയ്യുേമ്പാൾആതഞ്ചമുപേയാഗിച്ച് തങ്ങളുെട സ്വന്തം
േലാകേമധാവിത്വമുറപ്പിക്കാൻ കഴിയുെമന്നാണ് അേമ�
രിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികൾആശിച്ചിരുന്നത്. പേക്ഷ,
സാമ്രാജ്യവാദികളുെടആശകളല്ല, മാർക്സിസം െവളി�
െപ്പടുത്തുന്നസാമൂഹ്യനിയമങ്ങളുെട പ്രവർത്തനമാണ്
വിജയിച്ചത്;യൂേറാപ്പിേലയും ഏഷ്യയിേലയും ജനകീ�
യജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പിടി�
യിൽ നിന്നു കുതറി പുറത്തുകടക്കുകയും േസാവിയറ്റുയൂ�
ണിയനുമായിേചർന്നുെകാണ്ട് മുതലാളിത്തേച്ചരിെക്കതി�
രായ ഏകീകൃതവും ശക്തിയുക്തവുമായ ഒരു േസാഷ്യലി�
സ്റ്റ് േചരി രൂപവൽക്കരിക്കുകയുമാണ് െചയ്തത്.

േസാഷ്യലിസ്റ്റ്േചരിയിെല രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കല്ല,
പരസ്പരം സഹായിച്ചുെകാണ്ടും സഹകരിച്ചുെകാണ്ടുമാ�
ണ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്.അവർ പരസ്പരം കച്ചവ�
ടം െചയ്യുന്നു,കടമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നു,ശാസ്ത്രീയവും
സാേങ്കതികവുമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾൈകമാറുന്നു.
േലാകമുതലാളിത്തമാർക്കറ്റിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ പു�
തിെയാരു േലാകമാർക്കറ്റിെന്റആവിർഭാവെത്തയാണി�
ത് കുറിക്കുന്നത്.

ഇതിെന്റഅർത്ഥം,സാർവത്രികവും ഏകീകൃതവുമായ
പഴയ േലാകമാർക്കറ്റ് തകർന്നുെവന്നും ,പരസ്പരം മൽ�
സരിക്കുന്നസമാന്തരങ്ങളായ രണ്ടു േലാകമാർക്കറ്റുകൾ
നിലവിൽ വന്നുെവന്നുമാണ്. ഇതാണ് േലാകത്തിൽ
സമാന്തരങ്ങളായ രണ്ടു േചരികളാവിർഭവിച്ചതിെന്റ സാ�
മ്പത്തിക ഫലം സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

ഏകീകൃതവും സാർവത്രികവുമായ േലാകമാർക്കറ്റിെന്റ
തകർച്ചയാണ് രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റയും
അതിെന്റസാമ്പത്തികപരിണാമങ്ങളുെടയും ഏറ്റവും
പ്രധാനമായ ഫലെമന്നു മനസിലാേക്കണ്ടതുണ്ട്. േലാ�
കമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുെട െപാതുകുഴപ്പെത്തകൂടു�
തൽ മൂർച്ചിപ്പിക്കുകഎന്നഫലമാണതുെകാണ്ടുണ്ടായത്.”
(േസാഷ്യലിസത്തിെന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ,
േപജ് 32)

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയിെല രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരസഹാ�
യത്തിെന്റയും പരസ്പരസൗഹാർദ്ദത്തിെന്റയും അടി�
സ്ഥാനത്തിൽസമാധാനപരമായ സാർവേദശീയന്ത�
രീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻശ്രമിച്ചുെകാണ്ട് സാമൂേഹ്യാൽപ്പാദ�
നെത്ത േമൽക്കുേമൽ വളർത്തുന്നു. ഇതിെന്റ ഫലമായി
ഈ രാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത
വ്യവസായാഭിവൃദ്ധി ൈകവന്നിരിക്കുന്നു.ഈവ്യവസാ�
യാഭിവൃദ്ധിയുെട ഫലമായി മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ
നിന്ന് ചരക്കുകൾ ഇറക്കുമതി െചയ്യാനും മുതലാളിത്ത
രാജ്യങ്ങളിേലക്ക് ചരക്കുകൾ കയറ്റി അയക്കാനുമുള്ള
സാദ്ധ്യതകൾ വർധിക്കുന്നു.

“ഇതിെന്റഅർഥം,പ്രധാനെപ്പട്ട മുതലാളിത്ത രാജ്യ�
ങ്ങൾക്ക് (അേമരിക്ക,ബ്രിട്ടൻ,ഫ്രാൻസ്) േലാക വി�
ഭവങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യാനുള്ളപരിധി വലുതാവുക�
യല്ല, ചുരുങ്ങുകയാണ് െചയ്യുകഎന്നാണ്; േലാകമാർ�
ക്കറ്റിൽ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻഅവർക്കുള്ളസൗക�
ര്യങ്ങൾ കുറയുെമന്നാണ്;അവരുെട വ്യവസായങ്ങൾ�
ക്ക് ഉൽപാദനക്കഴിവുകൾ മുഴുവനും ഉപേയാഗിക്കാൻ
അധികമധികം സാധ്യമല്ലാതായിത്തീരുെമന്നാണ്;
േലാകമാർക്കറ്റിെന്റ നാശേത്താടുകൂടി േലാകമുതലാ�
ളിത്തവ്യവസ്ഥയുെട െപാതുകുഴപ്പം മൂർച്ഛിക്കുന്നുെവ�
ന്നതിെന്റഅർഥം വാസ്തവത്തിൽ ഇതുതെന്നയാണ്.”
(േസാഷ്യലിസത്തിെന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ്
33–34)

രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ, രണ്ടു വ്യ�
ത്യസ്തങ്ങളായ േലാകേചരികൾ, രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
േലാകമാർക്കറ്റുകൾ-ഇതുസാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ
അന്ത്യെത്തകൂടുതൽ ത്വരിതെപ്പടുത്തി.

ഉൽപ്പാദനേത്താെടാപ്പം ജനങ്ങളുെട ജീവിത നിലവാ�
രവും ഉയരുന്നതുെകാണ്ട് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േലാക�
മാർക്കറ്റിൽ യാെതാരു കുഴപ്പവുമുണ്ടാകുന്നില്ല. േനെര�
മറിച്ച്,പരമാവധി ലാഭത്തിനുേവണ്ടി പരക്കം പായുന്ന
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ േലാകമാർക്കറ്റിൽഅരാജകത്വ�
വും മത്സരവുമാണ് നടമാടുന്നത്. ചൂഷിതരായബഹുജ�
നങ്ങളുെട ക്രയശക്തി ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വരുന്നതിനാലും
മാർക്കറ്റിെന്റ പരിധി ഇടുങ്ങിയിടുങ്ങി വരുന്നതിനാലും മു�
തലാളിത്തം,പ്രേത്യകിച്ചും അേമരിക്കൻ മുതലാളിത്തം,
യുദ്ധത്തിലൂെടയും യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളിലൂെടയും തടിത�
പ്പാൻശ്രമിക്കുന്നു.അതിൻ ഫലമായി മുതലാളിത്തേച്ച�
രിക്കുള്ളിെലൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുന്നു. േകാളണി�
കളിെല ജനങ്ങൾ മർദ്ദനത്തിനും ചൂഷണത്തിനുെമതി�
രായി തലെപാക്കുന്നു. േകാളണിേമധാവിത്വത്തിെന്നതി�
രായ േദശീയവിേമാചന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾഎല്ലായിടത്തും
ശക്തിെപ്പടുന്നു.

ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഒരു മഹത്തായ ജനകീയ വിപ്ലവത്തി�
ലൂെട േലാകമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നു പുറത്തു�
കടന്നൈചനഅതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹി�
ക്കുന്നത്. ജനകീയൈചനയുെടആവിർഭാവം േലാക�
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കുകിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിെയാരു
പ്രഹരമാണ്. ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തിലൂെട േസാഷ്യ�
ലിസത്തിേലക്കുള്ളൈചനയുെട മുേന്നറ്റത്തിെല ഓേരാ
കാൽെവപ്പും െകാേളാണിയൽ ജനതകെള,പ്രേത്യകി�
ച്ചും ഏഷ്യൻ ജനതെയ,ആേവശം െകാള്ളിക്കുകയും
പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളഅവരുെട പരിശ്ര�
മങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽകുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതാണ്
െപാതു കുഴപ്പം. മുതലാളിത്തത്തിെന്റഎല്ലാൈവരുദ്ധ്യ�
ങ്ങെളയും മൂർച്ഛിപ്പിക്കുന്നുെവന്നുപറയുന്നതിെന്റഅർ�
ത്ഥം. സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:

“േലാക മുതലാളിത്തത്തിെന്റ െപാതുകുഴപ്പം ഒരു രാ�
ഷ്ട്രീയ കുഴപ്പം മാത്രമാേണാ?അെല്ലങ്കിൽസാമ്പത്തി�
കകുഴപ്പം മാത്രമാേണാ? രണ്ടും മാത്രമായിട്ടല്ല.അെതാ�
രു െപാതുകുഴപ്പമാണ്;അതായത്,സാമ്പത്തിക രംഗ�
ത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗെത്തയും ഒരുേപാെല ബാധിക്കു�
ന്ന, േലാക മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട സർവസ്പർശി�
യായ ഒരു കുഴപ്പമാണ്.ഈകുഴപ്പത്തിെന്റഅടിയിൽ
കിടക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് േലാകമുതലാളിത്തസാമ്പ�
ത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട നിേത്യന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നാശ�
വും മറുഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുേപാന്ന
രാജ്യങ്ങളുെട-േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ,ൈചന, മറ്റു ജന�
കീയ ജനാധിപത്യങ്ങൾ-വളർന്നുവരുന്നസാമ്പത്തിക
ശക്തിയുമാെണന്നുവ്യക്തമാണ്.”
(േസാഷ്യലിസത്തിെന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ,
േപജ് 62)



       

VI
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്തതുടർന്നുണ്ടായഏറ്റവും
പ്രധാനമായ ഒരുസംഭവ വികാസം േകാളണിവ്യവസ്ഥ�
യിലുണ്ടായ കുഴപ്പവും തകർച്ചയുമാണ്.

മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട െപാതുകുഴപ്പമാരംഭിച്ചേതാ�
ടുകൂടിത്തെന്ന േകാളണി വ്യവസ്ഥയുെട കുഴപ്പവുംആരം�
ഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

1917-െല ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം റഷ്യയുെട ചരിത്രെത്ത
മാത്രമല്ല, േലാകചരിത്രെത്തതെന്ന മാറ്റിമറിച്ചു. േസാ�
വിയറ്റ് യൂണിയനിെല െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷിക്കാ�
രുെടയും വിവിധ േദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളുെടയും മുേന്ന�
റ്റത്തിെന്റ മാതൃക േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുമുള്ള മർദ്ദിത
ജനാവലികെളആേവശം െകാള്ളിച്ചു.അത് സാമ്രാ�
ജ്യേമധാവികൾെക്കതിരായ െതാഴിലാളി സമരങ്ങൾ�
െക്കന്നേപാെല േകാളണികളിെല േദശീയവിേമാചന
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രേചാദനം നൽകി. േകാള�
ണികളിെലയുംആശ്രിത രാജ്യങ്ങളിെലയും ജനങ്ങളുെട
ഭാവി രൂപവൽക്കരിക്കുന്നകാര്യത്തിൽഅത് അതിപ്ര�
ധാനമായ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചു. സാമ്രാജ്യ മർദ്ദനത്തിെന്റ
ചവിട്ടടിയിൽ കിടന്നു െഞരങ്ങിയിരുന്ന േകാടിക്കണ�
ക്കിലുള്ള ജനങ്ങെളഅതുപ്രബുദ്ധരാക്കി.അതിൻഫല�
മായി േകാളണികളിൽ സാമ്രാജ്യ േമധാവിത്വത്തിെന്റ
അടിത്തറകൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടി. മാേവാേസ തൂങ്ങ് എഴു�
തുന്നു:

“ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ പീരങ്കിെവടികൾഞങ്ങൾ�
ക്ക് മാർക്സിസം െലനിനിസം െകാണ്ടുതന്നു. നാട്ടിെന്റ
ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നതിന് െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ
സാർവേദശീയ വീക്ഷണഗതി പ്രേയാഗിക്കുവാൻ േലാ�
കെമാട്ടുക്കുമുള്ളപുേരാഗമന ചിന്താഗതിക്കാെരേപ്പാ�
െല ൈചനയിലുള്ളവേരയും ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം പഠി�
പ്പിച്ചു.”

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, േകാളണികളിൽ നടമാടിയിരു�
ന്ന ചൂഷണത്തിെന്റയും മർദ്ദനത്തിെന്റയും കാലഘട്ടം
ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ വിജയേത്താടുകൂടി എെന്ന�
േന്നയ്ക്കുമായി അസ്തമിച്ചു. േദശീയ വിേമാചനസമരങ്ങളു�
െട ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടംആരംഭിച്ചു.

ഏതാണ്ട് മൂന്നു ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, 1927-ൽ റഷ്യൻ
വിപ്ലവത്തിെന്റ ഫലങ്ങെള വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട്
സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി.

“റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിെന്റഈഫലങ്ങൾ േകാളണിക�
ളിേലയുംആശ്രിത രാജ്യങ്ങളിേലയും വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാ�
നങ്ങളിൽസഗൗരവമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കാ�
തിരിക്കുകയില്ല.ൈചന,ഇൻെഡാേനഷ്യ,ഇന്ത്യ മുത�
ലായ രാജ്യങ്ങളിെല വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട വളർ�
ച്ചയും േസാവിയറ്റ് യൂണിയേനാട് ആ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള
കൂടിക്കൂടിവരുന്നസൗഹാർദ്ദവും ഇതു നിസംശയം െത�
ളിയിക്കുന്നു.”
“അലട്ടുകൂടാെത േകാളണികെളയുംആശ്രിത രാജ്യങ്ങ�
െളയും ചൂഷണം െചയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചു�
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. േകാളനികളിലുംആശ്രിത രാജ്യങ്ങ�
ളിലും വിേമാചനത്തിനുള്ള വിപ്ലവങ്ങളുെട കാലഘട്ടം
ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.” (സ്റ്റാലിൻ: െലനിനിസം,
േപജ് 241)

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ െപാതു�
കുഴപ്പത്തിെന്റ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ,സാമ്രാജ്യത്വവാദിക�
ളുെട െകാേളാണിയൽ േമധാവിത്വത്തിനു മുെമ്പാരിക്ക�
ലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തപ്രഹരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. േകാള�
ണികളിേലയും അർദ്ധ േകാളണികളിേലയും ജനങ്ങൾ
പഴയപടി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറിെല്ലന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
ൈചനയും െകാറിയ, വിയറ്റ്നാം മുതലായ രാജ്യങ്ങളും
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നു പരിപൂർണമായ
േമാചനം േനടുകയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയിെലഅംഗ�
ങ്ങളായി മാറുകയും െചയ്തു. ഇന്ത്യ,പാകിസ്ഥാൻ,ഇൻ�
േഡാേനഷ്യ,ബർമ,സിേലാൺ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾക്കു
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്കുള്ള വഴി തുറന്നുകാട്ടി.അേറബി�
യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മധ്യധരണ്യാഴി പ്രേദശങ്ങളിലും
സാമ്രാജ്യത്വേമധാവിത്വത്തിെന്റ ഇരുമ്പുപിടുത്തത്തിനു
ഉലച്ചിൽ തട്ടി.ആഫ്രിക്കയിലും േദശീയ വിേമാചന പ്ര�
സ്ഥാനങ്ങൾ പൂർവാധികം ശക്തിെപ്പട്ടു.

വ്യത്യസ്ത രീതിയിലും വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തിലുമുള്ള മാ�
റ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്;പേക്ഷ,എല്ലായിടത്തും മാറ്റങ്ങളു�
ണ്ടായി എന്നതാണ് പ്രധാനം. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
െപാതുകുഴപ്പം മൂർച്ഛിച്ചതിെന്റ ഫലമായി, േലാകത്തിെല�
ല്ലായിടത്തും സാമ്രാജ്യ േമധാവിത്വത്തിെന്റ പിടി അയ�
ഞ്ഞുഎന്നകാര്യം നിസ്സംശയമാണ്.

നമ്മുെട രാജ്യത്തിലുണ്ടായവയും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുന്നതുമായസംഭവ വികാസങ്ങൾയുദ്ധാനന്തര�
മുണ്ടായസാർവേദശീയ സംഭവ വികാസങ്ങളുമായി
എത്രേത്താളം ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കുന്നുഎന്ന് ഇത്രയും
പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. സാർവേദശീയ
സംഭവ വികാസങ്ങൾഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു
പ്രേചാദനം നൽകി.അേതസമയത്തുതെന്നഇന്ത്യയു�
െട സ്വാതന്ത്ര്യം,സാർവേദശീയ സംഭവ വികാസങ്ങ�
ളിൽ,പ്രേത്യകിച്ചും,ഏഷ്യയിെല സംഭവ വികാസങ്ങ�
ളിൽ കൂടുതൽ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻസഹായി�
ക്കുകയും െചയ്തു.

1956 െഫബ്രുവരിയിൽ െമാേളാേട്ടവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:

“േകാളണിയായ ഒരിന്ത്യ നിലവിലിെല്ലന്നതും പകരം
ഒരു ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കാണുള്ളെതന്നും വമ്പിച്ച ചരി�
ത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുതയാണ്. ഏഷ്യയിെല യുദ്ധാ�
നന്തരസംഭവ വികാസങ്ങളുെട സ്വഭാവം നിർണയി�
ക്കുന്ന ഒന്നാണ്ഈപ്രധാനമായ പരിവർത്തനം.”



       

VII
കൂെടക്കൂെടയുള്ളയുദ്ധങ്ങളും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളും
ജീവിതത്തിെലഅനിശ്ചിത തത്വങ്ങളും യാദൃശ്ചിക സം�
ഭവങ്ങളല്ല;സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമയുെട അനിവാര്യ ഫല�
ങ്ങളാണവ.

അസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ വിളയുന്ന രാജ്യങ്ങെള െവട്ടി�
പ്പിടിച്ചുെകാണ്ടും കുറഞ്ഞകൂലിക്ക് െതാഴിലാളികളുെട
അധ്വാനെത്തചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ടും ചരക്കുകൾ വി�
റ്റഴിക്കാനുള്ള മാർക്കറ്റുകൾക്കുേവണ്ടിയും മൂലധനം നി�
േക്ഷപിക്കാനുള്ളതാവളങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും പരസ്പരം
മത്സരിച്ചുെകാണ്ടും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മുതലാ�
ളികളുെട പരിശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാകു�
ന്നത്.അതുെകാണ്ട് മുതലാളിത്തം നിലനിൽക്കുന്നിട�
േത്താളം യുദ്ധത്തിെന്റ ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കും.

േനെരമറിച്ച്, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് യുദ്ധമാവശ്യ�
മില്ല.എന്നല്ല, േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻസമാ�
ധാനംആവശ്യമാണുതാനും. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനി�
േലയും യൂേറാപ്പിെല ജനകീയജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളി�
േലയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകെള േനാക്കി പഠിച്ചതി�
നുേശഷം ഡീൻ ഓഫ് കാൻറർബറി,ഹ്യൂലറ്റ് േജാൺ�
സൻ,ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തുന്നു:

“പ്ളാനനുസരിച്ചുള്ള ഒരുസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥേയാ�
ടുകൂടി എല്ലാ പൗരന്മാരുേടയും ജീവിത നിലവാരമുയർ�
ത്താനുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന്
ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതത്രയും വാങ്ങിയുപേയാഗിക്കാനു�
ള്ള കഴിവുണ്ട്. െതാഴിലില്ലായ്മെയപ്പറ്റിയുള്ള ഭയപ്പാടുക�
ളില്ല; മിച്ചമായ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള മാർക്കറ്റു�
കൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള െവമ്പലില്ല.അതിനാൽ,അത്ത�
രെമാരു രാജ്യത്തിന് യുദ്ധത്തിെന്റേയാ യുദ്ധപരിശ്ര�
മങ്ങളുെടേയാആവശ്യമില്ല;നുണകളുെടയും രഹസ്യ
പ്രവർത്തനങ്ങളുെടയുംആവശ്യമില്ല. സ്വന്തം ജനങ്ങളു�
േടേയാആവശ്യമായ ചരക്കുകൾ പരസ്പരം ൈകമാറാ�
നാഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റു ജനങ്ങളുേടേയാ താൽപര്യങ്ങൾ�
ക്കായി ഉൽപാദനശക്തികെള വിപുലമാക്കാൻ േവ�
ണ്ടി സമാധാനം മാത്രമാണതാഗ്രഹിക്കുന്നത്.അതു�
െകാണ്ട് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാധാ�
നത്തിെന്റ ശംഖനാദം മുഴങ്ങുകഎന്നത് സ്വാഭാവികം
മാത്രമാണ്.”

അത്തരം രാജ്യങ്ങൾഏറ്റവും ധാർമികവും ബുദ്ധിപൂർവ�
കവുമായഈതത്വങ്ങളിലാണ് നയിക്കെപ്പടുന്നത്.

(1) എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾശക്തി�
െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് സമാധാനപരമായ ഒരു നയം
ൈകെക്കാള്ളുകയുംഅങ്ങെനസമാധാനെത്തകാ�
ത്തുരക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുക.

(2) മറ്റുള്ളവെരെക്കാണ്ട് സ്വന്തം പണിെചയ്യിച്ചു ശീലി�
ച്ചുവന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധ േപ്രരകന്മാരാൽസംഘട്ടനങ്ങ�
ളിേലക്ക് വലിച്ചിഴക്കെപ്പടാൻ സമ്മതിക്കാതിരി�
ക്കുക;ഇതിൽഎല്ലായ്േപ്പാഴും കരുതേലാടുകൂടിയി�
രിക്കുക.”

(ഹ്യൂെലറ്റ് േജാൺസൻ:ഈേസ്റ്റൺയൂേറാപ്പ് ഇൻ
ദി േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േവൾഡ്, േപജ് 266)

ഇതല്ല േലാകമുതലാളിത്തത്തിെന്റസ്ഥിതി.

െപാതുകുഴപ്പേത്താെടാപ്പം േലാകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ
മാർക്കറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റു പ്രശ്നത്തിനു
പരിഹാരം കാണാൻ േവണ്ടി മറ്റു രാജ്യങ്ങെള കീഴടക്കി
െവയ്ക്കാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങൾക്ക്ഊക്കുകൂട്ടുന്നു. ഇതിൻ�
ഫലമായി മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള
വടംവലികളും മത്സരങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുന്നു. ഇത് മുതലാ�
ളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളയുദ്ധങ്ങൾക്ക് വഴിെയാ�
രുക്കുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങെള,പ്രേത്യകിച്ചും
പിന്നണി രാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങെള,അടിമെപ്പടുത്തി�
െക്കാണ്ടും തുടർച്ചയായി െകാള്ളെചയ്തുെകാണ്ടും േദ�
ശീയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥെയൈസന്യവൽക്കരിച്ചു�
െകാണ്ടുംഅവസാനമായി യുദ്ധങ്ങൾതെന്ന നടത്തി�
െക്കാണ്ടും പരമാവധി ലാഭം േനടിെയടുക്കുകഎന്നതാ�
ണ് ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തിെന്റഅടിസ്ഥാന നി�
യമം. പേക്ഷ,ആർെക്കതിരായിട്ടാണ് യുദ്ധം െചയ്യുക?
േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനതിരായിേട്ടാ? സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കുന്നു:

“മുതലാളിത്തവും േസാഷ്യലിസവും തമ്മിലുള്ളൈവ�
രുദ്ധ്യങ്ങൾ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലു�
ള്ളൈവരുദ്ധ്യങ്ങേളക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവയാെണന്നു
പ്രസ്താവിക്കെപ്പടുന്നു. താത്വികമായി േനാക്കുേമ്പാൾ
അതു തീർച്ചയായും ശരിയാണ്. ഇന്നു മാത്രമല്ല, രണ്ടാം
േലാകമഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പുംഅത് ശരിയായിരുന്നു.
മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിെല േനതാക്കന്മാർഅത്
ഏെറക്കുെറ മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.എന്നി�
ട്ടും രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധംആരംഭിച്ചത് േസാവി�
യറ്റ് യൂണിയെനതിരായ ഒരു യുദ്ധെമന്ന നിലക്കല്ല,
മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധെമന്ന
നിലക്കാണ്.എന്തുെകാണ്ട്? ഒന്നാമതായി, മുതലാളി�
ത്തത്തിന് മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളയുദ്ധ�
േത്തക്കാൾഅപായകരമാണ് ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാ�
ജ്യമായ േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനതിരായ യുദ്ധം.എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽ, മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ
തമ്മിലുള്ളയുദ്ധം ചില മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റു�
ള്ളവയുെടേമൽ േമധാവിത്വംസ്ഥാപിക്കാനുള്ളപ്രശ്നം
മാത്രമാണുന്നയിക്കുന്നത്. േനെരമറിച്ച് േസാവിയറ്റ് യൂ�
ണിയെനതിരായ യുദ്ധം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ തെന്ന
നിലനിൽപ്പിെന്റ പ്രശ്നമാണ് തീർച്ചയായും മുേന്നാട്ടു
െകാണ്ടുവരിക. രണ്ടാമതായി, മുതലാളികൾ പ്രചാര�
േവലയ്ക്കുേവണ്ടി േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റആക്രമണ
സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റി െകാട്ടിേഘാഷിക്കാറുെണ്ടങ്കിൽ കൂടി
അതിൽഅവർ തെന്ന വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം,
േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റസമാധാന നയെത്തപ്പറ്റി
അവർക്ക് േബാദ്ധ്യമുണ്ട്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ മുത�
ലാളിത്ത രാജ്യങ്ങെളഅേങ്ങാട്ടാക്രമിക്കുകയിെല്ലന്ന്
അവർക്കറിയാം.” (േസാഷ്യലിസത്തിെന്റസാമ്പത്തിക
പ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ് 36–37)

പുറേമയ്ക്ക് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾെക്കതിരായിട്ടാണ്
അവർ യുദ്ധത്തിെന്റ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നത്. പേക്ഷ,
യഥാർഥത്തിൽഅവർ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കേയ്യറാനാ�
ണ് വട്ടം കൂട്ടുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്നെത്തഏറ്റ�
വും ശക്തിയുള്ള മുതലാളിത്ത രാജ്യമായഅേമരിക്ക
മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ‘മാർഷൽസഹായ’ത്തിേന്റയും
മറ്റും േപരിൽഅേമരിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികൾബ്രി�
ട്ടൻ,ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥകളിേലയ്ക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുകയുംആ രാജ്യങ്ങ�
െളെയല്ലാം അേമരിക്കൻസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട
അനുബന്ധങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും െചയ്തുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്.അേമരിക്കൻ മൂലധനംബ്രിട്ടീഷ്-
ഫ്രഞ്ചുേകാളണികളിെല മാർക്കറ്റുകളും അസംസ്കൃതസാ�
മഗ്രികളും പിടിച്ചടക്കാൻശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പേക്ഷ,ഇത് അേമരിക്കയും മറ്റു മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങ�
ളും തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള കൂടുതൽ മൂർച്ഛിപ്പിക്കാ�
തിരിക്കില്ല. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല,

“ഇന്നെത്തഈപരിതഃസ്ഥിതി അനന്തകാലം വെര
സഹിച്ചിരിക്കാൻബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും തയ്യാറാവുെമ�
ന്ന് കരുതാൻസാധിക്കുേമാ? മുതലാളിത്തബ്രിട്ടനും
അതിനുേശഷം മുതലാളിത്തഫ്രാൻസുംഅേമരിക്കയു�
െടആലിംഗനത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം കുതറിേപ്പാ�
രാനും സ്വതന്ത്രമായസ്ഥാനവും ഉയർന്ന ലാഭങ്ങളും
സുരക്ഷിതമാക്കാൻ േവണ്ടി അേമരിക്കേയാടു മത്സരി�
ക്കാനും നിർബന്ധിതരായിത്തീരുെമന്നു പറയുന്നതേല്ല
കൂടുതൽ ശരിയായിരിക്കുക?” (േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ് 36).

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ യുദ്ധത്താവളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി�
െക്കാണ്ടും യുദ്ധക്കൂട്ടുെകട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടും പു�
തിെയാരു േലാകമഹായുദ്ധംആളിക്കത്തിക്കാനാണ്
അേമരിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്.
ഈപരിശ്രമം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുെടയും യഥാർഥ താൽ�
പര്യങ്ങൾെക്കതിരാണ്.അതുെകാണ്ടാണ് സാർവേദ�
ശീയമായ ഒരുസമാധാന പ്രസ്ഥാനം അതിേവഗം
ശക്തിെപ്പട്ടുവരുന്നത്. െമാളേട്ടാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�
േപാെല, “േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ,ൈചനാ ജനകീയ
റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്നിവയുേടയും എല്ലാ ജനകീയ ജനാധി�
പത്യ രാജ്യങ്ങളുേടയും ശക്തി വർദ്ധിച്ചുവരികയും മെറ്റ�
ല്ലാ നാടുകളിലും സമാധാന പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ഉയർ�
ന്നുവരികയും െചയ്യുന്നേതാടുകൂടി സമാധാനത്തിെന്റ
ഭാവി തങ്ങളുെട സ്വന്തം കയ്യിലാെണന്നും മെറ്റാരു യു�
ദ്ധെത്തതടയുവാനും,സമാധാനെത്തസംരക്ഷിക്കുവാ�
നും,ആവശ്യം വരുേമ്പാൾഅേങ്ങയറ്റെത്ത ദൃഢചിത്ത�
തേയാെട അവസാനം വെര സമാധാനത്തിെന്റ കാര്യം
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയുംഅതിന് അേങ്ങയറ്റം പ്രവർ�
ത്തിക്കുകയും െചയ്താൽസാധ്യമാെണന്നും ജനങ്ങൾക്ക്
കൂടുതൽ േബാധ്യെപ്പട്ടുവരികയാണ്.”



       

VIII
സാർവേദശീയ പരിത:സ്ഥിതികളിലുണ്ടായഈ മാറ്റ�
ങ്ങൾ ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിലും ഇന്ത്യക്കാ�
രുെട േബാധമണ്ഡലങ്ങളിലും മാത്രമല്ല,ഇന്ത്യയിെല
വൻകിട മുതലാളികളും ബ്രിട്ടീഷ് കുത്തക മുതലാളികളും
തമ്മിലുണ്ടായ കൂട്ടുെകട്ടിനുള്ളിലും പ്രതിഫലിച്ചു. കൂട്ടുെക�
ട്ടിനുള്ളിെല ബലാബലത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായി.എന്നുെവ�
ച്ചാൽ,സാമ്രാജ്യ ശക്തികളും ഇന്ത്യൻ മുതലാളി വർഗ�
വും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിെന്റ ഗതി ഇന്ത്യക്കനുകൂലമാ�
യി മാറി;ഇന്ത്യാ ഗവൺെമൻറ് അധികമധികം സ്വത�
ന്ത്രങ്ങളായ നിലപാടുകെളടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

വിേദശനയത്തിെന്റ രംഗത്തിൽആദ്യെമാെക്ക മിക്കവാ�
റും സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കനുകൂലമായ നയമാണ് ഇന്ത്യാ�
ഗവൺെമൻറ് ൈകെക്കാണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ
കൂട്ടുെകട്ടിേന്റയുംബ്രിട്ടീഷ് േകാമൺെവൽത്തുമായുള്ള
ബന്ധത്തിേന്റയും അനിവാര്യഫലമായിരുന്നുഅത്.
അങ്ങെന മലയായിെല ജനങ്ങെള കശാപ്പു െചയ്യാൻ
േവണ്ടി ഗൂർക്കാപട്ടാളങ്ങെളഅയച്ചുെകാടുക്കുന്നതിന്
ഇന്ത്യയുെട ഭൂമിയുംആകാശവും ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടു.
അേമരിക്കൻ ചാരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിെലങ്ങും ഇഷ്ടംേപാ�
െല അലഞ്ഞുതിരിയാനും ഇന്ത്യയുെട മർമ്മസ്ഥാനങ്ങ�
ളുെട അന്തർഭാഗങ്ങളിേലക്ക് കടന്നു െചല്ലാനും സൗ�
കര്യം നൽകെപ്പട്ടു.അേമരിക്കയുെട േനതൃത്വത്തിൽ
ജനാധിപത്യ െകാറിയആക്രമിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ പണ്ഡി�
റ്റ് െനഹ്റുവിെന്റ ഗവൺെമൻറ് ആക്രമികെളഅനുഗ്ര�
ഹിച്ചു.അേമരിക്കയുെട ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട
പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന കാല�
മായിരുന്നുഅത്.

പേക്ഷ,ക്ഷണത്തിൽസ്ഥിതി മാറി. ഒരുെകാച്ചു രാജ്യ�
മായ വടക്കൻ െകാറിയയുെട തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത
ചവിട്ടുകേളറ്റ് തിരിേച്ചാടിേപായ മക്കാർതർ കൂട്ടാളിക�
ളും, ദീൻബിൻ ഫൂവിൽഅേമരിക്കയുെട പിൻബലമുള്ള
ഫ്രഞ്ചുേകാളണിയിൽ േമധാവികൾക്കു േനരിട്ട പരാജ�
യവും സാമ്രാജ്യവാദികളുെട ശക്തിഅജയ്യമെല്ലന്ന് വി�
ളിച്ചുപറഞ്ഞു.അേമരിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികൾ കാശ്മീ�
രിൽ നടത്തിയ കുത്തിത്തിരുപ്പുകളും ഇന്ത്യയുെട ചുറ്റുപാ�
ടും,പ്രേത്യകിച്ചും പാകിസ്ഥാനിൽ,പട്ടാളത്താവളങ്ങളു�
ണ്ടാക്കാെനടുത്തനടപടികളും ഇന്ത്യയുെട പരമാധികാ�
രത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു േചാദ്യചിഹ്നം ഇട്ടു.അേമരിക്കൻ
സഹായം അടിമത്തത്തിേലക്കും യുദ്ധത്തിേലക്കുമുള്ള
ഒരു ചൂണ്ടലാെണന്ന് പാകിസ്ഥാെന്റഅനുഭവം െതളി�
യിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽഅേമരിക്കയുെട സ്വാധീന ശക്തി കുറയാൻ
തുടങ്ങി.അേതസമയത്ത് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയുെട,
പ്രേത്യകിച്ചും ജനകീയൈചനയുെട,സ്വാധീനശക്തി
വർദ്ധിക്കാനും തുടങ്ങി. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനും െകാ�
േളാണിയൽ േമധാവിത്വത്തിനുെമതിരായ മേനാഭാവം
വളരാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറ് െമെല്ല െമെല്ല
യുദ്ധേച്ചരിയുെട സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വാത�
ന്ത്ര്യവും ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട താൽപര്യങ്ങൾക്കനുകൂ�
ലവുമായ ഒരു വിേദശനയം സ്വീകരിച്ചു. െമാേളാേട്ടാവ്
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “സമാധാനവും രാഷ്ട്രങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ളസൗഹാർദ്ദവും ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നസുപ്രധാ�
നമായ ഒരുഘടകം എന്നനിലയിൽ ഇന്ത്യയുെട സാർ�
വേദശീയമായഅന്തസ് ദിനം പ്രതി ഉയർന്നുവരിക�
യാണ്.”

ഇന്ത്യയുെട സാർവേദശീയമായഅന്തസുയർത്താൻ
സഹായിച്ചഅതിപ്രധാനമായ ഒരുസംഭവമാണ് 1954
ജൂൺ 28-ാം തീയതിയിെല ചൗ-െനഹറു പ്രഖ്യാപനം.
െമാേളാേട്ടാവ് തുടരുന്നു:

“ഇന്ത്യയും,ബർമയും,ൈചനാ ജനകീയ റിപ്പബ്ലിേക്കാ�
െടാപ്പം രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളസമാധാനപരമായ
സഹകരണത്തിെന്റ പഞ്ചതത്വങ്ങൾ (സഹവർത്തി�
ത്വം,ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടെപടാതിരിക്കൽ തുട�
ങ്ങിയവ)പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന വസ്തുതെയ യാെതാരു
വിധത്തിലും കുറച്ചു മതിക്കുവാൻ േസാവിയറ്റ് യൂണിയ�
ന് സാദ്ധ്യമല്ല.ഈതത്വങ്ങെളഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി�
യാണ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻഅതിെന്റ വിേദശനയം
എല്ലായ്േപ്പാഴും തുടർന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് േലാക�
ത്തിലാകമാനംഈതത്വങ്ങൾക്ക് സൗഹാർദ്ദപൂർണ�
മായആനുകൂല്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കയാണ്.”

ആദ്യെമാെക്കസാർവേദശീയകാര്യങ്ങളിൽ ഒരുത�
രം നിഷ്പക്ഷതാനയമാണ് ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറ് ൈക�
െക്കാണ്ടിരുന്നത്.എന്നുവച്ചാൽ,സമാധാനത്തിനും യു�
ദ്ധത്തിനുമിടയിൽആടിക്കളിക്കുകഎന്നനയം. പേക്ഷ,
സമാധാനത്തിനും യുദ്ധത്തിനുമിടയിൽ നിഷ്പക്ഷതയി�
െല്ലന്നു വ്യക്തമായി. ഇന്ത്യഅധികമധികം സമാധാ�
നത്തിെന്റ ഭാഗേത്തയ്ക്കു നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. േകാളണി�
േമധാവികളും യുദ്ധെക്കാതിയൻമാരും അധികമധികം
ഒറ്റെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യ ഇന്ന് തുടർന്നുവരുന്നസ്വത�
ന്ത്രമായസമാധാനനയം സാർവേദശീയ രംഗത്തിൽ
അതിപ്രധാനമായ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ
റിപ്പബ്ലിക്കിെന്റഅഞ്ചാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് േസാ�
വിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട മുഖപത്രമായ ‘പ്രവദ’
പ്രസിദ്ധം െചയ്ത ഒരു േലഖനത്തിൽ ഇങ്ങെന ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:

“േദശീയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥെയഅഭിവൃദ്ധിെപ്പ�
ടുത്തുന്നകാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു താൽപര്യമുണ്ട്. പ്രാ�
ധാന്യമർഹിക്കുന്നഈേദശീയതാൽപര്യങ്ങൾക്ക�
നുേയാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയുെട സമാധാനനയം. േന�
െരമറിച്ച്,ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങെള പുതിെയാരു യുദ്ധ�
ത്തിേലയ്ക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കാനുള്ളസാമ്രാജ്യശക്തികളുെട
പരിശ്രമങ്ങൾ,സമാധാനപരമായ ജീവിതവും നിർ�
മാേണാത്സുകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുേരാഗതി�
യും കാംക്ഷിക്കുന്നഇന്ത്യൻ ജനതയുെടആശകെള
തകർക്കുന്നതായിരിക്കും.
“ഏഷ്യയിലും േലാകെമാട്ടുക്കും യുദ്ധക്കൂട്ടുെകട്ടുകളുണ്ടാ�
ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളഅേമരിക്കൻ ഭരണാധികാരി�
കൾ ഇന്ത്യയുെട സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ചയുെട േനെര
എതിർപ്പാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ജനതെയ്ക്ക�
തിരായി അവർ തങ്ങളുെട തുരപ്പൻ പണികൾഊർ�
ജ്ജിതെപ്പടുത്തുകയാണ്.
“അേമരിക്കയുെടഈനയം സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യൻ
ജനതയുെട െവറുപ്പിെന ഉയർത്തുന്നു.ആക്രമണക്കൂട്ടു�
െകട്ടുകളിൽ പെങ്കടുക്കാൻ ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറു വിസ�
മ്മതിക്കുകയും വ്യത്യസ്തസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ തമ്മി�
ലുള്ളസഹവർത്തിത്വത്തിനുഅനുകൂലമായി മുേന്നാട്ടു�
വരികയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. വിേദശനയത്തിെന്റസമാധാ�
നാത്മക തത്വങ്ങളാൽ മാർഗനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്ന
ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറ് ഏഷ്യയിൽസമാധാനം നില�
നിർത്തുകയും സാർവേദശീയ സംഘർഷം കുറയ്ക്കുകയും
െചയ്യുന്നകാര്യത്തിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകി�
യിട്ടുണ്ട്.”

പിേന്നാക്ക നിലയിലുള്ളസ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾക്കുവൻ�
കിട സാമ്രാജ്യശക്തികളുെട നയെത്തഎതിർക്കാൻ
കഴിയാതിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യ�
ത്വ േമധാവികൾ ചവിട്ടുന്ന താളത്തിെനാത്തുതുള്ളാൻ
അവ നിർബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.എന്നാൽ,ഇന്നെത്ത
സ്ഥിതി അതല്ല. ഒരു െകാച്ചുരാജ്യമായഅഫ്ഗാനി�
സ്ഥാനുേപാലും േവണെമങ്കിൽസാമ്രാജ്യ ശക്തിക�
ളുെട കണ്ണുരുട്ടലുകെള ഭയെപ്പടാെതസ്വതന്ത്രമായി
തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയുെമന്നായിട്ടുണ്ട്.ക്ഷ�
യിച്ചുവരുന്ന ഒരു മുതലാളിത്തേച്ചരിേയാടു െതാട്ടു അടു�
ത്തായി േസാവിയറ്റ് യൂണിയേന്റയും ജനകീയൈചന�
യുേടയും േനതൃത്വത്തിൽഅനുദിനം ശക്തിെപ്പട്ടുവരുന്ന
ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയും നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നു�
ള്ളതാണ്ഈപുതിയസംഭവ വികാസത്തിെന്റഅടി�
സ്ഥാനകാരണം. ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറിലുമു�
ണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുെട പിന്നിലുംഈ
അടിസ്ഥാനകാരണമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നെതന്നു �
കാണാം.



       

IX
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന േലാ�
കം ഇന്നു നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഇന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ
േലാകമാണ്. പഴയഏഷ്യ ഇന്നു നിലനിൽക്കുന്നില്ല;
ഇന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ ഏഷ്യയാണ്. രണ്ടാംേലാക
മഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുെട ചവി�
ട്ടടിയിൽ േകാളണികളായി കഴിച്ചുകൂട്ടിയ രാജ്യങ്ങൾ
ഇന്ന് സ്വതന്ത്രങ്ങളായ വിേദശനയങ്ങൾരൂപവൽക്ക�
രിച്ചുെകാണ്ട് െകാേളാണിയലിസേത്തയും യുദ്ധേത്തയും
എതിർക്കാൻേവണ്ടി മുേന്നാട്ടുവരുന്നു. വിേദശമൂലധന�
ത്തിെന്റ പിടിയിൽ െപട്ടുകിടന്നിരുന്നവയും ഇേപ്പാഴും
വിേദശമൂലധനത്തിെന്റ പിടിയിൽ കിടക്കുന്നവയുമായ
രാജ്യങ്ങൾസ്വതന്ത്രമായസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ
െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വേമധാവിത്വത്തി�
െന്റ പിടിയിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രമായിെക്കാണ്ട് നിലനിൽ�
ക്കാനും വളരാനുമുള്ളസാധ്യതകളും സൗകര്യങ്ങളും
പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന െചറിയ െചറിയ രാജ്യങ്ങൾ�
ക്കുേപാലും ൈകവന്നിരിക്കുന്നു. േലാകമുതലാളിത്തേച്ച�
രിയും േലാക േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയും തമ്മിലും േലാക
മുതലാളിത്തമാർക്കറ്റും േലാക േസാഷ്യലിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റും
തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചതിെന്റ ഫലമായിട്ടാ�
ണ്ഈപുതിയ പരിത:സ്ഥിതികൾ ഉളവായിട്ടുള്ളത്.

പിന്നണി രാജ്യങ്ങെള എെന്നന്നും പിന്നണി രാജ്യ�
ങ്ങളാക്കി നിലനിർത്തിെക്കാണ്ട് തങ്ങളുെട ചൂഷണം
തുടരാനാണ് സാമ്രാജ്യേമധാവികൾ പരിശ്രമിക്കുന്ന�
ത്. പേക്ഷ,ഈപരിശ്രമം ചരിത്രഗതിെക്കതിരാണ്.
എെന്തന്നാൽ,പിന്നണി രാജ്യങ്ങൾക്ക് എെന്നന്നും
പിന്നണി രാജ്യങ്ങളായി നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല.
സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പിനും സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ചയ്ക്കും
പിേന്നാക്കനിലയവസാനിപ്പിേച്ച മതിയാവൂ. പിേന്നാക്ക
നിലയവസാനിപ്പിക്കണെമങ്കിേലാ, വ്യവസായവൽക്ക�
രണം കൂടിേയ കഴിയൂ. വ്യവസായവൽക്കരണത്തിെന്റ
േകന്ദ്രം വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചയാണ്. വൻ�
കിട വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചയുെട അടിസ്ഥാനത്തി�
ലുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യെയ�
േപ്പാലുള്ള പിന്നണി രാജ്യങ്ങളുെട പിേന്നാക്ക നിലയവ�
സാനിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം. ഇത് സാമ്രാജ്യവാദികളുേട�
യും നാടുവാഴികളുേടയും താൽപര്യങ്ങൾെക്കതിരാണ്.
അതുെകാണ്ട്,പിേന്നാക്ക നിലയവസാനിപ്പിക്കാനും
സ്വതന്ത്രമായസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ െകട്ടിപ്പടുക്കാ�
നും േവണ്ടിയുള്ളസമരം സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും ഫ്യൂഡലി�
സത്തിനുെമതിരായ സമരമാണ്.

പിന്നണി രാജ്യങ്ങളിെല െതാഴിലാളികൾെക്കന്നേപാ�
െല മുതലാളികൾക്കും വ്യവസായവൽക്കരണമാവശ്യ�
മാണ്. പേക്ഷ, ജനങ്ങളുെടയാെക നന്മയ്ക്കും രാജ്യത്തി�
െന്റയാെകസാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിക്കും പറ്റിയതരത്തിലു�
ള്ള വ്യവസായവൽക്കരണമല്ല, ജനങ്ങെളഅേങ്ങയറ്റം
ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ട് സ്വന്തം ലാഭം േമൽക്കുേമൽ
വർധിപ്പിക്കാനുതകുന്നതരത്തിലുള്ള വ്യവസായവൽ�
ക്കരണമാണ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിെടയാണ്
പിേന്നാക്ക നിലയവസാനിപ്പിക്കാനും സ്വതന്ത്രമായ
സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനും േവണ്ടിയുള്ള
സമരത്തിൽ െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ മുൻകയ്യിേന്റ�
യും േനതൃത്വത്തിേന്റയും പ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത്.

ക്ഷയിച്ചുക്ഷയിച്ചുവരുന്ന മുതലാളിത്തേച്ചരിെക്കതിരാ�
യി,യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങൾക്കും െകാേളാണിയൽ േമധാവി�
ത്വത്തിനുെമതിരായി, വളർന്നുവരുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േച�
രിയുെട ഭാഗത്തുറച്ചു നിൽക്കുക;പിേന്നാക്ക നിലയവ�
സാനിപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തിെന്റസാമ്പത്തികവും സാമൂ�
ഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ പുേരാഗതി ൈകവരുത്താ�
നും േവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്നഎല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങേളയും
േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തി, മുതലാളിവർഗത്തിെന്റ പ്രതി�
േലാമ നയങ്ങെളഎതിർത്തു േതാൽപ്പിച്ച്, ഉൽപാദന
വ്യവസ്ഥയിൽസാമ്രാജ്യേമധാവികൾക്കും ഫ്യൂഡൽ നാ�
ടുവാഴികൾക്കുെമതിരായ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരു�
ത്തി,സ്വതന്ത്രമായസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുത്തു�
െകാണ്ടു േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കു മുേന്നറുക-ഇതാണ്
െതാഴിലാളിവർഗത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള കടമ.

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരി മുേന്നറുകയാണ്. േനെരമറിച്ച്,സാ�
മ്രാജ്യത്വേച്ചരി തകർച്ചയിേലക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. േലാ�
കേസാഷ്യലിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വളരുകയാണ്. േനെരമറിച്ച്,
േലാക മുതലാളിത്ത മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പ�
ങ്ങളിൽ െചന്നു ചാടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.ഈൈവരുദ്ധ്യ�
ങ്ങളുെട വളർച്ചയിൽ േസാഷ്യലിസത്തിേന്റയും ജനാ�
ധിപത്യത്തിേന്റയും ശക്തികൾക്കനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങ�
ളുണ്ടാവുകെയന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്.ഈസാ�
ഹചര്യങ്ങളിൽ ഓേരാ രാജ്യത്തിേന്റയും പ്രേത്യക പരി�
തഃസ്ഥിതികെള കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ട് േസാഷ്യലി�
സത്തിേലക്കു മുേന്നറാനുള്ളസാധ്യത മുെമ്പാരിക്കലുമു�
ണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

േസാഷ്യലിസം-അതായത് ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങ�
ളുെട േമലുള്ള െപാതുവുടമ-മർദ്ദനങ്ങേളയും ചൂഷണ�
ങ്ങേളയും എന്നേന്നക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കും. ഒരു
പിടി മടിയന്മാർ ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട വിയർപ്പിേന്മൽ
പരമാവധി ലാഭത്തിെന്റ മണിമാളികകൾ പണിയുന്ന
സമ്പ്രദായത്തിെനാരറുതി വരുത്തിെക്കാണ്ട് സാമ്പത്തി�
കക്കുഴപ്പങ്ങേളയുംആക്രമണയുദ്ധങ്ങേളയും നാമാവ�
േശഷമാക്കും. ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളസാേങ്കതിക
ൈവദഗ്ധ്യത്തിെന്റസഹായേത്താടുകൂടി ജനങ്ങളുെട
ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായഎല്ലാആവശ്യങ്ങേള�
യും അേങ്ങയറ്റം തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം
വ്യവസായവും കൃഷിയും വിദ്യാഭ്യാസവും േമൽക്കുേമൽ
വളർത്തിെക്കാണ്ട് രാജ്യെത്തഅഭിവൃദ്ധിയിേലക്കു നയി�
ക്കും. സയൻസിെന്റസഹായേത്താടുകൂടി പട്ടിണിയു�
േടയും േരാഗത്തിേന്റയും അജ്ഞതയുേടയും അന്ധകാ�
രത്തിേന്റയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുെകാണ്ട് ഓേരാ വ്യ�
ക്തിക്കും സർവേതാന്മുഖമായ വളർച്ചയും പുേരാഗതിയും
േനടിെക്കാടുക്കും.



       

X
പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രെമ മാർക്സിസം പ്രാേയാ�
ഗികമാവൂ എന്ന് ചിലർ വാദിച്ചു നടന്നിരുന്ന ഒരു കാ�
ലമുണ്ടായിരുന്നു. 1917 െല റഷ്യൻ വിപ്ലവംആ വാദം
െപാളിച്ചുകളഞ്ഞു.അേതാെട വിമർശകന്മാരുെട പ്േള�
റ്റ് മാറി. റഷ്യെയേപ്പാെല വ്യാവസായികമായി പിന്ന�
ണിയിൽ കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രെമ േസാഷ്യലി�
സം വിജയിക്കുകയുള്ളുഎന്നവർ വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം യൂേറാപ്പിെല
വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളിൽ മാർക്സിസം വിജയിച്ചു. വീ�
ണ്ടും േപ്ലറ്റ് മാറി. യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രേമ മാർ�
ക്സിസം വിജയിക്കുള്ളുെവന്നും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക്
അതുപ്രാേയാഗികമെല്ലന്നുമുള്ളപ്രചാരേവലകളാരം�
ഭിച്ചു. 60 േകാടി ജനങ്ങൾ നിവസിക്കുന്നൈചന മഹ�
ത്തായ ഒരു വിപ്ലവത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേലക്ക് മു�
േന്നറിയേതാടുകൂടി ആപ്രചാരേവലയും െപാളിഞ്ഞു.

ഇന്നെത്തവാദം ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിസം മാത്രേമ വി�
ജയിക്കുകയുള്ളുെവന്നും മാർക്സിസംആർഷഭാരതത്തി�
െന്റ മണ്ണിന് പറ്റുകയിെല്ലന്നുമാണ്.ആവാദവും െപാ�
ളിയാനാണു േപാകുന്നത്. കാരണം, മാർക്സിസെമന്നത്
േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും
സ്ഥാപിക്കുന്നതിെന്റ ശാസ്ത്രമാണ്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിെന്റേയാ, ഗാന്ധി�
സത്തിെന്റേയാ നൂറ്റാണ്ടല്ല. മാർക്സിസത്തിെന്റ നൂറ്റാ�
ണ്ടാണ്; േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂ�
ണിസവും വിജയിക്കുന്നനൂറ്റാണ്ടാണ്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽ ഒരു േലാകം
മാത്രേമയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു — ഒരു മുതലാളിത്തേലാകം
മാത്രം. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ രണ്ടു േലാ�
കങ്ങൾപ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു — ഒരു മുതലാളിത്തേലാകവും
ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േലാകവും. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
അവസാനത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു േലാകം മാത്രേമയുണ്ടാ�
വുകയുള്ളു — ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േലാകം മാത്രം. ചരിത്ര�
ത്തിെന്റഅപ്രതിേരാധ്യമായ ഗതിക്രമമാണിത്.

നാലു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് തെന്ന, 1918-ൽസഖാവ്
െലനിൻഅതിനുള്ളകാരണം െവളിെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി:

“മാർക്സിസം അജയ്യമാണ്;കാരണംഅത് സത്യമാണ്!”
□

(1981 മാർച്ച് — മൂന്നാം പതിപ്പ്,പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്,
തിരുവനന്തപുരം)



       

െ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 3

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ
2. രണ്ടു േലാകങ്ങൾ
3. വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും
4. സ്ത്രീയും പുരുഷനും
5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ
6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും
7. മാർക്സിസവും മതവിശ്വാസവും
8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന
9. ക്രിസ്തുവിെന്റ ഭക്തേനാ ശത്രുേവാ?

10. പ്രാർത്ഥനയും സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവും
11. പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥന
12. അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും
13. മാർക്സ് മുതൽസ്റ്റാലിൻ വെര
14. െലനിെന്റ സംഭാവനകൾ
15. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി
16. തത്വവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവുനീക്കണം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
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