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േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള
വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ

പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്റു പറയുന്നു:

“മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േപരിൽ പറ�
ഞ്ഞുവരുന്നതും െചയ്തുവരുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ നാം
പകർത്തുന്നത് ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ല. ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുശക്ത�
മായ ഒരു വ്യക്തിപ്രാഭവമുണ്ട്; ചരിത്രപശ്ചാത്തലവുമു�
ണ്ട്, ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നുെകാേണ്ട ഈ രാജ്യ�
ത്തിന്നു മുേന്നാട്ടു നീങ്ങാനാവൂ”.

ഇതു തികച്ചും ശരിയാണ്. ചരിത്രപശ്ചാത്തലേത്തയും
മറ്റു പ്രേത്യകതകേളയും കണക്കിെലടുക്കാെത ഇന്ത്യയി�
ലായാലും ശരി, മേറ്റെതങ്കിലും രാജ്യത്തിലായാലും ശരി,
േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കുക സാധ്യമല്ല. േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം ഈ തത്വം
അംഗീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടുതാനും. റഷ്യയുെട ചരിത്രപശ്ചാ�
ത്തലേത്തയും റഷ്യയുെട പരിതഃസ്ഥിതികേളയും കണ�
ക്കിെലടുത്തുെകാണ്ടാണ് റഷ്യയിൽ േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പട്ടെതങ്കിൽ ൈചനയുെട ചരിത്രപശ്ചാ�
ത്തലേത്തയും ൈചനയുെട പ്രേത്യകതകേളയും കണ�
ക്കിെലടുത്തുെകാണ്ടാണ് ൈചനയിൽ േസാഷ്യലിസം
െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പടുന്നത്. ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രപശ്ചാത്തല�
ത്തിേല ഇന്ത്യയിൽ േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കാനാവൂ.
ഇതു തെന്നയാണ് മാർക്സിസത്തിേന്റയും നിലപാട്. െല�
നിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,

“വിപ്ലവത്തിെന്റ രൂപങ്ങെളസ്സംബന്ധിച്ചും മാർഗ്ഗങ്ങ�
െളസ്സംബന്ധിച്ചും മാർക്സ് തെന്റ സ്വന്തം ൈകകേളേയാ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ ഭാവിേനതാക്കന്മാരുെട
ൈകകേളേയാ െകട്ടിയിട്ടിട്ടില്ല. വിപ്ലവത്തിെന്റ ഗതിക്ര�
മത്തിന്നിടയിൽ ഒട്ടനവധി പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആവിർഭ�
വിക്കുെമന്നും സ്ഥിതിയാെക മാറുകയും മാറിെക്കാണ്ടി�
രിയ്ക്കുകയും െചയ്യുെമന്നും അേദ്ദഹത്തിന്നറിയാമായിരുന്നു”.

മാർക്സിസം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ സിദ്ധാന്ത�
മാണ്; മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസം
െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിെന്റ തത്വശാസ്ത്രമാണ്; സാമൂഹ്യവ�
ളർച്ചയുെട നിയമങ്ങളുെട ശാസ്ത്രമാണ്. അതുെകാണ്ട്
േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കാനാഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ�
െക്കല്ലാം മാർക്സിസവും ആവശ്യമാണ്. അതുെകാണ്ടു
തെന്നയാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങ�
ളുേപക്ഷിയ്ക്കണെമന്നും മറ്റുമുള്ള ശ്രീമന്നാരായണെന്റ
ഉപേദശങ്ങെള അവയർഹിയ്ക്കുന്ന അവജ്ഞേയാെട
കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ തള്ളിക്കളയുന്നത്.

പേക്ഷ, മാർക്സിസം ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്; എല്ലാ കാലഘട്ട�
ങ്ങളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരുേപാെല കണ്ണുംചിമ്മി
എടുത്തുപ്രേയാഗിയ്ക്കെപ്പടാവുന്ന ഏതാനും മന്ത്രങ്ങളുേട�
േയാ പ്രാർത്ഥനകളുേടേയാ സമാഹാരമല്ല. ശാസ്ത്രമാ�
യതുെകാണ്ട് അതു വളരുകയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനു�
ഭവങ്ങളിലൂെട കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുഷ്ടിെപ്പടുകയും െച�
യ്യുന്നു. വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിതഃ�
സ്ഥിതികേളയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചരിത്രപാരമ്പര്യങ്ങ�
േളയുമാണത് അഭിമുഖീകരിയ്ക്കുന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ,
അെല്ലങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൽ, അത്യാവശ്യമായ ചില
ആശയങ്ങൾ മെറ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ, അെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു
രാജ്യത്തിൽ, അനാവശ്യങ്ങളും അപായകരങ്ങളുമായി�
ത്തീരുന്നു.

എങ്കിലും, ഒരു കാര്യത്തിൽ യാെതാരു മാറ്റവുമില്ല; യാ�
െതാരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല; േസാഷ്യലിസെമന്നുെവച്ചാൽ
മുതലാളിത്തമല്ല, മുതലാളിത്തത്തിേന്റതായ സ്വകാര്യ�
സ്വത്തുടമാവകാശങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് ഉൽപാദനവിനി�
മേയാപകരണങ്ങെള െപാതുവുടമയിൽ െകാണ്ടുവര�
ലാണ് എന്നു മാർക്സിസം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഏതു രാജ്യ�
ത്തിലായാലും, േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കണെമങ്കിൽ
ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട േമലുള്ള സ്വകാര്യസ്വത്തു�
ടമയവസാനിപ്പിച്ച് െപാതുവുടമയുെട അടിസ്ഥാനത്തി�
ലുള്ള േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിയ്ക്ക�
ണം. വ്യാവസായികരംഗത്തിൽ മാത്രമല്ല, കാർഷിക�
രംഗത്തിലും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പുനർനിർമ്മാണം നടപ്പിൽ
വരുത്തണം. ഇതു സാധിയ്ക്കണെമങ്കിൽ മുതലാളിവർഗ്ഗ�
ത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയാധികാരമുറപ്പിയ്ക്കണം. എന്നുെവച്ചാൽ
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കണം. െതാ�
ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉറപ്പിക്ക�
ണം. എന്നുെവച്ചു െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ േനതൃത്വ�
ത്തിൽ അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനതകളുെട ജീവിതനിലവാര�
െത്ത േമൽക്കുേമൽ ഉയർത്താൻ സഹായിയ്ക്കുന്ന സാ�
മ്പത്തികാസൂത്രണപരിപാടികളിലൂെട വ്യവസായവും
കൃഷിയും പതിന്മടങ്ങു അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുകയും സാർ�
വ്വത്രികമായ േതാതിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും
വളർത്തുകയും െചയ്യണം. അടിസ്ഥാനപരമായ ഇത്ത�
രം മാറ്റങ്ങളിലൂെടയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം
െചയ്യുക എന്ന സമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗരഹിത�
മായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെന്റ സമൃദ്ധിയ്ക്കു വഴിെത�
ളിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്.

േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിേന്റയും
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിേന്റയും അടിസ്ഥാനനി�
യമങ്ങൾ എല്ലാരാജ്യങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. േസാ�
ഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന 12 രാജ്യങ്ങളി�
െല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടികൾ 1957 നവമ്പർ അവസാന�
ത്തിൽ പ്രസിദ്ധംെചയ്ത സംയുക്തപ്രസ്താവനയിൽ ഈ
അടിസ്ഥാനനിയമങ്ങെളെന്താെക്കയാെണന്ന് മാർ�
ക്സിസത്തിേന്റയും സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുേടയും െവളിച്ച�
ത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്:

ഒന്ന്: െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
മുന്നണിപ്പടയായ മാർക്സിസ്റ്റ്-െലനിനിസ്റ്റ് പാർ�
ട്ടിയുമാണ് അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂ�
പത്തിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു രൂപത്തിലുള്ള േസാ�
ഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടത്താനും ഒരു രൂപത്തില�
െല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു രൂപത്തിലുള്ള െതാഴിലാളി�
വർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കാനും േനതൃത്വം
നൽകുന്നത്.

രണ്ട്: ഈ കടമ നിറേവറ്റാൻേവണ്ടി െതാഴിലാളിവർ�
ഗ്ഗം അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി
സഖ്യം െകട്ടിപ്പടുക്കുക.

മൂന്ന്: ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട േമലുള്ള സ്വകാര്യ�
സ്വത്തുടമയവസാനിപ്പിച്ച് െപാതുവുടമ സ്ഥാപി�
യ്ക്കുക.

നാല്: കാർഷികരംഗത്തിൽ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായും പടിപ�
ടിയായുമുള്ള സാമൂഹ്യപുനർനിർമ്മാണം.

അഞ്ച്: േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും െകട്ടിപ്പടുക്കാ�
നും ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്താനും
േവണ്ടി പ്ലാേനാടുകൂടിയുള്ള സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി.

ആറ്: േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങേളയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സം�
സ്കാരേത്തയും േസാഷ്യലിസേത്താടു കൂറുള്ള ബു�
ദ്ധിജീവികേളയും വളർത്തിെക്കാണ്ടുവരിക.

ഏഴ്: േദശീയമർദ്ദനങ്ങളവസാനിപ്പിയ്ക്കുകയും വിവിധ�
ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സമത്വവും സൗഹാർ�
ദ്ദവും െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും െചയ്യുക.

എട്ട്: രാജ്യത്തിെന്റ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ശത്രുക്ക�
ളിൽ നിന്ന് േസാഷ്യലിസെത്ത കാത്തുരക്ഷി�
ക്കുക.

റഷ്യയിലായാലും ശരി, ൈചനയിലായാലും ശരി, ഇൻ�
െഡാേനഷ്യയിലായാലും ശരി, ഇന്ത്യയിലായാലും ശരി,
ഈ അടിസ്ഥാനനിയമങ്ങൾക്കും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവ�
ത്തിെന്റ ഈ ഉള്ളടക്കത്തിന്നും മാറ്റമില്ല. ഉള്ളടക്കത്തി�
ന്നല്ല, രൂപത്തിന്നാണ്, മാറ്റമുള്ളത്. അതായത്, ഈ
ഉള്ളടക്കെത്ത നടപ്പിലാക്കാൻേവണ്ടി, േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
വിപ്ലവത്തിേന്റയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിേന്റയും
ഈ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങെള സൃഷ്ടിപരമായി പ്രേയാ�
ഗിയ്ക്കുവാൻേവണ്ടി, ഓേരാ രാജ്യത്തിെലയും പ്രേത്യക
പരിതഃസ്ഥിതികൾ കണക്കിെലടുക്കണം. ഒരു രാജ്യ�
ത്തിൽ േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ നയങ്ങേളയും തന്ത്രങ്ങ�
േളയും യാന്ത്രികമായി അനുകരിയ്ക്കുന്നത് മാർക്സിസമല്ല.
േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിേന്റയും
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിേന്റയും രൂപങ്ങൾ വ്യത്യ�
സ്തരാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിയ്ക്കും. 12 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടികളുെട സംയുക്തപ്രസ്താവനയിൽ ഇക്കാര്യം സം�
ശയത്തിന്നിടയില്ലാത്തവിധം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്:

“ഏെതങ്കിലും പ്രേത്യകരാജ്യത്തിേന്റേയാ േദശീയേസ്റ്റ�
റ്റിേന്റേയാ പ്രേത്യകസവിേശഷതകൾക്കനുസൃതമായി
കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ െതറ്റു�
കൂടാെത പ്രേയാഗിേയ്ക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതയിേല�
യ്ക്ക് െലനിൻ നമ്മുെട ശ്രദ്ധെയ ആവർത്തിച്ചു ക്ഷണി�
യ്ക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. േദശീയ പ്രേത്യകതകെള അവഗ�
ണിയ്ക്കുകയാെണങ്കിൽ അതു െതാഴിലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടി�
െയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽനിന്നും ബഹുജനങ്ങളിൽനി�
ന്നും അനിവാര്യമായും അകറ്റിനിർത്തുകയും േസാഷ്യ�
ലിസെത്ത തടസ്സെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യും. േനെരമറിച്ച്,
ഈ പ്രേത്യകതകളുെട പങ്കിെന അതിശേയാക്തിപ�
രമായി കാണുകേയാ, അെല്ലങ്കിൽ േദശീയ പ്രേത്യക�
തകളുെട േപരിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവെത്തപ്പറ്റിയും
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണെത്തപ്പറ്റിയുള്ള സാർവ്വലൗ�
കികമായ മാർക്സിസ്സ്-െലനിനിസ്റ്റ് സത്യത്തിൽനിന്നു
വ്യതിചലിയ്ക്കുകേയാ െചയ്യുന്നത്, അതുേപാെലത്തെന്ന,
േസാഷ്യലിസത്തിന്നു ഹാനികരമായിത്തീരും”.

റഷ്യൻവിപ്ലവത്തിന്നുമുമ്പുതെന്ന െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചതാണിത്:

“എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും േസാഷ്യലിസത്തിെലത്തിേച്ചരും-
ഇതനിവാര്യമാണ്. പേക്ഷ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒേരവ�
ഴിയ്ക്കല്ല അവിെട എത്തിേച്ചരുക”.

ഇതു ശരിയാെണന്ന് ചരിത്രം െതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു.

റഷ്യൻ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം േസാവിയറ്റുകളുെട രൂപത്തി�
ലുള്ള ഭരണമാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തി�
െന്റ വിജയത്തിലൂെട പഴയ സാറിസ്റ്റ്റഷ്യ േസാഷ്യലി�
സ്റ്റ് റിപ്പബ്ളിക്കുകളുെട ഒരു യൂണിയനായി രൂപാന്തര�
െപ്പട്ടു. അതിന്നുേശഷം കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലധികം കാലം
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണവും േസാവിയറ്റു ഭരണവും ഒന്നുത�
െന്നയായിരുന്നു. േസാവിയറ്റുകളുെട രൂപത്തിലല്ലാത്ത
മറ്റു യാെതാരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുമുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. മുതലാളിത്തശക്തികളാൽ ചുറ്റെപ്പട്ടുെകാണ്ട് ഒെരാ�
റ്റ രാജ്യംമാത്രം േസാഷ്യലിസത്തിേലക്ക് മുേന്നറിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്.

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നുേശഷം യൂേറാപ്പിലും
ഏഷ്യയിലുമുള്ള മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും േസാഷ്യലിസത്തി�
േലക്കു കാെലടുത്തുെവച്ചു. പേക്ഷ, േസാവിയറ്റുകളുെട
രൂപത്തിലുള്ള പുതിയ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ ഉയർന്നുവരി�
കയുണ്ടായില്ല. ജനകീയ ജനാധിപത്യെമന്ന പുതിെയാ�
രു ഭരണരൂപമാണാവിർഭവിച്ചത്. യുദ്ധം നടന്നുെകാ�
ണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന�
തായിരുന്നില്ല, ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികേളയും അവർക്ക് ശി�
ങ്കിടിപാടിയ ഫ്യൂഡൽ കുത്തകമുതലാളിവർഗ്ഗങ്ങേളയും
തുടച്ചു നീക്കുക എന്നതായിരുന്നു വിപ്ലവത്തിെന്റ അടി�
യന്തരലക്ഷ്യം. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം കൃഷിക്കാരുമായി വിപ്ലവസൗഹാർ�
ദ്ദം െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും ഇടത്തരക്കാേരയും ബുദ്ധിജീവിക�
െളയും േദശാഭിമാനികളായ മുതലാളിവിഭാഗങ്ങേളയും
സ്വന്തം െകാടിക്കീഴിലണിനിരത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ട്
നിലവിലുള്ള ഭരണവ്യവസ്ഥെയ തട്ടിത്തകർത്ത് ജന�
കീയജനാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. ജനകീയ ജനാധിപ�
ത്യവ്യവസ്ഥയാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണവ്യവസ്ഥയുെട
പുതിയ രൂപങ്ങളായിത്തീർന്നത്.

ജനകീയജനാധിപത്യംതെന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും
ഒരു േപാെലയല്ല. െചേക്കാസ്ലാവാക്യയിെല ജനകീ�
യജനാധിപത്യവും ൈചനയിെല ജനകീയജനാധി�
പത്യവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഓേരാ രാജ്യത്തിെന്റയും
സവിേശഷതകെളയും പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥിതികേള�
യും കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ട് വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളിലാണ്
േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പടുന്നത്.

ഈ പുതിയ അനുഭവങ്ങെള േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുെട 20-ാം േകാൺഗ്രസ്സ് പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയ�
ത്തിൽ ഇങ്ങിെന വിവരിക്കുന്നു:

“സമുദായെത്ത േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രീതിയിൽ പുനർനിർ�
മ്മാണംെചയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ േസാവിയറ്റ് സമ്പ്രദാ�
യേത്താെടാപ്പം ജനകീയജനാധിപത്യെമന്ന മെറ്റാരു
സമ്പ്രദായവും ഇന്നു നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പത്തു�
വർഷങ്ങളായി അതു പരീക്ഷിക്കെപ്പടുകയും പരിേശാ�
ധിയ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തുേപാന്നിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം പ്രാ�
ധാന്യെത്ത അതു പൂർണ്ണമായും െതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞി�
ട്ടുണ്ട്. ജനകീയജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽത്ത�
െന്ന പ്രേത്യകങ്ങളായ പരിതഃസ്ഥിതികളനുസരിച്ചു
വ്യത്യാസങ്ങളും സവിേശഷതകളുമുണ്ട്. ൈചനാജന�
കീയറിപ്പബ്ളിക്കിെല േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ
പല പ്രേത്യകതകളും കാണാം. ആ രാജ്യത്തിെല സാ�
മ്പത്തികവ്യവസ്ഥ വിപ്ലവത്തിെന്റ വിജയത്തിന്നുമുമ്പ്
ഏറ്റവും പിന്നണിയിലായിരുന്നു; അർദ്ധ നാടുവാഴിസ്വ�
ഭാവവും അർദ്ധെകാേളാണിയൽ സ്വഭാവവും ഉള്ളതാ�
യിരുന്നു. ജനകീയജനാധിപത്യഭരണകൂടം രാജ്യത്തി�
െല നിർണ്ണായകമായ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന സ്ഥാ�
നങ്ങെളല്ലാം ൈകവശെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു
സ്വകാര്യവ്യവസായങ്ങേളയും വ്യാപാരേത്തയും സമാ�
ധാനപരമായി പുനഃസംഘടിപ്പിയ്ക്കുകയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുെട ഒരു ഘടകമാക്കി അവെയ ക്ര�
േമണ രൂപാന്തരെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുക എന്ന നയം
നടപ്പിൽവരുത്താൻേവണ്ടി ആ സ്ഥാപനങ്ങെള ഉപ�
േയാഗിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കയാണ്”.
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1 ബലപ്രേയാഗംആവശ്യമാേണാ?

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം േനടാൻ ഹിംസ�
േയയും അഭ്യന്തരയുദ്ധേത്തയുമാണാശ്രയിക്കുന്നത്
എന്ന ഒരാേക്ഷപം ഇടവിടാെത ആവർത്തിയ്ക്കെപ്പട്ടു�
േപാന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ആേക്ഷപം ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യ�
ങ്ങൾെക്കതിരാെണന്നും ബലപ്രേയാഗവും അഭ്യന്തര�
യുദ്ധവും വിപ്ലവത്തിെന്റ അനിവാര്യഘടകങ്ങളെല്ലന്നും
െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

വാസ്തവമിതാണ്: പഴയതിെന നിലനിർത്താനും പുതി�
യതിെന തടയാനും പിൻതിരിപ്പൻ ശക്തികൾ കിണ�
ഞ്ഞുപരിശ്രമിക്കുെമന്നും ആ പരിശ്രമങ്ങെള െചറുത്തു�
േതാല്പിക്കാെത വിപ്ലവം വിജയിക്കുകയിെല്ലന്നും മാർ�
ക്സിസം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം
മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്ന് േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള
പരിവർത്തനത്തിന് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ
പരിതഃസ്ഥിതികളിലും ബലപ്രേയാഗം കൂടിേയ കഴിയൂ
എന്നല്ല.

റഷ്യയിൽ ഹിംസയും അഭ്യന്തരയുദ്ധവും രക്തെച്ചാരി�
ച്ചിലുമുണ്ടായി എന്നത് േനരാണ്. പേക്ഷ അെതല്ലാ�
മുണ്ടായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും
രക്തെച്ചാരിച്ചിലിെന്റ ആരാധകന്മാരായതുെകാണ്ടല്ല;
വിപ്ലവെത്ത മുളയിൽതെന്ന നശിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി വി�
േദശമുതലാളികളും റഷ്യയിെല െഡനിക്കിൻ, േകാൾച്ചാ�
ക്ക് തുടങ്ങിയ പിൻതിരിപ്പന്മാരും ഒത്തുേചർന്ന്െകാണ്ട്
ഭീകരവും രക്തപങ്കിലവുമായ ഒരാക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതു�
െകാണ്ടാണ്. മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഹിംസെയ എല്ലാ
ശക്തിയുമുപേയാഗിച്ച് െചറുക്കാൻ വിപ്ലവകാരികൾ
തയ്യാറാേവണ്ടിവന്നു. അങ്ങിെന െചയ്തിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
വിപ്ലവം വിജയിക്കുമായിരുന്നില്ല.

രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നുേശഷമുണ്ടായ പരി�
തഃസ്ഥിതികൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. േലാകമുതലാളി�
ത്തത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഭീകരങ്ങളായ കുന്തമുനകെളല്ലാം
തകർക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സാമ്രാജ്യാധിപത്യം കൂ�
ടുതൽ ക്ഷയിക്കുകയും േസാഷ്യലിസം കൂടുതൽ ശക്തി�
യാർജ്ജിക്കുകയും െചയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സാഹച�
ര്യങ്ങളിലാണ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ പിൻബലേത്താ�
ടുകൂടി േപാളണ്ട്, ബൾേഗറിയ, ഹംഗറി, െചേക്കാേസ്ലാ�
വാക്യ, റുേമനിയ, യുേഗാസ്ലാവ്യ, അൽേബനിയ മുത�
ലായ രാജ്യങ്ങൾ ജനകീയജനാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത്.
സാമ്രാജ്യേമധാവികൾക്ക് എതിർവിപ്ലവങ്ങേളാ, ആഭ്യ�
ന്തരയുദ്ധങ്ങേളാ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള െകൽപ്പുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. പിന്തിരിപ്പത്തത്തിെന്റ നെട്ടല്ലു െപാട്ടിക്കഴി�
ഞ്ഞിരുന്നു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നാെണങ്കിൽ േദശാ�
ഭിമാനികളായ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങേളയും തങ്ങളുെട
െകാടിക്കീഴിൽ അണിനിരത്താനും കഴിഞ്ഞു. അങ്ങി�
െന ജനകീയ ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനപ�
രമായി, ആഭ്യന്തരയുദ്ധം കൂടാെത, മുതലാളിത്തത്തിൽ�
നിന്നു േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കു മുേന്നറാൻ സാധിച്ചു.

െനറിെകട്ട ചൂഷണങ്ങളുേടയും മർദ്ദനങ്ങളുേടയും കൂത്ത�
രങ്ങായി കിടന്നിരുന്ന ൈചന രണ്ടു ദശാബ്ദത്തിലധികം
നീണ്ടു നിന്ന ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന്നുേശഷമാണ് സാമ്രാ�
ജ്യേമധാവിത്വത്തിെന്റ പിടിയിൽനിന്നു േമാചനം േന�
ടിയത്. ജാപ്പ്ഫാസിസ്റ്റ്കളുേടയും അേമരിക്കൻ സാ�
മ്രാജ്യവാദികളുേടയും ച്യാേങ്കേഷക്ക് കൂട്ടാളികളുേടയും
ഹിംസകെള േനരിടാൻേവണ്ടി ൈചനയിെല കമ്യൂണി�
സ്റ്റ്കാർക്കും മറ്റു േദശാഭിമാനികൾക്കും വമ്പിച്ച ത്യാഗ�
ങ്ങൾ സഹിേക്കണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ, വിപ്ലവത്തിലൂെട
ജനകീയാധികാരം സ്ഥാപിച്ചതിന്നുേശഷം സ്ഥിതിയാ�
െക മാറി. മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്ന് േസാഷ്യലിസത്തി�
േലയ്ക്ക് അക്രമങ്ങളും ബലപ്രേയാഗവും കൂടാെത, സമാ�
ധാനപരമായി മുേന്നറാൻ കഴിയുെമന്നായി. സഖാവ്
മാേവാ െസ തൂങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “വ്യക്തി�
കളുെട സ്വകാര്യസ്വത്തിെന മാത്രമല്ല മുതലാളിത്തസ്വ�
ത്തുടമസമ്പ്രദായെത്ത തെന്നയും സമാധാനമാർഗ്ഗങ്ങ�
ളിൽകൂടി, അതായത് േപ്രരണകളും വിദ്യാഭ്യാസവും വഴി�
യായി, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വത്തുടമസമ്പ്രദായത്തിേലക്ക്
മാറ്റിെക്കാണ്ടുവരുവാനുള്ള സാധ്യതയുളവായി”.

മുതലാളിേത്താല്പാദനബന്ധങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യ�
ലിസം സ്ഥാപിക്കാൻ ഹിംസയും ബലപ്രേയാഗവും കൂടി�
േയ കഴിയൂ എന്നില്ല എന്നാണിതിെന്റ അർത്ഥം. െതാ�
ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്ന് മർദ്ദിതരും രാജ്യത്തിെന്റ അഭിവൃ�
ദ്ധിയ്ക്കുേവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്നവരുമായ എല്ലാ ജനവി�
ഭാഗങ്ങേളയും അണിനിരത്തിെക്കാണ്ടു സമാധാനപ�
രമായിത്തെന്ന േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കു മുേന്നറാൻ
കഴിയും. ഹിംസ േവണേമാ, േവണ്ടേയാ, എന്നുള്ളത്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗെത്തയല്ല, മുതലാളിവർഗ്ഗം ഹിംസ
ഉപേയാഗിക്കുേമാ, ഇല്ലേയാ എന്നതിെനയാണ് ആശ്ര�
യിച്ചിരിക്കുന്നത്; ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട
ഹിതെത്ത ധിക്കരിക്കാൻ ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാർ മുതിരുേമാ
എന്നതിെന ആശ്രയിച്ചാണിരിയ്ക്കുന്നത്. േസാഷ്യലിസം
ഒരു േലാകസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയായി വളർന്നുകഴി�
ഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്നെത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ പല രാജ്യ�
ങ്ങളിലും ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാർക്ക് ഹിംസയും ബലപ്രേയാ�
ഗവും അഭ്യന്തരയുദ്ധവും നടത്തി ജനങ്ങളുെട േയാജിച്ച
മുേന്നറ്റെത്ത തടയാൻ െകല്പില്ലാതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതു കാരണം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്ന് സമാധാന�
പരമായി തെന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടത്താനുള്ള
സാധ്യതയുളവായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.



       

2 േവാട്ടുെപട്ടിയിലൂെട േസാഷ്യലിസം

േസാഷ്യലിസ്റ്റ്േചരിയുെട വളർച്ചയുേടയും സാമ്രാജ്യത്വ�
േചരിയുെട തളർച്ചയുേടയും ഫലമായി േലാകത്തിലു�
ണ്ടായ മാറ്റങ്ങെള വിശകലനംെചയ്തുെകാണ്ട് േസാവിയ�
റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 20-ാം േകാൺഗ്രസ്സ് ഇങ്ങി�
െന പ്രഖ്യാപിച്ചു:

“ഒേട്ടെറ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നെത്ത േലാ�
കസ്ഥിതി െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്ന് ഒരു പുതിയ പരി�
തഃസ്ഥിതി സൃഷ്ടിച്ചുെകാടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു. സ്വന്തം േനതൃ�
ത്വത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങേളയും േയാജിപ്പിച്ച�
ണിനിരത്തുവാനും അടിസ്ഥാനപരമായ ഉല്പാദേനാ�
പകരണങ്ങെള ജനങ്ങളുെട ൈകയിേലയ്ക്കു മാറ്റുവാനു�
മുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ സന്ദർഭം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�
ന്നു കരഗതമായിട്ടുണ്ട്. വലതുപക്ഷ ബൂർഷ്വാപാർട്ടിക�
ളും അവരുെട ഗവൺെമന്റുകളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ േവ�
ഗത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങളിൽെപ്പടുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാ�
ണുന്നത്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ െതാഴിലാളിവർ�
ഗ്ഗത്തിന്ന് തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന കൃഷിക്കാ�
െരയും ബുദ്ധിജീവികേളയും േദശാഭിമാനമുള്ള എല്ലാ
ശക്തികേളയും അണിനിരത്തിെക്കാണ്ട് മുതലാളിമാ�
രും ഭൂവുടമകളുമായി സന്ധിെചയ്യുന്ന അവസരവാദി�
കെള പരാജയെപ്പടുത്തുവാനും പാർലിെമന്റിൽ ഒരു�
റച്ച ഭൂരിപക്ഷം ൈകവശെപ്പടുത്തുവാനും പാർലിെമ�
ന്റിെനത്തെന്ന ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഉപക�
രണെമന്ന നിലയിൽനിന്നും ജനകീയാഭിലാഷത്തി�
െന്റ യഥാർേത്ഥാപകരണമാക്കി മാറ്റുവാനും സാധി�
യ്ക്കുന്ന നില വന്നിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ സംഭവിയ്ക്കു�
കയാെണങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനം, വളെരേയെറ വളർ�
ന്ന് പല മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലും പരമ്പരയായി നി�
ലനിന്നുവരുന്ന ഈ സ്ഥാപനം, യാഥാർത്ഥജനാധി�
പത്യത്തിെന്റ, അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട ജനാധി�
പത്യത്തിെന്റ, ഒരുപകരണമായിത്തീരും. പാർല്ലിെമ�
ണ്ടിൽ ഒരു ഉറച്ച ഭൂരിപക്ഷം േനടുകയും അതിന്നു പിൻ�
ബലമായി െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റയും അധ്വാനിയ്ക്കു�
ന്ന മെറ്റല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുേടയും ബഹുജനവിപ്ലവപ്ര�
സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കുകയും െചയ്താൽ ഒേട്ടെറ മുതലാ�
ളിത്തരാജ്യങ്ങളിേലയും പണ്ട് േകാളനികളായിരുന്ന
രാജ്യങ്ങളിേലയും െതാഴിലാളികൾക്ക് മൗലികമായ
സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സാഹചര്യ�
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ കഴിയും”.

മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഉപകരണെമന്ന നിലയ്ക്കാണ്
പാർല്ലിെമന്റു ഭരണസമ്പ്രദായം ആവിർഭവിയ്ക്കുകയും വള�
രുകയും െചയ്തത്. അേത പാർലിെമന്റിെനത്തെന്ന ബൂർ�
ഷ്വാസിെയ്ക്കതിരായ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഉപകര�
ണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉളവായിക്കഴി�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പാർലെമന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം േനടിെക്കാണ്ട് െതാഴിലാളി
വർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭരണാധികാരം സ്ഥാപിയ്ക്കുക! േവാട്ടുെപ�
ട്ടിയിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിെലത്തുക! ഇതു സാധ്യമാ�
േണാ? ഇത് മാർക്സിസത്തിെനതിരേല്ല?

േലാകത്തിലുണ്ടായവയും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നവ�
യുമായ പരിവർത്തനങ്ങളുെട േനർക്ക് കണ്ണടച്ചിരുന്നു�
െകാണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിെല മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉരുവിടുക�
മാത്രം െചയ്യുന്നവർക്ക് ഇെതാന്നും മാർക്സിസമാെയന്നു
വരില്ല. എന്നാൽ, മാർക്സിസെമന്നത് ഏതാനും മന്ത്രങ്ങ�
ളുേടയും നിഗമനങ്ങളുേടയും ഒരു സമാഹാരമെല്ലന്നും
േലാകെത്ത മാറ്റാനുള്ള വഴികാട്ടിയാെണന്നും വിശ്വസി�
യ്ക്കുന്ന വിപ്ലവകാരികൾക്ക് ഇത് മാർക്സിസമാണ്; ഇതു
സാധ്യവുമാണ്. പുതിയ സാർവ്വലൗകികപരിതഃസ്ഥിതി�
കളിൽ സ്വന്തം അധികാരം സ്ഥാപിയ്ക്കാനും േസാഷ്യലി�
സം െകട്ടിപ്പടുക്കാനും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
പുതിെയാരു മാർഗ്ഗം, സമാധാനപരമാെയാരു മാർഗ്ഗം,
തിരെഞ്ഞടുപ്പുവഴി പാർല്ലിെമണ്ടിലൂെട േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം, െവട്ടിത്തുറക്കെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്നു.



       

3 പുതിയപരിതഃസ്ഥിതികൾ

എെന്താെക്കയാണീ പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾ?

1. മദ്ധ്യയൂേറാപ്പുമുതൽ ശാന്തസമുദ്രംവെര നീണ്ടുകിട�
ക്കുന്ന വിശാലമായ ഭൂമിയിൽ നൂറുേകാടിേയാളം
ജനങ്ങൾ ഇന്ന് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ െകാടിക്കീ�
ഴിൽ പുതിെയാരു ജീവിതം െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടി�
രിക്കുകയാണ്. േസാഷ്യലിസം ഒരു േലാകസാമ്പ�
ത്തികവ്യവസ്ഥയായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
േസാവിയറ്റുയൂണിയനിൽ േസാഷ്യലിസം േനടിയ
പരിപൂർണ്ണവിജയവും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയുെട
കൂടിക്കൂടിവരുന്ന ശക്തിയും േലാകത്തിെലാട്ടുക്കു�
മുള്ള ജനങ്ങളുെട പുേരാഗതിയ്ക്കു വമ്പിച്ച പ്രേചാദ�
നവും േപ്രാത്സാഹനവും നൽകുന്നു. മെറ്റാരുവിധം
പറഞ്ഞാൽ, മുതലാളിത്തേലാകത്തിെല സാമൂഹ്യ�
സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ വശങ്ങളിലും-
സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ,
േകാളനികളുെട വിേമാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, പിന്ന�
ണിരാജ്യങ്ങളുെട സ്വതന്ത്രമായ പുേരാഗതി, യുദ്ധ�
ത്തിെന്നതിരായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇങ്ങിെന എല്ലാറ്റി�
ലും-സ്വന്തം സ്വാധീനശക്തി െചലുത്തിെക്കാണ്ടാണ്
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േചരി വളരുകയും ശക്തിെപ്പ�
ടുകയും െചയ്യുന്നത്. ഇതിൻഫലമായി േലാകശക്തി�
കളുെട ബലാബലങ്ങളിലും വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളിലും
േസാഷ്യലിസത്തിന്നനുകൂലമായ വലിെയാരു മാറ്റമു�
ണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

2. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നാേശാന്മുഖത്വം േലാകെത്ത�
യാെക ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം മാത്രമല്ല കൃഷിക്കാർ, ൈകേവ�
ലക്കാർ, പട്ടണങ്ങളിെല ഇടത്തരക്കാർ, ബുദ്ധിജീ�
വികൾ മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങെളല്ലാം മുതലാളി�
ത്തത്തിെന്നതിരായ ഒരു ഭാവിെയ വീക്ഷിയ്ക്കാൻ തു�
ടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

3. േസാഷ്യലിസെത്ത ഒരു േലാകസാമ്പത്തികവ്യ�
വസ്ഥയാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും വഹിച്ച പെങ്കന്താെണ�
ന്ന് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ
തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. അതിൻഫലമായി േസാഷ്യലിസ�
ത്തിന്നുേവണ്ടി അധികമധികം ജനങ്ങൾ െതാഴിലാ�
ളിവർഗ്ഗത്തിെന്റയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുേടയും
പിന്നിൽ അണിനിരക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.

േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടു
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട സംയുക്തപ്രസ്താവനയിൽ
ഇതു കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്:

“ജനകീയഭൂരിപക്ഷെത്ത അവലംബമാക്കിെക്കാണ്ടും
ജന്മി മുതലാളികേളാട് സന്ധിയാവുകെയന്ന നയം
ഉേപക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത അവസരവാദികെള നി�
ശ്ചയദാർഢ്യേത്താെട പരാജയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടും
പാർല്ലിെമണ്ടിൽ ബൂർഷ്വാവർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങെള സംര�
ക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണെമന്നതിന്നു പകരം െതാ�
ഴിലാളികളുെട താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള
ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കാനും പാർല്ലിെമന്റ�
റി രംഗത്തിന്നു പുറത്തു നടത്തെപ്പടുന്ന ജനകീയസമ�
രങ്ങളിലൂെട പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളുെട എതിർപ്പിെന
പരാജയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്, അങ്ങിെന സമാധാനപര�
മായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട േസാഷ്യലിസം സാധിതപ്രായ�
മാക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച്, ജനകീയവി�
രുദ്ധശക്തികെള പാേട പരാജയെപ്പടുത്തി മുേന്നറുവാ�
നും സംഘടിതെതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്ന് ഇന്നു സാധി�
യ്ക്കുെമന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇെതല്ലാംതെന്ന വൻകിട കുത്തക�
മുതലാളിമാർക്കും മറ്റു പ്രതിേലാമശക്തികൾക്കുെമതി�
രായി ഉൽക്കൃഷ്ടങ്ങളായ സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും
സമാധാനത്തിനും േസാഷ്യലിസത്തിന്നും േവണ്ടിയുള്ള
െതാഴിലാളികളുേടയും കർഷകബഹുജനങ്ങളുേടയും
നഗരത്തിെല ഇടത്തരക്കാരുേടയും വർഗ്ഗസമരങ്ങളു�
െട വിശാലവും അവിരാമവുമായ വികാസത്തിലൂെട
മാത്രേമ സാധ്യമാകൂ”.

ഒരു കാര്യം ഇവിെട എടുത്തു പറേയണ്ടതുണ്ട്: ഇന്നുള്ള�
ത് േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്ക് അക്രമരഹിതമായും സമാ�
ധാനപരമായും മുേന്നറാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മാത്രമാ�
ണ്. സാധ്യതെയ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാ�
ണ് വിപ്ളവകാരികളുെട കടമ. ഇതു വാസ്തവത്തിൽ
സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിന്നുേവണ്ടി പരിശ്രമിയ്ക്കുന്ന
ജനങ്ങെള മാത്രം ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ഭൂരിപ�
ക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങൾക്കും തീരുമാന�
ങ്ങൾക്കുെമതിരായി ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ സ്ഥാപിതതാ�
ല്പര്യക്കാർ അക്രമവും ഹിംസയും ഉപേയാഗിക്കുകയാ�
െണങ്കിൽ േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള പരിവർത്തനം
സമാധാനപരമാവുകയില്ല. ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ ഇച്ഛെയ്ക്ക�
തിരായുള്ള പിന്തിരിപ്പൻ വൃത്തങ്ങളുെട െതളിേഞ്ഞാ
ഒളിേഞ്ഞാ ഉള്ള എല്ലാത്തരം എതിർപ്പുകേളയും ഫല�
പ്രദമായി േനരിടാെത േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ
സാധിയ്ക്കുകയില്ല.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 9

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഭദ്രത
3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
4. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര
5. രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ
6. ഇടെപടൽ
7. പതിെനാന്നാംവകുപ്പും സംവരണവും
8. പുതിയ മന്ത്രിസഭ
9. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട് വിജയിക്കുക�

യില്ല
10. കർഷകസമരം
11. സാമുദായിക ലഹളകളുെട പാഠം
12. േഗാവ വിേമാചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

13. ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും
14. പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ
15. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസം
16. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ
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