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7
േകാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ്
ഐക്യം കൂടിേയ കഴിയൂ

സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കും അവരുമായി കൂട്ടുെകട്ടുകളുണ്ടാ�
ക്കുന്ന വൻകിട ബൂർഷ്വാനാടുവാഴികൾക്കുെമതിരായ
എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുമുൾെക്കാള്ളുന്ന വിപുലമായ േദ�
ശീയജനാധിപത്യമുന്നണി പടുത്തുയർത്താൻേവണ്ടി
േകാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഐക്യം ഊട്ടിവളർത്തണ�
െമന്ന മുദ്രാവാക്യെത്ത വിജയവാഡാ േകാൺഗ്രസ്സ്
തള്ളിക്കളഞ്ഞുെവന്നും േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ തീരുമാനങ്ങ�
െള വകെവയ്ക്കാെത അേത മുദ്രാവാക്യെത്തത്തെന്ന,
ഉറെക്ക ചിന്തിക്കുക എന്ന േപരിൽ, ഞാനിേപ്പാൾ വീ�
ണ്ടും ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നുമാണ് സ: നായനാരുെട മു�
ഖ്യമായ ആേക്ഷപം (അന്യത്ര). ഇതു ശരിയല്ല. വിജ�
യവാഡാേകാൺഗ്രസ്സിെന്റ രാഷ്ട്രീയപ്രേമയം തയ്യാറാ�
ക്കാൻേവണ്ടി നാഷണൽകൗൺസിൽ തിരെഞ്ഞടുത്ത
ആറംഗകമ്മീഷനിൽ ഞാനും ഒരംഗമായിരുന്നു. അജ�
യേഘാഷിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കെപ്പട്ട ആ
പ്രേമയത്തിെന്റ ആവിഷ്കരണത്തിൽ എെന്റ എളിയ
സംഭാവനകൾ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എെന്റ ചില േഭ�
ദഗതികൾ അജയ് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. കമ്മീഷ�
നിെല ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ അേദ്ദഹേത്താട് മൗലികമായി
വിേയാജിേക്കണ്ട യാെതാരു സന്ദർഭവും എനിക്കു േനരി�
ട്ടില്ല. എന്നാൽ, കമ്മീഷനിെല മെറ്റാരംഗമായ സഖാവ്
ബി.ടി രണദിേവയ്ക്ക് മൗലികമായ വിേയാജിപ്പുണ്ടായിരു�
ന്നു. അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹവും സുന്ദരയ്യ, സുർജിത് തുട�
ങ്ങിയ മറ്റ് ഇരുപെത്താന്നുേപരും കൂടിേച്ചർന്നുെകാണ്ട്
ഒരു പക്ഷാന്തര (alternate) പ്രേമയം േകാൺഗ്രസ്സിലവ�
തരിപ്പിച്ചു. മൂന്നാമെതാന്ന് ഇ.എം.എസ്സും അവതരിപ്പിച്ചു.
പേക്ഷ, നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും�
േശഷം ഒടുവിലംഗീകരിക്കെപ്പട്ടത് അജയേഘാഷിെന്റ
പ്രേമയമാണ്. ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ അേദ്ദഹം താനവത�
രിപ്പിച്ച പ്രേമയത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ചില
േഭദഗതികൾ സ്വീകരിക്കാനും സന്നദ്ധനായി എന്നതു
ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, കരടുപ്രേമയത്തിെല നിഗമനങ്ങൾ�
ക്ക് മൗലികമായ മാറ്റങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായില്ല. പാർട്ടി�
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ പൂർണ്ണമായ അംഗീകരണം േനടിയ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ റിേപ്പാർട്ടും പാസ്സാക്കെപ്പട്ട പ്രേമയ�
വും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യേമാ അംഗീകരിക്കെപ്പടാത്ത മറ്റു
രണ്ടു പ്രേമയങ്ങളും പാസ്സാക്കെപ്പട്ട േരഖകളും തമ്മിലു�
ള്ള മൗലികമായ വ്യത്യാസങ്ങേളാ പരിേശാധിച്ചാൽ
ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ട
ഔേദ്യാഗികപ്രേമയത്തിെല നിയമനങ്ങെള മൗലികമാ�
യി മാറ്റാനുതകുന്ന യാെതാരു േഭദഗതിയും ഞാനവത�
രിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എെന്തന്നാൽ, പാർട്ടിേകാൺഗ്രസ്സിനുമുമ്പു
നടന്ന കണ്ണൂർ സേമ്മളനത്തിൽ ഞാനും അച്ചുതേമേനാ�
നും കൂടി അവതരിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രേമയേത്താട് അടി�
സ്ഥാനപരമായി േയാജിക്കുന്ന ഒരു പ്രേമയമായിരുന്നു
അത്. ഇത്രയും വസ്തുതകളിൽ നിന്നുതെന്ന വിജയവാ�
ഡാേകാൺഗ്രസ്സിെന്റ നിഗമനങ്ങെള മൗലികമായി തി�
രുത്താൻ േവണ്ടി ഉറെക്ക ചിന്തിേയ്ക്കണ്ട ആവശ്യം എനി�
ക്കല്ല േനരിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നു വ്യക്തമേല്ല?
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1 േലഖനത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം

‘േദശാഭിമാനി’ വാർഷികപതിപ്പിൽ ഞാെനഴുതിയ
േലഖനം വിജയവാഡാേകാൺഗ്രസ്സിെന്റ തീരുമാനങ്ങ�
െള വിശദീകരിക്കാൻേവണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നില്ല. 1962
ഒേക്ടാബർ 27 — െല ‘പീപ്പിൾസ് െഡയ്ലി’ യിൽ പ്ര�
സിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ട ‘െനഹ്റുവിെന്റ തത്വശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റി
കൂേറക്കൂടി’ എന്ന േലഖനത്തിലൂെട ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘ�
ടനയുെട മൗലികസ്വഭാവെത്ത വികൃതമാക്കി ചിത്രീക�
രിച്ചുെകാണ്ടു ൈചനയിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർ
പ്രചരിപ്പിച്ച െസേക്ടരിയൻ ആശയങ്ങൾ തികച്ചും െത�
റ്റാെണന്നും വിജയവാഡാേകാൺഗ്രസ്സിലും അതിനുേശ�
ഷം കൂടിയ നാഷണൽ കൗൺസിൽ േയാഗങ്ങളിലും
വച്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച ആശയങ്ങ�
ളുമായി അവ ഒട്ടുംതെന്ന െപാരുത്തെപ്പടുന്നിെല്ലന്നും
സർേവ്വാപരി അവ മാർക്സിസത്തിനുതെന്ന എതിരാ�
െണന്നും സ്ഥാപിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു എെന്റ ഉേദ്ദ�
ശ്യം. ഞാെനഴുതി:

“സ്വാതന്ത്ര്യേത്തയും പരമാധികാരേത്തയും ഉറപ്പി�
ക്കുവാനും സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി ൈകവരുത്തുവാനും
സഹായിക്കുന്ന േചരിേചരാനയം, വ്യവസായവത്കര�
ണം, െപാതുേമഖല മുതലായ പരിപാടികൾക്കു പിന്തു�
ണനൽകുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാെരല്ലാം ബൂർഷ്വാഗവൺ�
െമന്റിെന്റ ഏജന്റുകളായ റിവിഷണിസ്റ്റുകളാെണന്നു
പുലയാട്ടു പറയുകയും അേതസമയത്തു തെന്ന മുത�
ലാളിേത്തതരമാർഗെത്തപ്പറ്റിയും േസാഷ്യലിസെത്ത�
പ്പറ്റിയും െനടുെനടുങ്കൻ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയും
െചയ്യുന്നവരുെട മാർക്സിസം എന്തു മാർക്സിസമാണ്?

ഞാെനഴുതിയതു ശരിയേല്ല? േചരിേചരാനയം, വ്യവ�
സായവത്കരണം, െപാതുേമഖല തുടങ്ങിയ േകാൺ�
ഗ്രസ് ഗവൺെമന്റിെന്റ പരിപാടികെള പിന്താങ്ങണ�
െമന്നേല്ല, അേതാ അവെയ എതിർക്കണെമന്നാേണാ,
വിജയവാഡാപ്രേമയം ആവശ്യെപ്പടുന്നത്?



       

2 എന്താണുെതറ്റ്

േകാൺഗ്രസ്സ് ഗവൺെമന്റിെന്റ ഇത്തരം മൗലികനയ�
ങ്ങെള എതിർക്കുന്നതു കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ല. വലതുപക്ഷ�
പിന്തിരിപ്പന്മാരാണ്. ‘ഇന്ത്യയുെട മൗലികനയങ്ങളുെട
േനർക്കുള്ള വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരുെട ആക്രമണ�
മാണ് ഇന്നു നെമ്മ േനരിട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും
വലിയ ഭീഷണി’ എന്നും ‘ഇതത്ര വലിെയാരാപെത്താ�
ന്നുമെല്ലന്നും നിലവിലുള്ള േകാൺഗ്രസ്സുഭരണമാണ്
ജനങ്ങളുെട ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്നും കരുതുന്നവർ
വിഡ്ഢികളുെട സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നും
ഞാെനഴുതി. ഇതിെലന്താണ് െതറ്റ്?

വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണിയുെട
േനർക്ക് വിരൽചൂണ്ടുകമാത്രമല്ല വിജയവാഡാപ്രേമയം
െചയ്യുന്നത്. ആ ഭീഷണിെയ തടയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങെള�
പ്പറ്റിയും അതു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. വായിക്കുക:

“വലതുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പന്മാരിൽനിന്നുള്ള അപകടത്തി�
െനതിരായി, ആ അപകടത്തിെന്റ ഗൗരവെത്തക്കുറിച്ച്
പുേരാഗമനചിന്താഗതിക്കാരായ േകാൺഗ്രസ്സുേനതാ�
ക്കന്മാരുൾെപ്പെടയുള്ള േകാൺഗ്രസ്സുകാർക്കു േബാധമു�
ണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടും േകാൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളുേടയും
െപാതുേവ അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്ന ആശയങ്ങളുേടയുമടി�
സ്ഥാനത്തിൽ അവരുെട ഭാഷയിൽത്തെന്ന അവെര
സമീപിച്ചുെകാണ്ടും നാം ദൃഢവും നിരന്തരവുമായ സമ�
രം നടേത്തണ്ടതുണ്ട്. വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരുെട
പ്രേലാഭനപരമായ െപാള്ളമുദ്രാവാക്യങ്ങെള-ഈ മു�
ദ്രാവാക്യങ്ങൾെകാണ്ടാണ് അവർ െപാതുജനസംതൃ�
പ്തിെയ ഉപേയാഗെപ്പടുത്താൻ േനാക്കുന്നത് — നാം തു�
റന്നു കാണിേക്കണ്ടതുണ്ട്. കടുത്ത പിന്തിരിപ്പൻപാർ�
ട്ടികളുെട മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കും അടവുകൾെക്കതിരാ�
യും നമ്മുെട വിേദശനയത്തിെന്റയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാ�
ഷ്ട്രങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുെട സഹകരണത്തിെന്റയും േന�
െര നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾെക്കതിരായും സമാധാ�
നേത്തയും നമ്മുെട േദശീയതാൽപര്യങ്ങേളയും സംര�
ക്ഷിക്കാൻേവണ്ടിയും െപാതുേമഖലയുെടയും മറ്റും േന�
െര അവർ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾെക്കതിരായും
നാം നമ്മുെട സ്വാധീനത്തിലുള്ള ബഹുജനങ്ങെള പ്ര�
വർത്തനത്തിലിറക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം; ഈ ആവ�
ശ്യത്തിനായി നാം േകാൺഗ്രസ്സുകാരുേടയും േകാൺ�
ഗ്രസ്സു സംഘടനകളുേടയും സഹകരണം േതടുകയും
േവണം”. (രാഷ്ട്രീയപ്രേമയം, മലയാളതർജ്ജമ േപജ്
42–43).



       

3 വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരും
േകാൺഗ്രസ്സും

വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരുെട ആക്രമണെത്ത െചറു�
േക്കണ്ടതാവശ്യമാെണന്നു സമ്മതിക്കുകയും അേതസ�
മയത്തുതെന്ന േകാൺഗ്രസ്സുകാരുമായി ബന്ധങ്ങളൂട്ടി�
വളർത്തുന്നതു െതറ്റാെണന്നു വാദിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
നിലപാടിേനാട് വിജയവാഡാ േകാൺഗ്രസ്സ് േയാജിക്കു�
ന്നില്ല. േകാൺഗ്രസ്സ് ഗവൺെമന്റിെന്റ ജനവിരുദ്ധനയ�
ങ്ങളാണ് വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരുെട വളർച്ചെയ
സഹായിച്ചത് എന്നും വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാർക്കും
േകാൺഗ്രസ്സ് ഗവൺെമന്റിെന്റ ജനവിരുദ്ധനയങ്ങൾ�
ക്കും എതിരായി ഒപ്പം സമരംനടത്തുന്നതിനുേവണ്ടി
സ്വന്തം സംഘടനേയാടുള്ള കൂറുകാരണം നിശ്ചലരാ�
യിത്തീർന്ന േകാൺഗ്രസ്സുകാെര കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�
യുെട േനതൃത്വത്തിൽ െകാണ്ടുവരണെമന്നും േകാൺ�
ഗ്രസ്സുേനതൃത്വത്തിെന്റ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ വായാ�
ടിത്തെത്ത ശക്തിയായി, തുറന്നുകാണിക്കുകയാണ്
അതിനുള്ള മാർഗ്ഗെമന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങെള പാർ�
ട്ടിേകാൺഗ്രസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. േകാൺഗ്ര�
സ് സംഘടനേയാടു കൂറുള്ള േകാൺഗ്രസ്സുകാരുമായും
േകാൺഗ്രസ്സു സംഘടനകളുമായും േയാജിക്കണെമ�
ന്നാണ് പാർട്ടി സേമ്മളനം ആവശ്യെപ്പട്ടത്. പ്രേമയം
പറയുന്നതിങ്ങെനയാണ്:

“രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും പാർ�
ലിെമന്ററി ജനാധിപത്യേത്തയും വിേദശനയേത്ത�
യും െപാതുേമഖലേയയും കാർഷികപരിഷ്കരണങ്ങ�
േളയും മറ്റും കാത്തുരക്ഷിക്കാനും േവണ്ടിയുള്ള സമര�
ത്തിൽ പെങ്കടുക്കാനിടയുള്ള ബന്ധുശക്തികെളന്ന
നിലയ്ക്കും നമ്മുെട സുഹൃത്തുക്കെളന്ന നിലയ്ക്കും േവണം
നാം േകാൺഗ്രസ്സിനകത്തുള്ള ജനാധിപത്യവാദികേള�
യും സാധാരണ േകാൺഗ്രസ്സുകാേരയും വീക്ഷിക്കാൻ.
നമ്മുേടത് സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒരു സമീപനമായിരി�
ക്കണം. േകാൺഗ്രസ്സ് പുേരാഗമനപരമായ പ്രഖ്യാപ�
നങ്ങൾ നടത്തുേമ്പാൾ നാമവെയ ചുമ്മാ ‘തുറന്നുകാ�
ട്ടി’യാൽ േപാരാ; ഐക്യം ഊട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതിനുേവ�
ണ്ടി അവെയ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയാണു േവണ്ടത്”.
(രാഷ്ട്രീയപ്രേമയം ഇംഗ്ലീഷുപതിപ്പ് േപജ് 30)

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്കു പരിശ്രമിച്ചാൽ വലതുപക്ഷ�
പിന്തിരിപ്പന്മാെര േതാൽപിക്കാൻ കഴിയുേമാ; തീർച്ച�
യായും കഴിയില്ല. േകാൺഗ്രസ്സുകാരുമായുള്ള ഐക്യം
ഊട്ടിവളർത്താെത പ്രബലങ്ങളായ ആ കറുത്ത ശക്തി�
കെള െചറുക്കുക സാധ്യമെല്ലന്ന് പാർട്ടിേകാൺഗ്രസ്സ്
അംഗീകരിച്ച റിേപ്പാർട്ടിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വായി�
ച്ചുേനാക്കൂ:

“േകാൺഗ്രസ്സുകാരുമായി ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിവളർ�
ത്താെതയും അവരുെട പിന്തുണ േനടാെതയും നമു�
ക്ക് ഇന്ത്യയുെട വിേദശനയെത്ത കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ
കഴിയുേമാ? െപാതുേമഖലെയ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയു�
േമാ? പാർലിെമന്ററി വ്യവസ്ഥെയ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ
സാധിക്കുേമാ? അവരുമായി സഹകരിക്കാെത നമു�
ക്ക് സാമുദായികവാദത്തിെനതിരായി ഫലപ്രദമായി
േപാരാടാൻ കഴിയുേമാ? കഴിയുകയില്ല എന്നു വ്യക്ത�
മാണ്? (അജയേഘാഷ് േലഖനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും,
ഇംഗ്ലീഷുപതിപ്പ് േപ. 243-44).



       

4 മുന്നണിയുെട ലക്ഷ്യം

അടിയന്തിരമായ േദശീയജനാധിപത്യകടമകൾ പൂർ�
ത്തിയാക്കാനും അതിന്നത്യാവശ്യമായ ഒരു േദശീയ�
ജനാധിപത്യമുന്നണി െകട്ടിപ്പടുക്കാനും േവണ്ടിയുള്ള
സമരത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് വല�
തുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാർെക്കതിരായ സമരെത്ത പാർ�
ട്ടിേകാൺഗ്രസ്സ് വീക്ഷിച്ചത്. “നമ്മുെട വിേദശനയെത്ത
സംരക്ഷിക്കുകയും ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
രാജ്യങ്ങളുമായും ആേഫ്രാ-ഏഷ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായും കൂ�
ടുതൽ ഉറ്റബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടും
വിേദശമൂലധനത്തിെന്റ ഇനിയുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റെത്ത
തടഞ്ഞുെകാണ്ടും േദശസാൽക്കരണത്തിലൂെട നമ്മുെട
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിെല മർമ്മപ്രധാനമായ തുറകളിൽ
വിേദശമൂലധനത്തിനുള്ള പിടിെയ ക്രേമണ നീക്കം െച�
യ്തുെകാണ്ടും െപാതുേമഖലെയ ത്വരിതമായി വിപുലീക�
രിച്ചുെകാണ്ടും നമ്മുെട േദശീയസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത കൂടുതൽ
സുദൃഢമാക്കുക, െപാതുേമഖലയ്ക്ക് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ
ആധിപത്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥാപന�
ങ്ങളും ബാങ്കുകളും േദശസാൽക്കരിക്കുക. േസ്റ്ററ്റ് േമഖ�
ലെയ ജനാധിപത്യനിയന്ത്രണത്തിൽ െകാണ്ടുവരിക�
യും അഴിമതി, കാര്യക്ഷമതാക്കുറവ്, ദുർവ്യയം എന്നി�
വെയ്ക്കതിരായി െപാരുതുകയും, െപാതുേമഖലയിൽ കൂടു�
തൽ ഘനവ്യവസായങ്ങളും അടിസ്ഥാന വ്യവസായങ്ങ�
ളും ആരംഭിക്കുകയും െചയ്യുക; കാർഷിേകാൽപാദനം
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി കർഷകജനതയ്ക്ക് യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ നന്മ ലഭിക്കുകയും കൃഷിക്കാരുെട േമലുള്ള
കനത്തഭാരം ലഘൂകരിക്കുകയും നിലത്തിൽ കൂടുതൽ
മൂലധനനിേക്ഷപം സാധ്യമാക്കുകയും െചയ്യുന്ന കാർ�
ഷികപരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക; പ്രധാനമായും
ധനികരുെടേമൽ ഭാരം ചുമത്തുന്നതരത്തിലുള്ള നീതി�
പൂർവ്വകമായ ഒരു നികുതിഘടന നടപ്പിലാക്കുക; എല്ലാ
െതാഴിലാളികൾക്കും മറ്റു ജീവനക്കാർക്കും മിനിമംകൂലി�
യും വിലസൂചികയുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തുന്ന തരത്തിലു�
ള്ള ക്ഷാമബത്ത നിരക്കുകളും നിർണ്ണയിക്കുക, ജനങ്ങ�
ളുെട ജീവിതനിലവാരം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുക, മർദ്ദനനി�
യമങ്ങൾ റദ്ദുെചയ്യുക, പൗരാവകാശങ്ങൾക്കു പരിപൂർ�
ണ്ണമായ ഉറപ്പുണ്ടാക്കുക; ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവികളുെട
അധികാരങ്ങൾ പരിമിതെപ്പടുത്തുക; േസ്റ്ററ്റുകൾക്കും തി�
രെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട പ്രാേദശിക സഭകൾക്കും കൂടുതൽ
അധികാരങ്ങൾ നൽകുക, ജനാധിപത്യെത്ത വിപുല�
മാക്കുക” (പ്രേമയം മലയാള തർജ്ജമ േപജ് 41-42)
ഇെതാെക്കയാണ് നമ്മുെട േദശീയജനാധിപത്യകടമ�
കൾ.

ഈ േദശീയജനാധിപത്യകടമകളുെട നിർവ്വഹണ�
ത്തിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിേനാ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�
േക്കാ മാത്രമല്ല താൽപര്യമുള്ളത്. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ�
ത്തിെനന്നേപാെല േദശീയബൂർഷ്വാസിക്കും കമ്യൂണിസ്റ്റു�
കാർെക്കന്നേപാെല േകാൺഗ്രസ്സുകാർക്കും ആവശ്യ�
മായ പരിപാടികളാണിവ. എെന്തന്നാൽ ‘ഇവ േദശീ�
യജനാധിപത്യ കടമകളാണ്. ഇവ നമ്മുെട ജനങ്ങൾ
ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിേന്റയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമാ�
ണ്; അവയിൽ മിക്കതും ഒരുപിടി പിന്തിരിപ്പൻ കുത്തക�
മുതലാളികെളാഴിെകയുള്ള േദശീയ ബൂർഷ്വാസികളുെട
തെന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുേയാജ്യമാ�
ണ്. േദശീയപുനരുത്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുെടെയ�
ല്ലാം േയാജിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട നടപ്പിലാക്കാൻ
കഴിയുന്നതാണ് ഇവ”. (ടി. േപജ് 42)



       

5 മുന്നണിയിെല പങ്കാളികൾ

അേപ്പാൾ േദശീയജനാധിപത്യകടമകൾ പൂർത്തിയാ�
ക്കാൻ േവണ്ടി െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പടുന്ന േദശീയജനാധിപ�
ത്യമുന്നണിയിൽ െതാഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും
മാത്രമല്ല സ്ഥാനമുള്ളത്. ‘ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ
ഉൾെപ്പടുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും കർഷക�
രും െപറ്റിബൂർഷ്വാസിയും േദശീയബൂർഷ്വാസിയുമാണ്”.
(ടി. േപജ് 35).

േദശീയജനാധിപത്യകടമകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻേവണ്ടി
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും േദശീയബൂർഷ്വാസിയും തമ്മിൽ
ഐക്യമുന്നണി െകട്ടിപ്പടുക്കണെമന്ന പാർട്ടിേകാൺഗ്ര�
സ്സിെന്റ ഈ നിഗമനെത്ത അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റുകാരും േകാൺഗ്രസ്സുകാരും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം
ഊട്ടിവളർേത്തണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതെയ നിേഷധി�
ക്കാൻ കഴിയില്ല. രാഷ്ട്രീയസംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ നാ�
ഷണൽ േകാൺഗ്രസ്സ്. അതുെകാണ്ടു േകാൺഗ്രസ്സിെന
അവഗണിച്ചുെകാണ്ടു ഐക്യമുന്നണി െകട്ടിപ്പടുക്കുക
സാധ്യമല്ല. രാഷ്ട്രീയപ്രേമയം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു:

‘നമ്മുെട നാടിെന്റ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ വളെരേയെറ
പ്രധാനമായ ഘടകമാണ് േകാൺഗ്രസ്സ്. േദശീയസ്വാ�
തന്ത്ര്യത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള സമരെത്ത നയിക്കുന്നതി�
ലും െനഹ്റുവിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ േദശീയസ്വാതന്ത്ര്യം
ദൃഢീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികെളടുക്കുന്നതിലും
അതു വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്കിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ േനാക്കു�
േമ്പാൾ ഇതിൽ അത്ഭുതെപ്പടാനില്ല. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ
സ്വാധീനശക്തി, സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലേത്തക്കാൾ
കുറവാെണന്നിരിക്കിലും, വമ്പിച്ചതും വിപുലവുമാണ്.
കർഷകർക്കിടയിലും ൈകേവലക്കാർക്കിടയിലും ബു�
ദ്ധിജീവികൾക്കിടയിലും മറ്റുമായി അതു വ്യാപിച്ചുകി�
ടക്കുന്നു. െനഹ്റുവിെന്റ സ്വാധീനശക്തി ഇതിലും വി�
പുലമാണ്. ഇന്ത്യൻ പരിതഃസ്ഥിതിയുെട ഈ വലിയ
യാഥാർത്ഥ്യെത്ത അവഗണിച്ചുെകാണ്ട് നമുക്ക് േദശീ�
യജനാധിപത്യമുന്നണി പടുത്തുയർത്താനാവില്ല’. (ടി.
േപ. 86).

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും കർഷകരും തമ്മിലുള്ള സമരസ�
ഖ്യമായിരിക്കണം േദശീയജനാധിപത്യമുന്നണിയുെട
അടിത്തറ എന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം ഇന്ത്യയ്ക്കും ബാ�
ധകമാണ്. “േദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം േനടുകയും അതു കാ�
ത്തുരക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുന്നതിലും ദൂരവ്യാപകങ്ങളായ
ജനാധിപത്യപരിവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതി�
ലും സാമൂഹ്യപുേരാഗതിക്കു ഉറപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിലുെമല്ലാം
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും കർഷകരും തമ്മിലുള്ള സഖ്യമാ�
ണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ശക്തി. ഈ സഖ്യമായിരിക്കണം
ഒരു വിപുലമായ േദശീയ ജനാധിപത്യമുന്നണിയുെട
അടിത്തറ” എന്ന േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് സേമ്മളനത്തി�
െന്റ നിഗമനം തികച്ചും ശരിയാണ് (േമാേസ്കാസേമ്മ�
ളന േരഖകൾ ഇംഗ്ലീഷ്പതിപ്പ് േപജ് 29). എന്നാൽ, ഈ
അടിത്തറ െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നെതങ്ങിെനയാണ്? െതാഴി�
ലാളികർഷക ബഹുജനങ്ങെള േയാജിപ്പിച്ചണിനിര�
ത്തുന്നെതങ്ങിെനയാണ്? വർഗ്ഗേബാധമുള്ള െതാഴി�
ലാളികൾേപാലും ഇന്ന് വ്യത്യസ്തസംഘടനകളിലാണ്.
അഖിേലന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മുഖ്യമായ രണ്ടു
േട്രഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളിൽ ഒന്നു കമ്യൂണിസ്റ്റു�
കാരുേടയും മേറ്റത് േകാൺഗ്രസ്സുകാരുേടയും േനതൃത്വ�
ത്തിലാണ്. വിജയവാഡാ പ്രേമയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിക്കുന്നതുേപാെല, “േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ അനുയായിക�
ളായ ബഹുജനങ്ങളും ജനാധിപത്യപ്രതിപക്ഷകക്ഷി�
കളുെട അനുയായികളായ ബഹുജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
വിടവാണ് ജനാധിപത്യേച്ചരിയിെല ഏറ്റവും പ്രധാന�
െപ്പട്ട വിടവ്… ചില േസ്റ്ററ്റുകളിൽ — േകരളം, ആന്ധ്ര,
പശ്ചിമബംഗാൾ — പ്രജാേസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
സ്വാധീനം കുറഞ്ഞേതാടുകൂടി ഏറ്റവും മുഖ്യമായ വിടവ്
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെടയും അനു�
യായികളായ ബഹുജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിടവായിട്ടുണ്ട്
(പ്രേമയം േപജ് 37).



       

6 െതാഴിലാളിവർൈഗ്ഗക്യം

ഈ വിടവു നികത്താനുള്ള ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒരു കണ്ണി
െതാഴിലാളിവർൈഗ്ഗക്യമാണ്. േകാൺഗ്രസ്സുവിേരാധം
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് േട്രഡ് യൂണിയൻ ഐക്യം
െകട്ടിപ്പടുക്കാനാവില്ല. വിപുലമായ ഒരു കർഷകസംഘ�
ടന െകട്ടിപ്പടുക്കുക കൂടുതൽ ദുഷ്കരമായിരിക്കും, എെന്ത�
ന്നാൽ ഇന്ത്യയിെല കൃഷിക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇന്നു
േദശീയബൂർഷ്വാസിയുെട അെല്ലങ്കിൽ േകാൺഗ്രസ്സി�
െന്റ, സ്വാധീനത്തിലാണ്. ഈ ബഹുജനങ്ങെളയാ�
ണേല്ലാ േദശീയജനാധിപത്യമുന്നണിയിൽ അണിനിര�
േത്തണ്ടത്. അതുെകാണ്ടാണ് “സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കും
അവരുമായി കൂട്ടുെകട്ടുകളുണ്ടാക്കുന്ന വൻകിട ബൂർഷ്വാ�
നാടുവാഴിവിഭാഗങ്ങൾക്കും എതിരായ എല്ലാ ജനവി�
ഭാഗങ്ങളുമുൾെക്കാള്ളുന്ന അതിവിപുലമായ ഒരു േദശീ�
യജനാധിപത്യമുന്നണി െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടു മാത്രേമ
ഇന്ത്യയുെട മൗലികനിയമങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ
കഴിയൂ. േകാൺഗ്രസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഐക്യമാണ് ഈ േദ�
ശീയജനാധിപത്യമുന്നണിയുെട കാതൽ” എന്ന് ഞാൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.

േകാൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടിയിൽ പുേരാഗമനവാദികൾ മാത്ര�
േമയുള്ളൂ എെന്നാന്നും ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. ഇന്ത്യ�
യുെട മൗലികനയങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്നവർ
മാത്രമല്ല േകാൺഗ്രസ്സിലുള്ളത്. അവെയ്ക്കതിരായ വലതു�
പക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരുമുണ്ട്. “വൻകിട ബൂർഷ്വാസിേയ�
യും ഫ്യൂഡലിസേത്തയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിലർ
േകാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിലുെണ്ടന്നതു ശരിയാണ്” എന്ന് േദ�
ശാഭിമാനി േലഖനത്തിൽ ഞാൻതെന്ന ഊന്നിപ്പറഞ്ഞി�
ട്ടുണ്ട്. സ: നായനാരുെട ഉദ്ധരണിയും ശരിയാണ്.

“േകാൺഗ്രസ്സുമായി — അതായത് ഇന്നുള്ള േപാല�
െത്ത േകാൺഗ്രസ്സുസംഘടനയുമായി — െപാതുവിൽ
ഐക്യമുന്നണി ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാെമന്നു ഇതിൽ നിന്നും
സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുെട ബന്ധങ്ങൾ അനിവാര്യമായും
ഐക്യത്തിെന്റതും സമരത്തിെന്റയുമായ ബന്ധങ്ങളാ�
യിരിക്കാം; േകാൺഗ്രസ് െമാത്തത്തിൽ േദശീയബൂർ�
ഷ്വാസിയുെട — വലതുപക്ഷവിഭാഗം ഉൾെപ്പെടയുള്ള
വക്താവാണ്. അതിനു പുറേമ, സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുേശ�
ഷം, േദശീയസമരെത്ത എതിർത്ത — ചില പിന്തിരി�
പ്പൻ ശക്തികളും — ഭൂപ്രഭുക്കളും മറ്റും — അതിൽ േചർ�
ന്നിട്ടുണ്ട്. വൻകിട ബിസിനസ്സുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾമൂലം
പഴയ േനതാക്കളിൽ പലരും ദുഷിച്ചുേപായിട്ടുണ്ട്. ഇവ�
െയല്ലാംതെന്ന േകാൺഗ്രസ്സിെന്റയും അതിെന്റ ഗവൺ�
െമന്റുകളുേടയും പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രതിബിംബി�
ക്കുന്നു. അേതസമയം േകാൺഗ്രസ്സിെന മറ്റു വലതുപ�
ക്ഷപാർട്ടികേളാടു തുല്യമായികരുതുന്നതും വലിെയാരു
െതറ്റായിരിക്കും. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ പ്രഖ്യാപിതനയങ്ങ�
ളിൽ പലതും നടപടികളിൽ ചിലതും — വിേദശനയം,
െപാതുേമഖല, മേതതരത്വം മുതലായവ ഇന്നെത്ത സാ�
ഹചര്യത്തിൽ പുേരാഗമനപരങ്ങളാണ്. (പ്രേമയം േപ�
ജ് 37).

“ഇങ്ങിെന േകാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിൽ വിവിധജനവിഭാഗ�
ങ്ങളുെട വ്യത്യസ്തതാൽപര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടന�
ങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ചിലേപ്പാഴവ ഇടതുപക്ഷവും, വലതുപ�
ക്ഷവും തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങളുെട രൂപം ൈകെക്കാള്ളു�
ന്നു. (േദശാഭിമാനി വാർഷികപ്പതിപ്പ് േപജ് 11).



       

7 അകത്തുംപുറത്തും

േകാൺഗ്രസ്സിനു പുറത്തു മാത്രമല്ല അകത്തും വലതുപ�
ക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരുണ്ട്. പേക്ഷ, േകാൺഗ്രസ്സിനകത്തും
പുറത്തുമുള്ള ആ പിന്തിരിപ്പന്മാെര െചറുത്തുെകാണ്ട് െക�
ട്ടിപ്പടുക്കെപ്പടുന്ന േദശീയജനാധിപത്യമുന്നണിയിൽ ഭാ�
ഗഭാക്കുകളാേകണ്ട മുഖ്യശക്തികളും േകാൺഗ്രസ്സിനു�
ള്ളിലാണ്. അവരുമായി ഐക്യം ഊട്ടിവളർത്താൻ മടി�
ക്കുന്നവരുെട േദശീയജനാധിപത്യമുന്നണി ഉള്ളുെപാ�
ള്ളയായ ഒരു പദപ്രേയാഗം മാത്രമായിരിക്കും. വിജയ�
വാഡപ്രേമയം ഊന്നിപ്പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക:

“വലതുപക്ഷശക്തികളിൽ വലിെയാരുഭാഗം േകാൺ�
ഗ്രസ്സിനകത്താണ്. അേതസമയത്തുതെന്ന നമ്മുെട
സഖ്യശക്തികളാേവണ്ടവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും േകാൺ�
ഗ്രസ്സിനകത്തുതെന്നയാണ്”.

“പല േകാൺഗ്രസ്സു േനതാക്കളും സമാധാനത്തിെന്റ േച�
രിേചരാനയത്തിെന്റതുമായ വിേദശനയെത്ത ആത്മാർ�
ത്ഥമായി പിന്താങ്ങുന്നിെല്ലന്നതു സത്യമാണ്. പേക്ഷ,
അതിെന പിന്താങ്ങുകയും അതിെന സംരക്ഷിക്കണ�
െമന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്യുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും
പി.എസ്.പി.യ്ക്കകേത്താ മേറ്റെതങ്കിലും ഇടതുപക്ഷപാർ�
ട്ടിയ്ക്കകേത്താ അല്ല കാണെപ്പടുന്നത്. േകാൺഗ്രസ്സിന�
കേത്താ െനഹ്റുവിെന്റ സ്വാധീനശക്തിയിൽെപട്ടവർ�
ക്കിടയിേലാ ആണവരുള്ളെതന്നും അതുേപാെലതെന്ന
സത്യമാണ്. േകാൺഗ്രസ്സിനകത്തുള്ളവരിൽ പലരും
െപാതുേമഖലെയ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, അതു�
േപാെലത്തെന്ന േനരായ വസ്തുത, െപാതുേമഖലെയ
സംരക്ഷിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യണെമന്നാ�
ഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവുമധികംേപരും േകാൺഗ്രസ്സി�
നുള്ളിലാെണന്നതാണ്. സമുദായവാദെത്ത സംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം, അത് േകാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിൽ ആഴത്തിൽ
നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുെണ്ടന്നതിൽ സംശയത്തിനിടമില്ല.
പേക്ഷ, ജബൽപ്പൂരിെല സംഭവങ്ങളിൽ െനഹ്റു മാത്രമ�
ല്ല, മറ്റു പല േകാൺഗ്രസ്സുകാരുമാണ് ഇടതുപക്ഷപാർട്ടി�
കളുെട പല േനതാക്കേളക്കാളും വളെരയധികം സങ്കട�
െപ്പട്ടത് എന്നതും ശ്രേദ്ധയമാണ്.

“ഇന്ത്യയുെട വിേദശനയേത്തയും െപാതുേമഖലേയയും
പാർലിെമന്ററി വ്യവസ്ഥേയയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു�
േവണ്ടി, സമുദായവാദത്തിെനതിരായി ഫലപ്രദമായ
സമരം നടത്തുന്നതിനുേവണ്ടി, േകാൺഗ്രസ്സുകാരുമാ�
യി നാം ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിേക്കണ്ടതാവശ്യമാ�
ണ്”. (പ്രേമയം േപജ് 38)

അവസാനമായി േകാൺഗ്രസ്സുമായി ഐക്യമുണ്ടാക്കു�
ന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം േദശീയജനാധിപത്യമുന്നണി െക�
ട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുകൂടി ഇവിെട വ്യക്തമാ�
േക്കണ്ടതുണ്ട്. “നമ്മുെട ബന്ധങ്ങൾ അനിവാര്യമായും
ഐക്യത്തിേന്റതും സമരത്തിേന്റതുമായ ബന്ധങ്ങളാ�
യിരിക്കും” (പ്രേമയം േപജ് 37). എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
േകാൺഗ്രസ്സിനു പുേരാഗമനവശമുണ്ട്. േദശീയബൂർഷ്വാ�
സി വസ്തുനിഷ്ഠമായി സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വത്തിനും ഫ്യൂഡ�
ലിസത്തിനും എതിരാെണന്നുള്ളതു ശരിതെന്ന. പേക്ഷ,
അേതസമയത്തുതെന്ന ചിലേപ്പാെഴല്ലാം ആ പിന്തി�
രിപ്പൻ വർഗ്ഗങ്ങളുമായി സന്ധിെചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു.
അതുെകാണ്ട് മൗലികനയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യ�
ത്തിൽ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും, വിട്ടുവീഴ്ചകളുമുണ്ടായിത്തീരുന്നു.
മാത്രമല്ല, സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും ഫ്യൂഡലിസത്തിനുെമ�
തിരായി േപാരാടുേമ്പാൾതെന്ന േദശീയ ബൂർഷ്വാസി
സാമാന്യജനങ്ങൾെക്കതിരായ പല നടപടികൾ ൈക�
െക്കാള്ളുന്നു. സ്വതന്ത്രസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടു�
ക്കുേമ്പാൾതെന്ന അവർ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗങ്ങളുേടയും
മറ്റു മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങളുെടയും േമൽ കൂടുതൽ ഭാ�
രങ്ങളർപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തിെന്റ സാമ്പത്തികജീവിത�
ത്തിൽ സ്വന്തം നിലയുറപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതി�
െനപ്പറ്റി ‘നവയുഗം’ വാർഷികപ്പതിപ്പിൽ ഞാെനഴുതിയ
േലഖനത്തിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ
പ്രേമയത്തിെന്റ 8-ാം േപജിൽ നിന്നും 33-ാം േപജിൽനി�
ന്നുമുള്ള നായനാരുെട ഉദ്ധരണി ശരിയാണ്. പേക്ഷ,
പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളുെട കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ദൗർ�
ബല്യങ്ങളുള്ളത്. െപാതുേമഖലാരംഗത്തിൽേപ്പാലും കു�
ത്തകമുതലാളികൾക്കു നൽകെപ്പടുന്ന സൗജന്യങ്ങൾ,
വിേദശമൂലധനേത്താടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചകൾ, െതാഴിലില്ലായ്മ�
യ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, കൃഷിയിെല
അർദ്ധസ്തംഭനാവസ്ഥ, സമ്പത്തും ദാരിദ്ര്യവും തമ്മിലു�
ള്ള അകൽച്ച. “വികസനത്തിെന്റ മുഖ്യമായ ഭാരം സാ�
ധാരണക്കാരെന്റ ചുമലിലർപ്പിക്കുകയും പ്രധാനമായ
േനട്ടങ്ങൾ തട്ടിെയടുക്കാൻ ധനികന്മാർക്കു സൗകര്യം
നൽകുകയും െചയ്യുന്നതരത്തിലുള്ള” ധനസംഭരണസ�
മ്പ്രദായങ്ങൾ, വിലവർദ്ധനവും നികുതിവർദ്ധനവും, വി�
േദശനയത്തിൽേപ്പാലും ചിലേപ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാ�
ട്ടങ്ങൾ — ഇെതല്ലാം േദശീയ ബൂർഷ്വാനിലപാടുകളു�
െട ദൗർബല്യങ്ങളാണ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുെട
താൽപര്യങ്ങൾെക്കതിരായ ഇത്തരം ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളു�
െടയും ദൗർബല്യങ്ങളുെടയും െതറ്റായ നയങ്ങെളയും
എതിർത്തുേതാൽപ്പിേക്കണ്ടത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത
ഒരു കടമയാണ്. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും േദശീയബൂർഷ്വാ�
സിയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമുന്നണി വർഗ്ഗസമരങ്ങളുെട
നിേഷധമല്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും േകാൺഗ്രസ്സുകാരും
തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ഊട്ടിവളർത്തണെമന്നു പറയുന്ന�
തിെന്റ അർത്ഥം ഗവൺെമന്റിെന്റ ജനവിരുദ്ധനയങ്ങ�
െള എതിർക്കാതിരിക്കുക എന്നല്ല; േദശീയ ബൂർഷ്വാഗ�
വൺെമന്റിെന്റ വാലിൽ തൂങ്ങുക എന്നല്ല, മറിച്ച് ജനാ�
ധിപത്യപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള ഗവൺെമന്റി�
െന്റ നയത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ എല്ലാറ്റിേനയും
സംരക്ഷിക്കാനും ശക്തിെപ്പടുത്താനും േവണ്ടിയുള്ള ജന�
ങ്ങെള േദ്രാഹിക്കുകയും സാമ്പത്തികവികാസത്തിെന്റ
േവഗതെയ പിേന്നാക്കം വലിക്കുകയും െചയ്യുന്ന അത്ത�
രം ഗവൺെമന്റുനയങ്ങെള എതിർക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള
ആ നയങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും ഇടതുപക്ഷേത്തയ്ക്കുള്ള ഒരു
നീക്കം സാധിക്കുന്നതിനും േവണ്ടിയുള്ള ഐക്യമായിരി�
ക്കും അത്. (പ്രേമയം േപജ് 35).



       

8 രണ്ടുതരംസമരങ്ങൾ

അേപ്പാൾ, േദശീയജനാധിപത്യമുന്നണി െകട്ടിപ്പടുക്കു�
േമ്പാൾ രണ്ടുതരം സമരങ്ങൾ നടേത്തണ്ടിവരുന്നു. വല�
തുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പന്മാർെക്കതിരായ സമരവും േകാൺ�
ഗ്രസ്സിനും േകാൺഗ്രസ്സ് ഗവൺെമന്റിനുെമതിരായ സമ�
രവും. പേക്ഷ ഈ രണ്ടു സമരങ്ങളും ഒരുേപാെലയുള്ള�
വയല്ല. ഒന്നാമേത്തത് ഇന്നെത്ത കാലഘട്ടത്തിെല പ്ര�
ധാനശത്രുക്കൾെക്കതിരായ സമരമാണ്. രണ്ടാമേത്ത�
താകെട്ട, േദശീയജനാധിപത്യമുന്നണിയിൽ പെങ്കടുക്കു�
ന്നവേരാ പെങ്കടുക്കാനിടയുള്ളവേരാ ആയ സുഹൃത്തു�
ക്കളുെടയും സഖ്യശക്തികളുെടയും െതറ്റായ നയങ്ങൾ
തിരുത്താൻ േവണ്ടിയുള്ള സമരമാണ്. അതുെകാണ്ട്
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റയും ഗവൺെമന്റിേന്റയും നയങ്ങെള
എതിർക്കുകയും അതിെനതിെര േപാരാടുകയും െചയ്യു�
േമ്പാൾത്തെന്ന കഴിയുന്നിടെത്താെക്ക വലതുപക്ഷ�
ത്തിൽെപ്പട്ടവരുെട േനർക്ക് എതിർപ്പ് േകന്ദ്രീകരിക്ക�
ണം (പ്രേമയം േപജ് 40). എെന്തന്നാൽ നമ്മുെട സമ�
രത്തിെന്റ അടിത്തറ വിപുലമാേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യ�
കതയുെടയും ഇനിയേങ്ങാട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിെന്റ വിപ�
രീതസ്വഭാവത്തിേന്റയും െവളിച്ചത്തിൽ േകാൺഗ്രസ്സി�
നകത്തുള്ള ജനാധിപത്യവാദികളും േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ
സ്വാധീനതയിലുള്ള ബഹുജനങ്ങളുമായി ബന്ധങ്ങൾ
ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അേങ്ങയറ്റം പരിശ്രമിക്കു�
കെയന്നത് മുെമ്പന്നേത്തക്കാളും ആവശ്യമായിത്തീർ�
ന്നിരിക്കുന്നു. (പ്രേമയം േപജ് 29).

ഇന്നെത്ത അടിയന്തിരേദശീയകടമകൾ പൂർത്തിയാ�
ക്കാൻേവണ്ടിയുള്ള പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിലൂെട മാത്രേമ കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു സ്വയം ശക്തിെപ്പടാൻ കഴിയൂ. േദശീ�
യജനാധിപത്യകടമകൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒഴിച്ചുകൂ�
ടാനാവാത്ത ഒരു ഉപാധിയാണ് വിപുലമായ േദശീയജ�
നാധിപത്യമുന്നണി. േദശീയജനാധിപത്യമുന്നണി െകട്ടി�
പ്പടുക്കണെമങ്കിേലാ, േകാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഐക്യം
കൂടിേയ കഴിയൂ. ഈ വസ്തുതെയ നിേഷധിക്കുന്നവർക്കു
തങ്ങൾ വിജയവാഡാപ്രേമയെത്ത അനുകൂലിക്കുന്നവ�
രാെണന്നു എങ്ങിെന അവകാശെപ്പടാൻ കഴിയും?

നവയുഗം 3 — 8-1963.



       

െ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 10

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. െലനിനും ഭരണകൂടെത്തപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തവും
2. മാർക്സിസവും വർഗ്ഗസമരവും
3. മാർക്സിസവും മതവും
4. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
5. ലക്ഷ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും
6. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവുേമാ?
7. േകാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഐക്യം കൂടിേയ കഴിയൂ
8. നാഷണൽ കൗൺസിലിെന്റ തീരുമാനങ്ങൾ
9. ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ള ൈചനയുെട വിശകലനം

10. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമക്കുറിപ്പ്
11. ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ്
12. വർഗ്ഗീയത ഭൂതകാലത്തിെന്റ ൈപതൃകം
13. േജാർജ്ജ് ലൂക്കാച്ച്
14. സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
15. രാഹുൽജി
16. ശ്രീനാരായണഗുരു

െ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

5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5

6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6

7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7

8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8

9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9

10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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