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8
നാഷണൽ കൗൺസിലിെന്റ
തീരുമാനങ്ങൾ
ഒേക്ടാബർ 14—മുതൽ 20 വെര ദൽഹിയിൽ വച്ച് കൂടിയ
നാഷണൽ കൗൺസിൽ േയാഗം ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുെട ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായെത്ത
കുറിക്കുന്നു. കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയങ്ങൾ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു ആശയപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും
സംഘടനാപരമായും കൂടുതലുറച്ച നിലപാടുകെളടുത്തു
െകാണ്ട് മുേന്നറാനാവശ്യമായ സാധ്യതകളും സാഹച
ര്യങ്ങളുമുളവായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്.
1962 ഒേക്ടാബറിെല ൈചനീസാക്രമണം ഇന്ത്യയുെട

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അതിർത്തിഭദ്രതയ്ക്കും എതിരായ
ഒരാക്രമണം മാത്രമായിരുന്നില്ല. അത് േലാകകമ്യൂണി
സ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും മാർക്സിസം, െലനിനിസത്തിനും
ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിക്കും എതിരായ ഒരാക്രമ
ണം കൂടിയായിരുന്നു. ആ ആക്രമണെത്ത ഉപേയാ
ഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാേരയും േകാൺഗ്ര
സ്സിെല ഇടതുപക്ഷക്കാേരയും ഒറ്റെപ്പടുത്താനും ബഹു
ജനപ്രസ്ഥാനങ്ങെള ഛിന്നഭിന്നമാക്കാനും ഇന്ത്യൻ
ജനത വിലപിടിച്ചവയായി കരുതിേപ്പാന്ന എല്ലാ മൂ
ല്യങ്ങേളയും ഇടിച്ചുതകർക്കാനും വലതുപക്ഷ പിന്തി
രിപ്പന്മാർ അേങ്ങയറ്റം പരിശ്രമിച്ചു. േചരിേചരാനയമു
േപക്ഷിച്ച് പാശ്ചാത്യയുദ്ധക്കൂട്ടുെകട്ടുകളിൽ േചർന്നാ
േല ഇന്ത്യക്കു രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് സാമ്രാജ്യവാദികൾ
ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

















1 പരീക്ഷണഘട്ടം
പേക്ഷ, ആ പരീക്ഷണഘട്ടെത്ത തരണം െചയ്യാൻ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചു. 1962 നവംബർ 1-ാം
തീയതി നാഷണൽ കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയ പ്രേമ
യവും അതിെനത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളു
മാണ് വീണ്ടും ശക്തിയാർജ്ജിച്ചു മുേന്നറാൻ പാർട്ടിെയ
സഹായിച്ചത്.
നവംബർ പ്രേമയത്തിൽ മുഖ്യമായി മൂന്നു േകന്ദ്രമുദ്രാവാ
ക്യങ്ങളാണടങ്ങിയിരുന്നത്. രാജ്യരക്ഷയും േദശീൈയ
ക്യവും. സാമ്രാജ്യവാദികളുേടയും വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പ
ന്മാരുേടയും രാജ്യേദ്രാഹനയങ്ങൾെക്കതിരായ സമരം.
ജനങ്ങളുെട താൽപര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻേവണ്ടി
യുള്ള സമരങ്ങൾ. പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ട ഈ മൂന്നു മുദ്രാ
വാക്യങ്ങളും അവയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പാർട്ടിയു
െട പ്രവർത്തനങ്ങളും ശരിയായിരുന്നുെവന്ന് കഴിഞ്ഞ
ഒരു െകാല്ലക്കാലെത്ത സംഭവഗതികൾ െതളിയിച്ചിരി
ക്കുന്നു.
ൈചനീസാക്രമണെത്ത ഒരാപത്തായിട്ടല്ല അവസര
മായിട്ടാണ് സാമ്രാജ്യവാദികളും ഇന്ത്യയിെല വലതു
പക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരും കണ്ടത്. അവർക്ക് ദുഃഖവും
േരാഷവുമല്ല, അതിരുകവിഞ്ഞ ആഹ്ലാദമാണുണ്ടായ
ത്. പേക്ഷ, ആ ആഹ്ലാദം താൽക്കാലികം മാത്രമാ
യിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട ഐക്യത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
അവർക്കു പിന്മാേറണ്ടിവന്നു. ഇന്ത്യയുെട േചരിേചരാന
യെത്ത തകർക്കുവാനവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. കാശ്മീർ പി
ടിെച്ചടുക്കുവാനുള്ള തന്ത്രം ഫലിച്ചില്ല. ആകാശക്കുട കീ
റിേപ്പായി. േവായ്സ് ഓഫ് അേമരിക്കയുമായുള്ള കരാർ
െപാളിഞ്ഞു. വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാെര മുട്ടുെകാടു
ത്തു നിർത്താനുള്ള സാമ്രാജ്യവാദികളുെട യത്നങ്ങൾ
അധികമധികം നിഷ്ഫലമാവാൻ തുടങ്ങി. പട്ടീലിേന്റയും
െമാറാർജിയുേടയും തിേരാധാനം അതിെന്റ സൂചനക
ളാണ്.
േകാൺഗ്രസ്സിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വലതുപക്ഷപിന്തി
രിപ്പന്മാെരല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഒറ്റെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞുെവേന്നാ
അവരുെട ശക്തി ക്ഷയിച്ചുകഴിഞ്ഞുെവേന്നാ കരുതുന്ന
ത് തീർച്ചയായും െതറ്റായിരിക്കും. എങ്കിലും, ഇന്ത്യയിെല
ഭരണാധികാരവൃന്ദേത്തയും ഭരണനയങ്ങേളയും വല
േത്താട്ടു പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപാകാനുള്ള അവരുെട അടവു
കെള തടയാൻ ഇന്ത്യൻജനതയ്ക്കു കഴിയുെമന്നു വ്യക്ത
മായിരിക്കുന്നു. പുേരാഗമനപരമായ നയങ്ങൾക്കുേവ
ണ്ടി േപാരാടാനാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വളർന്നു
െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഈ അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളുളവാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ
സാർവ്വേദശീയസംഭവവികാസങ്ങൾ പ്രേത്യകിച്ചും േസാ
വിയറ്റു യൂണിയെന്റ നിലപാട് വഹിച്ച പങ്ക് െചറുതല്ല.
ഇന്ത്യയും ൈചനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കം
സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കണെമന്നും കൂടിയാേലാ
ചനകൾക്കു വഴിെതളിക്കാൻ േവണ്ടി ൈചന െകാളമ്പു
നിർേദ്ദശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണെമന്നും ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാ
ണ്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയം
െനഹ്റുവിെന്റ ബൂർഷ്വാ ഗവൺെമന്റിന് ഏറാൻമൂളലാ
ണ് എന്ന് കരുതിയവരുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ്കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയും േലാകത്തിെല മറ്റ് ഒട്ടനവ
ധി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി
യുെട നിലപാടിെന ശരിെവച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ
ൈചന േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു ഇത്ര
യധികം ഒറ്റെപ്പട്ട ഒരു സന്ദർഭം മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല.

















2 “ഏറാൻ മൂളികളും

വർഗ്ഗവഞ്ചകന്മാരും”?

അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളുളവാക്കാൻ സഹായിച്ച മെറ്റാ
രു പ്രധാനഘടകം െനഹ്റു, കൃഷ്ണേമേനാൻ, മാളവ്യ
മുതലായവരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള പുേരാഗമനവാദി
കളായ േകാൺഗ്രസ്സുകാരുെട സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധനിലപാ
ടുകളാണ്. ൈചനീസ് േനതാക്കന്മാരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ െന
ഹ്റുവും െമാറാർജിയും തമ്മിലും കൃഷ്ണേമേനാനും പട്ടീലും
തമ്മിലും യാെതാരു വ്യത്യാസവുമില്ല. െനഹ്റു ഗവൺ
െമന്റും േകാൺഗ്രസ്സു പാർട്ടിയാേകയും അേമരിക്കൻ
സാമ്രാജ്യവാദികളുെട ഏജന്റുമാരാണ്. അവരുെട അഭി
പ്രായത്തിൽ രാജ്യരക്ഷയുറപ്പിക്കാനും െകാളമ്പുനിർ
േദ്ദശങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാധാനപരമായ
കൂടിയാേലാചനകളാരംഭിക്കുക എന്ന പരിപാടി നടപ്പി
ലാക്കാനുംേവണ്ടി െനഹ്റു ഗവൺെമന്റിനു പിന്തുണ
നൽകിയ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വർഗ്ഗസമരെത്ത
വഞ്ചിച്ച റിവിഷനിസ്റ്റുകളും ബൂർഷ്വാ ഏറാൻമൂളികളുമാ
ണ്. അവെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, വർഗ്ഗസമരെമ
ന്നുെവച്ചാൽ രാജ്യരക്ഷേയയും േദശീൈയക്യേത്തയും
തുരങ്കംെവച്ചുെകാണ്ട് ൈചനീസാക്രമണത്തിനു പച്ച
െക്കാടികാണിക്കലാണ്!
പേക്ഷ, േകാൺഗ്രസ്സിെല പുേരാഗമനവാദികൾ സാ
മ്രാജ്യവാദികൾക്കും വലതുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പന്മാർക്കുെമ
തിരായ നിലപാടുകെളടുത്തിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ േവായ്സ്
ഓഫ് അേമരിക്ക ഇന്ത്യയുെട ശബ്ദെത്ത െഞക്കിെഞ
രിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു. കാശ്മീർ അേമരിക്ക
യുെട ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയുെട േചരിേചരാനയം നാമാവേശഷമാകുമായി
രുന്നു. ഇന്ത്യ പാശ്ചാത്യയുദ്ധേബ്ലാക്കിെല ഒരംഗമായി
ക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു. പേക്ഷ, അെതാന്നും സം
ഭവിച്ചില്ല. മറിച്ച്, ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും
തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദബന്ധങ്ങളാണ് ദിനംപ്രതി ശക്തി
െപ്പട്ടുവന്നത്. ഈ പരമാർത്ഥം കണ്ണുള്ളവർെക്കാെക്ക
കാണാൻ കഴിയും.

















3 വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ കാര്യം
വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ കാര്യം തെന്ന എന്താണ്? ഇന്ത്യ
ൈചനീസാക്രമണത്തിനിരയായിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാപൽഘ
ട്ടത്തിൽ പണിമുടക്കുകളും അട്ടിമറികളും സംഘടിപ്പിച്ചു
െനഹ്റു ഗവൺെമന്റിെന മറിച്ചിടാനും അങ്ങിെന സ്വത
ന്ത്രപാർട്ടിയുെട ഏറാൻമൂളികളായി അധഃപതിക്കാനും
ഇന്ത്യയിെല െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം തയ്യാറായില്ല എന്നതു
ശരിയാണ്. സ്വന്തം കൂലിേയക്കാളും േബാണസ്സിേനക്കാ
ളുമധികം സ്വന്തം ജീവേനക്കാളുമധികം എന്നു പറയെട്ട,
രാജ്യത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവുമാണ് പ്ര
ധാനം എന്നവർ െതളിയിച്ചുകാണിച്ചു. ഇതും ഡാംേഗക്ലി
ക്കിെന്റ റിവിഷണിസത്തിെന്റ ഫലമാെണന്ന് ൈചനീ
സ് വരട്ടുതത്വവാദികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. (ഡാംേഗ്ലക്ലിക്ക്
എന്ന വാക്കിെന്റ അർത്ഥം മനസ്സിലായിേല്ല? ഇന്ത്യൻ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന പാർട്ടിയുെണ്ടന്നുതെന്ന അവ
രംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പാർട്ടിയുെട നാഷണൽ കൗൺ
സിൽ ഭൂരിപക്ഷപ്രകാരം പാസ്സാക്കെപ്പട്ട പ്രേമയങ്ങൾ
ഡാംേഗക്ലിക്കിെന്റ തീരുമാനങ്ങളാണ്! പാർട്ടിയുെട
തീരുമാനങ്ങെള എതിർക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് യഥാർ
ത്ഥ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ!) ഒരു കാര്യം മാത്രം അവർക്കു
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല! ഇന്ത്യയിെല െതാഴിലാളി
കൾ കൂലിക്കും േബാണസ്സിനും േവണ്ടി െപാരുതുന്നവർ
മാത്രമല്ല അവർ സ്വന്തം രാജ്യെത്ത േസ്നഹിക്കുന്നവർകൂ
ടിയാണ്.

















4 അവരുെട വാദഗതി
ഇതിെന്റ അർത്ഥം ഇന്ത്യയിെല െതാഴിലാളികേളാ
അവരിെലാരു വലിയവിഭാഗത്തിനു േനതൃത്വം നൽകി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എ.ഐ.ടി.യു.സി. യുെട പ്രവർത്തക
ന്മാേരാ വർഗ്ഗവഞ്ചകന്മാരും ബൂർഷ്വാസികളുെട ഏറാൻ
മൂളികളും ആയിത്തീർന്നുെവന്നാേണാ? ൈചനീസ് േന
താക്കന്മാർ അങ്ങെന പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം നമുക്കു
മനസ്സിലാക്കാം. പേക്ഷ, ‘േകരളകൗമുദി’െയേപ്പാലുള്ള
പത്രങ്ങൾ അവരുെട വക്കാലത്തുപിടിക്കുന്നെതന്തിനാ
ണ്. ഒേക്ടാബർ 29-നു മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ‘േകരളകൗമു
ദി’ എഴുതുകയാണ്.
“ഇന്നാകെട്ട എ.െക. േഗാപാലൻ പറഞ്ഞതുേപാെല

ഏറാൻമൂളുന്ന വർഗ്ഗസമരെത്ത വഞ്ചിക്കുന്ന വാസന
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിത്തുടങ്ങിയിരി
ക്കുന്നു. േട്രഡ് യൂണിയൻ േനതൃത്വത്തിൽ വർഗ്ഗവഞ്ചന
യ്ക്ക് ആശാൻപദം െകാടുക്കാവുന്നവർ ഇന്നു വിരാജിക്കു
ന്നുണ്ട്. െതാഴിലാളികെള ന്യായവും മര്യാദയും ഇല്ലാ
െത അധ്വാനിപ്പിച്ച് അവരുെട േചാര നീരാക്കി സുഖി
ക്കുന്ന വർഗ്ഗശത്രുക്കളുെട കൂട്ടുെകട്ടിൽ െതാഴിലാളിേന
താക്കൾ അഭിമാനം െകാള്ളുന്നു. വിഹരിക്കുന്നു… “

ഹൗ! ‘േകരളകൗമുദി’ക്ക് െതാഴിലാളികേളാടു എെന്താ
രു േസ്നഹമാണ്. െതാഴിലാളികൾ േചാര നീരാക്കി
പണിെയടുക്കുന്നതിൽ എെന്താരു സഹതാപം! െതാ
ഴിലാളികളുെട ശത്രുക്കേളാട് എെന്താരു പരിശുദ്ധമായ
െവറുപ്പ്!
പേക്ഷ, തങ്ങളുെട തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട േനതാക്കന്മാ
െരപ്പറ്റിയുള്ള ഇത്തരം ആേരാപണങ്ങൾ െതാഴിലാ
ളികൾക്കു പുത്തരിയല്ല. േട്രഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനം
ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽക്കു തുടങ്ങിയ ഒരു േവലയാണി
ത്. ഇതിലത്ഭുതെപ്പടാെനാന്നുമില്ല. െതാഴിലാളികെള
േട്രഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളിൽ നിന്നകറ്റി ഒറ്റെപ്പടു
ത്തി ഒറ്റെപ്പടുത്തി ഛിന്നഭിന്നമാക്കി മുതലാളിത്തെത്ത
കാത്തുരക്ഷിക്കുക എന്ന ഈ പഴകിദ്രവിച്ച അടവുപ്ര
േയാഗിക്കാൻ 1963 െന്റ വാർധക്യകാലത്തുേപാലും ‘േക
രള കൗമുദി’ െയേപ്പാലുള്ള ഒരു പത്രം മുതിരുന്നതിേല
അത്ഭുതമുള്ളൂ.
ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ആെരാെക്ക
എെന്താെക്കപ്പറഞ്ഞാലും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം തങ്ങളു
െട േനർവഴിയിൽ നിന്നു പിന്മാറുകയില്ല. വർഗ്ഗസമരവും
രാജ്യേസ്നഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമന്താെണന്നവർ
ക്കറിയാം. അതുെകാണ്ടാണ് ൈചനീസാക്രമണെത്ത
തുടർന്നുണ്ടായ അടിയന്തിരാവസ്ഥയിൽ കൂലിക്കുേവ
ണ്ടി സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം കിട്ടിയ
തുച്ഛമായ കൂലിയിൽ നിെന്നാരു ഭാഗം രാജ്യരക്ഷാനി
ധിയിേലക്ക് അവർ സംഭാവന െചയ്തത്. അതു െകാണ്ടു
തെന്നയാണ് അടിയന്തിരാവസ്ഥക്കു െതെല്ലാരയവു
വന്നേതാെട അവർ വീണ്ടും തങ്ങളുെട വർഗ്ഗപരമായ
ആവശ്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള പ്രേക്ഷാഭണങ്ങൾെക്കാ
രുങ്ങിയത്. സംഘടിതമായ വിലേപശലുകളിലൂെടയും
കൂടിയാേലാചനകൾ പരാജയെപ്പട്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ
‘േബാംെബബന്ദ്’ സമരംേപാലുള്ള സംഘടന സമരങ്ങ
ളിലൂെടയും ഗണ്യമായ സൗജന്യങ്ങൾ േനടിെയടുക്കാൻ
അവർക്കീ ഘട്ടത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. െതാഴിലാളി
കളുെട താൽപര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടിയു
ള്ള ഇത്തരം സമരങ്ങളിൽ നിന്നു കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ
എ.ഐ.ടി.യു.സി. േനതാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും പിന്മാറിയി
ട്ടില്ല.
െതാഴിലാളികളുെട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
യുള്ള സമരങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ േനതൃ
ത്വം നൽകിയത്. ഗവൺെമന്റിെന്റ പിന്തിരിപ്പൻ നയ
ങ്ങൾെക്കതിരായ ചില വമ്പിച്ച പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും ഈ
ഘട്ടത്തിൽ തെന്നയാണ് നടത്തെപ്പട്ടത്. സ്വർണ്ണനി
യന്ത്രണച്ചട്ടങ്ങൾക്കും നിർബന്ധസമ്പാദ്യപദ്ധതിെക്ക
തിരായും ബാങ്കുകളും വിേദശവ്യാപാരവും േദശസാൽ
ക്കരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയും േവായ്സ് ഓഫ് അേമരിക്ക
കരാറിെനതിരായും മറ്റും നടത്തെപ്പട്ട പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ
ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ െസപ്തംബർ മാ
സത്തിലാണ് ഒരുേകാടിജനങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട ഭീമഹർജിയു
മായി ഒരുലക്ഷംേപർ തലസ്ഥാനനഗരിയിൽ അഭൂത
പൂർവ്വവും ആേവശകരവുമായ പ്രകടനം നടത്തിയത്.
ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ
േവണ്ടി അഖിേലന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്ര വലിെയാ
രു പ്രേക്ഷാഭം നടത്താൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു സാധി
ച്ചത്. പാർട്ടി നവമ്പർ ആരംഭത്തിെലടുത്ത േദശാഭിമാ
നപരമായ തീരുമാനങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാെണന്ന യാ
ഥാർത്ഥ്യെത്ത നിേഷധിക്കാൻ കഴിയുേമാ?
ഇത്തരം പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെട േനട്ടങ്ങേളയും കുറവുകേള
യും വിലയിരുത്താനും സാർവ്വേദശീയവും േദശീയവു
മായ സംഭവവികാസങ്ങെള പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ട് ഭാ
വിപരിപാടികളാവിഷ്കരിക്കാനും േവണ്ടിയാണ് ഒേക്ടാ
ബർ മൂന്നാംവാരത്തിൽ ദൽഹിയിൽവച്ച് പാർട്ടിയുെട
നാഷണൽകൗൺസിൽ സേമ്മളിച്ചത്.

















5 പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ നിലപാട്
സാർവ്വേദശീയകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലുയർന്നുവന്നി
ട്ടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ സംഘർഷങ്ങൾ േകവലം
റഷ്യയും ൈചനയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസ
ങ്ങൾ മാത്രമാെണന്നു ചുരുക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന
വരുണ്ട്. േലാകത്തിെല ഭൂരിപക്ഷം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
കൾ േസാവിയറ്റു യൂണിയെന അനുകൂലിക്കുന്നുെണ്ടന്നും
വിരലിേന്മെലണ്ണാവുന്ന ചുരുക്കം ചില പാർട്ടികേള ൈച
നെയ പിന്താങ്ങുന്നുള്ളൂെവന്നും അവർ സമ്മതിക്കും.
എങ്കിലും അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ മൗലികമായി േസാവി
യറ്റു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ൈചനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടിയും തമ്മിലാണ് എന്നിവർ കരുതുന്നു. എന്നിട്ടവർ
ഇന്ത്യയിെല കമ്യൂണിസ്റ്റുകാേരാടു േചാദിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ
േസാവിയറ്റു യൂണിയെന്റ ഭാഗേത്താ ൈചനയുെട ഭാഗ
േത്താ? നിങ്ങൾ േമാേസ്കാ—അനുകൂലികേളാ, അേതാ
പീക്കിങ്ങനുകൂലികേളാ?
മറ്റു ചിലർ ഇത്രയുംകൂടി േചാദിക്കുന്നു. ൈചനയും േസാ
വിയറ്റു യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ
കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിെയ്ക്കന്തുകാര്യം? അവർ വീണ്ടും ഐക്യ
ത്തിെലത്തെട്ട എന്നു നമുക്കുേവണെമങ്കിൽ പ്രാർത്ഥി
ക്കാം. പേക്ഷ, രണ്ടു വലിയ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ മത്സരി
ക്കുേമ്പാൾ ഇന്ത്യയിേലതുേപാലുള്ള ഒരു െചറിയ പാർട്ടി
പക്ഷം പിടിക്കുന്നെതന്തിന്? എന്നല്ല. ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടിക്കകത്തു തെന്ന ഇതിനുമുമ്പു പല െതറ്റുകളും
പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് േസാവിയറ്റ് യൂണിയേനാ ൈച
നേയാ ശരി എന്നു തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാൻ നമുെക്കന്തധി
കാരം? ആരാണു ശരിെയന്നു ചരിത്രം െതളിയിച്ചുെകാ
ള്ളെട്ട.

















6 െപാതുധാരണകൾ
ഈ രണ്ടഭിപ്രായഗതികേളാടും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടി േയാജിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമത് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടി കൂടി ഉൾെപ്പട്ട േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാന
ത്തിെന്റ െപാതുപരിപാടിെയ ൈചനയിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ്
േനതാക്കന്മാർ എതിർക്കുകയും ആേക്ഷപിക്കുകയും
െചയ്തതിെന്റ ഫലമാണ് ഇന്നെത്ത അഭിപ്രായവ്യത്യാ
സങ്ങൾ. അതുെകാണ്ട് ഈ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങെള
രണ്ടു പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ അെല്ലങ്കിൽ രണ്ടു േചരികൾ
തമ്മിൽ, ഉള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളായി തരംതാഴ്ത്തു
ന്നതു ശരിയല്ല. ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടികൂടി പെങ്ക
ടുത്തുെകാണ്ടു കൂട്ടായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതിനുേശഷം
ഏകകണ്ഠമായി പാസ്സാക്കിയ തീരുമാനങ്ങെള പിച്ചി
ച്ചീന്തുകയും ആ തീരുമാനങ്ങെള നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന
പാർട്ടികെളല്ലാം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വാലിൽതൂങ്ങിക
ളാെണന്നും മറ്റുമുള്ള അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞുപരത്തുക
യും െചയ്യുന്ന ൈചനീസ്കമ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാരുെട
െതറ്റായ നയങ്ങെള എതിർത്തുേതാൽപ്പിേക്കണ്ടതാവ
ശ്യമേല്ല? ഇതാണ് മുഖ്യമായ പ്രശ്നം. ഒേക്ടാബർ 14-ാം
തീയതി മുതൽ 20-ാം തീയതി വെര ദൽഹിയിൽ വച്ചു
കൂടിയ നാഷണൽ കൗൺസിൽ േയാഗം അംഗീകരിച്ച
പ്രേമയത്തിൽ ഇങ്ങിെന പറയുന്നു:
“േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനു ഒരു െപാതുആശ
യഗതി—മാർക്സിസം െലനിനിസം—ആയുധമായി കിട്ടി
യിട്ടുെണ്ടന്നു മാത്രമല്ല, അതിന് െപാതുലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്.
1957 നവംബറിെല േമാേസ്കാ പ്രഖ്യാപനത്തിലും 1960

നവംബറിെല േമാേസ്കാ പ്രസ്താവനയിലും ഉജ്വലമാംവി
ധം ആവിഷ്കരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു െപാതുപരിപാടിയും
അതിനുണ്ട്. േപാെരങ്കിൽ, ഗംഭീരമായ വിജയങ്ങൾ
േനടിയിട്ടുള്ള സാർവ്വേദശീയ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി
െന്റയും മെറ്റല്ലാ േലാകവിപ്ലവശക്തികളുെടയും ജീവ
ത്തായ അനുഭവങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിെക്കാണ്ടിരി
ക്കുന്നുണ്ട്. ഇേപ്പാഴെത്ത അസ്വാസ്ഥ്യജനകമായ ഈ
സ്ഥിതിവിേശഷം സംജാതമായിട്ടുള്ളതു പ്രധാനമാ
യും ൈചനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി േനതൃത്വം ഇേപ്പാൾ
സാർവ്വേദശീയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ കൂട്ടായ
െപാതുൈലനിൽ നിന്നും ബഹുദൂരം അകന്നുേപാവുക
യും ഏകകണ്ഠമായി േയാജിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ െപാ
തുൈലനിെനതിരായി സാർവ്വത്രികമായ ഒരാക്രമണ
മഴിച്ചുവിടുകയും അവരുെട സ്വന്തം െപാതുൈലെനന്നു
പറയെപ്പടുന്ന ഒന്നുമായി പ്രസ്ഥാനെത്തയാെക േന
രിടുകയും െചയ്തിട്ടുള്ളതിനാലാെണന്നു ഇവിെട പ്രസ്താ
വിക്കുന്നതാവശ്യമാെണന്നു കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയുെട
നാഷണൽ കൗൺസിൽ കരുതുന്നു”.

















7 െപാതുപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഭാഗം
രണ്ടാമത്, േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനർ
ക്കുള്ള ഈ ആക്രമണെത്തപ്പറ്റി ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടി മൗനം ഭഞ്ജിക്കണെമന്നു വാദിക്കുന്നതും അപാ
യകരമാണ്. ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി േലാകകമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമാണ്. സാർവ്വലൗ
കികമായ േതാതിൽ മുതലാളിത്തവും മെറ്റല്ലാതരം ചൂ
ഷണങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാ
നാഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
പങ്കുണ്ട്. പേക്ഷ, അേതസമയത്ത്, ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട താൽപര്യങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടികൂടിയാണ്. അതു
െകാണ്ടു േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ െപാ
തുൈലൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിേനാെടാപ്പംതെന്ന ഇന്ത്യ
യിെല അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട താൽപര്യങ്ങെള
കാത്തുരക്ഷിക്കുവാൻ പറ്റിയ അടവു-നയപരിപാടികൾ
സ്വതന്ത്രമായിത്തെന്ന രൂപവൽക്കരിക്കുകയും െചയ്യു
ന്നു. സാർവ്വേദശീയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
െപാതുനിഗമനങ്ങെള ഇന്ത്യയുെട സാഹചര്യങ്ങളുമാ
യി കൂട്ടിയിണക്കാൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കു
ന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുെട അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഏതു മാർഗ്ഗ
മാണ് സ്വീകരിേക്കണ്ടത്; ഏെതല്ലാം തന്ത്രങ്ങളും അട
വുകളുമാണ് ആവിഷ്കരിേക്കണ്ടത്; എന്നു തീരുമാനി
ക്കാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു
മാത്രമാണ്.
മാർക്സിസം-െലനിനിസം ഒരു െപാതുശാസ്ത്രമായതുെകാ
ണ്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയടുക്കുന്ന തീരുമാന
ങ്ങളും മറ്റു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട തീരുമാനങ്ങളും
ഒരുേപാെലെയന്നുവരും. ഉദാഹരണത്തിന് േലാകസ
മാധാനെത്തപ്പറ്റിയും ആണവായുധപരീക്ഷണങ്ങെളപ്പ
റ്റിയുമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ േനാക്കുക.
എന്നാൽ അപൂർവ്വം ചിലേപ്പാൾ മറ്റു പാർട്ടികളുേടതിൽ
നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകളും സ്വീകരിേക്കണ്ടിവ
േന്നക്കാം. ഒരുദാഹരണം പറയെട്ട. 1962 നവംബർ 1നു നാഷണൽ കൗൺസിൽ പ്രേമയം പാസ്സാക്കുന്നതി
നു െതാട്ടു മുമ്പിലെത്ത ആഴ്ചയിൽ േസാവിയറ്റുകമ്യൂണി
സ്റ്റു പാർട്ടിയും ൈചനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അതിർ
ത്തിത്തർക്കെത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള താന്താങ്ങളുെട
അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. േസാവിയറ്റു
കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി “പ്രവദ”യിെല ഒരു മുഖപ്രസംഗത്തി
ലൂെടയും ൈചനീസ് പാർട്ടി ഒേക്ടാബർ 27-നു “പീപ്പിൾ
സ് െഡയ്ലി” മുഖപ്രസംഗത്തിലൂെടയും. എന്നാൽ ഈ
അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാ
ടാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചത്. പിന്നീടു
കാളബുശക്തികളുെട നിർേദ്ദശങ്ങെള കലവറ കൂടാെത
സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ട് സമാധാനപരമായ കൂടിയാേലാച
നയ്ക്ക് ൈചന തയ്യാറാവണെമന്ന ഒരു പ്രേമയം ഇന്ത്യൻ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. െകാളബു
നിർേദ്ദശങ്ങെള പിന്താങ്ങുക എന്നുെവച്ചാൽ െനഹ്റു
ഗവൺെമന്റിനു ഏറാൻമൂളുക എന്നർത്ഥമാെണന്നു
ൈചനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുകയു
ണ്ടായി. പേക്ഷ പിന്നീടു േസാവിയറ്റു കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർ
ട്ടിയും മറ്റുപല പാർട്ടികളും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി
എടുത്ത അേത നിലപാടു സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

















8 സ്വന്തം തീരുമാനം
േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ തീരുമാനങ്ങെള
ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതു േസാവി
യറ്റു പാർട്ടിേയാ മേറ്റെതങ്കിലും പാർട്ടിേയാ അവെയ
അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടല്ല. മറിച്ച്, ഇന്ത്യയുെട പുേരാഗ
തിക്ക് അവയാവശ്യമാെണന്നുള്ളതുെകാണ്ടാണ്. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം കൂടാെത
സമാധാനപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുെണ്ടന്ന് അമൃത്സറിൽ െവ
ച്ചുകൂടി പാർട്ടിേകാൺഗ്രസ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചതും മേറ്റെതങ്കി
ലും പാർട്ടിയുെട നിർബന്ധം െകാണ്ടല്ല. ഇന്ത്യയിൽ
സമാധാനപരമായി േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാനു
ള്ള സാധ്യതകളുെണ്ടന്നു േബാധ്യമായതുെകാണ്ടാണ്.
സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം, േചരിേചരാന
യം, െപാതുേമഖല, ൈദശീൈയക്യം, വലതുപക്ഷപി
ന്തിരിപ്പന്മാേരാടുള്ള നിലപാട് എന്നിങ്ങെനയുള്ള മറ്റു
പ്രശ്നങ്ങെള സംബന്ധിച്ചും ഇന്ത്യൻജനതയുെട താൽപ
ര്യങ്ങെള മുൻനിർത്തിയാണ് പാർട്ടിേകാൺഗ്രസ്സുകളും
നാഷണൽകൗൺസിൽ േയാഗങ്ങളും പ്രേമയങ്ങൾ പാ
സ്സാക്കിയത്. ഈ പ്രേമയങ്ങളാകെട്ട േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ്
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ െപാതുൈലനിെന്റ അവിഭാജ്യഘടക
ങ്ങളുമാണ്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് േലാകകമ്യൂണി
സ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ െപാതുൈലനിെന്റ േനർക്കുള്ള
ആക്രമണെത്ത മറ്റു പാർട്ടികളുമായി േയാജിച്ചുെകാണ്ടു
േനരിടാൻ ഇന്ത്യൻകമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത്.
നാഷണൽകൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയത്തിൽ
പറയുന്നതു േനാക്കുക:
“േലാക കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ കൂട്ടായ അഭി

പ്രായം ഇങ്ങെന െവല്ലുവിളിക്കെപ്പടുകയും ആക്രമി
ക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ െപാതുൈലനിനുേവണ്ടി
വാദിക്കുകയും അതിെന അചഞ്ചലമായി ഉയർത്തി
പ്പിടിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടത് എല്ലാ മാർക്സിസ്റ്റ് െലനി
നിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുെടയും സാർവ്വേദശീയതത്വത്തിനനു
സൃതമായ കടമയായിത്തീരുന്നുെണ്ടന്നാണ് ഇന്ത്യൻ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട നാഷണൽകൗൺസിലിെന്റ
അഭിപ്രായം. ഇതിെല്ലങ്കിൽ സേഹാദരപാർട്ടികൾക്ക്
അവരുെട സ്വന്തം രാജ്യത്തിെല അധ്വാനിക്കുന്ന ജന
ങ്ങേളാടും സാർവ്വേദശീയെതാഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാ
നേത്താടുമുള്ള അവരുെട ചുമതല നിറേവറ്റാനാവില്ല.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാന
ത്തിെന്റ െപാതുവും കൂട്ടായതുമായ തീരുമാനങ്ങളുമായി
അവിഭാജ്യമാംവിധം ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടാണ് സ… ജ്യ
ങ്ങൾക്കുള്ള സമൂർത്തങ്ങളായ നയങ്ങളും അടവുകളും
നിർണ്ണയിക്കുന്നത്”.

















9 മൂലകാരണം
മാർേക്സാ െലനിേനാ എഴുതിെവച്ച ചില വാക്യങ്ങെള
സന്ദർഭത്തിൽനിന്നടർത്തിെയടുത്ത് ഉരുവിട്ടുെകാണ്ടിരു
ന്നാൽ മാർക്സിസമായി എന്ന് ൈചനീസ് േനതാക്കന്മാർ
ധരിച്ചുെവച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ്
ഇന്നെത്ത സവിേശഷമായ കാലഘട്ടത്തിെന്റ പ്രാധാ
ന്യം അവർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാെതേപായത്.
േലാകേസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ മാനവസമുദായത്തിെന്റ
വികാസത്തിെല നിർണ്ണായകഘടകമായിെക്കാണ്ടിരി
ക്കുകയാെണന്നും േലാകശക്തികളുെട ബലാബലത്തി
ലുണ്ടായിട്ടുള്ള വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി എല്ലാ
രാജ്യങ്ങളിേലയും ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുെട നീറുന്ന പ്രശ്ന
ങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളും
പുതിയ സാധ്യതകളും ഉളവായിട്ടുെണ്ടന്നുമുള്ള യാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങെള ൈചനീസ് േനതാക്കന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നി
ല്ല. മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കു
ള്ള പരിവർത്തനത്തിെന്റ കാലഘട്ടെത്ത സാമ്രാജ്യത്വ
ത്തിേന്റയും െതാഴിലാളിവിപ്ലവങ്ങളുേടയും കാലഘട്ടമാ
യിട്ടു മാത്രേമ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ. “സിദ്ധാന്തേത്തയും
പ്രേയാഗെത്തയും സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റു പല അതിപ്ര
ധാനപ്രശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ചുമുള്ള അവരുെട വരട്ടുതത്വവാദ
പരവും വിഭാഗീയവുമായ നിലപാടിെന്റ മൂലകാരണം”
ഇതായിരിക്കണെമന്ന് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടുന്നു.
ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിനേമരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിെല
േദശീയ വിേമാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങെളപ്പറ്റി ൈചനീസ് േന
താക്കന്മാർ വളെരയധികം എഴുതിക്കൂട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
േദശീയവിേമാചനപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വിജയത്തിനുറപ്പു
ണ്ടാക്കുന്ന സാർവ്വേദശീയ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാ
നത്തിേന്റയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയുേടയും പ്രാധാന്യ
െത്ത അവരംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഒരുഭാഗത്ത് േദശീയവി
േമാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങെള േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ
നിന്നും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റിനിർ
ത്തുവാനാണ് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അേതസമ
യത്തുതെന്ന അവർ ആേഫ്രാ-ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുെട
ഐക്യെത്ത ഛിന്നഭിന്നമാക്കാനും െകാണ്ടുപിടിച്ച് ശ്ര
മിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുെട േനർക്കു അവർ നടത്തിയ ആക്രമ
ണവും അതിെനതുടർന്നുണ്ടായ അവരുെട പ്രവർത്ത
നങ്ങളുെമല്ലാം ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ൈചനീസ്
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ഇത്തരം െതറ്റായ നയങ്ങെള
എതിർക്കാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു
നിവൃത്തിയില്ല.
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും േചരിേചരാരാഷ്ട്രങ്ങളും പുതു
തായി വിേമാചനം േനടിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുമടങ്ങുന്ന വിസ്തൃത
മായ സമാധാനേമഖലെയക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുേപാലും
ൈചനീസ് േനതാക്കൾ പറയുന്നിെല്ലന്നു നാഷണൽ
കൗൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. േചരിേചരാരാഷ്ട്രങ്ങളുെട
സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധമായ സംഭാവനകൾക്ക് 81 കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട േമാേസ്കാ പ്രഖ്യാപനം വമ്പിച്ച
വില കൽപിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ ൈചനീസ് േനതാക്കൾ
അവെയ പുച്ഛിച്ചുതള്ളിയിരിക്കുകയാണ്.

















10 സഹവർത്തിത്വത്തിൽ

വിശ്വസിക്കുന്നില്ല

സമാധാനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള േപാരാട്ടെത്ത എല്ലാ
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെടയും പ്രധാന കടമയായിട്ടാണ് േമാ
േസ്കാ പ്രസ്താവന കരുതുന്നത്. “േലാകയുദ്ധെത്ത തട
യാനുള്ള േപാരാട്ടത്തിന് സർേവ്വാപരി ആവശ്യമായിട്ടു
ള്ളത് സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിനുേവണ്ടി
എല്ലാ വഴിക്കുമുള്ള സജീവസമരങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും
നടത്തുക എന്നതാണ്. െപാതുവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ
നിരായുധീകരണം സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വ
ത്തിനുറപ്പു വരുത്താനുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നു
നാഷണൽ കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ,
ൈചനീസ് േനതാക്കൾ േലാകസമാധാനത്തിലും സമാ
ധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നി
ല്ല. സാമ്രാജ്യത്വം നിലനിൽക്കുന്ന കാലേത്താളം യുദ്ധ
െത്ത സമൂഹത്തിെന്റ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു തുടച്ചുനീക്കാ
നാവിെല്ലന്നതാണ് ൈചനീസ്സഭിപ്രായം. േസാഷ്യലിസം
ഭൂമുഖത്തു പരിപൂർണ്ണവിജയം േനടുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന,
േലാകത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തം നിലനിൽ
ക്കുേമ്പാൾതെന്ന, യുദ്ധെത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം െചയ്യാ
നുള്ള സാധ്യതയംഗീകരിക്കുന്ന േമാേസ്കാ പ്രസ്താവനയി
െല െലനിനു കടകവിരുദ്ധമാണിത്”.
ഇന്നെത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായ നിരായുധീക
രണം നടപ്പിൽ വരുത്തുക സാധ്യമാെണന്നും േലാകക
മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനേത്താെടാപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയും കരുതുന്നു. എന്നാൽ, ൈചനയുെട നിലപാട്
നിരായുധീകരണത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരെത്ത ദുർബ്ബ
ലമാക്കുകയാണു െചയ്യുന്നത്. േമാേസ്കാ അണുവായുധ
നിേരാധന ഉടമ്പടിേയാട് ൈചനീസ് േനതാക്കന്മാർ
സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഇതിനു െതളിവാണ്. ആണവാ
യുധപരീക്ഷണനിേരാധന ഉടമ്പടിക്കുേവണ്ടി മുൻൈക
എടുക്കുകയും അതിൽ ഒപ്പുെവയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നതിന്,
േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന സാമ്രാജ്യത്വരാഷ്ട്രങ്ങളായ
അേമരിക്കയുേടയും ബ്രിട്ടേന്റയും കൂട്ടാളിയായി ചിത്രീ
കരിക്കാൻ ൈചനീസ് േനതാക്കന്മാർക്കു മടിയുണ്ടായി
ല്ല. േലാകത്തിെല ജനതകെള എതിർക്കാൻേവണ്ടി
േസാവിയറ്റു യൂണിയൻ സാമ്രാജ്യത്വരാജ്യങ്ങളിെല പി
ന്തിരിപ്പന്മാെര കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുവെര അവർ
അപവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി. “ആണവായുധപന്തയ
െത്ത ൈചറുക്കുന്നതിനും സർവ്വസംഹാരകമായ അത്ത
രം ആയുധങ്ങൾ നിേരാധിയ്ക്കാനും നിരായുധീകരണം
നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനുമുള്ള സമരങ്ങേളാടു ൈചനീ
സ് േനതാക്കന്മാെരടുത്തിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ നിലപാടിെന
അപവാദജടിലവും അസംബന്ധവുമായ ഈ പ്രസ്താ
വനകൾ നഗ്നമായി അനാവരണം െചയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട നാഷണൽകൗൺസിൽ ൈച
നീസ് പാർട്ടി േനതാക്കന്മാരുെട നിലപാടിെന തിരസ്ക
രിക്കുകയും ആണവായുധ പരീക്ഷണനിേരാധന ഉട
മ്പടി ന്യൂക്ലീർ നിരായുധീകരണത്തിേലക്കുള്ള ഏറ്റവും
ശ്രേദ്ധയമായ ക്രിയാത്മകനടപടികളിെലാന്നാെണന്ന്
പ്രഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഇന്ത്യയുെട അതിർത്തിക്കുള്ളിേലക്ക് ൈചന നടത്തിയ
സായുധാക്രമണെത്ത ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇതി
നുമുമ്പു തെന്ന അപലപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമാധാനപ
രമായ സഹവർത്തിത്വത്തിനും ഏഷ്യനാഫ്രിക്കൻരാജ്യ
ങ്ങളുെട ഐക്യത്തിനുെമതിരാണീ ആക്രമണെമന്നും
പാർട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ഇതു
െകാെണ്ടാന്നും ൈചനയുെട നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടാ
യിട്ടില്ല. മറിച്ച്, ഇന്ത്യയ്ക്കു നിസ്വാർത്ഥമായ സഹായം
നൽകിയതിന് േസാവിയറ്റുയൂണിയെന നിരുത്തരവാദ
പരമായി ആേക്ഷപിക്കാെനാരുങ്ങുകയാണവർ െചയ്ത
ത്. േസാവിയറ്റ് സഹായം ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
ഉറപ്പിക്കാനും സാമ്രാജ്യവാദികേളയും ആഭ്യന്തരപിന്തി
രിപ്പന്മാേരയും എതിർക്കാനും സഹായിക്കുകയാണ്
െചയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും ൈചനീസ് േനതാക്കന്മാരുെട
സങ്കുചിതമായ നിലപാട് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധി
പത്യത്തിെനതിരാെണന്നും നാഷണൽ കൗൺസിൽ
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ൈചനീസ് േന
താക്കന്മാരുെട വരട്ടുതത്വവാദപരമായ നിലപാടുകൾ
േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ കൂട്ടായ നിഗമന
ങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയുെട ജനാധിപത്യ-േദശീയ താൽപര്യ
ങ്ങൾക്കും എതിരാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പ്രസ്ഥാനത്തിെല അഭിപ്രായഭിന്നതകെളസംബന്ധി
ച്ചുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട നിലപാട് വ്യ
ക്തമാക്കാൻ േവണ്ടി, കഴിഞ്ഞ രണ്ടുലക്കങ്ങളിലും ഈ
ലക്കത്തിലുമായി േചർത്തിട്ടുള്ള സവിസ്തരമായ പ്രേമയം
നാഷണൽ കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയത്.

















11 ചർച്ചകൾ
േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെല പ്രത്യയശാസ്ത്രപര
മായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങെള സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉറച്ചനിലപാടുകൾ എടുേക്കണ്ടതി
െല്ലന്നും പരസ്യമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളവസാനിപ്പി
ക്കാൻ ൈചനേയാടും േസാവിയറ്റുയൂണിയേനാടും ആവ
ശ്യെപ്പടുകയും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാ
സങ്ങെളപ്പറ്റി ചർച്ച െചയ്യാൻ പാർട്ടി അണികേളാടാ
വശ്യെപ്പടുകയാണ് േവണ്ടത് എന്നും മറ്റുമുള്ള ചില അഭി
പ്രായഗതികൾ നാഷണൽ കൗൺസിലിൽ െപാന്തിവ
രികയുണ്ടായി. പേക്ഷ ഇത്തരം അഭിപ്രായഗതികെള
തള്ളിക്കളയുകയാണ് കൗൺസിൽ െചയ്തത്.
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെല അഭിപ്രായവ്യത്യാസ
ങ്ങൾ ഇന്ത്യയുെട ആഭ്യന്തര വിേദശനയങ്ങളുമായി
അത്രേമൽ ബന്ധെപ്പട്ടവയാണ്. അതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യ
ൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട നിലപാെടെന്തന്ന് വ്യക്ത
മാേക്കണ്ടതു സ്വന്തം രാജ്യേത്താടും േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ്
പ്രസ്ഥാനേത്താടുമുള്ള ഒരു കടമയാണ്. അതുെകാണ്ടാ
ണ്, ഇത്തരെമാരു പ്രേമയം പാർട്ടി അംഗീകരിച്ചത്,
പേക്ഷ, പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ
ആശയവ്യക്തതയുണ്ടാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി പാർട്ടിയ്ക്കു
ള്ളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാെണന്ന് കൗൺ
സിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അവ സംഘടിപ്പിക്കാൻ േക
ന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിേയാടാവശ്യെപ്പടുകയും െചയ്തു.
പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം തെന്ന ഒരുകാര്യം പാർട്ടി വ്യ
ക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. ചർച്ചകൾ നടത്തുക എന്നുെവ
ച്ചാൽ േമാേസ്കാ പ്രഖ്യാപനത്തിലടങ്ങിയ നിഗമനങ്ങ
െള േചാദ്യം െചയ്യുക എന്നർത്ഥമില്ല. അവെയപ്പറ്റി കൂടു
തൽ ആശയവ്യക്തതയുണ്ടാക്കുക എന്നതാണുേദ്ദശ്യം.
ചർച്ചകൾ നടത്തുേമ്പാൾതെന്ന നാഷണൽ കൗൺ
സിൽ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രേമയങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു
നടപ്പിൽ വരുേത്തണ്ടത് ഓേരാ പാർട്ടിെമമ്പറുെടയും
ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കടമയാണ്.

















12 രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതി
നാഷണൽ കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രേമ
യത്തിൽ 1962 ഒേക്ടാബറിെല രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതിയും 1963
െല രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനമാെയാരു
വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ൈചനീസാക്രമണം ഇന്ത്യയിെല വലതുപക്ഷ പിന്തി
രിപ്പന്മാരുെടയും സാമ്രാജ്യവാദികളുെടയും കുത്തിത്തി
രിപ്പുകൾക്കു വലിെയാരുേത്തജനം നൽകി. ഇന്ത്യയു
െട രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതിെയയാെക ഒന്നു പിടിച്ചുകുലുക്കാൻ
അവർക്കു സാധിച്ചു. ഭരണം തെന്ന പിടിെച്ചടുക്കാൻ
അവർക്കു സാധിേച്ചക്കുെമന്ന ഒരു ഘട്ടംവെരെയത്തി.
കൃഷ്ണേമേനാൻ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നു രാജിവേയ്ക്കണ്ടി
വന്നു. െനഹ്റുവും േപാകുെമന്ന സ്ഥിതിവെരെയത്തി.
സാമ്രാജ്യവാദികൾ ഇന്ത്യയുെട യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്ക
ളായി െഞളിഞ്ഞു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും േകാൺഗ്രസ്സി
നുള്ളിലുള്ള ഇടതുപക്ഷവാദികളും ഒറ്റെപ്പട്ടു. കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിെക്കതിരായി നാട്ടിെലങ്ങും വലിെയാരാക്രമണ
മഴിച്ചുവിടെപ്പട്ടു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാെര കണ്ടാലുടെന േപ
പ്പട്ടികെളേപ്പാെല തച്ചുെകാല്ലണെമന്നു മുൻ പട്ടാളേമ
ധാവി കരിയപ്പ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിെക്കതിരായ ഈ ആക്രമണം യഥാർത്ഥത്തിൽ
പുേരാഗമനവാദികളായ േകാൺഗ്രസ്സുകാർെക്കതിരായ
ആക്രമണം കൂടിയായിരുന്നു. െനഹ്റു, കൃഷ്ണേമേനാൻ,
മാളവ്യ മുതലായവർ കമ്യൂണിേസ്റ്റജന്റുമാരായി ചിത്രീക
രിക്കെപ്പട്ടത് ഇതിനു െതളിവാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ
സ്വതന്ത്രാപാർട്ടി, ജനസംഘം പി.എസ്.പി. മുതലായ
പാർട്ടികളുെട വലതുപക്ഷ കൂട്ടുെകട്ടിെന്റ മുമ്പിൽ പുേരാ
ഗമനശക്തികൾ ദുർബലങ്ങളായി കാണെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യയു
െട ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഭീകരമായ
ഒരു േചാദ്യചിഹ്നമുയർന്നു.
പേക്ഷ, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെല താൽക്കാലികവും ക്ഷ
ണികവുമായ ഒരു പ്രതിഭാസം മാത്രമായിരുന്നു ഇത്.
ഇന്ത്യയുെട സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ േദശീയ പാരമ്പര്യം വീ
ണ്ടും ഉയർെത്തഴുേന്നറ്റു. സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നും
പാഠം പഠിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് പുേരാഗമനശക്തികൾ വീണ്ടും
മുേന്നാട്ട് വന്നു. വലതുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾ
പിറേകാട്ടു പിടിച്ചുതള്ളെപ്പട്ടു. സാമ്രാജ്യശക്തികേള
യും അവരുെട കൂട്ടാളികളുേടയും യഥാർത്ഥമായ ഉേദ്ദ
ശെമെന്തന്ന് ജനങ്ങൾക്കു േനാക്കിക്കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.
ജനാധിപത്യപുേരാഗമന ശക്തികളുെട ശബ്ദം ഒരിക്കൽ
കൂടി അന്തരീക്ഷത്തിലുയരാൻ തുടങ്ങി.
ഈ മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി കാശ്മീർ പാകിസ്ഥാനു തീ
െറഴുതിെക്കാടുപ്പിക്കാനുള്ള സാമ്രാജ്യവാദികളുെട തന്ത്ര
ങ്ങൾ െപാളിഞ്ഞു. േചരിേചരാനയെത്ത ഛിന്നഭിന്നമാ
ക്കിെക്കാണ്ട് ഇന്ത്യെയ തങ്ങളുെട ആകാശക്കുടയിൽ
കുടുക്കിയിടാനുള്ള അവരുെട പരിശ്രമം പരാജയെപ്പ
ട്ടു. േവായ്സ് ഓഫ് അേമരിക്കക്കരാറ് നടപ്പിൽവരു
ത്താൻ കഴിയാതായി. നിർബന്ധസമ്പാദ്യപദ്ധതിയി
ലും സ്വർണ്ണനിയന്ത്രണച്ചട്ടങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്കനുകൂ
ലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തെപ്പട്ടു. ചില േസ്റ്ററ്റുകളിൽ നി
ലനികുതി സർച്ചാർജ്ജുകൾ െവട്ടിക്കുറയ്ക്കെപ്പട്ടു. പല
േസ്റ്ററ്റുകളിലും െതാഴിലാളികൾക്ക് ഗണ്യമായ ആനുകൂ
ല്യങ്ങൾ േനടിെയടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അടിയന്തിരാവ
ശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള െതാഴിലാളിപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ
ശക്തിെപ്പട്ടു. സുപ്രസിദ്ധമായ േബാേമ്പബസ് സമര
വും മഹത്തായ ഭീമഹർജിപ്രേക്ഷാഭവും കാെറ്റേങ്ങാട്ടാ
ണ് വീശുന്നെതന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. േകാൺഗ്രസ്സിന
കത്തുേപാലും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുേരാ
ഗമനാശയങ്ങൾ പൂർവ്വാധികം വളരാൻ തുടങ്ങി. ഒരു
േകാൺഗ്രസ് എം.പി.യാണ് ബാങ്കുകൾ േദശസാൽക്ക
രിക്കണെമന്ന പ്രേമയം പാർലിെമന്റിലവതരിപ്പിച്ചത്.
പിന്നീടത് പിൻവലിച്ചുെവങ്കിലും േകാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിൽ
ആശയപരമായ േചരിപിരിവുകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാ
യത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. െമാറാർജിയും പട്ടീലും മന്ത്രി
സഭയിൽനിന്നു രാജിെവച്ചുേപായി എന്നത് േകാൺ
ഗ്രസ്സിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ജനാധിപത്യവാദികളുെട
േനട്ടമാണ്.
എന്നാൽ, വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാർെക്കതിരായ ഈ
തിരിച്ചടി അവരുെട ഭീഷണിയവസാനിച്ചുെവന്നാണ്
കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വല്ലവരും ധരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ
അതബദ്ധമാണ് എന്ന് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുന്നു. ഗവൺെമന്റിെന്റ െതറ്റായ നയങ്ങൾ
ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ടു േനടിയ പലതരം ആനുകൂല്യ
ങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുെട ശക്തി നിലനിർത്തു
കയാണ് െചയ്യുന്നത്. കുത്തകമുതലാളിയ്ക്കും മറ്റു സ്ഥാ
പിതതാൽപര്യക്കാർക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ െചയ്തുെകാ
ടുക്കുകയും രാജ്യത്തിെന്റ വികസന താൽപര്യങ്ങേളയും
ജനങ്ങളുെട ജീവിതനിലവാരങ്ങേളയും അപകടത്തിലാ
ക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഗവൺെമന്റിെന്റ പിന്തിരിപ്പൻനയ
ങ്ങൾ മാറ്റുകയും െചയ്യാേത്തടേത്താളം കാലം വലതു
പക്ഷ പിന്തിരിപ്പന്മാരുെട ഭീഷണി നിലനിൽക്കുെമന്ന്
കൗൺസിൽ താക്കീതു നൽകുന്നു.
എന്നാൽ വലതുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പന്മാർെക്കതിരായി
േയാജിച്ച പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ നടത്താൻ കൂടുതൽ അനു
കൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വളർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന
യാഥാർത്ഥ്യം കാണാതിരിക്കരുത്. േകാൺഗ്രസ്സിന്
അകത്തും പുറത്തുമുള്ള പിന്തിരിപ്പന്മാെര തുരത്തണെമ
ങ്കിൽ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട േദശീയലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസൃത
മായ പുേരാഗമനനയങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുേത്തണ്ടതുണ്ട്.
അതിനുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ േകാൺഗ്രസ്സിനകത്തുള്ള
പുേരാഗമനവാദികളിൽ നിന്നുതെന്ന പുറെപ്പടുന്നുണ്ട്.
ഇത്തരം നീക്കങ്ങെള സ്വാഗതം െചയ്യുകയും പിന്താങ്ങു
കയും െചയ്യാൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തയ്യാറായിരിക്കുെമന്നു
കൗൺസിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
വലതുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പന്മാെര തുരത്താൻേവണ്ടിയുള്ള
പ്രേക്ഷാഭം ഗവൺെമന്റിെന്റ പിന്തിരിപ്പൻനയങ്ങൾ മാ
റ്റിത്തീർക്കാൻ േവണ്ടി േകാൺഗ്രസ്സിനകത്തും പുറത്തു
മുള്ള ജനാധിപത്യശക്തികൾ നടത്തുന്ന പ്രേക്ഷാഭങ്ങ
ളുമായും ജനങ്ങളുെട ജീവിതതാൽപര്യങ്ങെള കാത്തു
രക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളുമായും അവിഭാജ്യ
മാംവിധം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് ചൂ
താട്ടവ്യാപാരമവസാനിപ്പിക്കുക, ഭക്ഷണധാന്യങ്ങളുെട
െമാത്തവ്യാപാരം ഗവൺെമന്റ് ഏെറ്റടുക്കുക, കൃഷിക്കാ
രുെട ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് വില നിജെപ്പടുത്തുക, ബാങ്കു
കൾ േദശസാൽക്കരിക്കുക, മുതലായ അടിയന്തിരാവ
ശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള പ്രേക്ഷാഭം ശക്തിെപ്പടുത്തണ
െമന്ന് കൗൺസിൽ ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നത്.
ജനങ്ങളുെട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
ന്യായമായ സമരങ്ങൾ വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരുെട
അടിത്തറ തകർക്കാനും പുേരാഗതിയിേലക്കുള്ള മുേന്ന
റ്റെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്താനും സഹായിക്കും. അതുെകാ
ണ്ട് ഇത്തരം സമരങ്ങെള പിന്താങ്ങാൻ രാജ്യത്തിെല
എല്ലാ പുേരാഗമനശക്തികളും തയ്യാറാവുെമന്ന് കമ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

















13 അച്ചടക്കപ്രശ്നം
അച്ചടക്കനടപടികെളപ്പറ്റിയുള്ള നാഷണൽ കൗൺസി
ലിെന്റ പ്രേമയമാണ് ബൂർഷ്വാപത്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഒച്ച
പ്പാടുണ്ടാക്കിയത്. േമാേസ്കാപക്ഷപാതികളും പീക്കിംങ്ങ്
പക്ഷപാതികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഏ.െക. േഗാപാ
ലനും ഡാംേഗയും തമ്മിലും ഇ.എം.എസും എം.എൻ.
േഗാവിന്ദൻനായരും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ, പാർട്ടിയ്ക്കു
ള്ളിൽ വടെക്ക ഇന്ത്യക്കാരും െതെക്ക ഇന്ത്യക്കാരും
തമ്മിൽ നടക്കുന്ന അധികാരവടംവലികൾ എന്നും മറ്റു
മുള്ള വിചിത്രങ്ങളായ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും െപാട്ടിപ്പുറ
െപ്പടുകയുണ്ടായി. അച്ചടക്കലംഘനം ധീരതയുെട ലക്ഷ
ണമാെണന്നുേപാലും ധരിച്ചവരുണ്ട്.

















14 അച്ചടക്കനടപടിക്കു കാരണം
യഥാർത്ഥത്തിെലേന്ത ഉണ്ടായത്? നാഷണൽകൗൺ
സിൽ സഖാവ് എ.െക. േഗാപാലെന്റ േപരിൽ അച്ചട
ക്കനടപടി എടുത്തെതന്തിനാണ്?
ഈ േചാദ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വ്യക്തമായ മറുപടി നാ
ഷണൽ കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയത്തിൽത്ത
െന്ന കാണാം.
പ്രേമയം തുടങ്ങുന്നതുതെന്ന “പാർട്ടി നിർേദ്ദശങ്ങെള ധി
ക്കരിച്ചുെകാണ്ട് സ. േഗാപാലൻ ഈയ്യിെട നടത്തിയ
പ്രവർത്തനങ്ങളും പാർട്ടിെക്കതിരായി പരസ്യമായി നട
ത്തിയ അപവാദവും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
നാഷണൽകൗൺസിൽ വളെര ഗൗരവമാെയടുക്കുന്നു”
എന്ന മുഖവുരേയാടുകൂടിയാണ്.
പാർട്ടിയുെട ഏതു നിർേദ്ദശങ്ങെളയാണ് സ. േഗാപാ
ലൻ ധിക്കരിച്ചത്?
കൽക്കത്തയിൽവച്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പു
റത്താക്കെപ്പട്ട ചിലരും ചില പാർട്ടിെമമ്പർമാരും കൂടി
നിലവിലുള്ള പാർട്ടി സംഘടനെയ്ക്കതിരായി ഡിേമാക്രാ
റ്റിക് കൺെവൻഷൻ എന്ന േപരിൽ ഒരു െപാതുേയാ
ഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയുണ്ടായി. ബഹുജനപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
ഒരു സമാന്തരേകന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാനും പാർട്ടിയിലും
ബഹുജനസംഘടനകളിലും പിളർപ്പുണ്ടാക്കാനുമുള്ള
ഒരു പരസ്യമായ സംരംഭമാണെതന്നു വ്യക്തമായതി
നാൽ ആ കൺെവൻഷനിൽ പാർട്ടിെമമ്പർമാർ പെങ്ക
ടുക്കരുെതന്നും പാർട്ടിയുെട നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്ക
മ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കൺെവൻഷൻ നടന്നതി
െന്റ രണ്ടാഴ്ചകൾക്കു മുമ്പാണ് ഈ തീരുമാനെമടുത്തത്.
അതിെനത്തുടർന്ന് ബംഗാളിെല പാർട്ടിസംഘടനയും
ഡിേമാക്രാറ്റിക് കൺെവൻഷൻകാരുെട ഭിന്നിപ്പിക്കൽ
തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിേപ്പാകരുെതന്ന് പാർട്ടിെമമ്പർമാ
െര ഉൽേബാധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
െക്കതിരായ ആ കൺെവൻഷനിൽ ബംഗാളിെല ഭൂേപ
ശ്ഗുപ്ത, ഭവാനിെസൻ, ഇന്ദ്രജിത് ഗുപ്ത, േരണുചക്രവർ
ത്തി, രേണൻെസൻ തുടങ്ങിയ പ്രധാനെപ്പട്ട േനതാക്ക
ന്മാരാരും തെന്ന പെങ്കടുക്കുകയുണ്ടായില്ല. ജയിലിൽ
കിടക്കുന്ന േജ്യാതിബസുേപാലും കൺെവൻഷൻകാ
രുെട ഭിന്നിപ്പിക്കൽ തന്ത്രങ്ങൾെക്കതിരായി താക്കീതു
നൽകുകയുണ്ടായി.
പേക്ഷ, സ. േഗാപാലൻ പാർട്ടിനിർേദ്ദശങ്ങെള വക
വയ്ക്കാെത കൺെവൻഷനിൽ പെങ്കടുത്തു. നിർേദ്ദശങ്ങ
െളപ്പറ്റി തനിക്കറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പരസ്യമായ
ഒരു പത്രപ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞുെവങ്കിലും നിർേദ്ദശ
ങ്ങെളപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് താനതിൽ
പെങ്കടുക്കാൻ േപായത് എന്ന് അേദ്ദഹം നാഷണൽ
കൗൺസിലിൽ സമ്മതിച്ചു. പേക്ഷ, പാർട്ടി നിർേദ്ദ
ശങ്ങെള ധിക്കരിച്ചതിൽ വ്യസനിക്കുന്നതിനു പകരം
തെന്റ നടപടിെയ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ
േദ്ദഹം െചയ്തത്.
കൺെവൻഷൻ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ റാലിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു
െവന്നതു മാത്രമല്ല സ. േഗാപാലെന്റ െതറ്റ്. പാർട്ടി
നയത്തിെനതിരായി പ്രസംഗിക്കുകയും െചയ്തു. പാർ
ട്ടിക്കുള്ളിൽ ഇന്നു നിലനിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാ
സങ്ങെളപ്പറ്റി െതറ്റായ ഒരു ചിത്രമാണ് നൽകിയത്.
മാത്രമല്ല, നാഷണൽകൗൺസിലിെന്റ തീരുമാനെത്ത
വകവയ്ക്കാെത ബംഗാളിൽ നിലവിലുള്ള പാർട്ടിയുെട
ഔേദ്യാഗിക സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റിെയ പിരിച്ചുവിടണെമ
ന്നും അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് 1962 െല നവംബറിനു മുമ്പ്
നിലനിന്നിരുന്ന പഴയ സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്ക
ണെമന്നും അേദ്ദഹം പരസ്യമായി ആവശ്യെപ്പടുകയു
ണ്ടായി. ഇതും പാർട്ടിെയ ധിക്കരിക്കലാണ്.

















15 ബഹുജനപ്രസ്ഥാനം
ബഹുജനപ്രേക്ഷാഭെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്താൻ തെന്റ
മനഃപൂർവ്വമായ അച്ചടക്ക ലംഘനം ആവശ്യമായിരു
ന്നു എന്ന് സ. േഗാപാലൻ നാഷണൽ കൗൺസിലിൽ
വാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ വാദെത്ത നാഷണൽകൗൺ
സിൽ നിരാകരിച്ചു. പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ നടക്കു
ന്ന ഒരു ബഹുജനപ്രസ്ഥാനേത്തക്കാൾ വലിെയാരു
പ്രസ്ഥാനം ഒരു വ്യക്തിക്കു െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കി
ല്ല എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രമല്ല, പിെന്നേയാ? കൺെവൻ
ഷൻകാർ ബഹുജനപ്രസ്ഥാനെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്തുക
യല്ല ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് െചയ്തത് എന്നതുെകാണ്ടും,
എങ്ങിെന? ബംഗാളിെല പാർട്ടിക്കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന
വ്യാപകമായ ഒരു ഭക്ഷണപ്രേക്ഷാഭത്തിനുള്ള പരിപാ
ടികൾ തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിെനതിരായി
സ്വന്തം േനതൃത്വത്തിൽ മെറ്റാരു പ്രേക്ഷാഭത്തിനു പ്ലാനി
ടുകയാണ് കൺെവൻഷൻ െചയ്തത്. ആ പ്ലാൻ ഒട്ടു നട
ക്കുകയുണ്ടായില്ല. ജയിലിലുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട േമാ
ചനത്തിനുേവണ്ടി പാർട്ടിക്കമ്മിറ്റിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ
തെന്ന മെറ്റാരു പ്രേക്ഷാഭവും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
കമ്യൂണിസ്റ്റ് തടവുകാരുെട േമാചനത്തിനുേവണ്ടി ഒേക്ടാ
ബർ 7-ാം തീയതി ഒരു ബഹുജനപ്രകടനം നടത്താൻ
പരസ്യമായി ജനങ്ങേളാടാവശ്യെപ്പടുകയും െചയ്തുക
ഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ പ്രകടനെത്ത ശക്തിെപ്പടു
ത്താനല്ലാ, തങ്ങളുെട സ്വന്തം േനതൃത്വത്തിൽ ഒേക്ടാ
ബർ 5-ാം തീയതി ഒരു പ്രകടനം നടത്തണെമന്നാണ്
കൺെവൻഷൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആ തീരുമാനം അവർ
നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ, അവരുെട പ്ര
കടനത്തിൽ അറുനൂറിലധികം ആളുകെള പെങ്കടുപ്പി
ക്കാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വ
ത്തിൽ ഒേക്ടാബർ 7 ന് നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ ഏഴായി
രത്തിലധികം ജനങ്ങൾ പെങ്കടുക്കുകയും െചയ്തു.
ഇത്രയും വസ്തുതകൾതെന്ന കൺെവൻഷെന്റ മുഖ്യ
മായ ഉേദ്ദശ്യം ജനേസവനമല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ
എതിർക്കലാണ് എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. കൺ
െവൻഷൻകാർ െസപ്തംബർ 28-ാം തീയതി ഒരു റാലി
നടത്തി മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ല െചയ്തത്. അവരുെട േന
തൃത്വത്തിൽ ‘േദശഹിൈതഷി’ എന്ന േപരിൽ ഒരു പ്ര
തിവാരപത്രം നടത്തുന്നുണ്ട്. സാർവ്വേദശീയകാര്യങ്ങ
െളപ്പറ്റിയും േദശീയകാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള പാർട്ടിയുെട
തീരുമാനങ്ങെള ഇടവിടാെത എതിർക്കുകയും പാർട്ടി
േനതൃത്വെത്ത െപാതുവിലും േനതൃത്വത്തിലുള്ള ചില വ്യ
ക്തികെള പ്രേത്യകമായും കരിേതച്ചു കാണിക്കുകയും
െചയ്യുക എന്നതാണ് ആ പത്രത്തിെന്റ മുഖ്യമായ േജാ
ലി. ഇെതങ്ങിെന ബഹുജനപ്രസ്ഥാനെത്ത ശക്തിെപ്പ
ടുത്തലാവും? പാർട്ടിെയ ഭിന്നിപ്പിച്ചു തകർക്കാൻ ശ്രമി
ക്കുന്ന ഇത്തരെമാരു സംഘം നടത്തിയ റാലിയിലാണ്
സ. േഗാപാലൻ പെങ്കടുത്തത്.
സ. േഗാപാലെന്റ നടപടി “പാർട്ടിെയ പരസ്യമായി
മനഃപൂർവ്വം ധിക്കരിക്കുകയും അതിെന്റ അധികാരെത്ത
അവേഹളിക്കുകയും െചയ്യുകമാത്രമല്ല, ബഹുജനപ്ര
സ്ഥാനെത്ത ഭിന്നിപ്പിക്കുകകൂടിയാണ്” എന്ന് നാഷ
ണൽ കൗൺസിലിനു േബാധ്യമായി. എന്നിട്ടും, യാെതാ
രു നടപടിയും എടുക്കാതിരിക്കുകെയന്നുവച്ചാൽ അതു
പാർട്ടിെയ അസംഘടിതമാക്കുകയും ജനകീയാവശ്യ
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള സമരെത്ത ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യും. അതുെകാണ്ടാണ് സ. േഗാപാലെന്റ േമൽ ശി
ക്ഷണനടപടിെയടുേക്കണ്ടിവന്നത്.

















16 പാർട്ടികളും അച്ചടക്കനടപടിയും
ഇത്തരം ശിക്ഷണനടപടികെളടുക്കാത്ത ഏെതങ്കി
ലുെമാരു പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലിന്നുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നി
ല്ല. േകാൺഗ്രസ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങെള എതിർ
ക്കാൻ േകാൺഗ്രസ് െമമ്പർമാർക്കു പാടുേണ്ടാ? രാ
ഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുെട കാര്യം േപാകെട്ട, േട്രഡുയൂണിയ
നുകൾേപാലുള്ള ബഹുജനസംഘടനകളും ഗ്രന്ഥശാ
ലാസംഘം േപാലുള്ള സാംസ്കാരികസംഘടനകളും താ
ന്താങ്ങളുെട അച്ചടക്കങ്ങളും ഭരണഘടനാനിയമങ്ങളും
പാലിക്കാറിേല്ല?
അച്ചടക്കം വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെനതിരല്ല. എന്നാൽ
പാർട്ടിയ്ക്കുള്ളിൽ ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനെമടുത്തു കഴി
ഞ്ഞാൽ ആ തീരുമാനമനുസരിേക്കണ്ടത് എല്ലാ െമ
മ്പർമാരുേടയും കടമയായിത്തീരുന്നു. ചിലേപ്പാൾ ചില
തീരുമാനങ്ങേളാട് ചില െമമ്പർമാർ േയാജിച്ചിെല്ലന്നു
വരും. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനി
ക്കാൻ കഴിെഞ്ഞന്നുവരില്ല. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ
ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ തീരുമാനം പാർട്ടിയുെട തീരുമാനമാ
യിത്തീരുകയും ആ തീരുമാനത്തിനു വഴങ്ങാൻ എല്ലാ
െമമ്പർമാരും സന്നദ്ധരാേകണ്ടിവരികയും െചയ്യും. തീരു
മാനെത്ത പരസ്യമായി ലംഘിക്കുന്നവർ അച്ചടക്ക നട
പടികൾക്കു വിേധയരായിത്തീരുകയും െചയ്യും. ഇത്തര
ത്തിലുള്ള ചില ചിട്ടകളും നിയമങ്ങളും ഏതു സംഘടന
യ്ക്കാണില്ലാത്തത്?
അേപ്പാൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ഒരു അച്ചടക്കനടപ
ടിെയ െപാക്കിപ്പിടിച്ച് ഇത്രെയാെക്ക ബഹളം കൂട്ടുന്ന
െതന്തിനാണ്.
നവയുഗം 2-11-1963.

















െ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

