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േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള
ഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
ഏെതങ്കിലും മഹാന്മാരുേടേയാ ഏെതങ്കിലും പാർട്ടി
കളുേടേയാ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും
സമുദായെത്ത മാറ്റിമറിയ്ക്കാേനാ ഇഷ്ടമുള്ള വിധത്തിൽ
േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാേനാ സാധിയ്ക്കുകയില്ല. സാ
മൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഒരു സവിേശഷഘട്ടത്തിൽ സമുദാ
യത്തിെന്റ പുേരാഗതിയ്ക്ക് േസാഷ്യലിസം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ
വയ്യാതാവുകയും ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും േസാഷ്യലിസ
ത്തിനുേവണ്ടി അണിനിരക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ മാത്ര
േമ േസാഷ്യലിസം അനിവാര്യമായിത്തീരുകയുള്ളൂ.

















1 ഇന്ത്യയുെട സ്ഥിതിെയന്താണ്?
1947-ൽ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായിത്തീർന്നു; 1950-

ൽ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു റിപ്പബ്ളിക്കായി പ്രഖ്യാപിയ്ക്ക
െപ്പട്ടു. ഇന്ത്യയുെട ഭാവി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇന്ത്യയിെല
ജനങ്ങൾക്കു മാത്രമാണധികാരം എന്ന് അസന്ദിഗ്ദ്ധമാ
യി അംഗീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടു. അേതാെട േസാഷ്യലിസത്തി
െന്റ മാർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിെയാരു പ്രതിബന്ധം
തട്ടിത്തകർക്കെപ്പട്ടു.

















2 ഇന്ത്യയുെട പിേന്നാക്കനില
രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം േനടിക്കഴിഞ്ഞുെവങ്കിലും നമ്മുെട
രാജ്യം സാമ്പത്തികമായും വ്യാവസായികമായും വളെര
പിേന്നാക്കനിലയിലുള്ള ഒരാശ്രിതരാജ്യമാണ്. ഒന്നര
നൂറ്റാണ്ടുകാലെത്ത ബ്രിട്ടീഷുേമധാവിത്വം ഇന്ത്യയുെട
വ്യവസായവൽക്കരണെത്ത ബലാൽക്കാരമായി തട
ഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് െചയ്തത്. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായ
തിനുേശഷവും നമ്മുെട സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിെല
മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിെലല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ്മൂലധനത്തിെന്റ മര
ണപ്പിടുത്തം നിലനില്ക്കുന്നു. നമ്മുെട കൽക്കരിഖനികൾ
അഭ്രനിേക്ഷപങ്ങൾ, ചണവ്യവസായം, േതാട്ടങ്ങൾ,
വൻകിട േബങ്കുകൾ, വിേദശവ്യാപാരം മുതലായവെയ
ല്ലാം ഇന്നും ബ്രിട്ടിഷ്മൂലധനത്തിെന്റ പിടിയിലാണ്. സ്വാ
തന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിന് േശഷം വിേദശമൂലധനവുമായി
പലതരത്തിലും ബന്ധെപ്പട്ട വൻകിട കുത്തകമുതലാളി
കളുെട ചൂഷണം കൂടുതൽ മൂർച്ഛിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ള
ത്. നമ്മുെട കൃഷി ഇേപ്പാഴും പ്രാകൃതാവസ്ഥയിലാണ്.
നാടുവാഴി-ജന്മിേമധാവികളുെട ചൂഷണം ഇന്നും നടമാടു
ന്നു. ഭൂമിയുെട 37 ശതമാനവും നാട്ടിൻപുറെത്ത കുടുംബ
ങ്ങളുെട മൂന്നു ശതമാനത്തിെന്റ മാത്രം ൈകയിലാണ്.
75 ശതമാനം കുടുംബങ്ങളുെട ൈകയിലുള്ള ഭൂമി 16 ശത
മാനേത്താളം മാത്രമാണ്. വിേദശമൂലധനത്തിെന്റയും
നാടൻ കുത്തകമുതലാളികളുേടയും നാടുവാഴിേമധാവി
കളുേടയും െനറിെകട്ട ചൂഷണങ്ങളുെട ഫലമായി ഇന്ത്യ
യുെട സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ വളെരയധികം അധഃപ
തിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട ജീവിത
നിലവാരം വളെരയധികം തകർന്നിരിയ്ക്കുന്നു.
ഈ സ്ഥിതിയിൽ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി
െക്കാണ്ട് വിേദശമൂലധനത്തിേന്റയും നാടുവാഴിേമധാ
വിത്വത്തിേന്റയും പിടിയിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രവും സുശക്ത
വുമായ ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാെത
േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാൻ കഴിയില്ല. അതു
െകാണ്ട് ഇന്നെത്ത അടിയന്തിരകടമ േദശീയ പുനർ
നിർമ്മാണത്തിലൂെട സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തി
കവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ്; എന്നുെവ
ച്ചാൽ, േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാനാവശ്യമായ
സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികസാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കുക
എന്നതാണ്.
സമാധാനപരമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രേമ പ്രകൃതി
വിഭവങ്ങെള മനുഷ്യെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിയ്ക്കാ
നും വിവിധരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാവസായികബ
ന്ധങ്ങൾ ശക്തിെപ്പടുത്താനും കഴിയൂ. മെറ്റാരുവിധം
പറഞ്ഞാൽ, േദശീയപുനർനിർമ്മാണത്തിെന്റ വിജയ
ത്തിന് സമാധാനപരമായ സാർവ്വേദശീയബന്ധങ്ങൾ
അത്യാവശ്യമാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് സ്വതന്ത്രമായ
ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനാഗ്രഹിക്കു
ന്ന ഇന്ത്യ സമാധാനപരമായ ഒരു വിേദശനയം ൈക
െക്കാണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് സാമ്പ
ത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ പുേരാഗതിയ്ക്കുേവണ്ടി
നിലെകാള്ളുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യാ
ഗവൺെമന്റിെന്റ സ്വതന്ത്രമായ വിേദശനയെത്ത സർ
വ്വാത്മനാ അനുകൂലിയ്ക്കുന്നത്.

















3 പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുെട പ്രാധാന്യം
ആവടിസേമ്മളനം പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയെത്തസ്സംബ
ന്ധിച്ച് േകാൺഗ്രസ്സിന്നകത്തും പുറത്തും ആശയപര
മായ പല അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുമുെണ്ടന്നുള്ളതു
ശരിയാണ്. പേക്ഷ, രാജ്യത്തിെന്റ വ്യവസായവൽക്ക
രണെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്താനും അടിസ്ഥാനപരമായ
വൻകിടവ്യവസായങ്ങൾ-യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പാ
ദേനാപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ—
സ്ഥാപിയ്ക്കാനും േകാൺഗ്രസ്സുേനതൃത്വവും ഇന്ത്യാഗവൺ
െമന്റും തയ്യാറായിരിക്കുന്നുെവന്നതിെന്റ പ്രതിഫലനമാ
യിരുന്നു അത്. ഈ ഉേദ്ദശം തെന്നയാണ് “െപാതുേമ
ഖലയുെട പ്രാധാന്യവും പരിധിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചുെകാണ്ട്
േദശീയസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥെയ അതിേവഗം വളർത്തു
കയും അങ്ങിെന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സാ
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിേലയ്ക്ക് മുേന്നറുകയും െചയ്യുക” എന്ന
പ്രഖ്യാപിതലക്ഷ്യേത്താടുകൂടിയാരംഭിച്ച രണ്ടാം പഞ്ചവ
ത്സരപദ്ധതിയിലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇന്ത്യയുെട പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
പദ്ധതിയല്ല; മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിയ്ക്കാേനാ േസാ
ഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാേനാ അതുേദ്ദശിയ്ക്കുന്നില്ല. എങ്കി
ലും അതു പുേരാഗമനപരമാണ്; രാജ്യത്തിെന്റ താല്പ
ര്യങ്ങൾക്കനുകൂലമാണ്. കാരണം, അത് ഇന്ത്യയുെട
സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ അടിത്തറയുറപ്പിയ്ക്കാ
നാവശ്യമായ ഘനവ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിയ്ക്കുവാനും
അങ്ങിെന സാമ്രാജ്യേമധാവികളുെട പിടിയിൽനിന്നു
സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാ
നും സഹായിയ്ക്കുന്നു. െപ്രാഫസ്സർ മഹലേനാബിസ്സിെന്റ
കരടുേരഖയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നതുേപാെല.
“അവസാനവിശകലനത്തിൽ വ്യവസായവൽക്കരണ

ത്തിെന്റ േതാതും േദശീയ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട
വളർച്ചയും കൽക്കരി, വിദ്യുച്ഛക്തി, ഇരുമ്പും ഉരുക്കും,
വൻകിടയന്ത്രങ്ങൾ, െകമിക്കൽ സാമഗ്രികൾ എന്നി
വയുേടയും െപാതുവിൽ ഘനവ്യവസായങ്ങലുെടയാ
േകയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉൽപ്പാദനെത്ത ആശ്രയിച്ചി
രിയ്ക്കും. ഇവ മൂലധനരൂപവൽക്കരണത്തിെന്റ കഴിവി
െന വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതാണ്. കഴിയുേന്നടേത്താളം േവ
ഗത്തിൽ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഇറക്കുമതി
യിൽനിന്ന് ഇന്ത്യെയ സ്വതന്ത്രയാക്കുക എന്നതാണ്
ഒരു പ്രധാനമായ ഉേദ്ദശം. അങ്ങെനയായാൽ മറ്റു രാ
ജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് അത്യാവശ്യമായ ഉൽപ്പാദേനാപകര
ണച്ചരക്കുകൾ കിട്ടാനുള്ള വിഷമതകൾ മൂലധന രൂപ
വൽക്കരണെത്ത തടഞ്ഞുനിർത്തുകയില്ല. അതുെകാ
ണ്ട് കഴിയുേന്നടേത്താളം േവഗത്തിൽ ഘനവ്യവസായ
ങ്ങെള അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തണം”.

അടിസ്ഥാനപരമായ ഘനവ്യവസായങ്ങെള വളർത്ത
ണെമന്നുമാത്രമല്ല, അവെയ കഴിയുന്നതും െപാതുേമഖ
ലയിലുൾെപ്പടുത്തണെമന്നും തീരുമാനിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
കരടുശിപാർശികൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു:
“േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവ

സ്ഥയിേലയ്ക്ക് മുേന്നറുന്നതിന്നുേവണ്ടി െപാതുേമഖലെയ
ത്വരിതമായും സ്വകാര്യേമഖലേയക്കാൾ േവഗത്തിലും
വികസിപ്പിയ്ക്കണം. നിേക്ഷപത്തിന്നും േദശീയവികസ
നത്തിന്നും പദ്ധതിയുെട പ്രവർത്തനെത്ത സുഗമമാ
ക്കുന്നതിന്നു ധാരാളം മൂലധനവിഭവങ്ങൾ ലഭിയ്ക്കുന്നതി
ന്നുംേവണ്ടി ബാങ്കിങ്ങ്, ഇൻഷുറൻസ്, വിേദശവ്യാപാ
രം, ചില പ്രേത്യകചരക്കുകളുെട അഭ്യന്തരവ്യാപാരം
എന്നീ കാര്യങ്ങളിേലർെപ്പടാൻ ഗവൺെമന്റു തയ്യാറാ
വണം”.

















4 േസാഷ്യലിസമല്ല േസ്റ്ററ്റ്

മുതലാളിത്തം

െപാതുേമഖലയിൽ, അെല്ലങ്കിൽ ഗവൺെമന്റുടമയിൽ,
ചില വൻകിടവ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിയ്ക്കലാണ് േസാ
ഷ്യലിസം എന്നു ചിലർ ധരിച്ചുെവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു ശരിയ
ല്ല. േസ്റ്ററ്റുടമയിൽ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ അതു
േസാഷ്യലിസമാവില്ല, േസ്റ്ററ്റുമുതലാളിത്തേമ ആവൂ.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽത്ത
െന്ന ഏംെഗൽസ് ഇക്കാര്യം ഇങ്ങിെന വ്യക്തമാക്കിയി
ട്ടുണ്ട്:
“ഇയ്യിെട ബിസ്മാർക്ക് വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങെള

ഗവൺെമന്റുടമയിലാക്കാൻ പുറെപ്പട്ടേതാടുകൂടി ഒരു
തരം കള്ളേസാഷ്യലിസം-ഏതുതരം ഗവൺെമന്റുടമ
സ്ഥതയും േസാഷ്യലിസമാെണന്ന് സേങ്കാചെമേന്യ
ഉൽേഘാഷിയ്ക്കൽ-ആവിർഭവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. പുകയിലവ്യ
വസായം സർക്കാർ ഏെറ്റടുത്തതു േസാഷ്യലിസമാ
െണങ്കിൽ തീർച്ചയായും െനേപ്പാളിയേനയും േമറ്റർനി
ക്കിേനയും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സ്ഥാപകന്മാരായി
കണക്കാക്കണം. െബൽജിയം ഗവൺെമന്റ് പ്രധാന
െറയിൽേവപ്പാതകെളല്ലാം സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിൽ
പണിെചയ്തു. യാെതാരു സാമ്പത്തികേപ്രരണയുമില്ലാ
െത ബിസ്മാർക്ക് ജർമ്മനിയിെല െറയിൽെവെയല്ലാം
സർക്കാറിേലെയ്ക്കടുത്തു. എന്തുെകാണ്ട് ഗവൺെമന്റി
ന്ന് േവാട്ടുെചയ്യുവാനായി െറയിൽേവ ശമ്പളക്കാെര
കന്നുകാലികെളേപ്പാെല ആട്ടിെത്തളിച്ചുെകാണ്ടുവ
രാൻേവണ്ടി; പ്രേത്യകിച്ച് പാർലിെമണ്ടിെന്റ േവാട്ടിന്നു
വിേധയമാകാത്ത ഒരു പുതിയ വരവിനും ഗവൺെമ
ന്റിന്നുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടി ഇെതാന്നും ഒരു തരത്തിലും
േനരിേട്ടാ അല്ലാെതേയാ ഉള്ള േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാ
ണങ്ങളല്ല. ആെണങ്കിൽ േറായൽ കപ്പൽ കമ്പനിയും
കളിമൺഫാക്ടറിയും പട്ടാളത്തിെല തുന്നൽക്കാരൻകൂ
ടിയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളായിത്തീരും. േപാ
രാ, മൂന്നാം െഫ്രഡറിക്ക് വില്യമിെന്റ കാലത്ത് ഒരു
വീരൻ കാര്യമായ അഭിപ്രായെപ്പട്ടതുേപാെല, വ്യഭി
ചാരശാലകൾ ഗവൺെമന്റു ഏെറ്റടുക്കുന്നതുേപാലും
േസാഷ്യലിസമായിത്തീരും”.
(േസാഷ്യലിസം, സാങ്കല്പികവും ശാസ്ത്രീയവും, േപജ്
68-69)

ഗവൺെമന്റ് സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിൽ െപാതുവിഭാഗെമ
ന്ന േപരിൽ ചില വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങു
ന്നേതാടുകൂടി മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ അവ
സാനിയ്ക്കുന്നില്ല. ചൂഷണം തുടരുന്നു; ഉൽപ്പാദേനാപക
രണങ്ങളുെടേമൽ യാെതാരു ഉടമാവകാശവുമില്ലാെത
െതാഴിലാളികൾ കൂലിേവലക്കാരായിത്തെന്ന നിലനില്ക്കു
ന്നു. ഇതു േസാഷ്യലിസമല്ല, േസ്റ്ററ്റ് മുതലാളിത്തമാണ്.
ഏംെഗൽസ് വിവരിക്കുന്നു:
“േജായിന്റ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളാേയാ ട്രസ്റ്റ്കളാേയാ

േസ്റ്ററ്റുടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാേയാ വ്യവ
സായങ്ങെള മാറ്റുന്നതുെകാണ്ട് ഉൽപ്പാദനശക്തിക
ളുെട മുതലാളിത്തപരമായ സ്വഭാവം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല.
േജായിന്റ് േസ്റ്റാക്കു കമ്പനികെളസ്സംബന്ധിച്ചും ട്രസ്റ്റ്ക
െളസ്സംബന്ധിച്ച് ഈ വാസ്തവം വ്യക്തമാണ്. പിെന്ന
എന്താണിന്നെത്ത േസ്റ്ററ്റ്? െതാഴിലാളികളുേടയും മുത
ലാളികളായ വ്യക്തികളുേടയും ആക്രമണത്തിൽനിന്ന്
മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനരീതിയുെട ബാഹ്യസ്ഥിതിക
െള സംരക്ഷിയ്ക്കുവാനായി മുതലാളിവർഗ്ഗം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു സംഘടന മാത്രമാണത്. ഇന്നെത്ത ഭരണകൂടംഅതിെന്റ രൂപെമന്തായാലും—ഒരു മുതലാളിത്തയ
ന്ത്രമാണ്; മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭരണയന്ത്രമാണ്;
രാജ്യത്തിെല മൂലധനത്തിെന്റ ആദർശമൂർത്തീകര
ണമാണത്. ഉൽപ്പാദനശക്തികെള അധികമധികം
സ്വായത്തമാക്കുന്നേതാെടാപ്പം അത് അധികമധികം
ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. കൂലിേവല
ക്കാർ അേപ്പാഴും കൂലിേവലക്കാർ തെന്ന-അതായത്
സ്വത്തില്ലാത്തവർ. മുതലാളിത്തബന്ധങ്ങൾ അേപ്പാ
ഴും നിലനില്ക്കുന്നു. എന്നല്ല, അവ കൂടുതൽ മുറുകുകയാ
ണ് െചയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, ഒരറ്റംവെര മുറുകുേമ്പാൾ
അവെപാട്ടുന്നു. ഉൽപ്പാദനശക്തികെള ഗവൺെമേന്റ
െറ്റടുക്കുന്നത് ഇന്നെത്ത സമുദായത്തിലുള്ള അഭ്യന്തര
സംഘട്ടന്നത്തിന്നു പരിഹാരമല്ല. എന്നാൽ ആ പരി
ഹാരത്തിെന്റ ഘടകങ്ങളായിത്തീരുന്ന സാേങ്കതിക
പരിത:സ്ഥിതികൾ അതിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്”.
(േസാഷ്യലിസം-സാങ്കല്പികവും ശാസ്ത്രീയവും,
േപജ് 70)

















5 ഇന്ത്യൻമുതലാളിത്തത്തിെന്റ

പുേരാഗമന സ്വഭാവവും പിന്തിരിപ്പൻ
സ്വഭാവവും

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, േസ്റ്ററ്റുടമയിൽ ചില വ്യവസായ
സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം നിലവിലു
ള്ള ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളിൽ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങെളാ
ന്നുമുണ്ടാകുന്നില്ല; മുതലാളിത്തമവസാനിയ്ക്കുന്നില്ല. ഇതു
എന്തായാലും േസാഷ്യലിസമല്ല തീർച്ച. എങ്കിലും ഒരു
ഗുണമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിെല ഇന്നെത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ,
ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള വൻകിടവ്യവസായസ്ഥാപന
ങ്ങൾ രാജ്യത്തിെന്റ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പു
േരാഗതിെയ സഹായിയ്ക്കും. ബ്രിട്ടീഷുഭരണകാലത്ത് തട
ഞ്ഞുനിർത്തെപ്പട്ടിരുന്ന ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർ
ച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തും. അങ്ങിെന അത് ഭാവിയിൽ
ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങെളത്തെന്ന മാറ്റാൻ കരുത്തുള്ള
ശക്തികെള സൃഷ്ടിച്ചുവിടും. സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തിക
വളർച്ചയുെട അടിസ്ഥാനമുറപ്പിയ്ക്കും. മെറ്റാരുവിധം പറ
ഞ്ഞാൽ, ഈ മുതലാളിത്തം ബ്രിട്ടീഷുേകാളണിേമധാവി
ത്വത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾെക്കതിരായ മുതലാളിത്തമാ
ണ്. പാശ്വാത്യമുതലാളിത്തരാഷ്ട്രങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുെകട്ടു
കൾ അവസാനിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതു ശരിതെന്ന.
പേക്ഷ, മുതലാളിത്തരാഷ്ട്രങ്ങളുമായി മാത്രമല്ല, േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുമായും സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ പു
ലർത്താൻ ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതു
തീർച്ചയായും സാമ്രാജ്യേമധാവികളുെട കുത്തകനയ
ത്തിെന്നതിരാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യാഗവൺ
െമന്റിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള മുതലാളിത്തം സാമ്രാജ്യമു
തലാളിത്തത്തിെന്നതിരായി ഇന്ത്യയുെട താല്പര്യങ്ങെള
കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ സഹായിയ്ക്കുന്ന മുതലാളിത്തമാണ്.
അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് െപാതുേമഖലയിൽ വൻകി
ടവ്യവസായങ്ങൽ സ്ഥാപിയ്ക്കുക എന്ന നയെത്ത ഭൂരിപ
ക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ പിന്താങ്ങുന്നത്.
ഇന്ത്യയിെല േദശീയമുതലാളിത്തം വിേദശീയമായ സാ
മ്രാജ്യമുതലാളിത്തത്തിെന്റ താല്പര്യങ്ങെള മാത്രമല്ല
എതിർക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിെല െതാഴിലാളികളുേടയും
അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മറ്റുബഹുജനങ്ങളുേടയും താല്പര്യങ്ങൾ
െക്കതിരായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൂടിയാണത്. വിേദ
ശമുതലാളികളുെട പിടിയിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായ സാ
മ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനാഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന േകാൺ
ഗ്രസ്സുഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യൻമുതലാളിത്തെത്ത,
പ്രേത്യകിച്ചും ഇന്ത്യയിെല കുത്തകമുതലാളിത്തസ്ഥാ
പനങ്ങെള, ശക്തിെപ്പടുത്തുവാൻേവണ്ടി പലേപ്പാഴും
ജനങ്ങൾെക്കതിരായ നിലപാടുകെളടുക്കുന്നു.
അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങെളല്ലാം േദശസാൽക്കരിക്ക
ണെമന്ന് കാൽനൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് മുതൽക്കുതെന്ന ഇന്ത്യയു
െട േദശീയ പ്രസ്ഥാനം ആവശ്യെപ്പട്ടുേപാന്നിട്ടുള്ളതാ
ണ്. എന്നിട്ടും, െപാതുേമഖലയുെട വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്ക
ണെമന്നു തീരുമാനിയ്ക്കെപ്പട്ടതിന്നുേശഷവും, ഇരുമ്പ്,
ഉരുക്ക്, കൽക്കരി തുടങ്ങിയ മർമ്മ പ്രധാനങ്ങളായ െമ
ൗലികവ്യവസായങ്ങൾേപാലും കുത്തകമുതലാളികളുെട
സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയ്ക്കു വിട്ടുെകാടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ
ഗവൺെമന്റ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. കുത്തകമുതലാളികൾക്ക്
സഹായധനങ്ങൾ നൽകിയും പലിശകൂടാെതേയാ ചു
രുങ്ങിയ പലിശയ്ക്ക് വമ്പിച്ച തുകകൾ കടംെകാടുത്തും
അവരുൽപ്പാദിപ്പിയ്ക്കുന്ന ചരക്കുകൾ വില കയറ്റി വില്ക്കാ
നനുവദിച്ചും അവരുെട െകാള്ളലാഭങ്ങൾക്ക് േപ്രാത്സാ
ഹനം നൽകുകയാണ് ഗവൺെമന്റു െചയ്യുന്നത്. ഈ
നയത്തിെന്റ ഫലമായി വൻകിടമുതലാളികളുെട ലാഭം
പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തി
ന്ന് ഇരുമ്പ്-ഉരുക്കു വ്യവസായത്തിെന്റ ലാഭം 1939-ൽ
100 എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1947-ൽ 86 ആയിരുന്ന
ത് 1955 ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും 388 ആയി വർദ്ധിച്ചു. കൽ
ക്കരിയുെട സൂചകസംഖ്യ 200 ആയി. പ്രധാനെപ്പട്ട വ്യ
വസായങ്ങളുെട ശരാശരിലാഭത്തിെന്റ സൂചകസംഖ്യ
1939-ൽ 100 എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1947-ൽ 191
ഉം, 1955-ൽ 334 ഉം ആണ്. (ഈ േസ്റ്റാൺ എേക്കാണ
മിസ്റ്റ്, ക്വാർേട്ടർലി ബുള്ളറ്റിൻ, 1957 ഒേക്ടാബർ)
ഇേത അവസരത്തിൽ െതാഴിലാളികളുേടയും അധ്വാ
നിയ്ക്കുന്ന മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുേടയും യഥാർത്ഥവരുമാ
നം കുറയുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താത് ഇടിയുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ള
ത്. നികുതിഭാരം വർദ്ധിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. നാട്ടു
കാരുെട നികുതിഭാരം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈടാക്കുന്ന പണ
ത്തിെന്റ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം വൻകിടമുതലാളികെള
ഏല്പിച്ചുെകാടുക്കുക എന്ന വിചിത്രമായ ഒരു നയമാണ്
ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റ് തുടർന്നുേപാന്നിട്ടുള്ളത്.
ഇന്ത്യയിെല വൻകിട മുതലാളികളിൽ ചിലരും ചില വി
േദശീയകുത്തകമുതലാളികളും തമ്മിൽ ഉറ്റ ബന്ധമാണ്.
ഇന്ത്യയിെല പ്രധാനെപ്പട്ട പല വ്യവസായ സ്ഥാപന
ങ്ങളും ഇന്ത്യൻമുതലാളികളുേടയും വിേദശീയമുതലാളി
കളുേടയും കൂട്ടുടമയിലാണ്. ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റിെന്റ മൂ
ലധനമുള്ള ചില വൻകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
േപ്പാലും വിേദശീയകുത്തകക്കാർക്ക് നിർണ്ണായകമായ
സ്ഥാനങ്ങളനുവദിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടുെകട്ടുകളും പര
സ്പരബന്ധങ്ങളും കാരണം, സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ എത്രതെന്ന ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു
െണ്ടങ്കിലും, വിേദശീയ മൂലധനത്തിെന്നതിരായി ഒരുറ
ച്ച നിലപാെടടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾക്കു
സാധിയ്ക്കുന്നില്ല. നമ്മുെട ചായേത്താട്ടങ്ങളും റബ്ബർേതാ
ട്ടങ്ങളും ഖനികളും എൻജിനീയറിങ്ങും ചണവ്യവസായ
വും കപ്പൽ വ്യവസായങ്ങളും േബങ്കിങ്ങു വ്യവസ്ഥയും വി
േദശ വ്യാപാരവും മറ്റും മുമ്പുതെന്ന ബ്രിട്ടീഷുമുതലാളിക
ളുെട പിടിയിലാണ്. ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തിക ജീവിത
ത്തിെന്റ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഈ വിേദശീയ േമ
ധാവിത്വം നീക്കം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, പുതിയ
രീതിയിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾക്കു പുതിയ മൂലധനം ക്ഷണി
യ്ക്കെപ്പടുകകൂടി െചയ്യുന്നു.
ഇന്ത്യയിെല വൻകിട കുത്തകമുതലാളികൾക്ക് വിേദ
ശീയ കുത്തകമുതലാളികളുമായി മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ
ത്തെന്നയുള്ള വൻകിടക്കാരായ നാടുവാഴികളുമായും ഉറ്റ
ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അതുെകാണ്ടാണ് അവർ നാടുവാഴിത്ത
പരമായ കാർഷിക ബന്ധങ്ങളവസാനിപ്പിയ്ക്കാൻ പറ്റിയ
ഉറച്ച നയങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളാത്തത്. വാസ്തവത്തിൽ,
ഉണ്ടികക്കാരുേടയും ജന്മികളുേടയും ചൂഷണത്തിൽ കി
ടന്നു ഞരങ്ങുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാെര േമാ
ചിപ്പിയ്ക്കുകയും അവരുെട ക്രയശക്തി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയും
െചയ്താൽ മാത്രേമ വ്യവസായങ്ങെള അഭിവൃദ്ധിെപ്പടു
ത്താനും അഭ്യന്തരമാർക്കറ്റ് വികസിപ്പിയ്ക്കാനും കഴിയൂ.
എന്നിട്ടും, ജന്മിസ്സമ്പ്രദായം ഉന്മൂലനം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
മടിച്ചു മടിച്ചുെകാണ്ടും ജന്മികൾക്ക് വമ്പിച്ചതുകകൾ പ്ര
തിഫലം െകാടുത്തുെകാണ്ടുമുള്ള ചില കാർഷിക പരി
ഷ്കരണങ്ങൾക്കു മാത്രേമ േകാൺഗ്രസ്സു ഭരണാധികാരി
കൾ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ.

















6 ദ്വിമുഖപരിപാടി
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ൈവരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു വിചിത്ര
നയമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ ൈകെക്കാണ്ടി
ട്ടുള്ളത്,
1. ഒരു ഭാഗത്ത്, ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ താല്പ

ര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാ
മ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുംേവണ്ടി അവർ
വിേദശമൂലധനത്തിെന്നതിരായി പല നടപടികളു
െമടുക്കുന്നു. അേതസമയത്തുതെന്ന, മറുഭാഗത്ത്, വി
േദശമൂലധനത്തിെന്റ ചൂഷണം നിലനിർത്തുന്നു.

2. ഒരു ഭാഗത്ത്, വളർന്നുവരുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരി

യുമായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിയ്ക്കു
ന്നു; മറുഭാഗത്ത്, തകർന്നുവരുന്ന മുതലാളിത്തേച്ചരി
യുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളും കൂട്ടുെകട്ടുകളും നിലനിർത്തി
േപ്പാരുന്നു.

3. ഒരു ഭാഗത്ത്, അഭ്യന്തരമാർക്കറ്റു വികസിപ്പിയ്ക്കാനും

അങ്ങിെന പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിെയ വിജയിപ്പിയ്ക്കാ
നുംേവണ്ടി നാടുവാഴിേമധാവികൾെക്കതിരായ പല
നടപടികളുെമടുക്കുന്നു; മറുഭാഗത്ത്, നാടുവാഴിത്തപ
രമായ കാർഷികബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു.

4. ഒരു ഭാഗത്ത്, അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങൾ വളർ

ത്തിെക്കാണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ
െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നു; മറുഭാഗത്ത്, അടിസ്ഥാ
നവ്യവസായങ്ങളിൽേപ്പാലും സ്വകാര്യമുതലാളികൾ
ക്കു േപ്രാത്സാഹനം നൽകുന്നു.

5. ഒരു ഭാഗത്ത് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിെയ വിജയിപ്പി
യ്ക്കാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിയ്ക്കുന്നു; മറുഭാഗത്ത്, ആ

പരിശ്രമങ്ങെളത്തെന്ന തകിടം മറിയ്ക്കാനുതകുന്ന
നയങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളുന്നു.

ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട ഫലമായി, നമ്മുെട സാമ്പ
ത്തിക ജീവിതത്തിൽ വിേദശമുതലാളികേളയും നാടു
വാഴികളുേടയും ആധിപത്യം ഇേപ്പാഴും നിലനിൽക്കു
ന്നു. ഈ ആധിപത്യമവസാനിപ്പിയ്ക്കാെത ഇന്ത്യയുെട
സ്വാതന്ത്ര്യമുറപ്പിയ്ക്കുവാനും േദശീയ പുനർനിർമ്മാണപ
രിപാടികെള വിജയിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു
സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനും അങ്ങിെന
േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കാനാവശ്യമായ സാഹചര്യ
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാനും സാധിയ്ക്കുകയില്ല.
അതുെകാണ്ട്, ഇന്ത്യയിെല െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിേന്റ
യും േസാഷ്യലിസത്തിന്നുേവണ്ടി നിലെക്കാള്ളുന്ന മെറ്റ
ല്ലാവരുേടയും ഇന്നെത്ത അടിയന്തരകടമ ഇന്ത്യൻ മുത
ലാളിത്തത്തിെന്റ ഈ ദ്വിമുഖനയെത്ത സമർത്ഥമായി
േനരിട്ടുെകാണ്ട് സാമൂഹ്യവളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തുക
എന്നതാണ്.
ഒരു ഭാഗത്ത്, അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ച
െയ ഊന്നിെക്കാണ്ടുള്ളവ്യവസായവൽക്കരണം, മർമ്മ
പ്രധാനങ്ങളായ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ േസ്റ്ററ്റുടമ
യിലാക്കൽ, െതാഴിൽ സൗകര്യങ്ങെള വികസിപ്പിയ്ക്കൽ,
കാർഷികപരിഷ്കരണം, മുതലായവെയസ്സംബന്ധിച്ച
ഗവൺെമെന്റടുക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികേളയും, അവ
എത്രതെന്ന പരിമിതമായാൽേപ്പാലും, വിജയിപ്പിയ്ക്കാ
നും ശക്തിെപ്പടുത്താനും കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാനുംേവ
ണ്ടി മുതലാളികളുൾെപ്പെടയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങേളയും
േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തുകയും ഇത്തരംപുേരാഗമനപ്ര
വണതകൾെക്കതിരായി തലയുയർത്തുന്ന എല്ലാ പി
ന്തിരിപ്പൻ ശക്തികേളയും എതിർത്തു േതാല്പിയ്ക്കുകയും
െചയ്യുക; അേതസമയത്തുതെന്ന മറുഭാഗത്ത്, വിേദശ
മൂലധനത്തിേന്റയും നാടൻ കുത്തകമുതലാളികളുേടയും
ലാഭെക്കാള്ളകൾക്ക് േപ്രാത്സാഹനം നൽകുകയും ബ്രി
ട്ടീഷു വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങെള േദശസാൽക്കരിയ്ക്കാൻ
വിസമ്മതിയ്ക്കുകയും അടിയന്തിരവും െമൗലികവും ഭൂരി
പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്താൻ കൂട്ടാക്കാതിരി
യ്ക്കുകയും അങ്ങിെന അർദ്ധനാടുവാഴിത്തപരമായ സാ
മൂഹ്യബന്ധങ്ങെള നിലനിർത്തിെക്കാണ്ട് ജനങ്ങളുെട
ജീവിതേത്താത് ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുകയും െചയ്യുന്ന ഭരണാധി
കാരികളുെട എല്ലാ നടപടികേളയും വിട്ടുവീഴ്ചകൂടാെത
എതിർക്കുക.
ഒരു ഭാഗത്ത് സമാധാനത്തിന്നും സാമ്പത്തികപുേരാഗ
തിയ്ക്കും സഹായകരമായ ഏറ്റവും െചറിയ കാൽെവയ്പ്പു
കെളേപ്പാലും ശക്തിെപ്പടുത്തുക;
മറുഭാഗത്ത്, നമ്മുെട സാമ്പത്തികജീവിതത്തിൽ വിേദ
ശമൂലധനത്തിന്നും നാടൻ സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കു
മുള്ള േമധാവിത്വപദവിെയ പടിപടിയായി തട്ടിനീക്കുക
യും േദശീയ പുനർനിർമ്മാണത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ള ജനാ
ധിപത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േന
തൃത്വമുറപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.
ഇതുമാത്രമാണ് േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാനാവ
ശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാനുള്ള വഴി. പിന്തി
രിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർെക്കതിരായ ജനങ്ങ
ളുെട േയാജിച്ച പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിലൂെടയും സമരങ്ങളിലൂ
െടയും മാത്രേമ ഈ അടിയന്തര കടമ നിർവ്വഹിയ്ക്കാൻ
കഴിയൂ.
സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികരംഗങ്ങളിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ
ത്തിെന്റ േനതൃത്വം െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള സമരം ഭരണകൂ
ടെത്ത മാറ്റാനുള്ള സമരവുമായി അവിഭാജ്യമാംവിധം
ബന്ധെപ്പട്ടാണിരിയ്ക്കുന്നത്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, നി
ലവിലുള്ള ഭരണയന്ത്രം സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികരംഗങ്ങ
ളിൽ ഇന്ത്യൻമുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ സ്ഥാപിതതാല്പര്യ
ങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപകരണം മാത്രമാണ്.
േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കണെമങ്കിൽ മുതലാളിത്തവ്യ
വസ്ഥയുെട ഭരണകൂടത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് േസാഷ്യലി
സ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുേടതായ ഒരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിയ്ക്കണം;
എന്നുെവച്ചാൽ, ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ മുതലാളികളുെട
ഭരണമവസാനിപ്പിച്ച് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃ
ത്വത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷഭരണം നടപ്പിൽ വരുത്തണം.

















7 ഇരുമ്പു ചട്ടക്കൂട്
ബ്രിട്ടനിെല പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മി. േലായിസ്
േജാർജ്ജ് 1922 ആഗസ്ത് 2-ാം നു േകാമൻസ് സഭയിൽ
െചയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങിെന പ്രസ്താവിയ്ക്കുകയു
ണ്ടായി:
“ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷുസിവിൽ സർവ്വീസിെന്റ സഹായവും

േനതൃത്വവും കൂടാെത നിലനില്ക്കാൻ കഴിയുന്ന യാെതാ
രു കാലഘട്ടേത്തയും എനിയ്ക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല.
മുഴുവൻ ഭരണ വ്യവസ്ഥയുേടയും ഇരുമ്പുചട്ടക്കൂടാണത്”.
1935-ൽ ബ്രിട്ടീഷുപാർലിെമണ്ട് ഇന്ത്യെയ്ക്കാരു ഭരണ
ഘടന പാസ്സാക്കിത്തന്നു. ആ ഭരണഘടനയുെട പി
താവായറിയെപ്പടുന്ന മി. സ്റ്റാൻലി ബാൾഡ്വിൻ 1935
െഫബ്രുവരി 5-ാം നു െചയ്തു േറഡിേയാപ്രസംഗത്തിൽ
വ്യക്തമാക്കി:
“ഇന്ത്യക്കാരായ മന്ത്രിമാർ നമ്മളുേദ്ദശിയ്ക്കുന്ന കാര്യ

ങ്ങൾ നിറേവറ്റാൻ േവണ്ടിയാണ് രാഷ്ട്രീയാധികാരം
പ്രേയാഗിേയ്ക്കണ്ടത്. അവെരെക്കാണ്ട് അങ്ങിെന െച
യ്യിയ്ക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുെട ൈവസേറായിയുേടയും
ഗവർണ്ണർമാരുേടയും അവരുെട കീഴിൽ േസ്റ്ററ്റ് സിക്ര
ട്ടറിയാൽ റിക്രൂട്ടുെചയ്യെപ്പട്ട് പാർലിെമണ്ടിനാൽ സം
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്ന സർവ്വീസുകളുേടയും കടമ. ഈ കടമ
നിറേവറ്റാനാവശ്യമായ ഉപാധികളും സുരക്ഷിതമാണ്”.

സർവ്വീസുകളുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണഘടനയുെട
ഈ ഇരുമ്പു ചട്ടക്കൂട്ടിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടിയാണ്
ബ്രിട്ടീഷു സാമ്രാജ്യവാദികൾ ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമ
രങ്ങെള ഇടിച്ചമർത്തുകയും ഇന്ത്യെയ പിന്നണിയിലുള്ള
ഒരു കാർഷികരാജ്യമാക്കി നിലനിർത്തിെക്കാണ്ട് ചൂഷ
ണം െചയ്യുകയും െചയ്തുേപാന്നത്.
പേക്ഷ, നാല്പതുേകാടി ജനങ്ങളുെട സംഘടിതമായ പ്ര
േക്ഷാഭങ്ങേളയും സമരങ്ങേളയും എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി
തടഞ്ഞുനിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ാം നു
ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി. 1950-ൽ സ്വതേന്ത്ര്യന്ത്യയുെട റി
പ്പബ്ളിക്കൻ ഭരണഘടന നടപ്പിൽവന്നു. ബ്രിട്ടീഷു ൈവ
സേറായിയും ബ്രിട്ടിഷുഗവർണ്ണർമാരും േപായി. ബ്രിട്ടീഷു
സിവിൽ സർവ്വീസുേപായി. ബ്രിട്ടീഷുപാർലിെമണ്ടിെന്റ
പരമാധികാരം േപായി. പ്രായപൂർത്തി േവാട്ടവകാശം
വന്നു. ജനങ്ങളുെട പരമാധികാരം അംഗീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടു.
ഇന്ത്യയുെട പിേന്നാക്കനിലയവസാനിപ്പിയ്ക്കാനും വ്യവ
സായവൽക്കരണം, കാർഷിക പരിഷ്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസ
പരിഷ്ക്കാരം മുതലായവയിലൂെട സുശക്തമായ ഒരു സ്വത
ന്ത്ര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുമുള്ള പുതിയ
സാഹചര്യങ്ങളുളവായി.
എന്നിട്ടും, ഇരുമ്പുചട്ടക്കൂടിനു മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ബ്രിട്ടീഷു
കാരുെട സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ
േവണ്ടി സൃഷ്ടിയ്ക്കെപ്പട്ട അേത ഭരണയന്ത്രം, പറയത്തക്ക
യാെതാരു മാറ്റവും കൂടാെത, അധികാരൈക്കമാറ്റത്തി
നുേശഷവും നിലനിന്നുേപാന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ൈവസേറായി
യുെട സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർ
ണ്ണർമാരുെട സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യക്കാരായ ഗവർണ്ണർ
മാർ, ബ്രിട്ടീഷ്സർവ്വീസുകാരുെട സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യക്കാ
രായ സർവ്വീസുകാർ-ചട്ടക്കൂട് പഴയതുതെന്ന. ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥേമധാവിത്വപരമായ പഴയ ഭരണസമ്പ്രദായം,
പഴയ ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുകൾ, പഴയ ഫയലുകളും പഴയ
േനാട്ടുകുറിയ്ക്കലുകളും പഴയ റൂളുകളും പഴയ വഴക്കങ്ങ
ളും പഴയ മേനാഭാവങ്ങളും—എല്ലാം പഴയപടിതെന്ന.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ 1947 ആഗസ്റ്റിെല അധികാരൈക്ക
മാറ്റത്തിെന്റ ഫലമായി പഴയ വർഗ്ഗങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത്
പുതിയ വർഗ്ഗങ്ങൾ അധികാരത്തിേലറിയേപ്പാൾ പഴയ
ഭരണകൂടം തട്ടിത്തകർക്കെപ്പടുകേയാ പുതിെയാരു ഭര
ണകൂടം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്തില്ല. ബ്രിട്ടീേഷ്മധാ
വികളുെട താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിച്ച പഴയ ഭരണ
കൂടം അേതപടി നിലനിർത്തെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്.
പേക്ഷ, ക്രമത്തിൽ പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികെള േനരി
ടാൻ പഴയ ഭരണകൂടത്തിന്നു സാദ്ധ്യമല്ല എന്നു വ്യക്ത
മായി. പഴയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ രൂപത്തിലും ഉള്ളടക്ക
ത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിേയ മതിയാവൂ എന്നായി.
ഇതിനകംതെന്ന പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരി
യ്ക്കുന്നു. ഇേപ്പാഴും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. ഭരണ
കൂടത്തിെന്റ രൂപം പഴയപടി നിലനിൽക്കുന്നുെവങ്കിലും
അതിെന്റ ഉള്ളടക്കത്തിൽ സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
പത്തുെകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുവേരയും ഭരണാധികാരെമ
ന്നാൽ, സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങെളസ്സംബന്ധിേച്ച
ടേത്താളം, േപാലീസും അംശം ഉേദ്യാഗസ്ഥനും എന്നർ
ത്ഥമായിരുന്നു. ഇന്നു സ്ഥിതി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളു
െട രാഷ്ട്രീയേബാധം മുെമ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവി
ധം വർദ്ധിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി പ്രകടിപ്പിയ്ക്കാ
നും അവകാശങ്ങൾ േനടാനുമുള്ള പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
അവരുെട മുമ്പിൽ െവട്ടിത്തുറക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രായ
പൂർത്തിേവാട്ടവകാശം, തിരെഞ്ഞടുപ്പ്, േട്രഡ്യൂണിയൻ,
പത്രങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ-ഇന്ത്യയുെട മാനസികമ
ണ്ഡലത്തിലാെക വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വന്നുെകാണ്ടിരിയ്ക്കു
കയാണ്.
ഭരണയന്ത്രത്തിെന്റ സ്ഥിതിേയാ? പണ്ടെത്തേപ്പാെല
ഇടിയ്ക്കുന്ന േപാലീസ്സിെനെക്കാണ്ടും നികുതി പിരിയ്ക്കുന്ന
അംശം ഉേദ്യാഗസ്ഥെനെക്കാണ്ടും മാത്രം ഇന്നു ഭരി
യ്ക്കാൻ വയ്യാ. േക്ഷമരാഷ്ട്രം, േസാഷ്യലിസം-ഇതാണ്
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട്. വ്യവസായം, കൃഷി, കച്ചവടം, ശാ
സ്ത്രഗേവഷണം, സാഹിത്യം, കല, ഭവനനിർമ്മാണം,
എന്നിങ്ങിെന പുതിയ പല രംഗങ്ങളിലും ഗവൺെമന്റ്
ൈകെവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കു
േവണ്ടിയുള്ള പുതിയ സംഘടനകളും ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുക
ളും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും സൃഷ്ടിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

















8 ഭരണയന്ത്രെത്ത

ജനാധിപത്യവൽക്കരിയ്ക്കുക

എന്നിട്ടും, ജനങ്ങളുമായും പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികളു
മായും പറയത്തക്ക ബന്ധെമാന്നുമില്ലാത്ത പഴയ ചട്ട
ക്കൂടു നിലനില്ക്കുന്നു. പഴയ റൂളുകളും പഴയ വഴക്കങ്ങളും
ഫയലുകളിൽ േനാട്ടുകുറിയ്ക്കുന്ന പഴയ ചുവപ്പുനാടയും
ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല. ഇതിെലാരു െപാരുത്തേക്കടുെണ്ട
ന്നും പുതിയ ഉള്ളടക്കത്തിന് പുതിയ ചട്ടക്കൂടു േവണ
െമന്നും ഭരണാധികാരികൾക്കുതെന്ന േബാധ്യമാവാൻ
തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വ
പരമായ ഭരണയന്ത്രം അപര്യാപ്തമാെണന്നും കാര്യക്ഷ
മമായും േവഗത്തിലും കാര്യങ്ങൾ നടത്താേനാ ജനങ്ങ
ളുെട ആശയാഭിലാഷങ്ങൾക്കു രൂപം െകാടുക്കാേനാ
അതു പറ്റുകയിെല്ലന്നും വ്യക്തമാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
പേക്ഷ, േപാംവഴിെയന്താണ്? ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ കാല
ത്തിന്നനുസരിച്ച് മാറണെമന്നും ജനങ്ങളുെട യജമാന
ന്മാെരേപ്പാെലയല്ല, ദാസന്മാെരേപ്പാെലയാണ്, അവർ
െപരുമാേറണ്ടെതന്നും ജനങ്ങളുമായി അവർ ബന്ധം
പുലർത്തണെമന്നും മറ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും മറ്റു േകാൺ
ഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാരും കൂെടക്കൂെട ഉൽേബാധിപ്പിയ്ക്കാറു
ണ്ട്. എന്നാൽ ഇെതാരു ഹൃദയപരിവർത്തനത്തിെന്റ
പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, ഇരുമ്പുചട്ടക്കൂടിെന്റ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്.
ജനങ്ങേളാട് ഭരണയന്ത്രം എങ്ങിെന െപരുമാറണെമ
ന്നത് പ്രശ്നത്തിെന്റ ഒരു വശം മാത്രമാണ്. കൂടുതൽ പ്ര
ധാനമായ വശം ഭരണനിർവ്വഹണത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക്
എത്രേത്താളം പങ്കുണ്ടാവണെമന്നതാണ്.
ഇന്നെത്ത ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ അഞ്ചുെകാല്ലത്തിെലാ
രിയ്ക്കൽ േവാട്ടു േരഖെപ്പടുത്താൻ ജനങ്ങൾക്കധികാരമു
ണ്ട്. ഏതുസ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്, അെല്ലങ്കിൽ ഏതു പാർ
ട്ടിയാണ്, ജയിേയ്ക്കണ്ടത് എന്നു തീരുമാനിയ്ക്കുന്നത് ജന
ങ്ങളാണ്. അതുെകാണ്ട് തിരെഞ്ഞടുപ്പുകാലത്ത് ജന
ങ്ങളാണ് രാജാക്കന്മാർ. ഏതു ഗവൺെമന്റിേനക്കാളും
ഏതു പാർട്ടിേയക്കാളുമധികം ശക്തിയുള്ളവരാണവർ.
തിരെഞ്ഞടുപ്പു കഴിഞ്ഞാേലാ, അവർ വീണ്ടും ഭരണയ
ന്ത്രത്തിെന്റ അടിമകളായി മാറുന്നു. എല്ലാ അധികാര
ങ്ങളും ഒരു പിടി മന്ത്രിമാരുേടയും ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റു തല
വന്മാരുേടയും ൈകയിൽ േകന്ദ്രീകരിയ്ക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ
ക്കു പിെന്ന യാെതാരധികാരവുമിേല്ല? ഉവ്വ്, മന്ത്രിമാർ
ക്ക് ഹർജികളും െമേമ്മാറാണ്ടങ്ങളും െകാടുക്കാം; ആവ
ശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ കൂട്ടാം; സമരങ്ങൾ
േപാലും നടത്താം. പേക്ഷ, ഭരണനിർവ്വഹണത്തിൽ
അവർക്ക് പെങ്കാന്നുമില്ല. അഞ്ചുെകാല്ലങ്ങൾക്കു േശഷം
പുതിെയാരു തിരെഞ്ഞടുപ്പുണ്ടാകുന്നതുവെര ഇതുെകാ
െണ്ടാെക്ക തൃപ്തിെപ്പടണം. അേപ്പാൾ, സർവ്വപ്രധാന
മായ പ്രശ്നം ഇന്നെത്ത ഭരണയന്ത്രെത്ത കൂടുതൽ ജനാ
ധിപത്യപരമാക്കുന്നെതങ്ങിെനെയന്നതാണ്; അടിമു
തൽ മുടിവെര, ഭരണനിർവ്വഹണത്തിെന്റ ഓേരാ പട
വിലും, ജനങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ നിയന്ത്രണവും കൂടുതൽ
അധികാരവും നൽകുന്നെതങ്ങിെനെയന്നതാണ്; മെറ്റാ
രുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങെള കൂ
ടുതൽ പെങ്കടുപ്പിേയ്ക്കണ്ടെതങ്ങിെനെയന്നതാണ്.
ഇതു സാധിയ്ക്കണെമങ്കിൽ േകന്ദ്രീകൃതവും മുരടിച്ചതുമായ
ഇന്നെത്ത ബ്യൂേറാക്രസിയുെട ചട്ടക്കൂട്ടിൽ മൗലികമായ
ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിേയ മതിയാവൂ. വിേകന്ദ്രീകരണ
മായിരിയ്ക്കണം ആ മാറ്റങ്ങളുെട സത്ത്. എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ, വിേകന്ദ്രീകരണത്തിലൂെട മാത്രേമ ജനാധിപത്യ
വൽക്കരണം പ്രാേയാഗികമാവൂ.
അധികാരവിേകന്ദ്രീകരണെമന്നുെവച്ചാൽ മന്ത്രിമാരുേട
യും ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുകളുേടയും ൈകയിൽ േകന്ദ്രീകരിച്ചി
ട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളുേടയും കഴിവുകളുേടയും പ്രവർത്ത
നങ്ങളുേടയും പ്രധാനഭാഗം വിേല്ലജുകളിേലയ്ക്കും ജില്ലക
ളിേലയ്ക്കും മാറ്റുക എന്നു മാത്രമല്ല അർത്ഥം. പ്രസിഡന്റും
ഗവർണ്ണരുംമുതൽ ഐ.എ.എസ്. ഉേദ്യാഗസ്ഥനും അം
ശം ഉേദ്യാഗസ്ഥനുംവെരയുള്ള എല്ലാ ഭരണേമധാവിക
ളുേടയും അധികാരങ്ങെള തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന ജന
പ്രതിനിധികളുെട തീരുമാനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ക്കും വിേധയമാക്കുക എന്നു കൂടിയാണ്. ഈ പ്രശ്നെത്ത
ധീരമായി േനരിട്ടുെകാണ്ട് ജനാധിപത്യെത്ത കൂടുതൽ
ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും വിപുലീകരിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നതിനു
പകരം േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട
േസച്ഛാധിപത്യെത്തപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചുനടക്കുകയാണ്?
വാസ്തവത്തിൽ, സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പരിവർത്തന
ങ്ങളുെട കാര്യത്തിെലന്നേപാെലത്തെന്ന ഭരണനിർവ്വ
ഹണെത്ത ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുന്നതിലും പിന്തിരി
പ്പൻ താല്പര്യങ്ങളുമായി സന്ധി െചയ്യുക എന്ന നയമാ
ണ് േകാൺഗ്രസ്സുേനതൃത്വം തുടർന്നുവരുന്നത്. േകാൺ
ഗ്രസ്സുേനതൃത്വത്തിെന്റ ഈ സന്ധിനയത്തിെന്നതിരാ
യി േപാരാടാെത ജനാധിപത്യെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്താൻ
കഴിയില്ല.

















9 ബൂർഷ്വാഭരണകൂടത്തിൽനിന്ന്

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിേലയ്ക്ക്

ഇന്നെത്ത ഭരണഘടനയ്ക്കു വിേധയമായിെക്കാണ്ടുള്ള
ജനാധിപത്യവൽക്കരണം ഒരാരംഭം മാത്രമാണ്. എന്തു
െകാെണ്ടന്നാൽ, ജനകീയപ്രസ്ഥാനം ശക്തിെപ്പടുകയും
വിേദശമുതലാളികൾ, നാടുവാഴികൾ, കുത്തകമുതലാ
ളികൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങളുെട അടിത്തറ
തകർക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നേതാടുകൂടി ഭരണഘടന
യിൽത്തെന്ന മാറ്റങ്ങളാവശ്യമായിവരും. മുതലാളിത്ത
ത്തിെന്റ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയ്ക്കു സംരക്ഷണം നൽകുന്ന
ഭരണഘടനയുെട സ്ഥാനത്ത് ഉൽപ്പാദേനാപകരണ
ങ്ങളുെട േമലുള്ള െപാതുവുടമാവകാശെത്ത കാത്തുര
ക്ഷിയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഭരണഘടനയാവശ്യമായിത്തീരും.
മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്തസാമൂഹ്യവ്യവ
സ്ഥയവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
സ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പടുേമ്പാൾ മുതലാളിത്തഭരണകൂടമവസാ
നിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ഭരണകൂടം ഉയർന്നു
വേന്ന മതിയാവൂ.
സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യരംഗങ്ങളിെലന്നേപാെല ഭരണ
നിർവ്വഹണത്തിലുമുണ്ടാേകണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്ന ഈ മൗലി
കങ്ങളായ പരിവർത്തനങ്ങളത്രയും സമാധാനപരവും
ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട നടപ്പിൽ വരു
ത്താൻ ഇന്ത്യയിലിന്നു സാദ്ധ്യതയുേണ്ടാ? തീർച്ചയായുമു
ണ്ട്, എന്തുെകാണ്ട്?
ഒന്നാമത്, സാർവ്വേദശീയപരിതഃസ്ഥിതിയിലുണ്ടായ മാ
റ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും വളെരയധികം പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സാമ്രാജ്യേമധാവികളുെട സ്വാധീനശക്തി കുറഞ്ഞുകുറ
ഞ്ഞുവരികയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ്േചരിയുെട സ്വാധീനശക്തി
കൂടികൂടിവരികയുമാണ് െചയ്യുന്നത്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ്േചരി
യിെല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികസാംസ്കാരിബന്ധങ്ങൾ അധികമധികം ശക്തിെപ്പട്ടുവരി
കയാണ്.
രണ്ടാമത്, േസാഷ്യലിസെമന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിെല
ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള വള
െരയധികം ആകർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിെല
ഭരണാധികാരിപ്പാർട്ടിയായ േകാൺഗ്രസ്സുേപാലും തങ്ങ
ളുെട ലക്ഷ്യം േസാഷ്യലിസമാെണന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. േകാൺഗ്രസ്സുെമമ്പർമാരുൾപ്പെടയുള്ള
ജനങ്ങളുെട മേനാഭാവത്തിലുണ്ടായ മാറ്റെത്തയാണിത്
െവളിെപ്പടുത്തുന്നത്. ഈ സ്ഥിതിഗതികളിൽ സാമ്രാ
ജ്യത്വ-ഫ്യൂഡൽ അവശിഷ്ടങ്ങെള തുടച്ചുനീക്കിെക്കാണ്ട്
േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാൻേവണ്ടി ജനങ്ങെള
യാെക േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്താനുള്ള സാധ്യത മുെമ്പാ
രിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മൂന്നാമത്, സാമ്രാജ്യത്വഭരണത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങ
െളേന്നാണം ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ പല സ്ഥാപ
നങ്ങളും നിയമങ്ങളും മറ്റും നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും,
േകാൺഗ്രസ്സുഭരണംതെന്ന പലേപ്പാഴും േസ്വച്ഛാധിപത്യ
പരവും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവുമായ നടപടികൾ ൈക
െക്കാള്ളുന്നുെണ്ടങ്കിലും, െപാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, ജനാ
ധിപത്യപരമായ ഒരന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ത്യയിലിന്നുള്ളത്.
എന്നല്ല, ജനാധിപത്യപരമായ ഈ അന്തരീക്ഷെത്ത
കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട്.
നാലാമത്, പഞ്ചായത്തു മുതൽ പാർലെമന്റുവെരയുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങളിേലക്ക് പ്രായപൂർത്തിേവാട്ടവകാശേത്താ
ടുകൂടിയ തിരെഞ്ഞടുപ്പുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ തിര
െഞ്ഞടുപ്പുകളിെലല്ലാം ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാ
ണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിേവാട്ടവകാ
ശേത്തയും നിയമസഭകേളയും മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാർെക്ക
തിരായി തങ്ങളുെട സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഉപ
േയാഗിക്കാനുള്ള ജനങ്ങളുെട േബാധം വളർന്നുവരിക
യാണ്.
ഈ പരിതഃസ്ഥിതികെള ശരിയ്ക്കുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട്
അഭ്യന്തരയുദ്ധംകൂടാെത, ജനാധിപത്യപരമായി, പാർ
ല്ലിെമണ്ടിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി സമാധാനപരമായും
അക്രമരഹിതമായും സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വത്തിേന്റയും
ഫ്യൂഡലിസത്തിേന്റയും എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങേളയും തുട
ച്ചുനീക്കാനും േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ട് ജന
ങ്ങെള സുഖസംതൃപ്തവും ഭാസുരവുമായ ഒരു ഭാവിയിേല
യ്ക്കു നയിക്കാനും സാധിക്കും.
ഈ മഹത്തായ ലക്ഷ്യം േനടാൻേവണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഈ ലക്ഷ്യം േനടിക്കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന, അതായത്
ഇന്ത്യയിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിച്ചു
കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന, ജനാധിപത്യത്തിെന്റ സ്ഥിതിെയ
ന്താവും? േസാഷ്യലിസ്റ്റുവ്യവസ്ഥയിൽ ജനാധിപത്യമു
ണ്ടാകുേമാ? അേതാ ചില േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാരും
ചില പി. എസ്. പി. േനതാക്കന്മാരും ഇമ്പാച്ചിേപ്പടി
കാണിക്കുന്നതുേപാെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി േസ്വച്ഛാധി
പത്യം നടപ്പിൽവരുത്തുേമാ?
ഒരിക്കലുമില്ല. എെന്തന്നാൽ, െലനിൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടു
ള്ളതുേപാെല, ബൂർഷ്വാവ്യവസ്ഥയിലനുവദിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
പരിമിതമായ ജനാധിപത്യസ്വാതന്ത്രങ്ങെള നശിപ്പി
ക്കാേനാ െവട്ടിക്കുറയ്ക്കാേനാ അല്ല, േനെരമറിച്ച്, കൂടു
തൽ വിപുലവും യഥാർത്ഥവുമാക്കാനാണ്, എന്നുെവ
ച്ചാൽ, േസാഷ്യലിസ്റ്റു ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാ
ണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി നിലെകാള്ളുന്നത്.
ഇരിയ്ക്കെട്ട, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി വിഭാവനം െചയ്യുന്ന
േസാഷ്യലിസ്റ്റുജനാധിപത്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി
െയ്ക്കന്നേപാെലത്തെന്ന മറ്റു പാർട്ടികൾക്കും പ്രവർത്തന
സ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിയ്ക്കെപ്പടുേമാ? തീർച്ചയായും. പേക്ഷ,
ഒന്നുണ്ട്: ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭരണഘടനെയ്ക്കതിരാ
വാൻ പാടില്ല; ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട െപാതുവു
ടമേയയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണേത്തയും കാത്തു
രക്ഷിക്കാനും ശക്തിെപ്പടുത്താനുമുള്ള േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
ഭരണഘടനയ്ക്കു വിേധയമായിരിയ്ക്കണം.
റഷ്യയിൽ ബൂർഷ്വാ ഭരണകൂടെത്ത പരിപൂർണ്ണമായും
തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ടാണ് ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം വിജയി
ച്ചത്. െചേക്കാേസ്ലാവാക്കിയ, റുേമനിയ, ബൾേഗരിയ
മുതലായ കിഴക്കൻ യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ബൂർഷ്വാ
ഭരണകൂടം ഒറ്റയടിക്ക് തകർക്കെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. വി
േദശീയേമധാവിത്വേത്തയും നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥേയയും
തുടച്ചുനീക്കിയതിന്നുേശഷം ഭരണകൂടത്തിെന്റ രൂപത്തി
ലും ഘടനയിലും പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിെക്കാണ്ട് െമ
െല്ലെമെല്ലയാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ അധികാര
മുറപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടത്. ൈചനയിലാെണങ്കിൽ റഷ്യയുേടതിൽ
നിന്നു മാത്രമല്ല, യൂേറാപ്യൻരാജ്യങ്ങളുേടതിൽനിന്നും
വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളും മാർഗ്ഗങ്ങളുമാണ് സ്വീകരിയ്ക്ക
െപ്പട്ടത്. ഭരണകൂടത്തിെന്റ പഴയ രൂപങ്ങേളയും ഘട
നേയയും ബലംപ്രേയാഗിച്ച് തച്ചുതകർക്കാെതതെന്ന
അവയുെട ഉള്ളടക്കത്തിൽ പുതിയ വിപ്ലവകരമായ മാ
റ്റങ്ങൾ വരുത്തിെക്കാണ്ട് ബൂർഷ്വാഭരണമവസാനിപ്പി
ച്ച് െതാഴിലാളികർഷകഭരണം സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ കഴിയുെമ
ന്നാണിെതല്ലാം കാണിയ്ക്കുന്നത്.
ചരിത്രപരമായി േനാക്കുേമ്പാൾ, ബൂർഷ്വാഭരണയന്ത്ര
േത്താട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്നു സമീപനരീതികൾ സ്വീ
കരിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം:
ഒന്ന്: ബൂർഷ്വാഭരണകൂടെത്ത ബലാൽക്കാരമായി
തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ട് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർ
വ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കുക. ഇതാണ് പെത്താ
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആരംഭത്തിലും മാർക്സിസുകാർ അനുവർത്തിച്ചു
േപാന്നനയം.
രണ്ട്: ബൂർഷ്വാ ഭരണകൂടെത്ത ഉപേയാഗിക്കുക —
ഇതാണ് മിതവാദികളും അവസരവാദികളുമായ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർ അനുവർത്തിച്ച
േപാന്ന നയം. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ പ്രതി
നിധികൾ തിരെഞ്ഞടുപ്പിലൂെട ഗവൺെമന്റു രൂ
പീകരിയ്ക്കുന്നതിനാണ് അവർ ജനാധിപത്യേസാ
ഷ്യലിസം എന്നു േപരിട്ടത്. ഇംഗ്ലണ്ടിെല േല
ബർപാർട്ടിയുെട നയം ഇതിന്നുദാഹരണമാണ്.
മൂന്ന്: ബൂർഷ്വാ ഭരണകൂടെത്ത സമാധാനപരമായി
പടിപടിയായി മാറ്റിെക്കാണ്ട് െതാഴിലാളിസർ
വ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കുക — ഇതിന്നുള്ള സാധ്യ
തകളാണ് രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർ
ന്നുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളിലൂെട െതളിഞ്ഞു
വന്നിട്ടുള്ളത്.

















10 ഇന്ത്യയുെട അടിയന്തിര കടമ
എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നെത്ത അടിയന്തരകടമ ബൂർ
ഷ്വാഭരണെത്ത മാറ്റി െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭരണ
കൂടം സ്ഥാപിയ്ക്കുക എന്നതല്ല. പിെന്നേയാ, സ്വതന്ത്ര
മായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട വളർച്ചെയ ത്വരിത
െപ്പടുത്താൻ പറ്റിയതരത്തിൽ ഭരണസമ്പ്രദായെത്ത
കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമാക്കുക എന്നതാണ്. കാര
ണം, ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിെല ഇന്നെത്ത
ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ൈവരുദ്ധ്യം െതാഴിലാളിമുതലാ
ളി ൈവരുദ്ധ്യമല്ല ഇന്ത്യൻ ജനതയും െകാേളാണിയൽ
അവശിഷ്ടങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യമാണ്. ഈ പ്ര
ധാന ൈവരുദ്ധ്യെത്ത പരിഹരിച്ചെകാണ്ടുമാത്രേമ െതാ
ഴിലാളി മുതലാളി ൈവരുധ്യത്തിന്നു പരിഹാരം കാണാ
നും േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കാനും സാധിയ്ക്കുകയുള്ളൂ.
ൈചനയിൽ കാൽനൂറ്റാേണ്ടാളം കാലം ഇടവിടാെത
തുടർന്നുേപാന്ന അഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങളിലൂെടയും ആയുധ
േമന്തിയ കലാപത്തിലൂെടയും സാമ്രാജ്യത്വഫ്യൂഡൽബ
ന്ധങ്ങെള തട്ടിത്തകർത്തതിന്നുേശഷമാണ് െതാഴിലാ
ളിവർഗ്ഗത്തിന്ന് സമാധാനപരമായി ബൂർഷ്വാ സ്വത്തു
ടമബന്ധങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടു
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയുെട സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനേത്താടു
കൂടി നമ്മുെട സാമ്പത്തികസാമൂഹ്യരംഗങ്ങളിൽനിന്ന്
വിേദശമൂലധനത്തിേന്റയും നാടുവാഴിേമധാവിത്വത്തി
േന്റയും പിടി പൂർണ്ണമായി തട്ടിനീക്കെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല.
അതുെകാണ്ട് സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവു
മായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട െകാേളാണിയലിസത്തിേന്റയും
നാടുവാഴിേമധാവിത്വത്തിേന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങെള തു
ടച്ചുനീക്കിെക്കാണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥയും അതിന്നനുസൃതമായ ഭരണവ്യവസ്ഥയും
െകട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യെയ അഭിമുഖീകരി
യ്ക്കുന്ന പ്രശ്നം. സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയും
അതിനനുസൃതമായ ഭരണവ്യവസ്ഥയും എത്രേത്താളം
േവഗത്തിൽ െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുേമാ അത്രേത്താ
ളം േവഗത്തിലാണ് േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാൻ
സാധിയ്ക്കുക.
ഈ കടമ നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയണെമങ്കിൽ അടിയ
ന്തരമായി താെഴ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിേലയ്ക്ക് എല്ലാ ശ്ര
ദ്ധേയയും തിരിച്ചുവിടണം:
ഒന്ന്: ജനാധിപത്യത്തിലും പുേരാഗതിയിലും വിശ്വസി
ക്കുന്ന ജനങ്ങളുെടയിടയിലുള്ള അൈനക്യവും
വിടവുകളും നികത്തുക. ഇന്ത്യയുെട േദശീയസാ
മ്പത്തികവ്യവസ്ഥെയ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നതി
നും സമാധാനേത്തയും സ്വാതന്ത്ര്യേത്തയും കാ
ത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താ
തുയർത്തുന്നതിന്നും േവണ്ടി ഏറ്റവും വിപുലമായ
േദശീൈയക്യം െകട്ടിപ്പടുക്കുക.
രണ്ട്: രാജ്യത്തിെല മുഴുവൻ ജനങ്ങേളയും േയാജി
പ്പിച്ചണിനിരത്താൻ കഴിവുണ്ടാകത്തക്കവിധ
ത്തിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഐക്യം െക
ട്ടിപ്പടുക്കുക.
മൂന്ന്: രാജ്യത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കും ജനങ്ങളുെട ജീവി
താവശ്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ വിപുലമായ ജനാ
ധിപത്യാവശ്യങ്ങൾക്കും േവണ്ടിയുള്ള ബഹുജന
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും ബഹുജനപ്ര
േക്ഷാഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.
നാല്: സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികരംഗങ്ങളിലും ഭരണകാ
ര്യങ്ങളിലും ബൂർഷ്വാസി നിലനിർത്തിേപ്പാരുന്ന
േമധാവിത്വെത്ത പടിപടിയായി തട്ടിമാറ്റുകയും
അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
േനതൃത്വമുറപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.
അഞ്ച്: ഈ അടിയന്തരകാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിയ്ക്കാൻേവ
ണ്ടി മുൻൈകെയടുത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പ
ടുത്തുക.
കഴിഞ്ഞ െപാതുതിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
യ്ക്കു േനടാൻ കഴിഞ്ഞ വമ്പിച്ച വിജയങ്ങൾ ഈ കടമ
കൾ വിജയകരമാംവിധം നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള സാധ്യത
കെള അപൂർവ്വമാംവിധം വളർത്തിയിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യ
ത്തിൽ സംശയമില്ല.

















െ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
17. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല

ക്ക്

20. യൂേട്ടാപ്യ
21. ഫാസിസം
22. ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം
23. േസാവിയറ്റ് ൈചന
24. മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിെല വടംവലി
25. ജയിലിെന്റ മനശ്ശാസ്ത്രം

െ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
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