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9
കമ്യൂണിസ്റ്റ്

വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട്
വിജയിക്കുകയില്ല

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകൾ േനടിെക്കാ�
ണ്ട് വീണ്ടും േകരളത്തിെലാരു മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കുെമ�
ന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.
പേക്ഷ,അവരുെടആഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷയും സഫലമാ�
യില്ല. തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ പരാജയെപ്പടു�
കയാണ് െചയ്തത്. 1957-െല തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ 65സീറ്റു�
കൾ കിട്ടിേയടത്ത് ഇക്കുറി 29സീറ്റുകൾ മാത്രേമ കിട്ടി�
യുള്ളു. പതിെനാന്നു മുൻമന്ത്രിമാരിൽ ഏഴുേപരും േതാറ്റു
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ശക്തിദുർഗ്ഗങ്ങെളന്നു കരുത�
െപ്പട്ടിരുന്ന ചില നിേയാജകമണ്ഡലങ്ങളിൽേപ്പാലും
ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.അപ്രതീക്ഷിതമായഈപരാ�
ജയത്തിെന്റ യഥാർത്ഥകാരണങ്ങെളപ്പറ്റി കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയും പാർട്ടിയ്ക്കു പിന്തുണനല്കിയ ജനവിഭാഗങ്ങളും
സ്വയം വിമർശനപരമായി പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
കയാണ്.

എന്നാൽ,ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ളപിന്തിരിപ്പൻ
ശക്തികളും അവരുെട പത്രങ്ങളും വളെര കരുതേലാ�
ടുകൂടിയാണ് തങ്ങളുെട സേന്താഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.
തിരെഞ്ഞടുപ്പുഫലങ്ങൾ വലിയആഹ്ലാദത്തിെന്നാന്നും
വക നൽകുന്നിെല്ലന്നാണവർ പറയുന്നത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയ്ക്കു കിട്ടിയ സീറ്റുകളുെട എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുെണ്ട�
ങ്കിലും േവാട്ടുകളുെട എണ്ണം വർദ്ധിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തിട്ടു�
ള്ളെതന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ�
ട്ടിയുെട ശക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറയുകയല്ല, വർദ്ധി�
യ്ക്കുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളെതന്ന് അവർ െനഞ്ഞത്തടിച്ചു
നിലവിളിയ്ക്കുന്നു!

‘വിേമാചന’സമരത്തിലും,തുടർന്നു നടന്ന െപാതുതിര�
െഞ്ഞടുപ്പിലും േനതൃത്വപരമായ ഒരു പ്രധാന പങ്കു വഹി�
ച്ച േകരളത്തിെല കേത്താലിക്കാെപൗേരാഹിത്യത്തി�
െന്റ നാവായ ‘ദീപിക’ േകഴുന്നതിങ്ങിെനയാണ്: ‘കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂരി�
പക്ഷംഅവസാനിച്ചു എങ്കിലും, േകരളത്തിെല വിവിധ
രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുെട കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാമെത്തസ്ഥാനം
ഇന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാണുള്ളത്. കമ്യൂണുക്കൾ
അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനുഎത്രേയാ മുമ്പുമുതൽ
ഈജനാധിപത്യവിരുദ്ധആശയെത്തഎതിർത്തുെകാ�
ണ്ടിരുന്നവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ കമ്യൂക്കൾക്ക് ഇന്ന് അവ�
േശഷിക്കുന്നസ്വാധീനവും അപകടേഹതുവാണ്………
േകരളത്തിെല രണ്ടാമെത്തപാർട്ടിയായി കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിെയ െവച്ചുെകാണ്ടിരുന്നാൽഏതു തിരെഞ്ഞടു�
പ്പിലും ഒരു വ്യാഘ്രെത്തേപ്പാെലഅതു നമ്മുെട േമൽ
ചാടിവീെണന്നുവരും……… െമാത്തം േപാൾ െചയ്ത
േവാട്ടിെന്റ 43ശതമാനമാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് �
കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്’.

ഇന്ത്യയിെല വൻകിട മുതലാളിമാരുെട പത്രങ്ങളിൽ
ഒന്നായ ‘ൈടംസ്’ഓഫ് ഇന്ത്യ’ഇങ്ങിെനഎഴുതി:
‘സഖ്യകക്ഷികളുെട വിജയത്തിൽ രാജ്യമാകമാനം
ആഹ്ലാദിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, േവാട്ടുകെളക്കുറിച്ച് അവ�
േലാകനം സംതൃപ്തിക്കവകാശം നൽകുന്നില്ല………
കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്കുള്ള േവാട്ടുകളുെട എണ്ണം,കഴിഞ്ഞ
3 െകാല്ലത്തിന്നുമുമ്പ് നടന്ന തിരെഞ്ഞടുപ്പിേനക്കാൾ
അധികരിച്ചുെവന്നു മാത്രമല്ല,ആെക േവാട്ടിൽഅവർ�
ക്കുള്ളപങ്ക് പരിഗണനീയമായി അധികരിക്കുകയും
െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നത് ഒരു പരുപരുത്തയാഥാർത്ഥ്യമായി
നിലെക്കാള്ളുന്നു’.

‘സീറ്റുകൾ കുറഞ്ഞുെവങ്കിലും ചുവപ്പന്മാർക്ക് േവാട്ടുകൾ
കൂടി’എന്നാണ് അേമരിക്കയിെല ‘ൈടം’ മാസിക േഖ�
ദപൂർവ്വം റിേപ്പാർട്ട് െചയ്തത്. തിരെഞ്ഞടുപ്പുഫലങ്ങ�
ളിൽഅധികെമാന്നും സേന്താഷിക്കാനിെല്ലന്നാണ്
‘ന്യൂേയാർക്ക് ൈടംസ്’പറയുന്നത്. കാരണം,കമ്യൂണി�
സ്റ്റ്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞതവണേത്തതിേനക്കാൾ കൂടുതൽ
േവാട്ടു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്’.അതിയായആഹ്ലാദത്തിന്നവകാശ�
മിെല്ലന്നുതെന്നയാണ് െക.പി.സി.സി.പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.
ശങ്കറുേടയും അഭിപ്രായം.

നിയമവിേധയമായി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട കമ്യൂണിസ്റ്റ്
ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായി േകരളത്തിെല പിന്തിരിപ്പൻ
ശക്തികൾ നടത്തിയ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും അക്രമാ�
സക്തവുമായഅട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങെള ഒരു ‘ബഹു�
ജനമുേന്നറ്റ’െമന്നു പറഞ്ഞുഅനുഗ്രഹിയ്ക്കുവാൻ പ്രധാ�
നമന്ത്രി െനഹ്റുേപാലും മുതിരുകയുണ്ടായി. കമ്യൂണിസ്റ്റ്
ഗവൺെമന്റിന്ന് ബഹുജനപിന്തുണനഷ്ടെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു�
െവന്നും 1957 െല തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ�
ട്ടിക്ക് പിന്തുണനൽകിയ ജനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ ഒരു
വിഭാഗം പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വെത്ത ഉേപക്ഷിച്ചു കഴി�
ഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നുെവന്നും പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം
വിരുദ്ധന്മാരുെട വിേമാചനസമരെത്തന്യായീകരിച്ചത്.
പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുവും മറ്റു േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്ക�
ന്മാരും എത്തിേച്ചർന്നഈനിഗമനെത്ത െപാക്കിപ്പിടി�
ച്ചുെകാണ്ടാണ് 1959ജൂലായ് 31-ാം തീയതി കമ്യൂണിസ്റ്റ്
ഗവെണ്മന്റിെന പിരിച്ചുവിട്ടത്.
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1 വിേമാചനസമരം
ന്യായീകരിക്കെപ്പട്ടുേവാ?

െനഹ്റുവിേന്റയും മറ്റു േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാരു�
േടയുംഈനിഗമനം തികച്ചും െതറ്റായിരുന്നുെവന്ന്
1960 െല തിരെഞ്ഞടുപ്പുഫലങ്ങൾ െതളിയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നബഹുജനപിന്തുണ
ഒട്ടുംതെന്ന നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടില്ല. േനേരമറിച്ചു കമ്യൂണിസ്റ്റ്
ഗവൺെമന്റ് രൂപവൽക്കരിയ്ക്കുന്നതിന്നു മുമ്പുണ്ടായിരു�
ന്നതിേനക്കാൾഎത്രേയാഅധികം ജനങ്ങൾ ഇന്നു
പാർട്ടിയുെട പിന്നിൽഅണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്. 1957-െല
തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും പാർട്ടി പിന്താ�
ങ്ങിയ സ്വതന്ത്രന്മാർക്കും കൂടി കിട്ടിയ േവാട്ട് 23 3

4 ലക്ഷം
മാത്രമായിരുന്നു.അതായത് ആെക േപാൾ െചയ്ത േവാ�
ട്ടിെന്റ 40.4ശതമാനം. 1960 െല തിരെഞ്ഞടുപ്പിലാകെട്ട
പാർട്ടിയ്ക്കും പാർട്ടി പിന്താങ്ങിയസ്വതന്ത്രന്മാർക്കും കൂടി
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2 ലക്ഷം േവാട്ടുകൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ആെക
േപാൾ െചയ്ത േവാട്ടിെന്റ 43 1

2 ശതമാനത്തിലധികമാ�
ണ്. 1957-ൽകിട്ടിയതിേനക്കാൾ 12 ലക്ഷം േവാട്ടുകൾ
കൂടുതലാണ്;എന്നുെവച്ചാൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റു
വരുന്നതിന്നുമുമ്പ് പാർട്ടിയ്ക്കു പിന്തുണനൽകിയ ഓേരാ
നൂറുേപരുെടസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റമ്പതുേപർ പാർട്ടിയു�
െട പിന്നിലണിനിരന്നിരിയ്ക്കുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
നയപരിപാടികളും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റു നടപ്പിൽ
വരുത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങളും െപാതുവിൽ ശരിയായിരു�
ന്നുഎന്നുംഅതിൻഫലമായി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
സ്വാധീനശക്തി മുെമ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം
വളർന്നിരിയ്ക്കുന്നുെവന്നുമേല്ലഈകണക്കുകൾ വിളിച്ചുപ�
റയുന്നത്?



       

2 പാർട്ടിയുെടസ്വാധീനശക്തി
വളരുന്നു

മൂക്കുട്ടുമുന്നണിക്കാർക്കു കൂടുതൽസീറ്റുകിട്ടിയിട്ടുെണ്ടന്നു�
ള്ളതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ,ഇതിെന്റഅർത്ഥംഅവർ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായി അഴിച്ചുവിട്ട ‘വി�
േമാചനസമരം’ശരിയായിരിക്കുെമന്നാേണാ? തീർ�
ച്ചയായുമല്ല. ‘വിേമാചനസമര’ത്തിൽഏറ്റവും സജീ�
വമായി പ്രവർത്തിച്ചആർ.എസ്.പി., െക.എസ്.പി.,
ജനസംഘം എന്നീ പാർട്ടികൾ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ നി�
ലംപരിശാവുകയാണുണ്ടായത്. തങ്ങൾഈറ്റപ്പുലിക�
ളാെണന്നും തങ്ങളാണ് മുൻപന്തിയിൽനിന്നുെകാണ്ടു
‘വിേമാചനസമര’െത്ത ‘വിജയ’ത്തിേലക്കു നയിച്ചെത�
ന്നും റവലൂഷണറിേസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ വീമ്പടിച്ചു
നടന്നിരുന്നു പേക്ഷ,തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽഅവർആഗ്ര�
ഹിച്ചതുേപാെല 3ശതമാനം േവാട്ടുകൾകൂടി അവർക്കു�
േനടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒട്ടനവധി യുവാക്കന്മാെര അണി�
നിരത്തിെക്കാണ്ടു വീേറാെട സമരംെചയ്തശ്രീ. മത്താ�
യി മാഞ്ഞൂരാെന്റ െക.എസ്.പി ദയനീയമായി പരാജ�
യെപ്പട്ടു. ജനസംഘത്തിെന്റസ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല.
‘വിേമാചന’സമരമാണ് ബഹുജനപിന്തുണയുെടഅടി�
സ്ഥാനെമങ്കിൽഈപാർട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ േവാട്ടുകൾ
കിേട്ടണ്ടതായിരുന്നു.

േകാൺഗ്രസ്സ്—പി.എസ്.പി-ലീഗു മുക്കൂട്ടുമുന്നണിയ്ക്ക് 126-
ൽ 94സീറ്റുകളും 43 ലക്ഷം േവാട്ടുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
യഥാർത്ഥത്തിലിത് മൂക്കൂട്ടുമുന്നണിയുെട മാത്രം ശക്തി�
യല്ല. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും സാമുദാ�
യികവുമായഎല്ലാത്തരം പിന്തിരിപ്പത്തങ്ങളുേടയും വൃ�
ത്തിേകടുകളുേടയും കൂട്ടുെകട്ടാണു വിജയിച്ചത്. കേത്താ�
ലിക്കാപ്പള്ളി, നായർ സർവ്വീസ് െസാൈസറ്റിയുേടയും
മുസ്ലീംലീഗിേന്റയും സാമുദായികവാദം, മതപരമായ ഭീ�
ഷണികൾ,സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർ,അഖിേലന്ത്യാ
േകാൺഗ്രസ്സു േനതൃത്വം, േകന്ദ്രഗവൺെമന്റ്, വിേദശ�
ത്തുനിന്നുള്ളപണം ഇവെയല്ലാം കൂടിയാണ് മുക്കൂട്ടുമു�
ന്നണിെയ വിജയിപ്പിച്ചത്. ഒരുദാഹരണം െകാണ്ട്
ഇതു വ്യക്തമാക്കാം. ഏറണാകുളം നിേയാജകമണ്ഡ�
ലത്തിൽ വിജയിച്ചത് ഒരു േകാൺഗ്രസ്സ്സ്ഥാനാർത്ഥി�
യാണ്.എന്നാൽ കേത്താലിക്കാൈവദികേനതൃത്വം
െക.എസ്.പി.സ്ഥാനാർത്ഥിെയ വിജയിപ്പിയ്ക്കാനാണ്
ഇടയേലഖനമിറക്കിയിരുന്നെതങ്കിൽശ്രീ. മത്തായി
മാഞ്ഞൂരാൻ വിജയിയ്ക്കുമായിരുന്നു.

ഇത്രെയാെക്കയായിട്ടും, േകാൺഗ്രസ്സിന്നു 28 ലക്ഷവും
പി.എസ്സ്.പി.ക്കു 11 ലക്ഷവും മുസ്ലീംലീഗിന്നു 4 ലക്ഷവും
േവാട്ടുകൾ കിട്ടിയേപ്പാൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കുമാത്രം
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2 ലക്ഷം േവാട്ടുകൾ േനടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവുമധി�
കം േവാട്ടുകൾ കിട്ടിയതു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കാെണന്നും
ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിേയക്കാൾസ്വാ�
ധീനശക്തിയുള്ള മെറ്റാരു പാർട്ടിയും േകരളത്തിലിെല്ല�
ന്നുംഈകണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



       

3 സ്വന്തമായശക്തി കുറയുന്നു

മെറ്റാരു കാര്യം കൂടി എടുത്തുപറേയണ്ടതുണ്ട്: േകാൺ�
ഗ്രസ്സ്—പി.എസ്. പി—മുസ്ലീംലീഗു പാർട്ടികൾക്കുകി�
ട്ടിയ േവാട്ടുകൾഅതാതു പാർട്ടികൾക്കുള്ളബഹുജന�
പിൻബലെത്തശരിയ്ക്കും പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്നില്ല. ഉദാഹ�
രണത്തിന്ന്, േകാൺഗ്രസ്സിന്നു കിട്ടിയ 28 ലക്ഷം േവാ�
ട്ടുകൾ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ മാത്രം േവാട്ടുകളല്ല; മുസ്ലീംലീ�
ഗിെന്റയും പി.എസ്. പിയുേടയും േവാട്ടുകൾകൂടി അവ�
യിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.ഈയാഥാർത്ഥ്യം മുക്കൂട്ടുമുന്നണി�
ക്കാർ തെന്നസമ്മതിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മൂക്കൂട്ടുമുന്നണിയിെല
‘ഏെതങ്കിലും ഒരു കക്ഷിയ്ക്കു കിട്ടിയ സീറ്റ് അതിെന്റ സ്വ�
ന്തം ശക്തിെകാണ്ടുമാത്രം േനടിയതാെണന്നു ഭാവിയ്ക്കു�
െന്നങ്കിൽഅതുസത്യസന്ധമല്ല”എന്ന് ‘ദിനബന്ധു’വും
(െഫബ്രുവരി 14-ാം തീയതിയിെല മുഖപ്രസംഗത്തിൽ)
“െക.പി.സി.സി. പ്രസിഡണ്ടായആർ. ശങ്കർ തെന്ന
ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് േകാൺഗ്രസ്സുകാരുെട േവാട്ടുെകാണ്ടുമാ�
ത്രമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിെന്റ വിജയത്തി�
ന്നു മുഖ്യേഹതു കണ്ണൂരിെല മുസ്ലീംലീഗാണ്.അങ്ങിെന
പലരുേടയും”എന്ന് ‘എക്സ്പ്രസ്സും’ (െഫബ്രുവരി 13-ാം
തീയതി മുഖപ്രസംഗത്തിൽ)തുറന്നുസമ്മതിയ്ക്കുന്നു. കാ�
ര്യം വ്യക്തമാണ്. 1957-ൽ െചയ്തതുേപാെല ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റ�
യ്ക്കാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ േനരിട്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ
മൂക്കൂട്ടുമുന്നണിയിെല കക്ഷികൾക്ക് ഇേപ്പാൾ കിട്ടിയി�
ട്ടുള്ളത്ര േവാട്ടുകേളാ സീറ്റുകേളാ ഒരിയ്ക്കലും കിട്ടുമായിരു�
ന്നില്ല. ഇതിെന്റയർത്ഥം േകാൺഗ്രസ്സ്,പി.എസ്.പി.,
മുസ്ലീംലീഗ് എന്നീ പാർട്ടികളിേലാേരാന്നിേന്റയും സ്വന്ത�
മായ ശക്തി വളെരയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നും േനെര
മറിച്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുേടതു താരതേമ്യന വർദ്ധിച്ചി�
ട്ടുെണ്ടന്നുമാണ്;കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ്ക്കതിരായി സ്വന്തം
കാലിേന്മൽനിന്നുെകാണ്ട് മത്സരിച്ച് എേട്ടാ പേത്താ
സീെറ്റങ്കിലും, േനടാൻ കഴിവുള്ള യാെതാരു പാർട്ടിയും
േകരളത്തിലില്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്നാണ്.

മുക്കൂട്ടുമുന്നണിയിെല മൂന്നു കക്ഷികളിൽെവച്ച് എറ്റവുമ�
ധികം േവാട്ടു കിട്ടിയത് േകാൺഗ്രസ്സിനാണ്.എന്നാൽ
രാഷ്ട്രീയവും ധാർമ്മികവുമായി ഏറ്റവുമധികം തകർന്ന�
തും േകാൺഗ്രസ്സാണ്. േദശീയേബാധത്തിേന്റയും സ്വാ�
തന്ത്ര്യ സമരത്തിേന്റയും പാരമ്പര്യെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടി�
ച്ചുേപാന്ന േകാൺഗ്രസ്സിന്നു കേത്താലിക്കാപ്പള്ളി േമധാ�
വിത്വത്തിേന്റയും മുസ്ലിംലീഗിേന്റയും സഹായം കൂടാെത
േകരളക്കരയിൽ നിലനില്ക്കാൻേപാലും സാദ്ധ്യമെല്ലന്നാ�
യിരിയ്ക്കുന്നു.ഈഅധഃപതനെത്തയാണ് അവർ ജനാ�
ധിപത്യത്തിെന്റ വിജയെമന്നു വിളിയ്ക്കുന്നത്!



       

4 ബൂർഷ്വാസിയുെട
ധാർമ്മികാധഃപതനം

ഇന്ത്യൻബൂർഷ്വാസിെയ േനരിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കു�
ഴപ്പം സാമ്പത്തികരംഗത്തിേലാ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തിേലാ
മാത്രമല്ല പ്രകടമാകുന്നത്. ധാർമ്മികവും സാംസ്ക്കാരി�
കവുമായ മണ്ഡലങ്ങെള േനരിട്ടിട്ടുള്ള കുഴപ്പമാണ് കൂടു�
തൽ േശാചനീയം. തങ്ങളുെട സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീ�
യവുമായ േസ്വച്ഛാധിപത്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞ
കാലത്തത്രയും ജനാധിപത്യം, േദശീയത്വം മേതതരരാ�
ഷ്ട്രം,അഹിംസ,സഹകരണം,സമാധാനം തുടങ്ങിയ
മുഖ്യങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിയ്ക്കാൻഅവർക്കുസാധിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം കണക്കിെലടുക്കെപ്പേട�
ണ്ട ഒരു ശക്തിയായി വളരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഇത്ത�
രം മൂല്യങ്ങൾെക്കാന്നും യാെതാരുസ്ഥാനവുമില്ലാതാ�
യി. ജനാധിപത്യെത്തപ്പിടിച്ചാണയിട്ടു നടന്നവർ കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ്ക്കതിരായി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ
എന്തുനടപടി േവണെമങ്കിലും സ്വീകരിയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധ�
രായി. മുസ്ലിംലീഗിെന ‘ചത്തകുതിര’െയന്നുപറഞ്ഞാ�
േക്ഷപിച്ചവർക്ക് അേത ലീഗിെന്റ പതാകയിൻകീഴിൽ
നിന്നുെകാണ്ടല്ലാെത ഒരു പ്രസംഗം െചയ്യാൻേപാലും
സാധിയ്ക്കിെല്ലന്നായി. മേതതരരാഷ്ട്രത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യ�
മുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് മതം രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലി�
ടെപടാൻ പാടിെല്ലന്നു ശഠിച്ചിരുന്നവർക്ക് േവാട്ടുേവ�
ണെമങ്കിൽ ഇടയേലഖനങ്ങളുെട സഹായം കൂടിേയ
കഴിയൂ എന്നായി. സത്യം,അഹിംസ തുടങ്ങിയ വലിയ
വലിയ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചു നടന്നവർക്ക് ‘കമ്യൂണിസ�
ത്തിെന്റ ഭീഷണി’യുെട മുമ്പിൽഎന്തുനുണയും പറയ�
ണെമന്നായി.എന്തക്രമവും കാണിയ്ക്കാെമന്നായി, ചുരു�
ക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, 1960-െല തിരെഞ്ഞടുപ്പ് ബൂർഷ്വാസിയു�
െട എല്ലാ കാപട്യങ്ങേളയും തുറന്നു കാണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

എന്നിട്ടും, മുക്കൂട്ടുമുന്നണിയുെട പിന്നിൽ 43 ലക്ഷം േവാ�
ട്ടർമാർ അണിനിരക്കുകയുണ്ടായി എന്നത് ഒരു പരമാർ�
ത്ഥമാണ്. ഒരു ദയനീയമായ പരമാർത്ഥംഈ േവാട്ടർ�
മാെരല്ലാംസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരായ ജന്മികളും മുതലാ�
ളിമാരുമാേണാ?അെല്ലങ്കിൽസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരു�
െട ചട്ടുകങ്ങളായിത്തീർന്നൈവദീക േനതാക്കന്മാരും
വർഗ്ഗീയഭ്രാന്തന്മാരുമാേണാ? തീർച്ചയായുമല്ല. േനെര�
മറിച്ച് അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരായ ജന�
ങ്ങളാണ്.അവരുെടയിടയിൽ കൃഷിക്കാരുണ്ട്,ഇടത്ത�
രക്കാരുണ്ട്, െതാഴിലാളികൾേപാലുമുണ്ട്. ലക്ഷക്കണ�
ക്കിലുള്ളഈജനങ്ങൾ മൂക്കൂട്ടുമുന്നണിക്കാർക്കു േവാ�
ട്ടു െചയ്തെതന്തുെകാണ്ടാണ്? ബൂർഷ്വാസിയുേടയും മറ്റു
സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുേടയും അവർെക്കാറ്റുനിന്ന
സാമുദായിക—മതശക്തികളുേടയും നയപരിപാടിക�
െള ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾഅനുകൂലിക്കുന്നു�
െണ്ടന്നാേണാ ഇതിെന്റഅർത്ഥം? ‘അല്ല’എന്നുറപ്പിച്ചു
പറയാം.



       

5 നിേഷധാത്മകമായ േവാട്ടുകൾ

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കു േവാട്ടുെചയ്ത മുപ്പത്തഞ്ചരലക്ഷം
ജനങ്ങൾ വ്യക്തവും ക്രിയാത്മകവുമായ ഒരു പരിപാ�
ടിയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ് േവാട്ടുെചയ്തത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�
യുെട നയപരിപാടികേളയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ്
നടപ്പിൽവരുത്തിയ പരിഷ്ക്കാരങ്ങേളയും അവർ ശരിവ�
ച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.എന്നാൽ മൂക്കുട്ടുമുന്നണിക്കാർ വ്യക്തമായ
ഒരു പരിപാടിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല തിരെഞ്ഞ�
ടുപ്പിെനഅഭിമുഖീകരിച്ചത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ്
െകാണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം,കർഷകബന്ധബിൽ
മുതലായ നിയമനിർമ്മാണങ്ങെളേപ്പാലും പരസ്യമായി
എതിർക്കാൻഅവർൈധര്യെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. പ്ര�
ധാനമായും കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിെന്റ േപരിലാണ്
അവർ േവാട്ടു േചാദിച്ചത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയപ്പറ്റിയും
കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെനപ്പറ്റിയും െനറിെകട്ട അവ�
വാദങ്ങളും നുണകളും പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടാണ് അവർ
നാട്ടുകാെര സമീപിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയമായി പിന്നണിയിൽ
കിടക്കുന്ന മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾ,കേത്താലിക്കാ സ്ത്രീകൾ മുത�
ലായവരുെട മതവികാരെത്തചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ടും
മതപരമായ ഭീഷണികൾ ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടുമാണ്
അവർ േവാട്ടുേനടിയത്. കമ്യൂണിസത്തിെന്റഅപകട�
ങ്ങെളപ്പറ്റി െചറുകിട സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരിലും ഇടത്ത�
രക്കാരിലും ഒരുതരം ഭീതിയുളവാക്കിെക്കാണ്ട് േവാട്ടു
സമ്പാദിക്കാനാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചത്. ചുരുക്കിപ്പ�
റഞ്ഞാൽ,ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പരിപാടിയുെട േപരി�
ലല്ല, നിേഷധാത്മകമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിെന്റ
േപരിലാണ് അവർ ജനങ്ങെളഅണിനിരത്തിയത്.
അങ്ങിെനയാണ് രാഷ്ട്രീയമായി പിന്നണിയിൽകിടക്കു�
ന്നവരും 1960 വെര േവാട്ടിെന്റ പ്രാധാന്യംേപാലും മന�
സ്സിലാക്കാത്തവരുമായ വലിെയാരു വിഭാഗം ജനങ്ങളു�
െട പിൻബലം േനടാൻഅവർക്കുസാധിച്ചത്.



       

6 കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധം
വിജയിക്കുകയില്ല

ഇത്തരത്തിലുള്ളകമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധം േലാകത്തിെല�
വിെടയും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. ഹിറ്റ്ലരുെട കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാ�
ധത്തിന്നുേപാലും ഏെറക്കാലം ജനങ്ങെള മയക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. െതാഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക, വ്യവസാ�
യങ്ങൾസ്ഥാപിക്കുക, ജർമ്മനിെയഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാ�
ക്കുക, മറ്റു രാജ്യങ്ങെള കീഴടക്കിെക്കാണ്ട് ജർമ്മനിയുെട
ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകഎന്നിങ്ങിെനയുള്ളക്രിയാത്മ�
കമായ ഒരു പരിപാടിയുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാ�
ണ്ടു മാത്രേമ ഹിറ്റ്ലർക്കുേപാലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധം
ആളിക്കത്തിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു. േകരളത്തിെല മൂക്കൂട്ടു�
മുന്നണിക്കാരുെടസ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്.അവരുെട
കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിന്നു േകരളെത്ത േനരിട്ടുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നപ്രശ്നങ്ങളുമായി യാെതാരുബന്ധവുമില്ല.
വ്യവസായവൽക്കരണം,കാർഷിക പരിഷ്ക്കരണം, ജന�
ങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്തൽ, നിേത്യാപേയാഗ
സാധനങ്ങളുെട വില കുറയ്ക്കൽ, ഭക്ഷ്യപ്രശ്നം പരിഹരി�
യ്ക്കൽ,കൂലിയും േബാണസ്സുംഎന്നിങ്ങിെനയുള്ളപ്രശ്ന�
ങ്ങൾക്കുപരിഹാരം കാണാൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധം
െകാണ്ടുസാധിക്കുകയില്ല.

മുക്കൂട്ടുമുന്നണിക്കാർ ഭരണേമെറ്റടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽസ്ഥി�
തി മാറാൻ തുടങ്ങും.അന്ധമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധം
ഛർദ്ദിച്ചുെകാണ്ട് മാത്രം േകരളത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ
പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുെട ശ്രദ്ധെയഎത്രകാ�
ലം തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയും. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തി�
െന്റ േപരിൽ മാത്രം,തങ്ങൾക്കു േവാട്ടുെചയ്ത 43 ലക്ഷം
ജനങ്ങളുെട പിന്തുണഎത്രകാലം നിലനിറുത്താൻ �
സാധിയ്ക്കും?

മെറ്റാരു മാർഗ്ഗമുണ്ട്: പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന േകരള�
െത്ത വ്യാവസായികമായും കാർഷികമായും സാമൂഹ്യ�
മായും സാംസ്കാരികമായും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നതിന്നും
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായഅദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട താല്പര്യ�
ങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിന്നുമുതകുന്ന ധീരമായ ഒരു
പരിപാടിയുെട പിന്നിൽ ജനങ്ങെളയാെക േയാജിപ്പി�
ച്ചണിനിരത്തുക. പേക്ഷ,ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട ജനങ്ങെള േയാജിപ്പിക്കുകയാ�
ണ് പരിപാടിെയങ്കിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിന്നുഒരു
സ്ഥാനവുമില്ലാതായിത്തീരും.എെന്തന്നാൽ, മൂക്കൂട്ടുമു�
ന്നണിക്കാർക്കു േവാട്ടു െചയ്ത 43 ലക്ഷം ജനങ്ങളും കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു േവാട്ടുെചയ്ത 35 ലക്ഷം ജനങ്ങളും ഒരു�
േപാെല സ്വാഗതം െചയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരിക്കും
അത്.

പേക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്. ഇത്തരെമാരു ജനകീയ പരിപാടി
നടപ്പിൽ വരുത്താൻ തുടങ്ങുന്നനിമിഷത്തിൽ മുക്കൂട്ടുമു�
ന്നണിക്കുള്ളിെലൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും.
ഉദാഹരണത്തിന്ന്,കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തുടങ്ങിെവച്ച
കാർഷിക ബന്ധബില്ലിേലാ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തി�
േലാ വ്യവസായബന്ധബില്ലിേലാ ഒന്നുൈകെവച്ചാൽ
മതി,കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിൽ മാത്രം അടിയുറച്ച മു�
ക്കൂട്ടുമുന്നണിയുെടഐക്യം െപാളിയാൻ തുടങ്ങും.

രണ്ടായാലും,അന്ധമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിന്ന്
ദീർഘായുസ്സു തീർച്ച.

നവയുഗം 20. 2. 1960



       

െക. ദാേമാദരൻ

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

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

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



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 9

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റസാമ്പത്തികഭദ്രത
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. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ളഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല�
ക്ക്

20. യൂേട്ടാപ്യ
21. ഫാസിസം
22. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം
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
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