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പ്രഭാതിെന്റ ചരിത്രത്തിെല ഒരുസുപ്രധാന

പ്രസാധനം

സി. അച്യുതേമേനാൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളുെടയും എൻ.ഇ. ബാലറാം സമ്പൂർണ്ണകൃ

തികളുെടയും പ്രസാധനം പ്രഭാതിെന്റ ചരിത്രത്തിെല ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു.

അേതാെടാപ്പം േചർന്നു നിൽക്കുന്ന മെറ്റാരു സുപ്രധാന പ്രസാധനമാണ് െക.

ദാേമാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളിലൂെട ഇേപ്പാൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ഈ മൂന്ന്

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളുെട പ്രസിദ്ധീകരണേത്താെട പ്രഭാതിെന്റ ഒരു ചരിത്രനിേയാ

ഗമാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. സി. അച്യുതേമേനാനും എൻ.ഇ. ബാലറാമും

ഉന്നതരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളുമായിരുന്നേപ്പാൾ െക.

ദാേമാദരൻ പ്രശസ്തനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �സദ്ധാന്തികനും ചിന്തകനുമായിരുന്നു.

സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതരത്തിൽമാർക് സിസെത്തയുംഇന്ത്യൻ

തത്വസംഹിതെയയും ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. ചരിത്ര

വും ധനതത്വശാസ്ത്രവും സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചയെപ്പടുത്തുന്നതിൽ അേദ്ദഹം

വിജയിച്ചു.

ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങേളാെടാപ്പം ഇവരുെട സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകവഴിപ്രഭാത് ഒരുപുതിയആത്മവിശ്വാസേത്താെടഈരംഗത്ത്

മുേന്നറുകയാണ്.

10 വാല്യങ്ങളുള്ള െക. ദാേമാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളുെട ഒന്നാം വാല്യം

ഇേപ്പാൾ ഇറങ്ങാൻ േപാകുന്നു. മറ്റ് ഒമ്പത് വാല്യങ്ങളും മുൻകൃതികെളേപ്പാെല

തെന്ന കൃത്യമായി ഇറങ്ങുന്നതാണ്.

ഈസംരംഭങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രഭാതിെന്റ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും, പ്രേത്യകിച്ച് ജനറൽ മാേനജർ ടി.

ചന്ദ്രൻ, എഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റിയുെട പ്രധാന ചുമതലയുള്ള ആന്റണിേതാമസ്

തുടങ്ങിയവെരല്ലാം ഈസംരംഭം വിജയകരമാക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർ

ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം േക്ലശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളു

മായി സഹകരിക്കുന്ന വായനക്കാർക്കും തേദ്ദശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും,

iii



iv പ്രഭാതിെന്റ ചരിത്രത്തിെല ഒരുസുപ്രധാന പ്രസാധനം

േസ്റ്ററ്റ് �ലബ്രറി കൗൺസിലിനും, അതിെന്റ ജില്ലാ താലൂക്ക് പ്രവർത്തകർക്കും,

മറ്റ് ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. തുടർന്നും

സഹകരണം ഉണ്ടാകണെമന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ജനുവരി 2009 സി. െക. ചന്ദ്രപ്പൻ, എം.പി.

(െചയർമാൻ & മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടർ)



പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

മാർക് സിസ്റ്റ് ചിന്തകനും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാവുമായിരുന്ന െക. ദാേമാദരെന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ പത്തു വാല്യങ്ങളായി പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കു

കയാണ്. േകരളത്തിെല സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്ക്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിനു

േവണ്ടിനടത്തിയപ്രേക്ഷാഭസമരങ്ങളിൽബഹുജനങ്ങെളഅവർപങ്കാളികളാക്കി.

അതിന് അവെര ആശയപരമായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽ െക. ദാേമാദരൻ

സ്തുത്യർഹമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ലഘുേലഖകളും, േലഖനങ്ങളും

അേദ്ദഹം രചിച്ചു. ചരിത്രത്തിെന്റ വികാസപരിണാമ പ്രക്രിയെയ മാർക് സിയൻ

വീക്ഷണത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച മലയാളത്തിെല ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് െക. ദാ

േമാദരെന്റ ‘മനുഷ്യൻ’.

നൂറു േകാടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവെന്റ കണികേപാലുമില്ലായിരുന്ന ഭൂമി

യിൽ ജീവനും പിന്നീട് നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുേശഷം മനുഷ്യനും ഉൽഭ

വിച്ചതിെന്റ കഥയാണ് ‘മനുഷ്യനി’ൽ ദാേമാദരൻ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ

ജീവിതവും ഭാവിയും െകട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ ‘മനുഷ്യൻ’ എന്നും വഴി

കാട്ടിയായിരിക്കുെമന്ന കാര്യം നിസ്തർക്കമാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് ദാേമാദരെന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ‘മനുഷ്യനി’ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്.

മാർക് സിസെത്തപ്പറ്റി വളെര ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പത്തുലഘുേലഖ

കൾ ദാേമാദരൻആദ്യകാലത്ത് രചിക്കുകയുണ്ടായി. മാർക് സിസം എന്താെണന്ന്

മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള പഠനസഹായിയായിരുന്നു ഈ ലഘുേലഖകൾ. മാർ

ക് സിസത്തിെന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും,

െലനിനിസം, മതവും മാർക് സിസവും, ക്രിസ്തുമതവും കമ്മ്യൂണിസവും, േയശുക്രി

സ്തു േമാസ് േകായിൽ തുടങ്ങിയ ലഘുേലഖകളുെട ആയിരക്കണക്കിനു േകാപ്പികൾ

അക്കാലത്ത് വിറ്റഴിയുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി െമമ്പർമാെര ആശയപര

മായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽഈ ലഘുേലഖകൾ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.

ഈ ലഘുേലഖകളിൽ ചിലത് ഈ വാല്യത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓേരാ

ലക്കത്തിെന്റയും ഉള്ളടക്കമനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

v



vi പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സ്ഥാപകേനതാക്കളിെലാരാ

ളും ഇന്ത്യയുെട ആത്മാവ് കെണ്ടത്തിയ ചിന്തകനുമായിരുന്ന െക. ദാേമാദരെന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളുെട ആദ്യവാല്യം അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസി

ദ്ധീകരിക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ



െക. ദാേമാദരൻ

രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക-സാംസ് ക്കാരിക-സാഹിത്യരംഗങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രതി

ഭാധനനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാവാണ് െക. ദാേമാദരൻ. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലും

േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും അേദ്ദഹം നിസ്തുല

മായ പങ്കുവഹിച്ചു. േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെടസ്ഥാപക േനതാക്കന്മാ

രിെലാരാളാണ് ദാേമാദരൻ.

തിരൂരിെല പ്രശസ്തമായ കീേഴടത്തു തറവാട്ടിൽ 1912 െഫബ്രുവരി 25 നാണ്

ദാേമാദരൻ ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ തുപ്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. അമ്മ നാരായണിക്കു

ട്ടി. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ

ദാേമാദരൻ 1931-ൽ നിയമലംഘന സമരത്തിൽ പെങ്കടുത്തു. േകാഴിേക്കാട് കടപ്പു

റത്ത് ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചതിന് അറസ്റ്റുെചയ്യെപ്പട്ട അേദ്ദഹെത്ത 23 മാസെത്ത

ജയിൽശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചു. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരു

ന്നു ദാേമാദരൻ. ജയിലിൽ നിന്നും തിരിച്ച് എത്തിയേപ്പാൾ േകാേളജിൽ തുടർന്നു

പഠിക്കാൻ അധികൃതർ അനുമതി നിേഷധിച്ചു. തുടർന്ന് അേദ്ദഹം കാശിവിദ്യാ

പീഠത്തിൽ േചർന്നു. േകായമ്പത്തൂർ ജയിലിെലയും കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെലയും

ജീവിതം ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ജയിലിെല സഹതടവുകാരിൽ പലരും കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു. മാർക് സിസെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ

ജയിലിൽ അേദ്ദഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല ഗ്രന്ഥാല

യത്തിലും മാർക് സിസവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

വിഖ്യാതസാഹിത്യകാരനായ േപ്രംചന്ദ് ഉൾെപ്പെട നിരവധി പുേരാഗമന ആശ

യക്കാരുമായി അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം ബന്ധെപ്പട്ടു. നാടിെന്റയും ജനങ്ങളുെടയും

വിേമാചനം ഗാന്ധിയൻആശയങ്ങളിലൂെടയാെണന്ന ദാേമാദരെന്റ ധാരണയിൽ

മാറ്റം വരാൻതുടങ്ങി. േകാൺഗ്രസ്സിെലഇടതുപക്ഷവുമായും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായും

അേദ്ദഹം കൂടുതൽ അടുത്തു. മാർക് സിസം െലനിനിസമാണ് ശരിയായ വിേമാച

നമാർഗ്ഗെമന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദാേമാദരൻ നാട്ടിൽ തിരിെച്ചത്തി, െതാഴിലാളികെള

സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇടതുപക്ഷആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന പ്രവർ

ത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി. ഫറൂക്കിൽ ഓട്ടുകമ്പനി െതാഴിലാളികൾ നടത്തിയ പണിമുട

ക്കിെന്റ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽഅേദ്ദഹം സജീവമായി പെങ്കടുത്തു.

1938-ൽ െപാന്നാനിയിെലബീഡിെത്താഴിലാളിസമരത്തിെന്റനായകൻ െക.

ദാേമാദരനായിരുന്നു. ദാേമാദരെനഅറസ്റ്റു െചയ്യാൻഎത്തിയ േപാലീസിെന തട

യാൻആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് മുേന്നാട്ടുവന്നത്. ദാേമാദരെന േപാലീസ് മർ
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viii െക. ദാേമാദരൻ

ദ്ദിച്ചു എന്ന വാർത്ത േകട്ട് ക്ഷുഭിതരായ ജനക്കൂട്ടെത്തശാന്തരാക്കാൻഅവസാനം

േപാലീസിന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ തെന്നസഹായം േതേടണ്ടിവന്നു.

തിരുവിതാംകൂറിെല ഉത്തരവാദഭരണപ്രേക്ഷാഭത്തിലുംആലപ്പുഴയിെല െതാ

ഴിലാളി സമരങ്ങളിലും ദാേമാദരൻ േനതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. 1938ആഗസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്തുതമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗിെന്റ െപാതുേയാഗത്തിൽപ്രസംഗിച്ച

തിന് ദാേമാദരെനഅറസ്റ്റുെചയ്ത േപാലീസ്അേദ്ദഹെത്തേലാക്കപ്പിലിട്ട് ക്രൂരമായി

മർദ്ദിച്ചു. 1938-െല ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായആലപ്പുഴ െതാഴിലാളി പണിമുടക്കിനു തീരു

മാനെമടുത്ത േയാഗത്തിൽഅധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് ദാേമാദരനായിരുന്നു.

േകാൺഗ്രസ്സ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന ദാേമാ

ദരൻകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയങ്ങളിൽആകൃഷ്ടനാവുകയുംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി െകട്ടിപ്പ

ടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും െചയ്തു. 1937-ൽ എസ്സ്. വി. ഘാെട്ട

േകാഴിേക്കാട്ടുവന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടവരിൽ ഒരാൾ ദാേമാദരനാ

യിരുന്നു. പി. കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്., എൻ.സി. േശഖർ, ദാേമാദരൻഎന്നിവർ

ഒന്നിച്ചുകൂടി ചർച്ചകൾ നടത്തി. തുടർന്നാണ് 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േക

രള ഘടകത്തിെന്റ രൂപീകരണസേമ്മളനം പിണറായിയിൽ േചർന്നത്.

െക.പി.സി.സി. െസക്രട്ടറി, എ.ഐ.സി.സി. അംഗം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

യുെട മലബാർ കമ്മിറ്റി െസക്രട്ടറി, പാർട്ടി േസ്റ്ററ്റ് എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, േദശീയ

എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിെലല്ലാം ദാേമാദരൻ പ്രവർത്തിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പെങ്കടുത്തതിന് ഏഴുവർഷക്കാലം ദാേമാദരൻ ജയി

ലിൽ കഴിഞ്ഞു.

മാർക് സിസം െലനിനിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമാ

യിഅവതരിപ്പിക്കാൻഅസാധാരണമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്ന േനതാവായിരുന്നു

ദാേമാദരൻ. അേദ്ദഹം രചിച്ച എണ്ണമറ്റ േലഖനങ്ങളും ലഘുേലഖകളും പുസ്തകങ്ങ

ളും 1930-കളുെട മദ്ധ്യം മുതൽ േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയപ്രചാരണത്തിൽ

നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

ഇന്ത്യയുെട ആത്മാവ്, ഭാരതീയ ചിന്ത, േകരള ചരിത്രം, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും ചരിത്രത്തിലുമുള്ള ദാേമാദരെന്റഅഗാധപാ

ണ്ഡിത്യത്തിേന്റയും ശാസ്ത്രീയഅപഗ്രഥനപാടവത്തിെന്റയും െതളിവുകളാണ്.

സർഗാത്മകസാഹിത്യത്തിലും ദാേമാദരെന്റസംഭാവനകൾവിലെപ്പട്ടതാണ്.

നാടകം, കവിത, െചറുകഥ എന്നിവെയല്ലാം ദാേമാദരൻ രചിച്ചു. മലയാളനാടകച

രിത്രത്തിെല നാഴികക്കല്ലായ ‘പാട്ടബാക്കി’യുെട രചയിതാവ് ദാേമാദരനാണ്.

ഒന്നാംതരം പത്രപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്നു ദാേമാദരൻ. 1934-ൽ െഷാർ

ണ്ണൂരിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ ‘പ്രഭാത’ ത്തിെന്റ പത്രാധിപസമിതി

യിൽ ദാേമാദരൻ അംഗമായിരുന്നു. ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ’ ‘മുേന്നാട്ട് ’, ‘മാർക് സിസ്റ്റ് ’ തു

ടങ്ങിയ മാസികകളുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹം േനതൃത്വം നൽകി. ‘നവ

യുഗ’ത്തിെന്റ പത്രാധിപരായി ദീർഘകാലം ദാേമാദരൻ േസവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

1964-ൽ രാജ്യസഭയിേലക്ക് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടേതാെട ദാേമാദരെന്റ പ്രവർ

ത്തനരംഗംഡൽഹിയായി. ജവഹർലാൽ െനഹ് റു സർവകലാശാലയിൽ പി.സി.

േജാഷിേയാെടാപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ചരിത്രഗേവഷണ

ത്തിൽഅേദ്ദഹം മുഴുകി.

1976 ജൂ�ല മൂന്നിന് ഡൽഹിയിൽ െവച്ച് ദാേമാദരൻഅന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: പത്മം ദാേമാദരൻ, മക്കൾ: േമാഹൻ (സിങ്കപ്പൂർ യൂണിേവഴ് സിറ്റിയിെല

ലിംഗ്വിസ്റ്റിസ് െപ്രാഫസർ), ഉഷ, മധു, രഘു, ശശി (ചലച്ചിത്രസംവിധായകൻ).



അവതാരിക

സ്വാതന്ത്ര്യസമര േസനാനി, േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട സ്ഥാപകേന

താക്കന്മാരിെലാരാൾ, ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും മാർക്സിസം െലനിനിസത്തിലും

അഗാധപാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന ദാർശനികൻ, എഴുത്തുകാരൻ, പ്രേക്ഷാഭകാരി

തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാ

വാണ് െക. ദാേമാദരൻ.

വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പെങ്കടുത്തു

ജയിലിൽ േപായ ദാേമാദരൻ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരു

ന്നു. ഗാന്ധിജിയുെട ആശയങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽഇന്ത്യയുെടയും ജനങ്ങളുെടയും യഥാർത്ഥവിേമാചനമാർഗ്ഗം ഗാന്ധിയൻ

ആശയങ്ങളെല്ലന്ന് അധികം �വകാെത അേദ്ദഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. േകാൺഗ്ര

സ്സിൽ ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗം ശക്തിെപ്പട്ടുവരുന്നഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇടതുപക്ഷ

ചിന്താഗതിക്കാർ േകാൺഗ്രസ്സ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചേപ്പാൾ ദാേമാ

ദരൻ അതിെന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി നിലെകാ

ള്ളുന്നവരുെടെയല്ലാം ഒരു െപാതുേവദിയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് േകാൺഗ്രസ്സ്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാരുെമല്ലാം, തങ്ങളുെട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പി

ക്കുകയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ തെന്ന േകാൺ

ഗ്രസ്സിൽ അംഗങ്ങളായി തുടർന്നു. ദാേമാദരൻ െക.പി.സി.സി. െസക്രട്ടറിയും

എ.ഐ.സി.സി. അംഗവുമായിട്ടുണ്ട്.

ദാേമാദരെന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിേലക്ക് അടുപ്പിച്ചത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ

പരന്ന വായനയാണ്. കാശിവിദ്യാപീഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ േപായേപ്പാൾ ശാസ്ത്രീ

യേസാഷ്യലിസവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒേട്ടെറ ഗ്രന്ഥങ്ങൾവായിക്കാൻഅേദ്ദഹത്തി

ന് അവസരം ലഭിച്ചു. നാട്ടിൽ തിരിച്ചുവന്ന ദാേമാദരൻ െതാഴിലാളികെള സംഘ

ടിപ്പിക്കുകയും അവരുെട സമരങ്ങൾ നയിക്കുകയും െചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫറൂക്കിെല

ഓട്ടു െതാഴിലാളികളുെടയും െപാന്നാനിയിെല ബീഡി െതാഴിലാളികളുെടയും സമ

രങ്ങളിൽ ദാേമാദരൻ േനതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചുള്ളആേലാചനകൾ നടക്കുന്നഘട്ടമായിരു

ന്നു അത്. എസ്. വി. ഘാെട്ട േകാഴിേക്കാട്ട് വന്നു. ഘാെട്ടയുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ

നടന്നനടത്തിയ േയാഗത്തിൽപെങ്കടുത്തവരിെലാരാൾ ദാേമാദരനായിരുന്നു. പി.

കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്സ്, എൻ.സി. േശഖർ എന്നിവരായിരുന്നുഅതിൽ പെങ്കടു

ത്ത മറ്റു േനതാക്കൻമാർ. 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള ഘടകത്തിെന്റ

ix
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രൂപീകരണത്തിനു േവദിയായ പിണറായി പാറപ്പുറം സേമ്മളനത്തിെന്റ സംഘാട

കരിെലാരാളും ദാേമാദരനായിരുന്നു.

ഒന്നാംതരം പ്രേക്ഷാഭകാരിയായ ദാേമാദരന് എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും

ലളിതമായ ഭാഷയിൽ മൂർച്ചേയാെട, യുക്തിഭദ്രമായി വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പി

ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് അനിതരസാധാരണമാണ്. 1938 ആഗസ്റ്റിൽ തിരുവ

നന്തപുരത്ത് തമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന േയാഗത്തിൽ

ദാേമാദരൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം േകാളിളക്കം തെന്ന സൃഷ്ടിച്ചു. നിേരാധനം ലം

ഘിച്ചാണ് ദാേമാദരൻ പ്രസംഗിച്ചത്. പ്രസംഗം േകട്ട് ആേവശംെകാണ്ട്, സർ

സി. പി. േയാടുള്ള േരാഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ

വഴിനീെള വിളക്കു കാലുകൾേപാലും തല്ലിത്തകർത്തു.

േകരളത്തിൽ മാർക്സിസം-െലനിനിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രചരി

പ്പിക്കുന്നതിൽ ദാേമാദരൻ നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസം എന്ത്,

എന്തിന്? ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും, േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും, മാർക്സി

സത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും തുടങ്ങിയ പുസ്തക

ങ്ങളിലും ലഘുേലഖകളിലും മാർക്സിസത്തിെന്റബാലപാഠങ്ങൾഏറ്റവും ലളിതമായി

അേദ്ദഹംഅവതരിപ്പിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക്എളുപ്പത്തിൽമനസ്സിലാക്കാൻകഴി

യുന്ന തരത്തിൽ വളച്ചുെകട്ടില്ലാെത വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദാ

േമാദരെന്റ�ശലി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരുെട പ്രചരണങ്ങെള ഫലപ്രദമായി േനരിടാനും ഖണ്ഡി

ക്കാനുംഅേദ്ദഹത്തിന്പ്രേത്യകംകഴിവുണ്ടായിരുന്നു. “േയശുക്രിസ്തുേമാേസ്കാവിൽ’

എന്ന ലഘുേലഖ ഇതിെന്റഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.

പാർട്ടി പ്രവർത്തകെരആശയപരമായിആയുധമണിയിക്കാൻപാർട്ടി ക്ലാസ്സു

കെളയും ദാേമാദരൻഫലപ്രദമായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാരുെട ആദ്യതലമുറകെള മാർക്സിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച

വരിൽ പ്രധാനിയാണ് ദാേമാദരൻ.

ചരിത്രത്തിലും ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലും അഗാധപണ്ഡിതനായിരുന്നു ദാേമാ

ദരൻ. “ഇന്ത്യയുെട ആത്മാവും” “ഭാരതീയ ചിന്തയും” ഭാരതത്തിെന്റ സമ്പന്നമായ

�പതൃകം വായനക്കാെര േബാധ്യെപ്പടുത്തും. ഭൗതിക വാദവും നിരീശ്വരവാദവും

ഉൾെപ്പെടപൗരാണിക ഭാരതത്തിൽതഴച്ചുവളർന്ന ദർശനങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ളവസ്തു

നിഷ്ഠവിവരണങ്ങൾഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. ഭാരതത്തിെന്റ �പതൃകെത്ത ദുർവ്യാ

ഖ്യാനം െചയ്യാൻഹിന്ദുത്വ വാദികൾനടത്തുന്നശ്രമങ്ങൾതുറന്നുകാട്ടാൻസഹായി

ക്കുന്നവയാണ് ദാേമാദരെന്റ രചനകൾ. ഭൂമിയുെട ഉത്ഭവവും മനുഷ്യെന്റ പിറവിയും

മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് ‘മനുഷ്യൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. േകരളത്തി

െന്റ ചരിത്രെത്ത ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുന്നഅപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളിെലാന്നാണ് ദാ

േമാദരെന്റ ‘േകരള ചരിത്രം’. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പി

ക്കുന്നതാണ് ഉറുപ്പിക, നാണയപ്രശ്നം, ധനശാസ്ത്ര പ്രേവശിക, ഇന്ത്യയുെട സാമ്പ

ത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രചനകൾ.

�വജ്ഞാനിക േമഖലകൾക്കുപുറെമ സർഗാത്മകസാഹിത്യരംഗത്തും ദാ

േമാദരൻ കടന്നുെചന്നിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് െചറുകഥകളും കവിതകളുമാണ്

എഴുതിയിരുന്നത്. കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പ്രേക്ഷാഭങ്ങെള സഹായിക്കാനാ

യി രചിച്ച ‘പാട്ടബാക്കി’ മലയാള നാടകചരിത്രത്തിെല തെന്ന നാഴികക്കല്ലാണ്.

െപാന്നാനിയിൽ നടന്ന കർഷകസേമ്മളനത്തിലാണ് ‘പാട്ടബാക്കി’ ആദ്യമായി



െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ IX xi

അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രേമയത്തിലും അവതരണത്തിലുെമല്ലാം അന്നുവെര പരിചി

തമായതിൽ നിന്നും തീർത്തും ഭിന്നമായ ജീവിതഗന്ധിയായ കലാസൃഷ്ടിയായിരു

ന്നു ‘പാട്ടബാക്കി’. ജൻമിത്വെത്ത തുറന്നു കാട്ടുന്ന ‘പാട്ടബാക്കി’ അക്കാലത്ത്

ഇരുന്നൂറിലധികം േവദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നാടകത്തിൽ ദാേമാദരൻ അഭിന

യിക്കുകയും െചയ്തു. ‘രക്തപാനം’ എന്ന നാടകം കൂടി ദാേമാദരൻ രചിെച്ചങ്കിലും

‘പാട്ടബാക്കി’ക്കു കിട്ടിയ പ്രചാരം അതിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

1964-ൽ രാജ്യസഭയിേലക്ക് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ദാേമാദരൻ നെല്ലാരു പാർ

ലെമൻേററിയനായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു അവതരിപ്പിക്കാൻഅേദ്ദ

ഹംശ്രദ്ധിച്ചു. ഡൽഹിയിെലതാമസംപഠനത്തിനും ഗേവഷണത്തിനുമാണ്അേദ്ദ

ഹം ഉപേയാഗിച്ചത്. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു സർവ്വകലാശാലയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു ദാേമാദരൻ ഗേവഷണം നടത്തി

യിരുന്നത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട മലബാർ കമ്മിറ്റി െസക്രട്ടറി, സംസ്ഥാനഎക്സിക്യൂട്ടീ

വ് അംഗം േദശീയ കൗൺസിൽ അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അേദ്ദഹം േസവന

മനുഷ്ഠിച്ചു. പാർട്ടിക്കകത്ത് സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയാനും അതിനുേവ

ണ്ടി വാദിക്കാനുംഅേദ്ദഹം ഒരിക്കലും മടികാണിച്ചിരുന്നില്ല. ദാേമാദരെന്റ നിലപാ

ടുകേളാട് വിേയാജിക്കുന്നവർ േപാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആർജവവും ആത്മാർത്ഥ

തയുംഅംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

േകരളത്തിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയപ്രചാരണത്തിൽ ദാേമാദരൻ വഹിച്ചപങ്ക്

അദ്വിതീയമാണ്. തലമുറകൾക്ക് മാർക്സിസത്തിെന്റബാലപാഠങ്ങൾപകർന്നുനൽ

കിയ താത്വികാചാര്യനാണ് ദാേമാദരൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾ സമാഹരിച്ച്

പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മുേന്നാട്ടു വന്നപ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.

െവളിയം ഭാർഗ്ഗവൻ
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1
േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

I

ഏതാണ്ട്അഞ്ചുനൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ്, ക്രിസ്താബ്ദം 1498-െല െമയ്മാസത്തിെലാരുദി

വസം, േകാഴിേക്കാട്ട് സാമൂതിരി മഹാരാജാവിെന്റഅരമനയിൽ ദീർഘകായനായ

ഒരു െവള്ളക്കാരൻ ഹാജരാക്കെപ്പട്ടു. വാസ് േകാഡഗാമ എന്നായിരുന്നു ആ പര

േദശിയുെട േപർ. മഹാരാജാവിെന കുമ്പിട്ടു വണങ്ങിെക്കാണ്ട് ഗാമ പറഞ്ഞു:-

“മഹാരാജാേവ, അങ്ങ് ഇന്ത്യയിെല രാജാക്കന്മാരിൽ വച്ച് മഹാനും ശക്തനുമാ

ണ്. അങ്ങയുെട മാഹാത്മ്യെത്തപ്പറ്റി േകട്ടറിഞ്ഞ േപാർച്ചുഗീസ് രാജാവ് അങ്ങയു

െട േ�ഹത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനുംേവണ്ടി െകാതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്”.

കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുേശഷം സാമൂതിരി മഹാരാജാവ് േപാർച്ചുഗലിെല ഇമ്മാനുവൽ രാജാ

വിന്നു െകാടുക്കാൻ േവണ്ടി വാസ് േകാഡഗാമെയ ഏല്പിച്ച കത്തിൽ ഇങ്ങെന പ്ര

സ്താവിച്ചു:-

“എെന്റ രാജ്യംസന്ദർശിച്ചവാേസ്കാഡഗാമഎെന്നവളെരയധികംസന്തുഷ്ടനാക്കി

യിരിക്കുന്നു. എെന്റ രാജ്യത്തിൽ ധാരാളം കുരുമുളകും ഏലവും ഇഞ്ചിയും കറാമ്പൂ

വും രത്നങ്ങളുമുണ്ട്. താങ്കളുെട രാജ്യത്തിൽനിന്ന് ഞാനാവശ്യെപ്പടുന്നത് സ്വർണ്ണ

വും െവള്ളിയും പവിഴവും പട്ടുകളുമാണ്”.

അങ്ങെന, േകരളവും േപാർച്ചുഗലും തമ്മിൽ പുതിയ കച്ചവടബന്ധങ്ങളാരംഭിച്ചു.

േലാകചരിത്രത്തിെന്റ ഗതിെയയാെക മാറ്റി മറിച്ച ഒരു സംഭവവികാസമായിരുന്നു

അത്.

േകരളവും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ അതിന്നുമു

മ്പുമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്താബ്ദത്തിന്നു എട്ടു പത്തു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുതെന്ന ഫി

നീഷ്യക്കാർ േകരളത്തിൽ നിന്ന് ആനെക്കാമ്പ്, ചന്ദനത്തടി, കുരുമുളക് മുതലായ

ചരക്കുകൾ വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപായിരുന്നതായി ചരിത്രകാരന്മാർ േരഖെപ്പടുത്തിയി

ട്ടുണ്ട്. ഈജിപ്തുകാർ, ജൂതന്മാർ, ഗ്രീക്കുകാർ, േറാമാക്കാർ തുടങ്ങിയ പലരും േകര

ളക്കരയുമായി കച്ചവടബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്നു. ഓട് തുടങ്ങിയ േലാഹങ്ങൾ

1



2 അദ്ധ്യായം 1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിേശഷസാമഗ്രികളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും പട്ടുതുണിത്തരങ്ങളും

മറ്റും യവന േറാമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ധാരാളം പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ചിരുന്നു. നൂലുെകാ

ണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾക്കു പുറേമ, എലിയുേടയും മറ്റും േരാമം കത്രിെച്ചടുത്തുണ്ടാക്കിയ

തുണിത്തരങ്ങൽ േകരളത്തിൽ അക്കാലത്തു െനയ്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നു ചില

ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ തകർച്ചയ്ക്കുേശ

ഷം ഈ കച്ചവടബന്ധത്തിന്നു വലിയ ഉലച്ചിൽ തട്ടി. പേക്ഷ, ക്രിസ്താബ്ദം 8-ാം

നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭമായേപ്പാേഴക്കും േകരളം അറബികളുമായും �ചനക്കാരുമാ

യും പുതിയ കച്ചവടബന്ധങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവ

സാനംവേരയും അറബികളാണ് േകരളത്തിൽ വിേദശ വ്യാപാരത്തിെന്റ േനതൃത്വം

വഹിച്ചത്. മുസ്ലീം കച്ചവടക്കാർ േകരളത്തിൽ നിന്ന് കുരുമുളകും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും

മരുന്നുകളും മറ്റും യൂേറാപ്പിേലക്കുകയറ്റിഅയച്ചിരുന്നതു മദ്ധ്യപൗരസ്ത രാജ്യങ്ങളിലൂ

െട െവനീസ് വഴിക്കാണ്. െവനീസ് അക്കാലത്തുയൂേറാപ്പിെല ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ

ഒരു കച്ചവടേകന്ദ്രമായിരുന്നു. െവനീസിെല കച്ചവടക്കാർ േകരളത്തിൽ നിന്ന്

വരുന്നചരക്കുകൾ ജർമ്മൻപട്ടണങ്ങളിെല കച്ചവടക്കാർക്കുവിറ്റ് നല്ല ലാഭമുണ്ടാ

ക്കും. ജർമ്മൻ കച്ചവടക്കാർഅവെയ യൂേറാപ്പിലാെക വിതരണംെചയ്യും. അവരും

പിടിപ്പതു ലാഭം സമ്പാദിക്കും. അങ്ങെന, യൂേറാപ്പിെല ഉപേഭാക്താക്കളുെട കയ്യി

െലത്തുേമ്പാേഴക്കും ചരക്കുകളുെട വില പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.

ലാഭം പങ്കിടുന്ന കാര്യത്തിൽ യൂേറാപ്യൻ കച്ചവടക്കാരും െവനീഷ്യൻ കച്ച

വടക്കാരും തമ്മിൽ മത്സരങ്ങളാരംഭിച്ചു. ഈ കച്ചവടമത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്

ഗുഡ്േഹാപ്പ് മുനമ്പുവഴിയായി പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിേലക്കു പുതിെയാരു ജലമാർഗ്ഗം

കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുണ്ടായത്. അങ്ങെനയാണ് ഒടുവിൽ, 1498 െമ

യ് മാസത്തിൽ വാേസ്കാഡഗാമ േകാഴിേക്കാെട്ടത്തിയത്.

ഗാമയുെട വിജയത്തിെന്റ ചരിത്രപ്രാധാന്യെത്തപ്പറ്റി ലിേയാ ഹ്യൂബർമാൻ

തെന്റ ‘മനുഷ്യെന്റ ഭൗതികസമ്പത്ത്’ എന്നപുസ്തകത്തിെലഴുതുന്നു:-

“പൗരസ്ത്യനാടുകളിേലക്കുള്ള ഗതാഗമാർഗ്ഗത്തിൽ പണമുണ്ടായിരുന്നു—ഒരു പാടു

പണം. വാേസ്കാഡഗാമയുെട ഒന്നാമെത്തഇന്ത്യൻ യാത്രയിൽ കിട്ടിയ ലാഭം 6000

ശതമാനമാണ് ! ആപല്ക്കരമെല്ലങ്കിലും ആദായകരമായ ഈ യാത്രയ്ക്കു മറ്റു കപ്പലു

കളും തയ്യാറായതിൽ അത്ഭുതമുേണ്ടാ? കച്ചവടം പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചു. െവനീസ്

ഈജിപ്തിെല സുൽത്താനിൽനിന്നു െകാല്ലംേതാറും 4,20,000 റാത്തൽ കുരുമുളകാ

ണ് വാങ്ങിയിരുന്നത്. ഇേപ്പാളാകെട്ട, േപാർച്ചുഗലിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുന്ന ഒെരാ

റ്റ കപ്പലിൽ മാത്രം 2,00,000 റാത്തലുണ്ട്! പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിേലക്കുള്ളപഴയ വഴി

തുർക്കികൾ പിടിച്ചടക്കിയാെലന്താണ്? െവനീസുകാർ അമിതമായ വിലകൾ ചു

മത്തിയാെലന്താണ്? പൗരസ്ത്യേദശങ്ങളിേലക്ക് ഗുഡ് േഹാപ്പ് മുനമ്പിലൂേടയുള്ള

ഗതാഗതമാർഗ്ഗം യൂേറാപ്യൻകച്ചവടക്കാെര തുർക്കികളുെടസന്നസ്സിൽനിന്നും െവ

നീസുകാരുെട കുത്തകയിൽ നിന്നും വിമുക്തരാക്കി”.

1499 െസപ്തമ്പറിൽ ഒരു കച്ചവടക്കപ്പൽ നിറെയ ചരക്കുകളുമായി ഗാമ ലിസ്ബ

ണിൽ മടങ്ങിെയത്തി. ‘ആപല്ക്കരെമങ്കിലും ആദായകരമായ’ഈ യാത്രയിൽ ഒട്ടാ

െക െചലവായതിെന്റ 60 ഇരട്ടി വിലപിടിച്ച ചരക്കുകൾആ ഒെരാറ്റ കപ്പലിലുണ്ടാ

യിരുന്നു!

ലാഭംസമ്പാദിക്കാനുള്ളഈഎളുപ്പവഴി യൂേറാപ്പിെല മുഴുവൻകച്ചവടക്കാേര

യും തട്ടിയുണർത്തി. േപാർച്ചുഗൽ, േഹാളണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, ഇംഗ്ലണ്ട്—എല്ലാ രാജ്യ

ങ്ങളിൽനിന്നും േകരളത്തിേലക്കുതുരുതുേരകപ്പലുകൾവരാൻതുടങ്ങി. ഇന്ത്യയുംയൂ
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േറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പുതിയ കച്ചവടബന്ധങ്ങളാരംഭിച്ചു. കച്ചവടമത്സരം

രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ള വടംവലികൾക്കു വഴിവച്ചുെകാടുത്തു. ഇന്ത്യൻ

നാടുവാഴി രാജാക്കന്മാർക്കിടയിലുള്ളസ്പർദ്ധകെളചൂഷണംെചയ്തുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയു

െട മണ്ണിൽവച്ച് യൂേറാപ്യൻ കച്ചവടക്കാർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയും യുദ്ധംെവട്ടുക

യും െചയ്തു. ഈ മത്സരങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങളിലും അവസാനമായി വിജയം േനടിയ

ത് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യകാലമായേപ്പാേഴക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ

തങ്ങളുെട യൂേറാപ്യൻ പ്രതിേയാഗികേളയും ഇന്ത്യാക്കാരായ ഭരണാധികാരികേള

യും എല്ലാം േതാല്പിച്ച് ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രീയാധികാരം കരസ്ഥമാക്കി.

II

േകവലം കച്ചവടപരമായ ഉേദ്ദശ്യങ്ങേളാടുകൂടിയാണ് 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭ

ത്തിൽഈസ്റ്റിൻഡ്യാ കമ്പനിസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്. ബ്രിട്ടീഷു വ്യവസായച്ചരക്കുകൾ

വിറ്റഴിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല, ഇന്ത്യയിൽനിന്നു ചരക്കുകൾ വാങ്ങി യൂേറാപ്യൻ

രാജ്യങ്ങളിൽ വിറ്റു ലാഭം സമ്പാദിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉേദ്ദശ്യം. കുരുമുളക്,

ഏലം തുടങ്ങിയ കാർഷികവിളകൾക്കു മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട

തുണിച്ചരക്കുകൾ, സില്ക്കു തുണികൾ മുതലായവയ്ക്കും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ നല്ല

ഡിമാൻഡുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,ഈ ചരക്കുകൾ വാങ്ങണെമങ്കിൽ പകരെമെന്ത

ങ്കിലും െകാടുക്കേണ്ട? േരാമത്തുണിയല്ലാെത ബ്രിട്ടനിൽ മെറ്റാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇന്ത്യയുേടതുേപാലുള്ള േമത്തരം തുണിത്തരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു

സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ബ്രിട്ടൻ ഒരു കാർഷികരാജ്യമായിരുന്നു. ആധുനിക വ്യവസായ

ങ്ങെളാന്നും ആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകൾക്കു പകരമായി

സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയും െകാടുക്കുകയല്ലാെത ഗത്യന്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. െകാല്ലം

േതാറും 30,000 പവൻ വിലപിടിച്ച സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയും ഇന്ത്യയിേലക്കു കയറ്റി

അയയ്ക്കാൻഈസ്റ്റിൻഡ്യാ കമ്പനിക്കുഅധികാരം നല്കെപ്പട്ടിരുന്നു.

18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യമായേപ്പാേഴക്കും ഈസ്ഥിതിയിെലാരു മാറ്റം വന്നു.

ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രീയ േമധാവിത്വംബ്രിട്ടീഷുകാരുെട�കയിലായി. രാഷ്ട്രീയാധികാര

മുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട്ഇന്ത്യയിൽനിന്നുതെന്നപലതരത്തിലുംസ്വത്തുക്കൾെകാള്ള

യടിച്ചുണ്ടാക്കാൻബ്രിട്ടീഷു കച്ചവടക്കാർക്കുസാധിച്ചു. ഇപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽനിന്നു

െകാള്ളയടിച്ചു കടത്തിെക്കാണ്ടുേപായ പണവും മറ്റു സ്വത്തുക്കളുമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ

വ്യവസായവിപ്ലവത്തിന്നുപ്രേചാദനം നല്കിയത്.

18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ട നൂൽനൂല്പു യന്ത്രത്തി

േന്റയും െനയ്ത്തു യന്ത്രത്തിേന്റയും സഹായേത്താടുകൂടി ഇന്ത്യയിേലതിേനക്കാൾ പരി

ഷ്കരിച്ച തുണിത്തരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ബ്രിട്ടന്നു സാധിക്കുെമന്നായി. ക്രമത്തിൽ,

അേതവെര തുണി ഇറക്കുമതിെചയ്ത ബ്രിട്ടൻ അന്യനാടുകളിേലക്കു തുണി കയറ്റി

അയയ്ക്കുന്ന രാജ്യമായി മാറി. അേതാെട മുതലാളികളുെട സ്വഭാവത്തിൽത്തെന്ന

മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. കച്ചവട മുതലാളികളുെട സ്ഥാനത്ത് വ്യവസായ മുതലാളികൾ

ആവിർഭവിച്ചു. ഈ പരിവർത്തനം ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികരംഗത്തിലുണ്ടാക്കിയ

പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നിർണ്ണായകമാണ്. ഉയർന്ന സാേങ്കതികരീതികളുപേയാഗിച്ചു

നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട ബ്രിട്ടീഷു ചരക്കുകൾ വിദൂരങ്ങളായ ഉൾനാടുകളിൽേപാലും കടന്നു

െചന്ന് ഇന്ത്യയുെട �ക േവലകേളയും �കെത്താഴിലുകേളയും േപാരിന്ന് വിളിച്ചു.

�കെകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചരക്കുകൾക്കു യന്ത്രംെകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചരക്കുകേളാട്



4 അദ്ധ്യായം 1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

മാർക്കറ്റിൽ കിടപിടിക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. വില കൂടിയ ചര

ക്കുകൾ വില കുറഞ്ഞ ചരക്കുകളുെട മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി. ആധുനിക വ്യവസായ

ങ്ങളുമായി മത്സരിക്കാൻ കഴിയാെത ഇന്ത്യയുെട �കേവലകളും �കെത്താഴിലു

കളും തകരാൻ തുടങ്ങി. മാർക്സും ഏംെഗൽസും തങ്ങളുെട ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫ

േസ്റ്റാ’വിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, ‘എല്ലാ �ചനീസു മതിലുകേളയും ഇടിച്ചു

നിരപ്പാക്കാനും വിേദശീയെര അതികഠിനമായി െവറുക്കുന്ന അപരിഷ്കൃതെര മുട്ടുകു

ത്തിക്കാനും േവണ്ടി മുതലാളിത്തം പ്രേയാഗിക്കുന്ന പീരങ്കി സ്വന്തം ചരക്കുകളുെട

ലാഭവിലയാണ്”.

എന്നാൽ, സാേങ്കതിക �വദഗ്ദ്ധ്യമുപേയാഗിച്ചു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു ചരക്കുകൾ

വില്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ടു മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിജയിച്ചത്. ഭരണാധികാര

ശക്തിേയയുംഅവർസമർത്ഥമായി ഉപേയാഗിച്ചു. ‘ഇന്നെത്തഇന്ത്യ’എന്നതെന്റ

സുപ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽപാമ്ദത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിെല പാർലെമണ്ടു റിേപ്പാർട്ടുകൾ ഉദ്ധ

രിച്ചുെകാണ്ട് വിവരിക്കുന്നതു േനാക്കുക:-

“1840-െല പാർലെമണ്ടറി അേന്വഷണക്കമ്മിറ്റിയുെട റിേപ്പാർട്ടിൽ ഇങ്ങെന പറയു

ന്നു: ‘ഇന്ത്യയിൽഇറക്കുമതിെചയ്തബ്രിട്ടീഷുപരുത്തിത്തുണികൾക്കുംസില്ക്കുകൾക്കും

3 1/2 ശതമാനവും േരാമത്തുണികൾക്കു 2 ശതമാനവും ചുങ്കം മാത്രമാണ് െകാടുേക്ക

ണ്ടിവന്നത്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ ഇറക്കുമതിെചയ്ത പരുത്തിത്തു

ണികൾക്ക് 10 ശതമാനവും സില്ക്കു തുണികൾക്ക് 20 ശതമാനവും േരാമത്തുണികൾ

ക്ക് 30 ശതമാനവും ചുങ്കം െകാടുേക്കണ്ടിവന്നു.

“ഇങ്ങെന,യന്ത്രവ്യവസായത്തിെന്റസാേങ്കതിക േമന്മയുെടഅടിസ്ഥാനത്തിൽമാ

ത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭരണകൂടത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ബ്രി

ട്ടീഷു താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വികസിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടി

ക്കെപ്പടുകകൂടി െചയ്തു. അതായത്, ബ്രിട്ടീഷുല്പന്നങ്ങെള ഇന്ത്യയിൽ െകാണ്ടുവന്ന്

നിർബാധം വിറ്റഴിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടായി. അേതസമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകൾ

ബ്രിട്ടനിേലേക്കാമറ്റുയൂേറാപ്യൻരാജ്യങ്ങളിേലേക്കാകയറ്റിഅയയ്ക്കുന്നതിൽവളെര

യധികം തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുതാനും. അതിനു പറ്റിയ എല്ലാത്തരം നിയമങ്ങളും

അവർ സൃഷ്ടിച്ചുവച്ചു. ഇപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷു വ്യവസായികൾ ഇന്ത്യൻ വിപണികെള

പിടിച്ചടക്കുകയും ഇന്ത്യൻ വ്യവസായം ഗതിമുട്ടി നശിച്ചുേപാകുകയും െചയ്തു.

“പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി നിർണ്ണായക

മായ വിധത്തിൽ നടപ്പിലാക്കെപ്പട്ടത്. എന്നാൽ, അതിെന്റ ഫലങ്ങൾ പെത്താ

മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഴുവനും മാത്രമല്ല, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽേപ്പാലും തുടർന്നു

നിലനിന്നു. ബ്രിട്ടീഷു നിർമ്മാതാക്കളുെട ത്വരിതമായ പുേരാഗതിേയാെടാപ്പം ഇന്ത്യ

യുെട വ്യവസായങ്ങൾഅധഃപതിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.

“1814 നും 1835 നുമിടയിൽ പ്രതിവർഷം ഇന്ത്യയിലിറക്കുമതിെചയ്യെപ്പട്ട ബ്രിട്ടീഷ്

പരുത്തിത്തുണിച്ചരക്കുകൾ 10 ലക്ഷം വാരയിൽ നിന്ന് 5 േകാടി 10 ലക്ഷം വാരയാ

യി വർദ്ധിച്ചു. ഇേതകാലത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ ഇറക്കുമതിെചയ്യെപ്പട്ട ഇന്ത്യൻ പരുത്തി

ത്തുണിച്ചരക്കുകൾ 12 1/2 ലക്ഷം പീസിൽ നിന്ന് 3 ലക്ഷത്തിആറായിരം പീസായി

കുറഞ്ഞു. 1844 ആയേപ്പാേഴക്കുംഅതു െവറും 63,000 പീസ് മാത്രമായിത്തീർന്നു.

“വിലകളിലുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങളും െഞട്ടിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. 1815 ന്നും 1832 ന്നുമി

ടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതിെചയ്ത ചരക്കുകളുെട വില 13 ലക്ഷം പവനിൽ

നിന്ന് 1 ലക്ഷം പവനായി ചുരുങ്ങി. അതായത്, 17 െകാല്ലം െകാണ്ട് വ്യാപാരത്തി

െന്റ 13-ൽ 12 ഭാഗം നഷ്ടെപ്പട്ടു. ഇേതകാലത്തു ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുമതിെചയ്യെപ്പട്ട

ബ്രിട്ടീഷു തുണിത്തരങ്ങളുെട വില 26,000 പവനിൽനിന്ന് 4 ലക്ഷം പവനായി ഉയർ

ന്നു. അതായത്, 16 മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചു. ഇങ്ങെന, നൂറ്റാണ്ടുകളായി േലാകത്തിെല
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എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിേലക്കും പരുത്തിത്തുണികൾ കയറ്റി അയച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യ

1850 ആയേപ്പാേഴക്കും ഒട്ടാെകയുള്ളബ്രിട്ടീഷു തുണിച്ചരക്കുകളുെട കാൽഭാഗം ഇറ

ക്കുമതിെചയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമായി മാറി.

“യന്ത്രത്തിൽ നിർമ്മിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ െനയ്ത്തുകാെര നശിപ്പിച്ചതുേപാെല യന്ത്രത്തിലു

ണ്ടാക്കിയ നൂല് നൂല്പുകാേരയും നശിപ്പിച്ചു. 1818 ന്നും 1836 ന്നുമിടയിൽ ബ്രിട്ടനിൽ

നിന്ന് ഇന്ത്യയിേലക്കുകയറ്റി അയച്ച യന്ത്രനിർമ്മിതമായ പരുത്തി നൂല് 5500 ഇര

ട്ടികണ്ടു വർദ്ധിച്ചു. സില്ക്ക്, േരാമത്തുണികൾ, ഇരുമ്പ്, കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ, ഗ്ലാസ്,

കടലാസ്തുടങ്ങിയമറ്റുല്പന്നങ്ങൾക്കുംഇേതവിധിതെന്നയാണുണ്ടായത്എന്നുകാ

ണാം”.

ഇന്ത്യയുെട മറ്റു ഭാഗങ്ങളിെലന്നേപാെല േകരളത്തിലും ഇങ്ങെനെയാെക്കത്തെന്ന

യാണുണ്ടായത്.

III

േപാർച്ചുഗീസുകാർ, ഡച്ചുകാർ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ തുടങ്ങിയ വിേദശീയരുമായുള്ളബന്ധ

ങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് പ്രേത്യകിച്ചും, േകരളത്തിെല ചരക്കുല്പാദനേത്തയും കച്ചവട

േത്തയും പൂർവ്വാധികം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുകയാണ് െചയ്തത്. ഈ അഭിവൃദ്ധി മൂന്നു

നൂറ്റാണ്ടുകേളാളം കാലം നിലനിന്നു. 1698 ന്നും 1702 ന്നുമിടയിലുള്ള 4 വർഷക്കാല

ത്തുേകരളത്തിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്കു 2 േകാടി 75 ലക്ഷം റാത്തൽകുരുമുളക് കയ

റ്റി അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി എന്നുകാണുന്നു. ഇതുേപാെല മറ്റു കയറ്റുമതികളും വർദ്ധിച്ചു.

ആദ്യകാലത്ത് േകരളത്തിെല ചരക്കുകൾ െകാടുത്തുപകരം യൂേറാപ്പിെല ചര

ക്കുകൾവാങ്ങുകയായിരുന്നുപതിവ്. പണത്തിന്നുവലിയപ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നി

ല്ല. എന്നാൽ, കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടേപ്പാൾ പണത്തിെന്റ ഉപേയാഗവും വർദ്ധി

ച്ചു. 1657-ൽ േകരളം സന്ദർശിച്ച വിെസൻേസാ മരിയാ എന്നയൂേറാപ്യൻസഞ്ചാരി

താൻ കണ്ട നാണ്യങ്ങേളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർ, േകാഴിേക്കാട്, െകാ

ച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ നാലു രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായ നാണ്യങ്ങളുണ്ടായിരു

ന്നുെവന്നുംഅവയുെട വിലകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നുെവന്നുംഅേദ്ദഹം പറയുന്നു.

മുഖ്യമായ നാണ്യം പണം എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്. ഒരു പണം സുമാർ

രണ്ടു ഷില്ലിങ്ങിന്നു സമമായിരുന്നുഎന്നു 1800-ൽ േകരളം സന്ദർശിച്ച േഡാക്ടർ ബു

ക്കാനൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

പണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള െകാള്ളെക്കാടക്കലുകൾ ചരക്കുല്പാദന

െത്തത്വരിതെപ്പടുത്തി. കച്ചവടക്കാരുെട പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു. അവർബുദ്ധിമുട്ടുന്ന

ഉല്പാദകർക്കു മുൻകൂട്ടി പണം െകാടുക്കുകയും ഉല്പന്നങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ അവേയ

െറ്റടുത്തുവിറ്റ് ധാരാളം ലാഭം സമ്പാദിക്കുകയും െചയ്യും. ഈകച്ചവട മുതലാളികളാ

ണ് മാർക്കറ്റു വിലകെള നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.

പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനമായേപ്പാേഴക്കും മലബാറും െകാച്ചിയും

തിരുവിതാംകൂറും ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട േമധാവിത്വത്തിലായി. എങ്കിലും, പഴയ സാ

മ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയും പഴയ ഉല്പാദന രീതിയും വലിയ മാറ്റങ്ങെളാന്നും കൂടാെത

അേപ്പാഴും നിലനിന്നുേപാന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിെല വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിെലത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിെല മറ്റു ഭാഗങ്ങളിെലന്നേപാെല േകര

ളത്തിലും കച്ചവടമുതലാളിത്തം വളർന്നുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നുഅത്.



6 അദ്ധ്യായം 1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

ക്രിസ്താബ്ദം 1800-ൽ ഇന്ത്യയിെല ഗവർണർ ജനറൽ െവെല്ലസ്ലി പ്രഭൂ െതേക്ക

ഇന്ത്യയിെല സാമ്പത്തികസ്ഥിതിേയപ്പറ്റി അേന്വഷിച്ചു റിേപ്പാർട്ടുെചയ്യാൻ േവണ്ടി

ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനിയിെല ഒരുേദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്ന േഡാക്ടർഫ്രാൻസിസ് ബു

ക്കാനെന നിേയാഗിച്ചയയ്ക്കുകയുണ്ടായി. മദ്രാസിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു കർണാടകം,

�മസൂർ, േകായമ്പത്തൂർ, െകാച്ചി, മലബാർ, കാനറാ മുതലായസ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം

വളെരേയെറ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ േനരിട്ടു കണ്ടുപഠിച്ചതിന്നുേശഷം തെന്റ

യാത്രാനുഭവങ്ങേളപ്പറ്റിയുംഅേന്വഷണഫലങ്ങേളപ്പറ്റിയുമുള്ളഒരുഡയറി മൂന്നുവാ

ല്യങ്ങളിലായി േഡാക്ടർ ബുക്കാനൻ പ്രസിദ്ധംെചയ്തു. േകരളക്കരയുെട അന്നെത്ത

സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയുെട ഏതാെണ്ടാരു രൂപം ഈ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു മനസ്സി

ലാക്കാൻസാധിക്കും.

േകരളത്തിലക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വിവിധങ്ങളായ �കേവലകേളപ്പറ്റിയും

�കെത്താഴിലുകേളപ്പറ്റിയും കുടിൽ വ്യവസായങ്ങേളപ്പറ്റിയും ബുക്കാനൻ വിവരി

ക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുമ്പ്, തുണി, എണ്ണ, െമഴുകുതിരി, വള, നീലം, ചായങ്ങൾ, േലസ്,

കയറുല്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പലതരം വ്യവസായങ്ങളും

അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. പരിഷ്കരിച്ച യന്ത്രങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും,

ഏറ്റവും വിദഗ്ദ്ധമായ രീതിയിൽ ഈ െതാഴിലുകെളല്ലാം നടത്തെപ്പട്ടിരുന്നു. ഉദാ

ഹരണത്തിന്ന്, ഏറനാട്-വള്ളുവനാട്-പാലക്കാട് പ്രേദശങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന

ഇരുമ്പുല്പാദന വ്യവസായെത്തപ്പറ്റി ബുക്കാനൻ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

പിക്കാസുെകാണ്ടാണ് ഇരുമ്പയിർ കുഴിെച്ചടുത്തിരുന്നത്. മരപ്പാത്തി, അടുപ്പ്, പു

കക്കുഴൽ, ഉല എന്നിങ്ങെന ഇരുമ്പു ശുദ്ധിെചെയ്തടുക്കുന്ന ഉപകരണത്തിെന്റ വി

വിധ ഭാഗങ്ങേളപ്പറ്റിയും അവയുപേയാഗിക്കുന്ന രീതിേയപ്പറ്റിയും ഒരു ചിത്രത്തിെന്റ

സഹായേത്താടുകൂടി വിസ്തരിച്ചു വിവരിച്ചതിന്നുേശഷം ബുക്കാനൻഎഴുതുന്നു:-

“…63 റാത്തൽ വീതം തൂക്കമുള്ള 10 ചാക്ക് കരി മുകളിലുള്ള പുകക്കുഴലിൽ ഇടു

ന്നു. കരിക്കു തീ െകാടുത്താൽ ഉല പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അേതാെട മുൻകൂ

ട്ടി തയ്യാറാക്കിെവയ്ക്കെപ്പട്ടതും 2160 റാത്തൽ തൂക്കം വരുന്നതുമായ ഇരുമ്പുെപാടി

ഉരുക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയായി. 20 ചാക്കു കരി കൂടി ഉപേയാഗിേക്കണ്ടിവരും.

ഇടവിടാെത 24 മണിക്കൂറും പ്രവൃത്തി നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കണം. രേണ്ടാ മൂേന്നാ

േപർ മാറി മാറി ഉല ചലിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. പ്രധാനപ്രവൃത്തിക്കാരൻതീ കത്തി

ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രേത്യകം മനസ്സിരുത്തുകയും ആവശ്യമുള്ളേപ്പാൾ കരിയും

ഇരുമ്പുെപാടിയും േചർത്തുെകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്യും. അങ്ങെന, വിഘ്നെമാന്നും

കൂടാെത പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു. ഇരുമ്പ് ഉരുകി രൂപെപ്പട്ടാൽ അടുപ്പിെന്റ പിൻഭാ

ഗത്തുള്ള ദ്വാരം അടച്ചു മണ്ണ് എടുക്കുകയും സ്ഫടികതുല്യമായ പ്രസ്തുത വസ്തുവിന്ന്

ഒഴുകുവാൻ വഴിയുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇരുമ്പിെന്റ അംശം അതിൽ

ധാരാളമുണ്ടായിരിക്കും. അപൂർണ്ണമായഈ നിർമ്മാണസമ്പ്രദായത്തിന്ന് ഇതില

ധികം പരിശുദ്ധിയുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നീട് ഉല എടുക്കുകയും അടുപ്പിെന്റ

മുൻഭാഗത്തു േതവിയ മണ്ണ് നീക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കത്തിക്കഴിയാറായ കരി േവർതി

രിക്കുകയും െവള്ളെമാഴിച്ചു െകടുത്തിവയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഉരുക്കെപ്പട്ട ഇരുമ്പ് 24

മണിക്കൂർ േനരം തണുക്കുന്നതിന്നായി മണലിൽത്തെന്ന നിറുത്തുന്നു. നിർമ്മാണ

ത്തിെന്റ വിജയമനുസരിച്ച് 8 മുതൽ 10 തുലാം വെര ഇരുമ്പുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ.

അതായത്, 256 മുതൽ 384 റാത്തൽവെര. ഉരുകിയ ഇരുമ്പുതണുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ

ഒരുവലിയചുറ്റികെകാണ്ടടിച്ച്അതിെനകഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുകയും െചയ്യുന്നു…
”
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ഈനിർമ്മാണസമ്പ്രദായംഅപരിഷ്കൃതമായിരുന്നുഎന്നകാര്യത്തിൽസംശ

യമില്ല. എങ്കിലും, േകരളീയരുെട �കവിരുത് എത്രഅത്ഭുതകരമായിരുന്നുഎന്ന്

ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇങ്ങെന, കുഴിെച്ചടുത്തു ശുദ്ധിെചയ്ത ഇരുമ്പ് പലതരം പണി

ത്തരങ്ങൾക്കും ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ഈ�കെത്താഴിലിേലർെപ്പട്ടിരുന്നവർ

െകാല്ലൻ, െപരുെങ്കാല്ലൻ മുതലായ േപരുകളിലാണറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്. േകരളത്തി

െല മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളിലും അവരുെട ആലകളുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിലും കാട്ടിലും പാട

ത്തും ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടുേപാന്ന എല്ലാത്തരം ഇരുമ്പുപകരണങ്ങളും അവരിൽനി

ന്നു ലഭിച്ചിരുന്നു.

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനമായേപ്പാേഴക്കും വിേദശങ്ങളിൽനി

ന്നുകുറഞ്ഞവിലയ്ക്കുള്ളഇരുമ്പുപണിത്തരങ്ങൾധാരാളമായി ഇറക്കുമതിെചയ്യെപ്പ

ടാൻ തുടങ്ങി. അേതാെട േകരളക്കരയിെല ഇരുമ്പു വ്യവസായം തകർച്ചയിേലക്കു

നീങ്ങി. അധുനിക യന്ത്രങ്ങളുെട മുമ്പിൽ കുടിൽ വ്യവസായം മുട്ടുകുത്തി. െകാല്ലന്മാ

രും െപരുേങ്കാല്ലന്മാരും പാപ്പരാവാൻ തുടങ്ങി.

ഇതുതെന്നയാണ് െനയ്ത്തുവ്യവസായത്തിന്നുംസംഭവിച്ചത്. പെത്താമ്പതാം നൂ

റ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽേപ്പാലും തുണിയുെട കാര്യത്തിൽ േകരളം സ്വയംപര്യാപ്ത

മായിരുന്നു. ക്രിസ്താബ്ദം 1800-ൽ െകാല്ലേങ്കാട്ടും അതിെന്റ ചുറ്റുപാടുമായി 5582 െന

യ്ത്തുതറികളുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് ബുക്കാനൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. േകാഴിേക്കാട്ട്, 344

െനയ്ത്തുകാർ 237 തറികളുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് മാസംേതാറും 72 വാര നീളമുള്ള 468

പീസ് തുണി െനയ്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നുവേത്ര. ഇതുേപാെല േകരളത്തിെല മിക്ക പ്രേദ

ശങ്ങളിലും െനയ്ത്തുവ്യവസായമുണ്ടായിരുന്നു.

�കത്തറി െനയ്ത്ത് അതിപുരാതനമായ ഒരു വ്യവസായമാണ്. ആദ്യകാല

ത്ത് കുഴിത്തറികൾ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. കുടുംബത്തിെല എല്ലാ അംഗങ്ങളും

ഒെത്താരുമിച്ച് പത്തു മണിക്കൂർ പണിെയടുത്താൽ കഷ്ടിച്ച് ഒരു വാരത്തുണി െന

യ്തുതീരും. �കത്തറിെനയ്ത്തു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അത്രയും സമയംെകാണ്ട് രണ്ടു വാര

െനയ്യാെമന്നായി. നൂൽ സമ്പാദിക്കുക, െനയ്തുകഴിഞ്ഞ ചരക്കു വിറ്റഴിക്കുക—ഇതു

രണ്ടും െനയ്ത്തുകാർതെന്ന െചേയ്യണ്ടിവന്നിരുന്നു. രണ്ടിേലെതങ്കിലുെമാന്നിന്നു വിഷ

മം േനരിട്ടാൽ െനയ്ത്തുകാരൻ പട്ടിണിയാവും. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് പണക്കാരായ

ഇടത്തട്ടുകാരും കച്ചവടക്കാരും രംഗപ്രേവശം െചയ്തത്. അവർ വിഷമിക്കുന്ന െന

യ്ത്തുകാർക്കു കടംെകാടുക്കുകേയാ നൂൽ വാങ്ങിെക്കാടുക്കുകേയാ െചയ്യും, എന്നിട്ട്,

തുണി െനയ്തുകഴിഞ്ഞാൽഅതു ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വിറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കും. ക്രമത്തിൽ

മെറ്റാരു സമ്പ്രദായംകൂടിയാവർഭവിച്ചു. പണക്കാർ പണം മുടക്കി സ്വന്തം വീട്ടിൽ

തറികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും െനയ്ത്തുകാെര നിറുത്തി പണിെയടുപ്പിക്കുകയും െചയ്യും.

പണിക്കാർക്ക് ദിവസക്കൂലി മാത്രം െകാടുത്തു ഉല്പന്നം മുഴുവനും സ്വയം വിറ്റു കാ

ശാക്കുകയും െചയ്യും. കടത്തിൽ മുങ്ങിയവരും സ്വന്തമായി തറിയിട്ട് ഉല്പാദനം നട

ത്താൻ കഴിവില്ലാത്തവരുമായ െനയ്ത്തുകാർ പണക്കാരുെട തറികളിൽ പണിെയടു

ത്തുകൂലി വാങ്ങാൻനിർബദ്ധരാവും. ഇങ്ങെനയാണ് െനയ്ത്തുശാലകളാവിർഭവിച്ചത്.

െനയ്ത്തുശാലകൾ െനയ്ത്തു വ്യവസായത്തിെന്റഅഭിവൃദ്ധിെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തി.

വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ ഭംഗിേയറിയ കരകളും കസവുമുള്ള പലതരം മുണ്ടുക

ളും പാവുമുണ്ടുകളും നിർമ്മിക്കാൻ േകരളത്തിെല െനയ്ത്തുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ചായപ്പണിക്കുഇന്നേത്തേപ്പാെല െകമിക്കൽ വ്യവസായങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നി

ല്ല. കടുക്കയരച്ച് കറപ്പുനിറമുമുണ്ടാക്കും. ചപ്പങ്ങത്തിൽനിന്നു ചുവപ്പും പിലാവിെന്റ

േതാലിൽനിന്നു മഞ്ഞയും അമരെച്ചടിയിൽനിന്നു നീലവുമുണ്ടാക്കും. ഇതിെലല്ലാം



8 അദ്ധ്യായം 1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

അസാമാന്യമായ�വദഗ്ദ്ധ്യമാണവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. തുണിത്തരങ്ങൾക്കു ഭംഗി

മാത്രമല്ല, നല്ലഈടും നല്ല ഉറപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു.

യൂേറാപ്യൻ മില്ലുകളിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട വിലകുറഞ്ഞ തുണിച്ചരക്കുകൾ േകര

ളത്തിെല ഉൾനാടുകളിേലക്കിറങ്ങിവരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ നമ്മുെട പ്രാചീനമായ

നാടൻ െനയ്ത്തുവ്യവസായത്തിെന്റ നെട്ടെല്ലാടിഞ്ഞു. മിൽത്തുണികേളാടു മത്സരി

ക്കാൻ കഴിയാെത െനയ്ത്തുകാർ പാപ്പരാവാൻ തുടങ്ങി. േകരളത്തിെല ഗ്രാമീണരു

െടയിടയിൽേപ്പാലും ലങ്കാഷയറിലും മാെഞ്ചസ്റ്ററിലും നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട തുണിച്ചരക്കു

കൾ ധാരാളമായി പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

െനയ്ത്തുവ്യവസായം മാത്രമല്ല,പായെനയ്ത്ത്,എണ്ണയാട്ട്, വള, െമഴുകുതിരി, നീലം,

ചായങ്ങൾ, കസവുകൾ, പാത്രങ്ങൽ, കയറുല്പന്നങ്ങൾ, ചൂരൽ പണിത്തരങ്ങൾ,

ഓലക്കുട, കണ്ണാടി, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾതുടങ്ങിയ നിരവധി കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ

േകരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷു വ്യവസായച്ചരക്കുകളുെട ഇറക്കുമതിയും പ്രചാ

രവും ആ കുടിൽവ്യവസായങ്ങെളെയല്ലാം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു. െകാല്ലനും െപരുെങ്കാ

ല്ലനും മരാശാരിയും മൂശാരിയും തട്ടാനും െചേമ്പാട്ടിയും—അങ്ങെന േകരളത്തിെന്റ

സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചുേപാ

ന്ന മറ്റു െതാഴിലുകാരും അധഃപതിച്ചു. നിേത്യാപേയാഗസാമഗ്രികൾക്കുേപാലും

നമ്മുെട നാട്ടുകാർക്കു വിേദശികെളആശ്രയിേച്ച തീരൂെവന്നായി.

IV

വ്യാവസായികരംഗത്തിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ

വ്യവസ്ഥയിെലാട്ടുക്കുമുണ്ടായ പരിവർത്തനങ്ങളുെട ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു.

േകരളത്തിെല െനയ്ത്തുകാരനും ആശാരിയും മൂശാരിയും െപരുെങ്കാല്ലനും മറ്റു �ക

െത്താഴിലുകാരും െകട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു ഗ്രാമവ്യവസ്ഥയുെട അവിഭാജ്യഘടകങ്ങെളന്ന

നിലയ്ക്കാണ് ഉൽപ്പാദനം നടത്തിയിരുന്നത്. �കെത്താഴിലുകാരിൽ പലരും െവ

റും �കെത്താഴിലുകാർ മാത്രമായിരുന്നില്ല. പലേപ്പാഴും കൃഷിക്കാർതെന്നയാണ്

തങ്ങളുെട ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ പലതരം �കെത്താഴിലുകളിലുേമർെപ്പട്ടിരുന്നത്.

സമുദായത്തിെല അടിസ്ഥാനപരമായ ഉല്പാദനം കൃഷിയായിരുന്നു. അതുെകാ

ണ്ട് കൃഷിെയ ആശ്രയിച്ചാണ് �കെത്താഴിലുകൾ വളർന്നത്. വ്യവസായങ്ങൾ

കാർഷികവ്യവസ്ഥയുമായി അത്രേമൽ ബന്ധെപ്പട്ടവയായിരുന്നു, കൃഷിയും വ്യവ

സായവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു ഗ്രാമവ്യവസ്ഥയുെട അടിത്തറ. ഈ അടി

ത്തറേയയാണ്ബ്രിട്ടീഷു വ്യവസായം തകർത്തുകളഞ്ഞത്. 1853-ൽ മാർക്സ് എഴുതി:-

“ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട ആവിയന്ത്രവും സയൻസും ഇന്ത്യയുെട മുകൾപ്പരപ്പിെനയാെക

തകിടം മറിച്ചു; കൃഷിയും വ്യവസായവുംതമ്മിലുള്ളഐക്യെത്തതകർത്തുകളഞ്ഞു”.

പാശ്ചാത്യമുതലാളികളുെടആഗമനത്തിനുമുമ്പ് േകരളത്തിൽനിലനിന്നിരുന്ന

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട സ്വഭാവെമന്തായിരുന്നു? ഇതിേനപ്പറ്റി മലബാർ ഗസറ്റിയ

റിൽ േലാഗനും െകാച്ചിൻ മാനുവലിൽ സി. അച്യുതേമേനാനും തിരുവിതാംകൂർ മാ

നുവലിൽ നാഗമയ്യായും ഏതാെണ്ടാരുേപാെലയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഉദാഹ

രണത്തിന്, ‘1500-െല െകാച്ചി’ എന്ന തലെക്കട്ടിൽ െകാച്ചിൻ മാനുവൽ വിവരിക്കു

ന്നതു േനാക്കുക:-
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“മദ്ധ്യകാലത്ത് യൂേറാപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥേയാട് ഏെറക്കുേറ സാ

മ്യമുള്ള ഒരു ഭരണസമ്പ്രദായമാണ് െകാച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാജ്യത്തിൽ

ഏറ്റവുമധികം അധികാരമുള്ള വ്യക്തി രാജാവാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള

ഇടപ്രഭുക്കന്മാരാണ് പ്രാേദശികഭരണം നടത്തിേപ്പാന്നത്. രാജ്യം ‘നാടു’കളായി,

അഥവാ ജില്ലകളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. നാടിെന്റ ഭരണാധികാരിപിന്തുടർച്ചാ

വകാശേത്താടുകൂടിയ നാടുവാഴിയായിരുന്നു. �സനികവും മറ്റുമായ ഭരണസൗക

ര്യത്തിനു േവണ്ടി ഓേരാ നാടും േദശങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. േദശത്തിെല

പരമ്പരാഗതനായ പ്രധാനിക്ക് േദശവാഴി എന്നാണ് േപർ. നാടുവാഴികളുെട

ആശ്രിതരായ ഈ േദശവാഴികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരാണ് ഭരണം

െകാണ്ടുനടത്തുന്നത്. േദശെത്ത വീണ്ടും വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അത് ഭൂപരി

ധിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, ജാതിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നമ്പൂതിരിമാർ

കൂട്ടായി താമസിക്കുന്ന പ്രേദശെത്ത ഗ്രാമെമന്നും നായന്മാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥ

ലെത്ത തറെയന്നും വിളിച്ചുവന്നു. താണജാതിക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലെത്ത

േചരിെയന്നും വിളിച്ചു. ഇവെയ്ക്കല്ലാം െപാതുവിൽ ഭൂപരിധിയുണ്ട്. എങ്കിലും, വ്യത്യസ്ത

തകൾ ധാരാളം കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെത്ത നാടും േദശവും മറ്റുസ്ഥലങ്ങളിലു

ള്ളവയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ്. ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളുെമന്നഅടിസ്ഥാനത്തിലല്ല

ഭൂപ്രേദശങ്ങൾ കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്. നായന്മാരുെട എണ്ണമാണ് അടിസ്ഥാനം.

ഉദാഹരണമായി, േകാടക്കരനാടിെല 500, അന്നമനാടിെല 400, െചങ്ങഴിനാടിെല

300, മറ്റും മറ്റും. ഓേരാ ജാതിക്കാരുേടയും കാര്യങ്ങൾ േനാക്കുന്നത് അതാതു ജാ

തിക്കാരുെട തലവന്മാരായിരിക്കും. അതായത്, ഗ്രാമണികൾ, കാരണവന്മാർ,

തണ്ടാന്മാർ മുതലായവർ. തറയുെട കാര്യങ്ങൾ െകാണ്ടുനടത്തുന്നത് കാരണ

വന്മാരാണ്. അവരുെട യജമാനനായ േദശവാഴിയുേടേയാ നാടുവാഴിയുേടേയാ

രാജാവിെന്റേയാ ഭൂമിയിൽ കൃഷി േവണ്ടുംവിധം നടക്കുന്നു എന്ന് അവർ പ്രേത്യ

കം പരിേശാധിക്കും. അതിന് അവർക്ക് വിളവിൽനിന്ന് ഒരു പങ്കു ലഭിക്കുകയും

െചയ്യും. യജമാനൻ എേപ്പാൾ ആവശ്യെപ്പട്ടാലും �സനികേസവനങ്ങൾ െച

യ്തുെകാടുക്കാൻ അവർ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. േദശത്തിെന്റ അതർത്തിക്കുള്ളിലുള്ള

എല്ലാ കാര്യങ്ങേളയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് േദശവാഴികളാണ്. രാജാവിെന്റയും നാ

ടുവാഴിയുെടയും േസനാനായകന്മാർ കൂടിയാണവർ. കല്പന കിട്ടിയാൽ തങ്ങളുെട

കീഴിലുള്ള �സന്യങ്ങേളയും െകാണ്ട് അവർ െപാെയ്ക്കാള്ളണം. നാടിെന്റ സിവി

ലും ക്രിമിനലുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള പരമാധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത്

നാടുവാഴികളിലാണ്. അവരുെട രാഷ്ട്രീയ പദവിെയആശ്രയിച്ചാണ് പ്രസ്തുതഅധി

കാരവും രാജാവിേനാടുള്ള കൂറിെന്റ നിലവാരവും സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്. എന്നാൽ,

വലിയ �സന്യങ്ങെള നിലനിറുത്താൻ അവർ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. സാമ്പത്തിക

സ്ഥിതിേയയും പദവിേയയും ആസ്പദിച്ചുേവണം അതു െചയ്യുന്നത്. രാജാവിെന്റ

നിർേദ്ദശം ലഭിച്ചാൽ അവർ �സന്യങ്ങെളെയാരുക്കി യുദ്ധത്തിനു േപാവുകയും

േവണം ……”

ഇതുതെന്നയാണ് േകരളത്തിെലാട്ടുക്കുമുണ്ടായിരുന്നസ്ഥിതി. പ്രാചീനകാലം

മുതല്ക്കുതെന്ന, അതായത്, ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പുമുതല്ക്കുത

െന്ന, ഭരണക്രമത്തിെല ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഘടകം തറയായിരുന്നു. തറയ്ക്കുത

െന്ന േചരി, മുറി, കര, ഗ്രാമം എന്നും മറ്റുമുള്ള േപരുകളുണ്ടായിരുന്നു. തറയുെട

അതിർത്തിയിൽ െപട്ട കുടുംബങ്ങളുെട പ്രതിനിധികൾ കൂെടക്കൂെട ഒത്തു േചർന്ന്

െപാതുക്കാര്യങ്ങേളപ്പറ്റി ആേലാചിച്ച് തീരുമാനങ്ങെളടുക്കും. ഇതിന്ന് തറക്കൂട്ട

െമന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. െപാതുവഴികളും വഴിയമ്പലങ്ങളും വഴിക്കിണറുകളും

അത്താണികളും പണിയുക, അമ്പലങ്ങളുേടയും മറ്റു െപാതുസ്ഥാപനങ്ങളുേടയും

ഭരണം നടത്തുക, കൃഷിയുെട അഭിവൃദ്ധിക്കുേവണ്ടി അണകളും ചിറകളും കുളങ്ങളും



10 അദ്ധ്യായം 1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

മറ്റുമുണ്ടാക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസത്തിേനർപ്പാടു െചയ്യുക, ഉത്സവങ്ങളുംആേഘാഷങ്ങളും

അടിയന്തരങ്ങളും മറ്റും നടത്തുക—ഇെതല്ലാം തറക്കൂട്ടത്തിെന്റ ചുമതലകളായിരു

ന്നു. േപാലീസും പട്ടാളവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. േകാടതിയും ജയിലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല

എല്ലാ ഭരണകാര്യങ്ങളും തറക്കൂട്ടങ്ങളുെട നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. വ്യക്തികൾ

തമ്മിേലാ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിേലാ കലഹങ്ങളുണ്ടായാൽ തറക്കൂട്ടമിടെപടും. കുറ്റം

െചയ്തവർക്കുശിക്ഷ വിധിക്കും. ഗൗരവമായ കുറ്റങ്ങൾ െചയ്തവർസമുദായത്തിൽനി

ന്നു ഭ്രഷ്ടാക്കെപ്പടും. കൂട്ടത്തിെന്റ വിധിയനുസരിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാദ്ധ്യസ്ഥരാ

യിരുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള അേനകം തറകൾ കൂടിേച്ചർന്നതായിരുന്നു ഒരു നാട്. നാ

ട്ടിലുള്ള എല്ലാ തറകളുേടയും പ്രതിനിധികൾ കൂടിേച്ചർന്ന നാട്ടുകൂട്ടമാണ് നാടിെന്റ

െപാതുകാര്യങ്ങൾ നടത്തിേപ്പാന്നത്. ഇത്തരം സഭകളുെട അംഗീകാരേത്താടും പി

ന്തുണേയാടും കൂടിയാണ് നാടുവാഴികൾ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്.

നാടുവാഴികളുെട േമധാവിത്വമുറച്ചതിനു േശഷവുംതറകൾസ്വയംപര്യാപ്തമായ

സാമ്പത്തികഘടകങ്ങളായിത്തെന്ന നിലനിന്നുേപാന്നു. ആശാരി, മൂശാരി, െകാ

ല്ലൻ, തട്ടാൻ, കല്ലാശാരി, െചേമ്പാടി. െവളുേത്തടൻ, ക്ഷുരകൻ, ശാന്തിക്കാരൻ,

അമ്പലവാസി, �വദ്യൻ, േജാത്സ്യൻ, കൃഷിക്കാരൻ, െനയ്ത്തുകാരൻ തുടങ്ങിയ വി

വിധജനവിഭാഗങ്ങൾ ഓേരാ തറയിലുമുണ്ടായിരുന്നു. തറക്കൂട്ടമാണ് അവരുേടെയ

ല്ലാം േമൽേനാട്ടം വഹിച്ചിരുന്നത്. ഓേരാ കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമായ േസവന

ങ്ങൾഅവരിൽ നിന്നു ലഭിച്ചിരുന്നു. പകരം ഓേരാ കുടുംബവും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ധാ

ന്യങ്ങളുെട ഒരു ഭാഗം സാമൂഹ്യേസവനം നടത്തുന്നഈ വിവിധ വിഭാഗക്കാർക്കു

നൽകണെമന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായ ഉൽപ്പാദനം കൃ

ഷിയായിരുന്നു. കൃഷിയും �കെത്താഴിലും തമ്മിലുള്ളഅവിഭാജ്യബന്ധമായിരുന്നു

തറയുെട സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം.

16-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭംമുതല്ക്ക് വിേദശികളായ കച്ചവടക്കാർ തമ്മിൽത്ത

മ്മിലും േകരളത്തിെല രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽത്തമ്മിലും േകരളത്തിെല രാജാക്ക

ന്മാരും വിേദശികളും തമ്മിലും ഒട്ടനവധി കലഹങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും നടന്നു. പേക്ഷ,

മുകൾപ്പരപ്പിലുണ്ടായഈ മാറ്റങ്ങെളാന്നുംതെന്ന അടിത്തട്ടിൽ നിലനിന്നുേപാന്ന

സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികാടിത്തറെയ മാറ്റിമറിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ രാജാവിെന്റ അധികാരങ്ങൾ പരിമിതമായിരുന്നു. തിരു

വിതാംകൂർ രാജാവിെന്റ ചില നികുതി നിർേദ്ദശങ്ങൾെക്കതിരായി 1713-ൽ നാഞ്ചി

നാട്ടിെല നാടാർ പാസാക്കിയ ഒരുപ്രേമയം ഇതിനുദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കാം: ‘േകാട്ടപ്പണം’ തുടങ്ങിയ അസാധാരണ നികുതികെള ജനങ്ങൾ േയാജിെച്ച

തിർക്കണെമന്നാഹ്വാനം െചയ്തുെകാണ്ടുള്ളആപ്രേമയത്തിൽഇങ്ങെനപറയുന്നു:-

“നമ്മുെട പൂർവ്വികന്മാർ പണ്ട് അനുഭവിച്ചുേപാന്ന എല്ലാ അവകാശാധികാരങ്ങേള

യും നമ്മൾ മാനമായ രീതിയിൽ നിലനിറുത്തിേപ്പാേരണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങെന, നമ്മു

െടഅധികാരങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ളപരിശ്രമത്തിൽഏെതങ്കിലും ഗ്രാമത്തി

േനാ ഏെതങ്കിലും വ്യക്തികൾേക്കാ നഷ്ടം പറ്റുകയാെണങ്കിൽ അവെര സഹായി

ക്കാൻ നമ്മുെട െപാതുഫണ്ടിൽനിന്ന് പണം െചലവാക്കാവുന്നതാണ്”. എേപ്പാ

െഴങ്കിലും ആെരങ്കിലും രഹസ്യമായി ഗവർെമ്മണ്ടിെന്നാറ്റുനിന്നുെകാണ്ട് രാജ്യത്തി

െന്റ താൽപ്പര്യങ്ങെള അപകടെപ്പടുത്തിയാൽഅയാെള നാട്ടാരുെട പരസ്യവിചാ

രണയ്ക്കു വിേധയനാേക്കണ്ടതാണ്”.

— (തിരുവിതാംകൂർ മാനുവലിൽ ഉദ്ധരിച്ചത്.)



െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ IX 11

െകാച്ചിയിെല ഡച്ചു കമാണ്ടറായിരുന്ന വാൻ റീഡ്സ് ഒരു െമേമ്മാറാണ്ട

ത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:-

“മലബാറിെല യാെതാരു രാജാവിനും ജന്മികളുെട, അെല്ലങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാരുെട,

അെല്ലങ്കിൽനായന്മാരുെടതാൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായിയാെതാരുകരാറിലുംഏർ

െപ്പടാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങെന െചയ്യുന്ന രാജാവിെന അേദ്ദഹ

ത്തിെന്റ പ്രജകൾ നീക്കം െചയ്യുകയും നാടുകടത്തുകയും െചയ്യും”.

േപാർച്ചുഗീസുകാരുമായും ഡച്ചുകാരുമായും േകരളത്തിെല രാജാക്കന്മാർ നട

ത്തിയ ഉടമ്പടികെളല്ലാം പ്രധാനെപ്പട്ട നാടുവാഴികളുെട സമ്മതേത്താടുകൂടിമാത്രം

െചയ്യെപ്പട്ടവയാെണന്നുകാണാം.

േകരളത്തിെല മദ്ധ്യകാലരാജാക്കന്മാർ സ്വന്തം നിലനില്പിന്നും രക്ഷയ്ക്കും നാ

ടുവാഴികേളയാണാശ്രയിച്ചിരുന്നത്. അവർക്കു സ്വന്തമായി പട്ടാളേമാ േപാലീസ്

�സന്യേമാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യുദ്ധത്തിന്നുആളുകെള േശഖരിച്ചിരുന്നതും മറ്റും നാ

ട്ടുപ്രമാണിമാരും േദശവാഴികളുമാണ്.

ഭൂനികുതി അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജാവും നാടുവാഴികളും േദശവാഴിക

ളുെമല്ലാം ധാരാളം അടിമകെള വച്ചുേപാറ്റുകയും അവേരെക്കാണ്ട് വിസ്തൃതമായ പാ

ടങ്ങളിൽപണിെയടുപ്പിച്ച് െനല്ലുണ്ടാക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. െചറുമക്കൾഎന്നേപരി

ലറിയെപ്പടുന്നഈഅടിമകൾ, അെല്ലങ്കിൽ അടിയാളരായിരുന്നു കൃഷിപ്പണി നട

ത്തിയിരുന്നത്. േലാഗൻ തെന്റ മലബാർ മാനുവലിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാ

െല േദശവാഴിക്ക് തിരുമുല്ക്കാഴ്ചകൾ, കല്യാണക്കാഴ്ചകൾ, വിേശഷെപ്പട്ട സന്ദർഭങ്ങ

ളിെലപ്രേത്യക തിരുമുല്ക്കാഴ്ചകൾതുടങ്ങിയ മറ്റു പല ധനാഗമ മാർഗ്ഗങ്ങളുമുണ്ടായിരു

ന്നു. േദശത്തിന്നകത്തു വില്പനയ്ക്കു വരികേയാ പുറേത്തക്കു കടത്തെപ്പടുകേയാ െച

യ്യുന്ന ചരക്കുകൾക്ക് ചില നിലവാരത്തിലുമുള്ള ചുങ്കങ്ങൾ ചുമത്തെപ്പട്ടിരുന്നു. േദശ

വാഴികൾനാടുവാഴികേളാടും രാജാക്കന്മാേരാടുംകൂറുപ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുഎന്നത് േന

രാണ്. എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രന്മാരായ േസ്വച്ഛാധിപതികളായിരുന്നു

അവർ. കയ്യൂക്കിെന്റ ബലത്തിൽ അവർ പലേപ്പാഴും ജനങ്ങെള ആക്രമിക്കുകയും

സ്വത്തുക്കളും മറ്റും പിടിെച്ചടുക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. തല്ലാനും െകാല്ലാനും അവർക്ക

ധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും യഥാർ

ത്ഥത്തിൽഅവരുെട�കയിലാണ് നിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.

വിേകന്ദ്രീകൃതവും, നൂറ്റുകണക്കിലുള്ള േദശവാഴികളുേടയും നാടുവാഴികളുേട

യും ചുങ്കവ്യവസ്ഥകൾെകാണ്ടു മതിൽ െകട്ടെപ്പട്ടതുമായ ഈ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ,

കച്ചവടത്തിേന്റയും മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള വ്യാവസായിേകാല്പാദനത്തിേന്റയും

വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിബന്ധമായിരുന്നു. കൂടുതൽ േകന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ

ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. വിേദശികളുമായുള്ളകച്ചവടവും പണത്തിെന്റഅടിസ്ഥാന

ത്തിലുള്ളചരക്കുവിനിമയവുംഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടാൻതുടങ്ങിയഈഘട്ടത്തിലാണ് േക

രളത്തിെല രാജാക്കന്മാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽഅധികാരം സമ്പാ

ദിക്കാനാഗ്രഹിച്ചത്. േകരളക്കരയിെല വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ പാണ്ടികശാലകളും

വ്യാപാരേകന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ച വിേദശികളും അതിന്നനുകൂലമായിരുന്നു. കച്ചവട

ത്തിൽ രാജാവിെന്റ കുത്തകാധികാരമുണ്ടാകുന്നതുതങ്ങൾക്കുഗുണകരമായിട്ടാണ്

കലാശിക്കുക എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള മാ

റ്റങ്ങൾ േദശവാഴികളുേടയും നാടുവാഴികളുേടയും താല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായിരുന്നു.

അങ്ങെന, രാജാവും പ്രാേദശിക നാടുവാഴികളും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചു.



12 അദ്ധ്യായം 1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

നാടുവാഴി—േദശവാഴിേമധാവികളുേടയും പ്രാേദശിക സഭകളുേടയും അധികാര

ങ്ങെള നശിപ്പിക്കാനും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും

സ്വന്തം �കയിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കാനുമാണ് രാജാവു പരിശ്രമിച്ചത്. തിരുവിതാം

കൂറിെല മാർത്താണ്ഡവർമ്മരാജാവ്” ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടന്ന നാടുവാഴിപ്രഭുക്കളുെട

അധികാരവകാശങ്ങളവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് രാജ്യെത്തയാെക ഏകീകരിക്കാൻ

േവണ്ടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിന്നുദാഹരണമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡണ്ട്

േകണൽ മൺേറാ ഭരണപരമായ പല പരിവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്തി.

വലിയ സർവ്വാധികാര്യക്കാരുേടയും സർവ്വാധികാര്യക്കാരുേടയും പദവികളവസാ

നിച്ചു. അവരുെടസ്ഥാനത്ത് പുതിയ താസിൽദാർമാരാവിർഭവിച്ചു. ഇതുതെന്നയാ

ണ് െകാച്ചിയിലും മലബാറിലുമുണ്ടായത്. െകാച്ചിയിൽ 1762-ലാണ് നാടുവാഴി—

േദശവാഴികളുെട രാഷ്ട്രീയവും �സനികവുമായ അവകാശങ്ങൾഅവസാനിപ്പിക്ക

െപ്പട്ടത്. േസ്റ്ററ്റാെക 10 കാര്യക്കാരന്മാരുെട കീഴിൽ 10 താലൂക്കുകളായി വിഭജിക്ക

െപ്പട്ടു. പിന്നീട് ഓേരാ താലൂക്കും ഓേരാ താസിൽദാരുെട കീഴിലായി. മലബാർ

േനരിട്ടുതെന്നബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻകീഴിലായി. അവിേടയും പ്രാേദശികഭരണത്തി

െന്റ സ്ഥാനത്തു േകന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണവ്യവസ്ഥയാരംഭിച്ചു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ

ആരംഭമായേപ്പാേഴക്കും േകരളത്തിെന്റ ഭരണവ്യവസ്ഥയാെകമാറി. േദശവാഴിഭര

ണവും തറക്കൂട്ടങ്ങളും അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു. അതിെന്റസ്ഥാനത്ത് േകരളത്തിെന്റ

പാരമ്പര്യത്തിെന്നതിരായ താസിൽദാർഭരണം നിലവിൽ വന്നു. േഡാക്ടർ ബുക്കാ

നൻ വിവരിക്കുന്നതു േനാക്കുക:-

“ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയിൽ രാജാവിന്നു തെന്റ കീഴാളരുെട നിലങ്ങളിൽനിന്ന് േനരി

ട്ടു നികുതി പിരിക്കാേനാ േനരിട്ടുള്ള ഏെതങ്കിലും രാഷ്ട്രീയാധികാരം പ്രേയാഗിക്കാ

േനാ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പരിമിതമായ അധികാരങ്ങേള രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

പുതിയ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ രാജാവിെന്റ �കയിൽ അനിയന്ത്രിതമായ അധികാ

രങ്ങൾ നിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ടു. തെന്റ കല്പനകെള ലംഘിക്കാൻ മുതിരുന്ന േദശവാഴി

കെള നിലയ്ക്കു നിറുത്താേനാ നശിപ്പിക്കാേനാ െകല്പുള്ള�സനികശക്തിയും അേദ്ദ

ഹത്തിെന്റ�കയിൽ േകന്ദ്രീകരിച്ചു”.

മലബാർ-െകാച്ചി-തിരുവിതാംകൂർപ്രേദശങ്ങെള േയാജിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുള്ളഒെരാ

റ്റ സംസ്ഥാനം രൂപവല്ക്കരിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തയ്യാറായില്ല. മലയാളഭാഷ സം

സാരിക്കുന്നജനങ്ങെള മുഴുവനും േയാജിപ്പിച്ചാൽ ജനാധിപത്യശക്തികൾ നിയന്ത്ര

ണാതീതമായി വളരുെമന്നും ഒടുവിലത് തങ്ങൽെക്കതിരായിത്തീരുെമന്നും അവർ

മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതുേപാെലതെന്ന തകരാൻ തുടങ്ങിയ നാടു

വാഴി പ്രഭൂത്വെത്ത പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാനും അവർ മുതിരുകയുണ്ടായില്ല. നാടു

വാഴിപ്രഭുക്കളുെട രാഷ്ട്രീയവും ഭരണപരവും �സനികവുമായ അവകാശാധികാര

ങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുകയും അേതസമയത്തുതെന്നസാമൂഹ്യമായ േമധാവിത്വം നില

നിറുത്തുകയുമാണു െചയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയാധികാരങ്ങളില്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞ

അേത നാടുവാഴികളുെട പിന്തുണേയാടു കൂടിത്തെന്ന തങ്ങളുെട ചൂഷണഭരണമുറ

പ്പിക്കാനുള്ളപുതിയ പദ്ധതികൾഅവരാവിഷ്കരിക്കുകയും െചയ്തു.

ഏതായാലും േകരളത്തിെന്റ പരമ്പരാഗതമായ ഭരണസമ്പ്രദായത്തിേന്റയും

സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളുെടയും അടിത്തറ പുഴക്കാനും ഓണംേകറാമൂലകളി

േലക്കു േപാലും തങ്ങളുെട നവീനമായ വ്യവസായങ്ങളുെട സേന്ദശെമത്തിക്കാനും

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികെള സഹായിച്ച മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഇവ.
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ക്രിസ്താബ്ദം 1347-ൽ ഇബ്ന് ബാടൂട്ടാ, അഥവാ അബുഅബ്ദുല്ല െമാഹമ്മദ് എന്ന ഒരു

അേറബിയൻ സഞ്ചാരി േകരളം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അക്കാലത്തു നല്ല ഗതാ

ഗതമാർഗ്ഗങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ബസ്സും

േലാറിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തീവണ്ടിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല േറാഡുകൾേപാലുമു

ണ്ടായിരുന്നില്ല. പിെന്നഎങ്ങെനയാണ് വിവിധപ്രേദശങ്ങൾതമ്മിലുള്ളകച്ചവടം

നടന്നിരുന്നത്? ഇബ്ന് ബാടൂട്ടാ എഴുതുന്നു:-

“ഏെതങ്കിലും കച്ചവടക്കാരന്ന് ചരക്കുകൾ വാങ്ങുകേയാ വില്ക്കുകേയാ െചേയ്യണ്ടി

വരുേമ്പാൾ അവെയ മനുഷ്യരുെട പുറത്തു ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാവുകയാണു പതിവ്.

കൂലിക്കു ചരക്കുകൾ ചുമക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ എല്ലാേയ്പാഴും തയ്യാറാണ് …
ഓേരാ കച്ചവടക്കാരേന്റയും കൂെട ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂേറാ ഇരുന്നൂേറാ ചുമട്ടുകാ

െര നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കച്ചവടക്കാരൻ ചുമട്ടുകാരുെട കൂെട നടന്നുേപാകും”.

വിേദശികളുമായുള്ളകച്ചവടബന്ധങ്ങൾവളർന്നേപ്പാൾഈഅപരിഷ്കൃതമാർ

ഗ്ഗം അപര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു.

യന്ത്രങ്ങൾ വഴിയായി തുരുതുെര നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്ന ബ്രിട്ടീഷു വ്യവസായച്ചര

ക്കുകൾ തുടർച്ചയായി ഇറക്കുമതിെചയ്യാൻ കഴിയണെമങ്കിൽ അവയ്ക്കു പകരമായി

അസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾകയറ്റിെക്കാണ്ടുേപാകാൻകഴിയണം. ഇതു രണ്ടുംഫലപ്ര

ദമായി നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഇന്ത്യയുെട തുറമുഖങ്ങേളയും ഉടൾനാ

ടുകേളയും ബന്ധെപ്പടുേത്തണ്ടതാവശ്യമായി വന്നു. പുതിയ ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ

കൂടാെത കച്ചവടേത്തയും വ്യവസായേത്തയുംഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുകസാദ്ധ്യമായിരു

ന്നില്ല.

കടലും കായലുകളും പുഴകളുമായിരുന്നു പ്രാചീന കാലംമുതല്ക്കുതെന്ന േകരള

ത്തിെന്റ പ്രധാന ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതല്ക്കു വിേദശികളുമായുള്ള

കച്ചവടബന്ധങ്ങൾ വളർന്നേപ്പാൾ ഈ ജലമാർഗ്ഗങ്ങളുെട പ്രാധാന്യവും വർദ്ധി

ച്ചു. മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകേളാളം കാലം േപാർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുക്കാരും ഇംഗ്ലീഷു

കാരും േകരളക്കരയുമായി കച്ചവടം നടത്തിയത് പ്രധാനമായും ജലമാർഗ്ഗത്തി

െന്റ സഹായേത്താടുകൂടിയാണ്. ഈ കാലത്തു തെന്ന പല പുതിയ േതാടുകളും

പുതിയ പുഴകളും പുതിയ തുറമുഖങ്ങളും നിർമ്മിക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി. ആലപ്പുഴ

വലിെയാരു തുറമുഖപട്ടണമായി ഉയർന്നുവന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. 18-ാം നൂ

റ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനമായേപ്പാേഴക്കും േതാടുകൾക്കും പുഴകൾക്കും പുറേമ, േറാ

ഡുകളും ആവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1862 ന്നും 1872 ന്നുമിടയിലാണ് പ്രധാനെപ്പട്ട

പല േറാഡുകളും ഉൽഘാടനം െചയ്യെപ്പട്ടത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യമായേപ്പാേഴ

ക്കും േകരളത്തിെന്റ ഒരറ്റം മുതൽ മേറ്റ അറ്റം വെര ഒട്ടനവധി പുതിയ േറാഡുകൾ

നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിെല കച്ചവടേത്തയും ഉല്പാദനേത്തയും ഇം

ഗ്ലണ്ടിെല വ്യവസായ വിപ്ലവവുമായി കൂട്ടിയിണക്കിയത് റയിൽേവപ്പാതകളാണ്.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയിെല പ്രധാനെപ്പട്ട നഗരങ്ങേളയും

തുറമുഖങ്ങേളയും കൂട്ടിയിണക്കണ റയിലുകൾ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട

ഉടമയിലും േനതൃത്വത്തിലുമുള്ള റയിൽേവക്കമ്പനികളാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭം

തുടങ്ങിയത്.



14 അദ്ധ്യായം 1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

മദ്രാസിൽനിന്നുള്ള ഒരു റയിൽേവപ്പാത 1861-ൽ മലബാറിേലക്കുകൂടി നീട്ട

െപ്പട്ടു. െകാച്ചി-തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗങ്ങളിേലക്കുള്ള റയിൽേവപ്പാതകേളപ്പറ്റിയും

അേന്വഷണങ്ങളും പരിേശാധനകളുമാരംഭിച്ചു. എങ്കിലും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവ

സാനത്തിൽ മാത്രേമ അവ രൂപംെകാണ്ടുള്ളു. 1902-ലാണ് െഷാറണൂർ-െകാച്ചി

�ലൻ തുറക്കെപ്പട്ടത്. 1900-ൽ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയ െകാല്ലം-തിരുെനൽേവലി

�ലൻ പൂർത്തിയായത് 1904-ലാണ്.

റയിൽേവകൾെവറുംഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾമാത്രമല്ല. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ

വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങൽ വരുത്താൻ െകല്പുള്ള ശക്തികൾ അവയിലടങ്ങിയിട്ടു

ണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിെന്റ ഭാവി ഫലങ്ങൾ എന്ന തെന്റ േലഖനത്തിൽ മാർക്സ്

എഴുതിയതു േനാക്കുക:-

“ബ്രിട്ടീഷു മില്ലുടമകൾ റയിൽേവപ്പാതകൾ നിർമ്മിച്ച് ഇന്ത്യെയഅനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ, പരുത്തിയും മറ്റ് അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളും വളെര ആദായകരമായ വി

ധത്തിൽ വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപായി ഉല്പാദനം നടത്തി ലാഭമുണ്ടാക്കണെമന്ന ഏക

വിചാരമാണ് ഇതിെന്റ പിന്നിലുള്ളത്. പേക്ഷ, ഇരുമ്പും, കല്ക്കരിയും ധാരാളമായി

കിട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ േലാേക്കാേമാട്ടിവുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്നുള്ളയന്ത്രങ്ങൾ

സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിെന്നഅവെയഎളുപ്പത്തിൽ പിൻവലിക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല.

ഒരു വലിയ രാജ്യത്തിൽ ഒേന്നാ രേണ്ടാ റയിൽേവകൾസ്ഥാപിച്ചതുെകാണ്ടു കാ

ര്യമായില്ല. റയിൽേവയുെട വളർച്ചയ്ക്ക് അടിയന്തിരവും സുപ്രധാനവുമായ ആവശ്യ

ങ്ങെള നിറേവറ്റുന്നതരത്തിലുള്ള വ്യവസായവല്ക്കരണം ആവശ്യമായി വേന്നക്കും.

അങ്ങെന, റയിൽേവയുമായി അടുത്ത ബന്ധമില്ലാത്ത ചില വ്യവസായങ്ങൾക്കു

േവണ്ടിയും യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഏർെപ്പടുേത്തണ്ടിവരും. അതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ

റയിൽേവകളാണ് ആധുനികമായ വ്യവസായവല്ക്കരണത്തിെന്റ മുേന്നാടിയായി നി

ലെകാള്ളുക. അപ്രകാരമുണ്ടായിത്തീരുന്ന വ്യവസായവല്ക്കരണം പരമ്പരയായി

തുടർന്നുവരുന്ന െതാഴിൽ വിഭജനവ്യവസ്ഥെയ—ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാ

ണ് ഇന്ത്യയിെല വിവിധ ജാതികൾ നിലെകാള്ളുന്നത്—തകിടം മറിക്കുന്നതും.

തന്നിമിത്തം ഇന്ത്യയുെട പുേരാഗതിയും ശക്തിയും നിശ്ചലമാവുന്നതുമാണ്”.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽത്തെന്നയാണ് േകരളത്തിൽ േപാസ്റ്റാ

ഫീസുകളും കമ്പിയാഫീസുകളും പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്. 1857-ൽ ആലപ്പുഴ

യിലും 1863-ൽ െകാല്ലത്തും േപാസ്റ്റാഫീസുകൾ തുറന്നു. 1864-ൽ കമ്പിയാഫീസും

വന്നു. േകരളത്തിെന്റ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിേലക്കും ഇവഅതിേവഗം പരന്നുപിടിച്ചു.

ബ്രിട്ടീഷുകാരുെടവ്യവസായേത്തയുംവാണിജ്യേത്തയുംഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താൻ

േവണ്ടിയാണ് ഇവെയല്ലാം നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടത് എന്നതുശരിയാണ്. പേക്ഷ,�വയ

വസായികയുഗത്തിെന്റഈേനട്ടങ്ങൾ േകരളത്തിെലസാമൂഹ്യജീവിതത്തിലാെക

മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. ആധുനിക പരിഷ്കാരത്തിേന്റയുംആധുനിക ചിന്തകളുേടയുംഅല

കൾ േകരളത്തിെല പട്ടണപ്രേദശങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഉൾനാടുകളിൽേപ്പാലും അടി

ക്കാൻ തുടങ്ങി. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽത്തെന്നയാരംഭിച്ച ആധുനിക

വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും അതിെനത്തുടർന്നാരംഭിച്ച അച്ചടിശാലകളും പുസ്തക

ങ്ങളും ഒടുവിൽ മാസികകൾ, പത്രങ്ങൾ മുതലായവയുെമല്ലാം പുേരാഗമനപരമായ

ഈഗതിക്രമെത്തത്വരിതെപ്പടുത്തി.
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VI
ഇംഗ്ലണ്ടിെല കച്ചവട മുതലാളിത്തം വ്യവസായ മുതലാളിത്തമായി മാറിയെതങ്ങ

െനെയന്ന് മുമ്പു വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതിന്നുേശഷമാണ് േകരളത്തിെല

നാടൻ വ്യവസായങ്ങൾ നശിക്കുകയുംബ്രിട്ടീഷു വ്യവസായച്ചരക്കുകൾ വിപുലമായ

േതാതിൽ േകരളത്തിേലക്ക് ഇറക്കുമതിെചയ്യെപ്പടുകയും െചയ്തത്. ഗതാഗതസൗ

കര്യത്തിലുണ്ടായ പുേരാഗതി ഇതിന്നു വളെര സഹായകരമായിത്തീർന്നു.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യകാലം വേരയും അസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ ഇന്ത്യയിൽ

നിന്നു കയറ്റിെക്കാണ്ടുേപാകാനും തങ്ങളുെട വ്യവസായച്ചരക്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ

ഇറക്കുമതിെചയ്ത് വിറ്റഴിക്കാനും മാത്രമാണ് ബ്രിട്ടീഷു മുതലാളികൾ പരിശ്രമിച്ചത്.

എന്നാൽ, അതിന്നുേശഷം അതിപ്രധാനമായ മെറ്റാരു മാറ്റമുണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷുമുത

ലാളികൾ െകാള്ളയടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുക്കളുെട ഒരു ഭാഗം ഇന്ത്യയിൽത്തെന്ന

മൂലധനമായി നിേക്ഷപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ ആദായകരമാ

യിസമ്പാദിച്ചും കുറഞ്ഞകൂലിെകാടുത്ത് ഇന്ത്യൻ െതാഴിലാളികെളചൂഷണംെചയ്തും

അവർ പിടുപ്പതു ലാഭമുണ്ടാക്കി കയറ്റി അയയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ചുരുങ്ങിയ മൂലധനം

മാത്രം നിേക്ഷപിച്ച് ധാരളം ലാഭമടിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ േകരളക്കരയിൽ കെണ്ട

ത്തിയ ഒരു പ്രധാന രംഗം േതാട്ടങ്ങളായിരുന്നു. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷു േമ

ധാവിത്വം ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞുെകാണ്ട് വലിയ പ്രതിഫലെമാന്നും െകാടുക്കാെതതെന്ന

േകരളത്തിെല മലംപ്രേദശങ്ങളിൽവിസ്തൃതമായ േതാട്ടങ്ങൾസ്ഥാപിക്കാൻഅവർ

ക്കുസാധിച്ചു.

1857-ൽ ഇന്ത്യയിെല ബ്രിട്ടീഷു േതാട്ടമുടമകളുെട ഒന്നാമെത്ത സംഘടന-

വയനാട് പ്ലാൻേടഴ്സ് അേസാസിേയഷൻ-േകരളത്തിലാണ് സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്.

അതിേനത്തുടർന്ന് പല ബ്രിട്ടീഷു മുതലാളികളും േതാട്ടങ്ങൾസ്ഥാപിച്ച് ലാഭമുണ്ടാ

ക്കാൻ തുടങ്ങി. 1862-ൽ തിരുവിതാംകൂറിെല പീരുേമടു കുന്നുകളിൽ മൺേറാ എന്ന

ഒരു െവള്ളക്കാരൻ േഹാപ്പ് എേസ്റ്ററ്റ് എന്ന ഒരു കാപ്പിേത്താട്ടമുണ്ടാക്കി. 1864-ൽ

മെറ്റാരു െവള്ളക്കാരൻ ഒരു േതയിലേത്താട്ടം സ്ഥാപിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷു ഭരണത്തിെന്റ

ചട്ടുകം മാത്രമായിക്കഴിഞ്ഞ തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺെമ്മന്റ് െവള്ളക്കാർക്കനുകൂ

ലമായ വ്യവസ്ഥകളും കരാറുകളും ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തുെകാണ്ട് േതാട്ടമുടമകെള

േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺെമ്മണ്ടിെന്റ െചലവിൽ വമ്പിച്ച തു

കകൾ െചലവിട്ട് ഒന്നാംതരം േറാഡുകളുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകയും മറ്റാവശ്യമായ

സൗകര്യങ്ങൾ െചയ്തു െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന, ബ്രിട്ടീഷു മുതലാളികളുെട

ഒട്ടനവധി േതാട്ടങ്ങൾസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. 1874-ൽ െസൻട്രൽ ട്രാവൻകൂർ പ്ലാൻേടഴ്സ്

അേസാസിേയഷൻ എന്നസംഘടന രൂപെമടുത്തു. 1888-ൽ കണ്ണൻേദവൻ പ്ലാൻ

േടഴ്സ് അേസാസിേയഷൻസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. 1893-ൽ ബാംഗളൂരിൽവച്ച് യു�നറ്റഡ്

പ്ലാൻേടഴ്സ് അേസാസിേയഷൻഓഫ്സൗത്ത് ഇൻഡ്യാ (ഉപാസി) ഉടെലടുത്തു. 20-

ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭമായേപ്പാേഴക്കും തിരുവിതാംകൂറിൽമാത്രം 25,000 ഏക്കർ

വിസ്താരംവരുന്ന 66 േതയിലേത്താട്ടങ്ങളും 12,600ഏക്കർവിസ്താരമുള്ളറബർ, കാപ്പി

തുടങ്ങിയ മറ്റു േതാട്ടങ്ങളും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഏതാണ്ടിതുേപാെല

െയാെക്കത്തെന്നയാണ് െകാച്ചിയിലും മലബാറിലും ബ്രിട്ടീഷുേതാട്ടങ്ങൾ ഉയർന്നു

വന്നത്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭമായേപ്പാേഴക്കുംപണക്കാരായഅപൂർവ്വം ചില

േകരളീയരും േതാട്ടം വ്യവസായങ്ങളിേലർെപ്പടുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്ന

ത് ബ്രിട്ടീഷുേതാട്ടങ്ങൾ തെന്നയാണ്. കണ്ണൻേദവൻ കമ്പനി മാത്രം 200 ചതുരശ്ര

നാഴികയിലധികം (1,40,000 ഏക്കർ) ഭൂമി �കവശെപ്പടുത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്.



16 അദ്ധ്യായം 1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

േതാട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു വ്യവസായരംഗങ്ങളിലുംബ്രിട്ടീഷു മുതലാളികളുെട

ശ്രദ്ധപതിഞ്ഞു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യമായേപ്പാേഴക്കും േകരളത്തിെന്റ നാടൻ

െനയ്ത്തുവ്യവസായം അധഃപതിക്കുകയും വിേദശീയ മിൽത്തുണികളുെട സ്വാധീനശ

ക്തി വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്തു. ക്രമത്തിൽ േകരളത്തിൽത്തെന്ന പരിഷ്കരിച്ച ചില െട

ക്സ്�ടൽമില്ലുകൾെപാന്തിവരാൻതുടങ്ങി. ബാസൽമിഷ്യൻഎന്നജർമ്മൻപാതി

രിസംഘം 1851-ൽ കണ്ണൂരിലും േകാഴിേക്കാട്ടും ഓേരാ ഫാക്ടറിസ്ഥാപിച്ചു. ബാസൽ

മിഷ്യൻകാരാണ് േകരളത്തിലാദ്യമായി െടക്സ്�ടൽവ്യവസായംതുടങ്ങിയത്. 1881-

ൽ െകാല്ലത്ത് ജയിംസ്ഡാറാ എന്ന അേമരിക്കൻ ഒരു േകാട്ടൻമിൽ തുടങ്ങി. തി

രുവിതാംകൂറിലാദ്യമായിസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടഈേകാട്ടൺമില്ലാണ്ഏ.ഡി. േകാട്ടൺ

മിൽ എന്ന േപരിലറിയെപ്പട്ടുവന്നത്. (ഇേപ്പാളത് പാർവ്വതീ മിൽസ് ആണ്). 1905-

ൽ സീതാറാം ഫാക്ടറി എന്ന േപരിൽ ഒരു ഹാൻഡ്ലൂം ഫാക്ടറി സ്ഥാപിതമായി.

േകാഴിേക്കാട്ട് മലബാർ േകാട്ടൺസ്പിന്നിങ്ങ്ആൻഡ് വീവിങ്ങ് കമ്പനിഎന്നമെറ്റാ

രു ഫാക്ടറിയുംസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു.

ബാസൽമിഷ്യൻകാർതെന്നയാണ് േകരളത്തിലാദ്യമായി ഓടു(�ടൽ) വ്യവ

സായംആരംഭിച്ചത്. 1865-ൽത്തെന്നഅവർ മംഗലാപുരത്ത് ഒരു�ടൽഫാക്ടറി

ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരുെടതെന്നആഭിമുഖ്യത്തിൽ 1874-ൽ േകാഴിേക്കാട്ടി

ന്നടുത്തുള്ളപുതിയറയിലും 1891-ൽ െപാന്നാനിക്കടുത്തുള്ളെകാടക്കലും 1892-ൽ ഒല

വേക്കാട്ടുംഓേരാ�ടൽഫാക്ടറിയാരംഭിച്ചു. ഇേതകാലത്തുതെന്നെഫൻകആൻ

ഡ് കമ്പനിക്കാരുെട മെറ്റാരുഫാക്ടറി ഫേറാക്കിലുംസ്ഥാപിതമായി. പ്രാചീന കാ

ലത്തുതെന്നേകരളത്തിെലകയർപ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. കപ്പലുകളുെടആവശ്യങ്ങൾ

ക്കും മറ്റും അതു ധാരാളമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് േപാർച്ചുഗീസുകാ

രുേടയും ഡച്ചുകാരുേടയും വരവിന്നുേശഷം കയറുല്പന്നങ്ങൾക്ക് പുതിെയാരുേത്തജ

നം കിട്ടി. ആദ്യം വീടുകളിൽ വച്ച് ഒരു കുടിൽ വ്യവസായെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് കയർ

പിരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യകാലമായേപ്പാേഴക്കുംഈ രംഗത്തി

ലും ഫാക്ടറികളാരംഭിച്ചു. ആദ്യമായി 1859-ൽ ന്യൂേയാർക്കിെല ആർച്ചർ ആൻഡ്

ബുൾ എന്ന കമ്പനിയുെട പങ്കാളിയായ ജയിംസ് ഡാറാ എന്ന അേമരിക്കനാണ്

ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു കയർഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ ഫാക്ടറിയാണ് പിന്നീട് ഡാ

റാെസ്മയിൽ കമ്പനിയായി വളർന്നത്. ഏെറക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുേട

യും അേമരിക്കരുേടയും വകയായി കയർ പായകളും കയർ തടുക്കുകളും ഉണ്ടാക്കു

ന്നമറ്റു ചിലഫാക്ടറികളുംസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. കാലക്രമത്തിൽ േകരളീയരായ മുതലാ

ളികളും വ്യവസായങ്ങളിൽ പണം നിേക്ഷപിക്കാൻ തുടങ്ങി.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനമായേപ്പാേഴക്കും വിേദശീയരുേടയും നാടൻ മു

തലാളികളുേടയും േനതൃത്വത്തിൽ േവേറയും ചില വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ േകര

ളത്തിലാവിർഭവിച്ചു. അങ്ങെന, ഇന്ത്യയുെട മറ്റു ഭാഗങ്ങളിെലന്നേപാെലതെന്ന േക

രളത്തിലും മുതലാളിത്തം തല ഉയർത്തി.

നവയുഗം, വ്യവസായപതിപ്പ് 1958
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”മദ്രാസിേനാടുംകൽക്കട്ടേയാടുംഅനുഭാവംകാണിച്ചുെകാണ്ട്വിലപിയ്ക്കുന്ന ‘ദലാൽ

സ്ത്രീറ്റി’െന്റ മുേന്നാേട്ടയ്ക്കുള്ള ഗതിെയഈ വാരത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധംെചയ്യ

െപ്പട്ട േകരളബജറ്റ് തടഞ്ഞുനിർത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. കാർഷികസ്വത്തുക്കളുെട േമൽ

നികുതിചുമത്തുകയും കാർഷികാദായങ്ങളിേന്മലുള്ള നികുതി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയും െച

യ്ത േകരളത്തിെന്റ േനതൃത്വെത്തമറ്റു േസ്റ്ററ്റുകളുംപിന്തുടരാനിടയുണ്ട്എന്നഭയമാണ്

പ്രകടിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്. ഇത് േതാട്ടങ്ങളുേടയും പഞ്ചസാര എേസ്റ്ററ്റുകളുേടയും െഷ

യറുകളുെട വിലയിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു”.

േബാംെബയിെല “എക്കേണാമിക്ക് വീക്ക്ലി ജൂൺ 15-ാം, നു എഴുതിയ മാർ

ക്കറ്റുനിരൂപണത്തിൽ നിന്നാണ് മുകളിൽ േചർത്തവാചകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ത്യയിെലഏറ്റവും െചറിയ േസ്റ്ററ്റിെന്റ 30 േകാടി ക. േയാളം മാത്രം വന്നഒരു

െകാച്ചു ബഡ്ജറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളികെള ഭയചകിതരാക്കുകയും അവരുെട

െഷയറുകളുെട വിലകെള സാരമായി ബാധിയ്ക്കുകയും െചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ പരമാർ

ത്ഥെത്തയാണു ‘ഏക്കേണാമിക്ക് വീക്ക്ലി’ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നത്.

എതിർപ്പിന്നുേവണ്ടി എതിർക്കുക എന്ന സങ്കുചിതത്വെത്ത െകട്ടിപ്പുണരുന്ന

േകരളത്തിെല ചില പത്രാധിപന്മാർക്ക് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമ്മണ്ടിെന്റ നികുതി

നയത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുെവന്നുവരില്ല. പേക്ഷ, കാെറ്റ

േങ്ങാട്ടാണ് വീശുന്നത്എന്ന് വിേദശമുതലാളികൾക്ക് നല്ലേപാെല മനസ്സിലാവാൻ

തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

1 ഭാവിയുെട ചൂണ്ടുപലക

നികുതിയ്ക്കിരയായ േതാട്ടക്കമ്പനികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരുലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിര

േത്താളംഏക്ര�കവശംെവച്ചുെകാണ്ട് േകരളെത്തതലമുറതലമുറയായിചൂഷണം

െചയ്ത് െകാള്ളലാഭമടിയ്ക്കുന്നകണ്ണൻേദവൻകമ്പനിെയേപ്പാലുള്ളവിേദശീയകമ്പനി

കളുണ്ട്. അവെയെയല്ലാം േദശസാൽക്കരിയ്ക്കുകയും രാജ്യത്തിെന്റ സ്വത്തുക്കളാക്കി

മാറ്റുകയും െചയ്യുകെയന്നത് നമ്മുെടസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെടവളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമാ

ണ്. പേക്ഷ, അതിന്നു േകന്ദ്രത്തിെന്റ സമ്മതം േവണം. അതിന്നു സമയംപിടിയ്ക്കും.

എന്നാൽ, പുേരാഗമനപരമായ ഒരു നികുതിനയംെകാണ്ട് അവെയ കടിഞ്ഞാണി

ടാനുംഅവയുെട െകാള്ളലാഭത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗെമങ്കിലും രാജ്യത്തിെന്റനിർമ്മാണ
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പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െചലവഴിക്കാനും ഇേപ്പാൾത്തെന്ന നമുക്കുസാധിയ്ക്കും.

അതിെന്റ ആരംഭമാണ് േകരളഗവൺെമ്മണ്ടിെന്റ ഒന്നാമെത്ത ബജറ്റിൽ നമ്മൾ

കാണുന്നത്.

ആരംഭം മാത്രമാണ് എന്നതിന് ഒരു കീഴ്വരയാവശ്യമാണ്. എെന്തന്നാൽ,

ഇെക്കാല്ലെത്തബജറ്റ് നിർേദ്ദശങ്ങൾവിേദശമുതലാളികേളയും വൻകിട ജന്മികേള

യും അത്രേമൽ അമ്പരപ്പിയ്ക്കത്തക്കവയാെണന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. തിരു-െകാച്ചിയിൽ

മുമ്പുതെന്ന നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാർഷികാദായനികുതി മലബാറിേലയ്ക്കുക്കൂടി

വ്യാപിപ്പിയ്ക്കുകയും കമ്പനികളുെട കാർഷികാദായത്തിേന്മൽ സ്വല്പംകൂടി ഉയർന്ന

(25,000 ക. യ്ക്കു മുകളിലുള്ള ആദായത്തിന്ന് ഒരണക്രമം മുതൽ നാലണക്രമംവെര)

ഒരു സൂപ്പർടാക്സ് ചുമത്തുകയും ഇന്ത്യാഗവൺെമ്മണ്ട് കാർഷിേകതരസ്വത്തിേന്മൽ

ചുമത്താൻ നിശ്ചയിച്ച അേത നിരക്കിൽ കാർഷികസ്വത്തുക്കളുെട േമൽ പുതിയ

നികുതി ചുമത്തുകയുമാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. കാർഷികസ്വത്തിേന്മലുള്ള നികുതിവക

യിൽ 16 ലക്ഷം ക.യും കമ്പനികളുെട കാർഷിക വരുമാനത്തിേന്മലുള്ളസൂപ്പർടാക്സ്

വകയിൽ 65 ലക്ഷം ക. യും മലബാറിലിന്നുള്ള ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായത്തിൽ മാറ്റം

വരുത്തിെക്കാണ്ട് തിരു-െകാച്ചിയിെല അടിസ്ഥാനനികുതിയും കാർഷികാദായനി

കുതിയും മലബാറിേലയ്ക്കുകൂടി വ്യാപിപ്പിയ്ക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായി 98.61 ലക്ഷം ക. യും

മാത്രം കൂടുതൽ വരവുണ്ടാകുെമന്നാണ് പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നത്. ഒട്ടാെകയുള്ള വരവിന

ങ്ങളുെട െചറിെയാരു ഭാഗം മാത്രമാണിത്. എങ്കിലും, ഇെതാരു സൂചനയാണ്;

േകരളത്തിലും േകരളത്തിെന്റ മാതൃക സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകളിലും ഭാവിയിലു

ണ്ടാകാൻ േപാകുന്നതിെന്റ മുേന്നാടിയാണ്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് വിേദശീയ

മുതലാളികൾ പരിഭ്രമിയ്ക്കുന്നത്.

1957-58-ൽ േകരളേസ്റ്ററ്റിെന്റ െചലവുകൾക്ക് ആെക 3015.58 ലക്ഷം ഉറുപ്പിക

േവണ്ടിവരുെമന്നു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള വരവിനങ്ങളുെട അടി

സ്ഥാനത്തിൽ 2790.32 ലക്ഷം ക. േയ പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളു എന്നുെവ

ച്ചാൽ, 2 േകാടിയിലധികം ഉറുപ്പിക േപാരാെത വരും. ഈ കമ്മി നികത്താൻേവ

ണ്ടി 232.57 ലക്ഷം ക.യുെട പുതിയ വരുമാനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

അതിൽ 180 ലക്ഷം ക. യും വൻകിടമുതലാളികേളയും ജന്മികേളയും മാത്രം ബാധി

യ്ക്കുന്ന നികുതികളാണ്

2 സാധാരണക്കാെര എത്രകണ്ടുബാധിക്കും?

പുതിയ നികുതികൾ ഇടത്തരക്കാേരയും സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങേളയും

ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നു വാദിയ്ക്കുന്നത് അതിശേയാക്തിയാവും. കു

റെച്ചാെക്ക ബാധിയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, മാസ

ത്തിൽ 250 ക. യിലധികം ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവർ െകാടുേക്കണ്ട െതാഴിൽനികുതി

േന്മൽെചറിെയാരുസർച്ചാജ്ജ് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈവകയിൽ 16,000 ക. േയപ്രതീ

ക്ഷിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഇെതാരന്യായമായ നികുതിയാേണാ? അല്ല. െകാല്ലത്തിൽ 3000ത്തി

ലധികം ഉറുപ്പിക ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവർ രാജ്യത്തിെന്റ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ

ക്കുയാെതാരു ത്യാഗവും െചയ്യാൻ പാടില്ല എന്നശഠിയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല. നികുതിനി

രക്ക് താങ്ങാനാവാത്തവിധം ദുസ്സഹമാവരുത്എന്നും 250 കയിൽകുറഞ്ഞശമ്പളം

കിട്ടുന്ന െചറുകിടക്കാെര നികുതിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കണെമന്നുംആവശ്യെപ്പടുന്ന

ത് ന്യായമാണ്. ഈആവശ്യങ്ങൾബജറ്റിൽഅംഗീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുമുണ്ട്.
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അസംബ്ലിയിെല പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുെട വിമർശനങ്ങൾക്കിരയായ മെറ്റാരി

നം വില്പനനികുതിയാണ്. 30,000 ക.യും അതിലധികവും േടേണാവർ ഉള്ള വ്യാപാ

രികളുെട വില്പനനികുതിയിേന്മൽ രണ്ടരശതമാനം വീതം വരുന്ന ഒരു സർച്ചാർജ്

ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നു 5.51 ലക്ഷം ക. വരവു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മലബാറി

േലയും തിരു-െകാച്ചിയിേലയും വില്പനനികുതികളുെട ഏകീകരണം വഴി 20 ലക്ഷം

ക. കൂടുതൽ വരവുണ്ടാകുെമന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വില്പനനികുതികൾ

സാധാരണക്കാെരയാണ് ബാധിയ്ക്കുക എന്നു അസംബ്ളിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്ക

െപ്പടുകയുണ്ടായി.

ഒരർത്ഥത്തിൽഈവിമർശനം ശരിയാണ്. പേക്ഷ, വിമർശകന്മാർ ഒരു കാ

ര്യം വിസ്മരിക്കരുത്, അരി, പുസ്തകം മുതലായ ചില നിേത്യാപേയാഗസാധനങ്ങളു

െട േമലുണ്ടായിരുന്ന വിൽപ്പനനികുതി തീെര എടുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനിയും

ചില നിേത്യാപേയാഗസാധനങ്ങെള വിൽപ്പനനികുതിയിൽ നിെന്നാഴിവാേക്കണ്ട

തുണ്ട്. അേത സമയത്തുതെന്ന മറ്റു ചരക്കുകളുെട, പ്രേത്യകിച്ചും സുഖേഭാഗ സാമ

ഗ്രികളുെടേമലുള്ള വില്പനനികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യാം. പിേന്നയും ചില പരി

ഷ്കാരങ്ങൾകൂടി വരുത്താവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിനു, ഇന്നെത്തബഹുമുഖവില്പ

നനികുതി ഏകമുഖ വില്പനനികുതിയാക്കി മാറ്റാം. അധികാരെമടുത്തിട്ട് രണ്ടു മാസ

ത്തിനിടയിൽ തയ്യാറാേക്കണ്ടിവന്ന ഒരുബജറ്റിൽഈപരിഷ്കാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒറ്റ

യ്ക്ക് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയാത്തതിെന വിമർശിക്കുന്നവർഅടുത്തെകാല്ലെത്ത

ബജറ്റുവെര ഒന്നു കാത്തിരിയ്ക്കെട്ട. വില്പനനികുതിയുെട ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ജന

ങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രക്ഷനൽകുകയും അേത സമയത്തുതെന്ന ആ നികുതിവഴി കൂടു

തൽപണമുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുന്നെതങ്ങിെനെയന്ന്അവർക്ക് കാണാൻകഴിയും.

ഇനിയും ചില വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. തിരു-െകാച്ചിയിെല നിരക്കുകളുമായി ഏകീ

കരിക്കാൻ േവണ്ടി മലബാറിെല ബസ്സുടമകളുെട നികുതി 30ക യുണ്ടായിരുന്നതു

25ക യായി കുറച്ചെതന്തിനാണ്? ഏകീകരിക്കണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ തിരു-െകാച്ചി

യിെല നികുതി 25 ക. യിൽനിന്ന് 30 ക. യാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽേപാേര? ഈനയം

സ്വീകരിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ വരവിൽ 2 ലക്ഷം ക. കുറയുന്നതിനുപകരം അേഞ്ചാ

ആേറാ ലക്ഷം കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരുന്നിേല്ല? മദ്യനിേരാധനമില്ലാത്ത പ്രേദശങ്ങ

ളിൾ മദ്യങ്ങളുെട, എ�ക്സസ് നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചാെലന്താണ്? നിർമ്മാണപ്ര

വർത്തനങ്ങൾക്കു പണമുണ്ടാക്കാൻേവണ്ടി സ്വർണ്ണത്തിന്നും ആഭരണങ്ങൾക്കും

നികുതി ചുമത്തിക്കൂെട? അടുത്ത െകാല്ലെത്ത ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുേമ്പാൾ ഇത്തരം

േചാദ്യങ്ങൾ നമ്മുെട ധനകാര്യമന്ത്രിയുെട മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുെമന്നു തീർച്ചയാ

യും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

3 താരതമ്യെപ്പടുത്തി േനാക്കുക

പേക്ഷ, ഇെക്കാല്ലംതെന്ന, കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമ്മണ്ടിെന്റ ബജറ്റ് വിമർശനങ്ങെള

വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് മെറ്റാരു കാര്യം െചയ്യാൻ കഴിയും. േകരളഗവൺെമ്മണ്ടിെന്റ

ബജറ്റുമായി ജനങ്ങൾ താരതമ്യെപ്പടുത്തിേനാക്കെട്ട. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാ

രണജനങ്ങളുെടക്രയശക്തിെയഇടിച്ചുതകർക്കാെതതെന്നഭരണത്തിന്നാവശ്യമു

ള്ളപണമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുെമന്നശുഭാപ്തി വിശ്വാസം േകരളത്തിെന്റബജറ്റിലല്ലാ

െത, മേറ്റെതങ്കിലും ബജറ്റിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്ന് അവെരാന്നു പരിേശാധി

ച്ചു േനാക്കെട്ട. േകാൺഗ്രസ്സും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസെമെന്ത

ന്ന് അേപ്പാളവർക്കു മനസ്സിലാവും.
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ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വ്യത്യാസമിതാണ്. േകാൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന േസ്റ്ററ്റുകൾ

വരവും െചലവും ഒപ്പിക്കാൻ കഴിയാെത വിഷമിയ്ക്കുകയാണ്. പശ്ചിമബംഗാളിെന്റ

ബജറ്റിൽ 12 േകാടി 17 ലക്ഷം ക. കമ്മിയാണ്. ഒറീസ്സയിൽ 3 േകാടി 17 ലക്ഷം

ക. യുെട കമ്മിയാണ്. താരതേമ്യന പിന്നണിപ്രേദശമായ േകരളത്തിേലാ? 7.33

ലക്ഷം ക. യുെട ഒരു മിച്ചബജറ്റാണ് തയ്യാറാക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. കമ്മിബജറ്റുകളുണ്ടാ

ക്കുന്നത് നിരുത്തരവാദിത്വമാെണന്ന്, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വിജയിക്കണെമങ്കിൽ

േസ്റ്ററ്റുകൾ കൂടുതൽ നികുതിചുമത്തി പണമുണ്ടാക്കണെമന്നും പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്രുവും

മറ്റു േകന്ദ്രമന്ത്രിമാരും കൂെട കൂെടഓർമ്മിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുഘട്ടത്തിലാണ്

ഈബജറ്റുകെളല്ലാംആസൂത്രണംെചയ്യെപ്പട്ടത്. പേക്ഷ,കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട

േനതൃത്വത്തിലുള്ള െകാച്ചു േകരളത്തിൽ മാത്രേമ സ്വന്തം കാലിേന്മൽ നിൽക്കാൻ

കഴിയുെമന്നു െതളിയിക്കാൻസാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

4 സാമ്പത്തികഭദ്രത േവണെമങ്കിൽ

പേക്ഷ, വരവുെചലവുകെളാപ്പിക്കാനും ഒരു മികച്ചബജറ്റുണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞുെവ

ന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം േകരളംസാമ്പത്തികഭദ്രതയുള്ളഒരു േസ്റ്ററ്റാെണന്ന് പറയാൻ

കഴിയുേമാ? തീർച്ചയായുമില്ല. ഒരു േസ്റ്ററ്റിെന്റ ഉല്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചേയ

യും ജനങ്ങളുെട േക്ഷമേത്തയുംആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ജനെപ്പരുപ്പംെകാണ്ടും

ഭക്ഷണക്കമ്മിെകാണ്ടും െതാഴിലില്ലായ്മെകാണ്ടും വിഷമിക്കുന്ന േകരളെത്ത എത്ര

േത്താളം േവഗത്തിൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കാനും അങ്ങിെന ഒരു മുന്നണിേസ്റ്ററ്റാ

ക്കി മാറ്റാനും കഴിയുേമാ അത്രേത്താളം േവഗത്തിൽ സാമ്പത്തികഭദ്രതയും വർദ്ധി

ക്കും. ആധുനികരീതിയിലുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണമിെല്ലങ്കിൽ സാമ്പത്തികഭദ്ര

തയുമില്ല.

പേക്ഷ,ഈകടമ നിർവഹിക്കണെമങ്കിൽ പണം േവണം. േകവലം 30 േകാ

ടി ക. യുെട ഒരു ബജറ്റിന് േകരളം േപാലുള്ള ഒരു േസ്റ്ററ്റിെന വ്യവസായവൽക്കരി

ക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടുതൽ പണമുണ്ടാക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്? മൂന്നു വഴികേളയു

ള്ളൂ: 1. േകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു കൂടുതൽ പണംകിട്ടുക. 2. ആഭ്യന്തരമായ വരവിനങ്ങൾ

വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 3. അനാവശ്യെച്ചലവുകൾ െവട്ടിക്കുറക്കുക. ഈ മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങളി

േലാേരാന്നിേനയും അടുത്തലക്കത്തിൽ നമുക്കുപരിേശാധിക്കാം.

5 േകന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽ പണം കിട്ടണം

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നും സ്വയം ഭരണത്തിന്നും േവണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയുെട ദാഹം അട

ങ്ങാത്തതാെണന്നു കണ്ടേപ്പാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു സൂത്രം പ്രേയാഗിച്ചു. സംസ്ഥാ

നങ്ങൾക്കു സ്വയംഭരണം നൽകാെനന്നേപരിൽ അവർ ഒരു പുതിയ ഭരണഘട

നയുണ്ടാക്കി. അതനുസരിച്ച് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട നിയമസഭകളും നിയമസഭക

േളാടുത്തരവാദിത്വമുള്ള മന്ത്രിസഭകളും നിലവിൽവന്നു. പലതരത്തിലുള്ള പരിമിതി

കേളാടും നിയന്ത്രണങ്ങേളാടും കൂടിയാെണങ്കിലും ജനങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്ന

മന്ത്രിമാർക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങെള ഭരിയ്ക്കാനധികാരം കിട്ടി. പേക്ഷ, ഭരണത്തിന്നാ

വശ്യമായ പണം മാത്രം കിട്ടിയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം െപാതുജനാേരാഗ്യം, പ്രാേദശി

കസ്വയംഭരണം, സാമൂഹ്യവികസനം, നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിങ്ങിെന

െപാതുജനങ്ങളുെട നന്മയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രധാനകൃത്യങ്ങളും അവർക്കു നിർ

വ്വഹിേയ്ക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇെതല്ലാം ധാരാളം െചലവുകൾ േവണ്ടിവരുന്ന കൃത്യ



െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ IX 21

ങ്ങളാണ്. പേക്ഷ,ഈ ഭാരിച്ച കടമകൾ നിർവ്വഹിയ്ക്കാൻ വരവിനങ്ങളുെട ഏറ്റവും

തുച്ഛമായ ഒരു ഭാഗമാണ് സംസ്ഥാന ഗവർെമ്മന്റുകളുെട പരിധിയ്ക്കു വിട്ടുെകാടു

ക്കെപ്പട്ടത്. വർദ്ധമാനങ്ങളും വികസനക്ഷമങ്ങളുമായ എല്ലാ നികുതിയിനങ്ങളും

േകന്ദ്രഗവൺെമ്മണ്ടിെന്റ �കയിൽത്തെന്ന േകന്ദ്രീകരിച്ചു. ജനേക്ഷമകരങ്ങളായ

െചലവുകൾ നടത്താനുള്ള ചുമതല സംസ്ഥാനഗവൺെമ്മന്റുകൾക്ക്, പ്രധാനെപ്പ

ട്ട വരവിനങ്ങെളല്ലാം വസൂലാക്കാനുളള അധികാരം േകന്ദ്രത്തിനു ഇതായിരുന്നു

സ്ഥിതി. സംസ്ഥാനഭരണങ്ങെളസാമ്പത്തികമായി വരിഞ്ഞുെകട്ടി നിസ്സഹായങ്ങ

ളാക്കുകയും അേത സമയത്തുതെന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ആേരാഗ്യം, നിർമ്മാണ പ്രവർ

ത്തനങ്ങൾ മുതലായവയുെട കാര്യത്തിൽസാമ്രാജ്യേമധാവികൾ കാണിച്ചുേപാന്ന

അക്ഷന്തവ്യമായ അവഗണനകളുേടയും അപരാധങ്ങളുേടയും ഉത്തരവാദിത്വം, തി

രെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട സംസ്ഥാനമന്ത്രിമാരുെട തലയിൽ െവച്ചുെകട്ടുകയും അങ്ങിെന

ഇന്ത്യക്കാർക്ക്സ്വയംഭരണംനടത്താൻെകല്പിെല്ലന്നുെതളിയിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക—

ഇതായിരുന്നു േപാര്.

6 പഴയനയം തുടരുന്നു

ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകേളയും തടസങ്ങേളയും, േനരിട്ടുെകാണ്ട്, സാമ്രാജ്യവാദികളുെട

മർദ്ദനങ്ങേളയും ബീഭത്സതകേളയും വകെവയ്ക്കാെത, ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരം

മുേന്നറുകതെന്ന െചയ്തു. ഒടുവിൽ 1947 ആഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി. 1951-ൽ

സ്വതേന്ത്രന്ത്യയുെട റിപ്പബ്ളിക്കൻ ഭരണഘടന നടപ്പിൽവന്നു.

പേക്ഷ, സ്വതേന്ത്രന്ത്യയുെട ഈ പുതിയ ഭരണഘടനയും, സംസ്ഥാനങ്ങെള

സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം �കെക്കാണ്ട നയം പഴയതുതെന്നയാണ്. “ഓേരാ ഘട

കത്തിന്നും (അതായത് േകന്ദ്രത്തിനും േസ്റ്ററ്റിന്നും) അതാതിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങേള

യും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങേളയും അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള സാമ്പത്തിക വര

വിനങ്ങൾനീക്കിെവേയ്ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്”എന്ന്സുപ്രസിദ്ധധനശാസ്ത്രജ്ഞനായ

െക.ടി. ഷാ തെന്റ ‘െഫഡറൽ �ഫനാൻസ് ഇൻ ഇൻഡ്യ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ

ആവശ്യെപ്പടുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, ഈ തത്വമല്ല അംഗീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടത്. വമ്പിച്ച

പല ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും േസ്റ്ററ്റ് ഗവർെമ്മന്റുകളുെട ചുമലിലർപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ,

ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവ്വഹിയ്ക്കാനാവശ്യമായ പണത്തിന്നുമാത്രം ഏർപ്പാടു

ണ്ടായില്ല. വികസനക്ഷമങ്ങളല്ലാത്ത നിലനികുതിേപാലുള്ള വരവിനങ്ങൾ മാത്രം

േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വിട്ടുെകാടുക്കുകയും വർദ്ധമാനങ്ങളായ ആദായനികുതി, എ�ക്സ

സ് നികുതി മുതലായവ േകന്ദ്രത്തിെന്റ �കയിൽത്തെന്ന േകന്ദ്രീകരിയ്ക്കുകയാണു

െചയ്തത്.

േസ്റ്ററ്റുകളും േകന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങെളസ്സംബന്ധിേച്ചട

േത്താളം 1935 െല ഭരണഘടനെയയാണ് പുതിയ ഭരണഘടനയും മാതൃകയാക്കീട്ടു

ള്ളത്. മൂന്നുതരത്തിലുള്ളസാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളുണ്ട്: ചില നികുതികൾയൂനിയൻ

ഗവൺെമ്മന്റാണ് വസൂലാക്കുകെയങ്കിലും അവ മുഴുവനും േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വിട്ടുെകാ

ടുക്കും. ഉദാഹരണത്തിനു, മരണനികുതി, എേസ്റ്ററ്റ് ഡ്യൂട്ടി മുതലായവ. എന്നാൽ,

ഭരണഘടനയിെല 271-ാം വകുപ്പു പ്രകാരംഈ ജനങ്ങളിൽത്തെന്നസർച്ചാർജ്ജു

കൾ ചുമത്താൻ യൂനിയന്നധികാരമുണ്ട്. മറ്റു ചില നികുതികൾ േകന്ദ്രം പിരിയ്ക്കുകയും

േകന്ദ്രവും േസ്റ്ററ്റുകളും തമ്മിൽവീതിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കാർഷികാദായനികുതിെയാ

ഴിച്ചുള്ള ആദായനികുതി, (േകാർപ്പേറഷൻ നികുതി െപടില്ല) എ�ക്സസ് നികുതി

കൾ, എന്നിവയാണവ. ഇതിന്നുപുറെമ േസ്റ്ററ്റുകൾക്കുചില പ്രേത്യകാവശ്യങ്ങൾക്ക്
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യൂനിയൻ സഹായധനം നൽകണെമന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. വ്യത്യസ്തേസ്റ്ററ്റുകളുെട

ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുെകാണ്ട് വ്യത്യസ്തേതാതിലാണ് ഈ ഗ്രാന്റുകൾ നൽ

കുക. യൂനിയൻ ഗവൺെമ്മന്റിെന്റ അംഗീകാരേത്താടുകൂടി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുെട

സ്ഥിതി അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുക മുതലായ പരിപാടികൾക്കു േവണ്ടിയും അതുേപാലു

ള്ള മറ്റു ചിലആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും മാത്രമാണിതു നൽകെപ്പടുന്നത്.

7 വരവിനങ്ങൾ

വരവിനങ്ങെള യൂനിയൻലിെസ്റ്റന്നും േസ്റ്ററ്റ്ലിെസ്റ്റന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ

വിഭജനമനുസരിച്ച് െറയിൽേവ, തുറമുഖം, വിമാനം, കപ്പൽ, തപാലും കമ്പിയും,

നാണയനിർമ്മാണം വിേദശവിനിമയം, വിേദശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ളവ്യാപാരവും വാ

ണിജ്യവും, ചുങ്കാതിർത്തികൾ വഴിയ്ക്കുള്ള കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും, േബങ്കിങ്ങ്,

ഇൻഷുറൻസ്, േസ്റ്റാക്ക് എക്സ്േചഞ്ച്, െപേട്രാൾ, എണ്ണഖനികൾ, കാർഷികാദായ

നികുതിെയാഴിച്ചുള്ള മാറ്റദായങ്ങളിേന്മലുള്ള നികുതികൾ, പുകയിലയുേടയും മദ്യം,

ഔഷധം, മറ്റു ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവെയാഴിച്ച് ഇന്ത്യയിലുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു

സാധനങ്ങളുേടയും േമലുള്ള എ�ക്സസ് നികുതികൾ, േകാർപ്പേറഷൻനികുതി, കൃ

ഷിഭൂമിെയാഴിച്ചുള്ള മൂലധനനികുതി മുതലായ പ്രധാനെപ്പട്ട വരവിനങ്ങെളല്ലാം

േകന്ദ്രഗവൺെമ്മന്റിെന്റ പരിധിയിലാണ്. ഭൂനികുതി, കാർഷികദായ നികുതി, ഭൂ

മിയിലും െകട്ടിടങ്ങളിലുള്ള നികുതി, ഉപേയാഗത്തിേന്നാ വിക്രയത്തിേന്നാ ഉള്ള

സാധനങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രേവശിപ്പിക്കുന്നതിന്നുള്ള നികുതി, ലഹരിമ

ദ്യങ്ങളുേടേമലുള്ള എ�ക്സസ് നികുതി, േറാഡിലൂെടേയാ ജലമാർഗ്ഗത്തിലൂെടേയാ

േപാകുന്നവാഹനങ്ങളുെട േമലുള്ളനികുതി, വില്പനനികുതി, മൃഗങ്ങളുെട േമലുള്ളനി

കുതി മുതലായവ മാത്രമാണ് േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വിട്ടു െകാടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. േകരളത്തി

െന്റ ബജറ്റിേലെയ്ക്കാന്നു കേണ്ണാടിച്ചാൽ ഇെതത്രേത്താളം അതൃപ്തികരമാെണന്നു

േബാദ്ധ്യമാവും. 1957-58 െല ബജറ്റനുസരിച്ച് േകരളത്തിെന്റ പ്രധാന വരവിനങ്ങൾ

താെഴപറയുന്നവയാണ്:

നികുതികൾ 74,19,000 ക.

ആദായനികുതി 4,07,39,000 ക.

എേസ്റ്ററ്റ്ഡ്യൂട്ടി 9,65,000 ക.

ഭൂനികുതി 1,20,18,000 ക.

നികുതികൾ 2,15,88,000 ക.

സ്റ്റാമ്പ് 1,16,23,000 ക.

വനം 2,78,02,000 ക.

റജിേസ്ട്രഷൻ 83,76,000 ക.

വാഹനനികുതി 1,30,55,000 ക.

മറ്റു നികുതികളും ചുങ്കങ്ങളും 4,50,47,000 ക.

ജലേസചനം, ജലഗതാഗതം

തുടങ്ങിയവ

1,16,300 ക.

ജലേസചനം, ജലഗതാഗതം

തുടങ്ങിയവ

9,36,300 ക.

പലിശ 1,44,55,00 ക.

േകാടതികൾ 8,08,000 ക.
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ജയിലുകൾ 6,18,000 ക.

േപാലീസ്സ് 5,80,000 ക.

വിദ്യാഭ്യാസം 1,42,97,700 ക.

െമഡിക്കൽ 38,54,000 ക.

െപാതുജനാേരാഗ്യം 34,90,000 ക.

കൃഷി 43,74,100 ക.

ഗ്രാമവികസനം 9,02,000 ക.

മൃഗചികിത്സ 6,15,000 ക.

സഹകരണം 6,57,000 ക.

വ്യവസായം, ഭക്ഷ്യം 71,22,400 ക.

പലവക 66,07,000 ക.

മരാമത്ത് 46,52,000 ക.

�വദ്യുതപദ്ധതികൾ 93,63,000 ക.

െപൻഷനുേവണ്ടി സംഭാവന 9,27,000 ക.

അച്ചടി 13,80,000 ക.

പലവക 61,00,000 ക.

പദ്ധതികൾ 36,64,500 ക.

േകന്ദ്രസഹായം 84,21,000 ക.

േകന്ദ്രവും േകരളവുമായി പലവക

കണക്കുകൾ െവയ്ക്കൽ 20,900 ക.

അസാധാരണ (ഭക്ഷ്യധാന്യ

വ്യാപാരം മുതലായവ)

വികസനപദ്ധതികൾ 71,93,800 ക.

േകന്ദ്രനികുതികൾ മുേഖനയുള്ള

വരുമാനം

35,00,800 ക.

ആെക വരുമാനം 27,90,31,900 ക.

ആെക െചലവ് 30,15,55,500 ക.

യാണ് വരവും െചലവും ഒപ്പിയ്ക്കാൻേവണ്ടി 2325 ലക്ഷംക. യുെടപുതിയനികുതികൾ

ചുമത്തിയിരിയ്ക്കയാണ്.

8 നീതിപൂർവ്വകമല്ല

വരവിനങ്ങൾ മിക്കവയും വികസനക്ഷമങ്ങേളാ വർദ്ധമാനങ്ങേളാ അല്ല. അവയി

ലധികവും സാധാരണക്കാെര േനരിട്ടു ബാധിക്കുന്നവയാണ്. സാധാരണക്കാെര

േനരിട്ടു ബാധിക്കാത്തവയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവയുമായ മിക്ക വരവിനങ്ങ

ളും േകന്ദ്രത്തിെന്റ പരിധിയിലാണ്. അതുെകാണ്ട് ജനങ്ങെള െഞക്കിപ്പിഴിയാെത

പുതിയനികുതികൾവഴിയായി േകരളത്തിെന്റവരുമാനംവർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ളസാ

ഹചര്യങ്ങൾ വളെരയധികം പരിമിതമാണ്.

േസ്റ്ററ്റുകെള ഇങ്ങെന നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ തള്ളിവിടുക എന്ന നയം തീർ

ച്ചയായും നീതിപൂർവ്വകമല്ലഎന്നുവ്യക്തമാണ്. അതുെകാണ്ടാണ്ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട

കാലത്തുതെന്ന, േകന്ദ്രം വസൂലാക്കുന്ന ആദായനികുതിയുെട ഒരു നിശ്ചിതശത

മാനം േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വീതിച്ചുെകാടുക്കണെമന്നു തീരുമാനിക്കെപ്പട്ടത്. സ്വാതന്ത്ര്യം
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കിട്ടിയതിനുേശഷം ഇതു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിത്തീർന്നു.

േസ്റ്ററ്റുകളുേടയും േകന്ദ്രത്തിേന്റയും െപാതുധനസ്ഥിതിപരിേശാധിച്ചുെകാണ്ട്ഏെത

ല്ലാം നികുതികളുെട എത്ര ശതമാനം പരസ്പരം വീതിക്കണെമന്നും േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു

േകന്ദ്രം ഏെതല്ലാം തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകണെമന്നും മറ്റും തീരുമാനി

ക്കാൻ േവണ്ടി അയ്യഞ്ചുെകാല്ലം കൂടുേമ്പാെളാരിക്കൽ ഒരു ധനകാര്യക്കമ്മീഷെന

നിയമിക്കണെമന്നു ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥെചയ്തിട്ടുണ്ട്. 1951 നവംബർ 22-ാം

നു നിയമിക്കെപ്പട്ട ഒന്നാമെത്ത ധനകാര്യകമ്മീഷെന്റ അവസാനറിേപ്പാർട്ട് 1952

ഡിസംബറിൽ സമർപ്പിക്കെപ്പട്ടു. ശ്രീ. സന്താനത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാ

മെത്ത ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഇയ്യിെടയാണ് എല്ലാ േസ്റ്ററ്റുകളിലും ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചു

അേന്വഷണം നടത്തിേപ്പായത്. േകരളത്തിനു കൂടുതൽ വിഹിതം കിേട്ടണ്ടതിെന്റ

ആവശ്യകതെയപ്പറ്റി നമ്മുെട ധനകാര്യമന്ത്രിയും മറ്റും ശക്തിയായ നിേവദനം നട

ത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. േകരളത്തിെല വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾ ധനകാര്യക്കമ്മീഷെന്റ

ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിട്ടുെണ്ടന്നാണ് പത്രറിേപ്പാർട്ടുകളിൽനിന്നു മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്.

നമ്മുെട ധനസ്ഥിതിെയപ്പറ്റി അേന്വഷണം നടത്തിയതിനുേശഷം ജൂൺ 27-ാം

നു തിരുവനന്തപുരത്തുെവച്ചു നടത്തിയ ഒരു പത്രസേമ്മളനത്തിൽ ധനകാര്യക്ക

മ്മീഷെന്റ െചയർമാൻ െചയ്ത പ്രസ്താവനെയപ്പറ്റി ‘മാതൃഭൂമി’ ഇങ്ങിെന റിേപ്പാർട്ടു

െചയ്യുന്നു:

”േകരളത്തിെല പ്രേത്യക വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾ, ക്രമാതീതമായ ജനസംഖ്യ, വിപുല

മായ െതാഴിലില്ലായ്മ, പ്രേത്യകിച്ചും അഭ്യസ്തവിദ്യരുെട െതാഴിലില്ലായ്മ, വാണിജ്യ

വിഭവങ്ങളുെട വിലയിടിവ്, കടുത്ത ഭക്ഷണക്ഷാമം തുടങ്ങിയ വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾ

തങ്ങളുെട ശ്രദ്ധയിൽെപട്ടിട്ടുെണ്ടന്നും ഈ സംഗതികെളക്കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടായി

രിക്കും തങ്ങൾ േകരളെത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള ശുപാർശകൾക്കു രൂപം െകാടുക്കുക

എന്നും ധനകാര്യക്കമ്മീഷൻ െചയർമാൻ ശ്രീ. സന്താനം പ്രസ്താവിക്കുന്നു……
െതാഴിലില്ലായ്മയ്ക്കു വ്യാപകമായ വ്യവസായവൽക്കരണം കുടിൽവ്യവസായംെതാ

ട്ടു ഘനവ്യവസായംവെര എല്ലാത്തരം വ്യവസായങ്ങളുേടയും വളർച്ചയും കൃഷി

വികസനവും-ആണ് പരിഹാര മാർഗ്ഗെമന്നും അതിൽ േസ്റ്ററ്റു ഗവൺെമ്മണ്ടു പ്ലാ

നിങ്ങ് കമ്മിഷെന്റ സഹകരണേത്താടുകൂടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് േവ

ണ്ടെതന്നുംഅേദ്ദഹം ‘ചൂണ്ടിക്കാട്ടി; (മാതൃഭൂമി ജൂൺ 28)

േകന്ദ്രത്തിെന്റ ഇെക്കാല്ലെത്ത വരവുകൾ ആെക 571 േകാടി ക. യാണ്.

അതിൽ 319 േകാടി ക.യുംആദായനികുതി, എ�ക്സസ് നികുതി മുതലായ വർദ്ധമാ

നങ്ങളും വികസനക്ഷമങ്ങളുമായ ഇനങ്ങളിൽനിന്നാണ്ഈടാക്കെപ്പടുന്നത്. ഈ

തുകയുെട ഗണ്യമായ ഭാഗം േസ്റ്ററ്റുകൾക്കുകിട്ടാറാക്കുകയുംഅങ്ങിെന േസ്റ്ററ്റുകളുെട

േനതൃത്വത്തിലുള്ള േദശീയനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങെള ഊർജ്ജിതെപ്പടുത്താൻ

സഹായിയ്ക്കുകയും െചയ്താൽ മാത്രേമ ശ്രീ. സന്താനത്തിെന്റ ശ്രേദ്ധയമായ പ്രസ്താ

വന പ്രാേയാഗികമാവുകയുള്ളു.

9 േകരളത്തിെന്റ വിഹിതം

ഇേപ്പാൾആദായനികുതിയുെട 55 ശതമാനം മാത്രമാണ് േകന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് േസ്റ്ററ്റു

കൾക്കു വിതരണം െചയ്യുന്നത്. (േകാർപ്പേറഷൻ നികുതിയിൽനിന്നുള്ള വരവ് ഒട്ടും

തെന്ന വീതിയ്ക്കുന്നില്ല.) വീതിയ്ക്കാൻേവണ്ടി നീക്കിെവയ്ക്കുന്നതിെന്റ 3.6 ശതമാനം മാ

ത്രമാണ് േകരളത്തിന്നു ലഭിയ്ക്കുന്നത്. ഇതു തീർച്ചയായും അപര്യാപ്തമാെണന്നു പറ

േയണ്ടതുേണ്ടാ? ആദായനികുതിയുെട 80 ശതമാനെമങ്കിലും േസ്റ്ററ്റുകൾക്കുേവണ്ടി
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നീക്കിെവയ്ക്കുകയും േകാർപ്പേറഷൻ നികുതിയുെട ഗണ്യമായ ഭാഗംകൂടി വീതിയ്ക്കാൻ

തുടങ്ങുകയും െചേയ്യണ്ടതാവശ്യമാണ്.

ആെക 22 ഇനങ്ങളിലാണ് ഇേപ്പാൾ എ�ക്സസ് നികുതി ചുമത്തിെക്കാണ്ടി

രിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുകയില, തീെപ്പട്ടി, സസ്യവിഭവങ്ങൾ എന്നിങ്ങിെന മൂന്ന്

ഇനങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടുന്നതിെന്റ 40 ശതമാനം മാത്രേമ േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വീതിയ്ക്കുന്നു

ള്ളു. ഒട്ടാെക നീക്കിെവയ്ക്കുന്നതിെന്റ 3.86 ശതമാനം മാത്രമാണ് േകരളത്തിന്നു കി

ട്ടുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 19 ഇനങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിയ്ക്കുന്ന എ�ക്സസ് ഡ്യൂട്ടി മുഴുവനും

േകന്ദ്രം എടുക്കുകയാണ്. 1957-58 െല ബഡ്ജറ്റനുസരിച്ച് എ�ക്സസ് ഇനങ്ങളിൽ

നിന്നുള്ള േകന്ദ്രത്തിെന്റ വരവ് 209 േകാടി ക. യാണ്. എല്ലാ ഇനങ്ങളിൽനിന്നും

വസൂലാക്കെപ്പടുന്ന എ�ക്സസ് നികുതികളുെട 70 ശതമാനെമങ്കിലും േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു

വീതിച്ചുെകാടുേക്കണ്ടത് ന്യായം മാത്രമാണ്.

േകന്ദ്രനികുതികൾ മുേഖനയുള്ള േകരളത്തിെന്റ വരുമാനം ഇേപ്പാൾ െവറും 35

ലക്ഷംക. മാത്രമാണ്. മുകളിൽനിർേദ്ദശിച്ചതരത്തിലുള്ളമാറ്റങ്ങൾവരുത്തിയാൽ

ഈതുക ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കണെമന്നുപ്രസ്താവിേക്കണ്ടതില്ലേല്ലാ.

കുരുമുളക്, ചായ, കയറുല്പന്നങ്ങൾ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുതലായ േകരളത്തിെന്റ

ഉല്പന്നങ്ങൾ മറുനാടുകളിേലക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നതു വകയിൽ േകന്ദ്രത്തിന് െകാ

ല്ലംേതാറും നെല്ലാരു തുക ലഭിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 1950-51-ൽ ഈ വകയിൽ

ഏതാണ്ട് 50 േകാടി ക. േയാളം കിട്ടി. ഇേപ്പാളത് 60 േകാടിേയാളമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടു

ണ്ട്. േകരളത്തിെല ജനങ്ങൾഅധ്വാനിക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായി േകന്ദ്രത്തിനു ഇത്ര

യും സംഖ്യയ്ക്കുമുള്ള വിേദശനാണ്യങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നുഎന്നാണിതിെന്റ

അർത്ഥം. കുരുമുളകിെന്റകടൽച്ചുങ്കം വകയിൽ മാത്രം 5 േകാടി ക. േയാളം കിട്ടുന്നു.

ചായ മുതലായ മറ്റു ഉല്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുേപാെല കടൽചുങ്കം വസൂലാക്കെപ്പ

ടുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, അതു മുഴുവനും കിട്ടുന്നത് േകന്ദ്രത്തിനുമാത്രമാണ്. േകരളത്തിന്

ഒന്നുമില്ല. ഈനയത്തിലും മാറ്റമാവശ്യമാണ്.

1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ാംനും-യ്ക്കും 1956 മാർച്ച് 31-ാം നുമിടയിൽ തിരുെകാച്ചി ഗവർ

െമ്മണ്ട് േകന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് 12.66 േകാടി ക. കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കടത്തിെന്റ തുക

ഇേപ്പാൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും 3 ശതമാനം മുതൽ നാലര

ശതമാനം പലിശയടക്കണം. പലിശവകയിൽത്തെന്ന വലിെയാരുസംഖ്യവരുെമ

ന്നർത്ഥം. ഈകടങ്ങളുെടപ്രധാനമായ ഭാഗംവ്യവസായവൽക്കരണത്തിനല്ല, മറ്റു

സാമൂഹ്യാവശ്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയാണുപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ആദായ

മുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മൂലധനെച്ചലവുകളല്ല. അതുെകാണ്ട് ഈ കടങ്ങൾ

േകന്ദ്രത്തിൽനിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകെളന്ന നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കി വിട്ടുതരണെമന്നുള്ളത്

ന്യായം മാത്രമാണ്. ഈയാവശ്യവുംധനകാർയ്യക്കമ്മീഷെന്റശ്രദ്ധയിൽെപട്ടുകഴി

ഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം.

േകരളം വ്യാവസായികമായി പിന്നണിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നസംസ്ഥാനമാെണ

ന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിേന്നാക്കനിലയവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു

മുന്നണി േസ്റ്ററ്റായി മാറാൻ േകരളത്തിന് േകന്ദ്രത്തിെന്റ പ്രേത്യക പരിഗണനകൾ

ഒഴിച്ചുകൂട്ടാൻ വയ്യാത്തവയാണ്. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ

തിയിൽ േകരളത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുക വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഈആവശ്യങ്ങൾ

അനുവദിച്ചുകിട്ടിയാെല േകരളെത്തസാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഒരു മുന്നണി േസ്റ്ററ്റാ

ക്കി മാറ്റാൻ കഴിയൂ.

നവയുഗം 29. 6 1957



3
പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ

മുതലാളി!

പതിനയ്യായിരം ചതുരശ്രനാഴിക വിസ്തീർണ്ണവും ഒന്നരേക്കാടി ജനങ്ങളുമുള്ള േക

രളം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിെല ഏറ്റവും െചറിയ േസ്റ്ററ്റാണ്. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും

വികസനസാദ്ധ്യതകളും ധാരാളമുണ്ടായിട്ടും വ്യാവസായികമായി പിന്നണിയിൽ

കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു േസ്റ്ററ്റാണിത്. അർദ്ധനാടുവാഴിത്തപരവും അർദ്ധെകാേളാ

ണിയലുമായ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ ഇത്രയധികം ഇഴുകിപ്പിടിച്ച േസ്റ്റ

റ്റുകൾ കുറവാണ്. വ്യാപാരവിളകൾ, േതാട്ടങ്ങൾ, വിേദശവ്യാപാരം, വ്യവസായം

തുടങ്ങിയ പല രംഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായവല്ക്കരണത്തിെന്നതിരായ വിേദ

ശമുതലാളികളുെട പിടി ഇേപ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കി

ലും കഴിഞ്ഞ കാൽനൂറ്റാണ്ടിലിടയ്ക്ക് റബർ, �ടറ്റാനിയം, �പ്ലവുഡ്, െസറാമിക്സ്,

അലുമിനിയം, അപൂർവ്വധാതുക്കൾ, െഫർട്ടി�ലസർഎന്നിങ്ങെന േലാകകേമ്പാള

െത്തഏറ്റവുമധികംആകർഷിക്കുന്നവയും േകരളത്തിെന്റ വ്യാവസായികവളർച്ചയു

െട േകന്ദ്രങ്ങെളന്നനിലയ്ക്കു വളെര പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയുമായ ചില വ്യവസായ

സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിെട ആവിർഭവിക്കുകയും ഉരുപ്പിടിക്കുകയും െചയ്തുകഴിഞ്ഞി

ട്ടുണ്ട്. പ്രധാന വ്യവസായങ്ങളിൽ മിക്കവയും ഗവൺെമ്മണ്ടിെന്റ മുൻകേയ്യാടും

േപ്രാത്സാഹനങ്ങേളാടും സഹായസഹകരണങ്ങേളാടും കൂടി ആവിർഭവിച്ചവയും

െപാതുഖജാനയിൽനിന്നു പണമിറക്കി നടത്തെപ്പടുന്നവയുമാണ്.

ഗവൺെമന്റ് പണമിറക്കിയിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങെള െമാത്തത്തിൽ നാലായി

തരംതിരിക്കാം:

1. ഗവൺെമന്റിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലും മാേനജുെമന്റിലുമുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ.

2. ഗവൺെമന്റിനു െഷയറുകളുള്ളവയും മുതലാളികൾ നടത്തുന്നവയുമായ വ്യവ

സായങ്ങൾ.

3. ഗവൺെമന്റ് മാേനജുെമന്റിലുള്ള “സ്വകാര്യ” വ്യവസായങ്ങൾ.

4. ഗവൺെമന്റ് കടംെകാടുത്തും മറ്റും സഹായിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ.
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1 ഗവൺെമന്റുടമയിലും ഗവൺെമന്റ് മാേനജുെമന്റിലുള്ള വ്യവസാ

യങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരെത്ത ട്രാവൻകൂർ റബർവർക്സ്, പുനലൂരിെല ട്രാവൻകൂർ �പ്ലവുഡ്

ഇൻഡസ്ട്രീസ്, കുണ്ടറയിെല െസറാമിക്ക് ഫാക്ടറി, കുണ്ടറയിെല േകരള ഗവൺ

െമന്റ് െസറാമിക്സ്, തിരുവനന്തപുരെത്ത ഷാർക്ക് ലിവർ ഓയിൽ ഫാക്ടറി, തൃശൂരി

െല എസ്.െക.വി.എ.ഫാർമസി, േകാഴിേക്കാെട്ട േകരള േസാപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, േകാ

ഴിേക്കാെട്ട ഗവൺെമന്റ് ഓയിൽഫാക്ടറി, ഗവൺെമന്റ് �ഹഡ്രജേനഷൻഫാക്ട

റി, ചവറയിെല ട്രാവൻകൂർ മിനറൽസ് കൺേസൺസ് എന്നിങ്ങെന 10സ്ഥാപന

ങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഗവൺെമന്റുടമയിലും ഗവൺെമന്റു മാേനജുെമന്റിലുമാണ്.

ഈസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗവൺെമന്റ് നിേക്ഷപിച്ച മൂലധനം താേഴ കാണുംവി

ധമാണ്.

ഉറുപ്പിക

1. ട്രാവൻകൂർ റബർ വർക്സ് 4,80,875

2. ട്രാവൻകൂർ�പ്ലവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് 11,29,000

3. െസറാമിക്ക് ഫാക്ടറി 13,80,329

4. േകരള ഗവൺെമന്റ് െസറാമിക്സ് 37,00,000

5. ഷാർക്ക് ലിവർ ഓയിൽ ഫാക്ടറി 2,00,000

6. എസ്. െക. വി. സി. എ. ഫാർമസി 1,49,171

7. േകരള േസാപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 7,10,836

8. ഗവൺെമ്മന്റ് ഓയിൽ ഫാക്ടറി 4,55,542

9. ഗവൺെമ്മന്റ് �ഹഡ്രജേനഷൻഫാക്ടറി 17,63,400

10. ട്രാവൻകൂർ മിനറൽ കൺേസൺസ് 13,50,000

ഈ കണക്കുകളനുസരിച്ച് പത്തു സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൂടിയുള്ള നിക്ഷിപ്തമൂല

ധനം 1 േകാടി 15 ലക്ഷം ക. യിൽ താേഴയാണ്. എന്നാൽ, ഈ കണക്കുകൾ

െകാണ്ടു മാത്രം ഗവൺെമന്റ് ഒട്ടാെകയിറക്കിയ പണത്തിെന്റ തുക മനസ്സിലാവി

ല്ല, ഒന്നാമത്, ഈ വ്യവസായങ്ങളിൽ മിക്കവയും രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നു

മുേമ്പാ രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റആരംഭകാലേത്താസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടവയാ

ണ്. അന്നെത്തവിലനിരക്കും ഇന്നെത്തവിലനിരക്കും ഒന്നല്ല. യന്ത്രങ്ങൾ, െകട്ടിട

ങ്ങൾ മുതലായവയുെട മതിപ്പുവിലകൾ വളെര വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വില നിരക്കിലുണ്ടാ

യിട്ടുള്ളഈ മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ട് ഗവൺെമന്റിെന്റ വ്യവസായസ്വ

ത്തുക്കളുെട വില പുതുക്കിക്കണക്കാക്കണെമന്ന് 1954-55 െല എസ്റ്റിേമറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി

നിർേദ്ദശിക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, ആ നിർേദ്ദശം ഇനിയും നടപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല. മൂല

ധനത്തിെന്റ തുക ചുരുക്കിക്കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വാസനയാണ്അധികൃതന്മാർക്കു

ള്ളത്.

രണ്ടാമത്, മൂലധനമായിഇറക്കിയപണത്തിന്നുപുറേമ, പലേപ്പാഴുമായി വമ്പി

ച്ച തുകകൾ പിന്നീടുമിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനമൂലധനെമന്നേപരിലും വികസന

പരിപാടികെളന്നേപരിലും മറ്റും െകാല്ലംേതാറും പിടിപ്പതു പണം െചലവഴിച്ചുെകാ

ണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, 1957-58 െല ബഡ്ജറ്റിൽ ‘ഇൻഡസ്റ്റ്രീസ് ആൻഡ്

സ�പസ്’ എന്ന ഇനത്തിൽ 76,11,000 ക. യും ‘വ്യവസായികവികസനത്തിന്നുള്ള



28 അദ്ധ്യായം 3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!

മൂലധനനിേക്ഷപം’ എന്ന ഇനത്തിൽ 15,81,000 ക. യും നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായ

ത് ഒരു െകാല്ലത്തിൽ സുമാർ 1 േകാടി ഉറുപ്പിക! ഗവൺെമ്മന്റുടമയിലുള്ള വ്യവ

സായങ്ങളിെലല്ലാം കൂടി ഇതുവെരയായി ഒട്ടാെക നിേക്ഷപിച്ച പണത്തിെന്റ വ്യ

ക്തമായ കണക്കുകൾ ഔേദ്യാഗിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചു കണ്ടുപി

ടിക്കുകഎളുപ്പമല്ല.

ഏതായാലും, ഗവൺെമന്റുടമയിലും ഗവൺെമന്റും മാേനജുെമന്റിലുമുള്ള വ്യവ

സായസ്ഥാപനങ്ങളിൽഒട്ടാെകനിേക്ഷപിച്ചമൂലധനംഏറ്റവുംചുരുങ്ങിയത് 5 േകാ

ടി ക. െയങ്കിലുമുണ്ടാകുെമന്നു കണക്കാക്കുന്നതിൽ െതറ്റുണ്ടാവാനിടയില്ല.

ഇതിന്നു പുറേമയാണ് ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള ട്രാൻേസ്പാർട്ട് ബസ്സുകളിൽ നി

േക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള മൂലധനം.

2 ഗവൺെമന്റിനു െഷയറുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ

ഗവൺെമന്റ് േനരിട്ടു നടത്തുന്നവ്യവസായങ്ങളുെടസ്ഥിതിെയപ്പറ്റിയാണ് മുകളിൽ

പറഞ്ഞത്. ഇനി ഗവൺെമന്റിെന്റപണം െകാണ്ട് മറ്റുള്ളവർനടത്തുന്നവ്യവസായ

ങ്ങളുണ്ട്. ഗവൺെമന്റിെന്റ േപ്രാത്സാഹനങ്ങളും സൗജന്യമായ നിലം, വിദ്യുച്ഛക്തി,

മാർക്കറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സഹായങ്ങളുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് സ്വകാര്യമുത

ലാളിമാർ നടത്തുന്ന ചില വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ െഷയറുകളായും വായ്പക

ളായും ഗവൺെമന്റ് വമ്പിച്ച തുകകൾ നിേക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്. താേഴ െകാടുക്കുന്ന കണ

ക്കുകളിൽ നിന്ന് അവയുെട സാമാന്യസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാം.
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ഒട്ടാെക 10,000 േത്താളം െതാഴിലാളികൾ പണിെയടുക്കുന്നഈസ്ഥാപനങ്ങ

ളിെലല്ലാംകൂടി നിേക്ഷപിച്ച മൂലധനം സുമാർ 12 1/2 േകാടി ക. യാണ്. അതിൽ

സുമാർ 5 േകാടി ക. ഗവൺെമ്മന്റുവക മൂലധനമാണ്. 1 1/2 േകാടിയിലധികം ഉറു

പ്പിക ഗവൺെമ്മന്റ് വായ്പയായും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. (ഇതിന്നുപുറേമ, ചില വ്യവസായ

ങ്ങൾക്ക് േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിൽ നിന്ന് വായ്പകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്ന്,

എഫ്. എ. സി. ടി. ക്ക് 50 ലക്ഷം ക. േകന്ദ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ�ഫനാൻസ് േകാർ

പ്പേറഷനിൽനിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഫ്. എ. സി. ടി. യിെല അേമാണിയം പ്ലാന്റ്

വികസിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി 2 േകാടി ക. േവേറയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്).

3 വായ്പസഹായം

െപാതുഖജാനയിൽനിന്ന് സ്വകാര്യവ്യവസായങ്ങൾക്ക് വമ്പിച്ച തുകകൾ കടംെകാ

ടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ കണക്കുകൾ േശഖരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും താേഴ െകാടു

ക്കുന്ന കണക്കുകളിൽനിന്ന് ഗവൺെമന്റുവായ്പകളുെട വ്യാപ്തി ഏെറക്കുെറ മനസ്സി

ലാക്കാൻ കഴിയും:-

വ്യവസായത്തിെന്റ േപര്
നിക്ഷിപ്ത

മൂലധനം

ഗവർെമ്മണ്ടു

െകാടുത്തകടം

1.
അളഗപ്പ െടക്സ്�ടൽ,

അളഗപ്പനഗർ
25,00,000 16,85,000

2.
സാമിൽസ് ആൻഡ്

ഇൻഡസ്റ്റ്രീസ്, തൃശൂർ
4,99,700 42,500

3.
െകാച്ചിൻ മാലിയബിൾസ്,

തൃശൂർ
1,91,860 2,00,000

4.

വാർഡ് വിക്ടറി സാമിൽസ്

ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്

ഫൗണ്ടറി വർക്സ്, ഒല്ലൂർ

? 72,500

5.
ആനമ�ലസ് ടിംബർട്രസ്റ്റ്

ചാലക്കുടി
50,000 26,000

6.
ദി െകാച്ചിൻ ഇനാമൽ

ഇൻഡസ്ട്രീസ്
? 47,500

7.
ദി െമറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്,

െഷാർണൂർ
5,18,079 2,75,000

8.
ദി കുമാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്,

എടത്തുറ
? 1,00,000

9.
ദി െടേ�ാ െകമിക്കൽ

ഇൻഡസ്ട്രീസ്, േകാഴിേക്കാട്
? 1,00,000

ഇങ്ങെന ഈ 9 വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുംകൂടി 6 1/4 ലക്ഷേത്താളം ക.

വായ്പ െകാടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതു പൂർണ്ണമായ കണക്കുകളാെണന്നു െതറ്റിദ്ധരിേക്കണ്ട.

ഇതുേപാെല മറ്റുപല വ്യവസായങ്ങൾക്കും വമ്പിച്ച തുകകൾ എടുത്തുെകാടുത്തിട്ടു

ണ്ട്.
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4 ഗവൺെമന്റ് ഏെറ്റടുത്തു നടത്തുന്നവ്യവസായങ്ങൾ

വ്യവസായങ്ങെള േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനുെമന്നേപരിൽ

െപാതുഖജാനയിൽനിന്നു സ്വകാര്യമുതലാളികൾക്കു വായ്പകൾ നൽകുന്ന സമ്പ്ര

ദായം വിചിത്രമാണ്. 1953 ജനുവരിയിലാണ് ഇവിെട ഇൻഡസ്ട്രീസ് എയിഡഡ്

ആക്ട് (വ്യവസായങ്ങെള സഹായിക്കാനുള്ള നിയമം) നടപ്പായത്. നിയമമനുസ

രിച്ച് സഹായത്തിന്നുള്ള അേപക്ഷകൾ പരിേശാധിക്കാൻ ഒരു േബാർഡിെന നി

യമിക്കണെമന്നും ഓേരാ മുതലാളിക്കും അയാളുെട സ്വത്തിേന്മൽ എത്രശതമാനം

വെര കടംെകാടുക്കാെമന്നു നിശ്ചയിക്കണെമന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പേക്ഷ, ഈ

നിബന്ധനകെളാന്നും പാലിക്കെപ്പടാറില്ല. മന്ത്രിയുേടേയാ, ഇൻഡസ്റ്റ്രീസ് െസക്രട്ട

റിയുേടേയാ, ഡയരക്ടറുേടേയാ, ഇഷ്ടംേപാെല േതാന്നിയവർക്ക് കണ്ടമാനം കടം

െകാടുക്കുക എന്ന ഏർപ്പാടാണ് ഇേതവെര തുടർന്നുവന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ

വ്യവസായം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തണെമന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും കടംകിട്ടാനർഹ

തയുള്ളവരുമായ പലർക്കും െകാടുത്തിട്ടുമില്ല. വലിയ സ്വെത്താന്നുമില്ലാത്ത ഒരു

െടക്സ്�ടൽ മില്ലിന്ന് 6 ലക്ഷം ക. കടംെകാടുത്തത് നിയമാനുസൃതമെല്ലന്ന് ആഡി

റ്റ് ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുകാർ ഒരിക്കൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേപ്പാൾ ഗവൺെമ്മന്റ് പറഞ്ഞ

മറുപടി, ആക്ടിെല വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചുെകാണ്ട് ആർക്കും കടംെകാടുക്കാൻ പാ

ടിെല്ലന്ന് ആക്ടിൽ വ്യവസ്ഥയിെല്ലന്നാണ് ! 1955 ജനുവരിക്കും മാർച്ചിന്നുമിടയിലുള്ള

3 മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്നു മുതലാളികൾക്കായി 5 ലക്ഷേത്താളം ഉറുപ്പിക കടംെകാ

ടുത്തു. ഇങ്ങെന, പലേപ്പാഴും പലർക്കും െകാടുത്തിട്ടുണ്ട്. വായ്പയായി െകാടുക്കുന്ന

പണം നിർദ്ദിഷ്ടമായ വ്യവസായങ്ങൾക്കുേവണ്ടിത്തെന്നയാേണാ ഉപേയാഗിക്ക

െപ്പടുന്നത് എന്നു പരിേശാധിക്കുകേയാ, ആർക്ക് എത്ര പണം െകാടുത്തു എന്ന്

െപാതുജനങ്ങളുെട അറിവിന്നായി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുകേയാ, െചയ്യാറില്ല. നാട്ടുകാ

രിൽനിന്നു പിരിെച്ചടുക്കുന്ന പണം ഏതുവിധമാണ് െചലവഴിേക്കണ്ടത് എന്നതി

െന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം നാട്ടുകാേരാട് യാെതാരുത്തരവാദിത്വവുമില്ല. കടംവാ

ങ്ങിയ മുതലാളികൾക്ക്എന്തുസ്വത്തുെണ്ടന്നുേചാദിക്കുകേപാലും െചയ്യാറില്ല. പല

മുതലാളികളും വാങ്ങിയ പണം മടക്കിെക്കാടുത്തിട്ടില്ല. ചിലർ പലിശേപാലുമടയ്ക്കു

ന്നില്ല. മെറ്റാരു രസകരമായ കാര്യം ഗവൺെമന്റിെന്റ �കയിൽനിന്ന് കടംവാ

ങ്ങുന്ന മുതലാളികളുെട സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും ഉടൻതെന്ന െപാളിയാൻ

തുടങ്ങുന്നു എന്നതാണ് ! കണ്ടമാനം വായ്പ െകാടുത്തതിന്നുേശഷം െപാളിയുന്ന

കമ്പനികെളല്ലാം ഗവൺെമന്റിെന്റ മാേനജുെമന്റിൽ ഏെറ്റടുത്തു നടത്തലാണ്

പിന്നെത്തഏകപരിഹാരമാർഗ്ഗം!

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, വ്യവസായങ്ങെള സഹായിക്കാനുള്ള പദ്ധതി േകാൺ

ഗ്രസ്ഗവൺെമന്റിന് താൽപ്പര്യമുള്ള മുതലാളികൾക്ക് െപാതുഖജാനയിെല പണം

വാരിേക്കാരി െകാടുക്കാനുള്ള ഒേരർപ്പാടായിട്ടാണ് നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുള്ളത്. നി

ഷ്പക്ഷമായ ഒരേന്വഷണം നടത്തുന്ന പക്ഷം, ഇന്ന് മാന്യസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന പല

രും െപാതു പണമപഹരിച്ചതിന്ന് ജയിലിൽ േപാേകണ്ടിവേന്നക്കുെമന്നു മാത്രേമ

ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുള്ളു.

തൃശൂരിെല സീതാറാം ആൻഡ് വീവിങ്ങ് മിത്സ്, മുളകുന്നത്തുകാവിെല െകാ

ച്ചിൻ മഹാലക്ഷ്മി േകാട്ടൻ മിത്സ്, എഫ്. എക്സ്, െപേരരാ മിനറത്സ്, എറണാകുള

െത്ത െവസ്റ്റ് േകാസ്റ്റ് ഫിഷറീസ്, കുണ്ടറയിെല ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അ�ലഡ്

ഇൻഡസ്ട്രീസ് മുതലായ ചില സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ ഗവൺെമന്റ് ഏെറ്റടുത്തു മാ

േനജു െചയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഏെറ്റടുക്കലുകൾെകാണ്ട് ഗവൺെമന്റു സഹിേക്കണ്ടിവ
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ന്നിട്ടുള്ളനഷ്ടം ചില്ലറെയാന്നുമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, 13 ലക്ഷം ക. മാത്രം മൂലധന

മുള്ളസീതാറാംമിത്സ് ഏെറ്റടുത്തത് കമ്പനിവക കടംവീട്ടാൻ േവണ്ടി 27 1/4 ലക്ഷം

ക. െചലവിട്ടുെകാണ്ടാണ്. അതായത് നിക്ഷിപ്തമൂലധനത്തിെന്റ ഇരട്ടി! േലാക

ത്തിൽ മെറ്റവിേടയും കാണാത്തതരത്തിലുള്ള ഒേരെറ്റടുക്കൽ!

55 ലക്ഷം ക. കൂടുതൽ െചലവിട്ട് മിൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയും

ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അേപ്പാൾ ഒട്ടാെക 82 1/4 ലക്ഷം ക. എന്നിട്ടും ഇേപ്പാഴും ഇെതാരു

‘സ്വകാര്യ’ വ്യവസായമാണ്. 3 1/2 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ള െകാച്ചിൻ മഹാലക്ഷ്മി

ക്ക് ഗവൺെമന്റ് 3 1/2 ലക്ഷം ക. കടം െകാടുത്തു. കമ്പനി െപാളിയാറായേപ്പാൾ

അേതെറ്റടുത്തു. ഗവൺെമന്റ് ഏെറ്റടുത്തു നടത്തുന്ന 5 കമ്പനികളിലുംകൂടി ഗവൺ

െമ്മന്റു നിേക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ളത് സുമാർ 1 േകാടി ക. യാണ്.

െപാതുഖജാനയിൽനിന്ന് വമ്പിച്ച തുകകൾ കടം പറ്റിയതിന്നുേശഷം െപാളി

ഞ്ഞുേപാകുന്ന ചില കമ്പനികളാണ് ഗവൺെമന്റു മാേനജ് െചയ്യാൻേവണ്ടി ഏെറ്റ

ടുക്കുന്നെതേന്നാർക്കണം. എന്നാൽ, ലാഭമുള്ള കമ്പനികെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താ

ളം പണി േവെറയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, ചാലക്കുടിയിൽ ഗവൺെമന്റുടമയിലു

ള്ളെകാച്ചിൻ േപാട്ടറീസ് നല്ലലാഭമുള്ളഒരുസ്ഥാപനമായിരുന്നു. അതുഗവൺെമ

ന്റുസ്വന്തമായി മാേനജുെചയ്യുന്നതിന്നുപകരം ജനറൽ െമർക്കന്റയിൽ േകാർപേറ

ഷൻ എന്ന സ്വകാര്യക്കമ്പനിക്കാർക്കു ഏല്പിച്ചുെകാടുത്തു. െകാല്ലംേതാറും ഗവൺ

െമന്റിേലക്ക് 3,000 ക. അടച്ചുെകാള്ളാെമന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ 1942-ൽ 18 െകാല്ലക്കാ

ലേത്തക്കുള്ളഒരുകരാറനുസരിച്ചാണ്ഏല്പിച്ചുെകാടുത്തത്. കമ്പനിക്ക് നല്ല ലാഭമു

ണ്ടായി. പേക്ഷ, ഗവൺെമന്റിേലക്ക് ഒന്നുംതെന്നഅടയ്ക്കാറില്ല. വാങ്ങാനുള്ള പരി

പാടി ഗവൺെമന്റിന്നുമില്ല! വ്യവസായങ്ങൾവികസിക്കണെമങ്കിൽ മുതലാളികെള

നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തരുതേല്ലാ!

ഇരിക്കെട്ട, ഗവൺെമന്റിെന്റ മൂലധനനിേക്ഷപങ്ങേളപ്പറ്റിയാണുപറഞ്ഞുവന്ന

ത്. മൂലധനം നിേക്ഷപിക്കുന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശംആദായമാണേല്ലാ. േകരളത്തിെല വ്യ

വസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗവൺെമന്റിറക്കിയിട്ടുള്ള പണം ഏതാണ്ട് താേഴ പറ

യുംപ്രകാരമാണ്:-

ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളിൽസുമാർ 5 േകാടി

സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങളിെല െഷയറുകൾ 6 േകാടി

സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങൾക്കു െകാടുത്തകടം 10 ലക്ഷം

(ഇതു വെരഅപൂർണ്ണമാണ്)

ഗവൺെമന്റ് മേനജുെചയ്യുന്ന

സ്വകാര്യവ്യവസായങ്ങളിൽസുമാർ 1 േകാടി

ട്രാൻേസ്പാർട്ടിൽ സുമാർ 2 േകാടി

എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും കൂടി ഗവൺെമന്റ് ആെക ചുരുങ്ങിയത് 15 േകാടിേയാളം

ഉറുപ്പിക ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുന്യായമായും കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.

വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിലിറക്കിയ ഈ വമ്പിച്ച തുകയിൽനിന്ന് നാടിന്നും

ഗവൺെമ്മന്റിന്നും െകാല്ലം േതാറും കിട്ടുന്നആദായെമന്താണ്? ഗവൺെമന്റ് ഉടമ

യിലുള്ളവ്യവസായങ്ങൾ രാജ്യത്തിെന്റ െപാതുസാമ്പത്തികനിലവാരമുയർത്താൻ

എത്രകണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്? വളെരെയാന്നുമില്ല.
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5 മുതലാളിത്തവും േസാഷ്യലിസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാനമായ

വ്യത്യാസം ഇവിെട എടുത്തുകാണിേക്കണ്ടതുണ്ട്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ, �ചന

തുടങ്ങിയ േസാഷ്യലിസറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽസാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിക്കുള്ളആസൂത്രണപ

ദ്ധതികൾക്കാവശ്യമായ പണത്തിെന്റ പ്രധാനഭാഗം ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള വ്യവ

സായസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആദായമാണ്. േഡാക്ടർ േജാൺമത്തായിയുെട

അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നിയമിക്കെപ്പട്ട ടാേക്സഷൻ എൻക്വയറി കമ്മീഷൻ തങ്ങളുെട റി

േപ്പാർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു േനാക്കുക:

”േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ നിലവിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ െപാതുവരവി

നങ്ങളുെട പ്രധാനമായ ഭാഗം, അെല്ലങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം, നികുതിവഴിക്കല്ലാത്ത മാർ

ഗ്ഗങ്ങളിലൂെടയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല

െപാതുവരവിനങ്ങളിൽസാധാരണമായി സുമാർ 10 ശതമാനം മാത്രമാണ് നികുതി

കൾവഴി ലഭിക്കുന്നത്. ബാക്കിഭാഗം േദശീയവ്യവസായങ്ങളുെടലാഭത്തിൽനിന്നും

െപാതുസ്ഥാപനങ്ങളുെട ഉല്പന്നങ്ങളുെടേമൽ ചുമത്തെപ്പടുന്ന “േടൺഓവർ ടാ

ക്സിൽ നിന്നും (ഇത് ചരക്കുകളുെട വില നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ഒരുപാധികൂടിയാണ്)

ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. േകന്ദ്രീകൃത സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല

സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല”.

— (ടാേക്സഷൻഎൻക്വയറി കമ്മിഷൻ റിേപ്പാർട്ട്, വാല്യം 1.)

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിെല വ്യവസായങ്ങൾ ഗവൺെമന്റി

െന്റ ഒരു മുഖ്യമായ ധനാഗമമാർഗ്ഗമാണ്. േകരളത്തിലാകെട്ട, ഗവൺെമന്റുവക വ്യ

വസായങ്ങൾ കൂടുതൽ പണം െചലവിടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ! ആദായമുണ്ടാകു

ന്നിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല. വ്യവസായങ്ങെള നിലനിറുത്താൻ െകാല്ലംേതാറും വലിയവ

ലിയ തുകകൾ െചലവിേടണ്ടിവരികയും െചയ്യുന്നു.

ഗവൺെമന്റല്ല, സ്വകാര്യമുതലാളികളാണ് 15 േകാടി ക. വ്യവസായങ്ങളിൽ

നിേക്ഷപിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്ക് െകാല്ലം േതാറും നാേലാ അേഞ്ചാ േകാടി

ക. ലാഭമുണ്ടാക്കാൻകഴിയും. െഷയർേഹാൾഡർമാർക്ക് 15-ം 20-ം ചിലേപ്പാൾ 50-ം

ശതമാനം ഡിവിഡൻസ് കിട്ടും. ചുമ്മാ ബാങ്കിൽ ഇടുകയാെണങ്കിൽേപ്പാലും െകാ

ല്ലംേതാറും നെല്ലാരു തുക പലിശയായി കിട്ടും. പലിശയ്ക്കു സമമായ തുകെയങ്കിലും

ഗവൺെമന്റിെന്റ മൂലധന നിേക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇല്ല. അപൂർ

വ്വം ചില വ്യവസായങ്ങളിൽ മാത്രേമ അല്പെമാരു ലാഭമുണ്ടാകുന്നുള്ളു. മിക്ക വ്യവ

സായങ്ങളും നഷ്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഒട്ടാെക േനാക്കുേമ്പാൾ ലാഭമല്ല, നഷ്ട

മാണ്. അതിെന്റ ഫലമായി, ഗവൺെമന്റിന്നു െകാല്ലംേതാറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ തു

കകൾ െചലവിേടണ്ടിവരുകയാണ് െചയ്യുന്നത്.

6 ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

െഫർട്ടി�ലസറിൽ െഷയറുകളായും വായ്പയായും ആെക 4 േകാടിേയാളം ക.

ഗവൺെമന്റു നിേക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ഒരു �പേപാലും ആദായമില്ല! കഴിഞ്ഞ

13 െകാല്ലങ്ങളിൽ 12 െകാല്ലങ്ങളിലും വമ്പിച്ച തുകകൾ നഷ്ടംപറ്റുകയാണു െചയ്തി

ട്ടുള്ളത്. െഫർട്ടി�ലേസഴ്സ് ആൻഡ് െകമിക്കൽസ് കമ്പനിയുെട ഇേപ്പാഴെത്ത

െചയർമൻ േഡാക്ടർ േജാൺമത്തായി പറയുന്നതു േനാക്കുക:
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”ഒരു പേക്ഷ െഷയർേഹാൾഡറന്മാെരന്നനിലയിൽ നിങ്ങളുെട മനസ്സിൽ മുന്തിനി

ല്ക്കുന്ന ഒരു േചാദ്യത്തിന് ഞാൻആദ്യമായിത്തെന്ന ഉത്തരം പറയാൻആഗ്രഹിക്കു

ന്നു. 1950-ൽ 2 1/2 ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് െകാടുത്തതല്ലാെത കഴിഞ്ഞ 13 വർഷ

ക്കാലത്ത്അല്പംേപാലുംഡിവിഡൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻകമ്പനിക്കുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല”.

— (13-ാം വാർഷികസേമ്മളനത്തിൽ േഡാക്ടർ േജാൺ മത്തായി െച

യ്ത പ്രസംഗത്തിൽനിന്ന്—ഡിസംബർ 28, 1957).

ചങ്ങനാേശരിയിെല 9 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ള റൂബി കമ്പനിഎന്ന റബർഫാ

ക്ടറി 1956 ജനുവരിക്കും ജൂണിന്നുമിടയിലുള്ള 6 മാസംെകാണ്ട് 6 1/2 ലക്ഷം ക. വി

ലയ്ക്കുള്ളചരക്കുകളുല്പാദിപ്പിച്ചു. ഇേതകാലത്ത് 5 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ള ട്രാവൻകൂർ

റബർ വർക്സ് എന്ന ഗവൺെമന്റ് സ്ഥാപനം 7 1/2 ലക്ഷം ക. വിലയ്ക്കുള്ള ചരക്കുക

ളുല്പാദിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും റൂബി കമ്പനിക്കുലാഭവും (അവർ 9 ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ്

െകാടുത്തു) ട്രാവൻകൂർ റബർ ഫാക്ടറിക്കു നഷ്ടവുമാണ് !

1951—52-ൽ ട്രാവൻകൂർ റബർ ഫാക്ടറി 15 ലക്ഷം ക. യുെട ചരക്കുകൾ വിറ്റു.

അെക്കാല്ലം ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ലാഭമുണ്ടായി. 1955-56-ൽ പ്രവർത്തന മുല

ധനെമന്നേപരിൽ 15 ലക്ഷം ക. ചിലവിട്ടു. അതായത് 1951-52 േലതിേനക്കാൾ 50

ശതമാനം കൂടുതൽ. എന്നിട്ടും, 1955-56-ൽ ലാഭമുണ്ടായിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, 80,106 ക.

നഷ്ടം പറ്റുകയും െചയ്തു.

ഗവൺെമന്റുടമയിൽ 14 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ള െസറാമിക്ക് ഫാക്ടറിക്ക് നഷ്ട

മാണ്. 10 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ളഓേഗൽ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറിക്കു നഷ്ടമാണ്. (1955-56-

ൽ സുമാർ 50,000 ക.) പ്രധാനെപ്പട്ട മിക്കവ്യവസായങ്ങളും നഷ്ടത്തിലാണ് നടക്കു

ന്നത്.

അപൂർവ്വം ചില വ്യവസായങ്ങളിൽ ലാഭമുണ്ടാകുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്.

പേക്ഷ, സ്വകാര്യ മുതലാളികൾ നടത്തുന്നസ്ഥാപനങ്ങളുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തി

േനാക്കിയാൽ ലാഭം എത്രഅപര്യാപ്തമാെണന്നു െതളിയും. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, 53

ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ള വിശാഖപട്ടണത്തിെല ആന്ധ്റാ സിമന്റ ് കമ്പനി എന്ന

സ്വകാര്യസ്ഥാപനം 1955-ൽ 5,46,000 ക. ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും 10 ശതമാനം ഡിവി

ഡൻഡ് െകാടുക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ, ഗവൺെമന്റുടമയിൽഅത്രതെന്ന മൂലധനമു

ള്ള േകാട്ടയംസിമന്റ് ഫാക്ടറിക്ക് 3 ലക്ഷംക. േയലാഭമുണ്ടായുള്ളു. 6 1/4 ശതമാനം

മാത്രമാണ് ഡിവിഡൻഡ് െകാടുത്തത്. ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള പുനലൂർ േപപ്പർ

മിത്സ് 1955-ൽ 5 ശതമാനംമാത്രം ഡിവിഡൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചേപ്പാൾ, എതാണ്ടത്രത

െന്ന മൂലധനമുള്ളബങ്കാൾ േപപ്പർ മിത്സ് എന്നസ്വകാര്യസ്ഥാപനം 20 ശതമാനം

ഡിവിഡൻഡ് െകാടുത്തു. 45 ലക്ഷംക. മൂലധനമുള്ളട്രാവാൻകൂർഷുഗറിന്ന് 1953-ൽ

50,000 ക. യും 1954-ൽ 3000 ക. യും നഷ്ടമുണ്ടായേപ്പാൾ, േഗായങ്കയുെട 35 ലക്ഷം ക.

മാത്രം മൂലധനമുള്ളഅപ്പർ ഗാഞ്ചസ് ഷുഗർ മിത്സിന്ന് 1953-ൽ 2 1/2 ലക്ഷം ക. യും

1954-ൽ 14 1/2 ലക്ഷം ക. യും ലാഭമുണ്ടായി.

ഗവൺെമന്റ് പണമിറക്കിയിട്ടുള്ള മിക്ക വ്യവസായങ്ങളുേടയും സ്ഥിതിയിതാ

ണ്. മൂലധനവും മറ്റുതരത്തിലുള്ളനിേക്ഷപങ്ങളും വർദ്ധിക്കുംേതാറും ലാഭം കുറഞ്ഞു

കുറഞ്ഞു വരുന്നു; നഷ്ടം കൂടിക്കൂടിവരുന്നു. ഒരുദാഹരണം േകൾക്കുക. 13 ലക്ഷ

ത്തിലധികം ക. മൂലധനമുള്ള കുണ്ടറ െസറാമിക്ക് ഫാക്ടറിയിൽ െകാല്ലംേതാറും പു

തിയ പണമിറക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 1955-ൽ ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി

40 ലക്ഷംക. െചലവിട്ട് ഒരു ‘ഇലക്ട്രിക്ക് ടണൽകിലൻ’ നിർമ്മിക്കാൻതീരുമാനിച്ചു.

1956 മാർച്ച് വെര 32 1/2 ലക്ഷേത്താളം ക. െചലവിടുകയും െചയ്തു. ഫലെമന്താണ്?
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1946-47-ൽ 2 3/4 ലക്ഷം ക. ലാഭമുണ്ടായി. 1947-48-ൽ േകാൺഗ്രസ് ഭരണം വന്ന

േപ്പാൾ ലാഭം 1 3/4 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. അടുത്തെകാല്ലം, 1948-49-ൽ, 63,000 ക.

മാത്രമായിരുന്നു ലാഭം. ഇങ്ങെന, കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു 1954-55-ൽ ലാഭം തീെര ഇല്ലാ

തായി. 1955-56-ൽ ലാഭമുണ്ടായിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, ഒന്നര ലക്ഷംക. നഷ്ടം പറ്റുകയും

െചയ്തു! േകാൺഗ്രസ് ഭരണത്തിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മയ്ക്കും നിരുത്തരവാദിത്വത്തിന്നും

ഇതിലധികം െതളിവു േവേണാ?

7 നഷ്ടത്തിെന്റ കാരണം

െതാഴിലാളികൾക്കു കൂലി െകാടുത്തതുെകാണ്ടും ആവശ്യത്തിലധികം െതാഴിലാളി

കളുള്ളതുെകാണ്ടുമാണ് ഇത്ര വലിയ നഷ്ടം പറ്റിയത് എന്നു 1955-56 െല ആഡ്മിനി

േസ്ട്രഷൻ റിേപ്പാർട്ടിൽ ഗവൺെമന്റു വാദിക്കുന്നു. ശുദ്ധ േഭാഷ്കാണിത്. െതാഴിലാളി

കളുെട എണ്ണത്തിൽ പറയത്തക്ക മാറ്റെമാന്നും വന്നിട്ടില്ല. വാർഷിക വരുമാനത്തി

െന്റ 4ശതമാനം മാത്രമാണ് േബാണസായി െകാടുക്കുന്നത്എന്നുറിേപ്പാർട്ടുതെന്ന

സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട്. ചില ഇനങ്ങളിൽ ഉല്പാദനം കുറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നുപറയുന്നു. ഇതു

ശരിയാേണാ എന്ന കാര്യത്തിൽത്തെന്നസംശയമുണ്ട്. ശരിയാെണങ്കിൽത്തെന്ന

ചരക്കുകളുെട വില വർദ്ധിച്ചതുെകാണ്ട് വിറ്റുകിട്ടുന്ന തുക കൂടുതലാണ്. ഉദാഹരണ

ത്തിന്ന്, 1953-54-ൽ കളിമണ്ണു വിറ്റുകിട്ടിയത് 1,46,656 ക. ആയിരുന്നു. 1955-56-ൽ

അത് 2,16,486 ക. യായി വർദ്ധിച്ചു. എന്നിട്ടും നഷ്ടമാണ് !

വാസ്തവമിതാണ്: െതാഴിലാളികൾ പണിെയടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉല്പാദനം നടക്കുന്നു

ണ്ട്. സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഗവൺെമന്റു കൂടുതൽ കൂടുതൽ പണം ഇറക്കു

ന്നുമുണ്ട്. പേക്ഷ, െപാതുഖജാനയിെല പണംെകാണ്ടും െതാഴിലാളികളുെടഅദ്ധ്വാ

നംെകാണ്ടും ഉല്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന സ്വത്തുക്കളുെട വലിെയാരുഭാഗം വിേദശീയരും

ഇന്ത്യക്കാരുമായ ഒരുപിടി കുത്തകമുതലാളികൾ െകാള്ളയടിച്ചുെകാണ്ടുേപാവുക

യാണ്. ഇതു മനസ്സിലാവണെമങ്കിൽ െപാതുഖജാനയിൽ നിന്ന് പണമിറക്കി നട

ത്തുന്ന വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുെട നിയന്ത്രണത്തിേലെക്കാന്നു കേണ്ണാടിച്ചാൽ

മതി.

8 നിയന്ത്രണത്തിെന്റസ്വഭാവം

ഈവ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുെട മൂലധനത്തിെന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം ഗവൺെമന്റി

േന്റതാണ്. ഏറ്റവും വലിയ െഷയർേഹാൾഡറും ഗവൺെമന്റാണ്. പേക്ഷ, ഗവൺ

െമന്റിന്ന് യാെതാരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. നാട്ടുകാരുെട �കയിൽനിന്ന് പിരിെച്ചടു

ത്തപണംവിേദശികളും നാടന്മാരുമായചിലകുത്തകമുതലാളികെളഏല്പിച്ചിരിക്കു

കയാണ്. മാേനജിങ്ങ് ഏജന്റന്മാർ എന്ന േപരിലാണ് അവർ അറിയെപ്പടുന്നത്.

അവരിറക്കിയ മൂലധനം തുച്ഛമാണ്, അെല്ലങ്കിൽ പൂജ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്ന്,

ആലുവായിെല െഫർട്ടി�ലേസഴ്സിൽ ഗവൺെമന്റിറക്കിയത് 2 േകാടി 17 12 ലക്ഷം

ക. യാെണങ്കിൽ, കമ്പനിെയ നിയന്ത്രിക്കുന്ന േശഷസായി െവറും 65,000 ഉറുപ്പിക

മാത്രമാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ! ട്രാവൻകൂർ െകമിക്കത്സിൽ ഗവൺെമന്റ് മൂലധന

മായി 52 12 ലക്ഷം ഉറുപ്പികയും വായ്പയായി മുടക്കിയത് 0 ക. 0 ണ. 0 പ യാണ്.

േഫാറസ്റ്റ്ഇൻഡസ്ട്രീസിൽഗവൺെമന്റിറക്കിയത് 13 ലക്ഷംക, േശഷസായികാൽ

ലക്ഷം ക. പുനലൂർ േപപ്പർ മിൽ െതന്നിന്ത്യയിെല െടക്സ്�റ്റൽഗ്രൂപ്പിെന്റ േനതൃത്വം

വഹിക്കുന്ന ഹാർവി എന്ന വിേദശീയ കുത്തകക്കാരുെട �കയിലാണ്. പേക്ഷ,
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അവരിറക്കിയ മൂലധനം 2 ലക്ഷം ക. യിൽ താേഴയാണ്. ഗവൺെമന്റ് 5 ലക്ഷം

ക. യും മറ്റു െഷയർേഹാൾഡർമാർ 12 ലക്ഷം ക.യും മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാവൻകൂർ ഷു

ഗർപാരിക്കമ്പനിക്കാർക്കു വിട്ടുെകാടുത്തിരിക്കുന്നു. �ടറ്റാനിയം ഫാക്ടറി ഗവൺ

െമന്റിെന്റ മൂലധനംെകാണ്ടു തുടങ്ങിയതാണ്. ഗവൺെമന്റ് 40 ലക്ഷം ക. േയാളം

മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതു നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കൂറ്റൻ കമ്പനിയുമായി ബന്ധ

െപ്പട്ട കല്ക്കത്തയിെല �ടറ്റാൻ േപ്രാഡക്ട്സാണ്. അവരാകെട്ട, ഒരു �പേപാലും

ഇറക്കിയിട്ടില്ല. മുകളിൽ െകാടുത്തപട്ടിക ഒന്നുസൂക്ഷിച്ചു പരിേശാധിക്കുക.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, െപാതുഖജാനയിൽനിന്ന് പണമിറക്കി വ്യവസായങ്ങൾ

നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളുെട നന്മയ്ക്കുേവണ്ടിയല്ല, മുതലാളികൾക്കു ലാഭമുണ്ടാക്കിെക്കാ

ടുക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്. ജനങ്ങളിൽനിന്നു പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണംെകാണ്ടുസ്ഥാ

പിച്ച വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുെട നിയന്ത്രണം വിേദശികേളാ േകരളത്തിന്നു പുറ

ത്തുള്ളവേരാ ആയ വൻകിട മുതലാളികെള ഏല്പിച്ചുെകാടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ചില

വൻകിട മുതലാളികെള ഊട്ടാൻേവണ്ടിയാണ് ഗവൺെമന്റു പണമിറക്കി വ്യവ

സായങ്ങളാരംഭിച്ചത് എന്നു േതാന്നിേപ്പാകും. േപരിന്ന് ഗവൺെമന്റിെന്റ ഒേന്നാ

രേണ്ടാ ഡയറക്ടർമാരുെണ്ടന്നതു ശരിയാണ്. വ്യവസായഡയറക്ടർ, വ്യവസായ

െസക്രട്ടറിഎന്നിവരാണ്ആസ്ഥാനമലങ്കരിക്കുന്നത്. അവർതെന്നയാണ് െപാതു

പണമിറക്കിയഎല്ലാസ്ഥാപനങ്ങളിേലയും ഗവൺെമന്റുപ്രതിനിധികൾ! ഇത്തരം

വ്യവസായങ്ങെളപ്പറ്റി പറയത്തക്കജ്ഞാനെമാന്നുമിെല്ലങ്കിലും ശരി, സിക്രട്ടറിേയ

റ്റിലുംഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിെന്റെഹഢാഫീസിലുംഎത്രതെന്നപണിത്തിരക്കുെണ്ടങ്കിലും

ശരി, വലിയ വലിയ വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുെട ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം േപറി നട

ക്കാൻ അവർക്കു യാെതാരു വിഷമവും കാണുന്നില്ല. ആ വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങ

ളിൽ തങ്ങൾ നടത്തുന്നഅത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങെളെന്താെക്കയാെണന്ന്

ഗവൺെമന്റിേന്നാ അസംബ്ളിേക്കാ റിേപ്പാർട്ടു സമർപ്പിക്കാെനാന്നും അവർ ബാ

ദ്ധ്യസ്ഥരുമല്ല. അവർസർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രന്മാരാണ് ! യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഗവൺെമ

ന്റിേന്റേയാ ജനങ്ങളുേടേയാ താൽപ്പര്യങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻേവണ്ടിയല്ല, കമ്പനിക

െള നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുതലാളികൾക്ക്ആവശ്യമായസഹായങ്ങളുംആനുകൂല്യങ്ങളും

ഗവൺെമന്റിൽനിന്ന് വാങ്ങിെക്കാടുക്കാൻേവണ്ടിയാണ് അവർ ഡയറക്ടർ പദവി

െയഅലങ്കരിക്കുന്നത്. അവരുെട നിർേദ്ദശമനുസരിച്ച് വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങെള

നിയന്ത്രിക്കുന്ന വൻകിട മുതലാളികൾക്ക് പ്രവർത്തനമൂലധനവും മറ്റു പലതരത്തി

ലുള്ള സഹായങ്ങളും സൗജന്യങ്ങളും വായ്പകളും നൽകാൻ ഗവൺെമന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചി

ട്ടുമുണ്ട്. െതാഴിലാളികൾ പണിെയടുക്കാൻമാത്രം!

േനരിട്ടുല്പാദനം നടത്തുന്നവരും വ്യവസായങ്ങളുെട ഉള്ളുകള്ളികളറിയുന്നവരു

മായ െതാഴിലാളികൾക്കാകെട്ട, മൂലധനരൂപീകരണത്തിന്നുേവണ്ടി ത്യാഗങ്ങളനു

ഭവിച്ച ജനങ്ങൾക്കാകെട്ട, വ്യവസായനടത്തിപ്പിൽ യാെതാരു പങ്കുമില്ല. 1954-55

െലഎസ്റ്റിേമറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ളസ്ഥാപനങ്ങളിെലങ്കിലും െതാഴി

ലാളികൾക്കു പ്രാതിനിധ്യം നൽകണെമന്ന് നിർേദ്ദശിക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, ആ

നിർേദ്ദശം ചവറുെകാട്ടയിെലറിയെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. 1957 ഏപ്രിലിൽ കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടെന െതാഴിലാളികൾ ഉൾെപ്പെടയു

ള്ള മാേനജ്െമന്റ ് കൗൺസിലുകൾ രൂപവല്ക്കരിക്കുെമന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്യുകയുണ്ടാ

യി. പേക്ഷ, െകാല്ലം ഒന്നു കഴിയാറായി. യാെതാന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഈസ്ഥിതി

യിൽ െപാതുപണംെകാണ്ടുനടത്തുന്നവ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പലകുംഭേകാ

ണങ്ങളും നടക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽഅതിലത്ഭുതെപ്പടാെനന്താണുള്ളത്?
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9 മാേനജിങ്ങ് ഏജൻസി

പ്രധാനെപ്പട്ട മിക്ക വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗവൺെമന്റിറക്കിയ മൂലധന

മാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. എന്നിട്ടും, ഗവൺെമന്റിന്നു പറയ

ത്തക്ക യാെതാരാദായവുമില്ല. പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും നഷ്ടമുണ്ടാവുകകൂടി െചയ്യു

ന്നു. പേക്ഷ, മാേനജിങ്ങ് എജൻസികൾക്ക് ഒരിക്കലും യാെതാരു നഷ്ടവും പിണ

യുന്നില്ല. പണെമാന്നുമിറക്കിയിട്ടിെല്ലങ്കിൽക്കൂടി അവർക്ക് േവണ്ടെതടുക്കാനുള്ള

സൗകര്യമുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി ഒപ്പിട്ടുവച്ചിട്ടുള്ള കരാറുകളനുസരിച്ച്, കമ്പനിക്കു ലാഭമായാ

ലും ശരി, നഷ്ടമായാലും ശരി, മാസംേതാറും വലിെയാരു സംഖ്യ കൃത്യമാെയടുത്തു

സമ്പാദിക്കാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ലാഭമുണ്ടാവുകയാെണങ്കിൽ അതിെന്റ

10 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത ഒരു പങ്ക് േവേറയും!

ഉദാഹരണത്തിന്ന്,ആലുവായിെല െഫർട്ടി�ലസർആൻഡ് െകമിക്കൽസി

െല മാേനജിങ്ങ്ഏജന്റായ േശഷസായിക്ക്പ്രതിഫലെമന്നേപരിൽ 1954-ൽ 18,000

ക. യും 1955-ൽ 1,55,047 ക. യും ലഭിച്ചു. എന്നുവച്ചാൽ ഒെരാറ്റ െകാല്ലംെകാണ്ട്

(1955) േശഷസായിക്ക് തങ്ങെളാട്ടാെകയിറക്കിയ മൂലധനത്തിെന്റ 250 ശതമാനം

പ്രതിഫലംകിട്ടി! മൂലധനത്തിെന്റ 63ശതമാനവുമിറക്കിയഗവൺെമന്റിന്ന് 14 െകാ

ല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ചില്ലിക്കാശുേപാലുമില്ല!

പാവെപ്പട്ട ആ മുതലാളിേയാടു ഗവൺെമന്റിന്നുള്ള ദയ ഇത്രയും െകാണ്ടവ

സാനിച്ചു എന്നു കരുേതണ്ട. ആലുവായിൽത്തേന്നയുള്ള േഫാറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസാ

ണ് എഫ്. എ സി. ടി. ക്കാവശ്യമായ വിറകും മറ്റും വില്ക്കുന്നത്. 20 ലക്ഷം ക. മൂ

ലധനമുള്ളഈസ്ഥാപനത്തിെന്റയും മാേനജിങ്ങ് എജൻസി േശഷസായിക്ക് വി

ട്ടുെകാടുത്തിരിക്കയാണ്. വിറകു വില്ക്കുന്ന മുതലാളിയും അതു വാങ്ങുന്ന മുതലാളിയും

ഒരാൾതെന്ന! േഫാറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസും ഒരു�പസേപാലും ഡിവിഡൻഡ് െകാടു

ക്കാത്തസ്ഥാപനമാെണങ്കിൽഅതിലത്ഭുതെപ്പടാനുേണ്ടാ?

നാട്ടുകാെര മുടിച്ചുെകാണ്ടും െപാതുമുതെലടുത്തു ധൂർത്തടിച്ചുെകാണ്ടും െകാള്ള

ലാഭമടിക്കാൻ വൻകിട മുതലാളികൾക്കു സൗകര്യം നല്കുന്നഈ ദുഷിച്ച മാേനജി

ങ്ങ് ഏജൻസി സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണെമന്ന് നമ്മുെട േദശീയ പ്രസ്ഥാന

വും േദശാഭിമാനികളായ ധനകാര്യ വിദഗ്ദ്ധന്മാരും വളെര മുമ്പു മുതല്ക്കുതെന്നആവ

ശ്യെപ്പട്ടു േപാന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പേക്ഷ, ഭരണാധികാരം കിട്ടിയേപ്പാൾ േകാൺഗ്രസ്

ഈ േദശീയാവശ്യെത്ത േതാട്ടിെലറിഞ്ഞു. പ്രത്യക്ഷമാേയാ പേരാക്ഷമാേയാ േസ്റ്റ

റ്റു മുതൽ െകാള്ളയടിക്കുന്ന മാേനജിങ്ങ് ഏജൻസി നിറുത്തലാക്കാൻ പറ്റിയ തര

ത്തിൽ കമ്പനി നിയമത്തിൽ േഭദഗതിവരുത്തണെമന്നാവശ്യെപ്പടുകയല്ല, ഗവൺ

െമന്റ് േനരിട്ടുനടത്തുന്ന വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങെളേപ്പാലും സ്വകാര്യ മുതലാളികളു

െട മാേനജിങ്ങ് ഏജൻസിക്ക് വിട്ടുെകാടുക്കാനാേലാചിക്കുകയാണ് േകരളത്തിെല

േകാൺഗ്രസ് ഭരണാധികാരികൾ െചയ്തത്. ഇത് െവറുെമാരാേരാപണമല്ല; ജീവനു

ള്ള വാസ്തവമാണ്. ഇതു െതളിയിക്കാൻ േരഖകളുണ്ടുതാനും. പേക്ഷ, േകാൺഗ്രസി

െന്റ നിർഭാഗ്യത്തിന്ന് േകരളത്തിൽ പുതിെയാരു ഭരണമാവിർഭവിച്ചു.

10 ഗവൺെമന്റു നടത്തുന്നവ്യവസായങ്ങളുെടസ്ഥിതി

ഇപ്പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ളവയും ഗവൺെമന്റുതെന്ന േന

രിട്ടു നടത്തുന്നവയുമായ വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുെടസ്ഥിതി തൃപ്തികരമാെണന്നാ

േണാ? ഒരിക്കലുമല്ല. ഗവൺെമന്റു മാേനജ് െചയ്യുന്ന വ്യവസായങ്ങളും ആദായ



40 അദ്ധ്യായം 3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!

കരമായിട്ടല്ല നടക്കുന്നത്. പലതിലും നഷ്ടമാണ്. അപൂർവ്വം ചിലതിൽ മാത്രമാ

ണ് തുച്ഛമായ തുകമിച്ചം വരുന്നത്. ട്രാവൻകൂർ റബർ വർക്സിെന്റ കാര്യം മുകളിൽ

പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 14 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ള കുണ്ടറ െസറാമിക്ക്

ഫാക്ടറി നഷ്ടത്തിലാണു നടക്കുന്നത്. ചില വ്യവസായങ്ങളിൽ തുച്ഛമായ ലാഭം

കാണുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, കണക്കുകൾ കണ്ടു കണ്ണുമഞ്ഞളിേക്കണ്ടതില്ല. 4.5 ലക്ഷം

ക. മൂലധനമുള്ള ഗവൺെമന്റ് ഓയിൽ ഫാക്ടറിയിൽ 1956-57-ൽ 30,000 ക. ലാഭമു

ണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, അേതെകാല്ലംതെന്ന ചില യേന്ത്രാപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ

േവണ്ടി 30,000 ക. െചലവിട്ടിട്ടുമുണ്ട്. �പ്ലവുഡ് ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും ലാഭകരമായ

ഒരു വ്യവസായമാണ്. എങ്കിലും 12 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ള പുനലൂരിെല �പ്ലവുഡ്

ഇൻഡസ്ട്രീസിന്ന് 1955-56-ൽ 90,000-ൽ ചില്വാനം ക. മാത്രമാണ് ലാഭമുണ്ടായത്.

മറ്റു വ്യവസായങ്ങളുെടസ്ഥിതിയും വളെരെയാന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല.

ഗവൺെമന്റുവക വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉല്പാദനക്കഴിവു മുഴുവൻ ഉപേയാഗിക്ക

െപ്പടുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, �പ്ലവുഡ് വ്യവസായത്തിന്ന് െകാല്ലത്തിൽ 36

ലക്ഷം ചതുരശ്രഅടി�പ്ലവുഡ് നിർമ്മിക്കാനുള്ളകഴിവുണ്ട്. എന്നാൽ, 1952-53-ൽ

കഴിവിെന്റ 50 ശതമാനവും 1953-54-ൽ 30 ശതമാനവും 56-57-ൽ 64 ശതമാനവും മാ

ത്രമാണ് ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടത്. റബർ വർക്സിന്നു ദിവസത്തിൽ 5000 ക. വിലയുള്ള

2 ടൺ സാമഗ്രികൾ (െകാല്ലത്തിൽ 25,00,000 റാത്തൽ) ഉല്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവു

ണ്ട്. പേക്ഷ, അതു മുഴുവനും ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നില്ല. െസറാമിക്സിൽ ഉല്പാദനം

കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരികയാണ്. മിക്ക വ്യവസായങ്ങളിലും വികസനപരിപാടിക

ളുെട േപരിൽ വമ്പിച്ച തുകകൾ െചലവാക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും ആ േതാതനുസരിച്ച്

ഉല്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല.

ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിന്നുള്ളഏർപ്പാട് കൂടുതൽഅനാഥമാണ്. ഉദാഹര

ണത്തിന്ന്, േകാഴിേക്കാെട്ട േകരളാ േസാപ്പ് ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടിൽ താരതേമ്യന ഉയർന്ന

നിലവാരത്തിലുള്ള േസാപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, േകരളത്തിെല ഒരു പട്ട

ണത്തിലും ആ േസാപ്പു വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല. വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് ലിവർ ബ്രേദഴ്സിെന്റ

യും ടാറ്റയുേടയും േസാപ്പുകളാണ്. െഫർട്ടി�ലസറുെട കാര്യം എടുക്കുക. േകരള

ത്തിെല കൃഷിക്കാർക്കു വളം ആവശ്യമുണ്ട്. പേക്ഷ, വാങ്ങാൻേപായാൽ കിട്ടില്ല.

അേത സമയത്തുതെന്ന െഫർട്ടി�ലസർ കമ്പനിക്കാർ േകരളത്തിെല വളവിതര

ണത്തിെന്റേപരിൽ ടെണ്ണാന്നിന് 25 ക. കണ്ട് എഴുതിവാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാണറിയു

ന്നത്. പേക്ഷ, േകരളത്തിൽ എവിെടയാണവർ വില്ക്കുന്നത്? കരിഞ്ചന്തയിൽ മാ

ത്രമാെണന്നാണു സംസാരം. മീെനണ്ണയുെട സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. അതു േമ

ത്തരം എണ്ണയാെണന്നുസർട്ടിഫിക്കറ്റുണ്ട്. പേക്ഷ, അതു “പ്രി��ബ്” െചയ്യാൻ

േഡാക്ടർമാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അേതസമയത്തുതെന്ന േകരളത്തിന്നുപുറത്തുള്ളകമ്പ

നിക്കാരുെട ഇത്രതെന്ന ഗുണമില്ലാത്തഎണ്ണഇവിെട ടിൻകണക്കിനു ചിലവാക്കു

ന്നുമുണ്ട്. ഡിസ്റ്റ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാരായി സ്വകാര്യമുതലാളികെള നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അതിരുകവിഞ്ഞ കമ്മീഷനാണവർക്കു നല്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, ട്രാവൻകൂർ

റബർ വർക്സിെന്റ ഉല്പന്നങ്ങളുെട വിതരണക്കാരായ അേസാഷിേയറ്റഡ് എൻജിനീ

യറിങ്ങ് േകാർപേറഷന്നുെകാടുക്കുന്നകമ്മീഷൻ 33 1/3 ശതമാനമാണ്. �പ്ലവുഡ്

ഫാക്ടറിയിെല ഉല്പന്നങ്ങളുെട സിംഹഭാഗവും കണ്ണൻേദവൻ കമ്പനിക്കാർക്കു ചുരു

ങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വില്ക്കുകയാണ്. വിതരണത്തിെല തട്ടിപ്പിെന്റ േതാതു വ്യക്തമാക്കാൻ

ഒരുദാഹരണം പറയാം. കളിമൺ വ്യവസായത്തിെല ഉല്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ

അടുത്തകാലംവേരയും തിരുവനന്തപുരം, െകാല്ലം, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, എറണാകുളം
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തുടങ്ങിയ 8 പ്രധാന േകന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗവൺെമന്റുവക വില്പനഡിേപ്പാകൾ ഉണ്ടായി

രുന്നു. അതുകൾവഴിയായി 1955 ജനുവരി മുതൽ 15 മാസം െകാണ്ട് 1 1/2 ലക്ഷം ക.

യിലധികം വിലപിടിച്ച ചരക്കുകൾ വിറ്റുതീർത്തു. വിറ്റുകിട്ടിയ തുകയുെട 26 1/2 ശത

മാനം മാത്രേമ ഡിേപ്പാ െചലവുകൾക്കുേവണ്ടി വന്നിരുന്നുള്ളു. എന്നിട്ടും േകാൺഗ്ര

സ് ഗവൺെമന്റ് 1956 മാർച്ചിൽ ഡിേപ്പാകൾ നിറുത്തലാക്കുകയും വില്പന മുഴുവൻ

ബാവാ ഏജൻസിെയ ഏല്പിച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു. ബാവായുെട കമ്മീഷൻ 35

ശതമാനമാണ് !

വിതരണം നടത്തുന്നസ്വകാര്യഏജൻസികൾതങ്ങേളെറ്റടുക്കുന്നചരക്കുകൾ

ക്ക് െസക്യൂരിറ്റി െകാടുക്കുക എന്ന ഏർപ്പാടില്ല. എത്ര വിറ്റുതീർക്കണെമന്ന നിബ

ന്ധനയുമില്ല. അവരുെട ഓർഡറനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ചരക്കുകൾ വില്ക്കാെത

െകട്ടിക്കിടന്നാൽ നഷ്ടം സഹിേക്കണ്ടതു ഗവൺെമ്മന്റാണ്. തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിട്ടു

ള്ള അതിരുകവിഞ്ഞ സൗജന്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളുമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് ഈ

വിതരണകാർക്കു ഗവൺെമന്റു ഫാക്ടറികളിെല ഉല്പാദനേത്തയും ചരക്കുകളുെട

വിലേയയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നുഎന്നതാണ് വാസ്തവം.

ചീഫ് സിക്രട്ടറി െചയർമാനും �ഫനാൻസ് സിക്രട്ടറി, ഡവലപ്പ്െമന്റ് സിക്ര

ട്ടറി, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചീഫ് എൻജിനിയർ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ്

േകാേമഴ്സ്, േലബർ കമ്മീഷണർ എന്നീ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ അംഗങ്ങളുമായുള്ള ഒരു

മാേനജ്െമന്റ ് േബാർഡാണ് ട്രാവൻകൂർ റബർ വർക്സ്, ട്രാവൻകൂർ മിനറൽ കൺ

േസൺസ്, െസറാമിക്ക് ഫാക്ടറി, ട്രാവൻകൂർ�പ്ലവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഷാർക്ക്ലി

വർഓയിൽഫാക്ടറിഎന്നീ 5 വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങെള േമൽേനാട്ടം െചയ്യുന്നത്.

മറ്റു പലതരം േജാലികളുേടയും കൂട്ടത്തിൽവ്യവസായങ്ങളുെട േമൽേനാട്ടവുംഅവര

ങ്ങെന െകാണ്ടുനടത്തുന്നു. േബാർഡിെന്റ സിക്രട്ടറിേപാലും വ്യവസായ നടത്തിപ്പി

ന്നു മാത്രമായി പ്രേത്യകം ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥനല്ല; കൃത്യാന്തരബാഹു

ല്യമുള്ള കേമ്മഴ്സ്യൽഅക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ്ആഡിറ്റ് ഓഫീസറാണ് !

ഓേരാ ഫാക്ടറിയിലും വലിയ ശമ്പളക്കാരായ ജനറൽ മാേനജരും മാേനജർ

മാരും മറ്റുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുമുണ്ട്. അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യവസായങ്ങളുെട

േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നത്. െതാഴിലാളികൾേക്കാ സ്റ്റാഫിേന്നാ മാേനജുെമന്റിൽ

യാെതാരു പങ്കുമില്ല. അവർ പണിെയടുക്കാൻ മാത്രമുള്ളവരാണ് !

11 നിലവിലുള്ള വ്യവസായങ്ങെള രക്ഷിക്കുക

വ്യവസായവല്ക്കരണപരിപാടികൾനടപ്പിലാക്കാൻഗവൺെമന്റുംജനങ്ങളുംആേവ

ശേത്താെട പരിശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. വ്യാവസായിക

പുേരാഗതികൂടാെത, പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന േകരളെത്തഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കാ

നും െതാഴിലില്ലായ്മെയ്ക്കാരു പരിഹാരം കാണാനും ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർ

ത്താനും സാധിക്കുകയില്ല. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് േകരളത്തിെന്റ നിസ്തുലമായ

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങേളയും െകല്പുറ്റ മനുഷ്യാധ്വാനേത്തയും േവണ്ടേപാെല ഉപേയാ

ഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് പുതിയ പുതിയ വ്യവസായങ്ങളാരംഭിക്കണെമന്ന് ഓേരാ

ജില്ലയിേലയും ഉൽബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾ മുറവിളികൂട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ, െപാതുപണംെകാണ്ടു നടത്തെപ്പടുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ ജനങ്ങളു

െട നന്മയ്ക്കല്ല, ഒരുപിടി മുതലാളികളുെട അനിയന്ത്രിതമായ ലാഭെക്കാള്ളയ്ക്കാണ്

ഉപകരിക്കുന്നെതങ്കിൽ വ്യവസായവല്ക്കരണം വിജയിക്കുെമന്നതിന്നുറെപ്പന്താണ്?

ഉള്ള വ്യവസായങ്ങെള നന്നാക്കാൻ കഴിയിെല്ലങ്കിൽ പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ
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വിജയിക്കുേമാ? അതുെകാണ്ട്, വ്യവസായവല്ക്കരണത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത പടിെയ

ന്നനിലയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള വ്യവസായങ്ങെള, പ്രേത്യകിച്ചും െപാതുപണംെകാണ്ടു നട

ത്തെപ്പടുന്ന വ്യവസായങ്ങെള, െകാള്ളലാഭക്കാരായ വൻകിട മുതലാളികളുെട

പിടിയിൽനിന്നു േമാചിപ്പിക്കുകയും അവെയ ഒരുറച്ച അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃസം

ഘടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുകയാണാവശ്യം. ഒരു െസ്പഷ്യൽഡയറക്ടരുെട പുതിെയാരു

തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ഇതു സാധിക്കുകയില്ല. ഇതു സാധിക്കണ

െമങ്കിൽ താേഴ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാലുള്ള ചില പ്രാേയാഗിക നിർേദ്ദശങ്ങൾ

അടിയന്തിരമായി നടപ്പിൽവരുത്തിേയ മതിയാവൂ.

12 ചില നിർേദ്ദശങ്ങൾ

1. ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ളവയും ഗവൺെമന്റു മാേനജുെചയ്യുന്നവയും െഷയറുകളാ

േയാ വായ്പയാേയാ ഗവൺെമന്റിെന്റ പണമിറക്കിയിട്ടുള്ളവയുമായ എല്ലാ

വ്യവസായങ്ങളുേടയും ഉല്പാദനം, സാേങ്കതികരീതി, വിതരണം, വില്പന, ഉപ

കരണങ്ങളും അസംസ്കൃത സാമഗ്രികളും മറ്റും വാങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം, നിയന്ത്ര

ണത്തിെന്റ സ്വഭാവം, ഗവൺെമന്റിെന്റ പണമുപേയാഗിക്കുന്ന രീതി മുതലാ

യവേയപ്പറ്റിെയല്ലാംസമഗ്രമായി പഠിച്ച് പ്രസ്തുതവ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുെട

ഉല്പാദനക്കഴിവുകെളപൂർണ്ണമായി ഉപേയാഗിക്കാനുംഅവെയഏറ്റവുംആദാ

യകരമായി നടത്താനും പറ്റിയ നിർേദ്ദശങ്ങൾ മൂന്നു മാസത്തിന്നുള്ളിൽസമർ

പ്പിക്കാൻ െതാഴിലാളിപ്രതിനിധികളും വ്യവസായികളും ജനപ്രതിനിധികളും

സാേങ്കതിക വിദഗ്ദ്ധന്മാരുമുൾെപ്പെടയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിെയ നിയമിക്കുക.

2. വിേദശമൂലധനത്തിെന്റ ചൂഷണെത്ത കടിഞ്ഞാണിടാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ

നികുതിനയം പരിഷ്കരിക്കുകയും ഭരണഘടനാവിേധയമായ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളുപ

േയാഗിക്കുകയും െചയ്യുക. വിേദശേത്താട്ടങ്ങെള േദശസാല്ക്കരിക്കാനും വിേദശ

വ്യാപാരം േസ്റ്ററ്റിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും നടപടികെളടുക്കുക.

3. മാേനജിങ്ങ് ഏജൻസി സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഗവൺെമന്റു നിലവാ

രത്തിൽആവശ്യമായ നടപടികെളടുക്കുക.

4. ഗവൺെമന്റു മൂലധനമിറക്കിയിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം

ലഭിക്കത്തക്കവിധം ഡയറക്ടർ േബാർഡുകളിൽ ഗവൺെമന്റു പ്രതിനിധിക

ളുെട എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഡയറക്ടർ േബാർഡുകളിൽനിന്ന് വ്യവസായ

സിക്രട്ടറി, വ്യവസായഡയറക്ടർ മുതലായ ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവികെള നീക്കം

െചയ്ത്, വ്യവസായങ്ങളുെട നടത്തിപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിവും പരിചയവുമു

ള്ളവെര നിയമിക്കുക. (ഇത് ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്കും

ബാധകമാക്കണം). ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള ഡയറക്ടർമാർ തങ്ങളുെട പ്ര

വർത്തനങ്ങേളപ്പറ്റി ആറുമാസത്തിെലാരിക്കൽ ഗവർെമ്മന്റിന്നു റിേപ്പാർട്ടു

സമർപ്പിക്കുകയും ആ റിേപ്പാർട്ട് അസംബ്ളിയുെട അംഗീകാരത്തിന്നു വയ്ക്കുക

യും െചയ്യുക.

5. വ്യവസായങ്ങളുെട നടത്തിപ്പിൽ, വരവുെചലവുകളും മറ്റു പണമിടപാടുകളുമുൾ

െപ്പെടയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുേടയും നിയന്ത്രണത്തിൽ െതാഴിലാളി പ്രതിനി

ധികൾക്കുകൂടി പങ്കനുവദിക്കുക. ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള വ്യവസായസ്ഥാപ

നങ്ങളിെല ഡയറക്ടർമാരിൽ മൂന്നിെലാരുഭാഗം െതാഴിലാളികളും മൂന്നിെലാ

രുഭാഗം ജനപ്രതിനിധികളും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഗവൺെമന്റുേദ്യാഗസ്ഥന്മാ

രുമായിരിക്കണെമന്നു നിഷ്കർഷിക്കുക.



െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ IX 43

6. കഴിഞ്ഞ ആറു െകാല്ലക്കാലത്ത് സ്വകാര്യ മുതലാളികൾക്കു വായ്പകളും മറ്റു

സഹായങ്ങളും നല്കിയരീതിേയപ്പറ്റി അേന്വഷണം നടത്തുകയും െപാളിഞ്ഞ

വേയാ െപാളിയാറായവേയാ ആയ വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവയർ

ഹിക്കുന്നതിലുമധികം പണം െകാടുക്കുകയുംഅങ്ങെന െപാതുമുതൽ ധൂർത്ത

ടിക്കുകയും െചയ്തതിന്ന് ആരാണുത്തരവാദിെയന്നു കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുെട

േപരിൽ കർശനമായ നടപടിെയടുക്കുകയും െചയ്യുക. െപാതുഖജാനയിൽനി

ന്ന് നല്കെപ്പടുന്ന വായ്പകളും മറ്റു സഹായധനങ്ങളും ദുരുപേയാഗെപ്പടാതിരി

ക്കാനാവശ്യമായ കരുതൽ നടപടികെളടുക്കുകയും നിയന്ത്രണങ്ങേളർെപ്പടു

ത്തുകയും െചയ്യുക.

7. വിതരണം, വില്പന, അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളും മറ്റും വാങ്ങൽ മുതലായവയിൽ

നിലനില്ക്കുന്ന കുംഭേകാണങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുകയും ഉല്പാദനവും വില്പനയും കൂ

ടുതൽഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനാവശ്യമായ നടപടികെളടുക്കുകയും െചയ്യുക.

8. ഉല്പാദനംവർദ്ധിപ്പിക്കാനുംഅങ്ങെനവ്യവസായങ്ങെളഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും

െതാഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രേചാദനം നല്കിെക്കാണ്ട് വ്യവസായ സമാധാ

നം നിലനിറുത്തുക.

നവയുഗം വ്യവസായപതിപ്പ് 1958



4
വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര

1958 ഡിസമ്പർ 4-ാംനു ബാംഗ്ളുരിൽവച്ച് ഇന്ത്യയിെല വത്തിക്കാൻ അംബാസ

ഡറായ േമാസ്റ്റ് റവറന്റ് േജംസ് േറാബട്ട് േനാക്സിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ കേത്താ

ലിക്കാബിഷപ്പുമാരുെട ഒരു സേമ്മളനം കൂടുകയുണ്ടായി. മതപരമായ കാര്യങ്ങ

െളപ്പറ്റിേയാ പള്ളിവക കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ അവർെക്കാന്നും ആേലാചിക്കാ

നുണ്ടായിരുന്നില്ല. േകരളത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന മറിച്ചിടാനുള്ള

“ഭൗതികവും ആത്മീയവു”മായ മാർഗ്ഗങ്ങെളപ്പറ്റിയാണ് സേമ്മളനം ഗൗരവമാ

യി ആേലാചിച്ചത്. “അമ്പതു മണിക്കൂർ േനരെത്ത ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ, ഇന്ത്യയി

െല കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിപത്തിെനപ്പറ്റിയുള്ള-പ്രേത്യകിച്ചു േകരളേസ്റ്ററ്റിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ്

വിപത്തിെനപ്പറ്റിയുള്ള-റിേപ്പാർട്ടുകൾ പര്യാേലാചിക്കാനാണ് സേമ്മളനം അധി

കസമയവും വിനിേയാഗിച്ചത്. േകരളവിദ്യാഭ്യാസബില്ലിൽ സേമ്മളനം ആശങ്ക

പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതിെന നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും െചയ്തു”. (ഇന്ത്യൻ

എക്സ്പ്രസ്സ്, ഡിസ. 5) “േകരളത്തിെലസ്ഥിതിഗതികെളപ്പറ്റി സേമ്മളനം പര്യാേലാ

ചിക്കുകയുണ്ടായി. കമ്യൂണിസെത്ത എതിർത്തു േതാല്പിക്കുവാനുള്ള പല നിർേദ്ദശ

ങ്ങളും ചർച്ചെചയ്യെപ്പട്ടു”. (ഹിന്ദു, സിസ. 6.)

1 മതവിശ്വാസെത്തചൂഷണം െചയ്യുന്നു

മാർപ്പാപ്പാതിരുേമനിയുെട അനുഗ്രഹേത്താടുകൂടി േകരളത്തിെല വ്യവസ്ഥാപിത

ഗവൺെമന്റിെനതിരാതി പുതിെയാരു സമരം നടത്തെപ്പടുെമന്നതിെന്റ മുന്നറിയി

പ്പായിരുന്നു അത്. മിഷ്യനറിപ്രവർത്തനങ്ങൾെക്കന്നും പറഞ്ഞ് അേമരിക്കയിെല

ധനാഢ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിെല കേത്താലിക്കാപ്പള്ളികൾക്ക് പ്രതിവർഷം നൽകുന്ന

പത്തുേകാടി ഉറുപ്പിക എങ്ങിെന വിനിേയാഗിക്കെപ്പടുന്നുഎന്നതിെന്റ ഒരു സൂചന

യായിരുന്നുഅത്.

വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ബാംഗ്ളൂർ സേമ്മളന

ത്തിെന്റ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുേത്തണ്ടെതങ്ങിെനെയന്നാേലാചിക്കാൻേവ

ണ്ടി 1959 മാർച്ച 18-ാം നു എറണാകുളത്തുവച്ച് കേത്താലിക്കാ�വദികേമലദ്ധ്യക്ഷ

ന്മാരുെട ഒരു േകാൺഫ്രൻസ് വിളിച്ചുകൂട്ടെപ്പട്ടു. ആ േകാൺഫ്രൻസിൽവച്ചാണ്

േകരളത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന മറിച്ചിടാനുള്ള പുതിെയാരു സമര

പരിപാടിയുെട വിശദാംശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കെപ്പട്ടത്. “വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തുനിന്നും
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�പ്രവറ്റ് ഏജൻസികെള നിഷ്ക്കാസനം െചയ്യുന്നതിന് കരുതിക്കൂട്ടി തികച്ചുംഅസ്വീ

കാര്യങ്ങളായ വ്യവസ്ഥകേളാടുകൂടിയാണ് േകരള വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ല് നിയമമാക്കി

യിരിക്കുന്നത്”. എന്ന മുഖവുരേയാടുകൂടി പ്രസ്തുത േകാൺഫ്രൻസ് പാസ്സാക്കിയ

പ്രേമയത്തിൽ കേത്താലിക്കേരാടായി ഇങ്ങിെനആഹ്വാനം െചയ്യുകയുണ്ടായി:

“ഗവൺെമന്റ്ഈബില്ല് പ്രസിദ്ധംെചയ്തനാൾമുതൽനമ്മുെട ജനങ്ങൾനടത്തിയ

മഹത്തായ പ്രേക്ഷാഭണം അത്യധികം ചാരിതാർത്ഥ്യേത്താടുകൂടി ഞങ്ങൾഈയ

വസരത്തിൽസ്മരിയ്ക്കുന്നു. ഇേതവെര പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളഊർജ്ജെത്തആവശ്യമായ

പ്രവർത്തനപരിപാടികൾ തുടേരണ്ടതും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള യത്നങ്ങൾ

ദ്വിഗുണീഭവിപ്പിേയ്ക്കണ്ടതുമാെണന്ന് ആവർത്തിച്ച് അനുസ്മരിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് ഈയവ

സരം വിനിേയാഗിച്ചുെകാള്ളുന്നു…ഈ സാഹചര്യത്തിൽ േകരളവിദ്യാഭ്യാസനിയ

മത്തിെല ഉപദ്രവകരങ്ങളായ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റിക്കിട്ടുന്നതിന്ന് ഇതരസമുദായങ്ങ

േളാടു സഹകരിച്ച് ആവശ്യമായഎല്ലാ നടപടികളും നമ്മുെട ജനങ്ങൾ�കെക്കാ

ള്ളണെമന്ന് ഞങ്ങൾആഹ്വാനം െചയ്യുന്നു”.

— (ദീപിക, മാർച്ച് 20)

കേത്താലിക്കാ�വദികേമലദ്ധ്യക്ഷന്മാർപുേരാഗതിെയ്ക്കതിരായതങ്ങളുെട കു

രിശുയുദ്ധമാരംഭിച്ചത് ഇേന്നാ ഇന്നെലേയാ അല്ല. െപാതുതിരെഞ്ഞടുപ്പുകാലത്ത്

കമ്യൂണിസ്റ്റ്സ്ഥാനാർത്ഥികെള േതാല്പിയ്ക്കാൻേവണ്ടി അവർആവുന്നെതാെക്ക െച

യ്തുേനാക്കി. കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ ജയിച്ചാൽ മതവും പള്ളിയും അപകടത്തിലാവുെമന്ന

പച്ചക്കളവുപറഞ്ഞ് അവർ കേത്തലിക്കാബഹുജനങ്ങെള സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങളു

െട പിന്നിൽ അണിനിരത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങെള അവർ േകാൺഗ്ര

സ്സിെന്റതിരെഞ്ഞടുപ്പാപ്പീസ്സുകളാക്കി മാറ്റി. അൾത്താരകെളഅവർതിരെഞ്ഞടുപ്പു

പ്ലാറ്റ്േഫാറങ്ങളാക്കിയുപേയാഗിച്ചു. ജനങ്ങളുെട മതേബാധെത്ത സങ്കുചിതമായ

രാഷ്ട്രീയതാല്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അവർ ചൂഷണം െചയ്തു. പേക്ഷ, ഫലമുണ്ടായില്ല.

മതത്തിേന്നാ പള്ളിേയ്ക്കാ എതിരായ യാെതാരു പരിപാടിയും തങ്ങൾക്കിെല്ലന്നും

മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുെടെയന്നേപാെല കേത്താലിക്കാബഹുജനങ്ങളുേടയും സാമൂ

ഹ്യസാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ് തങ്ങൾ നിലെകാള്ളുന്നെതന്നും കമ്യൂണി

സ്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ േവാട്ടർമാേരാടു തുറന്നു പറഞ്ഞു. നുണയല്ല, സത്യമാണ്,

ഒടുവിൽ വിജയിച്ചത്. കേത്താലിക്കാ േകന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നുേപാലും ധാരാളം േവാട്ടു

കൾ േനടിെക്കാണ്ട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അസംബ്ളിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം സമ്പാദിച്ചു.

വിവിധസമുദായങ്ങളിലും വിവിധമതങ്ങളിലും െപട്ട ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ മർദ്ദിതജ

നവിഭാഗങ്ങളുെട പിന്തുണേയാടും അനുഗ്രഹേത്താടുംകൂടി 1957 ഏപ്രിൽ 5-ാം നു

േകരളത്തിലാദ്യമായി ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ രൂപവൽക്കരിയ്ക്കെപ്പട്ടു.

പേക്ഷ, ജനങ്ങളുെട വിധിെയ മാനിയ്ക്കാൻ കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിേമധാവികൾ

തയ്യാറായില്ല. അവർ തങ്ങളുെട എതിർപ്പുകൾ പിേന്നയും തുടർന്നു. മതപരമായ

സ്വാധീനശക്തിയുംസമ്മർദ്ദങ്ങളുമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട്അവർകേത്താലിക്കാബഹു

ജനങ്ങെള കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായി തിരിച്ചുവിട്ടു.

2 മന്നത്തുപത്മനാഭെന്റ തകിടം മറിച്ചിൽ

അങ്ങിെനയിരിയ്ക്കുേമ്പാഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസബിൽ വന്നത്. കേത്താലിക്കരുൾെപ്പ

െടയുള്ള അദ്ധ്യാപകന്മാെര അടിമത്തത്തിൽനിന്നു േമാചിപ്പിയ്ക്കാനും അവരുെട

അന്തസ്സുയർത്താനുമുതകുന്ന ഒരു ബില്ലായിരുന്നു അത്. എന്നിട്ടും പള്ളിേമധാവി

കൾഅതിെനഎതിർക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ബില്ലിെന്നതിരായിഅവർ ഒരു വലിയ
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പ്രേക്ഷാഭമഴിച്ചുവിട്ടു. പേക്ഷ, അെതാെരാറ്റെപ്പട്ട പ്രേക്ഷാഭമായിരുന്നു. ഇന്ന് കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിന്നും എതിരായി സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു

നടക്കുന്ന ശ്രീ. മന്നത്തു പത്മനാഭൻേപാലും ബിൽവിരുദ്ധപ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റ യാ

ഥാർത്ഥ്യങ്ങെളതുറന്നുകാണിയ്ക്കാൻമുേന്നാട്ടുവരികയുണ്ടായി. 1957ആഗസ്റ്റ് 27-ാംനു

പത്രപ്രതിനിധികൾക്കുനൽകിയ ഒരഭിമുഖസംഭാഷണത്തിൽഅേദ്ദഹം ഇങ്ങിെന

പ്രസ്താവിച്ചു.

“കൃസ്ത്യാനികളിൽ നെല്ലാരു പങ്ക് ഈബില്ലിെന അനുകൂലിയ്ക്കുന്നവരുെണ്ടന്ന് പത്ര

റിേപ്പാർട്ടുകളിൽനിന്നുധരിയ്ക്കാൻകഴിയും. എത്രേയാഅധികംഅദ്ധ്യാപകന്മാർകൃ

സ്ത്യാനികളിലുണ്ട്. സ്വരക്ഷെയ കരുതിെയങ്കിലും അവർ ഇതിെന അനുകൂലിയ്ക്കാതി

രിയ്ക്കുേമാ? കൃസ്ത്യൻസമുദായത്തിൽ നീതിേബാധമുള്ളവർ എത്രേയാ അധികമുണ്ട്.

അവരാരുംഈപ്രേക്ഷാഭണത്തിെന്റ പിന്തുണക്കാരാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഈ

പ്രേക്ഷാഭണം മുഴുവൻ പള്ളിയിൽനിന്നു വരുന്നതാണ്. ഈ തവണഅവർ അത്

ഒളിച്ചുവച്ചിട്ടിെല്ലന്ന് സേന്താഷസേമതം സമ്മതിയ്ക്കാം. ബിഷപ്പന്മാരും പാതിരിമാ

രുമാണ്ഈപ്രേക്ഷാഭണത്തിെന്റ ജീവനും ഉടലും. കേത്താലിക്കരുെടആർച്ച്ബി

ഷപ്പന്മാരും ബിഷപ്പന്മാരും ഉൾെപ്പെട പതിന്നാല് ആത്മീയഗുരുക്കന്മാർ ഒരുമിച്ചു

കൂടി െചയ്ത തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പണപ്പിരിവു നടത്തുന്നതും

പ്രേക്ഷാഭണവഹ്നിയ്ക്കു തീ െകാളുത്തിയതുംഅതിെന ഇന്നെത്തമട്ടിൽ കത്തിആളി

യ്ക്കുന്നതും…”
— (േദശബന്ധു 1957 ആഗസ്റ്റ് 28)

ഗവൺെമന്റിെനതിരായിസമരം െചയ്യുന്നവർക്ക് താെഴ െകാടുത്തസന്ദർേഭാ

ചിതമായ ഒരു താക്കീതും അേദ്ദഹം നൽകുകയുണ്ടായി:

“എന്തായാലും ബിൽ പാസ്സാകുകിെല്ലന്ന് ഇതുവെര പറഞ്ഞവർ പാസ്സായാലും നട

പ്പിൽ വരികയിെല്ലന്ന് പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമം നടപ്പിൽ

വരുത്താൻ കഴിയാത്ത ശക്തിഹീനമായ ഒരു ഗവൺെമന്റും നിലനില്ക്കാൻ േപാകു

ന്നില്ല. ഇന്നെത്ത ഗവൺെമന്റ് ഇതു പാസ്സാക്കുെമങ്കിൽഅതു നടപ്പിൽ വരുത്തുക

യും െചയ്യും. അത്രബഹുജനപിന്തുണയുംന്യായവുംഈബില്ലിനുണ്ട്. അസമാധാന

മുണ്ടാക്കുന്നനിഷ്ഫലമായഈഭീഷണി ഇനിെയങ്കിലും നിറുത്തിെവയ്ക്കണെമന്നാണ്

എെന്റഅഭിപ്രായം”.

— (േദശബന്ധു,ആഗസ്റ്റ് 28)

പേക്ഷ, ശ്രീ.മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞത് 1957 ആഗസ്റ്റിലാണ്.

അതിന്നുേശഷമാണ് േകരളത്തിെല വിവിധമതങ്ങളിലും വിവിധ സമുദായങ്ങളിലു

മുൾെപ്പട്ട ഭൂപ്രഭുക്കന്മാെര അമ്പരപ്പിച്ച ചില പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുണ്ടായത്.

കമ്യൂണിസ്റ്റ്ഗവൺെമന്റ് തിരെഞ്ഞടുപ്പുകാലത്തു െചയ്ത തങ്ങളുെട പ്രതിജ്ഞകൾ

നിറേവറ്റാൻ േവണ്ടി ഒരു കാർഷികബന്ധബിൽഅസംബ്ളിയിലവതരിപ്പിയ്ക്കുകയും

അതിെന ഒരുസിലക്ട് കമ്മിറ്റിയ്ക്കയയ്ക്കുകയും െചയ്തു.

മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽെപട്ട കൃഷിക്കാരുെടെയന്നേപാെലത്തെന്ന നായർസ

മുദായത്തിൽെപട്ട കൃഷിക്കാരുേടയും ഉത്തമ താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള

ഒരു ബില്ലാണത്. പേക്ഷ, ശ്രീ മന്നത്തുപത്മനാഭൻ മർദ്ദനങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുമനുഭ

വിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ നായന്മാെരയല്ല. നിലമുടമസ്ഥന്മാരും നായന്മാരുൾ

െപ്പെടയുള്ളആയിരമായിരം കൃഷിക്കാെര ചൂഷണംെചയ്തുജീവിക്കുന്നവരുമായ ഒരു

പിടി നായർപ്രമാണികെള മാത്രമാണ് പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ടാണ്

ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള കൃഷിക്കാരുെട രക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി െകാണ്ടുവരെപ്പട്ട കാർഷിക
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ബന്ധബിൽ മന്നത്തു പത്മനാഭെന ശുണ്ഠിപിടിപ്പിക്കുകയും വിറളിെയടുപ്പിക്കുകയും

െചയ്തത്. അതുെകാണ്ടാണേദ്ദഹം വിദ്യാഭ്യാസബിൽ വിരുദ്ധപ്രേക്ഷാഭക്കാലത്തു

െചയ്ത സ്വന്തം പ്രസ്താവനകെളേപ്പാലും പിച്ചിചീന്തിെക്കാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺ

െമന്റിെന്നതിരായി യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പട്ടത്.

3 മതത്തിേന്റയും സമുദായത്തിേന്റയും േപരിൽ

ഇതുതെന്നയായിരുന്നു കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിേമധാവികളുേടയും ആവശ്യം. ‘ഇതര

സമുദായങ്ങേളാടു സഹകരിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ �കെക്കാള്ളാ’ൻ തീ

രുമാനിച്ചു �വദികേമലദ്ധ്യക്ഷന്മാർ തങ്ങെള ഇേതവെര എതിർത്തുേപാന്ന മന്ന

ത്തുപത്മനാഭെന െകട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവർെമ്മന്റിെന്നതിരായി

തലെപാന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുതിയ ‘അഖിലേകരള ഹിന്ദു-മുസ്ലീം-കൃസ്ത്യൻ’

പ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റആരംഭം.

എറണാകുളത്തുെവച്ചുകൂടിയ �വദികേകാൺഫറൻസിെന്റ മൂന്നാംദിവസം,

അതായത് മാർച്ച് 20-നു, െപരുന്നയിൽെവച്ച് േകരളാ�പ്രവറ്റ് സ്കൂൾ മാേനേജഴ്സ്

അേസാസിേയഷൻആക്ഷൻകമ്മിറ്റിയുെട ഒരു േയാഗംകൂടി. ആക്ഷൻകമ്മിറ്റിയുെട

പ്രസിഡണ്ടായി ശ്രീ മന്നത്തുപത്മനാഭേനയും കൺവീനറായി ഫാദർ മണ്ണനാലി

േനയും ഖജാൻജിയായി ശ്രീ വി.ഓ. എബ്രഹാമിേനയും തിരെഞ്ഞടുത്തു.

“മേനജുെമന്റുകളുെട അഭിപ്രായങ്ങെള തീെര അവഗണിച്ചുെകാണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസനി

യമം നടപ്പിലാക്കാൻേപാകുന്ന േകരളഗവൺെമന്റിേനാട് സമരം പ്രഖ്യാപിേയ്ക്കണ്ട

താെണന്ന് തീരുമാനിച്ചു. സമരത്തിെന്റ നടത്തിപ്പിന്നായി സംസ്ഥാനവ്യാപകമാ

യി പ്രേക്ഷാഭണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്നും പ്രാേദശികമായി സ്ക്വാഡ്സംഘങ്ങൾ

രൂപീകരിക്കുന്നതിനുംഓേരാ വിദ്യാലയേത്തയും േകന്ദ്രീകരിച്ച് േവാളണ്ടിയർയൂണി

റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു”.

— (ദീപിക, മാർച്ച് 21)

ഈതീരുമാനമനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രേക്ഷാഭണമാണ് േകരളത്തിെല ചില പ്ര

ധാന േകന്ദ്രങ്ങളിൽഇേപ്പാൾആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മന്നത്തുപത്മനാഭന്ന് സ്വീകരണം

നൽകാെനന്നേപരിൽ േഘാഷയാത്രകളും െപാതുേയാഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടു

െകാണ്ടിരിയ്ക്കയാണ്.

പേക്ഷ, പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പത്മനാഭനാെണങ്കിലും സമരത്തിന്നു

ള്ള യഥാർത്ഥമായ ഒരുക്കങ്ങൾ കേത്താലിക്കാപ്പള്ളികളുെട േനതൃത്വത്തിലാണ്

നടന്നുവരുന്നത് എന്ന് ‘ദീപിക’യിൽ വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന റിേപ്പാർട്ടുകൾ വ്യക്ത

മാക്കുന്നു. പള്ളികൾേതാറും പ്രസംഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും സംഘടിപ്പിച്ച് അവർ

മതവിശ്വാസികെള ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായ ഒരു സമരത്തിലിറക്കിവിടാൻ മുതിർ

ന്നിരിക്കയാണ്. അവരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട താല്പര്യ

ങ്ങൾെക്കതിരായി ഒരുപിടി മാേനജർമാരുേടയും ഒരുപിടി നാടുവാഴികളുേടയും

ഭൗതിക സ്വാർത്ഥങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സമരമല്ല, പിെന്നേയാ, മത

േത്തയും സമുദായേത്തയും കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ളപാവനസമരമാണ് !

‘ദീപിക’ പറയുന്നതു േനാക്കുക:

“ഇന്നെത്ത രീതിയിൽ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ നടത്തുകയും ഗവൺെമന്റു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള

പുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികെള പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നത് മതത്തിനും സമുദായത്തിനും
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രാജ്യത്തിനും എതിരായ പ്രവൃത്തിയാണ്…ശരിയായ നിയമേത്താടല്ലാെത െത

റ്റായ നിയമേത്താട് നമുക്കുബഹുമാനംആവശ്യമില്ല”.

പ്രായപൂർത്തി േവാട്ടവകാശേത്താടുകൂടി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഒരു നിയമസഭ ഭൂരി

പക്ഷപ്രകാരം പാസ്സാക്കുകയുംപ്രസിഡണ്ടിെന്റഅംഗീകാരം േനടുകയുംെചയ്ത ഒരു

നിയമേത്താട് അവർക്കുയാെതാരുബഹുമാനവുമില്ല. തങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്തഏതു

നിയമേത്തയുംഅവെരതിർക്കും!

േകരളത്തിൽ നിയമവിേധയമായി ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് തിരെഞ്ഞ

ടുക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുകാരണത്താൽ കേത്താലിക്കാബിഷപ്പന്മാർക്ക് നിയമ

വിേധയമായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഇനിേമൽ നിയമ

ലംഘനമാണവരുെട പരിപാടി! “അടുത്ത രണ്ടു മാസങ്ങൾ േകരളത്തിെല കൃസ്ത്യാ

നികെളസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു നിർണ്ണായകഘട്ടമായിരിയ്ക്കു”െമന്ന് താക്കീതു

നൽകുന്ന വേലറിയൻ കാർഡിനൽ േഗ്രഷ്യസ് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശ

ങ്ങെള െപാക്കിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് നിയമലംഘകെര അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നത്

വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. ഭരണഘടനപ്രകാരം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അവ

കാശങ്ങെള േകരളത്തിെല ഗവൺെമന്റ് എടുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്നും ഭരണ

ഘടനയുെട 30-ാം വകുപ്പിെനഗവൺെമന്റ് ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നുമാണ്അേദ്ദഹം

െമയ് 1-ാംനുെത്ത ‘�ടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’യിെലഴുതിയ ഒരു േലഖനത്തിൽ പ്രസ്താ

വിക്കുന്നത്. പേക്ഷ,. ഒരു േസ്റ്ററ്റ് ഗവൺെമന്റ് ഭരണഘടനെയ്ക്കതിരായി പ്രവർത്തി

ച്ചാൽ അതിെന േനരിടുന്നതിന്ന് ഭരണഘടനാപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിേല്ല? പിെന്ന

എന്തിനാെണാരുസുപ്രീംേകാടതി?

“ജനാധിപത്യം നശിയ്ക്കെട്ട!

രക്തം ചിന്താെനാരുങ്ങുക!”

കാർഡിനൽ േഗ്രഷ്യസ് എഴുതുന്നു:

“വിദ്യാഭ്യാസബിൽ പ്രസിഡണ്ടിെന്റ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കെപ്പട്ടു. അേദ്ദഹ

മത് സുപ്രീംേകാടതിയുെട അഭിപ്രായത്തിന്നയച്ചു. ഏഴു ജഡ്ജിമാരും പ്രസിഡണ്ടി

െന്റ നിർേദ്ദശപരിധികൾക്കുള്ളിൽ കർശനമായി ഒതുങ്ങി നില്ക്കുകയാണ് െചയ്തത്.

ബില്ലിെല 8, 9, 11, 12 എന്നീ വകുപ്പുകെള സുപ്രീംേകാടതി ജഡ്ജിമാർ െതാടുകയു

ണ്ടായില്ല”. (�ടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, െമയ് 1.)

ഇതു ശരിതെന്നെയന്നുസമ്മതിക്കുക. പേക്ഷ, പ്രസിഡണ്ടിെന്റ അനുമതിേയാടുകൂ

ടി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തിെല പ്രസ്തുത വകുപ്പുകൾ ഭരണഘടന

യുെട 30-ാം വകുപ്പിെന്നതിരാെണങ്കിൽ വീണ്ടും സുപ്രീം േകാടതിയിൽ േപാകുന്നതി

െന ആരാണ് തടഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? വിദ്യാഭ്യാസനിയമം ഭരണഘടനെയ്ക്കതിരാെണന്നു

െതളിയിക്കെപ്പട്ടാൽഅതുസ്വയം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയിേല്ല? കാർഡിനൽ േഗ്രഷ്യ

സ്സിന്നും കൂട്ടുകാർക്കും വ്യവസ്ഥാപിതമായഈമാർഗ്ഗംഎന്തുെകാണ്ടുപേയാഗിച്ചുകൂ

ടാ?

ഉപേയാഗിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം, തങ്ങളുെടസങ്കുചിതങ്ങളായഅവകാശങ്ങ

െള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ ഉപകരിക്കുേന്നടേത്താളം മാത്രേമ പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിത

താല്പര്യക്കാർക്ക് ഭരണഘടനയും സുപ്രീംേകാടതിയും മറ്റും ആവശ്യമുള്ളു. സ്വന്തം

താല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരാെണന്നുകാണുേമ്പാൾനിയമസഭകൾനിർമ്മിക്കുന്നനിയമ

ങ്ങെളെയന്നേപാെലതെന്ന സുപ്രീംേകാടതിയുെട തീരുമാനങ്ങേളയും അവർ വലി
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െച്ചറിയും. േകാടതിയുംജനാധിപത്യവുംതങ്ങളുെടസ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങെളകാത്തുര

ക്ഷിച്ചുെകാള്ളണം. അെല്ലങ്കിൽ േകാടതിയും േവണ്ട, ജനാധിപത്യവും േവണ്ട! മർദ്ദി

തവർഗ്ഗക്കാരായബഹുജനങ്ങൾവ്യവസ്ഥാപിതമാർഗ്ഗങ്ങെളഎല്ലാേയ്പാഴും മുറുെക

പ്പിടിച്ചുെകാള്ളണം. പേക്ഷ, മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാർക്ക് അെതാന്നും ബാധകമല്ല! ഈ

യാഥാർത്ഥ്യംഅവർതുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്ന് ‘ദീപിക’എഴുതു

ന്നതു േനാക്കുക:

“ഭരണഘടനയ്ക്കും േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിനും അഖിേലന്ത്യാ നിയമങ്ങൾക്കും വിേധയ

മായിട്ടുേവണം േകരളത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികൾ എതിരാളികേളാട്

എെന്തങ്കിലും െചയ്യാൻ. ഇങ്ങിെന വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ഗവൺെമന്റു നടത്താ

നുള്ള ബാധ്യതയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ്കൾക്കുള്ളത്. അവെര എതിർേക്കണ്ടിവരുന്ന

ബഹുജനങ്ങൾക്കാകെട്ട ഇങ്ങെനെയാരു ഭാരമില്ല”.

— (ദീപിക, മുഖപ്രസംഗം, ഏപ്രിൽ 28.)

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായ സമരത്തിൽ ജനാധിപത്യമാർഗ്ഗങ്ങ

െളാന്നുംഅവലംബിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഒരു മുൻമന്ത്രിയും േകാൺഗ്രസ്സുേനതാവുമായ

ശ്രീ. കളത്തിൽ േവലായുധൻനായരും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യപരമായ

മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന പരാജയെപ്പടുത്തുക സാധ്യമെല്ല

ന്ന് േബാധ്യംവന്ന വിരുദ്ധന്മാർ ഇേപ്പാൾ ജനാധിപത്യെത്ത കുഴുച്ചുമൂടി സായുധ

ലഹളയ്ക്കു വട്ടംകൂട്ടുകയാണ്. അേത, ഒരു തുറന്ന യുദ്ധത്തിന്നുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ്

നടക്കുന്നത്. മന്നത്തുപത്മനാഭൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതു േകൾക്കുക:

“ലക്ഷക്കണക്കിന് പണംസംഭരിക്കണം. അേനകമാളുകെളഓേരാേരാ കമ്മിറ്റിക

ളായി എല്ലാസ്ഥലങ്ങളിലും സംഘടിപ്പിക്കണം. അങ്ങിെന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്…
നാം ഒരു യുദ്ധരംഗേത്തയ്ക്കിറങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങൾ വളെര സൂക്ഷിച്ചുെകാള്ളണം.

എെന്തന്നാൽ, കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാേരാടാണ് നമ്മൾ എതിരിടുന്നത്……ഒരു വിപ്ലവം കൂ
ടാെത ഇവരിറങ്ങിേപ്പാകുെമന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല”.

— (േദശബന്ധു, െമയ് 5.)

പ്രചാരേവലകൾ മാത്രം േപാരാ, ഓേരാ സ്ഥലത്തും രഹസ്യസംഘടനകൾ

രൂപീകരിച്ച് ആവശ്യമായ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകകൂടി േവണെമന്ന് ‘ദീപിക’ ഒരു മു

ഖപ്രസംഗത്തിലൂെട ആഹ്വാനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. (ദീപിക, ഏപ്രിൽ 26.) കേത്താലി

ക്കാപ്പള്ളികളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായി ബലപ്രേയാഗവും ഹിംസ

യും നടത്താനുള്ളആഹ്വാനമാണ് നൽകെപ്പടുന്നത്, ‘ദീപിക’യുെട മുഖപ്രസംഗങ്ങ

ളിൽ “ഭൗതികമായഎന്തുനഷ്ടവും സഹിച്ച്” ലഹളെയ്ക്കാരുങ്ങാനാവശ്യെപ്പട്ടിരിക്കു

ന്നു. ഒരു മുഖപ്രസംഗത്തിെല ചില ഭാഗങ്ങൾശ്രദ്ധിക്കുക:

“േകസ്സുകളും അറസ്റ്റുകളും മർദ്ദനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഡസൻകണക്കിന് െമത്രാന്മാ

രുംആയിരക്കണക്കിന്�വദികരുംലക്ഷക്കണക്കിന്അൽേമനികളും ജയിലറക

ളിൽഅടയ്ക്കെപ്പെട്ടന്നുവരും. ഇതിെനെയാെക്ക േനരിടുവാനുള്ളതേന്റടവുംആത്മാ

ഭിമാനവും ഇല്ലാത്തവർ ഇനിേമലിൽ കൃസ്ത്യാനികളായി തുടരുകയില്ല….സമരം െച
യ്യാൻ �ധര്യമില്ലാത്തവരായും ജഡഭാരംെകാണ്ടു ഓടാൻ വയ്യാത്തവരായും ഇൻ

ഡ്യയുെട ഒരു മൂലയിൽ കിടന്നു നരകിേക്കണ്ട ഗതിേകട് നാം സ്വയം വരുത്തിെവ

യ്ക്കരുത്. സർവ്വവും ത്യജിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറായാൽ ഒന്നും േപാകാനില്ലാത്തവെര

േപ്പാെല നമുക്കുസമരം െചയ്യാം”.

— (ദീപിക, ഏപ്രിൽ 29.)
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ഇതാ, രക്തം ചിന്താനുള്ള മെറ്റാരാഹ്വാനം:

“ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി എന്തു െചയ്യുന്നതും കമ്യൂണിസ്റ്റ്കൾക്കു െതറ്റല്ല. ഈ സാഹ

ചര്യങ്ങളിൽ രക്തം ചിന്തുന്നതിനുേപാലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണെമന്ന് ഞങ്ങൾ കരു

തുന്നതുെതറ്റാേണാ? ഇേങ്ങപ്പുറത്ത് ഒരുക്കെമാന്നുമിെല്ലന്നുകണ്ടാൽ എന്തു െചയ്യു

ന്നതിന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റ്കൾ മടിക്കുകയില്ല. മറിച്ച് അതിേനയുംഅതിെന്റഅപ്പുറത്തി

േനയും േനരിടുന്നതിന് ഒരുക്കെമന്നുവന്നാൽകമ്യൂണിസ്റ്റ്കൾഅവരുെട േവണ്ടാത

നം ഉേപക്ഷിെച്ചന്നുവരും. അതുെകാണ്ടാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉടെന സന്ന

ദ്ധസംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണെമന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അങ്കമാലിയിൽത്തെന്ന

അയ്യായിരംേപർഅണിനിരന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇെതാെക്കഅട്ടിമറിക്കാനുള്ളആഹ്വാന

മാെണന്നുപറയുന്നവർയഥാർത്ഥത്തിൽഅട്ടിമറിെയക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയാണ്”.

— (ദീപിക, മുഖപ്രസംഗം, െമയ് 12.)

സന്നദ്ധസംഘങ്ങളും വാളണ്ടിയർയൂനിറ്റുകളും രക്തെച്ചാരിച്ചിലുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു

ക്കങ്ങൾ മാത്രമാെണന്ന് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേത്താലിക്കാപ്പള്ളികളിെല

“മത”പ്രസംഗങ്ങളിൽ “കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട രക്തംെകാണ്ട് േകരളെത്ത ശുദ്ധീകരി

ക്കുക!” എന്ന ഉപേദശമാണ് നൽകെപ്പടുന്നത്. കാേത്താലിക്കായുവാക്കന്മാർക്ക്

ആയുധപരിശീലനം നൽകാനുള്ള പല രഹസ്യേകന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടുകഴി

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രഹസ്യമായി േതാക്കുകളും കത്തികളും ഇരിമ്പുവടികളും േശഖരിക്ക

െപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. മിഷ്യനറിപ്രവർത്തനങ്ങൾെക്കന്നുംപറഞ്ഞ് അേമരിക്കൻ

സാമ്രാജ്യവാദികളിൽനിന്നു വാങ്ങുന്ന പത്തുലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള പണത്തിെന്റ

ഗണ്യമായ ഭാഗം ഇത്തരം അട്ടിമറിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയാണുപേയാഗിക്ക

െപ്പടുന്നത് എന്നൂഹിക്കുന്നതിൽ യാെതാരു െതറ്റുമില്ല.

ഒരു െചകിട്ടത്തടി കിട്ടിയാൽ മേറ്റ െചകിടും കാണിച്ചുെകാടുക്കണെമന്നുപേദ

ശിയ്ക്കുകയും അവശരായ മർദ്ദിതബഹുജനങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടുകൾ തീർക്കാൻേവണ്ടി

ആത്മാർപ്പണം െചയ്യുകയും െചയ്ത ഒരു മഹാത്മാവിെന്റ േപരിലാണ് ഈ അട്ടിമ

റിപ്രവർത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്. കൃസ്ത്യാനിയാവണെമങ്കിൽ രക്തംചി

ന്താെനാരുങ്ങണമേത്ര! എെന്താരു കൃസ്തുഭക്തന്മാർ!

ഇരിയ്ക്കെട്ട, ഇത്തരെമാരുസായുധലഹളയ്ക്ക് ധൃതിപിടിച്ച് ഒരുക്കം കൂട്ടുന്നതിെന്റ

ഉേദ്ദശ്യെമന്താണ്? എെന്താന്നാണ് സമരക്കാർക്കുസാധിച്ചുകിേട്ടണ്ടത്?

4 സമരക്കാരുെട പ്രഖ്യാപിേതാേദ്ദശങ്ങൾ

വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തിെല സംവരണവ്യവസ്ഥ മുതലായ ചില വകുപ്പുകേളയും ഭൂന

യബില്ലിെല കാർഷികപരിഷ്ക്കാരങ്ങേളയും എതിർക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രേക്ഷാ

ഭമാരംഭിച്ചസമയത്ത് അവരുെട പ്രഖ്യാപിേതാേദ്ദശ്യം.

“പബ്ളിക്ക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻഡിസ്ട്രിക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു

ലിസ്റ്റിൽനിന്നു മാത്രേമ മാേനജരന്മാർ എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ അദ്ധ്യാപകെര നി

യമിക്കാൻപാടുള്ളുഎന്നുംഅങ്ങിെനതയ്യാറാക്കുന്നലിസ്റ്റിൽസർക്കാരുത്തരവനു

സരിച്ച് ചില വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന സംവരണാവകാശം പാലി

ച്ചിരിേക്കണ്ടതുമാെണന്നും നിയമത്തിെന്റ 11-ാം വകുപ്പ് അനുശാസിക്കുന്നു. ഈ വ്യ

വസ്ഥയുെട ഫലമായി അനഭിലഷണീയരും തികച്ചും അസ്വീകാര്യരുമായ ആളുക

െളഅദ്ധ്യാപകരായി�പ്രവറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽനിയമിക്കുന്നതിന് മാേനജ്െമന്റ ്

നിർബ്ബന്ധിതമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉളവാകയും തന്മൂലം തങ്ങളുെട ഇഷ്ടാനുസ

രണമുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്നതിന് ന്യൂനപക്ഷസമുദായ
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ങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മൗലികാവകാശത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം പരാജിതമാക്കെപ്പടുക

യും െചയ്യുന്നു”. എന്നുപ്രസ്താവിച്ചുെകാണ്ടാണ് 1959 മാർച്ച് 18-ാംനുഎറണാകുളത്തു

വച്ചു കൂടിയ കേത്താലിക്കാ�വദികേമലദ്ധ്യക്ഷന്മാരുെട േകാൺഫ്രൻസ് “േകരള

വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തിെല ഉപദ്രവകരങ്ങളായ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റിക്കിട്ടുന്നതിന്നു”

േവണ്ടിയുള്ള സമരമാരംഭിക്കാൻ കേത്താലിക്കാബഹുജനങ്ങേളാടാഹ്വാനം െചയ്ത

ത്. (മലയാള മേനാരമ, മാർച്ച് 20)ശ്രീ. മന്നത്തുപത്മനാഭനാകെട്ട,സംവരണെത്ത

മാത്രമല്ലഎതിർത്തത്. ഭൂനയബില്ലുപാസ്സായാൽവൻകിട ഭൂവുടമസ്ഥന്മാരായനാ

യന്മാർപാപ്പരാവുെമന്നുകൂടി പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണ്അേദ്ദഹംസമരരംഗത്തിലിറങ്ങി

യത്. അവസരവാദികളായ ഏതാനും േകാൺഗ്രസ്സ്—പി. എസ്. പി. േനതാക്ക

ന്മാർ തങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയപാരമ്പര്യങ്ങെള സാമുദായികവാദത്തിന്നടിയറവയ്ക്കുകയും

മന്നത്തുപത്മനാഭെന്റപടനായകത്വമംഗീകരിക്കുകയും െചയ്തേതാടുകൂടി കമ്യൂണിസ്റ്റ്

ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായ വലിെയാരുബഹുജനപ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നുവരുെമന്നു വി

ശ്വസിക്കെപ്പട്ടു.

5 പരിപാടിയുെട പാപ്പരത്തം

പേക്ഷ, ഏെറക്കഴിയുന്നതിന്നുമുമ്പുതെന്ന, ജനങ്ങെള േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്താൻ

െകല്പില്ലാത്തഏറ്റവും ദുർബലങ്ങളായ പരിപാടികെളയാണ് പിന്തിരിപ്പന്മാർ പിടി

കൂടിയത് എന്നു വ്യക്തമായി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായ സമരപ്രഖ്യാപ

നം യഥാർത്ഥത്തിൽ േകരളത്തിെല ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങൾ

െക്കതിരായ ഒരുസമരപ്രഖ്യാപനമായിട്ടാണ് തീർന്നത് !

ഭൂനയബില്ല് എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാരുേടയും

കാർഷികെത്താഴിലാളികളുേടയും നന്മയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ളതാണ്. വിവിധസമുദായങ്ങ

ളിെല വൻകിട ഭൂപ്രഭുക്കളുെട സങ്കുചിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കു മാത്രേമ അതുെകാണ്ട്

എെന്തങ്കിലും ഹാനി തട്ടുകയുള്ളു. അതുെകാണ്ട് മതത്തിേന്റയും സമുദായത്തിേന്റ

യും േപരിൽ ഭൂനയബില്ലിെന എതിർക്കുക എളുപ്പമല്ല. മാത്രമല്ല, നാഗപ്പൂർ പ്രേമ

യത്തിന്നു േശഷം േകാൺഗ്രസ്സുകുപ്പായമിട്ട പിന്തിരിപ്പൻ ജന്മികൾക്കും അവരുെട

ഏജന്റുമാർക്കുംഭൂനയബില്ലിെന േനരിെട്ടതിർക്കാനുള്ള�ധര്യം (കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പി.എസ്.പി.ആർ.എസ്.പി.തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളാെണങ്കിൽ കാർഷികപരിഷ്ക്കാര

ങ്ങൾക്കുേവണ്ടിനിലെക്കാള്ളുന്നവയാണ്.

ഇതുതെന്നയാണ് വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തിെന്റ കാര്യവും. നായെരേന്നാഈഴ

വെനേന്നാ മുസ്ലിെമേന്നാ കൃസ്ത്യെനേന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാെത എല്ലാ അദ്ധ്യാപക

ന്മാർക്കും മുെമ്പാരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ അവകാശങ്ങളും പുതിെയാരന്ത

സ്സും നൽകുന്നനിയമമാണത്.

ഈനാട്ടിെലവിവിധപാർട്ടികളുേടയുംവിവിധസമുദായങ്ങളുേടയുംഇന്നെത്ത

ഒരാവശ്യമാണ് സംവരണം. വിദ്യാഭ്യാസബില്ലിെല 11-ാം വകുപ്പ് അസംബ്ളിയിൽ

ചർച്ചയ്ക്കു വന്നേപ്പാൾ േയാഗ്യതയുള്ള എല്ലാ അദ്ധ്യാപകന്മാേരയും ലിസ്റ്റിലുൾെപ്പ

ടുത്തണെമന്ന് േകാൺഗ്രസ്സുേനതാവ് പി. ടി. ചാേക്കായും, ആവശ്യമുള്ളതിെന്റ

ഇരട്ടി ആളുകെള ലിസ്റ്റിലുൾെപ്പടുത്തണെമന്ന് മുസ്ലിം ലീഗുേനതാവ് മുഹമ്മദ്േകാ

യയും ആവശ്യെപ്പട്ടുെവങ്കിലും “പബ്ളിക്ക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ തയാറാക്കുന്ന ലി

സ്റ്റിൽനിന്നു മാത്രേമ മാേനജരന്മാർ അദ്ധ്യാപകെര നിയമിക്കാൻ പാടുള്ളു” എന്ന

വ്യവസ്ഥെയ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും അനുകൂലിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. “അങ്ങിെന
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തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ സർക്കാരുത്തരവനുസരിച്ച് ചില വിഭാഗങ്ങൾക്കു നൽ

കിയിരിക്കുന്ന സംവരണാവകാശം പാലിച്ചിരിേക്കണ്ടതാെണ”ന്ന വ്യവസ്ഥെയ

ഒെരാറ്റ പാർട്ടിയും എതിർക്കുകയുണ്ടായില്ല. (1957 ആഗസ്റ്റ് 30-ാം അസംബ്ളി നട

പടികളുെടഔേദ്യാഗികറിേപ്പാർട്ടു േനാക്കുക.)

സംവരണം കുറച്ചുകാലംകൂടി തുടരണെമന്ന് അസന്നിദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച

ഏക രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാത്രമാെണന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. കള

ത്തിൽ േവലായുധൻനായെരേപ്പാലുള്ള േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാരും പട്ടംതാണു

പിള്ളെയേപ്പാലുള്ള പി.എസ്.പി. േനതാക്കന്മാരും സംവരണവിരുദ്ധപ്രേക്ഷാഭ

െത്തപരസ്യമായി അനുകൂലിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതും ശരിയാണ്. പേക്ഷ, േകാൺഗ്രസ്സി

ന്നും പി. എസ്. പി.ക്കും രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികെളന്നനിലയ്ക്കു സംവരണെത്ത എതിർ

ക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമിന്നില്ല. ചങ്കൂറ്റമുണ്ടായാൽ ആ പാർട്ടികളിൽ ഇനിെയാരിക്കലും

നികത്താനാവാത്ത വിടവുകളും ഭിന്നിപ്പുകളുമുണ്ടാവുെമന്നുതീർച്ചയാണ്.

മുസ്ലീംലീഗ്, ഇെതഴുതുന്നസമയംവേരയും, സംവരണവിരുദ്ധപ്രേക്ഷാഭത്തിൽ

നിെന്നാഴിഞ്ഞു നില്ക്കുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റു പിന്നണിസ്സമുദായങ്ങൾെക്കന്ന

േപാെലത്തെന്നമുസ്ലീങ്ങൾക്കുംസംവരണംആവശ്യമാെണന്നവർവിശ്വസിക്കുന്നു.

ഗവൺെമന്റിെന മറിച്ചിടാനുള്ളഏതു രാഷ്ട്രീയസമരേത്തയും പിന്താങ്ങുെമന്നു

വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ടുതെന്ന സാമുദായികവാദികളുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള സ്കൂളടപ്പു

പ്രേക്ഷാഭെത്തതങ്ങൾഅനുകൂലിയ്ക്കുന്നിെല്ലന്ന് ആർ. എസ്. പി. വ്യക്തമാക്കിയിട്ടു

ണ്ട്.

എസ്. എൻ. ഡി. പി പാതിരിമാരുേടയും മന്നത്തിേന്റയും സ്കൂളടപ്പുസമരെത്ത

എതിർത്തുെകാണ്ട് ശക്തിയായ ഒരുപ്രേക്ഷാഭംആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. നായ

ന്മാരുെട ഒട്ടനവധികരേയാഗങ്ങൾമന്നത്തിെന്റനയത്തിൽപ്രതിേഷധിച്ചുെകാണ്ട്

പ്രേമയങ്ങൾ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ കേത്താലിക്കരിൽത്തെന്ന

ഒരുവിഭാഗംസ്കൂളടപ്പുപ്രേക്ഷാഭത്തിെന്നതിരായി മുേന്നാട്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.

പള്ളിക്കൂടങ്ങളടച്ചുപൂട്ടി അദ്ധ്യാപകന്മാരുെട വായിൽ മണ്ണിടാനും ലക്ഷക്ക

ണക്കിലുള്ള കുട്ടികെള വിദ്യാഭ്യാസേത്തയും അതുവഴി അവരുെട ഭാവിെയത്തെന്ന

യും നശിപ്പിയ്ക്കാനുമുള്ള രാജ്യേദ്രാഹപരമായ ഒരു പരിപാടിയ്ക്കു വിദ്യാഭ്യാസതല്പര

രായ ജനവിഭാഗങ്ങളുെട ആനുകൂല്യേമാ പിന്തുണേയാ ലഭിയ്ക്കുകയിെല്ലന്നു തീർച്ച

യാണ്. അദ്ധ്യാപകന്മാരും രക്ഷിതാക്കന്മാരും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസേപ്രമികളും സ്കൂളട

പ്പുപ്രേക്ഷാഭേത്താടുള്ള തങ്ങളുെട എതിർപ്പു പരസ്യമായിത്തെന്ന പ്രകടിപ്പിയ്ക്കാൻ

തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.

6 കമ്യൂണിസത്തിെനതിരായ കുരിശുയുദ്ധം

കാെറ്റേങ്ങാട്ടാണ് വീശുന്നെതന്ന് പിന്തിരിപ്പന്മാർക്കു മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അതുെകാണ്ടവർ തങ്ങളുെട അടവുകൾ മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസനി

യമത്തിെല ചില വകുപ്പുകൾ മാറ്റുകേയാ, സംവരണമവസാനിപ്പിയ്ക്കുകേയാ ഭൂനയ

ബില്ലിെനഎതിർക്കുകേയാഒന്നുമല്ല. ജേനാപകാരപ്രദങ്ങളായബില്ലുകൾെകാണ്ടു

വരുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെനത്തെന്ന നശിപ്പിയ്ക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുെട

ഉേദ്ദശെമന്ന് ലഹളക്കാരിൽ ചിലർ പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. “ഈ ഗവൺെമ

ന്റിെന മാത്രമല്ല, കമ്യൂണിസംതെന്ന ഇല്ലാതാക്കാൻ തീർച്ചയാക്കിയിരിയ്ക്കയാണ്”

എന്നാണ് ശ്രീ. മന്നത്തുപത്മനാഭൻ പറയുന്നത്. (േദശബന്ധു, േമയ് 5).
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കമ്യൂണിസത്തിെന്നതിരായ കുരിശുയുദ്ധത്തിെന്റ പടനായകത്വേമെറ്റടുത്തു

െകാണ്ട് അേദ്ദഹം ഗർജ്ജിയ്ക്കുന്നതു േകൾക്കുക:

“വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തിൽ ചില േഭദഗതികൾ വരുത്തുന്നതുെകാേണ്ടാ സംവര

ണത്തിൽ ചില നീക്കുേപാക്കുകൾ വരുത്തുന്നതുെകാേണ്ടാ ഭൂനയബില്ലിൽ ചില

മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതുെകാേണ്ടാ പ്രേക്ഷാഭണം നിർത്തിെവയ്ക്കാൻ േപാകുന്നില്ല…
.സംവരണത്തിേന്റയും വിദ്യാഭ്യാസബില്ലിേന്റയും ഭൂനയബില്ലിേന്റയും േപരുപറഞ്ഞ്

മന്നം കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന തകർക്കാൻ പുറെപ്പട്ടിരിക്കുകയാെണന്ന് കമ്യൂ

ണിസ്സ്കാർ പറയുന്നു. വാസ്തവം. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റു തകരണം. മറ്റുള്ളവ

ഓേരാ ഉപാധികൾമാത്രം. അവ ഓേരാ കുറ്റികൾമാത്രം. എണ്ണിെയണ്ണി അവ

പരിഹരിയ്ക്കും. … കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന അട്ടിമറിയ്ക്കാൻ േപാകയല്ല. േനെര
മറിയ്ക്കാൻ േപാകയാണ്. േകരളത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റു േവണ്ട. കമ്യൂണി

സംതെന്ന ഇവിെട പാടില്ല. ഇവിെട കമ്യൂണിസത്തിെന്റ േവരു പറിച്ചു ചുട്ടുകരിച്ച്

കടലിൽ കലക്കാൻ േപാകുകയാണ്. ആർെക്കങ്കിലും ഇതു തടുക്കാെമങ്കിൽആയി

േക്കാളു”.

— (ദീപിക, െമയ് 5)

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന മറിച്ചിടും േപാലും! കമ്യൂണിസെത്തത്തെന്ന

ചുട്ടുകരിച്ച് കടലിലാഴ്ത്തുംേപാലും! ഇത്തരം ഉച്ചക്കിറുക്കുകൾഇതിന്നുമുമ്പും ചിലർ പറ

ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കമ്യൂണിസത്തിെന്നതിരായി പിന്തിരിപ്പന്മാർആയുധെമടുക്കുന്നത് ഇതാ

ദ്യമായിട്ടല്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ആവിർഭവിച്ച കാലത്തു

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺെമന്റ് ശ്രമിച്ചുേനാക്കിയതാണത്. ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ രണ്ടാം

ദശകത്തിെന്റ ആരംഭംമുതൽ 1947 ആഗസ്ത് 15-ാം നു വെര കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാന

െത്ത നാമാവേശഷമാക്കാൻ േവണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ്സാമ്രാജ്യേമധാവികൾ തങ്ങളുെട

എല്ലാ ശക്തികളുെമടുത്തുപേയാഗിക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, തകർന്നതു കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനമല്ല,ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്കുസാധി

യ്ക്കാത്തതു തങ്ങൾക്കുസാധിയ്ക്കുെമന്നായിരുന്നു േകാൺഗ്രസ്സ് ഭരണാധികാരികളുെട

വിശ്വാസം. 1948 മുതൽ 1951 വെര പട്ടാളേത്തയും എം.എസ്.പി.േയയുപേയാഗിച്ചു

നിഷ്ഠുരമായ മർദ്ദനങ്ങളഴിച്ചുവിട്ടു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനെത്ത നശിപ്പിയ്ക്കാൻ അവർ

ആവുന്നെതാെക്ക െചയ്തുേനാക്കി. പേക്ഷ, ക്ഷയിച്ചതു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമല്ല

േകാൺഗ്രസ്സാണ്. േകാൺഗ്രസ്സുഭരണാധികാരികളുെട ഹിംസകേളയും ബലപ്ര

േയാഗങ്ങേളയും അതിജീവിച്ചുെകാണ്ട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തി

െപ്പടുകയാണ് െചയ്തത്; ഇന്ത്യയിെല രണ്ടാമെത്ത പാർട്ടിയായും േകരളത്തിെല

ഭരണാധികാരകക്ഷിയായും ഉയരുകയാണ് െചയ്തത്. എന്നിട്ടും, ഹിറ്റ്ലർക്കും ബ്രി

ട്ടീഷ്ഭരണാധികാരികൾക്കും വത്തിക്കാനും േകാൺഗ്രസ്സ് ഭരണാധികാരികൾക്കും

സാധിയ്ക്കാത്തത് തങ്ങൾക്കുസാധിയ്ക്കുെമന്നാണ് കാർഡിനൽ േഗ്രഷ്യസ്സും ‘ദീപികാ’

പത്രാധിപരും മന്നത്തുപത്മനാഭനും വീമ്പിളക്കുന്നത്. ഇത് ഉച്ചക്കിറുക്കെല്ലങ്കിൽ

മെറ്റന്താണ്?

7 ജനങ്ങൾെക്കതിരായ യുദ്ധം

പേക്ഷ, ഇതു യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്യൂണിസത്തിെന്നതിരായ യുദ്ധമല്ല. കമ്യൂണി

സ്റ്റ് വിേരാധത്തിെന്റ മറപിടിച്ചുെകാണ്ട് സ്വന്തം സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തു

രക്ഷിയ്ക്കാനും എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലുംെപട്ട ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട വയ

റ്റത്തടിയ്ക്കാനുംേവണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമാണ്. മാേനജർമാരുെട അടിമത്തത്തിൽനിന്നു
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േമാചിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്ന അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കും ജന്മികളുെട ചൂഷണത്തിൽനിന്നു േമാ

ചിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള കൃഷിക്കാർക്കും വ്യവസായബന്ധബില്ലിെന്റ

സഹായേത്താടുകൂടി തങ്ങളുെട അവകാശങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ ശക്തി സംഭ

രിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള െതാഴിലാളികൾക്കും എതിരായ യുദ്ധമാണ്.

നിയമവിേധയവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട ജനങ്ങളുെട ജീവിത

േത്താതുയർത്താനും അങ്ങിെന നമ്മുെട രാജ്യെത്തഅഭിവൃദ്ധിയിേലയ്ക്കു നയിയ്ക്കാനു

മുള്ളസംരംഭങ്ങൾെക്കതിരായ യുദ്ധമാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യെന്റ പുേരാ

ഗതിെയ്ക്കതിരായ യുദ്ധമാണ്.

പിന്തിരിപ്പന്മാരുെട നുണപ്രചാരേവലകേളയും സംഘടിതമായ എതിർപ്പുക

േളയും വകെവയ്ക്കാെത കഴിഞ്ഞ രണ്ടുെകാല്ലത്തിന്നിടയ്ക്ക് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ്

ജനങ്ങളുെട നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി നടപ്പിൽവരുത്തിയ പരിപാടികൾ സ്ഥാപിതതാല്പര്യ

ക്കാെര േബജാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട സ്വാധീനശക്തി

ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതു അവർ കാണുന്നുണ്ട്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്റ

ഭൂനയബിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുെട സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് സഹാ

യിയ്ക്കുക എന്നു േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞതു അർത്ഥ

ഗർഭമാണ്. അടുത്ത തിരെഞ്ഞടുപ്പുവെര കാത്തിരുന്നാൽ േകരളത്തിൽ മാത്രമല്ല

മറ്റു ചില േസ്റ്ററ്റുകളിലും തങ്ങളുെട സ്ഥിതി കൂടുതൽ പരുങ്ങലിലാവുെമന്ന് അവർ

മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണവർ വ്യവസ്ഥാപിതവും ജനാധിപത്യപരവുമായ

മാർഗ്ഗങ്ങളുേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ട് ലഹളകളും രക്തെച്ചാരിച്ചിലുകളുമുണ്ടാക്കി കമ്യൂണി

സ്റ്റുഗവൺെമന്റിെന മറിച്ചിടാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനെകാണ്ടും ജനാധി

പത്യംെകാണ്ടും സാധിയ്ക്കാത്തത് അക്രമങ്ങൾെകാണ്ടും അഭ്യന്തരയുദ്ധംെകാണ്ടും

സാധിയ്ക്കുെമന്നാണവർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നത്.

പേക്ഷ, കഴിഞ്ഞ രണ്ടുെകാല്ലക്കാലെത്ത വൃത്തിെകട്ട പരിപാടികെളന്നേപാ

െലത്തെന്നഈപുതിയ സമരപരിപാടിയും പരാജയെപ്പടുെമന്ന കാര്യത്തിൽ യാ

െതാരു സംശയവുമില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, രാജ്യെത്തഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും

ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്താനുംേവണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന

ഒരു ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായ സമരസംരംഭങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികളുെട അനു

യായികെളത്തെന്ന ഭിന്നിപ്പിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്യുക.

ഈ യാഥാർത്ഥ്യം പിന്തിരിപ്പന്മാർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതു

െകാണ്ടാണവർസംവരണം, ഭൂനയബിൽ തുടങ്ങിയസജീവപ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റി മിണ്ടാ

െത െവറും കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിേന്റയും മതത്തിേന്റയും േപരിൽ ജനങ്ങെള

അണിനിരത്താൻ പാടുെപടുന്നത്. സാമുദായികവാദികളുെട സമരസംരംഭങ്ങെള

സ്വാഗതം െചയ്തുെകാണ്ട് െക. പി. സി. സി. നിർവ്വാഹകസമിതിയുേടയും ജില്ലാസ

മിതി അദ്ധ്യക്ഷന്മാരുേടയും േകാൺഗ്രസ്സ് നിയമസഭാ നിർവ്വാഹകസമിതിയുേടയും

െമയ് 6-ാം തീയതി നടന്ന സംയുക്തേയാഗം സംവരണംേപാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങെള

പ്പറ്റിയുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ പ്രേക്ഷാഭണെത്ത ദുർബ്ബലെപ്പടുത്താനനുവദിയ്ക്കരുെതന്ന്

അഭ്യർത്ഥിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. (െമയ് 8-ാംനു െത്ത ‘മാതൃഭൂമി’ േനാക്കുക).

െക. പി. സി. സി. യുെട തീരുമാനെത്ത ശരിെവച്ചുെകാെണ്ടഴുതിയ ഒരു മുഖ

പ്രസംഗത്തിൽ ‘മലയാള മേനാരമ’ ഇങ്ങിെനഎഴുതി:

“സംവരണത്തിെന്റ േപരും പറഞ്ഞ്ഈഴവസമുദായവും നായർ സമുദായവും മറ്റു

സമുദായങ്ങളും തമ്മിൽ യാെതാരുഅസുഖവും വർദ്ധിപ്പിേയ്ക്കണ്ട കാര്യമില്ല. ‘സംവ

രണം മാറ്റുന്നതുമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസനിയമം പിൻവലിയ്ക്കണെമന്നതുമല്ല, ഭൂനയബിൽ
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നടപ്പാക്കരുെതന്നതുമല്ല. ഈ ഗവൺെമന്റും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുംഈ രാജ്യത്തു

ണ്ടായിരിയ്ക്കരുെതന്നാണ് നമ്മുെട ദൃഢനിശ്ചയം’ എന്ന് ശ്രീ. മന്നംതെന്ന േകാട്ടയ

െത്തഐക്യമഹാസേമ്മളനത്തിൽപ്രഖ്യാപനംെചയ്തത് ഇേപ്പാഴെത്തയാെതാരു

വിവാദപ്രശ്നങ്ങളും പ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റ മർമ്മപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യമെല്ലന്നു വ്യക്തമാ

ക്കുന്നു”.

— (മലയാള മേനാരമ, െമയ് 9).

പേക്ഷ, ‘മലയാള മേനാരമ’യുെട വിശദീകരണംെകാണ്ട് പറയത്തക്ക യാ

െതാരു ഫലവുമുണ്ടായിട്ടില്ല. േകാൺഗ്രസ്സണികളിലുള്ള ഭിന്നിപ്പുകൾ മൂർച്ഛിപ്പിയ്ക്കാ

നും ഒരു പ്രമുഖ േകാൺഗ്രസ്സ് എം.എൽഏ ആയ ശ്രീ.െക.ആർ. നാരായണെന്റ

രാജിയ്ക്കിടവരുത്താനും മാത്രമാണ് െക. പി. സി. സി. യുെട പ്രേമയം പ്രേയാജന

െപ്പട്ടത്.

ഇതിൽനിെന്നാന്നും പിന്തിരിപ്പന്മാർ യാെതാരു പാഠവും പഠിയ്ക്കുന്നില്ല. കമ്യൂ

ണിസത്തിെന്നതിരായ േയാജിപ്പിെന്റ േപരിൽ സ്വന്തം അണികളിെല പിളർപ്പുകള

വസാനിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയുെമന്നാണ് അവരിേപ്പാഴും ആശിയ്ക്കുന്നത്. പേക്ഷ, അവരു

െടആശസഫലമാവുകയില്ല. ജനങ്ങളുെട യഥാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായ യു

ദ്ധപരിശ്രമങ്ങൽ മുേന്നറുേതാറും പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികൾക്കുള്ളിലുംസാമുദായികസം

ഘടനകൾക്കിടയിലുള്ള ഭിന്നിപ്പുകൾ വർദ്ധിയ്ക്കുകേയയുള്ളു.

ജനങ്ങളിൽനിന്ന് കൂടുതൽ ഒറ്റെപ്പടുംേതാറും, ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ

തങ്ങളുെട പരിപാടികൾെക്കതിരാെണന്നു േബാദ്ധ്യമാകുംേതാറും, സ്ഥാപിതതാ

ല്പര്യക്കാരുെട വിറളി മൂത്തുമൂത്തുവരികയാണ്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട

പിന്തുണയിെല്ലങ്കിൽക്കൂടി അക്രമങ്ങളും അഭ്യന്തരകലഹങ്ങളും രക്തെച്ചാരിച്ചിലും

അരാജകത്വവും സംഘടിപ്പിച്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന അട്ടിമറിയ്ക്കണെമന്നാ

ണവരാഗ്രഹിയ്ക്കുന്നത്.

ജനാധിപത്യെത്തപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചുനടന്നിരുന്നവർ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റി

െനനശിപ്പിയ്ക്കാൻ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാർഗ്ഗങ്ങൾഅവലംബിയ്ക്കണെമന്ന് പരസ്യ

മായി ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നു!

ഭരണഘടനേയാടു കൂറുെണ്ടന്നു നടിച്ചിരുന്നവർ ഭരണഘടനാവിേധയവും വ്യ

വസ്ഥാപിതവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തങ്ങൾക്കാവശ്യമിെല്ലന്നുപ്രഖ്യാപിയ്ക്കുന്നു!

അക്രമരാഹിത്യെത്തപ്പിടിച്ചാണയിട്ടു നടന്നിരുന്നവർ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമ

ന്റിെന മറിച്ചിടാൻ അക്രമങ്ങളും ബലപ്രേയാഗങ്ങളും നടത്തണെമന്ന് അനുയായി

കെള ഉപേദശിയ്ക്കുന്നു!

8 ജനേദ്രാഹികൾ വിജയിയ്ക്കുകയില്ല

സമാധാനത്തിനും സാമുദായികെസൗഹാർദ്ദത്തിന്നുംേവണ്ടി വാദിച്ചിരുന്നവർസാ

മുദായിക ലഹളകൾക്കുംഅഭ്യന്തരകലാപത്തിന്നുംേവണ്ടിആയുധങ്ങൾ േശഖരിയ്ക്കു

ന്നു!

നാട്ടിൽഅക്രമങ്ങളും ലഹളകളുമഴിച്ചുവിടുക; അതിെന്നതിരായി ഗവൺെമന്റ്

എെന്തങ്കിലും നടപടിെയടുത്താൽ ഗവൺെമന്റിെന്റ മർദ്ദനത്തിെന്നതിരായി നാട്ടി

െലാട്ടുക്കും പ്രേക്ഷാഭം സംഘടിപ്പിയ്ക്കുക; മർദ്ദനപ്രതിേഷധപ്രകടനങ്ങെള സായുധ

ലഹളകളാക്കി മാറ്റുക; ഒടുവിൽ, അരക്ഷിതാവസ്ഥയുെട േപരിൽ േകരളത്തിലിട

െപടാൻ േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിെനനിർബ്ബന്ധിക്കാൻഒരുെചറിയവിഭാഗം നടത്തിയ
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‘ഒരണാസമര’ത്തിൽ ശ്രീ. േധബാറും മറ്റ് അഖിേലന്ത്യാ േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാ

രും എടുത്ത വൃത്തിെകട്ട നിലപാടുകൾഅവർക്ക് ആശയ്ക്കു വഴി നൽകുകയും െചയ്യു

ന്നു.

പേക്ഷ,ഈതന്ത്രവുംഫലിയ്ക്കാൻേപാകുന്നില്ല. പിഞ്ചുകുട്ടികളുെട വിദ്യാഭ്യാസം

തടഞ്ഞ്അക്രമങ്ങളുംലഹളകളുംനടത്തിസമാധാനപരമായ�സ്വരജീവിതെത്ത

അപകടെപ്പടുത്താൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരുെട രാജ്യ

േദ്രാഹപരമായ ഗൂഢാേലാചനകെള േകരളത്തിെല ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ

എതിർത്തു േതാല്പിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുകയില്ല. ജനാധിപത്യത്തിേന്റയും വ്യവസ്ഥാപിത ജീ

വിതത്തിേന്റയും കഴുത്തിൽ കത്തിെവച്ച് േദശീയ പുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങ

െള തുരങ്കംെവയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നവെര നിലയ്ക്കുനിർത്താൻ ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കുമുള്ള േദ

ശാഭിമാനികൾ മുേന്നാട്ടുവരാതിരിയ്ക്കുകയില്ല. ഒരു പിടി സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരായ

വർഗ്ഗീയവാദികളുെട േനതൃത്വത്തിൽ ലഹളക്കാർ നടത്തുന്ന ഏതക്രമപ്രവർത്തന

േത്തയും ഭരണഘടനാ വിേധയമായിത്തെന്ന നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം അടിച്ചമർത്താനും

അങ്ങെന തങ്ങൾ തുടങ്ങിെവച്ച അഭിവൃദ്ധിപദ്ധതികൾ നിർബാധം തുടരാനും േവ

ണ്ടി ഗവൺെമന്റ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികേളയും േകരളത്തിലും േകരളത്തിനു

പുറത്തുമുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഹാർദ്ദമായി പിന്താങ്ങുെമന്ന കാ

ര്യത്തിൽ യാെതാരുസംശയവുമില്ല.

എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, േകരളത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് നിലനില്ക്കുക

യുംശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്യണെമന്നത് ജനങ്ങളുെടആവശ്യമാണ്. ചരിത്രത്തിെന്റ

ആവശ്യമാണ്.

പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് േമയ് 1959
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േകരളത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ അധികാരേമ

െറ്റടുത്തിട്ട് രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾതികയുന്നു. വിഷമങ്ങൾനിറഞ്ഞവയും പേക്ഷ,അേത

സമയത്ത്തെന്നആേവശകരങ്ങളുമായ രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ!

ചരിത്രത്തിൽ മുെമ്പാരിയ്ക്കലും വിഭാവനം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുസ്ഥിതിവി

േശഷമാണിത്. െകാേളാണിയർ-ഫ്യൂഡൽ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട ശക്തിേയ

റിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്ന വിശാലമായ ഒരു രാജ്യത്തിെന്റ ഏറ്റവും െചറി

െയാരു േസ്റ്ററ്റിൽ, ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയിൽ സമൂലമായ മാറ്റങ്ങെളാന്നുമില്ലാെതത

െന്ന, സുശക്തവും േകന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു ബൂർഷ്വാഭരണകൂടത്തിെന്റ ചട്ടക്കൂട്ടിന്നു

ള്ളിൽ, ബൂർഷ്വാസിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കെപ്പട്ട ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്കു വി

േധയമായി, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗവൺെമന്റ് ഭരണം

നടത്തുക! താത്വികവും പ്രാേയാഗികവുമായ ഒട്ടനവധി പുതിയ പ്രശ്നങ്ങെള ഉയർ

ത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാണ്, �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞഈസ്ഥിതിവിേശഷംആവിർഭ

വിച്ചത്.

േകാൺഗ്രസ്സ് ഭരണഭാരേമെറ്റടുത്തിട്ട് പത്തുവർഷങ്ങൾകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പേക്ഷ,

എന്നിട്ടും, സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വത്തിേന്റയും ഫ്യൂഡലിസത്തിേന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ

പൂർണ്ണമായി തുടച്ചുനീക്കെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. രാജ്യത്തിെല ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയുെട

മർമ്മപ്രധാനങ്ങളായ പല ഭാഗങ്ങളും വിേദശീയരുെട പിടിയിൽത്തെന്ന നിലനി

ന്നുേപാന്നു. വിേദശീയമുതലാളികളും, അവരുമായി പലതരത്തിലുള്ള കൂട്ടുെകട്ടുക

ളിേലർെപ്പട്ട ഇന്ത്യക്കാരായ വൻകിട മുതലാളിവിഭാഗങ്ങളും, പിന്തിരിപ്പന്മാരായ

നാടുവാഴിവിഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യയുെട പുേരാഗതിയുെട മുമ്പിൽ വിലങ്ങടിച്ചുനിന്നു.

ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ, ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയുെണ്ടങ്കിൽേപ്പാലും,

ഏെതാരു ലക്ഷ്യത്തിന്നുേവണ്ടിയാേണാ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിേപാരാടിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കു

ന്നത്. േസാഷ്യലിസെമന്നആലക്ഷ്യം െപെട്ടന്നുപ്രാേയാഗികമാക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല.

ഒന്നാമത്, ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയുെട

ഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്കല്ലാെത, േകരളത്തിൽ മാത്രമായി േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുക

സാദ്ധ്യമല്ല. രണ്ടാമത്, ഫ്യൂഡൽ-െകാേളാണിയൽ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട

അവശിഷ്ടങ്ങൾ തുടച്ചുനീക്കിെക്കാണ്ട്, ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിേന്റതായ കടമകൾ

പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലൂെട മാത്രേമ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക-

സാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ കഴിയൂ.
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അതുെകാണ്ട്, വിേദശമൂലധനത്തിേന്റയും നാടുവാഴിേമധാവിത്വത്തിേന്റയും

ചൂഷണമവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കുക,

അടിസ്ഥാന വൻകിടവ്യവസായങ്ങളുൾെപ്പെടയുള്ളപുതിയ വ്യവസായങ്ങൾസ്ഥാ

പിയ്ക്കുകയും നിലവിലുള്ള വ്യവസായങ്ങെള അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുകയും കൃഷി പരിഷ്ക

രിയ്ക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് ഉല്പാദനം പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയും അങ്ങിെന ജന

ങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്തുകയും െചയ്യുക, നികുതിനയവും ശമ്പളവ്യവസ്ഥയും

വിേദശവാണിജ്യവും മറ്റും ജനങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങൾക്കനുകൂലമാക്കി മാറ്റുക, ആധു

നിക �വയവസായികയുഗത്തിന്നു േയാജിച്ച മട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും

വളർത്തുക, ഭരണപരമായകാര്യങ്ങളിൽനിലനില്ക്കുന്നഉേദ്യാഗസ്ഥദുഷ്പ്രഭുത്വവുംസാ

മ്രാജ്യേമധാവിത്വത്തിെന്റ മറ്റവശിഷ്ടങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങളുെട

അവകാശാധികാരങ്ങെള വിപുലമാക്കാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ ഭരണവ്യവസ്ഥെയ

പരിഷ്ക്കരിയ്ക്കുകയും വിേകന്ദ്രീകരിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക, ഇന്ത്യയുെട ഐക്യം കൂടുതലുറ

പ്പിയ്ക്കാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ ഭരണകാര്യങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിലുെമല്ലാം

േദശീയഭാഷകളുപേയാഗിയ്ക്കുക, െതാഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, ഇടത്തരക്കാർ തുട

ങ്ങിയ ജനവിഭാഗങ്ങളുെട ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങേളയും സിവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങ

േളയും കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുക, പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി

േദശീയപുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങെളയാെക അണിനിരത്തുക

യും അവരുെട മുൻ�ക വളർത്തുകയും െചയ്യുക-എന്നിങ്ങിെനയുള്ള അടിയന്തിര

േദശീയപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക എന്നതാണ്, ഇന്നെത്ത ഘട്ടത്തിൽ,

ഇന്ത്യയുെട കർത്തവ്യം. ഇന്ത്യയിെല ഇതരേസ്റ്ററ്റുകളിെല ജനങ്ങളുെട എന്ന േപാ

െല േകരളത്തിെല ജനങ്ങളുേടയും കർത്തവ്യമാണിത്.

ഈ അടിയന്തിരകടമെയ തികച്ചും കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ട് േകരളെത്ത

അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനുള്ള വിപുലമായ ഒരു പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ െപാതുെതരെഞ്ഞ

ടുപ്പുകാലത്തുതെന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനങ്ങളുെട മുമ്പാെക െവയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരേമറ്റടുത്ത ദിവസം തെന്ന, 1957 എപ്രിൽ 5-ാം തീയ

തി, മുഖ്യമന്ത്രി ഇ. എം. എസ്സ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് െചയ്ത പ്രസംഗത്തിലും, പ്രസ്തുത

പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് തെന്റ ഗവൺെമന്റിെന്റ ഉേദ്ദശെമന്നു വ്യക്തമാ

ക്കുകയുണ്ടായി. േകരളത്തിെന്റ പ്രേത്യകസാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിെലടുത്തുെകാ

ണ്ട് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുെട വികസനപരിപാടികെള കൂടുതൽ ഉർജ്ജിതമായി

നടപ്പിൽ വരുത്തുക, െപാതു േമഖലയിലും സ്വകാര്യേമഖലയിലും വ്യവസായവൽ

ക്കരണെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്തുക, മര്യാദപ്പാട്ടം നിജെപ്പടുത്താനും കൂടിയാണ് ഭൂ

മിയിൽ സ്ഥിരാവകാശമനുവദിക്കാനും ഭൂപരിധി നിർണ്ണയിച്ച് മിച്ചഭൂമിെയടുത്ത്

വിതരണം െചയ്യാനും പറ്റിയ ഒേന്നാ ഒന്നിലധികേമാ ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കി നി

ശ്ചിതമായ ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിന്നുള്ളിൽത്തെന്ന അവതരിപ്പിക്കുക, ഈ

കാലഘട്ടത്തിൽത്തെന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് താൽക്കാലികാശ്വാസം കിട്ടത്തക്കവിധം

ഒഴിപ്പിക്കൽനടപടികെളല്ലാം നിർത്തിെവച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒരടിയന്തിരനിയമം നട

പ്പിൽ വരുത്തുക, െചറുകിടവ്യവസായങ്ങേളയും കുടിൽവ്യവസായങ്ങേളയും പര

സ്പരസഹായാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുക, നാട്ടിൽ സമാധാനവും ജനാ

ധിപത്യാവകാശങ്ങളും നിലനിർത്താനും, െതാഴിലാളി കർഷകബഹുജനങ്ങളുെട

താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനും പറ്റിയതരത്തിൽ േപാലീസ്സുനയത്തിൽആവശ്യ

മായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക, ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാനും പുതിയ ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങൾ

കണ്ടുപിടിയ്ക്കാനുംശ്രമിക്കുന്നേതാെടാപ്പംതെന്നകൂലിയുംശമ്പളവും മറ്റും വർദ്ധിപ്പിച്ച്
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െചറുകിടക്കാരുെട ജീവിതേത്താതുയർത്തുക, േസ്റ്ററ്റ് നിയമസഭയുേടയും െസക്രട്ടറി

േയറ്റിെന്റയും നടപടികളടക്കമുള്ള ഭരണകാര്യങ്ങളും സർവ്വകലാശാലയടക്കമുള്ള

വിദ്യാഭ്യാസവും മലയാളത്തിലാക്കുക, പഞ്ചായത്തുകൾ, ജില്ലാെകൗൺസിലുകൾ

മുതലായ പ്രാേദശികസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പണവും കൂടുതൽ

അധികാരങ്ങളും നൽകി ജനാധിപത്യെത്ത വിപുലമാക്കുകയും വികസനപരിപാ

ടികളിലും മറ്റും ജനങ്ങളുെട മുൻ�ക വളർത്തുകയും െചയ്യുക-എന്നിങ്ങിെനയുള്ള

അടിയന്തരപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയേത്താടുകൂടിയാണ്

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരേമെറ്റടുത്തത്.

േകരളെത്തഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള മഹത്തായ പരിശ്രമത്തി

െന്റ പ്രാരംഭെമന്ന നിലക്ക് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നാട്ടുകാരുെട മുമ്പാെക സമർപ്പിച്ച

ഈപരിപാടികൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്കു മാത്രം താല്പര്യമുള്ള പരി

പാടികളായിരുന്നില്ല. േകരളത്തിെല േദശാഭിമാനികളായ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും

ആവശ്യമായ പരിപാടികളായിരുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർെക്കന്ന േപാെലത്തെന്ന

േകാൺഗ്രസ്സുകാർക്കും, െതാഴിലാളികൾെക്കന്നേപാെലത്തെന്നമുതലാളികൾക്കും

േയാജിച്ചു നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പറ്റിയ പരിപാടികളായിരുന്നു; ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ

േദശീയപരിപാടികളായിരുന്നു.

എങ്കിലും, ഈ പരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിന്നും േനരിേടണ്ടിവന്നപ്രതിബന്ധങ്ങൾ

െചറുതായിരുന്നില്ല.

ഒന്നാമത്, ജനെപ്പരുപ്പം, െതാഴിലില്ലായ്മ, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുെട കമ്മി, വ്യവസാ

യവൽക്കരണത്തിലും കൃഷിപരിഷ്ക്കരണത്തിലുമുള്ള പിേന്നാക്കനില, ഉല്പാദനവ്യവ

സ്ഥയിൽ വിേദശീയമൂലധനത്തിെന്റ പിടി, സങ്കുചിതങ്ങളായ സ്ഥാപിതതാല്പര്യ

ങ്ങൾ മുതലായവ കാരണം ഒരു പ്രശ്നസംസ്ഥാനം എന്നു കുപ്രസിദ്ധി േനടിയ ഒരു

േസ്റ്ററ്റിലാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നത്.

രണ്ടാമത്, േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിെന്റ െപരുമാറ്റം പക്ഷപാതപരവും അവഗണ

നാപരവുമായിരുന്നു. പിേന്നാക്കപ്രേദശങ്ങെള അതിേവഗം മുേന്നറാൻ സഹായി

ച്ചുെകാണ്ട്, ഇന്ത്യയിെല വിവിധ പ്രേദശങ്ങളുെട വളർച്ചയിലുള്ള അസമത്വങ്ങളവ

സാനിപ്പിയ്ക്കാൻ േകന്ദ്രഗവൺെമന്റ് ഇേതവെര തയ്യാറായിട്ടില്ല. േകരളെത്ത സം

ബന്ധിേച്ചടേത്താളമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയുകയാെണങ്കിൽ, ഒന്നാംപ

ഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലാകെട്ട രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലാകെട്ട െപാതുവിഭാ

ഗത്തിലുള്ളഒെരാറ്റ വ്യവസായംേപാലും നമ്മുെട േസ്റ്ററ്റിൽസ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പടുകയുണ്ടാ

യില്ല. ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽേപ്പാലും േകന്ദ്രഗവൺെമന്റ് േകരളേത്താട് പക്ഷപാത

പരമായിട്ടാണ് െപരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല, സർവ്വശക്തവും േകന്ദ്രീകൃതവുമായ

ഭരണകൂടത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ േസ്റ്ററ്റുകളുെട സ്വയംഭരണെത്ത േപ്രാത്സാഹി

പ്പിയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളവയല്ല. ഇതു കാരണം ഭരണകാര്യങ്ങളിലും നിയമ നിർമ്മാ

ണങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ളതടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.

മൂന്നാമത്, േകരളത്തിെന്റ ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങളും മൂലധന രൂപീകരണത്തിന്നു

ള്ള സാധ്യതകളും വളെര വളെര പരിമിതമാണ്. െകാല്ലംേതാറും േകരളത്തിെല

ജനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സ്വത്തുക്കളുെട ഗണ്യമായഭാഗം, സ്വകാര്യവ്യ

ക്തികളുേടയും സ്ഥാപനങ്ങളുേടയും ലാഭെമന്ന നിലയ്ക്ക് വിേദശങ്ങളിേലയ്ക്ക് കടത്ത

െപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.



60 അദ്ധ്യായം 5. രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ

നാലാമത്, പ്രതിപക്ഷപ്പാർട്ടികളുെട പല േനതാക്കന്മാരുേടയും അന്ധമായ

കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധവും, എതിർപ്പിന്നുേവണ്ടിയുള്ള എതിർപ്പും, േയാജിച്ച േദശീയ

നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പല തടസ്സങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങെളല്ലാമുണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു െകാല്ലത്തി

നിടയ്ക്കുതെന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കും, കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിന്നും അഭിമാനിയ്ക്കാവു

ന്ന പല േനട്ടങ്ങളുമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമാണ്. രണ്ടു െകാല്ല

ത്തിനുമുമ്പ് പാർട്ടിയും ഗവൺെമന്റും രാജ്യത്തിെന്റ മുമ്പാെകെവച്ചപരിപാടികളിൽ

പ്രധാനമായ ചിലതു നടപ്പിൽവരുത്തുകയും, മറ്റുചിലതു നടപ്പിൽ വരുത്താനാവ

ശ്യമായ നടപടികെളടുക്കുകയും െചയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷിക്കാർക്കു ഭൂമിെയാഴി

പ്പിക്കലിൽനിന്നും, കാർഷികെത്താഴിലാളികൾക്ക് കുടിെയാഴിപ്പിയ്ക്കലിൽനിന്നും

രക്ഷിക്കാൻ മര്യാദപ്പാട്ടം നിജെപ്പടുത്താനും ഭൂപരിധി നിർണ്ണയിയ്ക്കാനുമുള്ള സമഗ്ര

മായ ഒരു ഭൂവുടമബന്ധബിൽ, െതാഴിലാളികളുെട േട്രഡ് യൂണിയൻ താല്പര്യങ്ങെള

കാത്തുസൂക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വ്യവസായ ബന്ധബിൽ, പ്രാേദശിക സ്വയംഭരണ

സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകിെക്കാണ്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുബില്ലും,

ജില്ലാകൗൺസിൽ ബില്ലും, അദ്ധ്യാപകരുെട താല്പര്യങ്ങെള സംരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള വി

ദ്യാഭ്യാസനിയമം, കൃഷി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാനാവശ്യമായ െചറുകിട ജലേസചനപദ്ധതി

കൾ, േപാലീസ് േകാഡ് പരിഷ്കരണക്കമ്മിറ്റി, ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ മലയാള ഭാഷയു

പേയാഗിയ്ക്കാനാവശ്യമായ നടപടികളുെട പ്രാരംഭങ്ങൾ ഇടത്തട്ടുകാരുെട ചൂഷണ

മവസാനിപ്പിയ്ക്കാൻ സഹായിയ്ക്കുന്ന പരസ്പരസഹായ സഹകരണസംഘങ്ങൾ—

ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങളുളവാക്കാൻ പര്യാപ്തമാക്കി ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ

ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയസമയംെകാണ്ടു തയ്യാറാക്കാൻ മെറ്റാരു േസ്റ്ററ്റിന്നുംസാധിച്ചി

ട്ടിെല്ലന്നുള്ളതും പരമാർത്ഥം മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു െകാല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് േകരള

നിയമസഭ ആെക 96 ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കിയതിൽ 74 ബില്ലുകളും നിയമങ്ങളായി

ത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈനിയമങ്ങളിൽചിലത്സാേങ്കതികങ്ങളായിരിയ്ക്കാം. പേക്ഷ,

മിക്കവയും ജനങ്ങളുെട ജീവിതെത്ത അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താൻ സഹായിയ്ക്കുന്നവയാ

ണ് എന്നുകാണാൻ കഴിയും.

എല്ലാം െചയ്തുകഴിഞ്ഞുെവേന്നാ, എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും പരിപൂർണ്ണസം

തൃപ്തിയുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞുെവേന്നാ, ഇനിെയാന്നും െചേയ്യണ്ടതായിട്ടിെല്ലേന്നാ െചയ്ത

കാര്യങ്ങളിൽത്തെന്ന യാെതാരു െദൗർബ്ബല്യവുമിെല്ലേന്നാ. ഞങ്ങളവകാശെപ്പടു

ന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, ഇെതല്ലാം ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. രാജ്യത്തിെന്റയും ജന

ങ്ങളുേടയും താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ ഇനിയുെമത്രേയാ െചേയ്യണ്ടതായിട്ടു

ണ്ട്. ജനങ്ങളുെട പിൻബലം കൂടുതൽ േനടാൻ കഴിയത്തക്കവിധത്തിൽ ന്യൂനതക

ളും ദൗർബല്യങ്ങളും പരിഹരിച്ചുെകാണ്ട് ഗവൺെമന്റിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങെള കൂടു

തൽ കാര്യക്ഷമമാേക്കണ്ടതുണ്ട്.

ഈകടമകൾവിജയകരമായി നിർവ്വഹിക്കാനുംഅങ്ങെന േകരളെത്തഅഭി

വൃദ്ധിെപ്പടുത്തുവാനുമുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ നാട്ടുകാരുെട ആെക േയാജിപ്പും സഹക

രണവും ആവശ്യമാണ്. നാട്ടുകാരുെട സഹകരണവും പിൻബലവും കൂടുതൽ കൂടു

തൽ േനടാൻ അേങ്ങയറ്റം പരിശ്രമിക്കണെമന്ന്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി െമമ്പർമാ

േരയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്അനുഭാവികേളയും ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നതിേനാെടാപ്പം തെന്ന,

അന്തമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധവും എതിർപ്പിനുേവണ്ടിയുള്ളഎതിർപ്പും അവസാ

നിപ്പിച്ച്, ജനേക്ഷമകരങ്ങളായപരിപാടികളിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായുംകമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റുമായുംസഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ േകരളത്തിെലപ്രതിപക്ഷ



െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ IX 61

പാർട്ടികേളാടും പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികളുെട അനുയായികേളാടും ഞങ്ങൾ വിനീതമാ

യി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

നവയുഗം 4. 4. 1959
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ഇടെപടൽ

1959 ജൂലായ് 31-ാംനു ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിെല ഒരു കറുത്ത ദിവസമായി എെന്നന്നും

ഓർമ്മിയ്ക്കെപ്പടും. എെന്തന്നാൽ,അന്നാണ് ഇന്ത്യയിെല ഭരണാധികാരികൾ തങ്ങ

ളുെട കീഴിലുള്ള ഒേരെയാരു േകാൺഗ്രസ്സിതരഗവൺെമന്റിെന നീക്കം െചയ്യാൻ

േവണ്ടി ജനാധിപത്യത്തിെന്റ മുരടിൽ കത്തി െവച്ചതു. അന്നാണ് േകരളത്തിെല

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവെ�ന്റിെന പിരിച്ചുവിട്ടുെകാണ്ടുള്ള ഒരു വിളംബരത്തിൽ ഇന്ത്യാ

റിപ്പബ്ളിക്കിെന്റ പ്രസിഡണ്ട് ഒപ്പ് െവച്ചത്.

എന്തിനാണവർ നിയമവിേധയമായും ജനാധിപത്യപരമായും െതരെഞ്ഞടു

ക്കെപ്പട്ട കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന പിരിച്ചുവിട്ടതു ജനാധിപത്യെത്ത കശാപ്പു

െചയ്യാൻ മുതിർന്ന േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാരിലാരും തെന്നഈ േചാദ്യത്തിന്ന്

ഇേതവെര തൃപ്തികരമായ ഒരു മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

േകരളത്തിെലജനങ്ങൾകമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന ‘സ്തംഭി’പ്പിയ്ക്കാനുള്ളഒരു

സമരം നടത്തിയതുെകാണ്ടാണു പ്രസിഡണ്ട് ഇടെപട്ടതു എന്നും അതിനാൽഈ

ഇടെപടൽ ജനങ്ങളുെട ഒരു വിജയമാണ് എന്നും െക. പി. സി. സി. യുേടയും

പി.എസ്. പി. യുേടയും ചില േനതാക്കന്മാരും കേത്താലിക്കാപ്പള്ളി േമധാവികളു

െട ചില പത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, ട്രാൻേസ്പാർട്ടു ബസ്സുകൾനശിപ്പിയ്ക്കുകയും

യാത്രക്കാെര േദ്രാഹിയ്ക്കുകയും പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ചുട്ടുകരിയ്ക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികേള

യും അദ്ധ്യാപകേരയും േദേഹാപദ്രവേമല്പിയ്ക്കുകയും കലക്ടരാപ്പിസ്സുകളുെട മുമ്പിൽ

കൂട്ടപ്പിക്കറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുകയും മറ്റും െചയ്താൽ ഒരു ഗവൺെമന്റ് സ്തംഭിയ്ക്കുന്നെത

ങ്ങിെനയാണ്? ഇത്തരം ‘സമര’ങ്ങളിൽ, ‘വിേമാചനക്കാ’രുെട കണക്കുപ്രകാരം

തെന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിൽപരം ജനങ്ങേള പെങ്കടുത്തിട്ടുള്ളു. അറസ്റ്റ് െചയ്തു ശിക്ഷിയ്ക്ക

െപ്പട്ടവർ പതിനായിരേത്താളം േപർമാത്രമാണ്. അവെരല്ലാവരും കൂടിയനുഭവിച്ച

ജയിൽശിക്ഷ േകരളത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരിൽ മുപ്പതുേപർഅനുഭവിച്ച ശിക്ഷേയ

ക്കാൾ കുറവാെണന്നു കാണാം. സമരെത്ത േനരിടാൻ വിചാരണ കൂടാെതയുള്ള

തടങ്കൽശിക്ഷകൾ,സാർവ്വത്രികമായനൂറ്റിനാല്പത്തിനാലുകൾ, നിശാനിയമങ്ങൾ

തുടങ്ങിയ മർദ്ദനനിയമങ്ങെളാന്നുംതെന്ന സ്വീകരിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. പട്ടാളം

ഉപേയാഗിയ്ക്കേപ്പേടണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. േപാലീസ്സിെന്റ െവടിെവപ്പുെകാണ്ട് പതിനഞ്ചു

േപർ മരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. ഹൃദയമുള്ളവെരല്ലാം അതിൽഅനുേശാചി

യ്ക്കുകയും െചയ്യും. പേക്ഷ, അതുെകാണ്ട് ഗവെ�ണ്ട് സ്തംഭിയ്ക്കുന്നെതങ്ങിെനയാണ്?

േബാംേബയിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് നൂറിലധികം മഹാരാഷ്ട്രസമി
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തിക്കാർ െവടിെവച്ചു െകാല്ലെപ്പട്ടത്. എന്നിട്ടും േബാംേബ ഗവൺെമന്റ് സ്തംഭിയ്ക്കുക

യുണ്ടായില്ല. അതുെകാണ്ടു വിേമാചനസമരെമന്നു വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്ന േപക്കൂത്തുകൾ

െകാണ്ടാണ്കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് പിരിച്ചുവിടെപ്പട്ടതുഎന്നവാദംഅസംബന്ധ

മാണ്. “പ്രതിപക്ഷപ്പാർട്ടികൾക്ക് േസ്റ്ററ്റ് ഭരണെത്തസ്തംഭിപ്പിയ്ക്കുകഎന്നതങ്ങളുെട

ലക്ഷ്യത്തിൽ വിജയം േനടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല”. എന്ന് പ്രധാന മന്ത്രി െനഹ്റുതെന്ന

ആഗസ്റ്റ് 2-ാം നു ദൽഹിയിൽെവച്ച് സമ്മതിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. (�ടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ,

ആഗസ്റ്റ് 3)

ഇതിന്നു രസകരമായ മെറ്റാരു വശംകൂടിയുണ്ട്: ജനാധിപത്യപരമായി തിര

െഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഒരു േസ്റ്ററ്റ് ഗവൺെമന്റിെന അട്ടിമറിയ്ക്കാൻേവണ്ടി ആെരങ്കിലും

ലഹള നടത്താെനാരുങ്ങിയാൽആഗവൺെമന്റിെന പിരിച്ചുവിടണെമന്നല്ല, ലഹ

ളക്കാെര അടിച്ചമർത്തി സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിയ്ക്കാൻ ഗവൺെമന്റിെന സഹാ

യിയ്ക്കാൻ േകന്ദ്രഗവൺെമന്റ് മുേന്നാട്ടു വരണെമന്നാണ് നമ്മുെട ഭരണഘടനയുെട

355-ാം വകുപ്പ് സംശയത്തിന്നിടയില്ലാത്തവിധം അനുശാസിയ്ക്കുന്നത് !

അതുെകാണ്ട്, േകരളത്തിെല േകാൺഗ്രസ്സ്-പിഎസ്. പി-പള്ളിേനതാക്കന്മാർ

എന്തുതെന്നപറഞ്ഞാലും സമരത്തിെന്റഫലമായിട്ടാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റി

െന പിരിച്ചുവിട്ടത് എന്നു പ്രഖ്യാപിയ്ക്കാൻ േകന്ദ്രേകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർ മുതിരു

െമന്നു േതാന്നുന്നില്ല.

െക. പി. സി. സി. ക്കാർ പ്രസിഡണ്ടിന്നു സമർപ്പിച്ച, െമേമ്മാറാണ്ടം എന്നു

വിളിയ്ക്കെപ്പടുന്നകുറ്റപത്രത്തിെലആേരാപണങ്ങളാേണാഇടെപടലിന്നുകാരണം?

കുറ്റപത്രത്തിലടങ്ങിയ ചാർജ്ജുകെളപ്പറ്റി അേന്വഷണം നടത്താേനാ അതിെന്റ

ഒരു േകാപ്പി ഔപചാരികമായിെട്ടങ്കിലും േകരളഗവൺെമന്റിന്ന് അയച്ചുെകാടു

ക്കാൻേപാലുേമാ േകന്ദ്രഗവൺെമന്റ് മുതിരുകയുണ്ടായില്ല. എന്നല്ല, െക. പി. സി.

സി. യുെട കുറ്റാേരാപണങ്ങളും േകന്ദ്രത്തിെന്റ ഇടെപടലും തമ്മിൽ യാെതാരു

ബന്ധവുമിെല്ലന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുതെന്ന ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു.

പിെന്ന എന്തിനാണവരിടെപ്പട്ട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന പിരിച്ചുവിട്ടത്?

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനാധിപത്യതത്വങ്ങെള വകെവയ്ക്കാെതയാണ് ഭരണം നട

ത്തിയത് എന്നും ഭരണഘടനയുെട മൗലികതത്വങ്ങെള അവർ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്നും മറ്റും പറയെപ്പടുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, ഇത്തരം ആേക്ഷപങ്ങെളപ്പറ്റി വ്യക്തമായ

ഒെരാറ്റ െതളിെവങ്കിലും ഹാജാരാക്കാൻ േകന്ദ്രക്കാർക്കുസാധിച്ചിട്ടില്ല.

“േകരളേസ്റ്ററ്റ് ഗവർണ്ണരിൽനിന്ന് ലഭിച്ച റിേപ്പാർട്ടിെന പരിഗണിച്ചും മറ്റു വിവര

ങ്ങൾ ലഭിച്ചതനുസരിച്ചും ഭരണഘടനയിെല വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി േസ്റ്റ

റ്റിൽ ഭരണം നടത്തിെക്കാണ്ടു േപാവാൻസാധിയ്ക്കാത്ത ഒരു പരിതഃസ്ഥിതി ഉളവാ

യിട്ടുെണ്ടന്ന്തനിയ്ക്കു േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടതിനാൽഭരണഘടനയിെല 356-ാംവകുപ്പനുസരിച്ച്

േസ്റ്ററ്റ് ഗവർണ്ണരുേടയും േസ്റ്ററ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്റയും അധികാരങ്ങൾ” താേനെറ്റടു

ക്കുന്നുെവന്നാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന പിരിച്ചുവിട്ടുെകാണ്ടുള്ള തെന്റ വിളം

ബരത്തിൽപ്രസിഡണ്ട് പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നത്.

ഭരിയ്ക്കുന്നകക്ഷിയ്ക്ക് നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതായിത്തീർന്നപരിതഃസ്ഥി

തികളിൽ മാത്രേമ ഇതിന്നുമുമ്പു ഭരണഘടനയിെല 356-ാം വകുപ്പ് പ്രേയാഗിയ്ക്കെപ്പ

ട്ടിട്ടുള്ളു. അത്തരെമാരു പരിതഃസ്ഥിതി കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ േകരളത്തി

ലുണ്ടായിട്ടില്ല. ഭരണഘടനയിെല വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി േസ്റ്ററ്റിൽ ഭരണം

നടത്തിെക്കാണ്ടു േപാവാൻസാധിയ്ക്കാത്തഎെന്താരുപരിതഃസ്ഥിതിയാണ് േകരള

ത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളെതന്നും ഇതിെനസ്സംബന്ധിച്ച് േകരളഗവർണ്ണർഅയച്ച റിേപ്പാർ



64 അദ്ധ്യായം 6. ഇടെപടൽ

ട്ടിൽഎന്താണ് പറയുന്നത് എന്നും നാട്ടുകാെര േബാദ്ധ്യെപ്പടുേത്തണ്ടഒരു ചുമതല

േകന്ദ്ര ഗവൺെമന്റിന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, ആ ചുമതലേപാലും നിർവ്വഹിയ്ക്കാൻ അവർ

തയ്യാറാകുന്നില്ല. പരിതഃസ്ഥിതികൾ രഹസ്യമാണുേപാലും! ഗവർണ്ണർ പറയുന്ന

കാരണങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്നത് നല്ല കീഴ്വഴക്കമല്ലേപാലും!

ഇതിലും വലിെയാരു തമാശ ഇതിന്നു മുമ്പാരും േകട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. േസ്റ്ററ്റിെല

ജനങ്ങളുേടയുംഭൂരിഭാഗംഅസംബ്ളിെമമ്പർമാരുേടയുംപിന്തുണയുള്ളഒരുഗവൺ

െമന്റിെന ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ, യാെതാരു ജനാധിപത്യതത്വത്തിന്നും നിരക്കാ

ത്ത മട്ടിൽ മിക്കവാറും ഫാസിസ്റ്റ് മുറകൾ സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ട്, പിരിച്ചുവിടുക; എന്നി

ട്ടും എന്തിനാണ് പിരിച്ചുവിട്ടതു എന്നു പറയാൻേപാലും സാധിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുക! “െമ

മ്പർമാർക്ക് അറിയാവുന്നതിേനയും ഞാൻ എന്തു പറയുെമന്നതിേനയും ഗവൺെമ

ന്റിന്നുേവണ്ടി സംസാരിയ്ക്കുന്നആൾഎന്തു പറയുെമന്നതിേനയും അടിസ്ഥാനെപ്പടു

ത്തിയാണ്ഈപ്രശ്നം ചർച്ച െചേയ്യണ്ടത്” എന്നാണ് ഗവർണ്ണരുെട റിേപ്പാർട്ടു േമ

ശപ്പുറത്തുെവയ്ക്കണെമന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് െമമ്പർമാരുെടആവശ്യത്തിന്നു മറുപടിയായി

ആഭ്യന്തരകാര്യമന്ത്രിശ്രീ. പാന്ത്ആഗസ്റ്റ് 3-ാമെത്തപാർലെമന്റുസേമ്മളനത്തിൽ

പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇത്തരെമാരു ഗതിേകടിൽ േകാൺഗ്രസ്സ് േനതൃത്വം ഇതിന്നുമുെമ്പാ

രിക്കലും അകെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.

എന്തായാലും, ഒരു കാര്യം ആർക്കും നിേഷധിയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. േകരളത്തിെല

യും ഇന്ത്യയിേലയും വൻകിടക്കാരായസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരുമായും പിന്തിരിപ്പൻ

സാമുദായികവാദികളുമായും അേമരിക്കൻ േഡാളറുമായും കൂട്ടിപിടിച്ചുെകാണ്ട് േക

രളത്തിെല ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥെയ െഞക്കിെക്കാല്ലാൻ േവണ്ടി നടത്തെപ്പട്ട

സമരത്തിന്ന് േനതൃത്വവും േപ്രാത്സാഹനവും നൽകിയത് േകന്ദ്രഭരണം െകാണ്ടുനട

ക്കുന്നഅഖിേലന്ത്യാേകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാർതെന്നയാണ്. എ. ഐ. സി. സി.

െസക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശ്രീമന്നാരായണൻ ഉൽഘാടനം െചയ്ത നയം ഊട്ടിേപ്പാറ്റി

വളർത്തിയതു ശ്രീ. േധബാറിെനേപ്പാെലയും സാദിക്ക് അലിെയേപ്പാെലയും െമാ

റാർജി േദശായിെയേപ്പാെലയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിെയേപ്പാെലയുമുള്ള േകാൺഗ്രസ്സ്

േനതാക്കന്മാരാെണന്നും ജൂൺമാസത്തിലാരംഭിച്ച ഏറ്റവും ഒടുക്കെത്ത അട്ടിമറി

സ്സമരത്തിെന്റ പ്ലാൻ ഊട്ടിയിൽെവച്ച് ശ്രീ. േധബാറുെട േനതൃത്വത്തിലാണ് തയ്യാ

റാക്കെപ്പട്ടതു എന്നും േകന്ദ്രം ഇടെപടുെമന്ന േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരുെട പര

സ്യപ്രസ്താവനകളാണ് േകരളത്തിെല പിന്തിരിപ്പന്മാർക്കു പ്രേചാദനം നൽകിയത്

എന്നുമുള്ളയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾസാധാരണപത്രവായനക്കാർക്കുേപാലും മനസ്സിലാ

കത്തക്കവിധം വ്യക്തമായിരിയ്ക്കുന്നു.

പേക്ഷ, ജനാധിപത്യത്തിെന്റ േനർക്കുള്ള ഈ നഗ്നമായ കേയ്യറ്റംെകാണ്ട്

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ശക്തിേയ്ക്കാ ജനസ്വാധീനത്തിേന്നാ യാെതാരു േകാട്ട

വും തട്ടിയിട്ടില്ല. േനെരമറിച്ച്, േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ അന്തസ്സിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി െന

ഹ്റുവിെന്റ സാർവ്വലൗകിക പ്രശസ്തിയ്ക്കുമാണ് േകാട്ടം തട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയി

െലാട്ടുക്കുമുള്ള ജനാധിപത്യവാദികൾ-അവരിൽ േകാൺഗ്രസ്സുകാരുമുൾെപ്പടും-

മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം േകാൺഗ്രസ്സ് േനതൃത്വത്തിെന്റ അപകടം

പിടിച്ച നയെത്ത എതിർക്കാൻ മുേന്നാട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതിൽനിന്നുതെന്ന ഇതു വ്യക്ത

മാകും.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടര െകാല്ലത്തിനുള്ളിൽ പാസ്സാക്കിയ

വിദ്യാഭ്യാസനിയമം, കാർഷികബന്ധബിൽ തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങളിൽനിന്നും, പുേരാ

ഗമനപരങ്ങളും ജേനാപകാര പ്രദങ്ങളുമായ മറ്റു നടപടികളിൽ നിന്നും േകരളത്തി
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െല പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാെര സംരക്ഷിക്കുക, അങ്ങിെന ഇത്തരം

പുേരാഗമനപരമായ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യെയയാെക േമാചിപ്പിക്കുക

ഇതാണു സമര േനതാക്കന്മാരുെട പ്രഖ്യാപിേതാേദ്ദശം. ഈ ഉേദ്ദശം ഒരിയ്ക്കലും

സഫലമാവുകയിെല്ലന്നു തീർച്ചയാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ തങ്ങൾ

േനടിയ േനട്ടങ്ങെള കാത്തു രക്ഷിയ്ക്കാനുംഅവയുെട േനർക്കുള്ളപിന്തിരിപ്പൻആക്ര

മണങ്ങെള േനരിടാനും േകരളത്തിെല അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങൾ തയ്യാറാവാ

തിരിക്കുകയില്ല. എന്നല്ല, സമരത്തിൽ പെങ്കടുത്തസാധാരണക്കാരായ ജനവിഭാ

ഗങ്ങൾേപാലും ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർ തങ്ങ

െള മതത്തിേന്റയും ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും േപരിൽ വഞ്ചിക്കുകയാണ് െചയ്തത്

എന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ഭൂനയബില്ലുെകാണ്ടും മറ്റുമുണ്ടാവാൻേപാകുന്ന േനട്ടങ്ങ

െള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി േയാജിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും

െചയ്യുെമന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പ്രയാസമില്ല.

യഥാർത്ഥമായ ജനാധിപത്യത്തിലും യഥാർത്ഥമായ പുേരാഗതിയിലും വിശ്വ

സിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസേത്താടുകൂടി, കൂടുതൽ വിപുല

മായ േതാതിൽ, ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ശത്രുക്കളായ േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാർ

ക്ക് ചുട്ട മറുപടിെകാടുക്കാൻേവണ്ടിേയാജിച്ചണിനിരക്കുകയും േകരളെത്തഐശ്വ

ര്യത്തിേലയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിയിേലയ്ക്കും നയിക്കാനുള്ള തങ്ങളുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ തു

ടരുകയും െചയ്യും. യഥാർത്ഥമായ ജനകീയമുേന്നറ്റെമന്താെണന്നു േനാക്കികാ

ണാൻ പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുവിന്ന് അവസരം ലഭിയ്ക്കും, അത്തരെമാരവസരമാണ്

അടുത്തുണ്ടാകാൻ േപാകുന്ന െപാതുതിരെഞ്ഞടുപ്പ്.

1959 ആഗസ്റ്റ് 8 നവയുഗം
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കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകാലത്ത് േകരളനിയമസഭ ഭൂരിപക്ഷേത്താെട പാസ്സാക്കിയതും

സുപ്രീം േകാടതിയുെട നിയമാനുമതിയും േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിെന്റ അംഗീകരണവും

േനടിക്കഴിഞ്ഞതുമായ വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തിെല പതിെനാന്നാം വകുപ്പ് സെസ്പൻ

ഡ് െചയ്തുെകാണ്ട് െമയ് 31-ാംനുഗവർണ്ണർഒേരാർഡിനൻസ്പുറെപ്പടുവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

അങ്ങിെന; ജനാധിപത്യേത്താടും നിയമവാഴ്ചേയാടും തങ്ങൾെക്കത്രേത്താളം കൂറു

െണ്ടന്ന്ശ്രീ. പട്ടം താണുപിള്ളയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ‘സങ്കര’ഭരണം ഒരിയ്ക്കൽക്കൂ

ടി വ്യക്തമാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു.

പതിെനാന്നാം വകുപ്പു സംബന്ധിച്ച് ഒേട്ടെറ തർക്കങ്ങളുണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നും

ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും സ്വീകാര്യമായ േഭദഗതികളുണ്ടാക്കാൻ േവ

ണ്ടിയാണ് അതു തൽക്കാലം നിറുത്തിെവച്ചത് എന്നുമാണ് ഗവൺെമന്റുവക്താ

ക്കൾ പറയുന്നത്. തർക്കവിഷയങ്ങൾക്ക് കൂടിയാേലാചനകളിലൂെട പരിഹാരം

കാണാനുള്ളഏതുശ്രമവും സ്വാഗതാർഹമാണ്. പേക്ഷ, 11-ാം വകുപ്പ് നീട്ടിെവച്ചത്

യഥാർത്ഥത്തിൽ, അതിന്നുേവണ്ടിത്തെന്നയാേണാ? അേതാ, ജനങ്ങെള കബളി

പ്പിയ്ക്കാൻ േവണ്ടിേയാ?

അദ്ധ്യാപകരുേടയും പിേന്നാക്കസമുദായക്കാരുേടയും താല്പര്യങ്ങെളകാത്തുര

ക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാണനടപടി തർക്കവിഷയമായിത്തീരുന്നതിൽ അത്ഭു

തെമാന്നുമില്ല. െപാതുഖജാനയിെല പണംെകാണ്ടു നടത്തെപ്പടുന്ന പള്ളിക്കൂടങ്ങ

ളിെല അദ്ധ്യാപകനിയമനത്തിൽ പബ്ളിക്ക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ നിയന്ത്രണം

െചലുത്താൻതുടങ്ങിയാൽ േകാഴയും�കക്കൂലിയും വാങ്ങി െകാള്ളലാഭമുണ്ടാക്കാ

നും അദ്ധ്യാപകെര അടിമകെളേപ്പാെല നിലനിറുത്തുവാനും മാേനജർമാർക്കുള്ള

‘െമൗലികാവകാശ’ത്തിന്നു ഉടവ് തട്ടും. വിദ്യാഭ്യാസക്കച്ചവടം കുത്തകയാക്കിെവ

ച്ചിട്ടുള്ള മാേനജർമാർക്ക് ഇെതങ്ങിെന സഹിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കും? സാമ്പത്തികമാ

യും സാമൂഹ്യമായും സാംസ്കാരികമായും പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന അവശസമുദാ

യക്കാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിെക്കാണ്ട് അവരുെട ഉന്നമനത്തിന്നു വഴി െത

ളിയിയ്ക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പാണിത്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി അധഃകൃതമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന

അവശസമുദായക്കാെര ചൂഷണം െചയ്യാനും ചവിട്ടിേത്തയ്ക്കാനും ഉള്ള തങ്ങളുെട

‘െമൗലികാവകാശ’ത്തിന്ന് ഇതുമൂലം അല്പെമാരു േകാട്ടം സംഭവിയ്ക്കുെമന്ന് േമലാള

രായ പ്രമാണിമാരും മാടമ്പിമാരും ഭയെപ്പടുന്നു. അവെരങ്ങിെന 11-ാം വകുപ്പിെന

അനുകൂലിയ്ക്കും?
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പേക്ഷ, ഗവൺെമന്റ് ആരുെട ഭാഗത്താണ്? അദ്ധ്യാപകരുേടയും അവ

ശസമുദായക്കാരുേടയും താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുേമാ?

“വിേമാചനസമരം” െതാട്ടിേങ്ങാട്ട് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ െവച്ചു േനാക്കിയാലും

ഇന്നെത്ത ഗവൺെമന്റിെന്റ ചുക്കാൻ പിടിയ്ക്കുന്നതാെരാെക്കയാെണന്നു പരിേശാ

ധിച്ചാലും, ഈ േചാദ്യത്തിന്ന് നിേഷധാത്മകമായ ഒരു മറുപടിേയ കിട്ടൂ. പേക്ഷ,

ഉള്ളിലുള്ളതു തുറന്നു പറയാൻ ഗവൺെമന്റിെന്റ വക്താക്കൾക്കു �ധര്യമില്ല.

സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ തങ്ങെള ഇന്നനുകൂലിയ്ക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ

നിന്നുതെന്ന ഒരു െകാടുങ്കാറ്റുയർന്നുവരുെമന്നവർക്കറിയാം. അങ്ങിെന വന്നാൽ,

ഉള്ളു െപാള്ളയായ തങ്ങളുെട ഐക്യം പഞ്ചായത്തു തിരെഞ്ഞടുപ്പുവെരെയങ്കിലും

തുടരാനുള്ള തങ്ങളുെട ആഗ്രഹം തവിടുെപാടിയാകുെമന്ന് അവർ ഭയെപ്പടുന്നു.

അതുെകാണ്ടാണവർ വ്യക്തമായ തീരുമാനെമാന്നുെമടുക്കാെത കാര്യങ്ങൾ നീട്ടി

െക്കാണ്ടുേപാകാൻശ്രമിയ്ക്കുന്നത്.

പെക്ഷ, “സങ്കരമന്ത്രിസഭ”യുെട ചുക്കാൻ പിടിയ്ക്കുന്നസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർ

നിശ്ശബ്ദരായിരിയ്ക്കുന്നില്ല. 11-ാം വകുപ്പ് നിേശ്ശഷം എടുത്തുമാറ്റണെമന്ന് അവർ മുറ

വിളികൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. സംവരണെമന്ന തത്വെത്തത്തെന്ന കഴിച്ചുമൂടണ

െമന്ന് അവർ ഉ�ച്ചസ്തരം പ്രഖ്യാപിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു െചറിയ ന്യൂന

പക്ഷത്തിെന്റഅന്യായമായ ചൂഷണാധികാരങ്ങെള നിലനിർത്താൻേവണ്ടി ഭൂരിപ

ക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട ന്യായമായ താല്പര്യങ്ങെളഎതിർക്കാനാണവർ ഒരുെമ്പ

ട്ടിട്ടുള്ളത്.

േകരളത്തിെല ജനസംഖ്യയിൽ 75 ശതമാനവും പിേന്നാക്ക സമുദായക്കാരാ

ണ്. നാലുേപരിൽ മൂന്നുേപരും അവശസമുദായക്കാരാണ്. പബ്ളിക്ക് സർവ്വീസ്

കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ഉേദ്യാഗനിയമനങ്ങളുെട 50 ശതമാനം ഈ പിേന്നാക്കസമു

ദായക്കാർക്കുേവണ്ടി സംവരണം െചയ്യണെമന്നും ബാക്കിയുള്ള 50 ശതമാനം തു

റന്ന മത്സരത്തിന്നുേവണ്ടി നീക്കിെവയ്ക്കണെമന്നുമാണ് ഇന്നെത്ത വ്യവസ്ഥ. ഈ

വ്യവസ്ഥെകാണ്ട് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുെട ന്യായമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ

ത്തിൽ യാെതാരു ഹാനിയും തട്ടുന്നില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ജനസംഖ്യയുെട 25

ശതമാനേത്താളം മാത്രം വരുന്ന അവർക്കു തുറന്ന മത്സരത്തിലൂെട ഒട്ടാെകയുള്ള

ഉേദ്യാഗങ്ങളുെട 50 ശതമാനവും കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിയ്ക്കും. പട്ടികജാതിക്കാർ,

മുസ്ലിമിങ്ങൾ, ഈഴവർ, ലത്തീൻ കൃസ്ത്യാനികൾ, ആശാരി, മൂശാൻ, െകാല്ലൻ തുട

ങ്ങിയഅവശസമുദായക്കാർക്ക്, ഇന്നെത്തസ്ഥിതിയിൽ, തങ്ങൾക്കുേവണ്ടിസംവ

രണം െചയ്യെപ്പട്ട ഉേദ്യാഗങ്ങൾക്കുപുറെമ തുറന്ന മത്സരത്തിലൂെട ലഭിയ്ക്കാവുന്ന മറ്റ്

ഉേദ്യാഗങ്ങൾേനടാനുള്ളസാദ്ധ്യതവളെരവിരളമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്ന്ഹരിജ

നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കും കൂടി 10 ശതമാനം

ഉേദ്യാഗങ്ങളാണ് സംവരണം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത്, െകാല്ലത്തിൽ 7000

അദ്ധ്യാപകന്മാരുെട ഒഴിവുെണ്ടങ്കിൽ അതിൽ 700 ഉേദ്യാഗങ്ങൾ അവർക്കു പ്രതീ

ക്ഷിയ്ക്കാം. ഈ 700 ഉേദ്യാഗങ്ങെളങ്കിലും േനടാൻആവശ്യമായസാമൂഹ്യപരിതസ്ഥി

തികളില്ലാതിരിെയ്ക്ക ബാക്കിയുള്ളതിൽനിന്നുകൂടി കുറച്ച് േനടാൻ അവർക്കു കഴിയു

േമാ? പേക്ഷ, 7000 ഉേദ്യാഗങ്ങളിൽ 700 എണ്ണംേപാലും ഹരിജനങ്ങൾക്കു നല്കാൻ

പാടിെല്ലന്നാണ് സംവരണവിേരാധികൾ പറയുന്നത്. അവരുെട ഹരിജന േപ്രമ

വും സമുദായനീതിെയക്കുറിച്ചുള്ള േബാധവും അത്ഭുതകരം തെന്ന.

ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവാദികളുേടയും ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിമാരുേടയും നൂറ്റാണ്ടു കാല

െത്ത ഭരണത്തിെന്റ ഫലമായി നമ്മുെടനാട്ടിൽ ഇന്നും തുടർന്നുവരുന്ന ഉച്ചനീചത്വ
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ങ്ങളവസാനിയ്ക്കണെമങ്കിൽ ‘താഴ്ന്ന’ ജാതിക്കാർക്ക് ഉേദ്യാഗങ്ങളിലും മറ്റും അവരർ

ഹിയ്ക്കുന്നസ്ഥാനം നല്കിേയ പറ്റു.

പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരായഈ ജനവിഭാഗങ്ങളുെട ഉന്നമ

നം േദശീയാഭിവൃദ്ധിെക്കാഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യമാണ്. അതുെകാണ്ടുസം

വരണെത്ത എതിർക്കുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ േദശീയാഭിവൃദ്ധിെയയാെണതിർക്കു

ന്നത്. സംവരണം സാമുദായികവാദമാെണന്നും േദശീയത്വത്തിെന്നതിരാെണന്നും

മറ്റുമുള്ളഅവരുെട വാദങ്ങൾസ്വന്തം ചൂഷണാസക്തിെയ മറച്ചുപിടിയ്ക്കാനുള്ളഅട

വുകൾമാത്രമാണ്. അവർ യഥാർത്ഥമായ േദശീയത്വത്തിെന്റ ശത്രുക്കളാണ്.

സമുദായപ്രാതിനിധ്യതത്വമനുസരിച്ചുള്ളസംവരണെത്തമാത്രമാണ് തങ്ങെള

തിർക്കുന്നെതന്നുംസാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളസംവരണത്തിന്ന് തങ്ങെളതി

രെല്ലന്നുമുള്ള പുതിെയാരു തട്ടിപ്പ് സംവരണവിേരാധികൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉശിരു

െണ്ടങ്കിൽ, സമുദായപ്രാതിനിധ്യത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തി

ലുള്ളസംവരണംഏർെപ്പടുത്തത്തക്കവിധം ഭരണഘടന േഭദഗതി െചയ്യണെമന്ന്

അവരാവശ്യെപ്പടെട്ട, ഇന്ത്യയിലുള്ളഎല്ലാ ഉേദ്യാഗങ്ങളുേടയും 50 ശതമാനം െതാ

ഴിലാളികൾ, കാർഷികെതാഴിലാളികൾ, പാവെപ്പട്ട കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ സാമ്പ

ത്തികവർഗ്ഗങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സംവരണം െചയ്യണെമന്നും ബാക്കിയുള്ള 50 ശതമാ

നം ജന്മികൾ, മുതലാളികൾതുടങ്ങിയഎല്ലാ വർഗ്ഗക്കാർക്കും തുറന്ന മത്സരത്തിന്നു

േവണ്ടി നീക്കിെവയ്ക്കണെമന്നും വാദിയ്ക്കാൻ അവർ തയ്യാറുേണ്ടാ? ഐ. ഏ. എസ്,

ഐ. പി. എസ്, സിക്രട്ടറിമാർ ഡയറക്ടർമാർ, ഗവർണ്ണർമാർ, �സന്യത്തലവ

ന്മാർ മുതലായ എല്ലാ ഉേദ്യാഗങ്ങളിലും, െതാഴിലാളികൾ, കാർഷിക െതാഴിലാളി

കൾ, കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തികവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് തക്കതായ പ്രാതിനിദ്ധ്യം

നൽകണെമന്ന് അവർ വാദിയ്ക്കുേമാ? വാദിയ്ക്കുെമങ്കിൽ ഞങ്ങളവർക്ക് സർവ്വവിധ

പിന്തുണയും നൽകാം.

പേക്ഷ, ഹിംസ്രമൃഗങ്ങൾ െപെട്ടെന്നാരു മുഹൂർത്തത്തിൽ സസ്യഭൂക്കുകളായി

മാറുെമന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നില്ല. ജന്മികളുേടയും മുതലാളികളുേടയും ഭരണകൂ

ടം െതാഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും ഭരണത്തിൽ പങ്കു നൽകാൻ തയ്യാറാകു

െമന്നുഞങ്ങൾകരുതുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടാണ് ഇന്നുനിലവിലുള്ളസംവരണവ്യവ

സ്ഥകുേറക്കാലേത്തയ്ക്കുകൂടി തുടരണെമന്ന് ഞങ്ങളാവശ്യെപ്പടുന്നത്.

സംവരണം തുടർന്നാൽ, നായന്മാർ, നമ്പൂതിരിമാർ തുടങ്ങിയ ‘ഉയർന്ന’ സമു

ദായങ്ങളിെല പാവെപ്പട്ട വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉേദ്യാഗങ്ങൾ കിട്ടുന്നതു കുറയുെമന്നും

‘ഉയർന്നജാതി’യിൽ ജനിച്ചു എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം പാവെപ്പട്ട ഒരാൾക്ക് ഉേദ്യാ

ഗം നിേഷധിയ്ക്കുന്നത് അനീതിയാെണന്നും മറ്റും വാദിച്ചുെകാണ്ടാണ് സ്ഥാപിതതാ

ല്പര്യക്കാർ സാമുദായികമത്സരങ്ങൾ ആളിക്കത്തിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നത്. നായന്മാർ,

നമ്പൂതിരിമാർ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന സമുദായങ്ങളിെല നിർദ്ധനരായ എല്ലാ ഉേദ്യാ

ഗാർത്ഥികൾക്കും ഉേദ്യാഗങ്ങൾ കിട്ടുന്നിെല്ലന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ, സംവ

രണംെകാണ്ട് േനട്ടമുണ്ടാകുന്നസമുദായങ്ങളിലും േജാലിയില്ലാെത വിഷമിയ്ക്കുന്നവർ

ലക്ഷക്കണക്കിലുെണ്ടന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്. വാസ്തവത്തിൽ സംവരണമല്ല,

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയാണ് െതാഴിലില്ലായ്മയുെട കാരണം. മുതലാളിത്തവ്യവ

സ്ഥയവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങേളയും െപാതുവുടമയിലാക്കി

െക്കാണ്ടുള്ള േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രേമ എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലുമുള്ള

മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ െതാഴിൽസൗകര്യങ്ങൾ ലഭിയ്ക്കുകയുള്ളു. അതു
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െകാണ്ടാണ് േസാഷ്യലിസത്തിന്നു േവണ്ടി ഞങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാെത േപാരാടി

െക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്.

പേക്ഷ, നാെള േസാഷ്യലിസം വരണെമങ്കിൽ ഇന്ന് പിന്നണിയിൽ കിടക്കു

ന്ന അവശസമുദായങ്ങളുെട ഉന്നമനം ആവശ്യമാണ്. അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനവിഭാഗ

ങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവുംഅവശസമുദായങ്ങളിൽ െപട്ടവരാണ്. അതുെകാണ്ട് ഇന്നുനി

ലവിലുള്ളസംവരണവ്യവസ്ഥതുടരണെമന്ന് േസാഷ്യലിസത്തിൽവിശ്വസിയ്ക്കുന്നവ

െരല്ലാം ശക്തിയായി ആവശ്യെപ്പേടണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. സംവരണവിേരാധികെള നില

യ്ക്കുനിറുത്താൻ പറ്റിയ സുശക്തമായ ഒരു പ്രേക്ഷാഭം ഇന്നു കൂടിേയ കഴിയൂ.

നവയുഗം 11. 6. 1960
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പുതിയ മന്ത്രിസഭ

മൂന്നാഴ്ചക്കാലം തിരുവനന്തപുരത്തും ദൽഹിയിലും എറണാകുളത്തും വീണ്ടും തിരുവ

നന്തപുരത്തും െവച്ചുനടത്തെപ്പട്ടനീണ്ടകൂടിയാേലാചനകൾക്കുേശഷം െഫബ്രുവരി

22-ാംനു ശ്രീ. പട്ടം താണുപിള്ളയുെട േനതൃത്വത്തിൽ പതിെനാന്നംഗങ്ങളുള്ള ഒരു

പി. എസ്. പി. േകാൺഗ്രസ്സ് കൂട്ടുമന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതിജ്ഞ െചയ്ത് അധികാരേമ

െറ്റടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു. മന്ത്രിസഭയിൽ തങ്ങൾക്കുംസ്ഥാനമനുവദിച്ചുകിട്ടണെമന്ന് മുസ്ലീം

ലീഗ് അേങ്ങയറ്റം വാദിച്ചുേനാക്കി. മുസ്ലീംലീഗിെന ഒഴിച്ചുനിർത്തിെക്കാണ്ടുള്ള ഒരു

മന്ത്രിസഭയിൽതങ്ങൾപങ്കുേചരുകയിെല്ലന്ന് പി. എസ്. പി. യും പറഞ്ഞുേനാക്കി.

പേക്ഷ, േകാൺഗ്രസ്സ് �ഹക്കമാന്റ് സമ്മതിച്ചില്ല. േകരളത്തിൽ മുസ്ലീംലീഗുമായി

കൂട്ടുകൂടിെക്കാണ്ടുള്ള ഗവൺെമന്റുണ്ടാക്കിയാൽ വടേക്ക ഇന്ത്യയിൽ വലിയ പ്രത്യാ

ഘാതങ്ങളുണ്ടാവുെമന്ന ന്യായത്തിേന്മൽ അവെരടുത്ത ഉറച്ച നിലപാടു കാരണം

ഒടുവിൽ മുസ്ലീംലീഗ് പുറന്തള്ളെപ്പടുകയും പി.എസ്. പി. േകാൺഗ്രസ്സ് കൂട്ടുമന്ത്രിസഭ

നിലവിൽ വരികയും െചയ്തു. മന്ത്രിസഭയിലിെല്ലങ്കിലും തങ്ങൾ ഗവൺെമന്റിെന്റ ഭാ

ഗമായിത്തെന്ന പ്രവർത്തിയ്ക്കുെമന്നും ഗവൺെമന്റിന്ന് നിരുപാധികമായ പിന്തുണ

നൽകുെമന്നും മുസ്ലീംലീഗ് േനതാക്തന്മാർഅസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

1957 ഏപ്രിൽ 5-ാം നു 11 അംഗങ്ങളടങ്ങിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് രൂപ

വൽക്കരിയ്ക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ പതിെനാന്നു മന്ത്രിമാെര തീറ്റിേപ്പാറ്റാൻ േകരളെത്തേപ്പാ

ലുള്ള ഒരു െചറിയ േസ്റ്ററ്റിന്ന് കഴിവിെല്ലന്ന് ആേക്ഷപിക്കുകയാണ് േകാൺഗ്രസ്സ്-

പി.എസ്.പി. േനതാക്കന്മാർ െചയ്തത്. അങ്ങിെന വാദിച്ചവർതെന്ന തങ്ങൾക്ക് നി

യമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയേപ്പാൾ പതിെനാന്നു മന്ത്രിമാെര നിയമിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായി ഉന്നയിയ്ക്കെപ്പട്ട വാദങ്ങൾ യാെതാരു തത്വ

ത്തിേന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവയായിരുന്നിെല്ലന്നും എതിർപ്പിന്നുേവണ്ടിയുള്ള

എതിർപ്പു മാത്രമാണ്അവരന്നുപ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്നും ഇേപ്പാെളങ്കിലും വ്യക്തമായ

തിൽഞങ്ങൾസേന്താഷിയ്ക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗവൺെമന്റിൽ ഏെതല്ലാം പാർട്ടികൾക്ക് സ്ഥാനമു

ണ്ടായിരിയ്ക്കണെമന്നും ആെക എത്ര മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരിയ്ക്കണെമന്നും മറ്റുമുള്ള കാ

ര്യങ്ങൾ താരതേമ്യന അപ്രധാനങ്ങളാണ്. പ്രധാനമായ കാര്യം ആ ഗവൺെമന്റി

െന്റസ്വഭാവെമന്തായിരിയ്ക്കണെമന്നുള്ളതാണ്;ആഗവൺെമന്റ്ആെര,ഏെതല്ലാം

വർഗ്ഗങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങെളയാണ് കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുകഎന്നുള്ളതാണ്.

70
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പുതിയ ഗവൺെമന്റ് എെന്തല്ലാം പരിപാടികളാണ് നടപ്പിലാക്കുക എന്നു

ഇേതവെര വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. തിരെഞ്ഞടുപ്പുകാലത്ത് ഒരു േയാജിച്ച പരി

പാടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ പ്രസിദ്ധം െചയ്ത തിരെഞ്ഞടുപ്പു വിജ്ഞാപനങ്ങൾ

പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു. പ്രധാനമായും കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധെമന്ന നിേഷ

ധാത്മകമായ ഒരു പരിപാടിയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ് അവർ േവാട്ടു േചാദിച്ചത്. തിരെഞ്ഞ

ടുെപ്പല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു ഗവൺെമന്റും നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇനിെയന്താണ്

പരിപാടി?

“ഈ രാജ്യത്ത് വിശപ്പനുഭവിയ്ക്കുന്നവരും െതാഴിലില്ലാത്തവരും ആയ ആളു

കൾക്ക് എെന്തങ്കിലും ആശ്വാസം നൽകാൻ ശ്രമിയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺെമ

ന്റിെന്റ പ്രാഥമികമായ കടമ. അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും അവെര സഹായി

യ്ക്കാനും ഗവൺെമന്റ് അേങ്ങയറ്റം പരിശ്രമിയ്ക്കുന്നതാണ്” എന്ന പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ പട്ടംതാണുപിള്ളയുെട പ്രഖ്യാപനം സ്വാഗതാർഹമാണ്. േകരളെത്ത അലട്ടി

െക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നവിഷമംപിടിച്ചപ്രശ്നങ്ങളുെട മർമ്മത്തിേലയ്ക്കാണ്അേദ്ദഹംവിരൽ

ചൂണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഭക്ഷ്യക്ഷാമം, െതാഴിലില്ലായ്മ മുതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു െനാടിയി

ടെകാണ്ട് ആർക്കും പരിഹരിയ്ക്കാനാവില്ല. എങ്കിലും, ഈഅടിയന്തിരപ്രശ്നങ്ങളുെട

പരിഹാരത്തിന്നുതകുന്നവ്യവസായവല്ക്കരണം, ഭേക്ഷ്യാല്പാദനം, കാർഷികപരിഷ്കാ

രം, അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്നജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്തൽതുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ

ആരംഭിേച്ച മതിയാവൂ. പുതിയ മന്ത്രിസഭയുെട അടിയന്തിരശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിൽ

പതിഞ്ഞുകാണുെമന്നുതെന്നയാണ് ഞങ്ങളുെട വിശ്വാസം.

ഒരു കാര്യം മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കാേന ഞങ്ങളാഗ്രഹിയ്ക്കുന്നുള്ളു: വ്യവസായ

വൽക്കരണം, കാർഷികപരിഷ്കരണം, ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്തൽ തുട

ങ്ങിയ പരിപാടികളിലൂെട േകരളെത്തഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തണെമങ്കിൽ ജനങ്ങളുെട

യാെക േയാജിപ്പും സഹകരണവും കൂടിേയ കഴിയൂ. ജനങ്ങെള കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാെര

ന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധികെളന്നും േചരിതിരിച്ച് ഭിന്നിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് േകരളെത്ത

അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താൻ കഴിയില്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കു േവാട്ടു െചയ്ത 35 ലക്ഷം

ജനങ്ങളും മുക്കൂട്ടുമുന്നണിക്കാർക്ക് േവാട്ടുെചയ്ത 43 ലക്ഷം ജനങ്ങളും പരസ്പരം ശത്രു

ക്കളെല്ലന്നും േകരളെത്തഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കി മാറ്റാൻ േവണ്ടി അവർ േയാജിച്ചു

പ്രവർത്തിയ്ക്കണെമന്നുമുള്ളഒരുേബാധമുണ്ടാക്കാനാണ്എല്ലാപാർട്ടിക്കാരുംഅടി

യന്തിരമായി ശ്രമിേയ്ക്കണ്ടത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണകക്ഷിയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ

ചുമതലെയന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ജനങ്ങെള ഭിന്നിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് സങ്കുചിതമായ

കക്ഷിതാല്പര്യങ്ങൾ േനടാനാണ് ശ്രമിയ്ക്കുന്നെതങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, ഗവർ

െമ്മന്റിന്നും തകരാറു പറ്റും.

44 ശതമാനം േവാട്ടുകൾ േനടിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും 29 സീറ്റുകൾ മാത്രം കിട്ടിയ കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉത്തരവാദെപ്പട്ട ഒരു പ്രതിപക്ഷമായി പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നതാെണന്ന്

ഔേദ്യാഗികമായിത്തെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിെന്റ നന്മയ്ക്കും ജനങ്ങളു

െട പുേരാഗതിയ്ക്കും േവണ്ടി ഗവൺെമന്റ് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന പരിപാടികെളെയ

ല്ലാം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും പാർട്ടിയ്ക്കു പിന്തുണ നൽകിയ ജനങ്ങളും കലവറയില്ലാ

െത പിന്താങ്ങുന്നതാണ്.

ഒരുറച്ച സൽഭരണം നടത്തുെമന്നുപ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ട് അധികാരേമെറ്റടുത്ത

പുതിയ ഗവൺെമന്റിന്ന് ഞങ്ങൾ വിജയമാശംസിയ്ക്കുന്നു.

നവയുഗം 27. 2. 1960
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കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട്

വിജയിക്കുകയില്ല

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകൾ േനടിെക്കാണ്ട് വീണ്ടും േകരളത്തിെലാരു

മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കുെമന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ളജനങ്ങൾവിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പേക്ഷ,

അവരുെട ആഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷയും സഫലമായില്ല. തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ കമ്യൂണി

സ്റ്റ്കാർ പരാജയെപ്പടുകയാണ് െചയ്തത്. 1957-െല തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ 65 സീറ്റുകൾ

കിട്ടിേയടത്ത് ഇക്കുറി 29 സീറ്റുകൾ മാത്രേമ കിട്ടിയുള്ളു. പതിെനാന്നു മുൻമന്ത്രിമാ

രിൽ ഏഴുേപരും േതാറ്റു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ശക്തിദുർഗ്ഗങ്ങെളന്നു കരുതെപ്പ

ട്ടിരുന്ന ചില നിേയാജകമണ്ഡലങ്ങളിൽേപ്പാലും ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്ര

തീക്ഷിതമായ ഈ പരാജയത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങെളപ്പറ്റി കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിയും പാർട്ടിയ്ക്കു പിന്തുണ നല്കിയ ജനവിഭാഗങ്ങളും സ്വയം വിമർശനപരമായി

പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

എന്നാൽ, ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളും അവരുെട

പത്രങ്ങളും വളെര കരുതേലാടുകൂടിയാണ് തങ്ങളുെട സേന്താഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന

ത്. തിരെഞ്ഞടുപ്പുഫലങ്ങൾ വലിയആഹ്ലാദത്തിെന്നാന്നും വക നൽകുന്നിെല്ലന്നാ

ണവർ പറയുന്നത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കു കിട്ടിയ സീറ്റുകളുെട എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടു

െണ്ടങ്കിലും േവാട്ടുകളുെട എണ്ണം വർദ്ധിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളെതന്ന് അവർ ചൂണ്ടി

ക്കാണിയ്ക്കുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ശക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറയുകയല്ല, വർ

ദ്ധിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളെതന്ന് അവർ െനഞ്ഞത്തടിച്ചു നിലവിളിയ്ക്കുന്നു!

‘വിേമാചന’സമരത്തിലും, തുടർന്നു നടന്ന െപാതുതിരെഞ്ഞടുപ്പിലും േനതൃത്വ

പരമായ ഒരു പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ച േകരളത്തിെല കേത്താലിക്കാെപൗേരാഹി

ത്യത്തിെന്റ നാവായ ‘ദീപിക’ േകഴുന്നതിങ്ങിെനയാണ്: ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക്

നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിപക്ഷം അവസാനിച്ചു എങ്കിലും, േകരളത്തിെല

വിവിധ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുെട കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാമെത്തസ്ഥാനം ഇന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിക്കാണുള്ളത്. കമ്യൂണുക്കൾഅധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനുഎത്രേയാ മുമ്പുമു

തൽഈജനാധിപത്യവിരുദ്ധആശയെത്തഎതിർത്തുെകാണ്ടിരുന്നവരുെട ദൃഷ്ടി

യിൽ കമ്യൂക്കൾക്ക് ഇന്ന് അവേശഷിക്കുന്ന സ്വാധീനവും അപകടേഹതുവാണ്…
…… േകരളത്തിെല രണ്ടാമെത്ത പാർട്ടിയായി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ െവച്ചുെകാ

ണ്ടിരുന്നാൽഏതുതിരെഞ്ഞടുപ്പിലും ഒരു വ്യാഘ്രെത്തേപ്പാെലഅതുനമ്മുെട േമൽ
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ചാടിവീെണന്നുവരും……… െമാത്തം േപാൾ െചയ്ത േവാട്ടിെന്റ 43 ശതമാനമാണ്

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ’.

ഇന്ത്യയിെല വൻകിട മുതലാളിമാരുെട പത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ‘�ടംസ് ’ ഓഫ്

ഇന്ത്യ’ ഇങ്ങിെന എഴുതി: ‘സഖ്യകക്ഷികളുെട വിജയത്തിൽ രാജ്യമാകമാനം

ആഹ്ലാദിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, േവാട്ടുകെളക്കുറിച്ച് അവേലാകനം സംതൃപ്തിക്കവകാ

ശം നൽകുന്നില്ല……… കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്കുള്ള േവാട്ടുകളുെട എണ്ണം, കഴിഞ്ഞ 3

െകാല്ലത്തിന്നുമുമ്പ് നടന്ന തിരെഞ്ഞടുപ്പിേനക്കാൾ അധികരിച്ചുെവന്നു മാത്രമല്ല,

ആെക േവാട്ടിൽഅവർക്കുള്ളപങ്ക് പരിഗണനീയമായി അധികരിക്കുകയും െചയ്തി

ട്ടുെണ്ടന്നത് ഒരു പരുപരുത്തയാഥാർത്ഥ്യമായി നിലെക്കാള്ളുന്നു’.

‘സീറ്റുകൾ കുറഞ്ഞുെവങ്കിലും ചുവപ്പന്മാർക്ക് േവാട്ടുകൾ കൂടി’ എന്നാണ് അേമ

രിക്കയിെല ‘�ടം’ മാസിക േഖദപൂർവ്വം റിേപ്പാർട്ട് െചയ്തത്. തിരെഞ്ഞടുപ്പുഫലങ്ങ

ളിൽ അധികെമാന്നും സേന്താഷിക്കാനിെല്ലന്നാണ് ‘ന്യൂേയാർക്ക് �ടംസ് ’ പറയു

ന്നത്. കാരണം, കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണേത്തതിേനക്കാൾ കൂടുതൽ

േവാട്ടു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ’. അതിയായ ആഹ്ലാദത്തിന്നവകാശമിെല്ലന്നുതെന്നയാണ്

െക.പി.സി.സി.പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. ശങ്കറുേടയും അഭിപ്രായം.

നിയമവിേധയമായി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്നതിരാ

യി േകരളത്തിെല പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾ നടത്തിയ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും

അക്രമാസക്തവുമായ അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങെള ഒരു ‘ബഹുജനമുേന്നറ്റ’െമന്നു

പറഞ്ഞുഅനുഗ്രഹിയ്ക്കുവാൻപ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുേപാലും മുതിരുകയുണ്ടായി. കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിന്ന് ബഹുജനപിന്തുണ നഷ്ടെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നുെവന്നും 1957 െല തി

രെഞ്ഞടുപ്പിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ ജനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ

ഒരു വിഭാഗം പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വെത്ത ഉേപക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നുെവന്നും പറ

ഞ്ഞുെകാണ്ടാണ്അേദ്ദഹം വിരുദ്ധന്മാരുെട വിേമാചനസമരെത്തന്യായീകരിച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുവും മറ്റു േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരും എത്തിേച്ചർന്ന ഈ

നിഗമനെത്ത െപാക്കിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് 1959 ജൂലായ് 31-ാം തീയതി കമ്യൂണിസ്റ്റ്

ഗവെ�ന്റിെന പിരിച്ചുവിട്ടത്.

1 വിേമാചനസമരം ന്യായീകരിക്കെപ്പട്ടുേവാ?

െനഹ്റുവിേന്റയും മറ്റു േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാരുേടയും ഈ നിഗമനം തികച്ചും

െതറ്റായിരുന്നുെവന്ന് 1960 െല തിരെഞ്ഞടുപ്പുഫലങ്ങൾ െതളിയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന ബഹുജനപിന്തുണ ഒട്ടുംതെന്ന നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടില്ല. േന

േരമറിച്ചു കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് രൂപവൽക്കരിയ്ക്കുന്നതിന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതി

േനക്കാൾ എത്രേയാ അധികം ജനങ്ങൾ ഇന്നു പാർട്ടിയുെട പിന്നിൽ അണിനിര

ന്നിട്ടുണ്ട്. 1957-െല തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും പാർട്ടി പിന്താങ്ങിയ

സ്വതന്ത്രന്മാർക്കും കൂടി കിട്ടിയ േവാട്ട് 23 34 ലക്ഷം മാത്രമായിരുന്നു. അതായത്

ആെക േപാൾ െചയ്ത േവാട്ടിെന്റ 40.4 ശതമാനം. 1960 െല തിരെഞ്ഞടുപ്പിലാക

െട്ട പാർട്ടിയ്ക്കും പാർട്ടി പിന്താങ്ങിയ സ്വതന്ത്രന്മാർക്കും കൂടി 35 12 ലക്ഷം േവാട്ടുകൾ

കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്ആെക േപാൾ െചയ്ത േവാട്ടിെന്റ 43 12 ശതമാനത്തിലധികമാ

ണ്. 1957-ൽ കിട്ടിയതിേനക്കാൾ 12 ലക്ഷം േവാട്ടുകൾ കൂടുതലാണ്; എന്നുെവച്ചാൽ

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റു വരുന്നതിന്നുമുമ്പ് പാർട്ടിയ്ക്കു പിന്തുണനൽകിയ ഓേരാ

നൂറുേപരുെടസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റമ്പതുേപർ പാർട്ടിയുെട പിന്നിലണിനിരന്നിരിയ്ക്കു

ന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട നയപരിപാടികളും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റു നടപ്പിൽ
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വരുത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങളും െപാതുവിൽ ശരിയായിരുന്നു എന്നും അതിൻഫലമാ

യി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട സ്വാധീനശക്തി മുെമ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം

വളർന്നിരിയ്ക്കുന്നുെവന്നുമേല്ലഈകണക്കുകൾ വിളിച്ചുപറയുന്നത്?

2 പാർട്ടിയുെട സ്വാധീനശക്തി വളരുന്നു

മൂക്കുട്ടുമുന്നണിക്കാർക്കു കൂടുതൽ സീറ്റുകിട്ടിയിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ,

ഇതിെന്റ അർത്ഥം അവർ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായി അഴിച്ചുവിട്ട ‘വി

േമാചനസമരം’ ശരിയായിരിക്കുെമന്നാേണാ? തീർച്ചയായുമല്ല. ‘വിേമാചനസ

മര’ത്തിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച ആർ.എസ്.പി., െക.എസ്.പി., ജന

സംഘം എന്നീ പാർട്ടികൾ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ നിലംപരിശാവുകയാണുണ്ടായത്.

തങ്ങൾഈറ്റപ്പുലികളാെണന്നും തങ്ങളാണ് മുൻപന്തിയിൽനിന്നുെകാണ്ടു ‘വിേമാ

ചനസമര’െത്ത ‘വിജയ’ത്തിേലക്കു നയിച്ചെതന്നും റവലൂഷണറിേസാഷ്യലിസ്റ്റ്

പാർട്ടിക്കാർ വീമ്പടിച്ചു നടന്നിരുന്നു പേക്ഷ, തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ അവർ ആഗ്രഹിച്ച

തുേപാെല 3 ശതമാനം േവാട്ടുകൾകൂടി അവർക്കുേനടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒട്ടനവധി

യുവാക്കന്മാെര അണിനിരത്തിെക്കാണ്ടു വീേറാെട സമരംെചയ്ത ശ്രീ. മത്തായി

മാഞ്ഞൂരാെന്റ െക.എസ്.പി ദയനീയമായി പരാജയെപ്പട്ടു. ജനസംഘത്തിെന്റ

സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. ‘വിേമാചന’സമരമാണ് ബഹുജനപിന്തുണയുെട അടി

സ്ഥാനെമങ്കിൽഈപാർട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ േവാട്ടുകൾ കിേട്ടണ്ടതായിരുന്നു.

േകാൺഗ്രസ്സ്—പി.എസ്.പി-ലീഗു മുക്കൂട്ടുമുന്നണിയ്ക്ക് 126-ൽ 94 സീറ്റുകളും 43

ലക്ഷം േവാട്ടുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിലിത് മൂക്കൂട്ടുമുന്നണിയുെട മാത്രം

ശക്തിയല്ല. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും സാമുദായികവുമായ എല്ലാ

ത്തരം പിന്തിരിപ്പത്തങ്ങളുേടയും വൃത്തിേകടുകളുേടയും കൂട്ടുെകട്ടാണു വിജയിച്ചത്.

കേത്താലിക്കാപ്പള്ളി, നായർ സർവ്വീസ് െസാ�സറ്റിയുേടയും മുസ്ലീംലീഗിേന്റയും

സാമുദായികവാദം, മതപരമായ ഭീഷണികൾ, സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർ, അഖിേല

ന്ത്യാ േകാൺഗ്രസ്സു േനതൃത്വം, േകന്ദ്രഗവൺെമന്റ്, വിേദശത്തുനിന്നുള്ളപണം ഇവ

െയല്ലാം കൂടിയാണ് മുക്കൂട്ടുമുന്നണിെയ വിജയിപ്പിച്ചത്. ഒരുദാഹരണം െകാണ്ട്

ഇതു വ്യക്തമാക്കാം. ഏറണാകുളം നിേയാജകമണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ചത് ഒരു

േകാൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. എന്നാൽ കേത്താലിക്കാ �വദികേനതൃത്വം

െക.എസ്.പി. സ്ഥാനാർത്ഥിെയ വിജയിപ്പിയ്ക്കാനാണ് ഇടയേലഖനമിറക്കിയിരു

ന്നെതങ്കിൽശ്രീ. മത്തായി മാഞ്ഞൂരാൻ വിജയിയ്ക്കുമായിരുന്നു.

ഇത്രെയാെക്കയായിട്ടും, േകാൺഗ്രസ്സിന്നു28ലക്ഷവുംപി.എസ്സ്.പി.ക്കു 11 ലക്ഷ

വും മുസ്ലീംലീഗിന്നു 4 ലക്ഷവും േവാട്ടുകൾ കിട്ടിയേപ്പാൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കുമാത്രം

35 12 ലക്ഷം േവാട്ടുകൾ േനടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവുമധികം േവാട്ടുകൾ കിട്ടിയതു കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കാെണന്നും ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിേയക്കാൾസ്വാ

ധീനശക്തിയുള്ള മെറ്റാരു പാർട്ടിയും േകരളത്തിലിെല്ലന്നും ഈ കണക്കുകൾ വ്യ

ക്തമാക്കുന്നു.

3 സ്വന്തമായ ശക്തി കുറയുന്നു

മെറ്റാരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറേയണ്ടതുണ്ട്: േകാൺഗ്രസ്സ്—പി. എസ്. പി—

മുസ്ലീംലീഗു പാർട്ടികൾക്കു കിട്ടിയ േവാട്ടുകൾഅതാതു പാർട്ടികൾക്കുള്ളബഹുജന

പിൻബലെത്ത ശരിയ്ക്കും പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, േകാൺഗ്രസ്സി
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ന്നു കിട്ടിയ 28 ലക്ഷം േവാട്ടുകൾ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ മാത്രം േവാട്ടുകളല്ല; മുസ്ലീംലീഗി

െന്റയും പി. എസ്. പിയുേടയും േവാട്ടുകൾകൂടി അവയിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈയാഥാർ

ത്ഥ്യം മുക്കൂട്ടുമുന്നണിക്കാർതെന്നസമ്മതിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മൂക്കൂട്ടുമുന്നണിയിെല ‘ഏെതങ്കി

ലും ഒരു കക്ഷിയ്ക്കു കിട്ടിയ സീറ്റ് അതിെന്റ സ്വന്തം ശക്തിെകാണ്ടുമാത്രം േനടിയതാ

െണന്നു ഭാവിയ്ക്കുെന്നങ്കിൽ അതുസത്യസന്ധമല്ല” എന്ന് ‘ദിനബന്ധു’വും (െഫബ്രുവ

രി 14-ാം തീയതിയിെല മുഖപ്രസംഗത്തിൽ) “െക.പി.സി.സി. പ്രസിഡണ്ടായആർ.

ശങ്കർ തെന്നജയിച്ചിട്ടുള്ളത് േകാൺഗ്രസ്സുകാരുെട േവാട്ടുെകാണ്ടുമാത്രമല്ല. യഥാർ

ത്ഥത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിജയത്തിന്നു മുഖ്യേഹതു കണ്ണൂരിെല മുസ്ലീംലീഗാണ്.

അങ്ങിെന പലരുേടയും” എന്ന് ‘എക്സ്പ്രസ്സും’ (െഫബ്രുവരി 13-ാം തീയതി മുഖപ്രസം

ഗത്തിൽ) തുറന്നുസമ്മതിയ്ക്കുന്നു. കാര്യം വ്യക്തമാണ്. 1957-ൽ െചയ്തതുേപാെല ഒറ്റ

െയ്ക്കാറ്റയ്ക്കാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ േനരിട്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ മൂക്കൂട്ടുമുന്നണിയിെല

കക്ഷികൾക്ക് ഇേപ്പാൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്ര േവാട്ടുകേളാ സീറ്റുകേളാ ഒരിയ്ക്കലും കിട്ടുമാ

യിരുന്നില്ല. ഇതിെന്റയർത്ഥം േകാൺഗ്രസ്സ്, പി.എസ്.പി., മുസ്ലീംലീഗ് എന്നീ പാർ

ട്ടികളിേലാേരാന്നിേന്റയുംസ്വന്തമായശക്തിവളെരയധികംകുറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നും േന

െര മറിച്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയുേടതുതാരതേമ്യനവർദ്ധിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുമാണ്; കമ്യൂണി

സ്റ്റ് പാർട്ടിെയ്ക്കതിരായിസ്വന്തംകാലിേന്മൽനിന്നുെകാണ്ട് മത്സരിച്ച്എേട്ടാപേത്താ

സീെറ്റങ്കിലും, േനടാൻ കഴിവുള്ളയാെതാരു പാർട്ടിയും േകരളത്തിലില്ലാതായിക്കഴി

ഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്നാണ്.

മുക്കൂട്ടുമുന്നണിയിെല മൂന്നു കക്ഷികളിൽെവച്ച് എറ്റവുമധികം േവാട്ടു കിട്ടിയത്

േകാൺഗ്രസ്സിനാണ്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയവും ധാർമ്മികവുമായി ഏറ്റവുമധികം തകർ

ന്നതും േകാൺഗ്രസ്സാണ്. േദശീയേബാധത്തിേന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിേന്റയും

പാരമ്പര്യെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുേപാന്ന േകാൺഗ്രസ്സിന്നുകേത്താലിക്കാപ്പള്ളി േമ

ധാവിത്വത്തിേന്റയും മുസ്ലിംലീഗിേന്റയും സഹായം കൂടാെത േകരളക്കരയിൽ നില

നില്ക്കാൻേപാലും സാദ്ധ്യമെല്ലന്നായിരിയ്ക്കുന്നു. ഈഅധഃപതനെത്തയാണ് അവർ

ജനാധിപത്യത്തിെന്റ വിജയെമന്നു വിളിയ്ക്കുന്നത് !

4 ബൂർഷ്വാസിയുെട ധാർമ്മികാധഃപതനം

ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസിെയ േനരിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുഴപ്പം സാമ്പത്തികരംഗത്തി

േലാ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തിേലാ മാത്രമല്ല പ്രകടമാകുന്നത്. ധാർമ്മികവും സാംസ്ക്കാരി

കവുമായ മണ്ഡലങ്ങെള േനരിട്ടിട്ടുള്ള കുഴപ്പമാണ് കൂടുതൽ േശാചനീയം. തങ്ങളു

െട സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ േസ്വച്ഛാധിപത്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞ

കാലത്തത്രയും ജനാധിപത്യം, േദശീയത്വം മേതതരരാഷ്ട്രം, അഹിംസ, സഹകര

ണം, സമാധാനം തുടങ്ങിയ മുഖ്യങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിയ്ക്കാൻ അവർക്കുസാധിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം കണക്കിെലടുക്കെപ്പേടണ്ട ഒരു ശക്തിയായി വള

രാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഇത്തരം മൂല്യങ്ങൾെക്കാന്നും യാെതാരുസ്ഥാനവുമില്ലാതാ

യി. ജനാധിപത്യെത്തപ്പിടിച്ചാണയിട്ടു നടന്നവർ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ്ക്കതിരായി

ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ എന്തു നടപടി േവണെമങ്കിലും സ്വീകരിയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധ

രായി. മുസ്ലിംലീഗിെന ‘ചത്ത കുതിര’െയന്നു പറഞ്ഞാേക്ഷപിച്ചവർക്ക് അേത ലീ

ഗിെന്റ പതാകയിൻകീഴിൽ നിന്നുെകാണ്ടല്ലാെത ഒരു പ്രസംഗം െചയ്യാൻേപാലും

സാധിയ്ക്കിെല്ലന്നായി. മേതതരരാഷ്ട്രത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യമുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട്

മതം രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലിടെപടാൻ പാടിെല്ലന്നു ശഠിച്ചിരുന്നവർക്ക് േവാട്ടുേവ

ണെമങ്കിൽ ഇടയേലഖനങ്ങളുെട സഹായം കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നായി. സത്യം,
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അഹിംസ തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചു നടന്നവർക്ക് ‘കമ്യൂണിസ

ത്തിെന്റ ഭീഷണി’യുെട മുമ്പിൽ എന്തു നുണയും പറയണെമന്നായി. എന്തക്രമവും

കാണിയ്ക്കാെമന്നായി, ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, 1960-െല തിരെഞ്ഞടുപ്പ് ബൂർഷ്വാസിയു

െട എല്ലാ കാപട്യങ്ങേളയും തുറന്നു കാണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

എന്നിട്ടും, മുക്കൂട്ടുമുന്നണിയുെട പിന്നിൽ 43 ലക്ഷം േവാട്ടർമാർ അണിനിരക്കു

കയുണ്ടായി എന്നത് ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്. ഒരു ദയനീയമായ പരമാർത്ഥംഈ

േവാട്ടർമാെരല്ലാം സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരായ ജന്മികളും മുതലാളിമാരുമാേണാ?

അെല്ലങ്കിൽ സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരുെട ചട്ടുകങ്ങളായിത്തീർന്ന �വദീക േനതാ

ക്കന്മാരും വർഗ്ഗീയഭ്രാന്തന്മാരുമാേണാ? തീർച്ചയായുമല്ല. േനെരമറിച്ച് അവരിൽ

ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ്. അവരുെടയിടയിൽ കൃഷിക്കാരു

ണ്ട്, ഇടത്തരക്കാരുണ്ട്, െതാഴിലാളികൾേപാലുമുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ഈ

ജനങ്ങൾ മൂക്കൂട്ടുമുന്നണിക്കാർക്കു േവാട്ടു െചയ്തെതന്തുെകാണ്ടാണ്? ബൂർഷ്വാസി

യുേടയും മറ്റു സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുേടയും അവർെക്കാറ്റുനിന്ന സാമുദായിക—

മതശക്തികളുേടയും നയപരിപാടികെള ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾഅനുകൂലി

ക്കുന്നുെണ്ടന്നാേണാ ഇതിെന്റഅർത്ഥം? ‘അല്ല’ എന്നുറപ്പിച്ചു പറയാം.

5 നിേഷധാത്മകമായ േവാട്ടുകൾ

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കു േവാട്ടുെചയ്ത മുപ്പത്തഞ്ചരലക്ഷം ജനങ്ങൾ വ്യക്തവും ക്രിയാ

ത്മകവുമായ ഒരുപരിപാടിയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ് േവാട്ടുെചയ്തത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട

നയപരിപാടികേളയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് നടപ്പിൽവരുത്തിയ പരിഷ്ക്കാര

ങ്ങേളയും അവർ ശരിവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ മൂക്കുട്ടുമുന്നണിക്കാർ വ്യക്തമായ ഒരു

പരിപാടിയുെടഅടിസ്ഥാനത്തിലല്ലതിരെഞ്ഞടുപ്പിെനഅഭിമുഖീകരിച്ചത്. കമ്യൂണി

സ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് െകാണ്ടുവന്നവിദ്യാഭ്യാസനിയമം, കർഷകബന്ധബിൽ മുതലായ

നിയമനിർമ്മാണങ്ങെളേപ്പാലും പരസ്യമായി എതിർക്കാൻഅവർ�ധര്യെപ്പടുക

യുണ്ടായില്ല. പ്രധാനമായും കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിെന്റ േപരിലാണ് അവർ േവാട്ടു

േചാദിച്ചത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയപ്പറ്റിയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെനപ്പറ്റിയും

െനറിെകട്ട അവവാദങ്ങളും നുണകളും പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടാണ് അവർ നാട്ടുകാെര

സമീപിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയമായി പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾ, കേത്താലി

ക്കാ സ്ത്രീകൾ മുതലായവരുെട മതവികാരെത്ത ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ടും മതപര

മായ ഭീഷണികൾ ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടുമാണ് അവർ േവാട്ടുേനടിയത്. കമ്യൂണിസ

ത്തിെന്റ അപകടങ്ങെളപ്പറ്റി െചറുകിട സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരിലും ഇടത്തരക്കാരിലും

ഒരുതരം ഭീതിയുളവാക്കിെക്കാണ്ട് േവാട്ടു സമ്പാദിക്കാനാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചത്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പരിപാടിയുെട േപരിലല്ല, നിേഷധാ

ത്മകമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിെന്റ േപരിലാണ് അവർ ജനങ്ങെള അണിനിര

ത്തിയത്. അങ്ങിെനയാണ് രാഷ്ട്രീയമായി പിന്നണിയിൽകിടക്കുന്നവരും 1960 വെര

േവാട്ടിെന്റ പ്രാധാന്യംേപാലും മനസ്സിലാക്കാത്തവരുമായ വലിെയാരു വിഭാഗം

ജനങ്ങളുെട പിൻബലം േനടാൻഅവർക്കുസാധിച്ചത്.

6 കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധം വിജയിക്കുകയില്ല

ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധം േലാകത്തിെലവിെടയും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. ഹി

റ്റ്ലരുെട കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിന്നുേപാലും ഏെറക്കാലം ജനങ്ങെള മയക്കാൻ
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കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. െതാഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക, വ്യവസായങ്ങൾസ്ഥാപിക്കുക, ജർ

മ്മനിെയഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കുക, മറ്റു രാജ്യങ്ങെള കീഴടക്കിെക്കാണ്ട് ജർമ്മനിയു

െട ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങിെനയുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പരിപാടിയു

മായി ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു മാത്രേമ ഹിറ്റ്ലർക്കുേപാലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധം

ആളിക്കത്തിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു. േകരളത്തിെല മൂക്കൂട്ടുമുന്നണിക്കാരുെടസ്ഥിതി വ്യ

ത്യസ്തമാണ്. അവരുെട കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിന്നു േകരളെത്ത േനരിട്ടുെകാണ്ടി

രിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായി യാെതാരു ബന്ധവുമില്ല. വ്യവസായവൽക്കരണം, കാർ

ഷിക പരിഷ്ക്കരണം, ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്തൽ, നിേത്യാപേയാഗ സാ

ധനങ്ങളുെട വില കുറയ്ക്കൽ, ഭക്ഷ്യപ്രശ്നം പരിഹരിയ്ക്കൽ, കൂലിയും േബാണസ്സുംഎന്നി

ങ്ങിെനയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണാൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധം െകാണ്ടു

സാധിക്കുകയില്ല.

മുക്കൂട്ടുമുന്നണിക്കാർ ഭരണേമെറ്റടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽസ്ഥിതി മാറാൻ തുടങ്ങും.

അന്ധമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധം ഛർദ്ദിച്ചുെകാണ്ട് മാത്രം േകരളത്തിെന്റ യഥാർ

ത്ഥപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുെട ശ്രദ്ധെയഎത്രകാലം തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയും.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിെന്റ േപരിൽ മാത്രം, തങ്ങൾക്കുേവാട്ടുെചയ്ത 43 ലക്ഷംജന

ങ്ങളുെട പിന്തുണഎത്രകാലം നിലനിറുത്താൻസാധിയ്ക്കും?

മെറ്റാരു മാർഗ്ഗമുണ്ട്: പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന േകരളെത്തവ്യാവസായികമാ

യും കാർഷികമായും സാമൂഹ്യമായും സാംസ്കാരികമായും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നതി

ന്നും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായഅദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്നജനങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങെളകാത്തുരക്ഷിക്കു

ന്നതിന്നുമുതകുന്ന ധീരമായ ഒരു പരിപാടിയുെട പിന്നിൽ ജനങ്ങെളയാെക േയാ

ജിപ്പിച്ചണിനിരത്തുക. പേക്ഷ, ഇത്തരത്തിലുള്ളനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട

ജനങ്ങെള േയാജിപ്പിക്കുകയാണ് പരിപാടിെയങ്കിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിന്നുഒ

രുസ്ഥാനവുമില്ലാതായിത്തീരും. എെന്തന്നാൽ, മൂക്കൂട്ടുമുന്നണിക്കാർക്കു േവാട്ടു െച

യ്ത 43 ലക്ഷം ജനങ്ങളും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു േവാട്ടുെചയ്ത 35 ലക്ഷം ജനങ്ങളും ഒരു

േപാെല സ്വാഗതം െചയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരിക്കും അത്.

പേക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്. ഇത്തരെമാരു ജനകീയ പരിപാടി നടപ്പിൽ വരുത്താൻ തു

ടങ്ങുന്ന നിമിഷത്തിൽ മുക്കൂട്ടുമുന്നണിക്കുള്ളിെല �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിയ്ക്കാൻ തുട

ങ്ങും. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തുടങ്ങിെവച്ച കാർഷിക ബന്ധബില്ലി

േലാ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തിേലാ വ്യവസായബന്ധബില്ലിേലാ ഒന്നു�കെവച്ചാൽ

മതി, കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിൽ മാത്രം അടിയുറച്ച മുക്കൂട്ടുമുന്നണിയുെട ഐക്യം

െപാളിയാൻ തുടങ്ങും.

രണ്ടായാലും, അന്ധമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിന്ന് ദീർഘായുസ്സു തീർച്ച.

നവയുഗം 20. 2. 1960
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േകരള കർഷകസംഘത്തിെന്റ തീരുമാനമനുസരിച്ച് എല്ലാ ജില്ലാതലസ്ഥാനങ്ങളി

ലും ദിവേസനനൂറുക്കണക്കിൽകൃഷിക്കാർസമരം െചയ്ത് അറസ്റ്റ് വരിച്ചുെകാണ്ടിരി

ക്കുകയാണ്. കൂടിയാേലാചനകളിലൂെട പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ളഎല്ലാ വാതിലുക

ളുംഅടഞ്ഞതിന്നു േശഷമാണ്അവർസമരമാരംഭിച്ചത്. അവരുന്നയിച്ചപതിേനഴ്

അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ അന്യായമാെണേന്നാ രാജ്യത്തിെന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾെക്ക

തിരാെണേന്നാ സങ്കരഗവൺെമന്റിെല മന്ത്രിമാർക്കുേപാലും പറയാനാവില്ല. കർ

ഷകസംഘത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാർ മിക്കവരും കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരാെണന്നുള്ളത് ശരി

യാണ്. പേക്ഷ, സംഘം ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളാണ്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ്

േകാൺഗ്രസ്സുകാെരേന്നാ, കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാെരേന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാെത പതിനായിര

ക്കണക്കിലുള്ള കൃഷിക്കാർ എന്തുത്യാഗം െചയ്യാനും സന്നദ്ധരായിെക്കാണ്ട് സമര

രംഗത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അറസ്റ്റുകളും ഭീഷണികളും സമരെത്തതണുപ്പിയ്ക്കാനല്ല,

മൂർച്ഛിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് സഹായിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. ദിവസം െചല്ലുേന്താറും

സമരം പടർന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്.

ഇത്തരെമാരു സമരം അഴിച്ചുവിടാെത തെന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിയ്ക്കാൻ ഗവൺ

െമന്റിന്നു േവണെമങ്കിൽ സാധിയ്ക്കുമായിരുന്നു. പേക്ഷ, അതല്ല അവർ െചയ്തത്.

കർഷകസംഘം സമർപ്പിച്ച െമേമ്മാറാണ്ടത്തിന്ന് ഔപചാരികമായ ഒരു മറുപടി

നൽകാൻ േപാലുംഅവർതയ്യാറായില്ല. േനെര മറിച്ച് മർദ്ദനങ്ങളഴിച്ചുവിട്ടുെകാണ്ടും

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടും സമരെത്ത പരാജയെപ്പടുത്താൻ

കഴിയുെമന്നാണ് അവരിേപ്പാഴും കരുതുന്നത്. കൃഷിക്കാരുെട അടിയന്തിരാവശ്യ

ങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ളസമരം ഗവൺെമന്റിെനഅട്ടിമറിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയസമ

രമാണേത്ര! േരഖയില്ലാത്തകുടിയാന്മാർക്കു േരഖയുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകേയാ േമൽ

ച്ചാർത്തവസാനിപ്പിക്കുകേയാ കൂടുതൽ ലാൻഡ് �ട്രബൂണലുകൾ തുറക്കുകേയാ

െചയ്താൽ ഗവൺെമന്റ് അട്ടിമറിഞ്ഞു േപാകുന്നെതങ്ങിെനയാണ്? രാഷ്ട്രീയസമരം

എെന്നാരു വാക്കുരുവിട്ടാൽ ഇന്നെത്ത ഗവൺെമന്റ് നിലനിൽക്കണെമന്നാഗ്രഹി

ക്കുന്ന കൃഷിക്കാരും, ഗവൺെമന്റു മാറിക്കാണണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരും

രണ്ടു േചരിയായി പിളർന്നുേപാകുെമന്ന് അവർ വ്യാേമാഹിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഇതാ

ണ് അവരുെട യഥാർേത്ഥാേദ്ദശെമന്ന് കർഷകസമരെത്തഎതിർത്തുെകാണ്ടുള്ള

െക.പി.സി.സി െസക്രട്ടറി ശ്രീ. സ്റ്റീഫെന്റ പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്. അേദ്ദ

ഹം പറയുന്നു:

78



െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ IX 79

“കമ്യൂണിസ്റ്റുകളും കമ്യൂണിസ്റ്റിതരരും എന്നുള്ള വിരുദ്ധേചരികളിേലയ്ക്ക് ജനങ്ങൾ

േബാധപൂർവം തിരിഞ്ഞുമാറുകയും കമ്യൂണിേസ്റ്റതരമായ എല്ലാ ശക്തികളും ഇന്ന

െത്തഐക്യകക്ഷി ഗവൺെമന്റ് പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന േദശീയജനാധിപത്യേച

രിയിൽ അണിനിരന്നു െകാണ്ട് വിേമാചനസമരകാലെത്ത മേനാഭാവേത്താടുകൂ

ടിത്തെന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ േനരിടുകയും െചയ്യണം എന്നതാണ് ഇന്നെത്ത

ചരിത്രപരമായ കടമ”.

പേക്ഷ, കമ്യൂണിസ്റ്റ്വിേരാധം ഊതിവീർപ്പിച്ചുെകാണ്ട് കൃഷിക്കാെര ഭിന്നിപ്പിച്ചു

നിർത്തുകയും അങ്ങിെന ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്തുമുടിക്കുന്ന വൻകിടജന്മികളുെട

സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഈ പുതിയ അടവ്

േകരളത്തിലിനി വളെരെയാന്നും ഫലിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നു

െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ കൃഷിക്കാർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളഅനുഭവങ്ങൾഅത്രവിലപിടിച്ച

വയാണ്.

ജന്മിേമധാവിത്വത്തിെന്നതിരായ സമരം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിെയ അപകട

ത്തിലാക്കുെമന്ന വാദമാണ് ഏറ്റവും അപഹാസ്യമായിേത്താന്നുന്നത്. വ്യവസാ

യവൽക്കരണവും കാർഷികപരിഷ്കാരങ്ങളുമാണേല്ലാ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുെട

മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങൾ. ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ അേഭദ്യമായ ബന്ധ

മുെണ്ടന്നും വ്യവസായവൽക്കരണെത്തത്വരിതെപ്പടുത്താൻതെന്ന കാർഷിക പരി

ഷ്കരണം ആവശ്യമാെണന്നും നമ്മുെട സാമ്പത്തികാസൂത്രണവിദഗ്ദ്ധന്മാെരല്ലാം

സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് എല്ലാ േസ്റ്ററ്റുകളിലും കാർഷിക

പരിഷ്കാരങ്ങൾതാമസം വിനാ നടപ്പിലാക്കുെമന്ന് പ്ലാനിങ്ങ് കമ്മീഷൻകൂെടക്കൂെട

ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നത്. പേക്ഷ, േകരളത്തിെല ഭരണകക്ഷിത്തലവന്മാരുെട അഭി

പ്രായത്തിൽ കാർഷികപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയാലാണ് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി

അപകടത്തിലാവുക! യഥാർത്ഥത്തിൽ, േകരള അസംബ്ലി പാസ്സാക്കിയ കാർ

ഷിക ബന്ധനിയമത്തിെല വകുപ്പുകൾ നടപ്പിൽവരുത്തിക്കിട്ടാൻ േവണ്ടി സമരം

നടത്തുന്നകൃഷിക്കാരല്ല,അവരുെടസമരെത്തഎതിർക്കുന്നവരാണ്സാമ്പത്തിക

വികസനപദ്ധതിയുെട ശത്രുക്കെളന്ന് ഇേപ്പാൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കൃഷിക്കാരുെട പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു നാട്ടിൽ സമാധാനപരമായ ഒരന്തരീക്ഷം

നിലനിർത്താൻഗവൺെമന്റിനാഗ്രഹമുെണ്ടങ്കിൽഇനിയുംസമയം�വകിയിട്ടില്ല.

ആയിരക്കണക്കിലുള്ളകൃഷിക്കാെര ജയിലിലടച്ച് സമരം മൂർച്ഛിപ്പിക്കുന്നതിനു പക

രം കർഷകേനതാക്കന്മാരുമായി കൂടിയാേലാചന നടത്തുവാനും കൃഷിക്കാരുെട

ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങെളല്ലാമനുവദിച്ചുെകാടുത്തു ഒെരാത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനുമാ

ണ് അവർ മുേന്നാട്ടു വേരണ്ടത്. അതാണന്തസ്സ്.
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ദൽഹിയിൽ െവച്ചു കൂടിയ േദശീയസംേയാജന കൗൺസിലിെന്റസംയുക്തപ്രസ്താ

വനയിെല മഷി ഉണങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു തെന്നഅലിഗാറിേലയും മറ്റു ചില പട്ടണങ്ങ

ളിേലയും െതരുവുകളിൽ നിന്നു െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട രക്തെമാഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഡസൻ

കണക്കിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും കത്തിക്കുേത്തറ്റു മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്തുമതഭ്രാന്ത

ന്മാർ മുസ്ലീങ്ങളുെടയും മുസ്ലീംമതഭ്രാന്തന്മാർ ഹിന്ദുക്കളുെടയും േഷാപ്പുകൾ െകാള്ള

യടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒട്ടനവധി നിരപരാധികളുെട വീടുകൾഅഗ്നിയ്ക്കിരയാക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കു

ന്നു. സാമുദായികഭ്രാന്തും മനുഷ്യവിേദ്വഷവും �കേകാർത്തുപിടിച്ചു നൃത്തം െചയ്യുക

യാണ്.

അലിഗാർ യൂനിേവഴ്സിറ്റിയിെല വിദ്യാർത്ഥിയൂണിയൻ തിരെഞ്ഞടുപ്പിെനത്തു

ടർന്നാണേത്ര ലഹളയാരംഭിച്ചത്. ഹിന്ദുവിദ്യാർത്ഥികളും മുസ്ലീംവിദ്യാർത്ഥികളും

തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരെമന്നും എല്ലാ മുസ്ലീം സ്ഥാനാർത്ഥികളും ജയിച്ചുെവന്നും

വിജയലഹരിയിൽ അവർ ഹിന്ദുവിദ്യാർത്ഥികളുെട പ്രതിമ കത്തിച്ചുെവന്നും പക

േപാക്കാൻ േവണ്ടി ഹിന്ദുവിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു േഹാസ്റ്റലിൽ കടന്നുെചന്നു മുസ്ലീം

വിദ്യാർത്ഥികെള ആക്രമിച്ചുെവന്നും ഏെറത്താമസിയാെത വിശ്വവിദ്യാലയത്തിന്നു

ള്ളിെല ഈ വിേദ്വഷാഗ്നി പുറേത്തയ്ക്കു പരന്നുപിടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളല്ലാത്ത ഹി

ന്ദുക്കളും മുസ്ലീംങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലഹളയായിപ്പരിണമിച്ചുെവന്നും മറ്റുമാണ്

പത്രറിേപ്പാർട്ടുകളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തിന്നാെക ഏറ്റവും അപമാനകരമായ ഒരു സംഭവവികാസമാണിെത

ന്നപ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുവിെന്റ പ്രസ്താവന തികച്ചും ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ലഹളയു

െട യഥാർത്ഥ കാരണെമന്താെണന്നു കണ്ടുപിടിയ്ക്കാനും ഇത്തരം ലജ്ജാവഹമായ

സംഭവങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വഴികളാരായാനും അേദ്ദ

ഹം മുതിരുന്നിെല്ലന്നത് േഖദകരമായിരിക്കുന്നു. മുതിർന്നിരുന്നുെവങ്കിൽ സ്വന്തം

പാർട്ടിയായ േകാൺഗ്രസ്സിെന വാേനാളം പുകഴ്ത്താൻ േവണ്ടി തെന്റ മദ്രാസ് പ്രസം

ഗെത്തഅേദ്ദഹം ഉപേയാഗിക്കുമായിരുന്നില്ല. സാമുദായികവിേദ്വഷം വളർത്തുന്ന

കാര്യത്തിൽ തെന്റ സ്വന്തംപാർട്ടി വഹിച്ച പങ്കിെന അേദ്ദഹം തുറന്നു കാണിയ്ക്കുമാ

യിരുന്നു.

ഏതാണ്ടു നാലുെകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് േഡാക്ടർ സക്കീർഹു�സൻ �വസ്

ചാൻസലർസ്ഥാനത്തുനിന്നു റിട്ടയർെചയ്യുന്നതുവെരഅലിഗാർ യൂനിേവഴ്സിറ്റിയിൽ

സാമുദായികവാദത്തിെന്റ അഴിഞ്ഞാട്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാമുദായികവാദെത്തയ
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ല്ല, േദശീ�യക്യെത്തയാണു അേദ്ദഹം േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചത്. സാമുദായികവാദ

ത്തിെനതിരായ ലിബറൽ ചിന്താഗതികളും പുേരാഗമനാശയങ്ങളും ഹറാമായിരു

ന്നില്ല.

അക്കാലത്തുംവിദ്യാർത്ഥിയൂണിയെന്റതിരെഞ്ഞടുപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,

ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിേദ്വഷമായിരുന്നില്ല തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന്റ അടി

സ്ഥാനം. േനെരമറിച്ച്, പുേരാഗമനവാദികളായ ഹിന്ദു-മുസ്ലീം വിദ്യാർത്ഥികൾെക്ക

തിരായി പിന്തിരിപ്പൻ ചിന്താഗതിക്കാരായ ഹിന്ദുവിദ്യാർത്ഥികളും മുസ്ലീം വിദ്യാർ

ത്ഥികളും േയാജിച്ചു െപാരുതുന്ന കാഴ്ച അസുലഭമായിരുന്നില്ല. സാമുദായികവാദ

ത്തിെന്നതിരായി പ്രസംഗിയ്ക്കാൻ േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർക്കു മടിയില്ലാതിരുന്ന

ഒരു കാലമായിരുന്നുഅത്.

എന്നാൽ, നാലുെകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു േകരളത്തിെലാരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രി

സഭ ഉടെലടുത്തേതാെട സ്ഥിതി മാറി. േകാൺഗ്രസ്സു േനതാക്കന്മാരുെട ഒന്നാം

നമ്പർ ശത്രു കമ്യൂണിസമായിത്തീർന്നു. ജനങ്ങളുെട പ്രേത്യകിച്ചും െതാഴിലാളി കർ

ഷകബഹുജനങ്ങളുെട, വളർന്നുവരുന്ന േയാജിപ്പിെന െവട്ടിമുറിയ്ക്കാനും കമ്യൂണിസ്റ്റ്

ഗവൺെമന്റിെന മറിക്കാനും േവണ്ടി അവർ സാമുദായികവാദത്തിെന്റ സഹായം

േതടി. കമ്യൂണിസത്തിെന്നതിരായ സമരത്തിൽ പള്ളികളും അൽത്താരകളും ജി

ഹാദുവിളികളും സമർത്ഥമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടു. മുസ്ലീംലീഗിെന്റയും നായർ

സർവ്വീസ് െസാ�സറ്റിയുെടയും കേത്താലിക്കാസഭയുെടയും േനതാക്കന്മാരുെട

അനുഗ്രഹാശിസ്സുകേളാടു കൂടിയാണ് ശ്രീമന്നാരായണനും ധബാറും ഇന്ദിരാഗാന്ധി

യും മറ്റു േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കളും തങ്ങളുെട കുരിശുയുദ്ധമാരംഭിച്ചത്. മുസ്ലീംലീഗി

െന്റ െകാടിക്കീഴിൽ മുസ്ലീംലീഗിെന്റ മാല കഴുത്തിലിട്ടുെകാണ്ട് കമ്യൂണിസത്തിെന്ന

തിരായി പ്രസംഗിയ്ക്കുന്നത് ഒരന്തസ്സായിട്ടാണ് സഞ്ജീവെറഡ്ഡിയും മറ്റു േകാൺഗ്രസ്സ്

േനതാക്കന്മാരും കണക്കാക്കിയത്. മുസ്ലീംലീഗ് ഒരു ജനാധിപത്യപ്പാർട്ടിയായി

ഉയർത്തെപ്പട്ടു. മുസ്ലീംലീഗിെന്റ വിജയം ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും രാജ്യത്തിെന്റ

തെന്നയും വിജയമാെണന്നു േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാർ നാടുനീെള പ്രസംഗിച്ചു

നടന്നു. ചത്ത കുതിരയ്ക്കു െപെട്ടന്നു ജീവൻ െവച്ചു. അതു ചാടിച്ചാടി മറ്റു സംസ്ഥാ

നങ്ങളിലും പാഞ്ഞുനടന്നു. േകാൺഗ്രസ്സു ഭരണാധികാരികളുെട നിശ്ശബ്ദമായ അം

ഗീകാരേത്താടുകൂടിത്തെന്ന മദ്രാസിലും േബാംെബയിലും ഉത്തർപ്രേദശിലുെമല്ലാം

മുസ്ലീംലീഗ് ശവെപ്പട്ടിയിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റു.

ഇതിന്നുേവണ്ടിയാണ് ജനസംഘം കാത്തുനിന്നിരുന്നതും. േകാൺഗ്രസ്സു േന

തൃത്വം മുസ്ലീംലീഗിനു നൽകിയ േപ്രാത്സാഹനെത്തസമർത്ഥമായി ചൂഷണം െചയ്തു

െകാണ്ട്ജനസംഘംപൂർവ്വാധികംശക്തിെപ്പട്ടു. പലഉപതിരെഞ്ഞടുപ്പുകളിലുംജന

സംഘക്കാർ േകാൺഗ്രസ്സിെന പരാജയെപ്പടുത്തി. അതിെന്റ ഇയ്യിടെത്ത ഉദാഹര

ണമാണ് ജയപ്പൂർ. അങ്ങിെന കാറ്റുവിതച്ച േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർ െകാടുങ്കാറ്റു

െകായ്യാൻ നിർബ്ബദ്ധരായി.

അലിഗാറിെലന്താണുണ്ടായത്? സക്കീർ ഹു�സന്നു പകരം വന്നത് ദുർബ്ബ

ലനായ േകണൽ �സദിയാണ്. റസാക്കർ പാരമ്പര്യമുള്ള േപ്രാ�വസ്ചാൻസ

ലർ യൂസഫ് ഹു�സ്സന്ന് തെന്റ പ്രഭാവം മുഴുവനും കാണിക്കാൻ നെല്ലാരവസരം

കിട്ടി. അറുപിന്തിരിപ്പൻ മുസ്ലീം സമുദായികസംഘടനയായ ജമായേത്ത ഇസ്ലാമി

േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. അേതാെടാപ്പംഅനിവാര്യമാെണേന്നാണംപിന്തിരിപ്പൻ

ഹിന്ദുസംഘടനയായആർ.എസ്സ്.എസ്സും മുേന്നാട്ടു വന്നു.
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അവിേടയും ഒന്നാംനമ്പർ ശത്രു കമ്യൂണിസമായിരുന്നു. സാമുദായികസംഘട

നകേളാടു കൂറുകാണിക്കാത്തഅധ്യാപകന്മാെരല്ലാം നിരീശ്വരവാദികളായകമ്യൂണി

സ്റ്റുകാെരന്നു മുദ്രയടിക്കെപ്പട്ടു. െസക്കുലറിസത്തിെന്റയും യഥാർത്ഥജനാധിപത്യ

ത്തിേന്റയും ശബ്ദം െഞക്കിെഞരിക്കെപ്പട്ടു. അലിഗാർ യുനിേവഴ്സിറ്റിക്കുഴപ്പങ്ങെളപ്പ

റ്റി പാർലിെമന്റിൽ നടന്നചർച്ചയ്ക്കിടയിൽസാമുദായിക വാദവും കമ്യൂണിസവും ഒരു

േപാെലയുള്ള ആപത്തുകളാെണന്ന വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുെട പ്രഖ്യാപനം വാസ്തവ

ത്തിൽ ജമായേത്ത ഇസ്ലാമിയുേടയും ആർ.എസ്സ്.എസ്സിേന്റയും ആപത്തിെന ലഘൂ

കരിച്ചുകാണാനും അങ്ങിെന അവരുെട ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമാണ് സഹായിച്ച

ത്.

അലിഗാറിെല വിദ്യാർത്ഥിലഹളയുേടയും അതിെനത്തുടർന്നുണ്ടായ ഹിന്ദുമു

സ്ലീം ലഹളയുെടയും പിന്നിൽ ജമായെത്ത ഇസ്ലാമിയുേടയും ആർ.എസ്സ്.എസ്സിേന്റ

യും കറുത്ത�കകളാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഈ പരാമർത്ഥം മറച്ചുെവയ്ക്കുന്നതുെകാ

ണ്ടുപ്രേയാജനമില്ല.

കമ്യൂണിസത്തിെന്നതിരായി ജനങ്ങെള േയാജിപ്പിക്കാനുള്ളഏതുശ്രമവും ഒടു

വിൽഅ�നക്യം വളർത്താനും ലഹളകൾസൃഷ്ടിക്കാനുമാണുപ്രേയാജനെപ്പടുക

എന്ന ചരിത്രസത്യം ഒരിക്കൽക്കൂടി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയുകയാണു അലിഗാറി

െലയും മറ്റു ഉത്തേരന്ത്യൻ പട്ടണങ്ങളിേലയും സാമുദായികലഹളകൾ െചയ്യുന്നത്.

ഈസത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർ ഇനിെയങ്കിലും തയ്യാറാ

വുേമാ എന്നതാണ് അടിയന്തിരപ്രശ്നം. കമ്യൂണിസമല്ല. സാമുദായികവാദമാണ്

രാജ്യത്തിെന്റ യഥാർത്ഥശത്രുെവന്നു മനസ്സിലാക്കാനും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരടക്കമുള്ള

എല്ലാ േദശീയ ജനാധിപത്യശക്തികേളയും േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തിെക്കാണ്ട് സാ

മുദായികവാദത്തിെന്നതിരായിയുദ്ധംപ്രഖ്യാപിക്കാനുംഇയ്യിെടതിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പ

ട്ട േദശീയസംേയാജന കൗൺസിെലങ്കിലും തയ്യാറാവുേമാ? ഈ േചാദ്യത്തിന്നുള്ള

മറുപടിെയആശ്രയിച്ചാണ് രാജ്യത്തിെന്റ ഭാവി കിടക്കുന്നത്.

14. 10. 1961
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കഴിഞ്ഞ 14 െകാല്ലമായി യാെതാന്നിന്നു േവണ്ടിയാേണാ ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾ

അക്ഷമരായി കാത്തിരുന്നത്, അതുസാധിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. നാലരനൂറ്റാേണ്ടാളം കാലം

േപാർത്തുഗലിെന്റ ഒരു േകാളണിയായിക്കിടന്ന േഗാവ, ദാമൻ, ദിയുഎന്നീപ്രേദശ

ങ്ങളിൽനിന്ന് േപാർത്തുഗീസ് െകാടി നീക്കംെചയ്യെപ്പടുകയും ഇന്ത്യയുെട േദശീയ

പതാക ഉയർത്തെപ്പടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

േവണ്ടിവന്നാൽ ബലം പ്രേയാഗിച്ചും േഗാവെയ േമാചിപ്പിയ്ക്കുെമന്ന് ഇക്കഴി

ഞ്ഞപാർലിെമന്റുസേമ്മളനത്തിൽെവച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റു പ്രഖ്യാപിച്ചേപ്പാൾ

അേദ്ദഹെത്തആേക്ഷപിക്കാൻ മുതിർന്നുവരുന്നുണ്ട്. േഗാവയുെട േനർക്കല്ല, �ച

നയുെട േനർക്കാണ് ബലം പ്രേയാഗിേയ്ക്കണ്ടത് എന്നായിരുന്നു സ്വതന്ത്രപാർട്ടി

േനതാവ് മസാനിയുെട വാദം. േഗാവെയ േമാചിപ്പിക്കാൻേവണ്ടിയുള്ള സമരം

യഥാർത്ഥപ്രശ്നങ്ങളിൽനിെന്നാഴിഞ്ഞുമാറലാെണന്നും അതു കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാെര മാ

ത്രേമസഹായിക്കുകയുള്ളുെവന്നുംസ്വതന്ത്രപ്പാർട്ടിേനതാക്കന്മാർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

േഗാവാപ്രശ്നംഊതിവീർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു തിരെഞ്ഞടുപ്പുസ്റ്റണ്ടാെണന്നുവെര അവർ

പറഞ്ഞുേനാക്കി. പേക്ഷ, പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റു അത്തരക്കാെര നിരാശരാക്കിക്ക

ളഞ്ഞു. േപാർത്തുഗീസ്സുേസ്വച്ഛാധിപതികൾ േഗാവയിെല ജനങ്ങൾെക്കതിരായ മർ

ദ്ദന നടപടികൾക്ക് ഊക്കുകൂട്ടുകയും െനറിെകട്ട ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയും

ഇനിക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്ഷന്തവ്യമാെണന്നുഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾ മുറവിളികൂട്ടു

കയും െചയ്തേപ്പാൾഇന്ത്യാഗവൺെമന്റിന്നു�കയും െകട്ടിയിരിക്കാൻവയ്യാതായി.

ഇന്ത്യയുെട പട്ടാളം േഗാവയുെട അതിർത്തിപ്രേദശങ്ങളിേലയ്ക്കു മാർച്ചു െചയ്തു.

അേപ്പാേഴയ്ക്കുമതാ, കുേറ അഹിംസക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ േഗാവയുെട

േനർക്കു ഹിംസയുപേയാഗിക്കാൻ പാടിെല്ലന്ന് ശ്രീ.െക.എം. മുൻഷി എതാനും

ആഴ്ചകൾക്കുമുമ്പ് ഉൽേബാധിപ്പിച്ചതിെനപ്പറ്റിഈ പംക്തികളിൽത്തെന്ന പരാമർ

ശിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ. മുൻഷിയുെട ചിന്താഗതികൾക്കു രൂപം നൽകുന്ന സാമ്രാജ്യേമ

ധാവികൾതെന്നയാണ് ഇേപ്പാൾ അഹിംസയുെട െകാടിയുംപിടിച്ചുവന്നത്. കാട്ടു

മൃഗങ്ങളാണ് സസ്യഭക്ഷണത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നത്. േഗാവാപ്ര

ശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻേവണ്ടി ഇന്ത്യ ബലം പ്രേയാഗിച്ചാൽഅത് േലാകെത്ത െഞ

ട്ടിപ്പിക്കുകയും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുെമന്ന് ബ്രിട്ടീഷ്

േകാമൺെവൽത്തുസിക്രട്ടറിഡങ്കൻസാൻസ് പ്രസ്താവിച്ചു. അക്രമമുപേയാഗിക്കരു

െതന്ന് േപാർത്തുഗലിെനയല്ല, ഇന്ത്യെയയാണ്ബ്രിട്ടീഷുസാമ്രാജ്യവാദികളുപേദശി
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ച്ചത് എന്നതുഅർത്ഥഗർഭമാണ്. ആരുേടയുംക്ഷണംകൂടാെതതെന്ന മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം

വഹിച്ച് സമാധാനം നിലനിർത്താനുള്ള ദൗത്യം സ്വയം ഏെറ്റടുത്തുെകാണ്ട് അവർ

പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുവിെന സമീപിച്ചു. ബ്രിട്ടെന്റ പിന്നാെല അേമരിക്കയും വന്നു.

േകാംേഗാവിൽതങ്ങൾതുടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നഅടവുകൾഇന്ത്യയിലും വിലേപ്പാ

വുെമന്നാണു അവരാശിച്ചത്. പേക്ഷ, വിലേപ്പായില്ല. മരണശ്വാസം വലിക്കുന്ന

േപാർത്തുഗീസ്സുസാമ്രാജ്യവാദികെള സഹായിക്കാൻേവണ്ടി അവർ െകാണ്ടുവന്ന

ഉപേദശെത്തഅതർഹിക്കുന്നഅവജ്ഞേയാടുകൂടിത്തെന്നഇന്ത്യ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

അവസാനനിമിഷംവെര േഗാവാപ്രശ്നം സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കാനാ

ണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചത്. പേക്ഷ, േപാർത്തുഗീസ്സ് േസ്വച്ഛാധിപതികൾക്ക് സമാധാന

ത്തിെന്റ ഭാഷയറിയില്ല. കൂടിയാേലാചനകളിലൂെട െകാേളാണിയലിസമുേപക്ഷി

ക്കാനല്ല, ഭീഷണികൾ തുടരാനും പുതിയ പ്രേകാപനനടപടികൾ നടത്താനുമാണ്

അവർ ഒരുെമ്പട്ടത്. ഇന്ത്യ അക്രമത്തിെന്നാരുങ്ങിയിരിക്കുകയാെണന്നും എന്തുത

െന്ന വന്നാലും േഗാവയിൽനിന്നു െകട്ടുെകട്ടിേപ്പാകാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയിെല്ല

ന്നും, േപാർത്തുഗീസ്സുേകാളണികൾ േപാർത്തുഗലിെന്റ അവിഭാജ്യഭാഗങ്ങളാെണ

ന്നുംഅവർആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഒടുവിൽ നടേക്കണ്ടതു നടന്നു. േപാർത്തുഗലിെന്റ ഭീഷണികൾ െവറും ഓല

പ്പാമ്പുകളാെണന്നു െതളിഞ്ഞു. ഇന്ത്യെയാന്നു കണ്ണുരുട്ടിയേപ്പാേഴയ്ക്കും േപാർത്തുഗീ

സ്സു ഭരണാധികാരികളിൽ പലരും തടിയുംതപ്പി സ്വന്തം മാളത്തിേലേയ്ക്കാടിേപ്പായി.

േപാകുന്നതിന്നുമുമ്പ് പല െകട്ടിടങ്ങളും �മനിട്ടു തകർക്കാൻ അവർക്കു പരിപാടി

യുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, അതിെനാന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല. അത്രയും സമർത്ഥമാ

യിട്ടാണ് നമ്മുെട പട്ടാളക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചത്. പറയത്തക്കയാെതാരക്രമവും കൂടാ

െതതെന്ന േപാർത്തുഗലിെന അടിയറ െവപ്പിക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചു. അങ്ങി

െന േഗാവയിെല ജനങ്ങൾ വിേമാചിതരായി.

പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുവിേനയും രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി കൃഷ്ണേമേനാേനയും പട്ടാള

നടപടികൾക്കു േനരിട്ടു േനതൃത്വം നൽകിയ ശ്രീ. കാണ്ടത്തിേനയും നമുക്കഭിനന്ദി

ക്കുക!

1 നവവത്സരസമ്മാനം

േഗാവെയ േമാചിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യെയടുത്ത ധീരമായ നടപടിെക്കതിരായി തങ്ങൾ

�കെക്കാണ്ട നീതീകരിക്കാനാവാത്ത നിലപാടുകളും വൃത്തിെകട്ട പ്രചാരേവല

കളും കുറച്ചു കവിഞ്ഞുേപായി എന്നും, ഇന്ത്യയും അേമരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വിടവ്

പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രേമഅതുസഹായിച്ചിട്ടുള്ളുഎന്നുംഅേമരിക്കൻ

സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കു േതാന്നിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. േഗാവാക്കാര്യത്തിലുണ്ടായ വി

ടവ് ഒരു താൽക്കാലികപ്രതിഭാസം മാത്രമാെണന്നും, രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള

ദീർഘകാലബന്ധങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനെമന്നും യു.എസ്. അംബാസിഡർ

ഗാൽേബ്രത്ത് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികവികസനത്തിന്നുള്ള

അേമരിക്കൻസഹായം തുടരുെമന്ന് പ്രസിഡണ്ട് െകന്നഡി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേത്ര.

േനരിട്ടുള്ള എതിർപ്പുകൾ നിഷ്ഫലങ്ങളായതിെനത്തുടർന്ന് പേരാക്ഷമായ അട

വുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ നിർബ്ബദ്ധരായിരിക്കുന്നുെവന്നാണിതു

കാണിക്കുന്നത്. പദ്ധതികളുെട വിജയത്തിന്ന് ഗണ്യമായ വിേദശസഹായങ്ങൾ

ഇന്ത്യക്കാവശ്യമാെണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾ
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രാഷ്ട്രീയസമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കുള്ളഉപകരണമാവാൻപാടിെല്ലേന്നയുള്ളു. പേക്ഷ,അേമ

രിക്കയുെട മനസ്സിൽ മറ്റു ചിലതാണുള്ളത്. േബാക്കാേറാ ഉരുക്കു ഫാക്ടറിക്കു

നൽകാെമേന്നറ്റ സഹായം അവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും നീട്ടിനീട്ടിെക്കാണ്ടു േപാകുന്നത്

െവറുെതയെല്ലന്നു വ്യക്തമാണ്. ഇന്ത്യയുെട സമാധാനപരമായ വിേദശനയത്തി

ന്ന് ഉലച്ചിൽ തട്ടിക്കാനും, െപാതുവിഭാഗത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചെയ

മന്ദീഭവിപ്പിക്കാനും േവണ്ടിയാണ് അവരിേപ്പാഴും ശ്രമിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതി

ന്നുേവണ്ടിത്തെന്നയാണ് ഇന്ത്യയിെല ചില കുത്തകമുതലാളികേളയും വലതുപക്ഷ

പിന്തിരിപ്പന്മാേരയും അവർ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അേമരിക്കയുെട േഗാ

വാനയെത്തന്യായീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ളചില വിസ്തരിച്ച പ്രസ്താവനകൾ ഇന്ത്യയിെല

ചില കുത്തകമുതലാളിപ്പത്രങ്ങൾപ്രസിദ്ധം െചയ്തുെവന്നത് അർത്ഥഗർഭമാണ്.

പേക്ഷ, േഗാവയുെട വിേമാചനം ഇന്ത്യക്കാരുെട കണ്ണു തുറക്കാൻ പര്യാപ്തമാ

യിട്ടുണ്ട്. ശത്രുക്കേളയും മിത്രങ്ങേളയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ട്അവർ കൂ

ടുതൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കുെമന്നു തീർച്ചയാണ്. അതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യെക്കതിരായ

ശക്തികെള േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, അേത സമയത്ത് ഇന്ത്യയുമായി ചങ്ങാതീ

ത്തം ഭാവിക്കുകയും െചയ്യുക എന്ന അേമരിക്കയുെട ഇരട്ടനയം േദശാഭിമാനിക

ളായ ഇന്ത്യക്കാരുെടയിടയിൽ വിലേപ്പാവുകയില്ല.

േഗാവെയ േമാചിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയുെടസ്വാതന്ത്ര്യെത്തപൂർണ്ണമാക്കിയേതാെടയാ

ണ് 1961 അവസാനിച്ചത്. പുതിയ വർഷം ആരംഭിയ്ക്കുന്നേതാ മെറ്റാരു വമ്പിച്ച േനട്ട

േത്താടുകൂടിയാണ്. െപാതുവിഭാഗത്തിെലഎണ്ണവ്യവസായത്തിെന്റചരിത്രത്തിെല

അതിപ്രധാനമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നുജനുവരി 1-ാം തീയതി. അന്നാണ്ആസ്സാ

മിെല നൂന്മതീയിൽ െവച്ചു ഇന്ത്യയുെട ആദ്യെത്ത എണ്ണശുദ്ധീകരണശാല പ്രധാ

നമന്ത്രി െനഹ്റു ഉൽഘാടനം െചയ്തത്. റുേമനിയയുെട സഹായേത്താെട 18 േകാ

ടിക. െചലവു െചയ്തുസ്ഥാപിച്ചഈഎണ്ണശുദ്ധീകരണശാല മുറയ്ക്കുപ്രവർത്തിയ്ക്കുക

യാെണങ്കിൽപ്രതിവർഷം േമാേട്ടാർഗാേസാലിൻ�ഹസ്പീസ് ഓയിൽ, �ലറ്റ്ഡീ

സൽഓയിൽ, മെണ്ണണ്ണ, ഫർനസ്ഓയിൽ എന്നിവയടക്കം ഏഴരലക്ഷം ടൻ െപ

േട്രാളിയം ഉല്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല, ക്രമത്തിൽ ഇേപ്പാഴ

െത്ത ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

വിേദശക്കുത്തകകളുെട എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലകൾ മാത്രേമ ഇതുവെര നമു

ക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തിക വികസനെത്ത തടഞ്ഞു നിർത്താ

നാണ് അവർ തങ്ങളുെട ശക്തിയുപേയാഗിച്ചത്. െപാതുവിഭാഗത്തിൽ സ്വതന്ത്ര

മായ ഒരുഎണ്ണവ്യവസായംസ്ഥാപിക്കാെത വ്യവസായവൽക്കരണത്തിെന്റഅടി

ത്തറയുറപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നുസ്വന്തംഅനുഭവങ്ങളിലൂെട നമുക്കു േബാധ്യമായിട്ടു

ണ്ട്. ഈ ദൗർബ്ബല്യം പരിഹരിക്കാനുള്ളആദ്യെത്തകാൽെവപ്പാണ്ആസ്സാമിെല

എണ്ണശുദ്ധീകരണശാല. ഇതിെനത്തുടർന്നു ഇനിയും ചില ശുദ്ധീകരണശാലകൾ

സ്ഥാപിയ്ക്കാനുള്ളപരിപാടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

പേക്ഷ, വിേദശക്കുത്തകകൾ �കയുംെകട്ടി െവറുെതയിരിക്കുകയിെല്ലന്ന്

ഓർേക്കണ്ടതുണ്ട്. എണ്ണവിഭവങ്ങളുെട രംഗത്തിൽ അവർ നടത്തിേപ്പാന്ന സമരം

അവസാനിച്ചുെവന്നു പറയാറായിട്ടില്ല. മറ്റു രംഗങ്ങളിെല വിേദശമൂലധന ഇറക്കു

മതികൾ അവർെക്കാരു താങ്ങാണ്. വിേദശക്കുത്തകകളുെട ഗൂഢാേലാചനകെള

അവർഅപ്പേപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കാനുംഅവെയ്ക്കതിരായ ഉറച്ചനടപടികെളടുക്കാനും

കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ പല കുഴപ്പങ്ങളും സംഭവിേച്ചയ്ക്കും.

6. 1. 1962
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ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും

1 വളരുന്ന േസാഷ്യലിസവും തകരുന്ന മുതലാളിത്തവും

110 െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, 1847-ൽ, കാറൽ മാർക്സ് എെന്നാരു മനുഷ്യൻ ‘കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ’ എെന്നാരു െകാച്ചുപുസ്തകത്തിൽ “മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നാശ

വും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വിജയവും ഒരുേപാെല അനിവാര്യമാണ്” എന്നുപ്ര

ഖ്യാപിച്ചേപ്പാൾ ഒരുപിടി െതാഴിലാളികെളാഴിെക മറ്റാരുംഅതുവിശ്വസിക്കാൻകൂ

ട്ടാക്കിയില്ല. എങ്ങിെന വിശ്വസിയ്ക്കും! സ്വന്തം ശക്തിയിൽആഹ്ളാദിച്ചുമദിച്ചുപുളച്ചു

െകാണ്ട് മുതലാളിത്തം വളരുകയും ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാ

ലമായിരുന്നുഅത്. വളരുകയും ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്യുന്ന മുതലാളിത്തം തളരുക

യും തകരുകയും െചയ്യുെമന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നെതങ്ങിെനയാണ്?

പേക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചിന്തകന്മാർ ആശിച്ചതിന് വിപരീതമായി, മാർ

ക്സിസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴിയ്ക്ക് േലാകം മുേന്നറി. ഏഴു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു േശഷം,

1917-ൽ, േലാകത്തിെന്റ ആറിെലാരു ഭാഗം വരുന്ന റഷ്യയിൽനിന്ന് മുതലാളിത്തം

എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കെപ്പട്ടു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ

ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ലാത്ത പുതിെയാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ—േസാഷ്യലിസ്റ്റ്

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ—ഉയർന്നുവന്നു. അങ്ങിെന, 17 േകാടി ജനങ്ങെള സംബന്ധി

ച്ചിടേത്താളെമങ്കിലും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നാശവും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വി

ജയവും അനിവാര്യമായിത്തീർന്നു.

2 രണ്ടു വ്യത്യസ്തേലാകങ്ങൾ

പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രണ്ടുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ! രണ്ടു േലാകങ്ങൾ ! ഒരു ഭാഗത്ത്

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േസാവിയറ്റ് യൂണ്ടിയൻ; മറുഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തേലാകം.

1. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ അധികാരശക്തിെയ

തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ട് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം സ്വന്തം ഭരണാധികാരം സ്ഥാ

പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഭരണാധികാരം മുതലാളികളുെട

�കയിലാണ്.

2. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഫാക്ടറിയും കമ്പനിയും േതാട്ടവും നിലവും ബാ

ങ്കും മറ്റുല്പാദേനാപകരണങ്ങളും െതാഴിലാളികളുേടയും അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന കൃഷി

86



െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ IX 87

ക്കാരുേടയും �കയിലാണ്; മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദേനാപകര

ണങ്ങെളല്ലാം ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളാണ്.

3. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നത് മുതലാളിയുെട ലാഭ

ത്തിനു േവണ്ടിയല്ല, അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവു

മായ ജീവിതം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനാണ്; മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽ

പ്പാദനം നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളുെട അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കുേവണ്ടിയല്ല, മുതലാളികൾക്കു

ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്.

4. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ധനികവർഗ്ഗക്കാെര കൂടുതൽ വലിയ ധനികന്മാ

രാക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയല്ല, ജനങ്ങളുെട ജീവിതനിലവാരമുയർത്താൻേവണ്ടി

യാണ്, േദശീയവരുമാനം പങ്കിടെപ്പടുന്നത്. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ജന

ങ്ങളുെട േക്ഷമത്തിനുേവണ്ടിയല്ല, മുതലാളികളുെട പണെപ്പട്ടി വീർപ്പിയ്ക്കാൻ

േവണ്ടിയാണ് േദശീയവരുമാനം പങ്കിടെപ്പടുന്നത്.

5. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദനാഭിവൃദ്ധിേയാെടാപ്പം ജനങ്ങളുെട

ക്രയശക്തിയും വളരുന്നതുെകാണ്ട്, സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും െതാഴിലില്ലായ്മയു

മില്ല; മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഉല്പാദനവർദ്ധനേവാെടാപ്പം െതാഴിലാളിക

ളുെട ക്രയശക്തി കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നതുെകാണ്ട് സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും

െതാഴിലില്ലായ്മയും അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.

6. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽജനങ്ങൾതങ്ങൾക്കുേവണ്ടിത്തെന്നപണിെയടു

ക്കുന്നു; മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽമർദ്ദിതരായ െതാഴിലാളികളുംകർഷകരും

ചൂഷണവർഗ്ഗക്കാർക്കുേവണ്ടി അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്നു.

7. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തി

ലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. മുതലാളി

ത്തവ്യവസ്ഥയിൽസ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുെട ചൂഷണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന

ത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾ മാത്രേമയുള്ളു.

8. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ

ത്തിന്ന് പണിമുടക്കങ്ങേളാ മറ്റുസമരങ്ങേളാ നടേത്തണ്ടആവശ്യം േനരിടുന്നി

ല്ല; മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്നതിരായ പണിമുടക്കങ്ങ

ളും സമരങ്ങളും അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.

9. ഒരു ഭാഗത്ത് സാർവ്വത്രികവും സർവ്വേതാന്മുഖവുമായ അഭിവൃദ്ധി; മറുഭാഗത്ത്

അധഃപതനം, കുഴപ്പം, െതാഴിലില്ലായ്മ, പട്ടിണി, കഷ്ടപ്പാട് !

3 രണ്ടുപ്രവചനങ്ങൾ

പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ആദ്യമായി റഷ്യയിലാണുടെലടുത്തത്. പേക്ഷ, അത്

സാർവ്വേദശീയമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുളവാക്കി. േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും ഉറങ്ങിക്കി

ടന്നിരുന്ന എല്ലാ ജനാഭിലാഷങ്ങേളയും അതു തട്ടിയുണർത്തി. മർദ്ദനവും ചൂഷണ

വുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ള െവമ്പലുകെള എല്ലായിടത്തും

അത് ആളിക്കത്തിച്ചു. േലാകത്തിെന്റ ആറിെലാരു ഭാഗത്തുനിന്ന് മർദ്ദനങ്ങേളയും

ചൂഷണങ്ങേളയും എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി പിഴുെതറിഞ്ഞ റഷ്യൻ വിപ്ളവം വാസ്തവ

ത്തിൽ േലാകമുതലാളിത്തത്തിെന്റതെന്ന മരണമണിയടിയ്ക്കാറായി എന്നതിെന്റ

ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു. െലനിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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“നമുക്ക് അഭിമാനംെകാള്ളാനും സന്തുഷ്ടരാവാനും അവകാശമുണ്ട്. എന്തുെകാ

െണ്ടന്നാൽ, ഭൂമിെയ േചാരയിൽ മുക്കുകയും മനുഷ്യസമുദായെത്ത പട്ടിണിയിലും

കാടത്തത്തിലുമിട്ടു െഞരുക്കുകയും െചയ്ത മുതലാളിത്തെമന്ന കാട്ടുമൃഗെത്ത ആദ്യ

മായി േലാകത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളാണുകീഴടക്കിയത്. ആ കാട്ടുമൃഗത്തിെന്റ

മരണക്കളിയുെട മൃഗീയതകൾ എത്രതെന്ന അതിരുകവിഞ്ഞതായിെക്കാള്ളെട്ട,

അതു നാശമടയുെമന്ന കാരണത്തിൽ യാെതാരുസംശയവുമില്ല”.

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അതു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

സാറും സാറിനയും മുതലാളിയും ജന്മിയും െക്രംലിനിൽ വീണ്ടും ഉയിർെത്തഴുേനല്ക്കു

ന്ന ദിവസെത്തപ്പറ്റി അവർ മധുരസ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു. റഷ്യയിൽേപ്പാലും

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വിജയം താൽക്കാലികം മാത്രമാെണന്നുഅവരുറപ്പിച്ചു

പറഞ്ഞു. േസാവിയറ്റുയൂണിയൻജനിച്ചിട്ട് മൂന്ന് െകാല്ലംകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ,അതായത്

1920 ഒേക്ടാബറിൽ ‘േമാർണിങ്ങ് േപാസ്റ്റ് ’ എന്നു മുതലാളിത്തപത്രെമഴുതി:

“േബാൾെഷവിക്കുഭരണം തകരാൻ േപാവുകയാെണന്നതിന് എല്ലാ െതളിവുകളുമു

ണ്ട്; അതിെന്റഅന്ത്യം വളെര ദൂരെത്താന്നുമല്ലഎന്നുവിശ്വസിയ്ക്കാൻ ന്യായമുണ്ട്”.

പേക്ഷ, ‘േമാർണിങ്ങ് േപാസ്റ്റ്” പത്രാധിപർ വിശ്വസിച്ചതുേപാെലയല്ല, െല

നിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴിയ്ക്കാണ് േലാകം മുേന്നാട്ടുനീങ്ങിയത്. പഴയ സാമൂഹ്യവ്യ

വസ്ഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ഷീണിയ്ക്കാനും ക്ഷയിക്കാനും തുടങ്ങി. പുതിയ സാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥഅനുദിനം വളരുകയും ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്തു. പഴയസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ

ക്ഷയിയ്ക്കുംേതാറുംപുതിയസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെടസ്വാധീനംവർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.

േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിൽ ഉല്പാദനം വളരുകയല്ല

തകരുകയാണ് െചയ്യുക എന്നു മുതലാളിത്ത ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രചാരേവല

െചയ്തു. എന്നാൽ, ആ പ്രചാരേവലകെളല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ പാറേമൽ തട്ടി

െപാളിയുകയാണ് െചയ്തത്. േസാവിയറ്റുയൂനിയനിെല ഉല്പാദനം കഴിഞ്ഞ നാല്പ

തു െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ 30 ഇരട്ടിയിലധികം വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ അേമരിക്കയിെല

ഉല്പാദനം രണ്ടിരട്ടി മാത്രവും. ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ് എന്നീ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളുെട

ഉല്പാദനം ഒന്നര ഇരട്ടി മാത്രവുമാണ് വർദ്ധിച്ചത്. മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത

േതാതിലും മുതലാളിത്തത്തിന് തീെര അസാദ്ധ്യമായ രീതിയിലും ഉല്പാദനശക്തി

കളുെട വളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തിയ േസാഷ്യലിസം മുതലാളിത്തേത്തക്കാൾ

എത്രേയാ ഉയർന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാെണന്ന് കഴിഞ്ഞ 40 െകാല്ലെത്ത

അനുഭവങ്ങൾ െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

4 േസാഷ്യലിസം പരന്നുപിടിക്കുന്നു

ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങേളയും െപാതുസ്വത്താക്കി മാറ്റുക

യും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം, െതാഴിലില്ലായ്മ, പട്ടിണി, നിരക്ഷരത തുടങ്ങിയ സാമൂ

ഹ്യേരാഗങ്ങെളഎെന്നേന്നക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കുകയും കർഷകെതാഴിലാളികളിൽ

നിന്ന് സാഹിത്യനായകന്മാേരയും കന്നുകാലിപ്പിേള്ളരിൽനിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാേര

യും ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവരികയും െചയ്ത േസാവിയറ്റുയൂനിയെന ഭൂമിയിൽനിന്നു പി

ഴുെതറിയാൻേവണ്ടി സാമ്രാജ്യേമധാവികൾ പഠിച്ച പണി പതിെനട്ടും പയറ്റിേനാ

ക്കി. ഇന്ന് േസാവിയറ്റ് ശാസ്ത്രത്തിെന്റ തിങ്കൾക്കിടാവ് ആകാശത്തിലുള്ളഅമ്പിളി

അമ്മാവെന േനാക്കി പുഞ്ചിരിതൂകുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ സ്വാധീനശക്തി

ഭൂമിയിെലാതുങ്ങാൻ വയ്യാത്തവിധം വളരുകയാണ് !
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രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നുമുമ്പ് േസാവിയറ്റ് യൂനിയനിലല്ലാെത മെറ്റാരി

ടത്തും േസാഷ്യലിസം പ്രാേയാഗികമെല്ലന്നു വാദിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു. േസാഷ്യലി

സത്തിെന്റ നാടായി േസാവിയറ്റ് യൂനിയൻ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാം േലാ

കമഹായുദ്ധക്കാലെത്ത സംഭവവികാസങ്ങൾഈസ്ഥിതിെയ്ക്കാരു മാറ്റംവരുത്തി.

ഭൂപടമാെക മാറ്റിവരയ്ക്കെപ്പട്ടു. 60 േകാടിേയാളം വരുന്ന യൂേറാപ്പിെല ജനസംഖ്യയു

െട പകുതി, അതായത്, 30 േകാടിേയാളം ജനങ്ങൾ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േചരി

യിേലയ്ക്കു കാെലടുത്തുെവച്ചു. ഏഷ്യയുെടസ്ഥിതിേയാ? ഏഷ്യയിലാെക 140 േകാടി

ജനങ്ങളാണുള്ളത്. അവരിൽ പകുതി, അതായത് എഴുപതുേകാടി ജനങ്ങൾ, മുത

ലാളിത്തത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നു കുതറി പുറത്തുചാടി. അങ്ങിെന, േസാവിയറ്റ് യൂ

നിയൻ മാത്രമല്ല, േപാളണ്ട്, ബൾേഗരിയ, റൂേമനിയ, െചേക്കാേസ്ലാവാക്കിയ, ഹങ്ക

റി, യൂേഗാസ്ലാവിയ, ആൽേബനിയ, കിഴക്കൻ ജർമ്മനി, �ചന, മംേഗാളിയ, വട

ക്കൻെകാറിയ, വിയറ്റ്നാംഎന്നിങ്ങിെനയൂേറാപ്പിലുംഏഷ്യയിലുമുള്ള മറ്റു പന്ത്രണ്ടു

രാജ്യങ്ങളും േസാഷ്യലിസം പ്രാേയാഗികമാെണന്നു െതളിയിച്ചു.

ഇന്ന് േസാഷ്യലിസം മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളാൽ ചുറ്റെപ്പട്ടുെകാണ്ടും ആക്രമ

ണഭീഷണികൾക്കിരയായിെക്കാണ്ടുംകിടക്കുന്നഒെരാറ്റെപ്പട്ടവ്യവസ്ഥയല്ല. അെതാ

രു േലാകസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ്. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നുമുമ്പ്

സാമ്രാജ്യശക്തികളുെട കഴുത്തറുപ്പൻ മത്സരങ്ങളുേടയും െകാള്ളലാഭങ്ങളുേടയും

താവളങ്ങളായിക്കിടന്നിരുന്ന പല പിന്നണി രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് മുതലാളിത്തേലാക

ത്തിെല ഉല്പാദനശക്തികെള െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ട് മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്.

േലാകത്തിെലാട്ടാെകയുണ്ടാകുന്ന കൽക്കരിയുെട 38 ശതമാനവും ഉരുക്കിെന്റ 25

ശതമാനവും പരുത്തിയുെട 30 ശതമാനവും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േലാകത്തിലാണ് ഉല്പാ

ദിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്. സാേങ്കതികജ്ഞാനം, സംസ്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവെയ

സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം േസാഷ്യലിസ്റ്റ്േലാകം ഇേപ്പാൾത്തെന്നമുതലാളിത്തേലാ

കെത്തകവച്ചുകടന്നിരിയ്ക്കുന്നു.

രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ, രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ േലാക

മാർക്കറ്റുകൾ, രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ േലാകങ്ങൾ—ഇത് സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി

െന്റഅന്ത്യെത്തകൂടുതൽ ത്വരിതെപ്പടുത്തി.

ജനങ്ങളുെട കൂടിക്കൂടിവരുന്ന െഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ എല്ലാ ആവ

ശ്യങ്ങേളയും പരമാവധി തൃപ്തിെപ്പടുത്തുക എന്നഅടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉല്പാദനം നട

ത്തുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരി അനുദിനം ശക്തിെപ്പട്ടുെകാണ്ട് േസാഷ്യലിസത്തിേല

യ്ക്കും കമ്യൂണിസത്തിേലയ്ക്കും മുേന്നറുന്നു. കുത്തകമുതലാളികളുെട പരമാവധി ലാഭ

ത്തിന്നുേവണ്ടി ഉല്പാദനം നടത്തുന്ന മുതലാളിത്തേച്ചരി ക്ഷയിച്ചു ക്ഷയിച്ച് തകർച്ച

യിേലയ്ക്കും നാശത്തിേലയ്ക്കും നീങ്ങുന്നു.

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയിെല രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരസഹായത്തിേന്റയും പരസ്പര

സൗഹാർദ്ദത്തിേന്റയും പരസ്പരബഹുമാനത്തിേന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാധാ

നപരമായ സാർവ്വേദശീയാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ട് സാമൂേഹ്യാല്പാ

ദനെത്ത േമൽക്കുേമൽ വളർത്തുന്നു; ജനങ്ങളുെട സാംസ്കാരികവും ശാസ്ത്രീയവും

വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ നിലവാരങ്ങെള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർത്തുന്നു. ഉല്പാദന

േത്താെടാപ്പം ജനങ്ങളുെട ജീവിതനിലവാരവും ഉയരുന്നതുെകാണ്ട് േസാഷ്യലി

സത്തിെന്റ േലാകമാർക്കറ്റിൽ യാെതാരു കുഴപ്പവുമുണ്ടാകുന്നില്ല. േനെര മറിച്ച്,

ചൂഷണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുതലാളിത്തത്തിെന്റ േലാകമാർക്കറ്റിൽ

അരാജകത്വവും മത്സരവും കുഴപ്പവും നടമാടുന്നു.
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5 അടിമത്തത്തിൽനിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്ക്

േസാഷ്യലിസത്തിേന്റയും മുതലാളിത്തത്തിേന്റയും ബലാബലത്തിലുണ്ടായഈ മാ

റ്റങ്ങൾ അടിമരാജ്യങ്ങളുെട േദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുെമ്പാരിയ്ക്കലുമു

ണ്ടായിട്ടില്ലാത്തആേവശവും പ്രേചാദനവും നൽകി. േകാളണിവ്യവസ്ഥയ്ക്കു േനരിട്ട

തകർച്ച േലാകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ െപാതുകുഴപ്പെത്തപതിന്മടങ്ങു മൂർച്ഛിപ്പിച്ചു.

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നു മുമ്പ് ഏഷ്യയിേലയും ആഫ്രിക്കയിേലയും

േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഒരു പിടി മുതലാളിത്തരാഷ്ട്രങ്ങളുെട ചവിട്ടടിയിൽ

കിടന്നു െഞരങ്ങുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നു േശഷമുണ്ടായ

സംഭവവികാസങ്ങൾ ചരിത്രത്തിെന്റ ഗതിെയ എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി മാറ്റി മറിച്ചു.

േകാളണികളിേലയും അർദ്ധേകാളണികളിേലയും ജനങ്ങൾ പഴയപടി ജീവിയ്ക്കാൻ

തയ്യാറിെല്ലന്നു വ്യക്തമാക്കി. അടിമത്തത്തിലും അന്ധകാരത്തിലും ആണ്ടുകിടന്നി

രുന്ന പിന്നണി രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്കും െവളിച്ചത്തിേലയ്ക്കും കാെലടുത്തു

െവച്ചു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പിടിയിൽനിന്ന് പരിപൂർണ്ണമായ േമാചനം േനടുകയും

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയിെല അംഗങ്ങളായി മാറുകയും െചയ്ത �ചന, വിയറ്റ്നാം,

വടക്കൻ െകാറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കു പുറേമ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്താൻ, ഇൻെഡാ

േണഷ്യ, സിേലാൺ എന്നിങ്ങിെന 70 േകാടിയിലധികം ജനങ്ങൾ നിവസിയ്ക്കുന്ന

ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ നുകങ്ങൾ െപാട്ടിെച്ചറിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്ര

േസ്റ്ററ്റുകളായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. അടിമത്തത്തിലാണ്ടുകിടക്കുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും

േദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങൾ പൂർവ്വാധികം ശക്തിെപ്പട്ടു.

വ്യത്യസ്തരീതിയിലും വ്യത്യസ്തനിലവാരത്തിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്.

പേക്ഷ, എല്ലായിടത്തും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി എന്നതാണ് പ്രധാനം. മുതലാളിത്തത്തി

െന്റ കുഴപ്പം മൂർച്ഛിച്ചതിെന്റ ഫലമായി േലാകത്തിെലല്ലായിടത്തും സാമ്രാജ്യേമധാ

വിത്വത്തിെന്റ പിടി അയഞ്ഞുഎന്നകാര്യം നിസ്സംശയമാണ്.
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ബ്രിട്ടീഷുഗവൺെമന്റിന്ന്ഹൃദയപരിവർത്തനമുണ്ടായതുെകാണ്ടാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുസ്വാ

തന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് എന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ട്. െവറും അസംബന്ധമാണിത്. സാമ്രാ

ജ്യാധിപത്യത്തിന്ന് ഹൃദയേമ ഇെല്ലന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ജനകീയ ശക്തികളു

െട തടുക്കാനാവാത്ത മുേന്നറ്റെത്ത േനരിടാനാവാെത ഇന്ത്യയുെട ഭരണാധികാരം

ഇന്ത്യക്കാർക്കുതെന്ന വിട്ടുെകാടുക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുേമധാവികൾ നിർബ്ബദ്ധരാവുകയാ

ണുണ്ടായത്.

യഥാർഥത്തിൽ, 1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതിെത്ത അധികാര�ക്കമാറ്റത്തി

െന്റ പിന്നിൽ മുഖ്യമായ മൂന്നു വസ്തുതകൾ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുെണ്ടന്നുകാണാം:

1. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർന്നു െപാതുകുഴപ്പം മൂർച്ഛിച്ചതിെന്റഫലമാ

യി, േലാകമുതലാളിത്തത്തിന്നു െപാതുവിലും ബ്രിട്ടീഷുസാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി

ന്നുപ്രേത്യകിച്ചും, േനരിട്ടക്ഷീണവും ദൗർബ്ബല്യവും. പഴയ മട്ടിൽ ചൂഷണം തുട

രാൻബ്രിട്ടീഷുേകാളണിേമധാവികൾക്കുസാദ്ധ്യമെല്ലന്നസ്ഥിതിയുളവായി.

2. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധംവെര െപാതുവിലും, അതിന്നുേശഷം പ്രേത്യകിച്ചും,

ശക്തിെപ്പട്ട ഇന്ത്യയുെട സാമ്രാജ്യവിേരാധ-േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്ന

റ്റം. പഴയമട്ടിൽഅടിമകളായി ജീവിയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ജനതഇനിെയാട്ടും തയ്യാ

റിെല്ലന്നസ്ഥിതിയുളവായി.

3. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വളർച്ചയിൽ ഇന്ത്യയിെല ബൂർഷ്വാവർഗ്ഗം കരസ്ഥ

മാക്കിയ േനതൃത്വം. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം സാമ്രാജ്യവിേരാധപ്രസ്ഥാനത്തിൽ

സജീവവും സ്വതന്ത്രവുമായ പങ്കവഹിയ്ക്കുകയും അങ്ങിെന പ്രസ്ഥാനെത്ത

ശക്തിെപ്പടുത്താൻ സഹായിയ്ക്കുകയും െചയ്തുെവങ്കിലും അവർക്ക് േദശീയപ്ര

സ്ഥാനത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽനിന്ന് ബൂർഷ്വാസിേയയും അവരുെട പാർ

ട്ടിയായ േകാൺഗ്രസ്സിേനയും തട്ടിനീക്കാനും സ്വന്തം േനതൃത്വമുറപ്പിയ്ക്കാനും

സാധിച്ചില്ല. അതിൻഫലമായി, െതാഴിലാളികർഷകബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങ

ളുെട മുേന്നറ്റം കണ്ടു േപടിച്ച ബൂർഷ്വാസിയ്ക്ക് ജനങ്ങളുെട വലിെയാരു വിഭാ

ഗത്തിന്നിടയിൽ സ്വന്തം സ്വാധീനശക്തി നിലനിർത്താനും ആ സ്വാധീനശ

ക്തിയുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട്ബ്രിട്ടീഷുസാമ്രാജ്യവാദികളുമായി സന്ധിെചയ്യാനും

സാധിയ്ക്കുെമന്നസ്ഥിതിയുളവായി.

91



92 അദ്ധ്യായം 14. പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ

1 ഒത്തുതീർപ്പിെന്റ പരിമിതികൾ

ഈസ്ഥിതിവിേശഷങ്ങളുെടഫലമായിട്ടാണ്,ബ്രിട്ടീഷുഭരണാധികാരികളും േകാൺ

ഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാരും തമ്മിലുണ്ടായ ഒെരാത്തുതീർപ്പിലൂെട, ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയസ്വാത

ന്ത്ര്യം േനടിയത്. ഈ സ്ഥിതിവിേശഷങ്ങൾ തെന്നയാണ് ആ ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവ

സ്ഥകളുെട സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെള നിർണ്ണയിച്ചതും.

ഒത്തുതീർപ്പുകളുെട ഫലമായി, ദൽഹിയുെട ഒത്തനടുവിൽ, ഇന്ത്യയുെട അടി

മത്തത്തിേന്റയും പരാധീനതയുേടയും ചിഹ്നെമേന്നാണം തലയുയർത്തി നിന്നിരു

ന്ന ബ്രിട്ടീഷുപതാക നീക്കം െചയ്യെപ്പട്ടു. അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയുെട േദശീ

യെക്കാടി പാറിപ്പറക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയുെട ഭരണാധികാരംബ്രിട്ടീഷുപാർലിെമ

ണ്ടിൽനിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുെട�കകളിേലയ്ക്ക് മാറ്റെപ്പട്ടുഎന്നതിെന്റസൂചനയായിരു

ന്നുഅത്.

ബ്രിട്ടീഷുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർേപായി; ബ്രിട്ടീഷുപട്ടാളംേപായി; ബ്രിട്ടീഷുഭരണംേപാ

യി. പേക്ഷ, ബ്രിട്ടീഷുമൂലധനം േപായില്ല. ഇന്ത്യയിെല വൻകിടമുതലാളികളുേടയും

നാടുവാഴി രാജാക്കന്മാരുേടയും പിൻബലേത്താടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷു സ്ഥാപിതതാല്പര്യ

ങ്ങൾ പിേന്നയും നിലനിന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, പുതിയ സാർവ്വേദശീയ പരിത:സ്ഥി

തിയിൽ, ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുെട സാമ്പത്തിക േമധാവിത്വം നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു

േപാംവഴിെയന്ന നിലയ്ക്കാണ് ബ്രിട്ടീഷുഭരണാധികാരികൾ േകാൺഗ്രസ്സുേമധാവിക

ളുമായി ഒത്തുതീർപ്പിന്നു തയ്യാറായത്.

ബ്രിട്ടീഷുകുത്തകമുതലാളികളും ഇന്ത്യയിെല നാടുവാഴി വൻകിടമുതലാളികളും

തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു കൂട്ടുെകട്ടിെന്റ സന്തതിയായിരുന്നുആ ഒത്തുതീർപ്പ്.

2 സ്വതന്ത്രമായ വിേദശനയം

പേക്ഷ, മെറ്റല്ലാ കൂട്ടുെകട്ടുകളുെമന്നേപാെലഈകൂട്ടുെകട്ടും യാെതാരു മാറ്റവുമില്ലാ

െത, സ്ഥിരമായി, നില്ക്കുകയുണ്ടായില്ല. കൂട്ടുെകട്ടിെല ഓേരാ പങ്കാളിയും മറ്റുള്ളവരു

െട ചിലവിൽ തെന്റ സ്വന്തം ശക്തി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങിെന കൂട്ടുെകട്ടി

നുള്ളിെല�വരുദ്ധ്യങ്ങൾവളർന്നുവന്നു. വർഗ്ഗങ്ങളുെടബലാബലത്തിൽ മാറ്റങ്ങളു

ണ്ടായി. എന്നുെവച്ചാൽ,സാമ്രാജ്യശക്തികളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ളമത്സരത്തിെന്റ

ഗതി ഇന്ത്യയ്ക്കനുകൂലമായി മാറി. 1950-ൽ ഇന്ത്യ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രറി

പ്പബ്ളിക്കായി പ്രഖ്യാപിയ്ക്കെപ്പട്ടു. വിേദശ കാര്യങ്ങളിെലന്നേപാെലത്തെന്നആഭ്യ

ന്തരകാര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് അധികമധികം സ്വതന്ത്രങ്ങളായ നിലപാ

ടുകെളടുക്കാൻ തുടങ്ങി.

വിേദശനയത്തിെന്റ രംഗത്തിൽ ആദ്യെമാെക്ക മിക്കവാറും സാമ്രാജ്യവാദി

കൾക്കനുകൂലമായ ഒരു നയമാണ് ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റ് �കെക്കാണ്ടിരുന്നത്.

ബ്രിട്ടീഷുേമധാവികളുമായുണ്ടായ ഒത്തുതീർപ്പിേന്റയു ബ്രിട്ടീഷുേകാമൺെവൽത്തുമാ

യുള്ള ബന്ധത്തിേന്റയും അനിവാര്യഫലമായിരുന്നു അത്. അങ്ങിെന മലയയിെല

ജനങ്ങെള കശാപ്പുെചയ്യാൻേവണ്ടി ഗൂർക്കാപട്ടാളങ്ങെള അയച്ചുെകാടുക്കുന്നതി

ന്ന് ഇന്ത്യയുെട ഭൂമിയുംആകാശവും ഉപേയാഗിയ്ക്കെപ്പട്ടു. അേമരിക്കൻചാരന്മാർക്ക്

ഇന്ത്യയിെലങ്ങും ഇഷ്ടംേപാെല അലഞ്ഞുതിരിയാനും ഇന്ത്യയുെട മർമ്മസ്ഥാനങ്ങ

ളുെട അന്തർഭാഗങ്ങളിേലയ്ക്കു കടന്നുെചല്ലാനും സൗകര്യം നൽകെപ്പട്ടു. അേമരിക്ക

യുെട േനതൃത്വത്തിൽ ജനാധിപത്യ െകാറിയ ആക്രമിയ്ക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ പണ്ഡിറ്റ് െന

ഹ്റുവിെന്റ ഗവൺമന്റ് അക്രമികൾക്കനുകൂലമായി �കെപാക്കി. അേമരിക്കയുെട
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ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ടായിരു

ന്ന കാലമായിരുന്നുഅത്.

പേക്ഷ, ക്ഷണത്തിൽസ്ഥിതിയാെക മാറി. ഒരു െകാച്ചുരാജ്യമായ വടക്കൻ

െകാറിയയുെട തടുക്കാൻ കഴിയാത്തചവിട്ടുകേളറ്റ് തിരിേച്ചാടിേപ്പായ െമക്കാർതർ

കൂട്ടാളികളും ദിൻബിൻഫ്യൂവിൽഅേമരിക്കയുെട പിൻബലമുള്ളഫ്രഞ്ചുസാമ്രാജ്യേമ

ധാവികൾക്കു േനരിട്ട പരാജയവുംസാമ്രാജ്യവാദികളുെട ശക്തിഅജയ്യമെല്ലന്നുവി

ളിച്ചുപറഞ്ഞു. അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ കാശ്മീരിൽ നടത്തിയ കുത്തിത്തി

രിപ്പുകളും ഇന്ത്യയ്ക്കു ചുറ്റും, പ്രേത്യകിച്ചും പാക്കിസ്താനിൽ, പട്ടാളത്താവളങ്ങൾ നിർ

മ്മിയ്ക്കാെനടുത്തനടപടികളും ഇന്ത്യയുെട പരമാധികാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു േചാദ്യ

ചിഹ്നമിട്ടു. അേമരിക്കൻ സഹായം അടിമത്തത്തിേലയ്ക്കും യുദ്ധത്തിേലയ്ക്കുമുള്ള ഒരു

ചൂണ്ടലാെണന്ന് പാക്കിസ്താെന്റഅനുഭവം െതളിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽഅേമരിക്കയുെട സ്വാധീനശക്തി കുറയാൻ തുടങ്ങി. അേതസമയ

ത്ത് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയുെട, പ്രേത്യകിച്ചും ജനകീയ�ചനയുെട,സ്വാധീനശക്തി

വർദ്ധിയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റ് െമെല്ലെമെല്ല യുദ്ധേച്ചരിയുെട സ്വാധീ

നശക്തിയിൽനിന്നുസ്വതന്ത്രവുംഇന്ത്യൻജനതയുെടതാല്പര്യങ്ങൾക്കനുകൂലവുമായ

ഒരുവിേദശനയംസ്വീകരിച്ചു. ആദ്യെമാെക്കസാർവ്വേദശീയകാര്യങ്ങളിൽ ഒരുതരം

നിഷ്പക്ഷതാനയമാണ് ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റ് �കെക്കാണ്ടിരുന്നത്. പേക്ഷ, സമാ

ധാനത്തിന്നും, യുദ്ധത്തിന്നുമിടയിൽനിഷ്പക്ഷതയിെല്ലന്ന്അതിേവഗം വ്യക്തമായി.

സാർവ്വേദശീയസംഭവവികാസങ്ങളുെട സമ്മർദ്ദത്തിെന്റ ഫലമായി ഇന്ത്യ അധിക

മധികം സമാധാനത്തിെന്റ ഭാഗേത്തയ്ക്കു നീങ്ങാൻതുടങ്ങി. േകാളണിേമധാവികളും

യുദ്ധെക്കാതിയന്മാരും അധികമധികം ഒറ്റെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയുെട സ്വതന്ത്ര

മായ സമാധാനനയം സാർവ്വേദശീയരംഗങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായ പങ്കു വഹി

ക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങിെന, ഇന്ത്യയുെട സാർവ്വേദശീയമായ അന്തസ്സ് അനുദിനം

കൂടിക്കൂടിവന്നു.

3 ആഭ്യന്തരരംഗത്തിെല മാറ്റങ്ങൾ

േസാഷ്യലിസ്റ്റ്േചരിയുേടയും മുതലാളിത്ത േചരിയുേടയും ബലാബലത്തിലുണ്ടായ

ഈമാറ്റങ്ങൾഇന്ത്യയുെട വിേദശനയത്തിെന്റ രംഗത്തിൽ മാത്രമല്ല,ആഭ്യന്തരകാ

ര്യങ്ങളുെട രംഗത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു.

രണ്ടുനൂറ്റാണ്ടുകേളാടും നിലനിന്ന തങ്ങളുെട േമധാവിത്വമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട്

ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും കാർഷികവ്യവസ്ഥെയ

താറുമാറാക്കുകയും അങ്ങിെന സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും സാംസ്കാരികമാ

യും ഇന്ത്യെയ ഒരു പിന്നണിരാജ്യമായി അധ:പതിപ്പിയ്ക്കുകയുമാണ് ബ്രിട്ടീഷുമുതലാ

ളികൾ െചയ്തത്. അവരുെട ഭരണത്തിൻകീഴിൽആധുനികരീതിയിലുള്ള ചില വ്യവ

സായങ്ങൾസ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പടുകയുണ്ടായിഎന്നതുശരിയാണ്. പേക്ഷ,ബ്രിട്ടീഷുമൂലധ

നവുമായി കൂട്ടിെക്കട്ടിനിർത്താൻ പറ്റിയ തരത്തിലാണ് അവ വളർത്തെപ്പട്ടത്. വ്യ

വസായവൽക്കരണത്തിെന്റ അടിത്തറയായ യേന്ത്രാൽപ്പാദനവ്യവസായങ്ങളുെട

വളർച്ച ബലാൽക്കാരമായി തടഞ്ഞുനിർത്തെപ്പട്ടു. ഉൽപ്പാദനത്തിന്നാവശ്യമായ

യേന്ത്രാപകരണങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി െചയ്യണെമന്നും അങ്ങിെന

ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായും ബ്രിട്ടീഷു വ്യവസായത്തിന്നു കീെ�

ട്ടു കിടക്കണെമന്നുമുള്ള ഒരുസ്ഥിതിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. മെറ്റാരുവിധം
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പറഞ്ഞാൽ,സ്വതന്ത്രമായ ഒരുസാമ്പത്തികനയം�കെക്കാള്ളാേനാ വ്യവസായ

വൽക്കരണത്തിലൂെടസ്വതന്ത്രമായ ഒരുസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥെകട്ടിപ്പടുക്കാേനാ,

ഇന്ത്യയ്ക്കുസാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഒരു പിന്നണിരാജ്യമായി നില

നിന്നുേപാന്നത്.

1947-ൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായേതാടുകൂടി ഈ സ്ഥിതിയിെലാരു മാറ്റം വന്നു.

സാമ്പത്തികരംഗത്തിലുള്ള പരാധീനതയവസാനിപ്പിയ്ക്കാനും യഥാർത്ഥമായ വ്യ

വസായവൽക്കരണത്തിലൂെട സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടു

ക്കാനും പറ്റിയ പരിത:സ്ഥിതികൾ ഉയർന്നുവന്നു. ഇന്ത്യയുെട മർമ്മസ്ഥാനങ്ങെള

െഞക്കിെഞരിയ്ക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുമൂലധനം കണ്ടുെകട്ടുകയും നാടുവാഴി ജന്മിേമധാവി

ത്വത്തിന്ന് ഒരറുതിവരുത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് നമ്മുെട രാജ്യെത്ത വ്യാവസായിക

മായും കാർഷികമായും സാംസ്കാരികമായും വളർത്താനുള്ള സാധ്യതകളുളവായി.

എന്നാൽ,ഈസാദ്ധ്യതകേളയും പരിതഃസ്ഥിതികേളയും േവണ്ടേപാെല ഉപേയാ

ഗിക്കാൻ, പ്രേത്യകിച്ചും ആദ്യകാലത്ത്, നമ്മുെട ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറായില്ല.

േനെരമറിച്ച്, ബ്രിട്ടീഷുകുത്തക മുതലാളികളുമായുള്ള കൂട്ടുെകട്ടുകൾ നിലനിർത്തി

െക്കാണ്ടുതെന്ന വ്യവസായവൽക്കരണം നടപ്പിൽ വരുത്താനാണ് അവരാഗ്രഹി

ച്ചത്. ഈ നയം നിസ്സംശയമായും ഇന്ത്യയുെട താല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായിരുന്നു.

എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഇന്ത്യയുെട പിേന്നാക്കനിലയവസാനിപ്പിയ്ക്കാനും വ്യവസാ

യവൽക്കരണത്തിലൂെട ഇന്ത്യയിെലാരു സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ

െകട്ടിപ്പടുക്കാനും ആവശ്യമായ സഹായസഹകരണങ്ങൾ നൽകുകയല്ല, മറിച്ച്,

വൻകിടവ്യവസായങ്ങൾ ഇന്ത്യയുെട പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കു പറ്റിയവയെല്ലന്നും

ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾനിർമ്മിയ്ക്കുന്നവ്യവസായങ്ങളിലുംകൃഷിയിലും മാത്രേമഇന്ത്യ

ശ്രദ്ധിയ്ക്കാൻ പാടുള്ളുഎന്നും നിഷ്കർഷിയ്ക്കുകയാണ് സാമ്രാജ്യേമധാവികൾ െചയ്തത്.

സ്വന്തം സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻേവണ്ടി ഇന്ത്യയുെട സ്വതന്ത്ര

മായസാമ്പത്തികപുേരാഗതിെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയാണവർ െചയ്തത്.

ഈ നയത്തിെന്റ ഫലെമന്തായിരുന്നു? ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായതിന്നു

േശഷവും വിേദശമൂലധനത്തിെന്റ മരണപ്പിടുത്തത്തിന്ന് അയവുവരികയല്ല, മുറുക്കം

കൂടുകയാണുണ്ടായത്. സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വത്തിെന്റ ചൂഷണവും െകാള്ളയും കുറ

യുകയല്ല വർദ്ധിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളിൽ മൗലികമായ മാ

റ്റങ്ങളുണ്ടായില്ല. ഇന്ത്യയുെട പിേന്നാക്കനിലയവസാനിച്ചില്ല. വ്യാവസായികമായ

അരാജകത്വവും െതാഴിലില്ലായ്മയുംവർദ്ധിച്ചു. ഇന്ത്യൻ മുതലാളികൾക്കിടയിൽേപ്പാ

ലും അസംതൃപ്തി പരന്നുപിടിച്ചു. ഇതിെന്റെയല്ലാം ഫലമായി ഇന്ത്യയും സാമ്രാജ്യേമ

ധാവിത്വവും തമ്മിലുള്ള�വരുധ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മൂർച്ഛിച്ചു.

4 സ്വതന്ത്രമായസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിേലയ്ക്ക്

പിന്നണിയിലുള്ള സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങൾക്ക് വൻകിടസാമ്രാജ്യശക്തികളുെട നയ

െത്ത എതിർക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യേമധാവി

കൾചവിട്ടുന്നതാളത്തിെനാത്തുതുള്ളാൻഅവനിർബ്ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ,

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നു േശഷമുള്ളസ്ഥിതിഅതല്ല. ഈജിപ്ത്, സിറിയ തുട

ങ്ങിയ െകാച്ചുരാജ്യങ്ങൾക്കുേപാലും, േവണെമങ്കിൽ, സാമ്രാജ്യശക്തികളുെട കണ്ണു

തട്ടലുകെള ഭയെപ്പടാെതസ്വതന്ത്രമായി തലയുയർത്തിനില്ക്കാൻകഴിയുെമന്നായിട്ടു

ണ്ട്. ക്ഷയിച്ചുവരുന്നഒരു മുതലാളിത്തേച്ചരിേയാടു െതാട്ടടുത്തായി േസാവിയറ്റ് യൂനി

യേന്റയും ജനകീയ �ചനയുേടയും േനതൃത്വത്തിൽ അനുദിനം ശക്തിെപ്പട്ടുവരുന്ന
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ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയും നിലനില്ക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം.

േലാകമുതലാളിത്തേച്ചരിയുെട ശക്തി പൂർവ്വാധികം ക്ഷയിയ്ക്കുകയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ്

േലാകമാർക്കറ്റിെന്റ സ്വാധീനശക്തി കൂടുതൽ പരന്നു പിടിയ്ക്കുകയും െചയ്തുകഴിഞ്ഞ

ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുെട േദശീയപുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളാരംഭി

യ്ക്കുകയും ഇന്ത്യയും സാമ്രാജ്യശക്തികളും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിയ്ക്കുക

യും െചയ്തത്. ഈസ്ഥിതിവിേശഷങ്ങളാണ് പുതിയ വഴികളാരായാൻ ഇന്ത്യെയ

േപ്രരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുെട േനതാക്കന്മാർ സാമ്രാജ്യേമധാവികളുെട ഉപേദശങ്ങൾ

െക്കതിരായി വൻകിട വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിേയ്ക്കണ്ടതിെന്റ പ്രാധാന്യം

അധികമധികം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. മുതലാളിത്തേച്ചരിയുമായുള്ള എല്ലാ

ത്തരം സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളും നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന വളർന്നുവരുന്ന

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റ് സന്ന

ദ്ധതപ്രകടിപ്പിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. േസ്റ്ററ്റുടമയിലും േസ്റ്ററ്റിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ളവൻ

കിട വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും

അവസാനിപ്പിയ്ക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയും മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് മാതൃകയി

ലുള്ള ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയും േകാൺഗ്രസ്സു

േനതാക്കന്മാർ പ്രസംഗിയ്ക്കാനും എഴുതാനും തുടങ്ങി.

ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് ഇന്ത്യയുെട ലക്ഷ്യം േസാഷ്യലിസമാണ് എന്ന്

ഔേദ്യാഗികമായിത്തെന്നപ്രഖ്യാപിയ്ക്കെപ്പട്ടത്.
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േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസം

27 െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, 1930 ഡിസമ്പറിൽ, “െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ പാർട്ടി

യായ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ലക്ഷ്യം േസാഷ്യലിസവും ഒടുവിൽ കമ്മ്യൂ

ണിസവും സ്ഥാപിയ്ക്കുകയാണ്” എന്നും “ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണേത്തയും നാടുവാഴിേമധാ

വിത്വേത്തയും പൂർണ്ണമായി മറിച്ചിട്ടുെകാണ്ട്, േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുെമന്നേപാെല

നമ്മുെട രാജ്യത്തിലും, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാൻേവണ്ടി േലാകെതാ

ഴിലാളി വർഗ്ഗേത്താെടാപ്പം ‘ഡ്രാഫ്ട് പ്ലാറ്റ്േഫാമി’െന്റ േനർക്ക് േനാക്കി െനറ്റിചു

ളിച്ചവരും മൂക്കു ചീറ്റിയവരും പല്ലിറുമ്മിയവരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് േസാഷ്യലിസം

ഇന്ത്യയിെല മുഴുവൻ േദശാഭിമാനികളുേടയും മുദ്രാവാക്യമാണ്.

10 െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് േസാഷ്യലിസെത്ത നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുകയും

ആർഷഭാരതത്തിെന്റ മണ്ണിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േവരുറയ്ക്കുകയിെല്ലന്നുശപഥം

െചയ്യുകയും െചയ്ത ഇന്ത്യൻ േനഷനൽ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േനതാക്കന്മാർേപാലും

േസാഷ്യലിസമാണ് തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യെമന്ന്പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. േസാഷ്യലിസത്തി

െന്നതിരായി ഗാന്ധിസേത്തയും സർേവ്വാദയേത്തയും ഉയർത്തിപിടിച്ചവർതെന്ന

ഇേപ്പാൾ ഗാന്ധിസവും സർേവ്വാദയവും േസാഷ്യലിസത്തിെന്നതിരെല്ലന്നു പരസ്യ

മായി സമ്മതിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ആവഡിസേമ്മളനം പാസ്സാക്കിയ

പ്രേമയത്തിൽ പറയുന്നതു േനാക്കുക:

“മുഖ്യമായ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങെളെയല്ലാം െപാതുവുടമേയ്ക്കാ അെല്ലങ്കിൽ നി

യന്ത്രണത്തിേന്നാ വിേധയമാക്കുകയും ഉൽപ്പാദനെത്തത്വരിതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കു

കയും േദശീയസമ്പത്ത് സമത്വാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിതരണം നടത്തുകയും െചയ്യുന്ന

ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ്സമുദായഘടന സ്ഥാപിയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യേത്താടുകൂടിയായിരി

യ്ക്കണം സാമ്പത്തികാസൂത്രണം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത്”.

1 ശ്രീമന്നാരായണെന്റ വിശദീകരണങ്ങൾ

മർദ്ദനത്തിനും ചൂഷണത്തിനുെമതിരായ പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ

േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ െകാടിക്കൂറയിൻ കീഴിൽ അണിനിരന്നിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ

യാെതാരു സംശയവുമില്ല. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം ഇന്ത്യയിലും

േലാകത്തിലുമുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി അവർ േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങ

ളാൽ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമി
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ല്ല. അടിസ്ഥാനപരമായ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങെളല്ലാം െപാതുസ്വത്തായിരി

ക്കണെമന്നും സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട േസാ

ഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കണെമന്നുമാഗ്രഹിയ്ക്കുന്നവരാണ് േകാൺഗ്രസ്സിെല ഭൂരിപക്ഷം

െമമ്പർമാരും. പേക്ഷ, അവർമാത്രമല്ല, ജന്മികൾക്കും മുതലാളികൾക്കുെമതിരായ

ജനകീയപ്രേക്ഷാഭങ്ങെള അടിച്ചമർത്താൻ േനതൃത്വം നൽകിയ േകാൺഗ്രസ്സുേന

താക്കന്മാർതെന്ന േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടി വാദിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുകയാണ്.

ജി.ഡി. ബിർലെയേപ്പാലുള്ള വൻകിട കുത്തകമുതലാളികൾേപാലും ആവടി പ്രേമ

യത്തിലടങ്ങിയ േസാഷ്യലിസെത്ത സ്വാഗതം െചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതു വിശ്വസിയ്ക്കാൻ

കഴിയുേമാ? വിശ്വസിയ്ക്കണെമന്നാണവരാവശ്യെപ്പടുന്നത്. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ജന

റൽസിക്രട്ടറി ശ്രീമന്നാരായണൻഎഴുതുന്നു.

“സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ്

േകാ-ഓപേററ്റീവ് േകാമൻെവൽത്ത് സ്ഥാപിയ്ക്കാൻേവണ്ടിയാണ് േകാൺഗ്രസ്സ്

നിലെകാള്ളുന്നത്. സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർക്കുേവണ്ടിയാണ് േകാൺഗ്രസ്സ് നില

െകാള്ളുന്നെതന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് തികച്ചും െതറ്റാണ്”.

— (എക്കേണാമിക്ക് െറവ്യൂ, െസപ്തംബർ 1, 1957)

മൂന്നു ദശാബ്ദങ്ങളുെട ഭീകരങ്ങളായ മർദ്ദനങ്ങേളയും െനറിെകട്ട അപവാദങ്ങ

േളയും ദൃഢചിത്തതേയാെട േനരിട്ടുെകാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച

ലക്ഷ്യം േകാൺഗ്രസ്സും അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞുെവങ്കിൽപ്പിെന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

യും േകാൺഗ്രസ്സും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയേപ്പാ

െലതെന്ന േകാൺഗ്രസ്സും േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിയ്ക്കാൻേവണ്ടിയാണ് നിലെകാള്ളു

ന്നെതങ്കിൽപിെന്ന േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയഇേപ്പാഴും

എതിർത്തുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നെതന്തിനാണ്? ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും െചറിയ ഒരു േസ്റ്റ

റ്റിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ ഭരണാധികാരത്തിെന്റ ചുക്കാൻ പിടിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാേഴ

യ്ക്കും േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർ ഇത്രയധികം േബജാറാകുന്നെതന്തിനാണ്.

“േലാകത്തിലിന്ന് നമ്മുെട ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ രണ്ട്

ആശയസംഹിതകളുണ്ട്: ഒരു ഭാഗത്ത് മാർക്സിസത്തിെന്റആശയസംഹിത. കമ്മ്യൂ

ണിസം സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ ഹിംസയുേടയും വർഗ്ഗസമരത്തിേന്റയും ഗതിക്രമത്തിലാ

ണത് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ അനുയായികൾ ലക്ഷ്യം മാർഗ്ഗ

െത്ത ന്യായീകരിക്കുെമന്നു കരുതുന്നു. മറുഭാഗത്ത് ഗാന്ധിസത്തിെന്റ, അെല്ലങ്കിൽ

സർേവ്വാദയത്തിെന്റ ആശയസംഹിതയുണ്ട്. സത്യത്തിേന്റയും അഹിംസയുേടയും

മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട മാത്രേമ യഥാർത്ഥവും സ്ഥായിയുമായ വിപ്ലവം േനടാൻ കഴി

യൂ എന്നാണത് അനിവാര്യമായും വിശ്വസിക്കുന്നത്…ഇന്ത്യയിെല കമ്മ്യൂണിസം

ഗാന്ധിയൻ തത്വങ്ങെളഅെല്ലങ്കിൽസമാധാനപരവുംഅഹിംസാപരവുമായ മാർ

ഗ്ഗങ്ങളിലൂെടസാമൂഹ്യസാമ്പത്തികസമത്വം േനടുകഎന്നതത്വെത്തസ്വീകരിച്ചാൽ

പ്പിെന്ന േകാൺഗ്രസ്സും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും മറ്റു ജനാധിപത്യശക്തികളും തമ്മിലുള്ള

വിേദ്വഷങ്ങൾക്ക് യാെതാരു കാരണവുമുണ്ടാവുകയില്ല”.

— (എക്കേണാമിക്ക് െറവ്യു, ഒേക്ടാബർ 1, 1957)

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട മാർഗ്ഗങ്ങെളപ്പറ്റി മാത്രമല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങ

െളപ്പറ്റിത്തേന്നയുംശ്രീമന്നാരായണന്ന്അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. അേദ്ദഹംഅത്

തുറന്നു പറയുകയും െചയ്യുന്നു:

“നൂറിലധികം െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തികപരി

തഃസ്ഥിതികളിൽ മാർക്സ് ഉന്നയിച്ച ‘�വരുധ്യാധിഷ്ഠിതഭൗതികവാദം’ എന്നകമ്മ്യൂ
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ണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തെത്ത അടിസ്ഥാനപരമായിത്തെന്ന േകാൺഗ്രസ്സ് എതിർക്കു

ന്നു. അേത സിദ്ധാന്തങ്ങേളയും അേത ആശയങ്ങേളയും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്നു േശ

ഷം ഇന്ത്യയിൽ പ്രാേയാഗികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയില്ലായ്മ മാത്രമല്ല,

അപ്രാേയാഗികതകൂടിയാണ്. ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രപിതാവ് രൂപവൽക്കരിച്ച ആദർശങ്ങ

െള പിന്തുടരാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഹിംസാപരവുംസമാധാനപരവുമായ

പരിപാടികളിേന്മലും ഉൽക്കൃഷ്ടങ്ങളായലക്ഷ്യങ്ങൾേനടാനുള്ളമാർഗ്ഗങ്ങളുെടപരി

ശുദ്ധിയിേന്മലുമാണ് അവഏറ്റവുമധികംഊന്നുന്നത്”.

— (എക്കേണാമിക്ക് െറവ്യൂ, ഒേക്ടാബർ 1)

എന്നിട്ട്, നാലു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ‘േമാർണിങ്ങ് േപാസ്റ്റ് ’ പത്രാധിപരും

മറ്റു പിന്തിരിപ്പന്മാരും കടിച്ചുതുപ്പിയ പ്രവചനങ്ങെള അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന മധുരമായ

ഒരാശയും:

“ഇന്ത്യയിെല കമ്മ്യൂണിസെത്തസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം അത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ

ത്തിെലക്ഷണികവും അസ്ഥിരവുമായ ഒരുഘട്ടമാെണന്ന് ഞങ്ങൾകരുതുന്നു”.

— (എക്കേണാമിക്ക് െറവ്യൂ, ഒേക്ടാബർ 15)

ശ്രീമന്നാരായണെന്റ ആശ ഫലിയ്ക്കുേമാ എന്നതിെനസ്സംബന്ധിച്ചും മാർക്സി

സംപ്രാേയാഗികമാേണാഎന്നതിെനസ്സംബന്ധിച്ചും ഇവിെട ചർച്ചെചയ്യണെമന്നു

േതാന്നുന്നില്ല. മാർക്സിസംപ്രാേയാഗികമെല്ലന്നുെതളിയിക്കാൻേവണ്ടി െചലവാക്ക

െപ്പട്ട അത്രയധികം വാക്കുകൾ മെറ്റാരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്നുെമതിരായി ഇേതവെര

ഉപേയാഗിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. പേക്ഷ, ഒടുവിൽ പരാജയെപ്പട്ടത് മാർക്സിസമല്ല, മാർ

ക്സിസെത്ത എതിർത്തവരാണ്. ഈ ചരിത്രസത്യെത്ത കണ്ടിെല്ലന്നു നടിയ്ക്കാൻ

ശ്രീമന്നാരായണന്നു സാധിയ്ക്കുേമാ? ഇന്ന് േലാകത്തിെന്റ മൂന്നിെലാരുഭാഗത്ത്

മാർക്സിസത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലാണ് വിജയകരമാംവിധം േസാഷ്യലിസം െകട്ടി

പ്പടുക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്നിെലാരു ഭാഗത്ത്-പണ്ട് േകാളണികളായി കി

ടന്നിരുന്നവയും നീണ്ട സമരങ്ങൾക്കുേശഷം സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ പിടിയിൽനിന്ന്

േമാചനം േനടിയവയുമായ രാജ്യങ്ങളിൽ—മാർക്സിസം അതിേവഗം പരന്നുപിടി

ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള മൂന്നിെലാരുഭാഗത്തും മാർക്സിസത്തിെന്റ

ആശയങ്ങൾതലയുയർത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്രാേയാഗികതകെള തട്ടി

തകർത്തു െകാണ്ടുള്ള മാർക്സിസത്തിെന്റ അധൃഷ്യവും സാർവ്വലൗകികവുമായ ഈ

മുേന്നറ്റം അടച്ചിടെപ്പട്ട ഓേരാ ഹൃദയത്തിേന്റയും വാതിൽക്കൽ െചന്നു മുട്ടിവിളിയ്ക്കു

കയാണ്: “വാതിൽതുറക്കുക, മാർക്സിസത്തിന്നുേവണ്ടി വാതിൽ തുറക്കുക!”

2 ലക്ഷ്യം നന്ന്, പേക്ഷ…
ശ്രീമന്നാരായണൻ തെന്റ വാതിൽ തുറക്കാനിഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല; അതിനേദ്ദഹത്തിന്നു

സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. പേക്ഷ, ബുദ്ധിമാനായ അേദ്ദഹം കമ്മ്യൂണിസെത്ത ശപിക്കുന്ന

െതന്തിനാണ്? തിരെഞ്ഞടുപ്പുകാലത്ത് താൻ നടത്തിയ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങേളയും

േതാല്പിച്ചുെകാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ േനടിയ വിജയങ്ങളുെട േനർക്ക് അേദ്ദഹം ശു

ണ്ഠിെയടുക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? തെന്റ ശാപത്തിേന്റയും ശുണ്ഠിയുേടയും കാ

രണെമന്താെണന്ന് അേദ്ദഹംതെന്ന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട

ലക്ഷ്യം ഉൽക്കൃഷ്ടമാെണങ്കിലുംആലക്ഷ്യം േനടാൻഅവർസ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം

െതറ്റാണ്? നല്ല ലക്ഷ്യത്തിന്നു നല്ല മാർഗ്ഗം േവണം-ഇതാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ

പ്രധാനമായ വാദം.
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കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്വന്തം കാര്യം േനടാൻ ഏത് അസാന്മാർഗ്ഗികതെയ േവ

ണെമങ്കിലും െകട്ടിപ്പുണരുെമന്ന എതിരാളികളുെട പഴകി ജീർണ്ണിച്ച അപവാദ

പ്രചരണം യാഥാർത്ഥ്യവുമായി എത്രകണ്ടു െപാരുത്തമുള്ളതാണ് എേന്നാ ചൂഷ

ണത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥെയ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻേവണ്ടി

െവറും പത്തു െകാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽആയിരത്തിലധികം െവടിെവപ്പുകൾ നടത്തുക

യും ദാക്ഷിണ്യംകൂടാെത മനുഷ്യെര ചൂട്ടുെകാല്ലുകയും െചയ്ത ഒരു ഭരണക്രമത്തിെന്റ

വക്താക്കൾഅഹിംസതുടങ്ങിയസനാതനതത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നുെണ്ടന്നപ്ര

ഖ്യാപനംപ്രാേയാഗികാനുഭവങ്ങൾക്ക്എത്രേത്താളംഎതിരാണ്എേന്നാഇവിെട

പരിേശാധിേക്കണ്ടതില്ല. നമുക്കേദ്ദഹത്തിെന്റ വാദങ്ങെള മുഖവിലയ്ക്കുതെന്ന എടു

ക്കുക. ലക്ഷ്യം മാത്രംനന്നായാൽേപാരാ, മാർഗ്ഗവുംനന്നാവണംഎേന്നഅേദ്ദഹം

പറയുന്നുള്ളൂ.

മാർഗ്ഗം നന്നാവണം-വളെര വളെരശ്ശരി. പേക്ഷ, അേതസമയത്തുതെന്ന

അത് ലക്ഷ്യം േനടാൻ പറ്റിയ മാർഗ്ഗമാവുകകൂടി േവണം. സാന്മാർഗ്ഗികത കൂടിേയ

കഴിയൂ. പേക്ഷ, അത്, െലനിെന്റ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, “െതാഴിലാളികെള

ചൂഷണം െചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിയ്ക്കാനും മനുഷ്യസമുദായെത്ത കൂടുത

ലുന്നതമായ ഒരു നിലവാരത്തിേലക്കുയർത്തുവാനും സഹായിക്കുന്ന സാന്മാർഗ്ഗി

കത”യായിരിയ്ക്കണം.

മാർഗ്ഗത്തിെന്റ കാര്യെമടുക്കാൻ വരെട്ട. ലക്ഷ്യെത്തസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം

തികച്ചും േയാജിപ്പുണ്ട്എന്നുതീർച്ചയാക്കിക്കഴിഞ്ഞുേവാ? ഇന്ത്യയുെടലക്ഷ്യം േസാ

ഷ്യലിസമാണ് എന്നതിെനസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം േകാൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാരും തമ്മിൽ േയാജിപ്പുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ അെതങ്ങിെന േനടണെമന്നതി

െനസ്സംബന്ധിച്ചും േയാജിപ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അേപ്പാൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായ

പ്രശ്നം മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിയ്ക്കാനും േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കാനും േകാൺഗ്ര

സ്സുേനതൃത്വം തയ്യാറുേണ്ടാ എന്നതാണ്.

3 േസാഷ്യലിസത്തിെന്റഅർത്ഥം

മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിയ്ക്കുകഎന്നുെവച്ചാെലന്താണർ

ത്ഥം?

1. ഫാക്ടറികൾ, ഖനികൾ, േതാട്ടങ്ങൾ, േബങ്കുകൾ മുതലായ ഉല്പാദനവിനിമ

േയാപകരണങ്ങളുെട േമലുള്ള സ്വകാര്യവും വ്യക്തിപരവുമായ ഉടമാവകാശ

മവസാനിപ്പിയ്ക്കുകയും അവെയല്ലാം െപാതുഉടമയിലാക്കിെക്കാണ്ട് മനുഷ്യൻ

മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യുക എന്ന സമ്പ്രദായെത്ത നാമാവേശഷമാക്കുക

യും െചയ്യുക.

2. മുതലാളിത്തഭരണമവസാനിപ്പിച്ച് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ

മുതലാളിത്തത്തിനും ജന്മിത്വത്തിന്നുെമതിരായ എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങേളയും ജനവി

ഭാഗങ്ങേളയും പെങ്കടുപ്പിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷഭരണം-അതായത്, െതാഴി

ലാളി സർവ്വാധിപത്യം-,സ്ഥാപിയ്ക്കുക.

3. ബൂർഷ്വാബ്യൂേറാക്രസിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ളഗവൺെമന്റുസ്ഥാപനങ്ങളുെട

സ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങളുെട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള, ജനങ്ങളുെട ആഗ്രഹാഭിലാഷ

ങ്ങെളപ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കാൻെകൽപ്പുള്ള,ജനകീയസ്ഥാപനങ്ങേളർെപ്പടുത്തുക

യുംഅങ്ങിെന ജനാധിപത്യെത്തകൂടുതൽ വിപുലമാക്കുകയും െചയ്യുക.
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4. ഒരുപിടി മുതലാളികളുെടലാഭത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ളഉല്പാദനസമ്പ്രദായത്തിെന്റ

സ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങളുെട േക്ഷമേത്തയും ഉപേയാഗേത്തയും അടിസ്ഥാനെപ്പ

ടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള പുതിയ ഉല്പാദനസമ്പ്രദായേമർെപ്പടുത്തുകയും ജനങ്ങളുെട

ക്രയശക്തിേയയും സാംസ്കാരികനിലവാരേത്തയും േമൽക്കുേമൽ വളർത്താ

നും അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നഅവരുെട ആവശ്യങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താനും

പറ്റിയ തരത്തിൽ പ്ലാൻെചയ്തുെകാണ്ട് ഭൗതികവിഭവങ്ങളുെട ഉല്പാദനം വിക

സിപ്പിക്കുകയും അങ്ങിെന സാന്മാർഗ്ഗികജീവിതത്തിേന്റയും മാനുഷികമൂല്യങ്ങ

ളുേടയും വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.

അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്താെത േസാഷ്യലിസമില്ല.

ഈ േസാഷ്യലിസമാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ലക്ഷ്യം. മാർക്സിന്നുേശഷം 110

െകാല്ലങ്ങളല്ല, 1100 െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇതായിരിയ്ക്കും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ

ഉള്ളടക്കം. മാർക്സിെന്റ കാലത്തായാലും ശരി, െനഹ്റുവിെന്റ കാലത്തായാലും

ശരി, റഷ്യയിലായാലും െകാള്ളാം, ഇന്ത്യയിലായാലും െകാള്ളാം, ഉല്പാദേനാപക

രണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥന്മാെരന്ന നിലയ്ക്കു ലാഭവും പലിശയും പാട്ടവും തട്ടിത്തിന്നുന്ന

ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരുെട ഭരണമവസാനിപ്പിയ്ക്കുകയും അവർ സ്വകാര്യസ്വത്താക്കിെവ

ച്ചിട്ടുള്ളകമ്പനികളുംഫാക്ടറികളും േബങ്കുകളും േതാട്ടങ്ങളും ഖനികളും മറ്റുംസമുദായ

ത്തിെന്റ െപാതുസ്വത്താക്കി മാറ്റുകയും െചയ്യാെത േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ

സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.

1. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ െതാഴിലാളികളുെട അദ്ധ്വാനശക്തി വിലക്കു

വാങ്ങി മിച്ചമൂല്യം പിഴിെഞ്ഞടുക്കുന്ന മുതലാളികേളാ ജീവിതനിർവ്വഹണത്തി

ന്നുേവണ്ടി സ്വന്തം അദ്ധ്വാനശക്തി വില്ക്കുന്ന െതാഴിലാളികേളാ ഉണ്ടാവില്ല.

അദ്ധ്വാനംെകാണ്ടുമാത്രം ആദായം ഉണ്ടാക്കുന്ന െതാഴിലാളികളും കൃഷിക്കാ

രും ബുദ്ധിജീവികളും മാത്രേമ ഉണ്ടാവൂ.

2. േസാഷ്യലിസ്റ്റ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഉല്പാദനം ഒരുപിടി വ്യക്തികളുെട ലാഭത്തിന്നുേവ

ണ്ടിയല്ല, സമുദായത്തിെന്റആെക ഉപേയാഗത്തിന്നു േവണ്ടിയാണ്; ജനങ്ങളു

െട വളർന്നുവരുന്നജീവിതാവശ്യങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയാണ്;ഈ

ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടിയാണ് സാമ്പത്തികാസൂത്രണങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്തെപ്പ

ടുക.

3. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഭരണകൂടം െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വ

ത്തിലായിരിയ്ക്കും. ഭരണകൂടത്തിെന്റ മർമ്മപ്രധാനമായ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വിശ്വസ്തപ്രതിനിധികളുണ്ടായിരിയ്ക്കും. വ്യവസായവും

കൃഷിയും സംസ്കാരവും േമൽക്കുേമൽ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തിെകാണ്ടും നാടുവാ

ഴി മുതലാളിത്ത ചിന്താഗതികെള തുടച്ചുനീക്കി മനുഷ്യത്വെത്ത േമൽക്കുേമൽ

ഉയർത്തിെക്കാണ്ടും യാെതാരു ഭരണകൂടത്തിേന്റയുംആവശ്യമില്ലാത്ത, വർഗ്ഗ

രഹിതമായ, കമ്യൂണിസത്തിേലയ്ക്കു ജനങ്ങെള നയിയ്ക്കാൻ സഹായിയ്ക്കുന്ന ഒരു

ഭരണകൂടമായിരിയ്ക്കും അത്.

4 മുതലാളിത്തചൂഷണംഅവസാനിപ്പിയ്ക്കുേമാ?

ഈ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥതെന്നയാേണാ േകാൺഗ്രസ്സിേന്റയും ലക്ഷ്യം? അല്ല

എന്നാണ് േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർതെന്ന പറയുന്നത്. ആവടി േകാൺഗ്രസ്സ്

പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയമനുസരിച്ച് എല്ലാ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളും െപാതുസ്വത്താ
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ക്കുകയില്ല; വൻകിട െമൗലികവ്യവസായങ്ങളുെട േപാലും ഗണ്യമായ ഭാഗം സ്വ

കാര്യവ്യക്തികളുെട ഉടമസ്ഥതയിലായിരിയ്ക്കും. മുഖ്യമായ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ

ഒന്നുകിൽ െപാതുസ്വത്താക്കും; അെല്ലങ്കിൽ നിയന്ത്രണത്തിന്നു വിേധയമാക്കും

എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരാണ് നിയന്ത്രിയ്ക്കുക? ജനങ്ങളാേണാ? അല്ല. ചില

ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെള മുതലാളികൾ േനരിട്ടുനിയന്ത്രിയ്ക്കും. മറ്റു ചിലത് േസ്റ്ററ്റും.

േസ്റ്ററ്റിെന ആരാണ് നിയന്ത്രിയ്ക്കുക? െതാഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരുമാേണാ? അല്ല.

േസ്റ്ററ്റിെന്റ ഘടന ഇന്നെത്തേപ്പാെലതെന്ന തുടരും. ഇതാണ് േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ

സാമൂഹ്യഉടമസ്ഥത!

1938-ൽ േകാൺഗ്രസ്സ് വർക്കിങ്ങ് കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയത്തിൽ ഇങ്ങി

െന പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു:

“ഇന്ത്യയിലില്ലാത്തതും ഇന്ത്യയ്ക്കാവശ്യമുള്ളതുമായ വിേദശമൂലധനവും വിേദശീയരു

െട കഴിവുകളും ഉപേയാഗിയ്ക്കുന്നതിൽ വർക്കിങ്ങ് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് വിേരാധെമാന്നുമില്ല.

എന്നാൽ അത്തരം മൂലധനവും കഴിവുകളും ഉപേയാഗിയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുെട

നിയന്ത്രണത്തിലും േനതൃത്വത്തിലും മാേനജുെമണ്ടിലുമായിരിയ്ക്കണം; ഇന്ത്യയുെട

താല്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയായിരിയ്ക്കണം”.

എന്നാൽ, േസാഷ്യലിസമാണ് ഇന്ത്യയുെട ലക്ഷ്യം എന്നുപ്രഖ്യാപിയ്ക്കെപ്പട്ടതി

ന്നുേശഷവുംഈതത്വം നടപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റിെന്റസാമ്പത്തിക

വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ കണക്കുകളനുസരിച്ച് െപേട്രാളിയത്തിെന്റ 97 ശതമാനവും

റബ്ബർ വ്യവസായത്തിെന്റ 93 ശതമാനവും ഖനിയുെട 73 ശതമാനവും യന്ത്രനിർമ്മാ

ണവ്യവസായങ്ങളുെട 33 ശതമാനവും കൽക്കരിയുെട 62 ശതമാനവും ചണയുെട

89 ശതമാനവും വിേദശമുതലാളികളുെട �കയിലാണ്. ഗവൺെമന്റുകണക്കുകൾ

പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലാെകയുള്ള മൂലധനത്തിെന്റ 20 ശതമാനം വിേദശമുതലാളികളു

േടതാണ്. അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് െകാല്ലംേതാറും ചുരുങ്ങിയത് 120 േകാടി ക.

ലാഭമായി കടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നുണ്ട്. ഈവിേദശീയ ചൂഷണത്തിെന്നതിരായി

ഫലപ്രദമായയാെതാരുനടപടിയുമില്ല. േനെരമറിച്ച്, പണ്ടെത്തേപ്പാെലചൂഷണം

തുടരാനുള്ള െസൗകര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു െകാടുത്തുെകാണ്ട് പുതിയ വിേദശീയ മൂ

ലധനങ്ങൾക്ഷണിയ്ക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിെല േസാഷ്യലിസ്റ്റുവ്യവ

സ്ഥയിൽവിേദശീയമൂലധനത്തിെന്റചൂഷണംഅനുവദിയ്ക്കെപ്പടുകയില്ലഎന്ന്അസ

ന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിയ്ക്കാൻേപാലും േകാൺഗ്രസ്സു േനതാക്കന്മാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

1931-ൽ കറാച്ചിയിൽെവച്ചുകൂടിയ അഖിേലന്ത്യാ േകാൺഗ്രസ്സു സേമ്മളനം

മൗലികങ്ങളായ അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങെളല്ലാം േദശസാൽക്കരിയ്ക്കണെമന്നു

തീരുമാനിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അടിസ്ഥാന വ്യവസായങ്ങെള േദശസാൽക്കരിയ്ക്കണെമ

ന്നതു നമ്മുെട േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യമായി

രുന്നു. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം േനടുകയും േസാഷ്യലിസമാണ് ഇന്ത്യയുെട ലക്ഷ്യം

എന്നു പ്രഖ്യാപിയ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തതിന്നുേശഷം കറാച്ചിേകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഈ

തീരുമാനംേപാലും ലംഘിയ്ക്കെപ്പടുകയാണ് െചയ്തത്. ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക്, കൽക്കരി

തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങൾേപാലും സ്വകാര്യമുതലാളികളുെട ഉടമസ്ഥ

തയ്ക്കും നിയന്ത്രണത്തിന്നും വിട്ടുെകാടുക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. 746 കമ്പനികളുെട

കണെക്കടുത്തതിൽ ടാറ്റാ, ബിർല, ദാൽമിയ എന്നീ മൂന്നു വൻകിട മുതലാളികൾ

മാത്രം മൂലധനത്തിെന്റ 25 ശതമാനവും കയ്യടക്കിെവച്ചിരിയ്ക്കുന്നു എന്നു െതളിയുക

യുണ്ടായി. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിേക്ഷപിയ്ക്കെപ്പട്ട മൂലധനത്തിെന്റ കാൽഭാഗം
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മൂന്നു മുതലാളികളുെടസ്വകാര്യസ്വത്താണ്. ഇത്തരം കുത്തകമുതലാളികളുെടസ്ഥാ

പിതതാല്പര്യങ്ങളുെട േനർക്കു ഒരു െചറുവിരൽേപാലും അനക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത

ഒരു വിചിത്രമായ േസാഷ്യലിസമാണ് േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാർ മുേന്നാട്ടുെകാ

ണ്ടുവരുന്നത്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണവർ റഷ്യയിേലയും�ചനയിേലയും േസാ

ഷ്യലിസം േസ്വച്ഛാധിപത്യപരമാെണന്നുവാദിയ്ക്കുന്നതും.

5 േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരുെട വാദങ്ങൾ

ആവടിപ്രേമയെത്ത പിന്താങ്ങിെക്കാണ്ട് െമൗലാനാ അബുൽകലാം അസാദ് പറ

ഞ്ഞു:

“ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഉന്നയിയ്ക്കുന്നത് എന്ന് െമമ്പർമാരിൽ വല്ല

വരും കരുതുന്നുെണ്ടങ്കിൽആ െതറ്റിദ്ധാരണ ഉടൻ നീക്കെട്ട. ഈപ്രേമയംമുേഖന

േകാൺഗ്രസ്സു ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉേദ്ദശിയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് േവ

െറ ചിലരുെട ധാരണ. എന്നാൽ അത്തരെമാരാശയത്തിെന്റ നിഴൽേപാലും ഒരു

നിമിഷേനരേത്തെയ്ക്കങ്കിലും ഞങ്ങളുെട മനസ്സിേലാടിയിട്ടിെല്ലന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ

െക്കല്ലാം ഉറപ്പുതരുന്നു”. (മാതൃഭൂമി ജനു. 20, 1955.)

ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ്സമുദായത്തിൽ താെഴ പറയുന്ന ഏഴ് അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളട

ങ്ങിയിരിയ്ക്കണെമന്ന് ശ്രീമന്നാരായണൻ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു: 1. പണിെയടുക്കാനു

ള്ളസ്വാതന്ത്ര്യവുംപൂർണ്ണമായെതാഴിൽസൗകര്യങ്ങളും. 2. േദശീയസ്വത്തുക്കൾപര

മാവധി ഉല്പാദിപ്പിയ്ക്കൽ. 3. േദശീയസ്വയംപര്യാപ്തത. 4. സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക നീ

തി. 5. സമാധാനപരവും അഹിംസാപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

6. സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയാധികാരങ്ങളുെട വിേകന്ദ്രീകരണം. 7. ‘അവസാനേത്തത്

ആദ്യം’ എന്നആദർശം; അതായത് ആദ്യമായി പാവങ്ങളുെട കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധി

യ്ക്കൽ. ഈഏഴുതത്വങ്ങേളയും ‘സർേവ്വാദയം’ എന്നഒരുവാക്കിൽ ഒതുക്കാെമന്നും

അേദ്ദഹം പറയുന്നു. (ശ്രീമന്നാരായൺ; ടുവാർഡ്സ് ഏ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് എേക്കാണ

മി, േപജ് 16-21.)

ഇത്തരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളുേടയും ആദർശങ്ങളുേടയും പട്ടിക േവണെമങ്കിൽ

ഇനിയും നീട്ടാം. ഉദാഹരണത്തിന്ന് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യ

ങ്ങൾനൽകുക,ആേരാഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്ന് ഏറ്റവും നല്ലഏർപ്പാടുകളുണ്ടാക്കുക,

എല്ലാ ജനങ്ങേളയും സത്യസന്ധന്മാരും സദാചാരനിരതരുമാക്കുക, സാംസ്കാരിക

നിലവാരം അേങ്ങയറ്റം ഉയർത്തുക, മറ്റും മറ്റും. ഇെതല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്,

സംശയമില്ല. പേക്ഷ,ഈതത്വങ്ങെളാന്നും തെന്ന മൗലികമായ രണ്ടുേചാദ്യങ്ങൾ

ക്കു മറുപടി നൽകുന്നില്ല. ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾആരുെട �കയിലായിരിയ്ക്കും?

ഭരണം ആർ എങ്ങിെന നടത്തും? യഥാർത്ഥത്തിൽഈ രണ്ടു േചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള

മറുപടിെയ ആശ്രയിച്ചാണ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിയ്ക്കെപ്പടുന്ന

ത്. േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.യു.എൻ. േധബാർ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു മറുപടി

കാണാൻശ്രമിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

“ഉല്പാദനം, വിതരണം, വിനിമയം എന്നിവയുെട ഉടമാവകാശമാണ് സമുദായത്തി

െന്റസ്വഭാവെത്തനിർണ്ണയിയ്ക്കുന്നത്എന്നും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ഉേദ്ദശങ്ങൾ േന

ടാൻ േദശസാൽക്കരണത്തിലൂെടയുള്ള െപാതുവുടമാവകാശം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാ

ത്ത ഒരുപാധിയാെണന്നും അവർ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ) വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. േകാൺഗ്ര

സ്സാകെട്ട, ചിലപ്രേത്യകരംഗങ്ങളിൽ മാത്രം േദശസാൽക്കരണംനടപ്പിൽവരുത്തു
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കയും ഉല്പാദനത്തിെന്റയും സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുേടയും താല്പര്യങ്ങെള നിയന്ത്ര

ണംെകാണ്ടും ക്രമീകരണം െകാണ്ടും സംരക്ഷിയ്ക്കാൻ കഴിയുെമന്നു േതാന്നുന്ന മറ്റു

രംഗങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണവും ക്രമീകരണവും ഏർെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ട്

തൃപ്തിെപ്പടുന്നതായിരിയ്ക്കും. ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമാവകാശമാണ് സമുദാ

യത്തിെന്റസ്വഭാവെത്തനിർണ്ണയിയ്ക്കുന്നത് എന്നതിനാലും േദശസാൽക്കരണത്തി

ലൂെടയുള്ള െപാതുവുടമാവകാശം െകാണ്ടുമാത്രേമ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യ

ങ്ങൾ േനടാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാലും വിതരണവും വിനിമയവും രാജ്യത്തിെല സാ

മ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട വലിെയാരു വിഭാഗമാണ് എന്നതിനാലും ഈ രംഗേത്ത

യും േദശസാൽക്കരിയ്ക്കണെമന്നാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ,

വിതരണവിനിമയങ്ങളായാലും ശരി കൃഷിേയാ െചറുകിട വ്യവസായങ്ങേളാആയാ

ലും ശരി, ഈ രംഗങ്ങെള േദശസാൽക്കരിയ്ക്കാനുള്ള പരിശ്രമം േസ്വച്ഛാധിപത്യപര

മായ ഭരണകൂടത്തിലാണ് െചെന്നത്തുക എന്ന കാര്യം േകാൺഗ്രസ്സ് വ്യക്തമായി

മനസ്സിലാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു”.

— (എക്കേണാമിക്ക് െറവ്യൂ, ആഗസ്ത് 15, 1957.)

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെളയും െപാതുവുടമയിലാ

ക്കിയാൽ, ഉല്പാദനവിനിമേയാപകരണങ്ങളുെടഗണ്യമായഒരു ഭാഗംസ്വകാര്യമുത

ലാളികളുെട ലാഭെക്കാള്ളയ്ക്കുവിട്ടുെകാടുക്കാഞ്ഞാൽ, േസ്വച്ഛാധിപത്യം വരും! അതു

െകാണ്ട് വൻകിട ഘടനവ്യവസായങ്ങൾ േപാലും േദശസാൽക്കരിയ്ക്കാൻ പാടില്ല!

ആവടിയിൽെവച്ചു തെന്ന പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുകയുണ്ടായി:

“പുേരാഗതിസാധിയ്ക്കുന്നതിൽസ്വകാര്യവിഭാഗത്തിന്നുള്ളസ്ഥാനെത്തനാം നിേഷ

ധിയ്ക്കുന്നില്ല. സ്വകാര്യവിഭാഗം മുഴുവൻ േസ്റ്ററ്റിെന്റ പിടിയിെലാതുക്കുവാൻ ഭാവിയ്ക്കുന്നു

െവന്നതല്ല േസാഷ്യലിസ്റ്റ്സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയുെടഅർത്ഥം. ഇതു െതറ്റാണ്. േദ

ശീയപദ്ധതിയനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുെട ആദർശം സാക്ഷാൽക്കരിയ്ക്കുന്നതിൽ േനരിടു

ന്ന വിഘ്നങ്ങെള മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവിേധയമാക്കുകയാണാവശ്യം.

— (മാ. ഭൂ. ജനുവരി 1955.)

എല്ലാത്തരം സ്വകാര്യവ്യവസായങ്ങളും െപാതുവുടമയിലാേക്കണ്ടതില്ല, അടിസ്ഥാ

നപരങ്ങളായ വൻകിടവ്യവസായങ്ങെളല്ലാം േസ്റ്ററ്റുടമയിലാക്കുകയും െചറുകിടവ്യ

വസായങ്ങൾസ്വകാര്യമുതലാളികൾക്കുവിട്ടുെകാടുക്കുകയും െചയ്താൽ മതി, എന്നാ

േണാഅേദ്ദഹം പറയുന്നത്. അല്ല, അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതിങ്ങെനയാണ്.

“െപാതുവിഭാഗെത്തഉയർന്നനിലവാരത്തിൽനിർത്താനായി,അതിേനാടു മത്സരി

യ്ക്കാനുതകിയ ഒരുസ്വകാര്യവിഭാഗമുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രേയാജനകരമാെണന്ന് ഞാൻ

കരുതുന്നു. െപാതുവിഭാഗം വളരും. പേക്ഷ, സ്വകാര്യവിഭാഗമിെല്ലങ്കിൽ െപാതുവി

ഭാഗത്തിെന്റ ഗതി മന്ദീഭവിയ്ക്കുെമെന്നാരാപത്തുണ്ട്. പ്രേചാദനവും േപ്രരണയുെമാ

ന്നും േവണ്ടേപാെല ഉണ്ടാെയന്നുവരില്ല. ആളുകെളആശ്രയിച്ചിരിക്കുംഅെതന്നത്

ശരിയാണ്. ആകപ്പാെട േനാക്കുേമ്പാൾ ഒരുസ്വകാര്യവിഭാഗം നന്ന്”.

— (മാതൃഭൂമി, ജനു. 23)

അതായത്, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ മാർക്കറ്റുനിയമങ്ങളനുസരിച്ച് വിേദശമുത

ലാളികളുേടയും നാടൻ കുത്തകമുതലാളികളുേടയും മത്സരത്തിന്നു വിേധയമായി

െക്കാണ്ടു മാത്രേമ േസ്റ്ററ്റുടമയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയുള്ളൂ! മത്സ

രത്തിെന്റ അടി കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ േസ്റ്ററ്റ്വ്യവസായങ്ങൾ മന്ദീഭവിയ്ക്കും! േസ്റ്ററ്റ് വ്യവ

സായങ്ങൾക്ക് “പ്രേചാദനവും േപ്രരണയും” നല്കുന്നത് ജനങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങള

ല്ല, സ്വകാര്യമുതലാളികളുെട ലാഭത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ള കേമ്പാളമത്സരങ്ങളാണ് !



104 അദ്ധ്യായം 15. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസം

‘ശക്തിയുള്ളവൻ ജീവിക്കും, ശക്തിയില്ലാത്തവൻ തകരും’ എന്ന തത്വമനുസരിച്ച്

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന അരാജകമായ മാർക്കറ്റുമത്സ

രമാണ് പുേരാഗതിയുെട അടിസ്ഥാനെമങ്കിൽ, എല്ലാ വ്യവസായങ്ങേളയും സ്വകാ

ര്യവ്യക്തികൾക്കുതെന്ന വിട്ടുെകാടുത്തുകൂേട? െപാതുവിഭാഗെമന്നേപരിൽ ചില

വ്യവസായങ്ങൾ േസ്റ്ററ്റിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിൽ നടത്തുന്നെതന്തിനാണ്? കാരണം,

സ്വകാര്യമുതലാളികളുെട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വകാര്യവിഭാഗത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക്

െപാതുവിഭാഗം ആവശ്യമാണ് ! േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഒരു സമുദായവ്യവസ്ഥ

ഏർെപ്പടുത്തുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം

നിർേദ്ദശിക്കുന്ന പ്രേമയമവതരിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് േഗാവിന്ദവല്ലഭപന്ത് െച

യ്ത പ്രസംഗം വായിച്ചുേനാക്കുക: സ്വകാര്യവ്യവസായവിഭാഗവും െപാതുവിഭാഗവും

തമ്മിൽ യാെതാരു �വരുധ്യവുമിെല്ലന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം പറയുക

യാണ്:

“തെന്റസ്വന്തംപദ്ധതികൾമുേഖനരാഷ്ട്രസമ്പത്ത്വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാൻഒരുസ്വകാര്യവ്യ

വസായപ്രവർത്തകെന േസ്റ്ററ്റ് തടയുകയില്ല……… എന്നാൽ സ്വകാര്യവിഭാഗത്തി

ന് െചയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ട്രാൻേസ്പാർട്ട്, േദശരക്ഷാവ്യവസായ

ങ്ങൾ, െമൗലികവ്യവസായങ്ങൾഎന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്”.

— (മാ:ഭൂ: ജനു: 20)

6 വൻകിട മുതലാളികളുെട േസാഷ്യലിസം

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ യാെതാരു മാറ്റവും വരുത്താെത, ഉല്പാദേനാപകരണ

ങ്ങളുെടസ്വകാര്യസ്വത്തുടമയും ലാഭെക്കാള്ളയും മാർക്കറ്റുമത്സരവുെമല്ലാം നിലനിർ

ത്തിെക്കാണ്ട്, സ്വകാര്യമുതലാളികൾക്ക് നടത്താൻ വയ്യാത്ത ചില വ്യവസായങ്ങ

െള ഗവൺെമന്റ് ഏെറ്റടുത്തുനടത്തിയാൽഅത് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ളസാ

മൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാവുമേത്ര! അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് വൻകിടകുത്തകമുതലാളിക

ളിെലാരാളായ ജി. ഡി. ബിർളഈ പരിപാടിെയ സർവ്വാത്മനാ സ്വാഗതം െചയ്തു

െകാണ്ട് ഇങ്ങിെന പ്രസ്താവിച്ചത്:

“സ്വകാര്യവ്യവസായങ്ങൾക്ക്, ഇനിയും ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാ

യി തങ്ങളുെട േജാലിെചയ്യുവാൻ കഴിയും. പേക്ഷ, േവണ്ടത്ര മൂലധനമുണ്ടാക്കാനും

അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുന്ന േതാതിലുള്ള നിേക്ഷപങ്ങെള ആകർഷിച്ചടുപ്പിക്കുവാനും കഴി

യുന്നേതാെട മാത്രേമ സ്വകാര്യവ്യവസായവിഭാഗം രംഗത്തുവരികയുള്ളൂ. മറിച്ച്

ഇതിനാവശ്യമായ വമ്പിച്ച നിേക്ഷപം സ്വകാര്യവിഭാഗത്തിെന്റ പിടിയിെലാതു

ങ്ങാെതവരികയാെണങ്കിൽ, ഏെതങ്കിലുെമാരു വ്യവസായവിഭാഗം ആ േജാലി

ഏെറ്റടുേത്തതീരൂ…അതുെപാതു ഉടമയിലുള്ളവ്യവസായവിഭാഗമായിരിക്കുവാേന

തരമുള്ളു. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ഇനിയും മു

ഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതുമായസമ്മിശ്രസാമ്പത്തികസംവിധാനത്തിെന്റ

ആവിർഭാവമാണ്”.

ഇേപ്പാൾവ്യക്തമായിേല്ല, മുതലാളികൾഏെറ്റടുക്കാനിഷ്ടെപ്പടാത്തചില വൻ

കിടവ്യവസായപദ്ധതികെള േസ്റ്ററ്റുടമയിൽ നടത്തുകയും ബാക്കിെയല്ലാം സ്വകാര്യ

മുതലാളികൾക്കു വിട്ടുെകാടുക്കുകയും െചയ്യുകഎന്നതാണ് േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാ

ഷ്യലിസെമന്നത്? ആ േസാഷ്യലിസത്തിൽ വൻകിടക്കാരായ സ്വകാര്യമുതലാളി

കൾക്ക് മാന്യമായ സ്ഥാനമനുവദിയ്ക്കെപ്പടും. ആ േസാഷ്യലിസത്തിൽ മൂലധനമി
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റക്കി െതാഴിലാളികൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും. െവറുെതയാേണാ േസാഷ്യ

ലിസെമന്ന വാക്കുേകട്ട് േപടിയ്ക്കാെനാന്നുമിെല്ലന്നുംഅേമരിക്കയിലിന്നുള്ളതുേപാലു

ള്ള ഒരുസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയ്ക്കാണ് േസാഷ്യലിസെമന്നുപറയുന്നത് എന്നും ധന

കാര്യമന്ത്രി ശ്രീ: കൃഷ്ണമാചാരി പ്രസ്താവിച്ചത്? െവറുെതയാേണാ ടാറ്റെയേപ്പാെല

യും ബിർലെയേപ്പാെലയുമുള്ള വൻകിട മുതലാളികൾ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ‘േസാഷ്യ

ലിസം നടപ്പാക്കാൻേവണ്ടി േകാടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക സംഭാവനെചയ്യുന്നത്?

അേപ്പാൾ, േകാൺഗ്രസ്സും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനമായ

വ്യത്യാസം മാർഗ്ഗെത്തസ്സംബന്ധിച്ചുള്ളതല്ല; ലക്ഷ്യെത്തസ്സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്.

േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ലക്ഷ്യവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ലക്ഷ്യവും ഒന്നല്ല. േകാൺ

ഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േസാഷ്യലിസവും തമ്മിൽ

അജഗജാന്തരവും. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസത്തിൽ കുത്തകമുതലാളികളും

അവരുെട ചൂഷണവ്യവസ്ഥയും നിലനില്ക്കും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട േസാഷ്യലിസ

ത്തിൽ േനെര മറിച്ച്, ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥാവകാശം െകാണ്ട് പാ

ട്ടവും പലിശയും ലാഭവും തട്ടിെയടുക്കുന്ന ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാവില്ല;

മുതലാളികൾ എെന്നാരു വർഗ്ഗേമയുണ്ടാവില്ല. ഒന്നാമേത്തത് ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരു

െട സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള േസാഷ്യലിസമാണ്. രണ്ടാമ

േത്തത്, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിേന്റയും അധ്വാനിക്കുന്ന മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുേടയും

താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള േസാഷ്യലിസവും.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട നിർവ്വചനമനുസരിച്ചുള്ള േസാഷ്യലിസം സ്വീകരിക്കാൻ

േകാൺഗ്രസ്സുേനതൃത്വംതയ്യാറില്ലാത്തെതന്തുെകാണ്ടാണ്? പ്രധാനമായി നാലുകാ

രണങ്ങളുെണ്ടന്നാണ് ശ്രീ. േധബാർജി പറയുന്നത്: ഒന്നാമതായി, മാർക്സ് തെന്റ

തത്വങ്ങളുന്നയിച്ചതിന്നുേശഷംസമുദായം വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്; മനുഷ്യചിന്തയിലുണ്ടായ

മാറ്റങ്ങൾ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ �കവശംെവക്കുന്നവേരയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടാമതായി, സാേങ്കതികവളർച്ചകാരണം മനുഷ്യകുടുംബത്തിന്നു മുഴുവനും ഒരു

മാനമായ ജീവിതേത്താതു നൽകാൻ കഴിയുെമന്നായിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായി,

െപാതുജനാഭിപ്രായംകാരണം പണ്ടെത്തേപ്പാെല ചൂഷണം തുടരുക സാധ്യമല്ല;

െതാഴിലാളികൾ വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുെട മാേനജുെമന്റുകളിൽ പങ്കാളിത്തം

വഹിയ്ക്കുകയും കൂട്ടായി വിലേപശുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിേലക്ക് നമ്മൾ

പ്രേവശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാലാമതായി, സാമൂഹ്യ ഇൻഷൂറൻസ് മുതലായ

മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട ചൂഷണവാസനകെള നിയന്ത്രിയ്ക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഇന്നു സാ

ധിക്കും. (എേക്കാണമിക്ക് െറവ്യൂ ആഗസ്ത് 15, 1957)

കാരണെമന്തായാലും കാര്യം വ്യക്തമാണ്? മാർക്സ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫ

േസ്റ്റാഎന്നപുസ്തകെമഴുതിയതിന്നുേശഷം ഒരുനൂറ്റാണ്ടുകഴിഞ്ഞസ്ഥിതിക്ക് കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാർ വിഭാവനം െചയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള യാെതാരു േസാഷ്യലിസവും ഇന്ത്യ

യ്ക്കാവശ്യമില്ല. കറാച്ചി പ്രേമയം പാസ്സാക്കെപ്പട്ടതിന്നുേശഷം കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലധി

കം കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളസ്ഥിതിയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങെളല്ലാം േദശസാൽ

ക്കരിയ്ക്കണെമന്ന പഴഞ്ചൻആവശ്യംേപാലും ഇന്ത്യയ്ക്കിന്നാവശ്യമില്ല. ഇന്നുള്ളസ്ഥി

തിതെന്നധാരാളമാണ്. “കേമർസ്” എന്നകുത്തകമുതലാളിപ്പത്രം തുറന്നുപറഞ്ഞ

േപാെല, “ഇന്ത്യ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമാണ് !”
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7 മാർഗ്ഗത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്

ലക്ഷ്യത്തിേല വ്യത്യാസമുള്ളു, മാർഗ്ഗത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാേണാ ഇത്രയും

പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം? അല്ല; ലക്ഷ്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതുെകാണ്ട് മാർഗ്ഗ

ത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. േകാൺഗ്രസ്സുകാർ സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവു

മായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവരും േനേരമറിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അക്രമത്തി

ലും േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നതാേണാ വ്യത്യാസം?

അല്ല. അക്രമം പ്രേയാഗിക്കാെതയും ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിെന്റ സഹായമില്ലാെതയും

സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട നമ്മുെട നാട്ടിൽ േസാ

ഷ്യലിസം�കവരുത്താനുള്ളസാദ്ധ്യതയുെണ്ടന്നുംആസാദ്ധ്യതെയഅേങ്ങയറ്റം

ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാവശ്യമാെണന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഊന്നി

പ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിെന്നെയന്താണ് വ്യത്യാസം? േകാൺഗ്രസ്സിെന്റയും കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റ്പാർട്ടിയുേടയും പരിപാടികൾ തമ്മിലും നയങ്ങൾ തമ്മിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

പരിേശാധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാവും. േകാൺഗ്രസ്സിേന്റത് മുതലാളിത്തശക്തികെള

കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള നയങ്ങളും പരിപാടികളുമാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുേടതാ

കെട്ട, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ശക്തികെള വളർത്താൻ േവണ്ടിയുള്ളനയങ്ങളും പരിപാടിക

ളുമാണ്. നികുതിനയങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാലും ശരി. പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി നടപ്പിലാ

ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം പരിേശാധിച്ചാലും ശരി, വിവിധവർഗ്ഗങ്ങേളാടുള്ള സമീപനരീ

തികൾ പരിേശാധിച്ചാലും ശരി, ജനകീയാവശ്യങ്ങേളയും ജനകീയാഭിലാഷങ്ങേള

യും േനരിടുന്ന രീതി പരിേശാധിച്ചാലും ശരി, ഇതല്ലാെത മെറ്റാരു നിഗമനത്തിലും

എത്തിേച്ചരാൻ നിങ്ങൾക്കുസാധിക്കുകയില്ല.

എന്നിട്ടും, ശ്രീമന്നാരായണെന്റ ഒരു�ധര്യം േനാക്കൂ: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്ത

ങ്ങെളയുേപക്ഷിച്ച് േകാൺഗ്രസ്സിെന്റസിദ്ധാന്തങ്ങൾസ്വീകരിയ്ക്കണെമന്ന്അേദ്ദഹം

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ ഉപേദശിക്കുന്നു!

എല്ലാം പറഞ്ഞാലും, ഒരു േചാദ്യം പിേന്നയും ബാക്കിനില്ക്കുന്നു. േസാഷ്യലി

സം നല്ലതാെണന്നും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയായിരിക്കണം ഇന്ത്യയുെട

ലക്ഷ്യെമന്നും േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർ സമ്മതിയ്ക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? മുത

ലാളിത്തത്തിെന്റ സംരക്ഷകന്മാർ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ കുപ്പായമിടുന്നെതന്തിനാ

ണ്? അതാണ് മഹത്തായ ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിേന്റയും അതിെനത്തുടർന്നുെകാ

ണ്ടാവിർഭവിച്ച േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േലാകത്തിേന്റയും ശക്തി! അതാണ് രണ്ടാം േലാകമ

ഹായുദ്ധത്തിനുേശഷമുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളുെട ഫലമായി ഓണംേകറാമൂല

കളിൽേപ്പാലും അതിേവഗം പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളുെട

അജയ്യത!



16
േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള

വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ

പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്റു പറയുന്നു:

“മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േപരിൽ പറഞ്ഞുവരുന്നതും െചയ്തുവരുന്ന

തുമായകാര്യങ്ങൾനാം പകർത്തുന്നത് ഒട്ടുംആശാസ്യമല്ല. ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുശക്തമായ

ഒരു വ്യക്തിപ്രാഭവമുണ്ട്; ചരിത്രപശ്ചാത്തലവുമുണ്ട്, ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നു

െകാേണ്ടഈരാജ്യത്തിന്നു മുേന്നാട്ടു നീങ്ങാനാവൂ”.

ഇതു തികച്ചും ശരിയാണ്. ചരിത്രപശ്ചാത്തലേത്തയും മറ്റു പ്രേത്യകതകേളയും

കണക്കിെലടുക്കാെത ഇന്ത്യയിലായാലും ശരി, മേറ്റെതങ്കിലും രാജ്യത്തിലായാലും

ശരി, േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കുക സാധ്യമല്ല. േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പട്ടുക

ഴിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം ഈ തത്വം അംഗീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടുതാനും. റഷ്യയുെട

ചരിത്രപശ്ചാത്തലേത്തയും റഷ്യയുെട പരിതഃസ്ഥിതികേളയും കണക്കിെലടുത്തു

െകാണ്ടാണ് റഷ്യയിൽ േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പട്ടെതങ്കിൽ�ചനയുെട ചരി

ത്രപശ്ചാത്തലേത്തയും �ചനയുെട പ്രേത്യകതകേളയും കണക്കിെലടുത്തുെകാ

ണ്ടാണ് �ചനയിൽ േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പടുന്നത്. ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രപ

ശ്ചാത്തലത്തിേലഇന്ത്യയിൽ േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിയ്ക്കാനാവൂ. ഇതുതെന്നയാണ്

മാർക്സിസത്തിേന്റയും നിലപാട്. െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,

“വിപ്ലവത്തിെന്റരൂപങ്ങെളസ്സംബന്ധിച്ചും മാർഗ്ഗങ്ങെളസ്സംബന്ധിച്ചും മാർക്സ് തെന്റ

സ്വന്തം �കകേളേയാ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ ഭാവിേനതാക്കന്മാരുെട

�കകേളേയാ െകട്ടിയിട്ടിട്ടില്ല. വിപ്ലവത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിന്നിടയിൽ ഒട്ടനവധി

പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾആവിർഭവിക്കുെമന്നുംസ്ഥിതിയാെക മാറുകയും മാറിെക്കാണ്ടി

രിയ്ക്കുകയും െചയ്യുെമന്നുംഅേദ്ദഹത്തിന്നറിയാമായിരുന്നു”.

മാർക്സിസം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തമാണ്; മുതലാളിത്തമവസാനി

പ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിെന്റ തത്വശാസ്ത്രമാണ്; സാമൂഹ്യവളർച്ചയു

െട നിയമങ്ങളുെട ശാസ്ത്രമാണ്. അതുെകാണ്ട് േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിയ്ക്കാനാഗ്രഹി

യ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾെക്കല്ലാം മാർക്സിസവും ആവശ്യമാണ്. അതുെകാണ്ടു തെന്നയാ

ണ് മാർക്സിസത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുേപക്ഷിയ്ക്കണെമന്നും മറ്റുമുള്ളശ്രീമന്നാ
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രായണെന്റ ഉപേദശങ്ങെള അവയർഹിയ്ക്കുന്ന അവജ്ഞേയാെട കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ

തള്ളിക്കളയുന്നത്.

പേക്ഷ, മാർക്സിസം ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്; എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ രാ

ജ്യങ്ങളിലും ഒരുേപാെല കണ്ണുംചിമ്മി എടുത്തുപ്രേയാഗിയ്ക്കെപ്പടാവുന്ന ഏതാനും

മന്ത്രങ്ങളുേടേയാ പ്രാർത്ഥനകളുേടേയാ സമാഹാരമല്ല. ശാസ്ത്രമായതുെകാണ്ട്

അതു വളരുകയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായഅനുഭവങ്ങളിലൂെട കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുഷ്ടിെപ്പ

ടുകയും െചയ്യുന്നു. വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിതഃസ്ഥിതികേളയും

വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചരിത്രപാരമ്പര്യങ്ങേളയുമാണത് അഭിമുഖീകരിയ്ക്കുന്നത്. ഒരുഘട്ട

ത്തിൽ,അെല്ലങ്കിൽഒരുരാജ്യത്തിൽ,അത്യാവശ്യമായചിലആശയങ്ങൾമെറ്റാരു

ഘട്ടത്തിൽ, അെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു രാജ്യത്തിൽ, അനാവശ്യങ്ങളും അപായകരങ്ങളു

മായിത്തീരുന്നു.

എങ്കിലും, ഒരു കാര്യത്തിൽ യാെതാരു മാറ്റവുമില്ല; യാെതാരു വിട്ടുവീഴ്ചയു

മില്ല; േസാഷ്യലിസെമന്നുെവച്ചാൽ മുതലാളിത്തമല്ല, മുതലാളിത്തത്തിേന്റതായ

സ്വകാര്യസ്വത്തുടമാവകാശങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് ഉൽപാദനവിനിമേയാപകരണങ്ങ

െള െപാതുവുടമയിൽ െകാണ്ടുവരലാണ് എന്നു മാർക്സിസം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഏതു

രാജ്യത്തിലായാലും, േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കണെമങ്കിൽ ഉൽപ്പാദേനാപകരണ

ങ്ങളുെട േമലുള്ള സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയവസാനിപ്പിച്ച് െപാതുവുടമയുെട അടിസ്ഥാ

നത്തിലുള്ള േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിയ്ക്കണം. വ്യാവസായി

കരംഗത്തിൽ മാത്രമല്ല, കാർഷികരംഗത്തിലും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പുനർനിർമ്മാണം

നടപ്പിൽ വരുത്തണം. ഇതു സാധിയ്ക്കണെമങ്കിൽ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയാ

ധികാരമുറപ്പിയ്ക്കണം. എന്നുെവച്ചാൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപി

യ്ക്കണം. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉറപ്പിക്കണം. എന്നുെവച്ചു

െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനതകളുെട ജീവിത

നിലവാരെത്ത േമൽക്കുേമൽ ഉയർത്താൻ സഹായിയ്ക്കുന്ന സാമ്പത്തികാസൂത്രണ

പരിപാടികളിലൂെട വ്യവസായവും കൃഷിയും പതിന്മടങ്ങു അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുകയും

സാർവ്വത്രികമായ േതാതിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും വളർത്തുകയും െചയ്യ

ണം. അടിസ്ഥാനപരമായ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളിലൂെടയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന

ചൂഷണം െചയ്യുക എന്ന സമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗരഹിതമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

സമുദായത്തിെന്റസമൃദ്ധിയ്ക്കു വഴിെതളിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്.

േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിേന്റയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാ

ണത്തിേന്റയുംഅടിസ്ഥാനനിയമങ്ങൾഎല്ലാരാജ്യങ്ങൾക്കുംബാധകമാണ്. േസാ

ഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന 12 രാജ്യങ്ങളിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടികൾ

1957 നവമ്പർ അവസാനത്തിൽ പ്രസിദ്ധംെചയ്ത സംയുക്തപ്രസ്താവനയിൽ ഈ

അടിസ്ഥാനനിയമങ്ങെളെന്താെക്കയാെണന്ന് മാർക്സിസത്തിേന്റയും സ്വന്തം അനു

ഭവങ്ങളുേടയും െവളിച്ചത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്:

ഒന്ന്: െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ മുന്നണിപ്പടയായ മാർക്സി

സ്റ്റ്-െലനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമാണ്അധ്വാനിയ്ക്കുന്നജനങ്ങൾക്ക് ഒരുരൂപത്തി

ലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരുരൂപത്തിലുള്ളേസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവംനടത്താനും ഒരു

രൂപത്തിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു രൂപത്തിലുള്ള െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധി

പത്യംസ്ഥാപിയ്ക്കാനും േനതൃത്വം നൽകുന്നത്.

രണ്ട്: ഈ കടമ നിറേവറ്റാൻേവണ്ടി െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന മറ്റു ജന

വിഭാഗങ്ങളുമായി സഖ്യം െകട്ടിപ്പടുക്കുക.



െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ IX 109

മൂന്ന്: ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട േമലുള്ള സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയവസാനിപ്പിച്ച്

െപാതുവുടമസ്ഥാപിയ്ക്കുക.

നാല്: കാർഷികരംഗത്തിൽക്രമപ്രവൃദ്ധമായുംപടിപടിയായുമുള്ളസാമൂഹ്യപുനർ

നിർമ്മാണം.

അഞ്ച്: േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും െകട്ടിപ്പടുക്കാനും ജനങ്ങളുെട ജീവിത

േത്താതുയർത്താനും േവണ്ടി പ്ലാേനാടുകൂടിയുള്ളസാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി.

ആറ്: േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങേളയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സംസ്കാരേത്തയും േസാഷ്യലി

സേത്താടു കൂറുള്ളബുദ്ധിജീവികേളയും വളർത്തിെക്കാണ്ടുവരിക.

ഏഴ്: േദശീയമർദ്ദനങ്ങളവസാനിപ്പിയ്ക്കുകയും വിവിധജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ

സമത്വവും സൗഹാർദ്ദവും െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും െചയ്യുക.

എട്ട്: രാജ്യത്തിെന്റ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് േസാഷ്യലിസ

െത്തകാത്തുരക്ഷിക്കുക.

റഷ്യയിലായാലും ശരി, �ചനയിലായാലും ശരി, ഇൻെഡാേനഷ്യയിലായാലും

ശരി, ഇന്ത്യയിലായാലും ശരി, ഈഅടിസ്ഥാനനിയമങ്ങൾക്കും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വി

പ്ലവത്തിെന്റഈഉള്ളടക്കത്തിന്നും മാറ്റമില്ല. ഉള്ളടക്കത്തിന്നല്ല, രൂപത്തിന്നാണ്,

മാറ്റമുള്ളത്. അതായത്,ഈഉള്ളടക്കെത്തനടപ്പിലാക്കാൻേവണ്ടി, േസാഷ്യലിസ്റ്റ്

വിപ്ലവത്തിേന്റയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിേന്റയും ഈഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങ

െള സൃഷ്ടിപരമായി പ്രേയാഗിയ്ക്കുവാൻേവണ്ടി, ഓേരാ രാജ്യത്തിെലയും പ്രേത്യക

പരിതഃസ്ഥിതികൾ കണക്കിെലടുക്കണം. ഒരു രാജ്യത്തിൽ േസാഷ്യലിസം സ്ഥാ

പിയ്ക്കാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ നയങ്ങേളയും തന്ത്രങ്ങ

േളയും യാന്ത്രികമായി അനുകരിയ്ക്കുന്നത് മാർക്സിസമല്ല. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള

പരിവർത്തനത്തിേന്റയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിേന്റയും രൂപങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത

രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിയ്ക്കും. 12 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട സംയുക്തപ്ര

സ്താവനയിൽ ഇക്കാര്യം സംശയത്തിന്നിടയില്ലാത്തവിധം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്:

“ഏെതങ്കിലുംപ്രേത്യകരാജ്യത്തിേന്റേയാ േദശീയേസ്റ്ററ്റിേന്റേയാപ്രേത്യകസവിേശ

ഷതകൾക്കനുസൃതമായി കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ െതറ്റു

കൂടാെത പ്രേയാഗിേയ്ക്കണ്ടതിെന്റആവശ്യകതയിേലയ്ക്ക് െലനിൻ നമ്മുെട ശ്രദ്ധെയ

ആവർത്തിച്ചുക്ഷണിയ്ക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. േദശീയ പ്രേത്യകതകെള അവഗണിയ്ക്കുക

യാെണങ്കിൽ അതു െതാഴിലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടിെയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽനിന്നും ബഹു

ജനങ്ങളിൽനിന്നും അനിവാര്യമായും അകറ്റിനിർത്തുകയും േസാഷ്യലിസെത്ത തട

സ്സെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യും. േനെരമറിച്ച്, ഈ പ്രേത്യകതകളുെട പങ്കിെന അതിശ

േയാക്തിപരമായി കാണുകേയാ, അെല്ലങ്കിൽ േദശീയ പ്രേത്യകതകളുെട േപരിൽ

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവെത്തപ്പറ്റിയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണെത്തപ്പറ്റിയുള്ളസാർ

വ്വലൗകികമായ മാർക്സിസ്സ്-െലനിനിസ്റ്റ് സത്യത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിയ്ക്കുകേയാ െച

യ്യുന്നത്, അതുേപാെലത്തെന്ന, േസാഷ്യലിസത്തിന്നുഹാനികരമായിത്തീരും”.

റഷ്യൻവിപ്ലവത്തിന്നുമുമ്പുതെന്ന െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണിത്:

“എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും േസാഷ്യലിസത്തിെലത്തിേച്ചരും-ഇതനിവാര്യമാണ്. പേക്ഷ,

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒേരവഴിയ്ക്കല്ലഅവിെട എത്തിേച്ചരുക”.

ഇതു ശരിയാെണന്ന് ചരിത്രം െതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു.
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റഷ്യൻ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം േസാവിയറ്റുകളുെട രൂപത്തിലുള്ള ഭരണമാണ്

സ്ഥാപിച്ചത്. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ വിജയത്തിലൂെട പഴയ സാറിസ്റ്റ്റഷ്യ

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ളിക്കുകളുെട ഒരു യൂണിയനായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. അതിന്നു

േശഷം കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലധികം കാലം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണവും േസാവിയറ്റു ഭരണ

വും ഒന്നുതെന്നയായിരുന്നു. േസാവിയറ്റുകളുെട രൂപത്തിലല്ലാത്ത മറ്റു യാെതാരു

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുതലാളിത്തശക്തികളാൽ ചുറ്റെപ്പട്ടു

െകാണ്ട് ഒെരാറ്റ രാജ്യംമാത്രം േസാഷ്യലിസത്തിേലക്ക് മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരുന്നഒരു

കാലഘട്ടമായിരുന്നുഅത്.

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നുേശഷം യൂേറാപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമുള്ള മറ്റു പല

രാജ്യങ്ങളും േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുകാെലടുത്തുെവച്ചു. പേക്ഷ, േസാവിയറ്റുകളുെട

രൂപത്തിലുള്ള പുതിയ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ ഉയർന്നുവരികയുണ്ടായില്ല. ജനകീയ

ജനാധിപത്യെമന്നപുതിെയാരു ഭരണരൂപമാണാവിർഭവിച്ചത്. യുദ്ധം നടന്നുെകാ

ണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല, ഫാസിസ്റ്റ്

ശക്തികേളയുംഅവർക്ക്ശിങ്കിടിപാടിയഫ്യൂഡൽകുത്തകമുതലാളിവർഗ്ഗങ്ങേളയും

തുടച്ചു നീക്കുക എന്നതായിരുന്നു വിപ്ലവത്തിെന്റ അടിയന്തരലക്ഷ്യം. കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗംകൃഷിക്കാരുമായി വിപ്ലവസൗഹാർ

ദ്ദം െകട്ടിപ്പടുക്കുകയുംഇടത്തരക്കാേരയുംബുദ്ധിജീവികെളയും േദശാഭിമാനികളായ

മുതലാളിവിഭാഗങ്ങേളയും സ്വന്തം െകാടിക്കീഴിലണിനിരത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ട്

നിലവിലുള്ള ഭരണവ്യവസ്ഥെയ തട്ടിത്തകർത്ത് ജനകീയജനാധിപത്യം സ്ഥാപി

ച്ചു. ജനകീയ ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണവ്യവസ്ഥയുെട

പുതിയ രൂപങ്ങളായിത്തീർന്നത്.

ജനകീയജനാധിപത്യംതെന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു േപാെലയല്ല. െച

േക്കാസ്ലാവാക്യയിെല ജനകീയജനാധിപത്യവും�ചനയിെല ജനകീയജനാധിപ

ത്യവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഓേരാ രാജ്യത്തിെന്റയുംസവിേശഷതകെളയുംപ്രേത്യക

പരിതഃസ്ഥിതികേളയും കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ട് വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളിലാണ് േസാ

ഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പടുന്നത്.

ഈ പുതിയ അനുഭവങ്ങെള േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 20-ാം

േകാൺഗ്രസ്സ് പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയത്തിൽ ഇങ്ങിെന വിവരിക്കുന്നു:

“സമുദായെത്ത േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രീതിയിൽ പുനർനിർമ്മാണംെചയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ

േസാവിയറ്റ് സമ്പ്രദായേത്താെടാപ്പം ജനകീയജനാധിപത്യെമന്ന മെറ്റാരു സമ്പ്ര

ദായവും ഇന്നു നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷങ്ങളായി അതു പരീക്ഷിക്ക

െപ്പടുകയും പരിേശാധിയ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തുേപാന്നിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം പ്രാധാന്യ

െത്ത അതു പൂർണ്ണമായും െതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജനകീയജനാധിപത്യരാജ്യ

ങ്ങൾ തമ്മിൽത്തെന്ന പ്രേത്യകങ്ങളായ പരിതഃസ്ഥിതികളനുസരിച്ചു വ്യത്യാസ

ങ്ങളും സവിേശഷതകളുമുണ്ട്. �ചനാജനകീയറിപ്പബ്ളിക്കിെല േസാഷ്യലിസ്റ്റ്

നിർമ്മാണത്തിൽ പല പ്രേത്യകതകളും കാണാം. ആ രാജ്യത്തിെല സാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥ വിപ്ലവത്തിെന്റ വിജയത്തിന്നുമുമ്പ് ഏറ്റവും പിന്നണിയിലായിരുന്നു; അർ

ദ്ധ നാടുവാഴിസ്വഭാവവും അർദ്ധെകാേളാണിയൽ സ്വഭാവവും ഉള്ളതായിരുന്നു.

ജനകീയജനാധിപത്യഭരണകൂടം രാജ്യത്തിെല നിർണ്ണായകമായ ആധിപത്യം

വഹിക്കുന്നസ്ഥാനങ്ങെളല്ലാം�കവശെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടുസ്വകാര്യവ്യ

വസായങ്ങേളയും വ്യാപാരേത്തയും സമാധാനപരമായി പുനഃസംഘടിപ്പിയ്ക്കുകയും

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുെട ഒരു ഘടകമാക്കി അവെയ ക്രേമണ രൂപാ
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ന്തരെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുക എന്ന നയം നടപ്പിൽവരുത്താൻേവണ്ടി ആസ്ഥാപ

നങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കയാണ്”.

1 ബലപ്രേയാഗംആവശ്യമാേണാ?

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം േനടാൻ ഹിംസേയയും അഭ്യന്തരയുദ്ധേത്തയു

മാണാശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന ഒരാേക്ഷപം ഇടവിടാെതആവർത്തിയ്ക്കെപ്പട്ടുേപാന്നിട്ടു

ണ്ട്. ഈആേക്ഷപംചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾെക്കതിരാെണന്നുംബലപ്രേയാഗവും

അഭ്യന്തരയുദ്ധവുംവിപ്ലവത്തിെന്റഅനിവാര്യഘടകങ്ങളെല്ലന്നുംെതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

വാസ്തവമിതാണ്: പഴയതിെന നിലനിർത്താനും പുതിയതിെന തടയാനും

പിൻതിരിപ്പൻ ശക്തികൾ കിണഞ്ഞുപരിശ്രമിക്കുെമന്നും ആ പരിശ്രമങ്ങെള െച

റുത്തുേതാല്പിക്കാെത വിപ്ലവം വിജയിക്കുകയിെല്ലന്നും മാർക്സിസം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞി

ട്ടുണ്ട് പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്ന് േസാഷ്യലിസത്തിേല

ക്കുള്ളപരിവർത്തനത്തിന് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും

ബലപ്രേയാഗം കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നല്ല.

റഷ്യയിൽ ഹിംസയും അഭ്യന്തരയുദ്ധവും രക്തെച്ചാരിച്ചിലുമുണ്ടായി എന്നത്

േനരാണ്. പേക്ഷ അെതല്ലാമുണ്ടായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും

രക്തെച്ചാരിച്ചിലിെന്റ ആരാധകന്മാരായതുെകാണ്ടല്ല; വിപ്ലവെത്ത മുളയിൽതെന്ന

നശിപ്പിക്കാൻേവണ്ടിവിേദശമുതലാളികളും റഷ്യയിെല െഡനിക്കിൻ, േകാൾച്ചാക്ക്

തുടങ്ങിയ പിൻതിരിപ്പന്മാരും ഒത്തുേചർന്ന്െകാണ്ട് ഭീകരവും രക്തപങ്കിലവുമായ

ഒരാക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതുെകാണ്ടാണ്. മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഹിംസെയ എല്ലാ

ശക്തിയുമുപേയാഗിച്ച് െചറുക്കാൻ വിപ്ലവകാരികൾ തയ്യാറാേവണ്ടിവന്നു. അങ്ങി

െന െചയ്തിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ വിപ്ലവം വിജയിക്കുമായിരുന്നില്ല.

രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നുേശഷമുണ്ടായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ വ്യത്യസ്തമാ

യിരുന്നു. േലാകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഭീകരങ്ങളായ കുന്തമുനകെളല്ലാം

തകർക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സാമ്രാജ്യാധിപത്യം കൂടുതൽ ക്ഷയിക്കുകയും േസാ

ഷ്യലിസം കൂടുതൽ ശക്തിയാർജ്ജിക്കുകയും െചയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സാഹച

ര്യങ്ങളിലാണ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ പിൻബലേത്താടുകൂടി േപാളണ്ട്, ബൾേഗ

റിയ, ഹംഗറി, െചേക്കാേസ്ലാവാക്യ, റുേമനിയ, യുേഗാസ്ലാവ്യ, അൽേബനിയ മുത

ലായ രാജ്യങ്ങൾ ജനകീയജനാധിപത്യംസ്ഥാപിച്ചത്. സാമ്രാജ്യേമധാവികൾക്ക്

എതിർവിപ്ലവങ്ങേളാ, ആഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങേളാ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള െകൽപ്പുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. പിന്തിരിപ്പത്തത്തിെന്റ നെട്ടല്ലു െപാട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. െതാഴിലാളിവർ

ഗ്ഗത്തിന്നാെണങ്കിൽ േദശാഭിമാനികളായ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങേളയും തങ്ങളുെട

െകാടിക്കീഴിൽഅണിനിരത്താനും കഴിഞ്ഞു. അങ്ങിെന ജനകീയ ജനാധിപത്യരാ

ജ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമായി, ആഭ്യന്തരയുദ്ധം കൂടാെത, മുതലാളിത്തത്തിൽനി

ന്നു േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കു മുേന്നറാൻസാധിച്ചു.

െനറിെകട്ട ചൂഷണങ്ങളുേടയും മർദ്ദനങ്ങളുേടയും കൂത്തരങ്ങായി കിടന്നിരുന്ന

�ചന രണ്ടു ദശാബ്ദത്തിലധികം നീണ്ടു നിന്ന ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന്നുേശഷമാണ്

സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വത്തിെന്റ പിടിയിൽനിന്നു േമാചനം േനടിയത്. ജാപ്പ്ഫാസി

സ്റ്റ്കളുേടയും അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികളുേടയും ച്യാേങ്കേഷക്ക് കൂട്ടാളികളുേട

യും ഹിംസകെള േനരിടാൻേവണ്ടി �ചനയിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്കും മറ്റു േദശാഭി

മാനികൾക്കും വമ്പിച്ച ത്യാഗങ്ങൾസഹിേക്കണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ, വിപ്ലവത്തിലൂെട
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ജനകീയാധികാരം സ്ഥാപിച്ചതിന്നുേശഷം സ്ഥിതിയാെക മാറി. മുതലാളിത്ത

ത്തിൽനിന്ന് േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്ക് അക്രമങ്ങളും ബലപ്രേയാഗവും കൂടാെത,

സമാധാനപരമായി മുേന്നറാൻ കഴിയുെമന്നായി. സഖാവ് മാേവാ െസ തൂങ്ങ്

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “വ്യക്തികളുെട സ്വകാര്യസ്വത്തിെന മാത്രമല്ല മുതലാളി

ത്തസ്വത്തുടമസമ്പ്രദായെത്ത തെന്നയും സമാധാനമാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടി, അതായത്

േപ്രരണകളും വിദ്യാഭ്യാസവും വഴിയായി, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വത്തുടമസമ്പ്രദായത്തി

േലക്ക് മാറ്റിെക്കാണ്ടുവരുവാനുള്ളസാധ്യതയുളവായി”.

മുതലാളിേത്താല്പാദനബന്ധങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കാൻ

ഹിംസയും ബലപ്രേയാഗവും കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നില്ല എന്നാണിതിെന്റ അർത്ഥം.

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്ന് മർദ്ദിതരും രാജ്യത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കുേവണ്ടി നിലെകാ

ള്ളുന്നവരുമായ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങേളയും അണിനിരത്തിെക്കാണ്ടുസമാധാനപ

രമായിത്തെന്ന േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കു മുേന്നറാൻ കഴിയും. ഹിംസ േവണേമാ,

േവണ്ടേയാ, എന്നുള്ളത് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗെത്തയല്ല, മുതലാളിവർഗ്ഗം ഹിംസ ഉപ

േയാഗിക്കുേമാ, ഇല്ലേയാ എന്നതിെനയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്; ബഹുഭൂരിപ

ക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട ഹിതെത്ത ധിക്കരിക്കാൻ ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാർ മുതിരുേമാ

എന്നതിെനആശ്രയിച്ചാണിരിയ്ക്കുന്നത്. േസാഷ്യലിസം ഒരു േലാകസാമ്പത്തികവ്യ

വസ്ഥയായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്നെത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ പല രാജ്യങ്ങ

ളിലും ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാർക്ക്ഹിംസയുംബലപ്രേയാഗവുംഅഭ്യന്തരയുദ്ധവുംനടത്തി

ജനങ്ങളുെട േയാജിച്ച മുേന്നറ്റെത്തതടയാൻ െകല്പില്ലാതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതു

കാരണം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്ന് സമാധാനപരമായി തെന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വി

പ്ലവം നടത്താനുള്ളസാധ്യതയുളവായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

2 േവാട്ടുെപട്ടിയിലൂെട േസാഷ്യലിസം

േസാഷ്യലിസ്റ്റ്േചരിയുെട വളർച്ചയുേടയും സാമ്രാജ്യത്വേചരിയുെട തളർച്ചയുേടയും

ഫലമായി േലാകത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങെള വിശകലനംെചയ്തുെകാണ്ട് േസാവിയറ്റ്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 20-ാം േകാൺഗ്രസ്സ് ഇങ്ങിെന പ്രഖ്യാപിച്ചു:

“ഒേട്ടെറ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നെത്ത േലാകസ്ഥിതി െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ

ത്തിന്ന് ഒരു പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതി സൃഷ്ടിച്ചുെകാടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു. സ്വന്തം േനതൃത്വ

ത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങേളയും േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തുവാനും അടിസ്ഥാന

പരമായ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെള ജനങ്ങളുെട �കയിേലയ്ക്കു മാറ്റുവാനുമുള്ള ഒരു

യഥാർത്ഥ സന്ദർഭം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നു കരഗതമായിട്ടുണ്ട്. വലതുപക്ഷ

ബൂർഷ്വാപാർട്ടികളും അവരുെട ഗവൺെമന്റുകളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ േവഗത്തിൽ

കുഴപ്പങ്ങളിൽെപ്പടുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്ന് തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന കൃഷിക്കാെരയും ബു

ദ്ധിജീവികേളയും േദശാഭിമാനമുള്ള എല്ലാ ശക്തികേളയും അണിനിരത്തിെക്കാ

ണ്ട് മുതലാളിമാരും ഭൂവുടമകളുമായി സന്ധിെചയ്യുന്ന അവസരവാദികെള പരാജ

യെപ്പടുത്തുവാനും പാർലിെമന്റിൽ ഒരുറച്ച ഭൂരിപക്ഷം �കവശെപ്പടുത്തുവാനും

പാർലിെമന്റിെനത്തെന്ന ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഉപകരണെമന്ന നില

യിൽനിന്നും ജനകീയാഭിലാഷത്തിെന്റ യഥാർേത്ഥാപകരണമാക്കി മാറ്റുവാനും

സാധിയ്ക്കുന്ന നില വന്നിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ സംഭവിയ്ക്കുകയാെണങ്കിൽ ഈ

സ്ഥാപനം, വളെരേയെറ വളർന്ന് പല മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലും പരമ്പരയായി

നിലനിന്നുവരുന്ന ഈ സ്ഥാപനം, യാഥാർത്ഥജനാധിപത്യത്തിെന്റ, അദ്ധ്വാനി

ക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട ജനാധിപത്യത്തിെന്റ, ഒരുപകരണമായിത്തീരും. പാർല്ലിെമ
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ണ്ടിൽ ഒരു ഉറച്ച ഭൂരിപക്ഷം േനടുകയും അതിന്നു പിൻബലമായി െതാഴിലാളി

വർഗ്ഗത്തിെന്റയും അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന മെറ്റല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുേടയും ബഹുജനവിപ്ല

വപ്രസ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കുകയും െചയ്താൽ ഒേട്ടെറ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിേലയും

പണ്ട് േകാളനികളായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിേലയും െതാഴിലാളികൾക്ക് മൗലികമായ

സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ കഴിയും”.

മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഉപകരണെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് പാർല്ലിെമന്റു ഭരണസ

മ്പ്രദായം ആവിർഭവിയ്ക്കുകയും വളരുകയും െചയ്തത്. അേത പാർലിെമന്റിെനത്ത

െന്ന ബൂർഷ്വാസിെയ്ക്കതിരായ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റാനു

ള്ളസാഹചര്യങ്ങൾ ഉളവായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പാർലെമന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം േനടിെക്കാണ്ട് െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭരണാ

ധികാരംസ്ഥാപിയ്ക്കുക! േവാട്ടുെപട്ടിയിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിെലത്തുക! ഇതു സാ

ധ്യമാേണാ? ഇത് മാർക്സിസത്തിെനതിരേല്ല?

േലാകത്തിലുണ്ടായവയും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നവയുമായ പരിവർത്തന

ങ്ങളുെട േനർക്ക് കണ്ണടച്ചിരുന്നുെകാണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിെല മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉരുവിടു

കമാത്രം െചയ്യുന്നവർക്ക് ഇെതാന്നും മാർക്സിസമാെയന്നുവരില്ല. എന്നാൽ, മാർക്സി

സെമന്നത് ഏതാനും മന്ത്രങ്ങളുേടയും നിഗമനങ്ങളുേടയും ഒരുസമാഹാരമെല്ലന്നും

േലാകെത്ത മാറ്റാനുള്ള വഴികാട്ടിയാെണന്നും വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന വിപ്ലവകാരികൾക്ക്

ഇത് മാർക്സിസമാണ്; ഇതു സാധ്യവുമാണ്. പുതിയ സാർവ്വലൗകികപരിതഃസ്ഥി

തികളിൽ സ്വന്തം അധികാരം സ്ഥാപിയ്ക്കാനും േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാനും

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ മുമ്പിൽ പുതിെയാരു മാർഗ്ഗം, സമാധാനപരമാെയാരു

മാർഗ്ഗം, തിരെഞ്ഞടുപ്പുവഴി പാർല്ലിെമണ്ടിലൂെട േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള

ഒരു മാർഗ്ഗം, െവട്ടിത്തുറക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

3 പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾ

എെന്താെക്കയാണീ പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾ?

1. മദ്ധ്യയൂേറാപ്പുമുതൽ ശാന്തസമുദ്രംവെര നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വിശാലമായ ഭൂമി

യിൽ നൂറുേകാടിേയാളം ജനങ്ങൾ ഇന്ന് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ െകാടിക്കീ

ഴിൽ പുതിെയാരു ജീവിതം െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. േസാഷ്യ

ലിസം ഒരു േലാകസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

േസാവിയറ്റുയൂണിയനിൽ േസാഷ്യലിസം േനടിയ പരിപൂർണ്ണവിജയവും േസാ

ഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയുെട കൂടിക്കൂടിവരുന്ന ശക്തിയും േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുമുള്ള

ജനങ്ങളുെട പുേരാഗതിയ്ക്കു വമ്പിച്ചപ്രേചാദനവും േപ്രാത്സാഹനവും നൽകുന്നു.

മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, മുതലാളിത്തേലാകത്തിെലസാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക

ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ വശങ്ങളിലും-സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാ

നങ്ങൾ, േകാളനികളുെട വിേമാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, പിന്നണിരാജ്യങ്ങളുെട

സ്വതന്ത്രമായ പുേരാഗതി, യുദ്ധത്തിെന്നതിരായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇങ്ങിെന

എല്ലാറ്റിലും-സ്വന്തം സ്വാധീനശക്തി െചലുത്തിെക്കാണ്ടാണ് േസാഷ്യലിസ

ത്തിെന്റ േചരി വളരുകയും ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നത്. ഇതിൻഫലമായി

േലാകശക്തികളുെട ബലാബലങ്ങളിലും വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളിലും േസാഷ്യലിസ

ത്തിന്നനുകൂലമായ വലിെയാരു മാറ്റമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
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2. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നാേശാന്മുഖത്വം േലാകെത്തയാെക ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പി

യ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം മാത്രമല്ല കൃഷിക്കാർ, �കേവ

ലക്കാർ, പട്ടണങ്ങളിെല ഇടത്തരക്കാർ, ബുദ്ധിജീവികൾ മുതലായ ജനവിഭാ

ഗങ്ങെളല്ലാം മുതലാളിത്തത്തിെന്നതിരായ ഒരു ഭാവിെയ വീക്ഷിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി

യിരിക്കുന്നു.

3. േസാഷ്യലിസെത്ത ഒരു േലാകസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും വഹിച്ച പെങ്കന്താെണന്ന്

ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. അതിൻ

ഫലമായി േസാഷ്യലിസത്തിന്നുേവണ്ടി അധികമധികം ജനങ്ങൾ െതാഴിലാ

ളിവർഗ്ഗത്തിെന്റയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുേടയും പിന്നിൽ അണിനിരക്കാൻ

തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.

േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട

സംയുക്തപ്രസ്താവനയിൽ ഇതു കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്:

“ജനകീയഭൂരിപക്ഷെത്തഅവലംബമാക്കിെക്കാണ്ടുംജന്മി മുതലാളികേളാട്സന്ധി

യാവുകെയന്ന നയം ഉേപക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത അവസരവാദികെള നിശ്ചയ

ദാർഢ്യേത്താെട പരാജയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടും പാർല്ലിെമണ്ടിൽ ബൂർഷ്വാവർഗ്ഗതാ

ല്പര്യങ്ങെള സംരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണെമന്നതിന്നു പകരം െതാഴിലാളിക

ളുെട താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള ഒരുസ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കാനും

പാർല്ലിെമന്ററി രംഗത്തിന്നു പുറത്തു നടത്തെപ്പടുന്ന ജനകീയസമരങ്ങളിലൂെട പി

ന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളുെട എതിർപ്പിെന പരാജയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്, അങ്ങിെന

സമാധാനപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട േസാഷ്യലിസംസാധിതപ്രായമാക്കുവാനുള്ള

സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച്, ജനകീയവിരുദ്ധശക്തികെള പാേട പരാജയെപ്പടുത്തി

മുേന്നറുവാനും സംഘടിതെതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്ന് ഇന്നു സാധിയ്ക്കുെമന്നായിട്ടുണ്ട്.

ഇെതല്ലാംതെന്ന വൻകിട കുത്തകമുതലാളിമാർക്കും മറ്റു പ്രതിേലാമശക്തികൾ

ക്കുെമതിരായി ഉൽക്കൃഷ്ടങ്ങളായ സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും സമാധാനത്തിനും

േസാഷ്യലിസത്തിന്നും േവണ്ടിയുള്ള െതാഴിലാളികളുേടയും കർഷകബഹുജനങ്ങളു

േടയും നഗരത്തിെല ഇടത്തരക്കാരുേടയും വർഗ്ഗസമരങ്ങളുെട വിശാലവുംഅവിരാ

മവുമായ വികാസത്തിലൂെട മാത്രേമ സാധ്യമാകൂ”.

ഒരു കാര്യം ഇവിെട എടുത്തു പറേയണ്ടതുണ്ട്: ഇന്നുള്ളത് േസാഷ്യലിസത്തി

േലയ്ക്ക് അക്രമരഹിതമായും സമാധാനപരമായും മുേന്നറാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മാ

ത്രമാണ്. സാധ്യതെയ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് വിപ്ളവകാരികളു

െട കടമ. ഇതു വാസ്തവത്തിൽ സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിന്നുേവണ്ടി പരിശ്രമിയ്ക്കു

ന്ന ജനങ്ങെള മാത്രം ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട

താല്പര്യങ്ങൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കുെമതിരായി ന്യൂനപക്ഷക്കാരായസ്ഥാപിതതാ

ല്പര്യക്കാർ അക്രമവും ഹിംസയും ഉപേയാഗിക്കുകയാെണങ്കിൽ േസാഷ്യലിസത്തി

േലക്കുള്ള പരിവർത്തനം സമാധാനപരമാവുകയില്ല. ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ ഇച്ഛെയ്ക്ക

തിരായുള്ള പിന്തിരിപ്പൻ വൃത്തങ്ങളുെട െതളിേഞ്ഞാ ഒളിേഞ്ഞാ ഉള്ള എല്ലാത്തരം

എതിർപ്പുകേളയുംഫലപ്രദമായി േനരിടാെത േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിയ്ക്കാൻസാധി

യ്ക്കുകയില്ല.
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മാർഗ്ഗം

ഏെതങ്കിലും മഹാന്മാരുേടേയാ ഏെതങ്കിലും പാർട്ടികളുേടേയാ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച്

എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും സമുദായെത്ത മാറ്റിമറിയ്ക്കാേനാ ഇഷ്ടമുള്ള വിധത്തിൽ

േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാേനാ സാധിയ്ക്കുകയില്ല. സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഒരു

സവിേശഷഘട്ടത്തിൽ സമുദായത്തിെന്റ പുേരാഗതിയ്ക്ക് േസാഷ്യലിസം ഒഴിച്ചുകൂ

ടാൻ വയ്യാതാവുകയും ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടി അണിനി

രക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ മാത്രേമ േസാഷ്യലിസം അനിവാര്യമായിത്തീരുകയുള്ളൂ.

1 ഇന്ത്യയുെടസ്ഥിതിെയന്താണ്?

1947-ൽ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായിത്തീർന്നു; 1950-ൽ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു

റിപ്പബ്ളിക്കായി പ്രഖ്യാപിയ്ക്കെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യയുെട ഭാവി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇന്ത്യയി

െല ജനങ്ങൾക്കു മാത്രമാണധികാരം എന്ന് അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി അംഗീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടു.

അേതാെട േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ മാർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിെയാരു പ്രതിബ

ന്ധം തട്ടിത്തകർക്കെപ്പട്ടു.

2 ഇന്ത്യയുെട പിേന്നാക്കനില

രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം േനടിക്കഴിഞ്ഞുെവങ്കിലും നമ്മുെട രാജ്യം സാമ്പത്തികമായും

വ്യാവസായികമായും വളെര പിേന്നാക്കനിലയിലുള്ള ഒരാശ്രിതരാജ്യമാണ്. ഒന്നര

നൂറ്റാണ്ടുകാലെത്ത ബ്രിട്ടീഷുേമധാവിത്വം ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായവൽക്കരണെത്ത

ബലാൽക്കാരമായി തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് െചയ്തത്. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായ

തിനുേശഷവും നമ്മുെട സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിെല മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിെലല്ലാം

ബ്രിട്ടീഷ്മൂലധനത്തിെന്റ മരണപ്പിടുത്തം നിലനില്ക്കുന്നു. നമ്മുെട കൽക്കരിഖനികൾ

അഭ്രനിേക്ഷപങ്ങൾ, ചണവ്യവസായം, േതാട്ടങ്ങൾ, വൻകിട േബങ്കുകൾ, വിേദശ

വ്യാപാരം മുതലായവെയല്ലാം ഇന്നും ബ്രിട്ടിഷ്മൂലധനത്തിെന്റ പിടിയിലാണ്. സ്വാ

തന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിന് േശഷം വിേദശമൂലധനവുമായി പലതരത്തിലും ബന്ധെപ്പട്ട

വൻകിടകുത്തകമുതലാളികളുെടചൂഷണംകൂടുതൽമൂർച്ഛിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്.

നമ്മുെട കൃഷി ഇേപ്പാഴും പ്രാകൃതാവസ്ഥയിലാണ്. നാടുവാഴി-ജന്മിേമധാവികളുെട
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ചൂഷണം ഇന്നും നടമാടുന്നു. ഭൂമിയുെട 37 ശതമാനവും നാട്ടിൻപുറെത്ത കുടുംബങ്ങ

ളുെട മൂന്നു ശതമാനത്തിെന്റ മാത്രം �കയിലാണ്. 75 ശതമാനം കുടുംബങ്ങളുെട

�കയിലുള്ള ഭൂമി 16 ശതമാനേത്താളം മാത്രമാണ്. വിേദശമൂലധനത്തിെന്റയും

നാടൻ കുത്തകമുതലാളികളുേടയും നാടുവാഴിേമധാവികളുേടയും െനറിെകട്ട ചൂഷ

ണങ്ങളുെട ഫലമായി ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ വളെരയധികം അധഃപ

തിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട ജീവിത നിലവാരം വളെരയധികം

തകർന്നിരിയ്ക്കുന്നു.

ഈ സ്ഥിതിയിൽ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിെക്കാണ്ട് വിേദശമൂലധ

നത്തിേന്റയും നാടുവാഴിേമധാവിത്വത്തിേന്റയും പിടിയിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രവും സുശ

ക്തവുമായ ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാെത േസാഷ്യലിസത്തിേല

യ്ക്കു മുേന്നറാൻ കഴിയില്ല. അതുെകാണ്ട് ഇന്നെത്ത അടിയന്തിരകടമ േദശീയ പു

നർനിർമ്മാണത്തിലൂെട സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കുക

എന്നതാണ്; എന്നുെവച്ചാൽ, േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാനാവശ്യമായ സാമൂ

ഹ്യസാമ്പത്തികസാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിയ്ക്കുകഎന്നതാണ്.

സമാധാനപരമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രേമ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങെള മനുഷ്യ

െന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിയ്ക്കാനും വിവിധരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാവസായിക

ബന്ധങ്ങൾശക്തിെപ്പടുത്താനും കഴിയൂ. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, േദശീയപുനർ

നിർമ്മാണത്തിെന്റ വിജയത്തിന് സമാധാനപരമായ സാർവ്വേദശീയബന്ധങ്ങൾ

അത്യാവശ്യമാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ

െകട്ടിപ്പടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ സമാധാനപരമായ ഒരു വിേദശനയം �ക

െക്കാണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ

പുേരാഗതിയ്ക്കുേവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യാഗവൺ

െമന്റിെന്റ സ്വതന്ത്രമായ വിേദശനയെത്തസർവ്വാത്മനാഅനുകൂലിയ്ക്കുന്നത്.

3 പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുെട പ്രാധാന്യം

ആവടിസേമ്മളനം പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയെത്തസ്സംബന്ധിച്ച് േകാൺഗ്രസ്സിന്നക

ത്തും പുറത്തും ആശയപരമായ പല അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുമുെണ്ടന്നുള്ളതു ശരി

യാണ്. പേക്ഷ, രാജ്യത്തിെന്റ വ്യവസായവൽക്കരണെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്താനും

അടിസ്ഥാനപരമായ വൻകിടവ്യവസായങ്ങൾ-യന്ത്രങ്ങൾതുടങ്ങിയ ഉൽപ്പാദേനാ

പകരണങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ—സ്ഥാപിയ്ക്കാനും േകാൺഗ്രസ്സുേനതൃ

ത്വവും ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റും തയ്യാറായിരിക്കുന്നുെവന്നതിെന്റ പ്രതിഫലനമായിരു

ന്നുഅത്. ഈ ഉേദ്ദശം തെന്നയാണ് “െപാതുേമഖലയുെട പ്രാധാന്യവും പരിധിയും

വർദ്ധിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് േദശീയസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥെയ അതിേവഗം വളർത്തുകയും

അങ്ങിെന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിേലയ്ക്ക് മുേന്നറുക

യും െചയ്യുക” എന്ന പ്രഖ്യാപിതലക്ഷ്യേത്താടുകൂടിയാരംഭിച്ച രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര

പദ്ധതിയിലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ത്യയുെടപഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പദ്ധതിയല്ല; മുതലാളിത്ത

മവസാനിപ്പിയ്ക്കാേനാ േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാേനാ അതുേദ്ദശിയ്ക്കുന്നില്ല. എങ്കി

ലും അതു പുേരാഗമനപരമാണ്; രാജ്യത്തിെന്റ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുകൂലമാണ്. കാ

രണം, അത് ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ അടിത്തറയുറപ്പിയ്ക്കാനാ

വശ്യമായ ഘനവ്യവസായങ്ങൾസ്ഥാപിയ്ക്കുവാനും അങ്ങിെന സാമ്രാജ്യേമധാവിക

ളുെട പിടിയിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനും
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സഹായിയ്ക്കുന്നു. െപ്രാഫസ്സർ മഹലേനാബിസ്സിെന്റ കരടുേരഖയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി

യ്ക്കുന്നതുേപാെല.

“അവസാനവിശകലനത്തിൽ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിെന്റ േതാതും േദശീയ

സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട വളർച്ചയും കൽക്കരി, വിദ്യുച്ഛക്തി, ഇരുമ്പും ഉരുക്കും,

വൻകിടയന്ത്രങ്ങൾ, െകമിക്കൽ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയുേടയും െപാതുവിൽ ഘന

വ്യവസായങ്ങലുെടയാേകയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉൽപ്പാദനെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കും.

ഇവ മൂലധനരൂപവൽക്കരണത്തിെന്റ കഴിവിെന വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതാണ്. കഴിയു

േന്നടേത്താളം േവഗത്തിൽ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഇറക്കുമതിയിൽനിന്ന്

ഇന്ത്യെയസ്വതന്ത്രയാക്കുകഎന്നതാണ് ഒരുപ്രധാനമായ ഉേദ്ദശം. അങ്ങെനയാ

യാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് അത്യാവശ്യമായ ഉൽപ്പാദേനാപകരണച്ചരക്കുകൾ

കിട്ടാനുള്ള വിഷമതകൾ മൂലധന രൂപവൽക്കരണെത്ത തടഞ്ഞുനിർത്തുകയില്ല.

അതുെകാണ്ട് കഴിയുേന്നടേത്താളം േവഗത്തിൽ ഘനവ്യവസായങ്ങെള അഭിവൃദ്ധി

െപ്പടുത്തണം”.

അടിസ്ഥാനപരമായ ഘനവ്യവസായങ്ങെള വളർത്തണെമന്നുമാത്രമല്ല,

അവെയ കഴിയുന്നതും െപാതുേമഖലയിലുൾെപ്പടുത്തണെമന്നും തീരുമാനിയ്ക്കെപ്പ

ട്ടിട്ടുണ്ട്. കരടുശിപാർശികൾഊന്നിപ്പറയുന്നു:

“േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ളഒരുസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിേലയ്ക്ക് മുേന്നറുന്നതിന്നു

േവണ്ടി െപാതുേമഖലെയ ത്വരിതമായും സ്വകാര്യേമഖലേയക്കാൾ േവഗത്തിലും വി

കസിപ്പിയ്ക്കണം. നിേക്ഷപത്തിന്നും േദശീയവികസനത്തിന്നും പദ്ധതിയുെട പ്രവർ

ത്തനെത്തസുഗമമാക്കുന്നതിന്നു ധാരാളം മൂലധനവിഭവങ്ങൾ ലഭിയ്ക്കുന്നതിന്നുംേവ

ണ്ടിബാങ്കിങ്ങ്, ഇൻഷുറൻസ്, വിേദശവ്യാപാരം, ചിലപ്രേത്യകചരക്കുകളുെടഅഭ്യ

ന്തരവ്യാപാരം എന്നീ കാര്യങ്ങളിേലർെപ്പടാൻ ഗവൺെമന്റു തയ്യാറാവണം”.

4 േസാഷ്യലിസമല്ല േസ്റ്ററ്റ് മുതലാളിത്തം

െപാതുേമഖലയിൽ, അെല്ലങ്കിൽ ഗവൺെമന്റുടമയിൽ, ചില വൻകിടവ്യവസായ

ങ്ങൾസ്ഥാപിയ്ക്കലാണ് േസാഷ്യലിസം എന്നു ചിലർ ധരിച്ചുെവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു ശരി

യല്ല. േസ്റ്ററ്റുടമയിൽ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ അതു േസാഷ്യലിസമാവില്ല,

േസ്റ്ററ്റുമുതലാളിത്തേമ ആവൂ. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽത്ത

െന്നഏംെഗൽസ് ഇക്കാര്യം ഇങ്ങിെന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്:

“ഇയ്യിെടബിസ്മാർക്ക് വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങെള ഗവൺെമന്റുടമയിലാക്കാൻപുറ

െപ്പട്ടേതാടുകൂടി ഒരുതരം കള്ളേസാഷ്യലിസം-ഏതുതരം ഗവൺെമന്റുടമസ്ഥതയും

േസാഷ്യലിസമാെണന്ന്സേങ്കാചെമേന്യ ഉൽേഘാഷിയ്ക്കൽ-ആവിർഭവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

പുകയിലവ്യവസായം സർക്കാർ ഏെറ്റടുത്തതു േസാഷ്യലിസമാെണങ്കിൽ തീർച്ച

യായും െനേപ്പാളിയേനയും േമറ്റർനിക്കിേനയും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സ്ഥാപക

ന്മാരായി കണക്കാക്കണം. െബൽജിയം ഗവൺെമന്റ് പ്രധാന െറയിൽേവപ്പാത

കെളല്ലാം സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിൽ പണിെചയ്തു. യാെതാരു സാമ്പത്തികേപ്രരണ

യുമില്ലാെത ബിസ്മാർക്ക് ജർമ്മനിയിെല െറയിൽെവെയല്ലാം സർക്കാറിേലെയ്ക്കടു

ത്തു. എന്തുെകാണ്ട് ഗവൺെമന്റിന്ന് േവാട്ടുെചയ്യുവാനായി െറയിൽേവ ശമ്പളക്കാ

െര കന്നുകാലികെളേപ്പാെല ആട്ടിെത്തളിച്ചുെകാണ്ടുവരാൻേവണ്ടി; പ്രേത്യകിച്ച്

പാർലിെമണ്ടിെന്റ േവാട്ടിന്നു വിേധയമാകാത്ത ഒരു പുതിയ വരവിനും ഗവൺെമ

ന്റിന്നുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടി ഇെതാന്നും ഒരു തരത്തിലും േനരിേട്ടാ അല്ലാെതേയാ

ഉള്ള േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണങ്ങളല്ല. ആെണങ്കിൽ േറായൽ കപ്പൽ കമ്പനിയും
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കളിമൺഫാക്ടറിയും പട്ടാളത്തിെല തുന്നൽക്കാരൻകൂടിയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ്സ്ഥാപ

നങ്ങളായിത്തീരും. േപാരാ, മൂന്നാം െഫ്രഡറിക്ക് വില്യമിെന്റ കാലത്ത് ഒരു വീരൻ

കാര്യമായ അഭിപ്രായെപ്പട്ടതുേപാെല, വ്യഭിചാരശാലകൾ ഗവൺെമന്റു ഏെറ്റടു

ക്കുന്നതുേപാലും േസാഷ്യലിസമായിത്തീരും”.

(േസാഷ്യലിസം, സാങ്കല്പികവും ശാസ്ത്രീയവും, േപജ് 68-69)

ഗവൺെമന്റ് സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിൽ െപാതുവിഭാഗെമന്ന േപരിൽ ചില വ്യ

വസായങ്ങൾ സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നേതാടുകൂടി മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനബന്ധ

ങ്ങൾഅവസാനിയ്ക്കുന്നില്ല. ചൂഷണം തുടരുന്നു; ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെടേമൽ

യാെതാരു ഉടമാവകാശവുമില്ലാെത െതാഴിലാളികൾ കൂലിേവലക്കാരായിത്തെന്ന

നിലനില്ക്കുന്നു. ഇതു േസാഷ്യലിസമല്ല, േസ്റ്ററ്റ് മുതലാളിത്തമാണ്. ഏംെഗൽസ്

വിവരിക്കുന്നു:

“േജായിന്റ ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളാേയാ ട്രസ്റ്റ്കളാേയാ േസ്റ്ററ്റുടമസ്ഥതയിലുള്ളസ്ഥാ

പനങ്ങളാേയാ വ്യവസായങ്ങെള മാറ്റുന്നതുെകാണ്ട് ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട മുത

ലാളിത്തപരമായ സ്വഭാവം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. േജായിന്റ ് േസ്റ്റാക്കു കമ്പനികെള

സ്സംബന്ധിച്ചും ട്രസ്റ്റ്കെളസ്സംബന്ധിച്ച്ഈ വാസ്തവം വ്യക്തമാണ്. പിെന്നഎന്താ

ണിന്നെത്ത േസ്റ്ററ്റ്? െതാഴിലാളികളുേടയും മുതലാളികളായ വ്യക്തികളുേടയും

ആക്രമണത്തിൽനിന്ന് മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനരീതിയുെട ബാഹ്യസ്ഥിതികെള

സംരക്ഷിയ്ക്കുവാനായി മുതലാളിവർഗ്ഗം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന മാത്രമാണ

ത്. ഇന്നെത്ത ഭരണകൂടം-അതിെന്റ രൂപെമന്തായാലും—ഒരു മുതലാളിത്തയന്ത്ര

മാണ്; മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭരണയന്ത്രമാണ്; രാജ്യത്തിെല മൂലധനത്തിെന്റ

ആദർശമൂർത്തീകരണമാണത്. ഉൽപ്പാദനശക്തികെള അധികമധികം സ്വായ

ത്തമാക്കുന്നേതാെടാപ്പം അത് അധികമധികം ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യാൻ തുട

ങ്ങുന്നു. കൂലിേവലക്കാർ അേപ്പാഴും കൂലിേവലക്കാർ തെന്ന-അതായത് സ്വത്തില്ലാ

ത്തവർ. മുതലാളിത്തബന്ധങ്ങൾഅേപ്പാഴും നിലനില്ക്കുന്നു. എന്നല്ല, അവ കൂടുതൽ

മുറുകുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, ഒരറ്റംവെര മുറുകുേമ്പാൾ അവെപാട്ടുന്നു.

ഉൽപ്പാദനശക്തികെള ഗവൺെമേന്റെറ്റടുക്കുന്നത് ഇന്നെത്ത സമുദായത്തിലുള്ള

അഭ്യന്തരസംഘട്ടന്നത്തിന്നു പരിഹാരമല്ല. എന്നാൽ ആ പരിഹാരത്തിെന്റ ഘട

കങ്ങളായിത്തീരുന്നസാേങ്കതിക പരിത:സ്ഥിതികൾഅതിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്”.

(േസാഷ്യലിസം-സാങ്കല്പികവും ശാസ്ത്രീയവും, േപജ് 70)

5 ഇന്ത്യൻമുതലാളിത്തത്തിെന്റ പുേരാഗമനസ്വഭാവവും പിന്തിരി

പ്പൻസ്വഭാവവും

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, േസ്റ്ററ്റുടമയിൽ ചില വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതു

െകാണ്ടുമാത്രം നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളിൽ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങെളാന്നു

മുണ്ടാകുന്നില്ല; മുതലാളിത്തമവസാനിയ്ക്കുന്നില്ല. ഇതു എന്തായാലും േസാഷ്യലിസ

മല്ല തീർച്ച. എങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിെല ഇന്നെത്തസാഹചര്യങ്ങളിൽ,

ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള വൻകിടവ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ രാജ്യത്തിെന്റ സാമ്പ

ത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുേരാഗതിെയ സഹായിയ്ക്കും. ബ്രിട്ടീഷുഭരണകാലത്ത്

തടഞ്ഞുനിർത്തെപ്പട്ടിരുന്ന ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തും.

അങ്ങിെന അത് ഭാവിയിൽ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങെളത്തെന്ന മാറ്റാൻ കരുത്തുള്ള

ശക്തികെള സൃഷ്ടിച്ചുവിടും. സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തികവളർച്ചയുെട അടിസ്ഥാ

നമുറപ്പിയ്ക്കും. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ഈ മുതലാളിത്തം ബ്രിട്ടീഷുേകാളണി
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േമധാവിത്വത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾെക്കതിരായ മുതലാളിത്തമാണ്. പാശ്വാത്യമു

തലാളിത്തരാഷ്ട്രങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുെകട്ടുകൾ അവസാനിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതു

ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, മുതലാളിത്തരാഷ്ട്രങ്ങളുമായി മാത്രമല്ല, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്ര

ങ്ങളുമായും സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾപുലർത്താൻ ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റ് തയ്യാറായി

ട്ടുണ്ട്. ഇതു തീർച്ചയായും സാമ്രാജ്യേമധാവികളുെട കുത്തകനയത്തിെന്നതിരാണ്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ളമുതലാളിത്തംസാ

മ്രാജ്യമുതലാളിത്തത്തിെന്നതിരായി ഇന്ത്യയുെട താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ

സഹായിയ്ക്കുന്ന മുതലാളിത്തമാണ്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് െപാതുേമഖലയിൽ

വൻകിടവ്യവസായങ്ങൽ സ്ഥാപിയ്ക്കുക എന്ന നയെത്ത ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജന

ങ്ങൾ പിന്താങ്ങുന്നത്.

ഇന്ത്യയിെല േദശീയമുതലാളിത്തംവിേദശീയമായസാമ്രാജ്യമുതലാളിത്തത്തി

െന്റ താല്പര്യങ്ങെള മാത്രമല്ല എതിർക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിെല െതാഴിലാളികളുേടയും

അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മറ്റുബഹുജനങ്ങളുേടയും താല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായ ഒരു സാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥകൂടിയാണത്. വിേദശമുതലാളികളുെട പിടിയിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായ സാ

മ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനാഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന േകാൺഗ്രസ്സുഭരണാധികാരികൾ

ഇന്ത്യൻമുതലാളിത്തെത്ത, പ്രേത്യകിച്ചും ഇന്ത്യയിെല കുത്തകമുതലാളിത്തസ്ഥാപ

നങ്ങെള, ശക്തിെപ്പടുത്തുവാൻേവണ്ടി പലേപ്പാഴും ജനങ്ങൾെക്കതിരായ നിലപാടു

കെളടുക്കുന്നു.

അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങെളല്ലാം േദശസാൽക്കരിക്കണെമന്ന് കാൽനൂറ്റാ

ണ്ടുമുമ്പ് മുതൽക്കുതെന്ന ഇന്ത്യയുെട േദശീയ പ്രസ്ഥാനം ആവശ്യെപ്പട്ടുേപാന്നിട്ടു

ള്ളതാണ്. എന്നിട്ടും, െപാതുേമഖലയുെട വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കണെമന്നുതീരുമാനിയ്ക്ക

െപ്പട്ടതിന്നുേശഷവും, ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക്, കൽക്കരി തുടങ്ങിയ മർമ്മ പ്രധാനങ്ങളായ

െമൗലികവ്യവസായങ്ങൾേപാലും കുത്തകമുതലാളികളുെട സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥത

യ്ക്കു വിട്ടുെകാടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺെമന്റ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. കുത്തകമുതലാളി

കൾക്ക് സഹായധനങ്ങൾ നൽകിയും പലിശകൂടാെതേയാ ചുരുങ്ങിയ പലിശയ്ക്ക്

വമ്പിച്ച തുകകൾ കടംെകാടുത്തും അവരുൽപ്പാദിപ്പിയ്ക്കുന്ന ചരക്കുകൾ വില കയറ്റി

വില്ക്കാനനുവദിച്ചും അവരുെട െകാള്ളലാഭങ്ങൾക്ക് േപ്രാത്സാഹനം നൽകുകയാ

ണ് ഗവൺെമന്റു െചയ്യുന്നത്. ഈനയത്തിെന്റഫലമായി വൻകിടമുതലാളികളുെട

ലാഭം പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്ന് ഇരുമ്പ്-ഉരുക്കു

വ്യവസായത്തിെന്റ ലാഭം 1939-ൽ 100 എന്നഅടിസ്ഥാനത്തിൽ 1947-ൽ 86 ആയി

രുന്നത് 1955 ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും 388 ആയി വർദ്ധിച്ചു. കൽക്കരിയുെട സൂചകസംഖ്യ

200 ആയി. പ്രധാനെപ്പട്ട വ്യവസായങ്ങളുെട ശരാശരിലാഭത്തിെന്റ സൂചകസംഖ്യ

1939-ൽ 100 എന്നഅടിസ്ഥാനത്തിൽ 1947-ൽ 191 ഉം, 1955-ൽ 334 ഉംആണ്. (ഈ

േസ്റ്റാൺഎേക്കാണമിസ്റ്റ്, ക്വാർേട്ടർലി ബുള്ളറ്റിൻ, 1957 ഒേക്ടാബർ)

ഇേത അവസരത്തിൽ െതാഴിലാളികളുേടയും അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന മറ്റു ജനവിഭാഗ

ങ്ങളുേടയും യഥാർത്ഥവരുമാനം കുറയുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ

ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താത് ഇടിയുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. നികുതിഭാരം വർദ്ധിയ്ക്കു

കയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. നാട്ടുകാരുെട നികുതിഭാരം വർദ്ധിപ്പിച്ച്ഈടാക്കുന്നപണ

ത്തിെന്റ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം വൻകിടമുതലാളികെള ഏല്പിച്ചുെകാടുക്കുക എന്ന

വിചിത്രമായ ഒരു നയമാണ് ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റ് തുടർന്നുേപാന്നിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ത്യയിെല വൻകിട മുതലാളികളിൽ ചിലരും ചില വിേദശീയകുത്തകമുത

ലാളികളും തമ്മിൽ ഉറ്റ ബന്ധമാണ് . ഇന്ത്യയിെല പ്രധാനെപ്പട്ട പല വ്യവസായ
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സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ത്യൻമുതലാളികളുേടയും വിേദശീയമുതലാളികളുേടയും കൂട്ടുടമ

യിലാണ്. ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റിെന്റ മൂലധനമുള്ള ചില വൻകിട വ്യവസായ സ്ഥാ

പനങ്ങളിൽേപ്പാലും വിേദശീയകുത്തകക്കാർക്ക് നിർണ്ണായകമായസ്ഥാനങ്ങളനു

വദിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടുെകട്ടുകളും പരസ്പരബന്ധങ്ങളും കാരണം, സ്വതന്ത്രമായ

സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ എത്രതെന്ന ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, വി

േദശീയ മൂലധനത്തിെന്നതിരായി ഒരുറച്ച നിലപാെടടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധി

കാരികൾക്കു സാധിയ്ക്കുന്നില്ല. നമ്മുെട ചായേത്താട്ടങ്ങളും റബ്ബർേതാട്ടങ്ങളും ഖനി

കളും എൻജിനീയറിങ്ങും ചണവ്യവസായവും കപ്പൽ വ്യവസായങ്ങളും േബങ്കിങ്ങു

വ്യവസ്ഥയും വിേദശ വ്യാപാരവും മറ്റും മുമ്പുതെന്നബ്രിട്ടീഷുമുതലാളികളുെട പിടിയി

ലാണ്. ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിെന്റ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഈ

വിേദശീയ േമധാവിത്വം നീക്കം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, പുതിയ രീതിയിലുള്ള

ചൂഷണങ്ങൾക്കുപുതിയ മൂലധനംക്ഷണിയ്ക്കെപ്പടുകകൂടി െചയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയിെല വൻകിട കുത്തകമുതലാളികൾക്ക് വിേദശീയ കുത്തകമുതലാ

ളികളുമായി മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽത്തെന്നയുള്ള വൻകിടക്കാരായ നാടുവാഴികളു

മായും ഉറ്റ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അതുെകാണ്ടാണ് അവർ നാടുവാഴിത്തപരമായ കാർ

ഷിക ബന്ധങ്ങളവസാനിപ്പിയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഉറച്ച നയങ്ങൾ �കെക്കാള്ളാത്തത്.

വാസ്തവത്തിൽ, ഉണ്ടികക്കാരുേടയും ജന്മികളുേടയും ചൂഷണത്തിൽ കിടന്നു ഞര

ങ്ങുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാെര േമാചിപ്പിയ്ക്കുകയും അവരുെട ക്രയശക്തി

വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്താൽ മാത്രേമ വ്യവസായങ്ങെള അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും

അഭ്യന്തരമാർക്കറ്റ് വികസിപ്പിയ്ക്കാനും കഴിയൂ. എന്നിട്ടും, ജന്മിസ്സമ്പ്രദായം ഉന്മൂലനം

െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ല. മടിച്ചു മടിച്ചുെകാണ്ടും ജന്മികൾക്ക് വമ്പിച്ചതുകകൾ പ്രതിഫലം

െകാടുത്തുെകാണ്ടുമുള്ള ചില കാർഷിക പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കു മാത്രേമ േകാൺഗ്രസ്സു

ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ.

6 ദ്വിമുഖപരിപാടി

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,�വരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞഒരുവിചിത്ര നയമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണാ

ധികാരികൾ�കെക്കാണ്ടിട്ടുള്ളത്,

1. ഒരു ഭാഗത്ത്, ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാ

നുംസ്വതന്ത്രമായ ഒരുസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥെകട്ടിപ്പടുക്കാനുംേവണ്ടിഅവർ

വിേദശമൂലധനത്തിെന്നതിരായി പല നടപടികളുെമടുക്കുന്നു. അേതസമയ

ത്തുതെന്ന, മറുഭാഗത്ത്, വിേദശമൂലധനത്തിെന്റ ചൂഷണം നിലനിർത്തുന്നു.

2. ഒരു ഭാഗത്ത്, വളർന്നുവരുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയുമായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ

ബന്ധങ്ങൾസ്ഥാപിയ്ക്കുന്നു; മറുഭാഗത്ത്, തകർന്നുവരുന്ന മുതലാളിത്തേച്ചരിയു

മായുള്ളബന്ധങ്ങളും കൂട്ടുെകട്ടുകളും നിലനിർത്തിേപ്പാരുന്നു.

3. ഒരു ഭാഗത്ത്, അഭ്യന്തരമാർക്കറ്റു വികസിപ്പിയ്ക്കാനും അങ്ങിെന പഞ്ചവത്സര

പദ്ധതിെയ വിജയിപ്പിയ്ക്കാനുംേവണ്ടി നാടുവാഴിേമധാവികൾെക്കതിരായ പല

നടപടികളുെമടുക്കുന്നു; മറുഭാഗത്ത്, നാടുവാഴിത്തപരമായ കാർഷികബന്ധ

ങ്ങൾനിലനിർത്തുന്നു.

4. ഒരു ഭാഗത്ത്, അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങൾ വളർത്തിെക്കാണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ

സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നു; മറുഭാഗത്ത്, അടിസ്ഥാന
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വ്യവസായങ്ങളിൽേപ്പാലും സ്വകാര്യമുതലാളികൾക്കു േപ്രാത്സാഹനം നൽകു

ന്നു.

5. ഒരു ഭാഗത്ത് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിെയ വിജയിപ്പിയ്ക്കാൻ കിണഞ്ഞുപരിശ്രമിയ്ക്കു

ന്നു; മറുഭാഗത്ത്, ആ പരിശ്രമങ്ങെളത്തെന്ന തകിടം മറിയ്ക്കാനുതകുന്ന നയ

ങ്ങൾ�കെക്കാള്ളുന്നു.

ഈ �വരുദ്ധ്യങ്ങളുെട ഫലമായി, നമ്മുെട സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ വിേദ

ശമുതലാളികേളയും നാടുവാഴികളുേടയും ആധിപത്യം ഇേപ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്നു.

ഈആധിപത്യമവസാനിപ്പിയ്ക്കാെത ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യമുറപ്പിയ്ക്കുവാനും േദശീയ

പുനർനിർമ്മാണപരിപാടികെള വിജയിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പ

ത്തിക വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനും അങ്ങിെന േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കാനാവശ്യ

മായ സാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിയ്ക്കാനും സാധിയ്ക്കുകയില്ല.

അതുെകാണ്ട്, ഇന്ത്യയിെല െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിേന്റയും േസാഷ്യലിസത്തി

ന്നുേവണ്ടിനിലെക്കാള്ളുന്നമെറ്റല്ലാവരുേടയുംഇന്നെത്തഅടിയന്തരകടമഇന്ത്യൻ

മുതലാളിത്തത്തിെന്റഈദ്വിമുഖനയെത്തസമർത്ഥമായി േനരിട്ടുെകാണ്ട്സാമൂഹ്യ

വളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തുകഎന്നതാണ്.

ഒരു ഭാഗത്ത്, അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചെയ ഊന്നിെക്കാണ്ടു

ള്ളവ്യവസായവൽക്കരണം, മർമ്മപ്രധാനങ്ങളായ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ

േസ്റ്ററ്റുടമയിലാക്കൽ, െതാഴിൽ സൗകര്യങ്ങെള വികസിപ്പിയ്ക്കൽ, കാർഷികപരിഷ്ക

രണം, മുതലായവെയസ്സംബന്ധിച്ച ഗവൺെമെന്റടുക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികേളയും,

അവഎത്രതെന്നപരിമിതമായാൽേപ്പാലും, വിജയിപ്പിയ്ക്കാനും ശക്തിെപ്പടുത്താനും

കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാനുംേവണ്ടി മുതലാളികളുൾെപ്പെടയുള്ളഎല്ലാ ജനങ്ങേളയും

േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തുകയും ഇത്തരംപുേരാഗമനപ്രവണതകൾെക്കതിരായി തല

യുയർത്തുന്ന എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികേളയും എതിർത്തു േതാല്പിയ്ക്കുകയും െച

യ്യുക;അേതസമയത്തുതെന്നമറുഭാഗത്ത്, വിേദശമൂലധനത്തിേന്റയും നാടൻകുത്ത

കമുതലാളികളുേടയും ലാഭെക്കാള്ളകൾക്ക് േപ്രാത്സാഹനം നൽകുകയും ബ്രിട്ടീഷു

വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങെള േദശസാൽക്കരിയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിയ്ക്കുകയും അടിയന്തിര

വും െമൗലികവും ഭൂരിപരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്താൻ കൂട്ടാക്കാതിരിയ്ക്കുകയും

അങ്ങിെനഅർദ്ധനാടുവാഴിത്തപരമായസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെള നിലനിർത്തിെക്കാ

ണ്ട് ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താത് ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുകയും െചയ്യുന്ന ഭരണാധികാരികളുെട

എല്ലാ നടപടികേളയും വിട്ടുവീഴ്ചകൂടാെതഎതിർക്കുക.

ഒരു ഭാഗത്ത് സമാധാനത്തിന്നും സാമ്പത്തികപുേരാഗതിയ്ക്കും സഹായകര

മായഏറ്റവും െചറിയ കാൽെവയ്പ്പുകെളേപ്പാലും ശക്തിെപ്പടുത്തുക;

മറുഭാഗത്ത്, നമ്മുെട സാമ്പത്തികജീവിതത്തിൽ വിേദശമൂലധനത്തിന്നും നാ

ടൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കുമുള്ളേമധാവിത്വപദവിെയപടിപടിയായിതട്ടിനീക്കു

കയും േദശീയ പുനർനിർമ്മാണത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ള ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വമുറപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.

ഇതുമാത്രമാണ് േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാനാവശ്യമായ സാഹചര്യ

ങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാനുള്ള വഴി. പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർെക്കതിരായ

ജനങ്ങളുെട േയാജിച്ച പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിലൂെടയും സമരങ്ങളിലൂെടയും മാത്രേമ ഈ

അടിയന്തര കടമ നിർവ്വഹിയ്ക്കാൻ കഴിയൂ.

സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികരംഗങ്ങളിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വം െകട്ടി

പ്പടുക്കാനുള്ളസമരം ഭരണകൂടെത്തമാറ്റാനുള്ളസമരവുമായിഅവിഭാജ്യമാംവിധം
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ബന്ധെപ്പട്ടാണിരിയ്ക്കുന്നത്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, നിലവിലുള്ള ഭരണയന്ത്രംസാമൂ

ഹ്യസാമ്പത്തികരംഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻമുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ

െള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപകരണം മാത്രമാണ്. േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്ക

ണെമങ്കിൽ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുെട ഭരണകൂടത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് േസാഷ്യലി

സ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുേടതായ ഒരു ഭരണകൂടംസ്ഥാപിയ്ക്കണം; എന്നുെവച്ചാൽ, ന്യൂനപക്ഷ

ക്കാരായമുതലാളികളുെട ഭരണമവസാനിപ്പിച്ച് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വ

ത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷഭരണം നടപ്പിൽ വരുത്തണം.

7 ഇരുമ്പു ചട്ടക്കൂട്

ബ്രിട്ടനിെലപ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മി. േലായിസ് േജാർജ്ജ് 1922ആഗസ്ത് 2-ാം നു

േകാമൻസ്സഭയിൽ െചയ്തഒരുപ്രസംഗത്തിൽഇങ്ങിെനപ്രസ്താവിയ്ക്കുകയുണ്ടായി:

“ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷുസിവിൽ സർവ്വീസിെന്റ സഹായവും േനതൃത്വവും കൂടാെത നില

നില്ക്കാൻ കഴിയുന്ന യാെതാരു കാലഘട്ടേത്തയും എനിയ്ക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല.

മുഴുവൻ ഭരണ വ്യവസ്ഥയുേടയും ഇരുമ്പുചട്ടക്കൂടാണത്”.

1935-ൽ ബ്രിട്ടീഷുപാർലിെമണ്ട് ഇന്ത്യെയ്ക്കാരു ഭരണഘടന പാസ്സാക്കിത്തന്നു.

ആ ഭരണഘടനയുെട പിതാവായറിയെപ്പടുന്ന മി. സ്റ്റാൻലി ബാൾഡ് വിൻ 1935

െഫബ്രുവരി 5-ാം നു െചയ്തു േറഡിേയാപ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി:

“ഇന്ത്യക്കാരായ മന്ത്രിമാർ നമ്മളുേദ്ദശിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാൻ േവണ്ടിയാ

ണ് രാഷ്ട്രീയാധികാരം പ്രേയാഗിേയ്ക്കണ്ടത്. അവെരെക്കാണ്ട്അങ്ങിെന െചയ്യിയ്ക്കുക

എന്നതാണ് നമ്മുെട �വസേറായിയുേടയും ഗവർണ്ണർമാരുേടയും അവരുെട കീ

ഴിൽ േസ്റ്ററ്റ് സിക്രട്ടറിയാൽ റിക്രൂട്ടുെചയ്യെപ്പട്ട് പാർലിെമണ്ടിനാൽ സംരക്ഷിയ്ക്കെപ്പ

ടുന്ന സർവ്വീസുകളുേടയും കടമ. ഈ കടമ നിറേവറ്റാനാവശ്യമായ ഉപാധികളും

സുരക്ഷിതമാണ്”.

സർവ്വീസുകളുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണഘടനയുെട ഈ ഇരുമ്പു ചട്ടക്കൂട്ടി

െന്റ സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷു സാമ്രാജ്യവാദികൾ ഇന്ത്യയുെട സ്വാത

ന്ത്ര്യസമരങ്ങെള ഇടിച്ചമർത്തുകയും ഇന്ത്യെയ പിന്നണിയിലുള്ള ഒരു കാർഷികരാ

ജ്യമാക്കി നിലനിർത്തിെക്കാണ്ട് ചൂഷണം െചയ്യുകയും െചയ്തുേപാന്നത്.

പേക്ഷ, നാല്പതുേകാടി ജനങ്ങളുെട സംഘടിതമായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങേളയും സമ

രങ്ങേളയുംഎെന്നേന്നയ്ക്കുമായി തടഞ്ഞുനിർത്താൻസാധിച്ചില്ല. 1947ആഗസ്റ്റ് 15-ാം

നു ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി. 1950-ൽ സ്വതേന്ത്ര്യന്ത്യയുെട റിപ്പബ്ളിക്കൻ ഭരണഘടന

നടപ്പിൽവന്നു. ബ്രിട്ടീഷു �വസേറായിയും ബ്രിട്ടിഷുഗവർണ്ണർമാരും േപായി. ബ്രി

ട്ടീഷുസിവിൽസർവ്വീസുേപായി. ബ്രിട്ടീഷുപാർലിെമണ്ടിെന്റപരമാധികാരം േപായി.

പ്രായപൂർത്തി േവാട്ടവകാശം വന്നു. ജനങ്ങളുെട പരമാധികാരം അംഗീകരിയ്ക്കെപ്പ

ട്ടു. ഇന്ത്യയുെട പിേന്നാക്കനിലയവസാനിപ്പിയ്ക്കാനും വ്യവസായവൽക്കരണം, കാർ

ഷികപരിഷ്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്ക്കാരം മുതലായവയിലൂെടസുശക്തമായഒരുസ്വ

തന്ത്രസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥെകട്ടിപ്പടുക്കാനുമുള്ളപുതിയസാഹചര്യങ്ങളുളവായി.

എന്നിട്ടും, ഇരുമ്പുചട്ടക്കൂടിനു മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട സ്ഥാപിതതാ

ല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻേവണ്ടി സൃഷ്ടിയ്ക്കെപ്പട്ട അേത ഭരണയന്ത്രം, പറയത്ത

ക്ക യാെതാരു മാറ്റവും കൂടാെത, അധികാര�ക്കമാറ്റത്തിനുേശഷവും നിലനിന്നു

േപാന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് �വസേറായിയുെട സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡണ്ട്, ബ്രിട്ടീ

ഷ് ഗവർണ്ണർമാരുെട സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യക്കാരായ ഗവർണ്ണർമാർ, ബ്രിട്ടീഷ്സർവ്വീ
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സുകാരുെട സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യക്കാരായ സർവ്വീസുകാർ-ചട്ടക്കൂട് പഴയതുതെന്ന.

ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വപരമായ പഴയ ഭരണസമ്പ്രദായം, പഴയ ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റു

കൾ, പഴയ ഫയലുകളും പഴയ േനാട്ടുകുറിയ്ക്കലുകളും പഴയ റൂളുകളും പഴയ വഴക്ക

ങ്ങളും പഴയ മേനാഭാവങ്ങളും—എല്ലാം പഴയപടിതെന്ന. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ

1947 ആഗസ്റ്റിെല അധികാര�ക്കമാറ്റത്തിെന്റ ഫലമായി പഴയ വർഗ്ഗങ്ങളുെട

സ്ഥാനത്ത് പുതിയ വർഗ്ഗങ്ങൾ അധികാരത്തിേലറിയേപ്പാൾ പഴയ ഭരണകൂടം

തട്ടിത്തകർക്കെപ്പടുകേയാ പുതിെയാരു ഭരണകൂടം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്തില്ല.

ബ്രിട്ടീേഷ്മധാവികളുെട താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിച്ച പഴയ ഭരണകൂടം അേതപടി

നിലനിർത്തെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. പേക്ഷ, ക്രമത്തിൽ പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതി

കെള േനരിടാൻ പഴയ ഭരണകൂടത്തിന്നു സാദ്ധ്യമല്ല എന്നു വ്യക്തമായി. പഴയ

ഭരണകൂടത്തിെന്റ രൂപത്തിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിേയ മതിയാവൂ

എന്നായി. ഇതിനകംതെന്ന പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ഇേപ്പാഴും

ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. ഭരണകൂടത്തിെന്റ രൂപം പഴയപടി നിലനിൽക്കു

ന്നുെവങ്കിലും അതിെന്റ ഉള്ളടക്കത്തിൽ സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കു

ന്നു.

പത്തുെകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുവേരയും ഭരണാധികാരെമന്നാൽ, സാധാരണ

ക്കാരായ ജനങ്ങെളസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം, േപാലീസും അംശം ഉേദ്യാഗസ്ഥനും

എന്നർത്ഥമായിരുന്നു. ഇന്നുസ്ഥിതി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയേബാധം

മുെമ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വർദ്ധിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി പ്രക

ടിപ്പിയ്ക്കാനും അവകാശങ്ങൾ േനടാനുമുള്ള പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവരുെട മുമ്പിൽ

െവട്ടിത്തുറക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രായപൂർത്തിേവാട്ടവകാശം, തിരെഞ്ഞടുപ്പ്, േട്രഡ്യൂ

ണിയൻ, പത്രങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ-ഇന്ത്യയുെട മാനസികമണ്ഡലത്തിലാെക

വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വന്നുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്.

ഭരണയന്ത്രത്തിെന്റ സ്ഥിതിേയാ? പണ്ടെത്തേപ്പാെല ഇടിയ്ക്കുന്ന േപാലീസ്സി

െനെക്കാണ്ടും നികുതി പിരിയ്ക്കുന്ന അംശം ഉേദ്യാഗസ്ഥെനെക്കാണ്ടും മാത്രം ഇന്നു

ഭരിയ്ക്കാൻ വയ്യാ. േക്ഷമരാഷ്ട്രം, േസാഷ്യലിസം-ഇതാണ് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട്. വ്യവ

സായം, കൃഷി, കച്ചവടം, ശാസ്ത്രഗേവഷണം, സാഹിത്യം, കല, ഭവനനിർമ്മാണം,

എന്നിങ്ങിെന പുതിയ പല രംഗങ്ങളിലും ഗവൺെമന്റ് �കെവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരി

യ്ക്കുന്നു. ഈആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ളപുതിയസംഘടനകളുംഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുക

ളും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും സൃഷ്ടിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

8 ഭരണയന്ത്രെത്തജനാധിപത്യവൽക്കരിയ്ക്കുക

എന്നിട്ടും, ജനങ്ങളുമായും പുതിയപരിതഃസ്ഥിതികളുമായും പറയത്തക്കബന്ധെമാ

ന്നുമില്ലാത്ത പഴയ ചട്ടക്കൂടു നിലനില്ക്കുന്നു. പഴയ റൂളുകളും പഴയ വഴക്കങ്ങളും ഫയ

ലുകളിൽ േനാട്ടുകുറിയ്ക്കുന്ന പഴയ ചുവപ്പുനാടയും ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല. ഇതിെലാരു

െപാരുത്തേക്കടുെണ്ടന്നും പുതിയ ഉള്ളടക്കത്തിന് പുതിയ ചട്ടക്കൂടു േവണെമന്നും

ഭരണാധികാരികൾക്കുതെന്ന േബാധ്യമാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഉേദ്യാ

ഗസ്ഥേമധാവിത്വപരമായ ഭരണയന്ത്രം അപര്യാപ്തമാെണന്നും കാര്യക്ഷമമായും

േവഗത്തിലും കാര്യങ്ങൾ നടത്താേനാ ജനങ്ങളുെട ആശയാഭിലാഷങ്ങൾക്കു രൂ

പം െകാടുക്കാേനാ അതു പറ്റുകയിെല്ലന്നും വ്യക്തമാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ,

േപാംവഴിെയന്താണ്? ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ കാലത്തിന്നനുസരിച്ച് മാറണെമന്നും



124 അദ്ധ്യായം 17. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ളഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം

ജനങ്ങളുെട യജമാനന്മാെരേപ്പാെലയല്ല, ദാസന്മാെരേപ്പാെലയാണ്, അവർ െപ

രുമാേറണ്ടെതന്നും ജനങ്ങളുമായി അവർ ബന്ധം പുലർത്തണെമന്നും മറ്റും പ്രധാ

നമന്ത്രിയും മറ്റു േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാരും കൂെടക്കൂെട ഉൽേബാധിപ്പിയ്ക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇെതാരു ഹൃദയപരിവർത്തനത്തിെന്റ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, ഇരുമ്പുചട്ടക്കൂടി

െന്റപ്രശ്നം കൂടിയാണ്. ജനങ്ങേളാട് ഭരണയന്ത്രംഎങ്ങിെന െപരുമാറണെമന്നത്

പ്രശ്നത്തിെന്റ ഒരു വശം മാത്രമാണ്. കൂടുതൽ പ്രധാനമായ വശം ഭരണനിർവ്വഹ

ണത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എത്രേത്താളം പങ്കുണ്ടാവണെമന്നതാണ്.

ഇന്നെത്ത ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽഅഞ്ചുെകാല്ലത്തിെലാരിയ്ക്കൽ േവാട്ടു േരഖെപ്പ

ടുത്താൻ ജനങ്ങൾക്കധികാരമുണ്ട്. ഏതുസ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്, അെല്ലങ്കിൽ ഏതു

പാർട്ടിയാണ്, ജയിേയ്ക്കണ്ടത് എന്നുതീരുമാനിയ്ക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണ്. അതുെകാണ്ട്

തിരെഞ്ഞടുപ്പുകാലത്ത് ജനങ്ങളാണ് രാജാക്കന്മാർ. ഏതു ഗവൺെമന്റിേനക്കാളും

ഏതു പാർട്ടിേയക്കാളുമധികം ശക്തിയുള്ളവരാണവർ. തിരെഞ്ഞടുപ്പു കഴിഞ്ഞാ

േലാ, അവർ വീണ്ടും ഭരണയന്ത്രത്തിെന്റ അടിമകളായി മാറുന്നു. എല്ലാ അധികാ

രങ്ങളും ഒരു പിടി മന്ത്രിമാരുേടയും ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റു തലവന്മാരുേടയും �കയിൽ

േകന്ദ്രീകരിയ്ക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു പിെന്ന യാെതാരധികാരവുമിേല്ല? ഉവ്വ്, മന്ത്രി

മാർക്ക് ഹർജികളും െമേമ്മാറാണ്ടങ്ങളും െകാടുക്കാം; ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി

പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ കൂട്ടാം; സമരങ്ങൾേപാലും നടത്താം. പേക്ഷ, ഭരണനിർവ്വഹ

ണത്തിൽ അവർക്ക് പെങ്കാന്നുമില്ല. അഞ്ചുെകാല്ലങ്ങൾക്കു േശഷം പുതിെയാരു

തിരെഞ്ഞടുപ്പുണ്ടാകുന്നതുവെര ഇതുെകാെണ്ടാെക്ക തൃപ്തിെപ്പടണം. അേപ്പാൾ,

സർവ്വപ്രധാനമായ പ്രശ്നം ഇന്നെത്ത ഭരണയന്ത്രെത്ത കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപര

മാക്കുന്നെതങ്ങിെനെയന്നതാണ്; അടിമുതൽ മുടിവെര, ഭരണനിർവ്വഹണത്തിെന്റ

ഓേരാ പടവിലും, ജനങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ നിയന്ത്രണവും കൂടുതൽ അധികാരവും

നൽകുന്നെതങ്ങിെനെയന്നതാണ്; മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ

ജനങ്ങെള കൂടുതൽ പെങ്കടുപ്പിേയ്ക്കണ്ടെതങ്ങിെനെയന്നതാണ്.

ഇതു സാധിയ്ക്കണെമങ്കിൽ േകന്ദ്രീകൃതവും മുരടിച്ചതുമായ ഇന്നെത്തബ്യൂേറാക്ര

സിയുെട ചട്ടക്കൂട്ടിൽ മൗലികമായ ചില മാറ്റങ്ങൾവരുത്തിേയ മതിയാവൂ. വിേകന്ദ്രീ

കരണമായിരിയ്ക്കണംആ മാറ്റങ്ങളുെട സത്ത്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിേകന്ദ്രീകര

ണത്തിലൂെട മാത്രേമ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം പ്രാേയാഗികമാവൂ.

അധികാരവിേകന്ദ്രീകരണെമന്നുെവച്ചാൽ മന്ത്രിമാരുേടയും ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുക

ളുേടയും�കയിൽ േകന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളഅധികാരങ്ങളുേടയും കഴിവുകളുേടയുംപ്രവർ

ത്തനങ്ങളുേടയും പ്രധാനഭാഗം വിേല്ലജുകളിേലയ്ക്കും ജില്ലകളിേലയ്ക്കും മാറ്റുക എന്നു

മാത്രമല്ലഅർത്ഥം. പ്രസിഡന്റും ഗവർണ്ണരുംമുതൽഐ.എ.എസ്.ഉേദ്യാഗസ്ഥനും

അംശം ഉേദ്യാഗസ്ഥനുംവെരയുള്ള എല്ലാ ഭരണേമധാവികളുേടയും അധികാരങ്ങ

െള തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുെട തീരുമാനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണ

ങ്ങൾക്കും വിേധയമാക്കുക എന്നു കൂടിയാണ്. ഈ പ്രശ്നെത്ത ധീരമായി േനരിട്ടു

െകാണ്ട് ജനാധിപത്യെത്തകൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും വിപുലീകരിയ്ക്കുകയും െച

യ്യുന്നതിനുപകരം േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട േസച്ഛാധിപത്യ

െത്തപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചുനടക്കുകയാണ്?

വാസ്തവത്തിൽ, സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനങ്ങളുെട കാര്യത്തിെല

ന്നേപാെലത്തെന്ന ഭരണനിർവ്വഹണെത്ത ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുന്നതിലും

പിന്തിരിപ്പൻ താല്പര്യങ്ങളുമായി സന്ധി െചയ്യുകഎന്നനയമാണ് േകാൺഗ്രസ്സുേന
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തൃത്വം തുടർന്നുവരുന്നത്. േകാൺഗ്രസ്സുേനതൃത്വത്തിെന്റ ഈ സന്ധിനയത്തിെന്ന

തിരായി േപാരാടാെത ജനാധിപത്യെത്തശക്തിെപ്പടുത്താൻ കഴിയില്ല.

9 ബൂർഷ്വാഭരണകൂടത്തിൽനിന്ന് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിേല

യ്ക്ക്

ഇന്നെത്ത ഭരണഘടനയ്ക്കു വിേധയമായിെക്കാണ്ടുള്ള ജനാധിപത്യവൽക്കരണം

ഒരാരംഭം മാത്രമാണ്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ജനകീയപ്രസ്ഥാനം ശക്തിെപ്പടുക

യും വിേദശമുതലാളികൾ, നാടുവാഴികൾ, കുത്തകമുതലാളികൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാ

പിതതാല്പര്യങ്ങളുെട അടിത്തറ തകർക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നേതാടുകൂടി ഭരണഘ

ടനയിൽത്തെന്ന മാറ്റങ്ങളാവശ്യമായിവരും. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സ്വകാര്യസ്വ

ത്തുടമയ്ക്കു സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഭരണഘടനയുെട സ്ഥാനത്ത് ഉൽപ്പാദേനാപ

കരണങ്ങളുെട േമലുള്ള െപാതുവുടമാവകാശെത്ത കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഭര

ണഘടനയാവശ്യമായിത്തീരും. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്തസാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥയവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥസ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പടുേമ്പാൾ

മുതലാളിത്തഭരണകൂടമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ഭരണകൂടം ഉയർന്നു

വേന്ന മതിയാവൂ.

സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യരംഗങ്ങളിെലന്നേപാെല ഭരണനിർവ്വഹണത്തിലുമു

ണ്ടാേകണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നഈമൗലികങ്ങളായ പരിവർത്തനങ്ങളത്രയും സമാധാനപ

രവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട നടപ്പിൽ വരുത്താൻഇന്ത്യയിലിന്നു

സാദ്ധ്യതയുേണ്ടാ? തീർച്ചയായുമുണ്ട്, എന്തുെകാണ്ട്?

ഒന്നാമത്, സാർവ്വേദശീയപരിതഃസ്ഥിതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും

വളെരയധികം പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്രാജ്യേമധാവികളുെട സ്വാധീനശക്തി കു

റഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരികയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ്േചരിയുെട സ്വാധീനശക്തി കൂടികൂടിവരിക

യുമാണ് െചയ്യുന്നത്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ്േചരിയിെല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള

സാമ്പത്തിക-സാംസ്കാരിബന്ധങ്ങൾഅധികമധികം ശക്തിെപ്പട്ടുവരികയാണ്.

രണ്ടാമത്, േസാഷ്യലിസെമന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിെല ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാ

രായ ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള വളെരയധികം ആകർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ

യിെല ഭരണാധികാരിപ്പാർട്ടിയായ േകാൺഗ്രസ്സുേപാലും തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം േസാ

ഷ്യലിസമാെണന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. േകാൺഗ്രസ്സുെമമ്പർമാരുൾപ്പെട

യുള്ളജനങ്ങളുെട മേനാഭാവത്തിലുണ്ടായ മാറ്റെത്തയാണിത് െവളിെപ്പടുത്തുന്നത്.

ഈസ്ഥിതിഗതികളിൽസാമ്രാജ്യത്വ-ഫ്യൂഡൽഅവശിഷ്ടങ്ങെള തുടച്ചുനീക്കിെക്കാ

ണ്ട് േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാൻേവണ്ടി ജനങ്ങെളയാെക േയാജിപ്പിച്ചണി

നിരത്താനുള്ളസാധ്യത മുെമ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൂന്നാമത്, സാമ്രാജ്യത്വഭരണത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങെളേന്നാണം ജനാധിപ

ത്യവിരുദ്ധമായ പലസ്ഥാപനങ്ങളും നിയമങ്ങളും മറ്റും നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും,

േകാൺഗ്രസ്സുഭരണംതെന്ന പലേപ്പാഴും േസ്വച്ഛാധിപത്യപരവും ജനാധിപത്യവി

രുദ്ധവുമായ നടപടികൾ �കെക്കാള്ളുന്നുെണ്ടങ്കിലും, െപാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ,

ജനാധിപത്യപരമായ ഒരന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ത്യയിലിന്നുള്ളത്. എന്നല്ല, ജനാധിപ

ത്യപരമായഈഅന്തരീക്ഷെത്തകൂടുതൽ വിപുലമാക്കാനുള്ളസാധ്യതകളുമുണ്ട്.

നാലാമത്, പഞ്ചായത്തു മുതൽ പാർലെമന്റുവെരയുള്ളസ്ഥാപനങ്ങളിേലക്ക്

പ്രായപൂർത്തിേവാട്ടവകാശേത്താടുകൂടിയ തിരെഞ്ഞടുപ്പുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ
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തിരെഞ്ഞടുപ്പുകളിെലല്ലാം ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു

മുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിേവാട്ടവകാശേത്തയും നിയമസഭകേളയും മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാർ

െക്കതിരായി തങ്ങളുെട സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കാനുള്ള ജന

ങ്ങളുെട േബാധം വളർന്നുവരികയാണ്.

ഈപരിതഃസ്ഥിതികെള ശരിയ്ക്കുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട്അഭ്യന്തരയുദ്ധംകൂടാെത,

ജനാധിപത്യപരമായി, പാർല്ലിെമണ്ടിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി സമാധാനപരമാ

യും അക്രമരഹിതമായും സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വത്തിേന്റയും ഫ്യൂഡലിസത്തിേന്റയും

എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങേളയും തുടച്ചുനീക്കാനും േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ട്

ജനങ്ങെള സുഖസംതൃപ്തവും ഭാസുരവുമായ ഒരു ഭാവിയിേലയ്ക്കു നയിക്കാനും സാധി

ക്കും.

ഈ മഹത്തായ ലക്ഷ്യം േനടാൻേവണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഈലക്ഷ്യം േനടിക്കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന,അതായത് ഇന്ത്യയിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന, ജനാധിപത്യത്തിെന്റ സ്ഥിതി

െയന്താവും? േസാഷ്യലിസ്റ്റുവ്യവസ്ഥയിൽ ജനാധിപത്യമുണ്ടാകുേമാ? അേതാ ചില

േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാരും ചില പി. എസ്. പി. േനതാക്കന്മാരും ഇമ്പാച്ചിേപ്പടി

കാണിക്കുന്നതുേപാെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി േസ്വച്ഛാധിപത്യം നടപ്പിൽവരുത്തു

േമാ?

ഒരിക്കലുമില്ല. എെന്തന്നാൽ, െലനിൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതുേപാെല, ബൂർ

ഷ്വാവ്യവസ്ഥയിലനുവദിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള പരിമിതമായ ജനാധിപത്യസ്വാതന്ത്രങ്ങെള

നശിപ്പിക്കാേനാ െവട്ടിക്കുറയ്ക്കാേനാ അല്ല, േനെരമറിച്ച്, കൂടുതൽ വിപുലവും യഥാർ

ത്ഥവുമാക്കാനാണ്, എന്നുെവച്ചാൽ, േസാഷ്യലിസ്റ്റു ജനാധിപത്യംസ്ഥാപിക്കാനാ

ണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി നിലെകാള്ളുന്നത്.

ഇരിയ്ക്കെട്ട, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി വിഭാവനം െചയ്യുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റുജനാധിപ

ത്യത്തിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിെയ്ക്കന്നേപാെലത്തെന്നമറ്റുപാർട്ടികൾക്കുംപ്രവർത്ത

നസ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിയ്ക്കെപ്പടുേമാ? തീർച്ചയായും. പേക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്: ആ പ്രവർത്തന

ങ്ങൾഭരണഘടനെയ്ക്കതിരാവാൻപാടില്ല; ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട െപാതുവുടമ

േയയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണേത്തയും കാത്തുരക്ഷിക്കാനും ശക്തിെപ്പടുത്താനു

മുള്ള േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണഘടനയ്ക്കു വിേധയമായിരിയ്ക്കണം.

റഷ്യയിൽബൂർഷ്വാ ഭരണകൂടെത്തപരിപൂർണ്ണമായുംതട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ടാ

ണ് ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം വിജയിച്ചത്. െചേക്കാേസ്ലാവാക്കിയ, റുേമനിയ, ബൾേഗ

രിയ മുതലായ കിഴക്കൻ യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ബൂർഷ്വാ ഭരണകൂടം ഒറ്റയടിക്ക്

തകർക്കെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. വിേദശീയേമധാവിത്വേത്തയും നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥേയ

യുംതുടച്ചുനീക്കിയതിന്നുേശഷം ഭരണകൂടത്തിെന്റരൂപത്തിലുംഘടനയിലുംപലമാ

റ്റങ്ങളും വരുത്തിെക്കാണ്ട് െമെല്ലെമെല്ലയാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റഅധികാ

രമുറപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടത്. �ചനയിലാെണങ്കിൽ റഷ്യയുേടതിൽനിന്നു മാത്രമല്ല, യൂേറാ

പ്യൻരാജ്യങ്ങളുേടതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളും മാർഗ്ഗങ്ങളുമാണ് സ്വീകരി

യ്ക്കെപ്പട്ടത്. ഭരണകൂടത്തിെന്റപഴയരൂപങ്ങേളയുംഘടനേയയുംബലംപ്രേയാഗിച്ച്

തച്ചുതകർക്കാെതതെന്ന അവയുെട ഉള്ളടക്കത്തിൽ പുതിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റ

ങ്ങൾവരുത്തിെക്കാണ്ട്ബൂർഷ്വാഭരണമവസാനിപ്പിച്ച് െതാഴിലാളികർഷകഭരണം

സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ കഴിയുെമന്നാണിെതല്ലാം കാണിയ്ക്കുന്നത്.
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ചരിത്രപരമായി േനാക്കുേമ്പാൾ, ബൂർഷ്വാഭരണയന്ത്രേത്താട് വ്യത്യസ്തങ്ങ

ളായ മൂന്നുസമീപനരീതികൾസ്വീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നുകാണാം:

ഒന്ന്: ബൂർഷ്വാഭരണകൂടെത്തബലാൽക്കാരമായി തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ട് െതാ

ഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കുക. ഇതാണ് പെത്താമ്പതാം നൂ

റ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിലും മാർക്സിസുകാർ അനു

വർത്തിച്ചുേപാന്നനയം.

രണ്ട്: ബൂർഷ്വാ ഭരണകൂടെത്ത ഉപേയാഗിക്കുക — ഇതാണ് മിതവാദികളും

അവസരവാദികളുമായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർ അനുവർത്തിച്ച

േപാന്ന നയം. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ പ്രതിനിധികൾ തിരെഞ്ഞടു

പ്പിലൂെട ഗവൺെമന്റു രൂപീകരിയ്ക്കുന്നതിനാണ് അവർ ജനാധിപത്യേസാ

ഷ്യലിസം എന്നു േപരിട്ടത്. ഇംഗ്ലണ്ടിെല േലബർപാർട്ടിയുെട നയം

ഇതിന്നുദാഹരണമാണ്.

മൂന്ന്: ബൂർഷ്വാ ഭരണകൂടെത്തസമാധാനപരമായിപടിപടിയായി മാറ്റിെക്കാണ്ട്

െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കുക — ഇതിന്നുള്ള സാധ്യതകളാ

ണ് രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായസംഭവവികാസങ്ങളിലൂ

െട െതളിഞ്ഞുവന്നിട്ടുള്ളത്.

10 ഇന്ത്യയുെട അടിയന്തിര കടമ

എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നെത്തഅടിയന്തരകടമ ബൂർഷ്വാഭരണെത്ത മാറ്റി െതാ

ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭരണകൂടം സ്ഥാപിയ്ക്കുക എന്നതല്ല. പിെന്നേയാ, സ്വതന്ത്ര

മായസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട വളർച്ചെയത്വരിതെപ്പടുത്താൻപറ്റിയതരത്തിൽ

ഭരണസമ്പ്രദായെത്ത കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമാക്കുക എന്നതാണ്. കാരണം,

ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിെല ഇന്നെത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനമായ �വരുദ്ധ്യം

െതാഴിലാളിമുതലാളി �വരുദ്ധ്യമല്ല ഇന്ത്യൻ ജനതയും െകാേളാണിയൽഅവശി

ഷ്ടങ്ങളും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യമാണ്. ഈ പ്രധാന �വരുദ്ധ്യെത്ത പരിഹരിച്ച

െകാണ്ടുമാത്രേമ െതാഴിലാളി മുതലാളി �വരുധ്യത്തിന്നു പരിഹാരം കാണാനും

േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിയ്ക്കാനും സാധിയ്ക്കുകയുള്ളൂ.

�ചനയിൽ കാൽനൂറ്റാേണ്ടാളം കാലം ഇടവിടാെത തുടർന്നുേപാന്ന അഭ്യ

ന്തരയുദ്ധങ്ങളിലൂെടയുംആയുധേമന്തിയകലാപത്തിലൂെടയുംസാമ്രാജ്യത്വഫ്യൂഡൽ

ബന്ധങ്ങെള തട്ടിത്തകർത്തതിന്നുേശഷമാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്ന് സമാധാ

നപരമായി ബൂർഷ്വാ സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പ

ടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയുെട സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,

സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനേത്താടുകൂടി നമ്മുെട സാമ്പത്തികസാമൂഹ്യരംഗങ്ങളിൽനിന്ന്

വിേദശമൂലധനത്തിേന്റയും നാടുവാഴിേമധാവിത്വത്തിേന്റയും പിടി പൂർണ്ണമായി തട്ടി

നീക്കെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. അതുെകാണ്ട് സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ

മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട െകാേളാണിയലിസത്തിേന്റയും നാടുവാഴിേമധാവിത്വത്തിേന്റയും

അവശിഷ്ടങ്ങെള തുടച്ചുനീക്കിെക്കാണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ

യുംഅതിന്നനുസൃതമായ ഭരണവ്യവസ്ഥയും െകട്ടിപ്പടുക്കുകഎന്നതാണ് ഇന്ത്യെയ

അഭിമുഖീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നം. സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയും അതിനനുസൃ

തമായ ഭരണവ്യവസ്ഥയും എത്രേത്താളം േവഗത്തിൽ െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുേമാ

അത്രേത്താളം േവഗത്തിലാണ് േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാൻസാധിയ്ക്കുക.
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ഈകടമ നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയണെമങ്കിൽഅടിയന്തരമായി താെഴ പറയു

ന്നകാര്യങ്ങളിേലയ്ക്ക് എല്ലാ ശ്രദ്ധേയയും തിരിച്ചുവിടണം:

ഒന്ന്: ജനാധിപത്യത്തിലും പുേരാഗതിയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുെടയിടയി

ലുള്ള അ�നക്യവും വിടവുകളും നികത്തുക. ഇന്ത്യയുെട േദശീയസാമ്പ

ത്തികവ്യവസ്ഥെയ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നതിനും സമാധാനേത്തയും സ്വാ

തന്ത്ര്യേത്തയും കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർ

ത്തുന്നതിന്നും േവണ്ടി ഏറ്റവും വിപുലമായ േദശീ�യക്യം െകട്ടിപ്പടുക്കുക.

രണ്ട്: രാജ്യത്തിെലമുഴുവൻജനങ്ങേളയും േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്താൻകഴിവുണ്ടാ

കത്തക്കവിധത്തിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റഐക്യം െകട്ടിപ്പടുക്കുക.

മൂന്ന്: രാജ്യത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കും ജനങ്ങളുെട ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ

വിപുലമായ ജനാധിപത്യാവശ്യങ്ങൾക്കും േവണ്ടിയുള്ള ബഹുജനപ്രസ്ഥാ

നങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും ബഹുജനപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിയ്ക്കുകയും

െചയ്യുക.

നാല്: സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികരംഗങ്ങളിലും ഭരണകാര്യങ്ങളിലും ബൂർഷ്വാസി നി

ലനിർത്തിേപ്പാരുന്ന േമധാവിത്വെത്ത പടിപടിയായി തട്ടിമാറ്റുകയും അതി

െന്റസ്ഥാനത്ത് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വമുറപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.

അഞ്ച്: ഈ അടിയന്തരകാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിയ്ക്കാൻേവണ്ടി മുൻ�കെയടുത്തു പ്ര

വർത്തിക്കുന്നകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിെയകൂടുതൽകൂടുതൽശക്തിെപ്പടുത്തുക.

കഴിഞ്ഞ െപാതുതിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കു േനടാൻ കഴിഞ്ഞവമ്പിച്ച

വിജയങ്ങൾഈകടമകൾവിജയകരമാംവിധം നിർവ്വഹിക്കാനുള്ളസാധ്യതകെള

അപൂർവ്വമാംവിധം വളർത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.
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ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു ഗണ്യമായ ശക്തിയായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

എന്ന് കഴിഞ്ഞ െപാതുതിരെഞ്ഞടുപ്പിെന്റ ഫലങ്ങൾ സംശയത്തിന്നിടയില്ലാത്ത

വിധം െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. പാർലിെമന്റിൽ ഒരു സുശക്തമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രതി

പക്ഷം രൂപവൽക്കരിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ േസ്റ്ററ്റ് നിയമസഭകളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിയുെട ശക്തി പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. േകരളത്തിലാെണങ്കിൽ കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു ഭൂരിപക്ഷകക്ഷിയായിത്തീരുകയും േസ്റ്ററ്റിെന്റ ഭരണേമെറ്റടുക്കു

കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

1 കാരണെമന്ത്?

േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കുണ്ടായ ഈ അഭൂതപൂർവ്വമായ വിജയത്തിന്നു

കാരണെമന്താണ്? േകരളത്തിെല പത്തു െകാല്ലക്കാലെത്ത േകാൺഗ്രസ്സുഭരണം

േമാശമായിരുന്നുെവന്നും അസംതൃപ്തരായ ജനങ്ങൾ ഒരു മാറ്റമാഗ്രഹിച്ചുെവന്നും

അതുെകാണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അധികാരത്തിൽ വന്നെതന്നും പ്രധാനമന്ത്രി

പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്റു പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. 1957 ജൂണിൽ െഹൽസിങ്കിയിൽെവച്ചു

പത്രപ്രതിനിധികേളാടു സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽഅേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:

“േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ജയിച്ചു എന്നു പറയുന്നതിലും ശരി േകാൺഗ്രസ്സ്

േതാറ്റുെവന്നു പറയുന്നതായിരിക്കും. അതാെണെന്റ അഭിപ്രായം. ഇതുവെര അവി

െട ഭരിച്ചിരുന്ന എെന്റ പാർട്ടിയുെട ഗവൺെമന്റിന്ന് അവരുെട ജനസ്വാധീനം

അേങ്ങയറ്റം നഷ്ടെപ്പട്ടു. അതുെകാണ്ട് ഇത് അവർെക്കതിരായ ഒരു േവാട്ടായിരു

ന്നു. അല്ലാെത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ലഭിച്ച േവാട്ടായിരുന്നില്ല”.

സത്യത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണിത്. േകരളത്തിെല േകാൺഗ്രസ്സിന്ന് ജന

സ്വാധീനംവളെരയധികംനഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നുംജനങ്ങൾഅവർെക്കതിരായി

േവാട്ടുേരഖെപ്പടുത്തി എന്നും പറയുന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, േകാൺഗ്രസ്സിെന്നതി

രായി പ്രജാേസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി, റവലൂഷണറി േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി തുടങ്ങിയ

മറ്റു ചില പാർട്ടികളും മത്സരിച്ചിരുന്നു. അവെയെയല്ലാം നിരാകരിച്ചുെകാണ്ടാണ്

േകരളത്തിെല േവാട്ടർമാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ ഭൂരിപക്ഷപാർട്ടിയാക്കി ഉയർ

ത്തിയത്. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ നയപരിപാടികളിലുള്ള അസംതൃപ്തി മാത്രമാണവർ
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പ്രകടിപ്പിച്ചെതങ്കിൽ മറ്റു പാർട്ടികൾക്കുകൂടി എതിരായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ വി

ജയിപ്പിച്ചെതന്തുെകാണ്ടാണ്? അേപ്പാൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കു ലഭിച്ച േവാട്ടുകൾ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയ്ക്കു ലഭിച്ച േവാട്ടുകളല്ല എന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. അവ തീർച്ച

യായും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കു ലഭിച്ച േവാട്ടുകൾതെന്നയാണ്.

വ്യാവസായികമായി മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകെള അേപക്ഷിച്ച് വളെരേയെറ പിന്നണിയി

ലുള്ള ഒരു േസ്റ്ററ്റാണ് േകരളം. ഒന്നര നൂററാണ്ടുകാലെത്ത ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിെന്റ

ഫലമായി ജനസാന്ദ്രത, െതാഴിലില്ലായ്മ, ഭക്ഷണക്കുഴപ്പം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ

എെന്തന്നില്ലാെത മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നു. േകരളത്തിെന്റ പിേന്നാക്ക നിലെയ അവസാ

നിപ്പിയ്ക്കാനുതകുന്നധീരമായ േദശീയ പുനർനിർമ്മാണപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരു

ത്താേനാ ജനങ്ങളുെട നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് െതെല്ലങ്കിലും പരിഹാരം കാണുവാ

േനാ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േകന്ദ്രേനതൃത്വത്തിന്നാകെട്ട േസ്റ്ററ്റു േനതൃത്വത്തിന്നാകെട്ട

സാധിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റു പല േസ്റ്ററ്റുകളിലും േകാൺഗ്രസ്സു േനതൃത്വത്തിന്ന് വ്യാവസായിക

മായ ഒരടിത്തറയുണ്ട്. വൻകിടക്കാരായ മുതലാളികൾ പലരും േകാൺഗ്രസ്സിന്നു

പിൻബലം നൽകുന്നു. എന്നാൽ േകരളത്തിൽ സുശക്തവും സമർത്ഥവുമായ ഒരു

മുതലാളിവർഗ്ഗമില്ല. അതുെകാണ്ട് േകാൺഗ്രസ്സുേനതൃത്വവും സ്വാഭാവികമായിത്ത

െന്ന ദുർബ്ബലമാണ്. പത്തുെകാല്ലക്കാലെത്ത ഭരണത്തിന്നിടയിൽ അവർ തങ്ങളു

െട െകാള്ളരുതായ്മയുംഅപ്രാപ്തിയും തികച്ചും െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. ഇതാണ്

ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ സ്വാധീനശക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുവരാനു

ള്ളകാരണം.

എന്നാൽ, േകാൺഗ്രസ്സുഭരണത്തിൽഅസംതൃപ്തരായ ജനങ്ങൾ മെറ്റാരു േന

തൃത്വത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിെയ ഉറ്റുേനാക്കിയെതന്തുെകാണ്ടാണ്? കാരണം

വ്യക്തമാണ്: കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലമായി േകരളത്തിെന്റ േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിലും

െതാഴിലാളി കർഷകബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരികരംഗങ്ങ

ളിലുെമല്ലാം ഏറ്റവും സജീവമായ പങ്കുവഹിച്ചവരുെട പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി. കഷ്ടപ്പാടുകെള വകെവയ്ക്കാെത, മർദ്ദനങ്ങെള കൂട്ടാക്കാെത, എല്ലാത്തരം

എതിർപ്പുകേളയും േനരിട്ടുെകാണ്ട് ജനങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പതറിച്ചകൂ

ടാെത േപാരാടിയ ഒരു പാർട്ടിയാണത്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് മേറ്റെതാരു

പാർട്ടിെയക്കാളുമധികം ജനസ്വാധീനം േനടാൻ പാർട്ടിയ്ക്കു സാധിച്ചത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയുെട പിന്നിൽ അണിനിരന്നുെകാണ്ട് േകാൺഗ്രസ്സുഭര

ണെത്ത എതിർത്തവെരല്ലാം മാർക്സിസം-െലനിനിസത്തിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവേരാ

പാർട്ടിയുെട ലക്ഷ്യെത്തപ്പറ്റിയും പരിപാടിെയപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി

യവേരാ ആെണന്ന് ഇപ്പറഞ്ഞതിന്നർത്ഥമില്ല. നെല്ലാരു ഭാഗം ജനങ്ങൾ മാർക്സി

സത്താലും കമ്മ്യൂണിസത്താലും ആകർഷിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നു തീർച്ചതെന്ന. രണ്ടാം

േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായസാർവ്വേദശീയസംഭവവികാസങ്ങളും േസാ

ഷ്യലിസ്റ്റ് േലാകത്തിനുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന വമ്പിച്ച വിജയങ്ങളും ജനങ്ങളുെട

മേനാഭാവത്തിൽ മാർക്സിസത്തിന്നും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്നുമനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ

വരുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതും ശരിയാണ്. എന്നിരിയ്ക്കിലും ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു േവാട്ടു െചയ്തത് അടിയന്തരമായി േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസ

വുംസ്ഥാപിച്ചുകിട്ടണെമന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടിയല്ല; പിെന്നേയാ, തങ്ങെള േനരിട്ടു

െകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന നാനാതരം വിഷമപ്രശ്നങ്ങളുെട പരിഹാരത്തിന്ന് ചില അടിയന്ത

രാശ്വാസനടപടികൾ �കെക്കാള്ളാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കു സാധിക്കുെമന്ന വി

ശ്വാസേത്താടുകൂടിയാണ്; കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗവൺ
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െമന്റിെന്റ അഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തെപ്പടുന്ന േദശീയ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തന

ങ്ങൾക്കു മാത്രേമ േകരളെത്തഇന്നഭിമുഖീകരിയ്ക്കുന്ന േദശീയവും ജനാധിപത്യപരവു

മായ കടമകൾ കൂടുതൽ േവഗത്തിലും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായും െചയ്തുതീർക്കാൻ

കഴിയൂ എന്ന േബാധേത്താടുകൂടിയാണ്.

2 അതിർത്തിവരമ്പുകൾ

ബാലട്ടുെപട്ടിയിലൂെട ജനാധിപത്യപരമായ തിരെഞ്ഞടുപ്പു വഴിയായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി േകരളക്കരയിൽ അധികാരം കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഇതു തീർച്ചയാ

യും വളെരയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവവികാസമാണ്. എന്നാൽ,

ഈ സംഭവവികാസെത്ത അതിശേയാക്തിപരമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട് േക

രളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയാണ് േലാകത്തിലാദ്യമായി തിരെഞ്ഞടുപ്പിലൂെട

ഭരണാധികാരംസ്ഥാപിച്ചത് എന്നും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമാ

യി േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി

െതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും മറ്റും പറയുന്നത് അസംബന്ധമായിരിക്കും.

േകരളം പരമാധികാരമുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല, വലിെയാരു രാജ്യത്തിെല െചറിെയാ

രു സംസ്ഥാനം മാത്രമാണ്. േകരളത്തിെല ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുെട

െപാതുജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയാെക േസാ

ഷ്യലിസത്തിന്നു തയ്യാറാവേത്തടേത്താളം കാലം േകരളത്തിൽ മാത്രമായി േസാ

ഷ്യലിസംസ്ഥാപിയ്ക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല. േകരളത്തിെന്റസാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ

പുേരാഗതി ഇന്ത്യയുെട െപാതുപുേരാഗതിയുെട ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയുെട

െപാതുസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിൽനിന്ന് അകന്നുനില്ക്കാനും ഒറ്റയ്ക്കു അഭിവൃദ്ധിെപ്പ

ടാനും േകരളത്തിന്ന് സാധിക്കുകയില്ല. േകരളമുൾെപ്പെടയുള്ള ഇന്ത്യയുെട േക

ന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണകൂടം ഇേപ്പാഴും േകാൺഗ്രസ്സ് േനതൃത്വത്തിെന്റ �കയിലാണ്.

വിേദശികളും നാടന്മാരുമായ വൻകിട മുതലാളികളുെട സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള

കാത്തുരക്ഷിക്കാനുറപ്പുനൽകുന്ന പല വകുപ്പുകളുമടങ്ങിയ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട്.

ആ ഭരണഘടനയുെട അതിർത്തിവരമ്പുകൾക്കുള്ളിലുള്ള തുച്ഛവും പരിമിതവുമായ

ചിലഅധികാരങ്ങൾമാത്രമാണ് േകരളത്തിെലകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുഗവൺെമന്റിനുള്ളത്.

ഇന്ത്യയുെട ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് യൂനിയൻ പ്രസിഡണ്ടിെന്റ പ്രതിനിധി

യായ ഗവർണ്ണരാണ് േസ്റ്ററ്റിെന്റ തലവൻ. അേദ്ദഹത്തിലാണ് േസ്റ്ററ്റിെന്റ നിർവ്വാഹ

കശക്തി മുഴുവൻ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. അേദ്ദഹം േനരിേട്ടാ തനിക്കുകീഴിലുള്ള

ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ മുേഖനേയാ ഭരണം നടത്തുന്നു.

ഒരു മന്ത്രിസഭയുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് ഗവർണ്ണർ ഭരണനിർവ്വഹ

ണം നടത്തുക. ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് ഗവർണ്ണെര സഹായിക്കാനും ഉപേദശി

ക്കാനുമുള്ള അധികാരേമ മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ളൂ. താെഴ െകാടുത്ത വകുപ്പുകൾ വായിച്ചു

േനാക്കുക:

“ഈ സംവിധാനത്തിേലാ ഇതിൻകീഴിേലാ സ്വന്തം അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് െചയ്യ

ണെമന്ന്ആവശ്യെപ്പട്ടിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങേളാ അവയിൽഏെതങ്കിലുേമാ ഒഴിെകയുള്ള

തെന്റ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ ഗവർണ്ണെര സഹായിക്കുകയും ഉപേദശി

ക്കുകയും െചയ്യുവാൻമുഖ്യമന്ത്രിതലവനായി ഒരുമന്ത്രിസഭഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(വകുപ്പ് 163-1)

“ഈ സംവിധാനത്തിേലാ ഇതിൻകീഴിേലാ ഏെതങ്കിലും കാര്യം ഗവർണ്ണർക്ക്

സ്വാഭിമതം അനുസരിച്ചു നടത്താവുന്നേതാ അല്ലാത്തേതാ എേന്നെതങ്കിലും തർ
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ക്കം ഉത്ഭവിച്ചാൽ, ഗവർണ്ണർ സ്വേമധയാ െചയ്യുന്ന തീരുമാനം ഒടുവിലേത്തയാ

യിരിക്കുന്നതും ഗവർണ്ണരാൽ െചയ്യെപ്പടുന്ന ഏെതങ്കിലും കാര്യത്തിെന്റ സാധുത,

അേദ്ദഹം സ്വേമധയാ െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നേതാ അല്ലേയാ എന്നകാരണത്തിേന്മൽ

േചാദ്യംെചയ്യെപ്പടരുതാത്തതുമാകുന്നു. (163-2)

“മുഖ്യമന്ത്രിെയ ഗവർണ്ണർ നിയമിേക്കണ്ടതും മറ്റു മന്ത്രിമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുെട ഉപേദ

ശത്തിേന്മൽ ഗവർണ്ണരാൽ നിയമിക്കെപ്പേടണ്ടതും മന്ത്രിമാർക്കു ഗവർണ്ണരുെട പ്ര

സാദപര്യന്തം ഉേദ്യാഗം വഹിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു”. (164-1)

ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നതിതാെണങ്കിലും സാധാരണ കാലങ്ങളിൽ നിയമ

നിർമ്മാണസഭേയാടുത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയുെട ഉപേദശങ്ങളും തീ

രുമാനങ്ങളും ഗവർണ്ണർ അനുസരിക്കണെമന്നതാണ് വഴക്കം. മന്ത്രിസഭയാകെട്ട,

തങ്ങളുൾെക്കാള്ളുന്നപാർട്ടിയുെട നയവും പരിപാടികളുമാണ് നടപ്പിൽ വരുത്തുക.

പേക്ഷ, മന്ത്രിസഭയുെടസ്വതന്ത്രമായപ്രവർത്തനങ്ങെളപലതരത്തിലുംതടസ്സെപ്പ

ടുത്താനുള്ളഅധികാരങ്ങൾ ഗവർണ്ണർക്കുണ്ട്. നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷപ്രകാരം

പാസ്സാക്കെപ്പടുന്നഏതുബില്ലും ഗവർണ്ണരുെട സമ്മതം കിട്ടിയതിന്നുേശഷം മാത്ര

േമനിയമമായിത്തീരൂ. ബിൽപുനരാേലാചനയ്ക്കു േവണ്ടിനിയമസഭയിേലക്കുതെന്ന

മടക്കി അയ്ക്കുവാേനാ രാഷ്ട്രപതിയുെട അഭിപ്രായത്തിന്നുേവണ്ടി േകന്ദ്രത്തിേലയ്ക്കയ

ക്കാേനാ ഗവർണ്ണർക്കധികാരമുണ്ട്.

േസ്റ്ററ്റിെന്റ അധികാരങ്ങൾ വളെര വളെര പരിമിതമാണ്. ഭരണഘടനയനു

സരിച്ച്, വിേദശനയം, രാജ്യരക്ഷ, നാവിക-�സനിക-�വമാനിക ബലങ്ങൾ,

രാജ്യതന്ത്രപരവും വാണിജ്യപരവും വ്യാപാര സംബന്ധവുമായ പ്രതിനിധിത്വങ്ങൾ,

െറയിൽേവ, തപാലും, കമ്പിയും, നാണയനിർമ്മാണം, വിേദശ വിനിമയം, വിേദശ

കടങ്ങൾ, ബാങ്കിങ്ങ്, വിേദശവ്യാപാരം, യൂണിയനിേലയും സംസ്ഥാനങ്ങളിേലയും

കണക്കുകളുെട പരിേശാധനതുടങ്ങിയപ്രധാനകാര്യങ്ങെളല്ലാം യൂനിയൻഗവൺ

െമന്റിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. െപാതുജനാേരാഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, മത്സ്യംപിടു

ത്തം, മരാമത്ത്, പ്രാേദശിക സ്വയം ഭരണം, ഭൂവുടമബന്ധം, വനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ

താരതേമ്യന അപ്രധാനങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വിട്ടുെകാ

ടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

ആേരാഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹ്യവികസനം, നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ

തുടങ്ങിയബഹുജനേക്ഷമപരങ്ങളായ പലകാര്യങ്ങളും നിർവ്വഹിയ്ക്കാനുള്ളചുമതല

േസ്റ്ററ്റുകൾക്കാണ്. ഇെതല്ലാം ധാരാളം െചലവുകൾ േവണ്ടിവരുന്ന കൃത്യങ്ങളാണ്.

എങ്കിലും,ഈ ഭാരിച്ച കടമകൾ നിർവ്വഹിയ്ക്കാൻ വരവിനങ്ങളുെട ഏറ്റവും തുച്ഛമായ

ഒരു ഭാഗമാണ് വിട്ടുെകാടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. വർദ്ധമാനങ്ങളും വികസനക്ഷമങ്ങളു

മായ എല്ലാ നികുതിയിനങ്ങളും േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിെന്റ �കയിൽത്തെന്ന േകന്ദ്രീ

കരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. വരവിനങ്ങെള യൂനിയൻ ലിെസ്റ്റന്നും േസ്റ്ററ്റ്ലിെസ്റ്റന്നും രണ്ടായി

വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഭജനമനുസരിച്ച് െറയിൽേവ, തുറമുഖം, വിമാനം, കപ്പൽ,

തപാലും കമ്പിയും, നാണയനിർമ്മാണം, വിേദശവിനിമയം, വിേദശ വ്യാപാരം, ചു

ങ്കാതിർത്തികൾ വഴിയ്ക്കുള്ളകയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും, േബങ്കിങ്ങ്, ഇൻഷുറൻസ്,

േസ്റ്റാക്ക് എക്സ്േചംജ്. െപേട്രാൾ, എണ്ണഖനികൾ, കാർഷികാദായനികുതിെയാഴി

ച്ചുള്ള മറ്റാദായങ്ങളിേന്മലുള്ള നികുതികൾ, പുകയിലയുേടയും മദ്യം, ഔഷധം മറ്റു

ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾഎന്നിവെയാഴിച്ച് ഇന്ത്യയിലുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു സാധനങ്ങളുേട

യും േമലുള്ള എ�ക്സസ് നികുതികൾ, േകാർപേറഷൻ നികുതി, കൃഷിഭൂമിെയാഴി

ച്ചുള്ള മൂലധനനികുതി മുതലായ പ്രധാനെപ്പട്ട വരവിനങ്ങെളല്ലാം േകന്ദ്രഗവൺെമ
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ന്റിെന്റ പരിധിയിലാണ്. ഭൂനികുതി, കാർഷികാദായനികുതി, ഉപേയാഗത്തിേന്നാ

വിക്രയത്തിേന്നാ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൽ പ്രേവശിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള

നികുതി, ലഹരിമദ്യങ്ങളുെട േമലുള്ള എ�ക്സസ് നികുതി, േറാഡിലൂെടേയാ ജല

മാർഗ്ഗത്തിലൂെടേയാ േപാകുന്ന വാഹനങ്ങളുെട േമലുള്ള നികുതി, വില്പനനികുതി,

മൃഗങ്ങളുെട േമലുള്ള നികുതി, മുതലായവ മാത്രമാണ് േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വിട്ടുെകാടുക്ക

െപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

3 േകന്ദ്രത്തിെന്റസർവ്വാധിപത്യം

ഇരിയ്ക്കെട്ട, ഈ പരിമിതമായ വരവിനങ്ങളുപേയാഗിച്ചു െകാണ്ടുതെന്ന ഒരു േസ്റ്ററ്റ്

ഗവൺെമന്റിന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ആ േസ്റ്ററ്റിന്നുള്ളിൽ സാമൂഹ്യമായ പരി

വർത്തനങ്ങൾ വരുത്താനും േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാനും കഴിയുേമാ? ഭരണ

ഘടന പറയുന്നതുേനാക്കുക:

“ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തിേന്റയും നിർവ്വാഹകശക്തി പാർലിെമന്റിനാൽ നിർമ്മിത

മായ നിയമങ്ങൾക്കുംആസംസ്ഥാനത്തിൽപ്രാേയാജ്യമായി നിലവിലുള്ളഏെത

ങ്കിലും നിയമങ്ങൾക്കുംഅനുേരാധമാെണന്നുള്ളത് സുനിശ്ചിതമാകുമാറ് പ്രേയാഗി

യ്ക്കെപ്പേടണ്ടതും യൂണിയെന്റ നിർവ്വാഹകശക്തി, തദർത്ഥം േവണ്ടതായി ഇൻഡ്യാ

ഗവൺെമന്റിന്നു േതാന്നുംപ്രകാരമുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിനു നൽകുക

എന്നുേള്ളടേത്താളം എേത്തണ്ടതുമാകുന്നു”.

(വകുപ്പ് 256)

“ഓേരാ സംസ്ഥാനേത്തയും നിർവ്വാഹകശക്തി യൂണിയെന്റ നിർവ്വാഹക ശക്തി

പ്രേയാഗെത്തപ്രതികൂലിയ്ക്കുകേയാകാലുഷ്യെപ്പടുത്തുകേയാെചയ്യാത്തവിധത്തിൽ

പ്രേയാഗിേയ്ക്കണ്ടതും യൂണിയെന്റ നിർവ്വാഹകശക്തി, തദർത്ഥം ആവശ്യകമായി

ഇൻഡ്യാഗവൺെമന്റിന് േതാന്നുന്ന പ്രകാരത്തിലുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ ഒരു സം

സ്ഥാനത്തിനു െകാടുക്കുകഎന്നുള്ളിടേത്താളം വ്യാപിേയ്ക്കണ്ടതുമാകുന്നു”.

(വകുപ്പ് 257-1)

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ േക്ഷമവും ഐശ്വര്യവും �കവരു

ത്താൻ കഴിയത്തക്കവിധത്തിൽ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാത

ന്ത്ര്യെമങ്കിലും േസ്റ്ററ്റുകൾക്കുേണ്ടാ? അതും വളെര വളെര പരിമിതമാണ്. പ്ലാനിങ്ങ്

േകന്ദ്രീകൃതമാണ്. ഓേരാ േസ്റ്ററ്റിലും എന്തു തുക െചലവാക്കാെമന്ന് തീരുമാനി

ച്ചിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ആ തുക വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െചലവിടേണാ

അേതാഖദറിന്നുസബ്സിഡി െകാടുക്കാൻേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കേണാഎന്നുതീരു

മാനിക്കാൻ േസ്റ്ററ്റുകൾക്കധികാരമില്ല. ഓേരാ ഇനത്തിലും എന്ത് എത്രഎങ്ങിെന

െചലവഴിയ്ക്കണെമന്നു നിർേദ്ദശിയ്ക്കുന്നത് പ്ലാനിങ്ങ് കമ്മീഷനും േകന്ദ്രഗവൺെമന്റു

മാണ്. േകന്ദ്രത്തിെന്റ സമ്മതവും സഹായവും കൂടാെത േകരളെത്ത വ്യവസായ

വൽക്കരിക്കാനുതകുന്ന ധീരമായ പരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയില്ല.

േകന്ദ്രമാെണങ്കിൽ പിന്നണി േസ്റ്ററ്റുകെള മുന്നണി േസ്റ്ററ്റുകളാക്കി ഉയർത്താനുള്ള

പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിയ്ക്കുന്നുമില്ല. േകരളത്തിന്നകത്തും പുറത്തുമുള്ള ജനാധി

പത്യശക്തികളുെട േയാജിച്ച പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾെകാണ്ട് േകന്ദ്രത്തിെന്റ ഈ നയം

മാറ്റിയ്ക്കാനും സാമ്പത്തികപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ േസ്റ്ററ്റു

കൾക്ക് കൂടുതൽഅധികാരവും കൂടുതൽസ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിപ്പിയ്ക്കാനും കഴിയാ
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േത്തടേത്താളം കാലം േകരളത്തിെന്റസാമ്പത്തികസ്ഥിതിയിൽനിർണ്ണായകമായ

മാറ്റങ്ങെളാന്നുമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനഗവൺെമന്റിെന്റ അധികാരങ്ങെള പരിമിതിെപ്പടു

ത്തുവാനും വരിഞ്ഞുെകട്ടുവാനും ഉതകുന്ന ഒട്ടനവധി വകുപ്പുകൾ ഭരണഘടനയിൽ

േവേറയുംകാണാം. എന്തിനധികം? േകന്ദ്രത്തിെന്റ, എന്നുെവച്ചാൽ ഇന്ത്യയിെല

ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ, ഇഷ്ടത്തിന്നനുസരിച്ചല്ല േസ്റ്ററ്റിെല ഭരണം നടക്കു

ന്നത് എന്നു േതാന്നുേമ്പാൾ േസ്റ്ററ്റുഗവൺെമന്റിെന പിരിച്ചുവിടാൻ രാഷ്ട്രപതിയ്ക്ക

ധികാരം നൽകുന്ന വകുപ്പുകൾേപാലും ഭരണഘടനയിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്ന്,

“ഒരു സംസ്ഥാനത്തിെല ഗവർണ്ണരിൽ നിേന്നാ രാജപ്രമുഖനിൽ നിേന്നാ ഒരു

റിേപ്പാർട്ടു ലഭിച്ചതിേന്മേലാ അെല്ലങ്കിൽ മറ്റു വിധത്തിേലാ രാഷ്ട്രപതിയ്ക്ക് ഒരു സം

സ്ഥാനത്തിെല ഗവൺെമന്റ് ഈ സംവിധാനത്തിെല വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച്

നടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി ആവിർഭവിച്ചിരി

യ്ക്കുന്നതായി േബാധ്യമാകുകയാെണങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയ്ക്ക് ഒരു വിളംബരത്താൽ” ആ

സംസ്ഥാനത്തിെല അധികാരസ്ഥാപനത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കൃത്യങ്ങൾ സ്വയം

ഏെറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. (വകുപ്പ് 356—1 ഏ)

ജനാധിപത്യമുറകളനുസരിച്ച് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട േസ്റ്ററ്റ് നിയമസഭെയ പി

രിച്ചുവിടാൻ രാഷ്ട്രപതിയ്ക്കധികാരമുണ്ട്. ആ സംസ്ഥാനത്തിെല നിയമനിർമ്മാണ

മണ്ഡലത്തിെന്റ ശക്തികൾ പാർലിെമണ്ടിനാേലാ അതിെന്റ അധികാരത്തിൻ കീ

ഴിേലാ പ്രേയാഗിയ്ക്കെപ്പടാവുന്നതാെണന്ന് പ്രഖ്യാപനം െചയ്യാവുന്നതാണ് (വകുപ്പ്

360-1)

ഇങ്ങിെന ഇനിയും പലതുമുണ്ട്. ഈസ്ഥിതിയിൽ അധികാരത്തിൽവന്ന േക

രളത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്ക് േകരളത്തിൽ മാത്രമായി ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളിൽ

െമൗലികങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുേമാ? ഇല്ല. സമാധാനപരമായി

അധികാരം പിടിെച്ചടുത്ത് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ േകരളത്തിെല കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ്കാർക്ക് സാധ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നും ഇത് മറ്റു മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾക്ക്

ഒരു മാതൃകയാെണന്നും മറ്റും പറയുന്നത് ശരിയാേണാ? അല്ല. േപാകെട്ട, കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ പാർലിെമന്റിൽത്തെന്ന തിരെഞ്ഞടുപ്പിലൂെട ഭൂരിപക്ഷം

കിട്ടാനിടയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സമാധാനപരമായി അധികാരെമല്ലാം അവർ

േക്കല്പിച്ചു െകാടുത്ത് �കയുംെകട്ടിയിരിയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാ

റായിരിയ്ക്കാെമന്നതിന്നുള്ള ഒരുറെപ്പങ്കിലുമുേണ്ടാ? യാെതാരുറപ്പുമില്ല.

4 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം

ഇതിെന്റ അർത്ഥം േകരളത്തിെല അഭൂതപൂർവ്വമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയത്തിന്ന്

അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യെമാന്നുമില്ല എന്നാേണാ? തീർച്ചയായുമല്ല. ഇന്ത്യയുെട

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു േസ്റ്ററ്റിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരി

യ്ക്കുകയാണ്. അധികാരം പരിമിതമാണ്; പേക്ഷ, ചില അധികാരങ്ങെളല്ലാമുണ്ട്

എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ആ അധികാരങ്ങളുപേയാഗിയ്ക്കുന്നത് േകാൺഗ്ര

സ്സല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്; കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലമായി േസാഷ്യലിസത്തിൽ

അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചുെകാണ്ടും ജനങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻേവ

ണ്ടി ജനങ്ങളുെട ശത്രുക്കൾെക്കതിരായി പതറിച്ച കൂടാെത േപാരാടിെക്കാണ്ടും

വളർന്നുവന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്. അതുെകാണ്ടു േകരളത്തിെല
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കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങളുളവാക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സം

ഭവവികാസമാണ്. േകരളത്തിെല മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിെലയാെക ജനാധിപത്യപ്ര

സ്ഥാനെത്ത പതിന്മടങ്ങു ശക്തിെപ്പടുത്തുവാൻ സഹായിയ്ക്കുന്ന പുതിയ സാഹചര്യ

ങ്ങൾ ഇതുമൂലം സൃഷ്ടിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിന്ന് പരിമിതമായ

അധികാരങ്ങേള ഉള്ളൂ എന്നതു ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, ഉള്ളടേത്താളം അധികാര

ങ്ങൾ ജനങ്ങൾെക്കതിരായിട്ടല്ല, നാടുവാഴികൾ, വിേദശമുതലാളികൾ തുടങ്ങിയ

പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർെക്കതിരായിട്ടാണ് ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുക. നി

ക്ഷിപ്തതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് എടുത്തുപേയാഗിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഗവൺെമന്റ്-

അതിെന്റ അധികാരങ്ങൾ എത്രതെന്ന പരിമിതമായിെക്കാള്ളെട്ട-ജനങ്ങളുെടയും

രാജ്യത്തിേന്റയും ഉത്തമതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപകരണമായി

മാറിയിരിയ്ക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളും ഗവൺെമന്റും ഒേര േചരിയിൽ നിന്നുെകാണ്ട്

പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികെളഎതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കയാണ്. ജനാധിപത്യശക്തി

കളുെട വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും സംഘടനാസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുമ

നുവദിയ്ക്കുക, െതാഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, ഇടത്തരക്കാർ തുടങ്ങിയ അദ്ധ്വാനിയ്ക്കു

ന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുെട ന്യായമായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾെക്കതിരായി േപാലീസ്സിേനയും

പട്ടാളേത്തയും ഉപേയാഗിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുക, െതാഴിലാളികളുെട താല്പര്യങ്ങെള കാത്തു

രക്ഷിയ്ക്കാനുതകുന്നേട്രഡ് യൂനിയൻനിയമങ്ങളും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായകൃഷിക്കാരുെട

ജീവിതേത്താതുയർത്താനും നാടുവാഴി േമധാവിത്വത്തിെന്റ അടിത്തറ തകർക്കാ

നും പറ്റിയ െമൗലികമായ കാർഷികപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്തുക,

വിേദശീയ മുതലാളികളുെട േതാട്ടങ്ങളും, ട്രാൻേസ്പാർട്ട്, വനം മുതലായവയും േദശ

സാൽക്കരിയ്ക്കുക, നിലവിലുള്ള വ്യവസായങ്ങെള അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുകയും പുതിയ

വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക, നികുതി പിരിയ്ക്കാനുള്ള പരിമിതമായ

അധികാരങ്ങൾസാധാരണക്കാെര െഞക്കിപ്പിഴിയാൻേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കാെത

വലിയ പണക്കാർെക്കതിരായി പ്രേയാഗിയ്ക്കുക, െചറുകിടവ്യവസായങ്ങെളയും കു

ടിൽവ്യവസായങ്ങേളയും സംരക്ഷിയ്ക്കുക, ജലേസചനപദ്ധതികളും മറ്റും നടപ്പിൽ

വരുത്തുക, െചറുകിടക്കാരുെട ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയും വൻകിടക്കാരുെട ശമ്പ

ളം െവട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും െചയ്യുക, പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുെട പ്രവർത്തനങ്ങളിലും

വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുെട നടത്തിപ്പിലും െതാഴിലാളികൾക്കും മറ്റധ്വാനിയ്ക്കുന്ന

ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണാധികാരം െകാടുക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ

ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനസ്സംഘടിപ്പിയ്ക്കുക, മലയാളഭാഷെയ അധ്യ

യനഭാഷയും ഭരണഭാഷയുമാക്കുക, ഭരണനിർവ്വഹണെത്ത കൂടുതൽ ജനാധിപ

ത്യപരമാക്കുക, സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികരംഗങ്ങളിലും ഭരണകാര്യങ്ങളിലും െതാഴി

ലാളിവർഗ്ഗത്തിന്ന് കൂടുതൽ സജീവമായ പങ്കനുവദിയ്ക്കുക—ഇങ്ങെന നിലവിലുള്ള

ഭരണഘടനയുെടയും മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയുെടയും അതിർത്തിവര

മ്പുകൾക്കുള്ളിൽനിന്നുെകാണ്ടുതെന്ന സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തികസാംസ്കാരികരംഗങ്ങ

ളിൽപുേരാഗമനപരമായമാറ്റങ്ങൾവരുത്താൻസഹായിയ്ക്കുന്നപലപരിപാടികളും

നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയും.

േകരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകളിലും പ്രത്യാഘാത

ങ്ങളുണ്ടാക്കും. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്റ പുേരാഗമനപരമായ

ഓേരാ നടപടിയും േകാൺഗ്രസ്സുഗവൺെമന്റുകളുെട പിന്തിരിപ്പൻനയങ്ങൾെക്കതി

രായി േപാരാടുന്നജനങ്ങെളആേവശംെകാള്ളിയ്ക്കുകയുംഅവരുെടപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ

ക്കു ശക്തി കൂട്ടുകയും െചയ്യും. ജനങ്ങളുെട മേനാഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങെള
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കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ട് േകാൺഗ്രസ്സു ഗവൺെമന്റുകൾതെന്ന പലേപ്പാഴും േകര

ളത്തിെന്റ മാതൃക സ്വീകരിച്ച് പുേരാഗമനപരമായ നടപടികൾ �കെക്കാള്ളാൻ

തയ്യാറാെയന്നുവരും. അങ്ങിെന ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും ജനങ്ങളുെട ശക്തി വർദ്ധിക്കു

കയും ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനം ഒരു പുതിയഘട്ടത്തിേലയ്ക്കുയരുകയും െചയ്യും.

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികെള അഭിമുഖീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തി

ലൂെട കമ്യൂണിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നേറണ്ടെതങ്ങിെനെയന്നതാണ്. അതല്ല േകരള

ത്തിെന്റസ്ഥിതി. േകരളത്തിലിനിയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യയിെലാട്ടാെക നടത്തെപ്പടുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ ഭാഗെമന്ന നി

ലയ്ക്കല്ലാെത േകരളത്തിൽ മാത്രമായി േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കുക

സാധ്യമല്ല.

�ചന, റുേമനിയ, േപാളണ്ട് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ വിേദശീയ കുത്തകമുത

ലാളികളുേടയും അവരുമായി കൂട്ടുകൂടിയ േദശീയ കുത്തകമുതലാളികളുേടയും നാടു

വാഴി േമധാവികളുേടയും സാമ്പത്തികാടിത്തറ തകർത്തതിന്നുേശഷമാണ് കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ്കാർ അധികാരത്തിെലത്തിയത്. അതുെകാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തമവസാ

നിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാൻ െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്നു സാധിച്ചത്.

േനെരമറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആ അടിത്തറ ഇനിയും തകർക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിെല

മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകളിെലന്നേപാെല േകരളത്തിലും വിേദശമൂലധനത്തിേന്റയും നാടുവാഴി

േമധാവിത്വത്തിേന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അവശി

ഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം െചയ്താേല േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിയ്ക്കാനാവൂ.

അതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയിെല മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകളിെലന്നേപാെല േകരളത്തിലും ഈ അവ

ശിഷ്ടങ്ങെള തുടച്ചു നീക്കാനും േദശീയ പുനർനിർമ്മാണത്തിലൂെട സ്വതന്ത്രമായ

സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുമാവശ്യമായ േദശീയ ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാ

നെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്തുക എന്നതാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിേന്റയും കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിയുേടയും േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിേന്റയും ഇന്നെത്ത അടി

യന്തിര കടമ.

ഇന്ത്യൻഭരണഘടനയുെട നാലതിരുകൾക്കുള്ളിൽനിന്നുെകാണ്ട് േകരളത്തി

െല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ഗവൺെമന്റ് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നപരിപാടികൾ േസാഷ്യലിസമാ

വില്ല. എങ്കിലും േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു കൂടുതൽ േവഗത്തിൽ മുേന്നറാൻസഹായി

യ്ക്കുന്ന പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുെമന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. വി

േദശമുതലാളികൾ, നാടുവാഴികൾ തുടങ്ങിയ പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർ

ക്ക് കടുത്ത പ്രഹരങ്ങൾ നൽകിെക്കാണ്ട് ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കുമുള്ള ജനാധിപത്യശ

ക്തികളുെട വളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്താൻ േകരളസർക്കാറിെന്റ പരിപാടികൾക്കു

തീർച്ചയായും സാധിയ്ക്കും; സാധിയ്ക്കണം. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് ഇന്ത്യയിെലാ

ട്ടുക്കുമുള്ള ജനാധിപത്യവാദികൾ േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്റ

വിജയങ്ങളിൽ ആകാംക്ഷയും ഉത്സാഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. േകരളത്തിലുണ്ടാ

യിക്കഴിഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ ഭാവിയുെട മുേന്നാടിയാെണന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ജനാധിപത്യശക്തികൾ കൂടുതൽ േയാജിക്കുകയും ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം കൂടു

തൽ ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്താൽ മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃ

ത്വത്തിൽ െതാഴിലാളികളുേടയും കൃഷിക്കാരുേടയും ഇടത്തരക്കാരുേടയും േദശാഭി

മാനികളായ മുതലാളികളുേടയും താല്പര്യങ്ങെളകാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുന്നഗവൺെമന്റുകൾ

ഉടെലടുക്കുെമന്ന് അവർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. എന്തുെകാണ്ടു മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകളിൽ മാത്രം?
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പാർലിെമന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം േനടിെക്കാണ്ട് േകന്ദ്രത്തിൽത്തേന്നയും േകാൺഗ്രസ്സി

െന്റ കുത്തകഭരണമവസാനിപ്പിയ്ക്കാനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ

കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമായ പുതിെയാരു ഭരണംസ്ഥാപിയ്ക്കാനും സാധിയ്ക്കിേല്ല?

എന്തുെകാണ്ടുസാധിയ്ക്കില്ല?

ഈപരിവർത്തനങ്ങെളല്ലാം േവാട്ടുെപട്ടിയുെട സഹായേത്താടുകൂടി സമാധാ

നപരമായുംഅക്രമരഹിതമായും േനടാൻസാധിയ്ക്കുേമാ? കഴിഞ്ഞഅദ്ധ്യായത്തിൽ

വ്യക്തമാക്കിയതുേപാെലസാർവ്വേദശീയവും േദശീയവുമായഇന്നെത്തസാഹചര്യ

ങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ സമാധാനപരമായ പരിവർത്തനത്തിന്നുള്ള എല്ലാ സാധ്യത

കളുമുണ്ട്. ആ സാധ്യതകൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറുേമാ? സാദ്ധ്യതകെള യാഥാർ

ത്ഥ്യമാക്കാനാണ്, സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവും അക്രമരഹിതവുമായ

മാർഗ്ഗങ്ങളുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടു മുേന്നറാനാണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പരിശ്രമിയ്ക്കുക.

പേക്ഷ, ഇതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ മാത്രമല്ല ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ജനകീയമു

േന്നറ്റെത്തതടയാൻേവണ്ടി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവുംഅക്രമപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

സ്വീകരിയ്ക്കാൻ േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാരും നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടവും ഒരുങ്ങുേമാ

എന്നതിെനക്കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതിനകംതെന്ന ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്: േകരളസർക്കാറിെന്റ പുേരാ

ഗമനപരങ്ങളായ പരിപാടികെള സ്വാഗതം െചയ്യാനല്ല, എല്ലാ ശക്തിയുമുപേയാ

ഗിച്ച് എതിർക്കാനാണ് േകരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിത

താല്പര്യക്കാർ മുതിർന്നിട്ടുള്ളത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ്ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായവൃത്തിെകട്ടനു

ണകളും അപവാദങ്ങളും പറഞ്ഞുപരത്താനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്റ പരി

പാടികെള പരാജയെപ്പടുത്താനും, സാധിയ്ക്കുെമങ്കിൽ േകരളത്തിെല പുതിയ ഭരണ

െത്ത അട്ടിമറിയ്ക്കാനുമാണ് അവർ പരിശ്രമിയ്ക്കുന്നത്. വമ്പിച്ച സാമ്പത്തിക സാമൂ

ഹ്യശക്തികളുെട പിൻബലം അവർക്കുണ്ട്. പിന്തിരിപ്പന്മാരുെട ഈ ഗൂഢാേലാച

നകെളഎതിർത്തു േതാല്പിയ്ക്കണെമങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിലും പുേരാഗതിയിലും വി

ശ്വസിയ്ക്കുന്നവരും ഇന്ത്യയുെടസ്വാതന്ത്ര്യെത്തകൂടുതലുറപ്പിയ്ക്കാനാവശ്യമായ േദശീയ

പുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങെളവിജയിപ്പിയ്ക്കാനുംഅങ്ങിെനസ്വതന്ത്രമായഒരു

സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനും ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നവരുമായ എല്ലാ േദശാഭിമാ

നികളും േയാജിച്ചണിനിരക്കണം. െതാഴിലാളികളുേടയും കൃഷിക്കാരുേടയും ഇടത്ത

രക്കാരുേടയും ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങേളയും ബഹുജനസംഘടനകേളയും കൂടുതൽ

വളർത്തുകയും വിപുലീകരിയ്ക്കുകയും െചയ്യണം. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, സാമൂഹ്യപ

രിവർത്തനത്തിെന്റ നിയമങ്ങെള ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ചു പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്ന മാർ

ക്സിസ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റാശയങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ

കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യണം.
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സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട

േസാഷ്യലിസത്തിേലക്ക്

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന മെറ്റല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുേടയും സഹായേത്താ

ടും പിൻബലേത്താടും കൂടി ഭരണാധികാരം കരസ്ഥമാക്കാനും ഉൽപ്പാദേനാപകര

ണങ്ങെള െപാതുവുടമയിലാക്കിെക്കാണ്ട്സാമ്പത്തികാസൂത്രണങ്ങളിലൂെട ജനങ്ങ

ളുെടയാെക ജീവിതെത്ത സർവ്വേതാന്മുഖമായി അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും അങ്ങിെന

ഒടുവിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യുക എന്ന സമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിച്ച്

വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുംേവണ്ടി നടത്തുന്ന മഹ

ത്തായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് േസാഷ്യലിസം. അതുെകാണ്ട് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ

വിജയം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിേന്റയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ മുന്നണിപ്പടയായ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുേടയും ശക്തിെയ ആശ്രയിച്ചാണിരിയ്ക്കുന്നത്. ഈ ശക്തിയാ

കെട്ട, വ്യവസായവൽക്കരണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉല്പാദനശക്തികളു

െട വളർച്ചെയആശ്രയിച്ചുമിരിയ്ക്കുന്നു. േസാഷ്യലിസ്റ്റുൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരാെത

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിയ്ക്കുകയില്ല.

വിപ്ലവെമന്നത് െനാടിയിടയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുയാദൃച്ഛികസംഭവമല്ല. ഉൽപ്പാദ

നശക്തികളുെട വളർച്ചയുെട ഫലമായി സമുദായത്തിൽ െമെല്ല െമെല്ലയുണ്ടാകുന്ന

മാറ്റങ്ങൾ ഒരു സവിേശഷഘട്ടത്തിെലത്തുേമ്പാൾ, അതായത് ഉൽപ്പാദനശക്തി

കൾ നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങാതാകുേമ്പാൾ, െപെട്ട

ന്ന് െമൗലികമായ ചില പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഈ മൗലികമായ പരിവർ

ത്തനങ്ങൾക്കാണ് വിപ്ലവെമന്നു പറയുന്നത്. വിപ്ലവത്തിെന്റ വിജയംതെന്ന ഒരു

െനാടിയിടയിലുണ്ടാകുന്ന േനട്ടമല്ല. അെതാരു നീണ്ട ഗതിക്രമമാണ്. ഒട്ടനവധി

നീണ്ട െകാല്ലങ്ങളിലൂെടയാണ് ഒരുല്പാദനരീതി മാറ്റിമറിയ്ക്കെപ്പടുകയും അതിെന്റ

സ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരുല്പാദനരീതിയാവിർഭവിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നത്. ഫ്യൂഡൽ ഉൽ

പ്പാദനബന്ധങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച

ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റ ചരിത്രം അതാണ് കാണിയ്ക്കുന്നത്. മുതലാളിേത്താൽപ്പാദ

നബന്ധങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസ്റ്റുൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾസ്ഥാപിച്ച റഷ്യൻ

വിപ്ലവത്തിെന്റ ചരിത്രവും വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളും പലഘട്ടങ്ങളിലൂെടയും

പല വികാസക്രമങ്ങളിലൂെടയുമാണ് മുേന്നറിയിട്ടുള്ളത്. നീണ്ട ഘട്ടങ്ങളിലൂെടയു

ള്ളഈ മുേന്നറ്റത്തിൽഅത്ഭുതകരങ്ങളായ േനട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ചിലേപ്പാെളല്ലാം
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ചില േകാട്ടങ്ങളും ദൗർബ്ബല്യങ്ങളും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടുെവന്നുവരും; െതറ്റുകളും ആശയ

ക്കുഴപ്പങ്ങളുമുണ്ടാെയന്നുവരും. വിപ്ലവത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിനിടയിൽ ആദ്യകാല

ത്തു ശരിയായിരുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും പിന്നീട് പുതിയ പരി

തഃസ്ഥിതികളാവിർഭവിക്കുേമ്പാൾ ഉേപക്ഷിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടിവരും. പേക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്:

ആദ്യമാദ്യം േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കു േനരിടുന്ന വിഷമതകളും

ദൗർബ്ബല്യങ്ങളും പിന്നീടുപിന്നീട് േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കു

േനരിേടണ്ടിവരില്ല. േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തുകഴിഞ്ഞവയും െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാ

ണ്ടിരിക്കുന്നവയുമായ രാജ്യങ്ങളുെട അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുെകാ

ണ്ട് െതറ്റുകളാവർത്തിക്കാെത മുേന്നറാൻ പുതുതായി േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കു

ന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കു സാധിയ്ക്കും. അതുെകാണ്ട്, േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറുന്ന

ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളുെട

വിപ്ലവചരിത്രങ്ങെളപ്പറ്റിയും വിപ്ലവാനുഭവങ്ങെളപ്പറ്റിയും അവെയ്ക്കല്ലാം മാർഗ്ഗദർ

ശനം നൽകിയ മാർക്സിസം-െലനിനിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങെളപ്പറ്റിയും

പഠിേയ്ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.

1 േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കു മുേന്നറുക!

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളുെട ഫലമായി

മെറ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുെമന്നേപാെല ഇന്ത്യയിലും േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടി, നില

െകാള്ളുന്ന ശക്തികൾ അനുദിനം വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമാധാനപര

മായ സർവ്വേദശീയാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തിെക്കാണ്ട് ഇന്ത്യയുെട പിേന്നാക്കനില

യവസാനിപ്പിയ്ക്കാനും സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുംേവണ്ടി

നടത്തെപ്പടുന്ന േദശീയപുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ േസാഷ്യലിസത്തി

െന്റ ബീജങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക്, കൽക്കരി,

യന്ത്രനിർമ്മാണം, എൻജിനിയറിങ്ങ് തുടങ്ങിയ വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ, പ്രേത്യ

കിച്ചും, േസ്റ്ററ്റുടമയിലുള്ള വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ

മാത്രമല്ല േസാഷ്യലിസത്തിേന്റയും സാമ്പത്തികാടിത്തറയാണ്. വൻകിടഘനവ്യ

വസായങ്ങെള ഊന്നിെക്കാണ്ടുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണം ഇന്ത്യെയ പിന്നണി

യിലുള്ള ഒരു കാർഷികരാജ്യമാക്കി നിലനിർത്താനുള്ള സാമ്രാജ്യേമധാവികളുെട

ഗൂഢാേലാചനകെള െപാളിയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങെള

തട്ടിത്തകർത്ത് േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാനാവശ്യമായ ഉൽപ്പാദനശക്തി

കെള വളർത്തുകകൂടി െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യ

മുറപ്പിയ്ക്കാനും ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്താനും രാജ്യെത്ത അഭിവൃദ്ധിെപ്പടു

ത്താനും പറ്റിയതരത്തിൽ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിെയ വിജയിപ്പിയ്ക്കാൻ മറ്റാെരക്കാളുമ

ധികം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ് മുൻകെയ്യടുത്ത് പ്രവർത്തിേയ്ക്കണ്ടത്.

പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി വിജയിപ്പിയ്ക്കുക എന്നുെവച്ചാൽ ജനങ്ങെള ചൂഷണം െച

യ്തു െകാള്ളലാഭമടിക്കുകയും െപാതുേമഖലയിലുള്ള വൻകിടവ്യവസായങ്ങളുെട പു

േരാഗതിെയ തുരങ്കം െവയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്ന വിേദശികളും നാടന്മാരുമായ കുത്തക

മുതലാളികെള െവറുെത വിടുക എന്നല്ല അർത്ഥം. േനെരമറിച്ച് ജനങ്ങൾെക്കതി

രായ അവരുെട ആക്രമണങ്ങെള െചറുത്തുേതാല്പിക്കുകയും ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥ

യിലും ഭരണനിർവ്വഹണത്തിലും അവർക്കുള്ള നിയന്ത്രണവും സ്വാധീനശക്തിയും

പടിപടിയായി നീക്കം െചയ്യുകയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ നിയന്ത്രണവും സ്വാ
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ധീനശക്തിയും പടിപടിയായി വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യാെത പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി

രാജ്യത്തിെന്റഅഭിവൃദ്ധിയ്ക്കുതകുന്നമട്ടിൽ വിജയിപ്പിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കില്ല.

അതുെകാണ്ട്, താെഴപറയുന്നകാര്യങ്ങൾനടപ്പിൽവരുത്താൻേവണ്ടിഇടവി

ടാെത പരിശ്രമിയ്ക്കുകയും പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതാണ്

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിലും േസാഷ്യലിസത്തിലും വിശ്വസിയ്ക്കുന്നഎല്ലാ

േദശാഭിമാനികളുേടയും ഇന്നെത്തപ്രധാന കടമ.

1. സാമ്രാജ്യേമധാവികളുെട യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങെള െചറുക്കുകയും േലാകസമാധാ

നം കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുക.

2. േദശീയപുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പെങ്കടുക്കുകയും

ഇന്ത്യയുെട സർവ്വേതാന്മുഖമായ പുേരാഗതിയ്ക്കുതകുന്ന വിധത്തിൽ പഞ്ചവത്സ

രപദ്ധതിെയ വിജയിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.

3. െപാതുേമഖലയിലുള്ള അടിസ്ഥാനഘനവ്യവസായങ്ങെള വളർത്തുകയും േദ

ശീയതാല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായ വിേദശീയകുത്തകമുതലാളികളുെട പ്രവർത്ത

നങ്ങളവസാനിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.

4. ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെട അമിതമായ വിലവർദ്ധനവിെന തടയുകയും വില

കൾ നിജെപ്പടുത്താനും േദശീയസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥെയ രക്ഷിയ്ക്കാനും കഴി

യത്തക്കവിധത്തിൽ വിേദശ വ്യാപാരമാെക േസ്റ്ററ്റിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാ

ക്കുകയും െചയ്യുക.

5. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാരുെട ജീവിതേത്താതുയർത്താനും ഭക്ഷണക്ഷാ

മം പരിഹരിയ്ക്കാനും പറ്റിയതരത്തിൽ ജന്മിസമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിച്ച് െമൗലി

കമായ കാർഷികപരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക.

6. ഉൽപ്പാദനവർദ്ധനവിന്നനുസരിച്ച് െതാഴിലാളികളുെട കൂലിയും ഇടത്തരക്കാ

രായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട ശമ്പളവും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയും ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥ

ന്മാരുെട ശമ്പളം െവട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും െചയ്യുക. ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ വർദ്ധനവ

നുസരിച്ച് അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുക.

7. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കനുകൂലമായ തരത്തിൽ നികുതിനയം പരിഷ്ക്ക

രിക്കുക.

8. െചറുകിടവ്യവസായങ്ങളും കുടിൽവ്യവസായങ്ങളും േപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുക.

9. ഭരണകാര്യങ്ങളിലും വ്യവസായങ്ങളുെട നിയന്ത്രണത്തിലും െതാഴിലാളികൾ

ക്കും മറ്റുജനപ്രതിനിധികൾക്കും കൂടുതൽപ്രാതിനിധ്യം നൽകുക.

10. വിേകന്ദ്രീകരണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണയന്ത്രം പുനസ്സംഘടിപ്പിയ്ക്കു

കയും ജനാധിപത്യവൽക്കരിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.

11. സാേങ്കതികജ്ഞാനവും ശാസ്ത്രീയവിദ്യാഭ്യാസവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുക.

12. േദശീയാഭിവൃദ്ധിയ്ക്കുതകുന്ന തരത്തിൽ സാഹിത്യാദികലകെള േപ്രാത്സാഹിപ്പി

യ്ക്കുകയും വളർത്തുകയും െചയ്യുക.

പുേരാഗമനപരമായ ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിൽ ഇന്നുള്ള

പ്രധാനമായ ഒരു തടസ്സം ജനാധിപത്യശക്തികളുെടയിടയിലുള്ള അ�നക്യവും

ഭിന്നിപ്പുമാണ്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുെട പിന്നിൽ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള ജനാ

ധിപത്യശക്തികളുെട ഭിന്നിപ്പിേനയും കക്ഷിവഴക്കുകേളയും സമർത്ഥമായി ഉപ
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േയാഗിച്ചുെകാണ്ട് സ്വന്തംസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻപിന്തിരിപ്പൻ

ശക്തികൾക്കുസാധിക്കുന്നു. പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികെള പരാജയെപ്പടുത്താൻ കഴി

യത്തക്ക വിധം ജനാധിപത്യശക്തികളുെടയിടയിലുള്ള വിടവുകൾ തീർക്കുകയും

ജനങ്ങെളയാെക േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തിെക്കാണ്ട് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിെയ വിജ

യിപ്പിയ്ക്കുന്നതിലൂെട േദശീയ ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനത്തിേന്റയും, േദശീയപുനർനിർ

മ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളുേടയും േനതൃത്വം കരസ്ഥമാക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതാണ്

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിേന്റയും കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുേടയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത കടമ.

ഈ കടമ എത്രേത്താളം േവഗത്തിൽ െചയ്തുതീർക്കാൻ കഴിയുേമാ അത്രേത്താളം

േവഗത്തിൽ നമുക്കു േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാൻ കഴിയും.
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മനുഷ്യേലാകത്തിൽ, ധനികൻ, ദരിദ്രൻ എന്ന വ്യത്യാസം പ്രാചീനകാലം മുതൽ

േക്ക നടന്നുവന്ന ഒരു ക്രമമാണ്. എന്നാൽ, ആദ്യകാലത്തുഈ വ്യത്യസം ഇന്ന

െത്തേപ്പാെലഅത്രദുസ്സഹവും, കേഠാരവുമായിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തികകാലത്തിെന്റ

ആരംഭത്തിൽ-അതായത്, പ്രാകൃതമനുഷ്യൻ തെന്റ നിത്യജീവിതത്തിന്നു പ്രകൃതിദ

ത്തമായ വസ്തുക്കെള യാെതാരുമാറ്റവും വരുത്താെതതെന്ന ഉപേയാഗിച്ചുവന്നിരു

ന്ന ആഅതിപ്രാചീനമായ കാലത്തു-ഈ വ്യത്യാസം തീെര ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നു

തെന്ന പറയാം. അതിന്നുേശഷം നായാട്ടിലും മത്സ്യപ്പിടുത്തത്തിലും ഏർെപ്പട്ടു ജീ

വിതനിർവ്വഹണം െചയ്തിരുന്നേപ്പാഴും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ പറയത്തക്ക

അകൽച്ചെയാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കന്നുകാലികെള േപാറ്റുകയും അവെയ േമയ്ക്കു

വാൻേവണ്ടിഅങ്ങുമിങ്ങുംഅലഞ്ഞുനടക്കുകയും െചയ്തിരുന്നകാലത്തുംഈവ്യത്യാ

സം അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും െപാതുവിൽ ഉപേയാഗിയ്ക്കുവാനുള്ള

വസ്തുക്കളിേന്മൽ ‘എേന്റത് ’, ‘നിേന്റത് ’ എന്ന മുദ്ര കുത്താെത ജനങ്ങൾ സംതൃപ്തി

േയാടും പരസ്പരസഹകരണേത്താടും കൂടി നാൾകഴിച്ചുേപാന്നു. കുടുംബഭരണം ഉൽ

ഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സ്വകാര്യസ്വത്തു തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നില്ല. ആ പ്രാകൃ

തമനുഷ്യർ പരസ്പരം ശണ്ഠകൂടുകേയാ കലഹിയ്ക്കുകേയാ െചയ്തിരുന്നില്ല. അവർ പര

സ്പരം േദാഷാേരാപണം െചയ്യുകേയാ േമാഷണം നടത്തുകേയാ െചയ്തിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ, മനുഷ്യർ കൃഷിെചയ്യുവാൻ പഠിയ്ക്കുകയും പരസ്പരം വസ്തുവിനിമയം

െചയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും, െചയ്തേപ്പാൾ മുതൽക്കു സമുദായത്തിന്നുള്ളിൽ ധനികൻ,

ദരിദ്രൻഎന്ന വ്യത്യാസം കുേറേശ്ശക്കുേറെശ്ശയായി വളരുവാൻതുടങ്ങി. അേതാടുകൂ

ടി പലവിധ അക്രമങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും പരന്നുപിടിച്ചു. അല്പം ആളുകൾമാത്രം

ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങെള മർദ്ദിച്ചുെകാണ്ടു അമിതമായ സുഖേഭാഗത്തിൽ ആറാ

ടുകയും അേതസമയത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന്നുള്ള മർദ്ദിതന്മാർ ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഷ്ട

പ്പാടിലും കിടന്നു നരകിയ്ക്കുകയും െചയ്യുകഎന്നഅതിനീചമായഅനീതി ഉള്ളവരും

ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ പരസ്യമായ സംഘട്ടനങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. ഉല്പാദന

വിതരണങ്ങളുെട പരിവർത്തനംെകാണ്ടുണ്ടായ ഈ സംഘടനകൾ പല പുതിയ

ആശയങ്ങളുേടയും ജനനത്തിൽ കാരണമായിത്തീർന്നു. മതപ്രവാചകന്മാരും മനു

േഷ്യാദ്ധാരകന്മാരും മർദ്ദിതന്മാേരാടു അനുകമ്പ കാണിയ്ക്കുവാൻതുടങ്ങി. ചിലർ

മർദ്ദനേത്തയും അനീതിേയയും പരസ്യമായി എതിർക്കുവാൻതുടങ്ങി. വർത്തമാന

ത്തിെന്റ കടുത്ത അനുഭവങ്ങൾ അനീതിയും ദുഷ്ടതയും പരസ്പരവിേദ്വഷവുമില്ലാത്ത
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ഒരു സുവർണ്ണാഭാവിെയപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണുവാൻ അവരിൽ പലേരയും േപ്രരിപ്പി

ച്ചു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന മർദ്ദിയ്ക്കുകയും ചവിട്ടിേത്തയ്ക്കുകയും െചയ്യുക എന്ന നീചവും

ലജ്ജാവഹവുമായ ക്രൂരതെയ എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി നശിപ്പിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യേത്തയും

സർവ്വേതാന്മുഖമായ സുഖേത്തയുംഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയുള്ള ഒരു പുതിയ സമുദാ

യഘടനെയസൃഷ്ടിയ്ക്കുവാൻ പലരും പരിശ്രമിച്ചു.

1 ധാർമ്മികയുേട്ടാപ്യ

അത്തരം പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിന്നു മുമ്പു എട്ടാംനൂറ്റാ

ണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നആേമാ (അാെീ) എന്നആട്ടിടയൻ. സുഖേരാഗത്തിൽ ലയിച്ചി

രുന്ന ധനികവർഗ്ഗക്കാെര അേദ്ദഹം കഠിനമായി അധിേക്ഷപിച്ചു. ആേമാസിെന

തുടർന്നുെകാണ്ട് േഹാസിയ (ഒീെലമ) ഈസയ (കെശമവ) തുടങ്ങിയ േവേറയും

ചില മനുഷ്യേ�ഹികൾ താന്താങ്ങളുെട കാലെത്ത ദുഷിച്ച ആചാരങ്ങെള എതിർ

ക്കുകയും എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും കാരണം ധനികന്മാരുെട ക്രൂരതയാെണന്നു

വ്യക്തമാക്കുകയും െചയ്തു. നിലവിലുള്ളഈശ്വരാരാധനാരീതിയും അവർക്കിഷ്ടമാ

യിരുന്നില്ല. പണം, കർപ്പുരാദികൾ തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾെകാണ്ടല്ല, േനെരമറിച്ചു

മനുഷ്യേസവനംെകാണ്ടാണുഈശ്വരപൂജ നടേത്തണ്ടത് എന്നു അവർ പ്രഖ്യാപി

ച്ചു. പഴയ േവദപുസ്തകത്തിൽ (ഛഹറ േലെമാേേലി) പ്രസ്താവിയ്ക്കെപ്പട്ടഈപ്രവാച

കന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽത്തെന്ന െജറമിയ, എസക്കീൽ, ദിേയാേത്രാസിയ തുടങ്ങിയ

മറ്റു ചില മനുഷ്യേ�ഹികളും അവർക്കുേശഷം െസയിന്റ ് അഗസ്റ്റീൻ, സാവനാ

േരാല തുടങ്ങിയ മറ്റു ധാർമ്മിക പ്രവാചകന്മാരും സമുദായത്തിൽ കടന്നു കൂടിയ

അനീതികേളയും അനാചാരങ്ങേളയും എതിർത്തുെകാണ്ടു സുഖസമ്പൂർണ്ണങ്ങളായ

സ്വപ്ന രാജ്യങ്ങളും ‘യൂേട്ടാപ്യകളും’ സങ്കൽപ്പിക്കുവാൻ�ധര്യെപ്പടുകയുണ്ടായി (’യൂ

േട്ടാപ്യ’ എന്ന വാക്കിന്നു ‘എങ്ങുമില്ല’—ിീംവലൃല-എന്നർത്ഥമാണ്. അപ്പേപ്പാൾ

ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ചിന്തകന്മാരുെട ശാസ്ത്രീയങ്ങളല്ലാത്ത സങ്കല്പരാജ്യങ്ങെളയാ

ണു ചരിത്രകാരന്മാർ ‘ഡീുേശമ’ എന്നു വിളിയ്ക്കുന്നത്).

2 േപ്ലേറ്റാവിെന്റ ‘പ്രജാഭരണം’

മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ധാർമ്മിക പ്രവാചകന്മാരുെട ചിന്തകളിൽനിന്നു വളെര വ്യ

ത്യസ്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയയൂേട്ടാപ്യയാണു ഗ്രീസ്സിെല പ്രാചീനതത്വജ്ഞാനിയായ

േപ്ലേറ്റാവിെന്റ (429 ആ. ഇ347 ആ. ഇ) സുപ്രസിദ്ധമായ ‘പ്രജാഭരണം’ (ഞലുൗയ

ഹശര) രണ്ടായിരത്തിലധികം െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രശസ്തത

ത്വജ്ഞാനി ധനികവർഗ്ഗക്കാരുെട മർദ്ദനത്തിേന്റയും അനിയന്ത്രിതമായ സുഖേഭാ

ഗത്തിേന്റയും ഫലമായുണ്ടായ സാമുദായികേദാഷങ്ങേളയും സമുദായേത്തക്കാൾ

വലുതാക്കി പ്രശംസിയ്ക്കുന്ന തഥാകഥിതരായ തത്വജ്ഞാനികേളയും ഒരുേപാെല

െവറുത്തു. നിലവിലുള്ള സമുദായഘടനെയ എതിർക്കുക എന്നതു അക്കാലത്തു

ഏറ്റവും അപായകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നതിനാലാണ് േപ്ലേറ്റാ െപാതുജ

നങ്ങെള തട്ടിയുണർത്തുവാൻേവണ്ടി കല്പിതമായ ഒരു ആദർശപ്രജാഭരണെത്ത

ചിത്രീകരിച്ചത്.

േപ്ലേറ്റാവിെന്റ സങ്കല്പരാജ്യത്തിൽ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ജീവിതത്തിന്നാവ

ശ്യമായ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പേക്ഷ,ആരും ധനികന്മാരായി

രിക്കുകയില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ധനം സുഖേഭാഗവും ആലസ്യവും വളർത്തുന്ന
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ഒന്നാണ്. അേത സമയത്തുതെന്ന ആർക്കും ദാരിദ്ര്യമുണ്ടായിരിയ്ക്കുകയില്ല. എന്തു

െകാെണ്ടന്നാൽ, ദാരിദ്ര്യം നീചതേയയും കർമ്മവിമുഖതേയയും സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു.

തെന്റ കല്പിതനഗരത്തിെല ജനങ്ങെള േപ്ലേറ്റാ മൂന്നു വർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചി

രിയ്ക്കുന്നു:

(1) വീട്, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം മുതലായവ നിർമ്മിക്കുന്ന�കേവലക്കാർ,

(2) നഗരെത്തശത്രുക്കളുെടആക്രമണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കുന്നയുദ്ധഭടന്മാർ,

(3) ഭരണം നടത്തുന്ന രക്ഷിതാക്കന്മാർ.

ഈ മൂന്നു വകുപ്പുകളും ജനസമുദായത്തിെന്റ സുഖത്തിനും നിലനില്പിന്നും അത്യാ

വശ്യമാെണന്നു േപ്ലെറ്റാ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഭജനം ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയിെല

പ്രാചീന വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥേയാടു കിടനില്ക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം, സ്ത്രീപുരുഷ

ബന്ധം, നീതിപരിപാലനം തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽ േപ്ലേറ്റാവിന്നു പല വിചിത്ര

മായ അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. രക്ഷിതാക്കന്മാർക്ക് പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം

ഭാര്യമാരുണ്ടായിരിയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. ‘തനിക്കു സ്വന്തമായ ഒരു ഭാര്യ ആർക്കുമുണ്ടാ

യിരിയ്ക്കരുത്. അതുേപാെലതെന്ന കുട്ടികേളയും െപാതുവുടമയിൽ വളർത്തണം.

അച്ഛൻ കുട്ടിെയേയാ കുട്ടി അച്ഛേനേയാ തിരിച്ചറിയരുത്. ഭരണാധികാരികളുെട

ജീവിേതാേദ്ദശ്യത്തിൽ ഒരു ഐകരൂപ്യം വരുത്തുവാൻ േവണ്ടിയാണ് അേദ്ദഹം

ഈവിചിത്രമായആശയം പുറെപ്പടുവിച്ചത്.

ആദർശപ്രജാഭരണത്തിെല സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒേര അധികാരമാ

ണുള്ളത്. രണ്ടുകൂട്ടർക്കും ഒേരതരത്തിലുള്ളവിദ്യാഭ്യാസവും പട്ടാളം, നീതിപരിപാല

നംതുടങ്ങിയ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഒരുേപാെലയുള്ളഅധികാരവുംഅനുവദിയ്ക്കണം.

സ്ത്രീകെള വീട്ടുപ്രവൃത്തികളിൽനിന്നുസ്വതന്ത്രകളാക്കുവാൻേവണ്ടി കുട്ടികെള േപാറ്റി

വളർേത്തണ്ടഭാരംസമുദായംഏെറ്റടുേക്കണ്ടതാണ്. ‘വീടായാലും ശരി, നിലമായാ

ലും ശരി, മെറ്റെന്തങ്കിലുമായാലും ശരി, യാെതാരു സ്വകാര്യസ്വത്തും നമ്മുെട രക്ഷി

താക്കന്മാർ �കവശം െവക്കുവാൻ പാടില്ല. തങ്ങളുെട പ്രയത്നത്തിന്നു പ്രതിഫല

മായി മറ്റു നഗരവാസികൾനൽകുന്നകൂലിെകാണ്ടാണുഅവർ ഉപജീവനം കഴിേയ്ക്ക

ണ്ടത് ’. പേക്ഷ,ഈനിബന്ധന രക്ഷിതാക്കന്മാെര മാത്രേമ ബാധിയ്ക്കുകയുള്ളു.!

സ്വകാര്യസ്വത്തുടമെയ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പട്ടിണിേയയും കഷ്ടപ്പാടിേനയും

അകറ്റി എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സംതൃപ്തി നൽകുന്നതും സ്ത്രീ പുരുഷസമത്വം അനുവ

ദിക്കുന്നതും ആയ ഒരു സമുദായെത്തസ്വപ്നംകാണുവാൻ ആദ്യമായി �ധര്യെപ്പട്ട

േപ്ലറ്റാവിെന്റ ചിന്തകേളാടു അതിന്നുേശഷമുണ്ടായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തകന്മാർ

കടെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ യാെതാരു സംശയവുമില്ല. പേക്ഷ, എന്തായിട്ടും,

അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദർശ സമുദായഘടനയുെട അടിസ്ഥാനം അടിമത്തമായിരു

ന്നു. േപ്ലേറ്റാവിെന്റ കാലത്തും അടിമത്തമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ

നമുക്കത്ഭുതംേതാന്നും. ചിലർ ഭരിയ്ക്കുവാൻ; ചിലർ ഭരിയ്ക്കെപ്പടുവാൻ. േവലക്കാർക്കു

ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ യാെതാരധികാരവുമില്ല. അക്കാലത്തു അടിമത്തം സമുദായ

ത്തിെന്റഅഭിവൃദ്ധിക്കു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതായിരുന്നുഎന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നു

ണ്ട്. ഏതായാലും, അടിമത്തംനിന്ദ്യമാെണന്നുഅക്കാലത്തുആരും മനസ്സിലാക്കി

യിട്ടുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നു വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഏതുതത്വജ്ഞാനിയുേടയുംഏതുചിന്തകേന്റയുംആശയങ്ങൾആതത്വജ്ഞാ

നിയുെടഅെല്ലങ്കിൽചിന്തകെന്റപരിതഃസ്ഥിതികെളആശ്രയിച്ചിരിക്കുെമന്നസത്യ

ത്തിന്നു േപ്ലേറ്റാവിെന്റ യൂേട്ടാപ്യ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുെകാണ്ടു മാത്രമാ

ണു െറയിലും തപാലുംആകാശവിമാനവുമുള്ളആധുനികേലാകെത്തഅേദ്ദഹത്തി
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ന്നു സങ്കല്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്. ഏതായാലും േപ്ലേറ്റാവിന്നും അേദ്ദഹത്തി

െന്റ വിപ്ലവകരങ്ങളായ ചിന്തകൾക്കും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ അനി

േഷധ്യമായ ഒരുസ്ഥാനമുെണ്ടന്നകാര്യം തീർച്ചയാണ്.

3 േപ്ലേറ്റാവിൽനിന്നു േതാമസ് മൂറിേലയ്ക്ക്

േപ്ലേറ്റാവിെന്റ റിപ്പബ്ളിക്കിന്നും സർ േതാമസ് മൂറിെന്റ യൂേട്ടാപ്യക്കും തമ്മിൽ

പെത്താമ്പതു നൂറ്റാണ്ടുകളുെട ദൂരമുണ്ട്. ഈ കാലത്തിന്നിടയിൽ െസയിന്റ ് അഗ

സ്തീൻ, െസേനക്കാ (3 ആ. ഛ65 അ ഉ) േഹാറസ്, ജീെവനാൽ, േജാൺ�വക്ലിഫ്

(1384 അ ഉ) േജാൺബാൾ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യേ�ഹികളും സമുദായത്തിെല അനീ

തികൾക്കും അസമത്വങ്ങൾക്കും എതിരായി പ്രചാരേവലകൾ നടത്തുകയുണ്ടായിട്ടു

ണ്ട്. അവരിൽ ചിലരുെട ഭാഷ ആേവശകരവും ഉള്ളിൽ െകാള്ളുന്നതുമായിരുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്നു, �വക്ലീഫിെന്റ അനുയായിയായ േജാൺബാൾ പറയുന്നതു

േനാക്കുക:

‘എെന്റനല്ലവരായജനങ്ങെള! എല്ലാബന്ധുക്കളുേടയും േമൽെപാതുഉടമസ്ഥാപി

ക്കുന്നതുവെര, അടിമകളും മാന്യന്മാരും എന്നവ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുേന്നടേത്താ

ളംകാലം, നമ്മെളല്ലാവരും സമന്മാരാകുന്നതുവെര, നമുക്കു നല്ലകാലമുണ്ടാകുന്നത

ല്ല. നമ്മൾ പ്രഭുക്കന്മാർ എന്നു വിളിക്കുന്നവർ നമ്മേളക്കാൾസുഖിതന്മാരായി കഴി

ച്ചുക്കൂട്ടുവാൻ കാരണെമന്താണ്? അവരതർഹിക്കുന്നുേണ്ടാ? എന്തിനാണ് അവർ

നമ്മെള അടിമത്തത്തിൽ െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മെളല്ലാവരും ഒേര അച്ഛ

േന്റയും അമ്മയുേടയും—ആദാമിേന്റയും ഈവിേന്റയും-പിൻഗാമികളാെണങ്കിൽ

അവർെക്കങ്ങിെന പറയാൻ കഴിയും നമ്മൾ അടിമകളും അവർ യജമാനന്മാരു

മാെണന്നു! അവർ െവൽെവറ്റും മിന്നുന്ന കുപ്പായവും മിന്നുന്ന േകാട്ടും േരാമക്കു

പ്പായവും അണിഞ്ഞു െഞളിയുേമ്പാൾ നമ്മൾ ഒരു െവറും ചരുത്ത വസ്ത്രംെകാ

ണ്ടു തൃപ്തിെപ്പടുന്നു. അവർക്കു രുചിപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, ഒന്നാന്തരം അപ്പമുണ്ട്.

നമ്മൾേക്കാ? �വേക്കാലും െവള്ളവും മാത്രം! അവർക്കു സുഖവാസസ്ഥലങ്ങ

ളുണ്ടു, മേനാഹരങ്ങളായ മാളികകളുണ്ട്. നമ്മൾക്കു-അത്യധികം അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന

നമ്മൾക്കു-വയലുകളിൽ കാറ്റിേനാടും മഴേയാടും എതിരിട്ടുെകാണ്ടു ജീവിേക്കണ്ടി

വരുന്നു. നമ്മളിൽനിന്നും നമ്മളുെട പ്രയത്നത്തിൽനിന്നുമാണ് അവർ അവരുെട

സുഗേഭാഗസാമഗ്രികൾ സമ്പാദിക്കുന്നത്. അവരുെട കല്പനയനുസരിക്കാഞ്ഞാൽ

നമ്മൾ നിർദ്ദയം പ്രഹരിയ്ക്കെപ്പടുന്നു!”

എത്രആേവശകരമായ ഭാഷ! ഇെതല്ലാം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരിയ്ക്കുേമാ എഴു

തിയെതന്ന് നമുക്ക് േതാന്നിേപാകുന്നു!

4 ഫ്യൂഡലിസം

ഈകാലത്തിന്നുള്ളിൽ ഉല്പാദന വിതരണങ്ങളിലുണ്ടായ പരിവർത്തനങ്ങളുെട

ഫലമായി േലാകത്തിൽ അതി പ്രധാനമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു. അഞ്ചാം

നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ആകുേമ്പാേഴയ്ക്കും-അതായതു ഇന്നു നമ്മൾ

മദ്ധ്യയുഗം (Middle Ages) എന്നു വിളിക്കുന്നആകാലത്തു-സമുദായത്തിൽഫ്യൂഡ

ലിസം (ജന്മിേമധാവിത്വം) എന്നപുതിയസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട േവരുറച്ചു. കൃ

ഷിക്കാരുെടസ്ഥിതിഅക്കാലത്തുഏറ്റവും ദയനീയമായിരുന്നു. അടിമകൾ (Serfs)

എന്നെത്ര അവർ വിളിയ്ക്കെപ്പട്ടുവന്നത്. വിെല്ലയിൻസ് (Villains) അടിമത്തത്തി

െന്റ മെറ്റാരു രൂപം മാത്രമായിരുന്നു. കഷ്ടപ്പാടും മർദ്ദനവും വർദ്ധിക്കുംേന്താറും
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അസംതൃപ്തരായ കൃഷിക്കാർ പരസ്യമായ വിേദ്രാഹമാരംഭിച്ചു. അതിനിടയ്ക്കാണ്

േതാക്കും െവടിമരുന്നും മറ്റും കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടത്. അേതാടുകൂടി ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാ

രുേടയും അവരുെട പ്രതിനിധിയായ രാജാവിേന്റയും ശക്തി പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചു.

യൂേറാപ്പിെലല്ലാം ഒരു പുതിയ പരിഷ്കാരം മുളച്ചുെപാന്താൻതുടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസപ്ര

ചാരണം. പുനരുത്ഥാനം (Renaissance) മതസംേശാധന ഇങ്ങിെന പല സംഭ

വങ്ങളും നടന്നു. ധനികവ്യാപാരികൾ ചൂഷണത്തിനുേവണ്ടി പുതിയ പ്രേദശങ്ങളും

ദ്വീപുകളും അേന്വഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. േകാളനികളും സമുദ്രവ്യാപാരവും വർദ്ധി

ച്ചു. ഈ കാരണങ്ങെളെകാണ്ടുണ്ടായ പരിവർത്തനങ്ങളുേടയും മറ്റും ഫലമായി

ഒടുവിൽ ഫ്യൂഡലിസം ദ്രവിച്ചു നഷ്ടഭ്രഷ്ടമാവാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തു.

1348-ൽ എേഡ്വർഡ് മൂന്നാമെന്റ കാലത്തു ഒരു ഭയങ്കരമായ േപ്ലഗ് പിടിെപ

ട്ടു. കറുത്ത മരണം (Black Death) എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ അതിെന വിളി

ക്കാറുള്ളത്. കഠിനമായ ആ അത്യാപത്തിൽ മൂന്നിെലാരുഭാഗം ജനങ്ങൾ മരണ

മടഞ്ഞു. െതാഴിലാളികളുെട എണ്ണം കുറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ വ്യവസായത്തിന്നു പട്ട

ണങ്ങളിേലക്ക് പുതിയ െതാഴിലാളികൾ ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഇതു വി�ല്ലൻ

സമ്പ്രദായെത്തനശിപ്പിയ്ക്കുവാൻവളെരസഹായിച്ചു. 1351, 1355, 1360ഈെകാല്ലങ്ങ

ളിൽ സ്വാർത്ഥാന്ധരായ ജന്മികൾ െതാഴിലാളികളുെടആധിക്യെത്തതടയുവാനും

അങ്ങിെന തങ്ങളുെടഅടിമകെള ഗ്രാമങ്ങളിൽത്തെന്നനിലനിർത്തുവാനും േവണ്ടി

പല കഠിന നിയമങ്ങളുമുണ്ടാക്കി. െതാഴിലാളികൾ കൂലിെകാടുക്കുന്നത് നിയമവി

രുദ്ധമായിത്തീർന്നു. കൃഷിസ്ഥലമുേപക്ഷിച്ച് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിേലക്കു േപാകുന്ന ജന

ങ്ങൾ ശിക്ഷാർഹരായിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ, നിവൃത്തിയില്ലാെത, െതാഴിലാളികളും

കൃഷിക്കാരും ഒരു വിേദ്രാഹമുണ്ടാക്കുകതെന്ന െചയ്തു. ഇതിേനയാണ് മുകളിൽ കർ

ഷകപ്രേക്ഷാഭം (ജലമെമിേെഞല്ീേഹ)എന്നുപറഞ്ഞത്. വിേദ്രാഹം തൽക്കാലം

പരാജയെപ്പട്ടുെവങ്കിലും പിന്നീടു അതുെകാണ്ട് പല േനട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പിെന്ന, ഏകേദശം ഒന്നരനൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുേശഷം െഹൻറി എട്ടാമെന്റ കാല

ത്തുഈസംഭവംആവർത്തിച്ചു.

5 സർ േതാമസ്മൂർ

അക്കാലത്താണ് േസർ േതാമാസ്മൂറിെന്റ (1478-1535) സുപ്രസിദ്ധമായ യൂേട്ടാപ്യ പു

റത്തുവന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്യൂഡൽ സമ്പ്രദായെത്ത വലിെച്ചറിഞ്ഞു. ക്രേമണ കച്ചവ

ടക്കാരുെട രാജ്യമായിത്തീരുന്നതും വ്യവസായശ്രമങ്ങെളല്ലാം വ്യക്തികളും സ്വകാ

ര്യശ്രമങ്ങളായിത്തീരുന്നതും അേതാടുകൂടി സമുദായത്തിൽ പല അനാചാരങ്ങളും

പരന്നുപിടിക്കുന്നതും മൂർ േനാക്കിക്കണ്ടു. ഈ േദാഷങ്ങെള പരിഹരിക്കണെമന്ന

സദുേദ്ദശ്യേത്താടു കൂടിയാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ യൂേട്ടാപ്യ എഴുതിയത്. ഒരു േപാർച്ചു

ഗീസ് പണ്ഡിതനായ റാേഫൽഹാത്ത് േലാെഡ (Raphael Hath laday) തെന്റ

വിേനാദയാത്രയ്ക്കിടയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ യൂേട്ടാപ്യ എന്ന ദ്വീപിെന വിവരിക്കുകയാണ്

ഈ വിചിത്രമായ പുസ്തകം െചയ്യുന്നത്. ഹിത്ത് േലാെഡയിെനെക്കാണ്ട് മൂർ നി

ലവിലുള്ള സമുദായഘടനയുെട േദാഷങ്ങെള കഠിനമായി വിമർശിപ്പിയ്ക്കുന്നു. സുഖ

േഭാഗികളായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുെട രാജ്വാതൃത്തികെള വലുതാക്കാൻ െചയ്യുന്ന

ശ്രമങ്ങെളയും പരിതഃസ്ഥിതികളുെട അടിമകളായി െചറിയ െചറിയ കളവുകുറ്റം മു

തലായവ െചയ്യുവാൻ നിർബ്ബദ്ധരായ പാവങ്ങൾക്കു െകാടുക്കുന്ന ശിക്ഷേയയും യു

ദ്ധത്തിന്നുേവണ്ടി �സന്യങ്ങെള തീറ്റിേപ്പാറ്റുന്ന സമ്പ്രദായെത്തയും ഉള്ളിൽെക്കാ
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ള്ളും വിധം ആേക്ഷപിച്ചുെകാണ്ട് സ്വകാര്യസ്വത്തും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ

സമുദായഘടനയുെട ഗുണങ്ങെള വിവരിക്കുകയാണ് മൂറിെന്റ യുേട്ടാപ്യ െചയ്യുന്നത്.

യൂേട്ടാപ്യയിെല ചില ചില ആശയങ്ങൾ ഏറ്റവും വിഡ്ഢിത്തപൂർണ്ണങ്ങളാെണ

ങ്കിൽകൂടി സുഖേഭാഗവും ദാരിദ്ര്യവും മർദ്ദനവും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത ഒരു സങ്കല്പ സമു

ദായെത്തചിത്രീകരിക്കുന്നഈപുസ്തകം െതാഴിൽ, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം, മതം തുട

ങ്ങിയനാനാവിധങ്ങളായകാര്യങ്ങളിൽഏർെപ്പട്ട് ജനങ്ങെളഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പിക്കു

കയുംസമുദായപരിഷ്കരണത്തിേലയ്ക്കുഅവരുെടശ്രദ്ധെയആകർഷിയ്ക്കുകയും െചയ്തു.

6 േബക്കെന്റ ന്യൂ അത്ത്ലാന്റസ് (Bacon’s New Atlantis)

സർ േതാമാസ് മൂർ മരിച്ചതിെന്റ 14 െകാല്ലങ്ങൾക്കുേശഷം 1549-ൽ മർദ്ദിതരായ

കൃഷിക്കാർ വീണ്ടും ലഹളയുണ്ടാക്കി. ലഹള പരാജയെപ്പട്ടുെവങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിെല

ഗ്രാമവ്യവസ്ഥ താറുമാറാക്കുവാൻ അതു വളെരയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അേപ്പാ

േഴയ്ക്ക് മനുഷ്യേ�ഹികളാെണന്നഭിമാനിച്ചിരുന്ന പുേരാഹിതവർഗ്ഗക്കാർ സാമാ

ന്യജനങ്ങളുെട അവകാശ സ്ഥാപനത്തിെന്നതിരായിത്തീർന്നു. എല്ലാം െപാതു

സ്വത്താക്കിയാൽ കളവില്ലാതായിത്തീരുെമന്നും അേപ്പാൾ �ബബിളിെല “ഠവീൗ

ടവമേഹ ിേീ ടേലമഹ” എന്ന കല്പനയ്ക്ക് യാെതാരു അർത്ഥവുമില്ലാതായിത്തീരു

െമന്നും വാദിയ്ക്കുകയാണ് അവർ െചയ്തത് ! കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്തകൾ പള്ളികേളയും

മണിമാളികകേളയും ഉേപക്ഷിച്ച് കുേറശ്ശക്കുേറശ്ശയായി െതാഴിലാളികേളയും വിപ്ല

വകാരികളായ ഇടത്തരക്കാേരയും ആശ്രയിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എലിസബത്തിെന്റ

ഭരണകാലത്ത് സമുദായം അതിേവഗം വ്യക്തിവാദത്തിേലയ്ക്ക് (Individualism)

േപായിെക്കാണ്ടിരുന്നു. െസ്പൻസർ, േഷയിക്ക്സ്പിയർ തുടങ്ങിയപ്രധാനസാഹിത്യ

കാരന്മാെരല്ലാം കമ്യൂണിസത്തിന്നും ജനാധിപത്യവാദത്തിന്നും ഒരുേപാെല എതി

രായിരുന്നു. എന്നിട്ടും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെട ഫലമായി Poor Law

Reforms മുതലായ ചില ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കെപ്പട്ടുെവന്നുള്ളത് പ്രസ്താ

വേയാഗ്യമാണ്.

അതിന്നു േശഷമാണ് േസ്പനിഷ് ആർമഡയുെട നാശം, റിേഫാർേമഷെന്റ

വിജയം, ജനങ്ങൾക്ക് സയൻസിലുണ്ടായ അഭിരുചി, നാനാവിധങ്ങളായ കണ്ടുപി

ടുത്തങ്ങൾ, വ്യവസാേയാല്പദനത്തിെന്റഅഭിവൃദ്ധി മുതലായവെയല്ലാംസംഭവിച്ചത്.

അക്കാലത്ത്ഫ്രാൻസിസ് േബക്കൺഎന്നതത്വജ്ഞാനി തെന്റ ‘ന്യൂഅത്ലാന്റിസ് ’

എന്ന പുതിയ യൂേട്ടാപ്യ ജനങ്ങളുെട മുമ്പാെക അവതരിപ്പിച്ചു. െതക്കൻ സമുദ്ര

ത്തിെല (South Seas) ഒരു സങ്കല്പദ്വീപിെന വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ യൂേട്ടാപ്യയിൽ

സ്വത്തവകാശത്തിേന്മലുള്ള പരിഷ്കരണമല്ല, സയൻസിെന്റ അഭിവൃദ്ധിയാണു സമു

ദായെത്ത േമാചിപ്പിക്കുവാനും ഉദ്ധരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം എന്ന തെന്റ

അഭിപ്രായെത്തേബക്കൺവ്യക്തമാക്കി. സ്വത്തിലല്ല,ജ്ഞാനത്തിലാണ് കമ്യൂണി

സം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം. ഇതിന്നു

പുറെമ അേദ്ദഹം വിവാഹബന്ധത്തിെന്റ അവ്യവസ്ഥതെയ കഠിനമായി എതിർ

ക്കുകയും സമുദായത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കു ഏകപത്നീവ്രതം അത്യാവശ്യമാെണന്നു

വാദിക്കുകയും െചയ്തു.

പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞാനം മുേന്നാട്ടുേപാകുവാൻആരംഭിക്കുകമാത്രം െചയ്തകാല

ത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന േബക്കൺ ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിച്ചതിൽ ആശ്ച

ര്യെപ്പടാെനാന്നുമില്ല. പേക്ഷ, സയൻസ് എത്രതെന്ന അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടാലും അതി

െന്റ നിയന്ത്രണം ശരിയായ വഴിയ്ക്കെല്ലങ്കിൽ അത് സമുദായത്തിൽ ഗുണത്തിന്നു
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പകരം േദാഷമാണുണ്ടാക്കുക എന്ന പരമാർത്ഥം അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കാത്തതു

കഷ്ടമായി.

7 ജർമ്മനിയിേലയും ഇറ്റലിയിേലയും യൂേട്ടാപ്യക്കാർ:-

ഏതാണ്ടുഅേതകാലത്തുതെന്നേജാഹാൻവാലന്റീൻആേന്ദ്ര (JohannValentin

Andrease) എന്ന ഒരു ജർമ്മൻ സഞ്ചാരിയും േതാമാസ് കെമ്പെനല (Thomas

Campanela)) എന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ തത്വജ്ഞാനിയും ഓേരാ യൂേട്ടാപ്യ പുറെപ്പ

ടുവിക്കുകയുണ്ടായി. േപ്ലേറ്റാവിെന്റയും മൂറിെന്റയും ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വളെര

യധികം വ്യത്യസ്തമായ യാെതാന്നും തെന്ന അവ രണ്ടിലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതി

രുകവിഞ്ഞ സുഖേഭാഗവും ദുസ്സഹമായ ദാരിദ്ര്യവും അടുത്തടുത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന

സമുദായെത്ത പരിഷ്കരിക്കാെത ജനങ്ങൾക്കു യാെതാരു സുഖവുമുണ്ടാവുകയിെല്ല

ന്ന് അവർ രണ്ടുേപരും വ്യക്തമാക്കി.

8 പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ട്

േബക്കൺ, ആെന്ദ്ര, കാമ്പെനല എന്നിവർക്കുേശഷം യൂേറാപ്പിൽ-പ്രേത്യകിച്ച്

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ-പഴയ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്നും കമ്യൂണിസത്തിന്നും സാരമായ പരുക്കു

പറ്റി. ഇംഗ്ലീഷു വ്യവസായത്തിെന്റ പരിധി അതുവെരയും അപരിചിതങ്ങളായി

ക്കിടന്നിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിേലക്കു വ്യാപരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. നഗരങ്ങളുേടയും പട്ട

ണങ്ങളുേടയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ അടിയുറച്ചു. അക്കാലത്ത്

സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥന്മാർ കമ്യൂണിസെത്ത നാമാവേശഷമാക്കുവാനും

തങ്ങളുെടസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള സാധൂകരിച്ചു നിലനിർത്തുവാനും ഉതകുന്ന ഒരു

പുതിയ തത്വജ്ഞാനം കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി. ഹ്യൂേഗാ, േഗ്രാട്ടിൻസിൽ നിന്ന്

(Hugo Grotins, 1583–1645) ഉത്ഭവിക്കുകയും േതാമാസ് േഹാബ്സ് (Thomas

Hobbs, 1588–1679) വ്യാഖ്യാനിച്ചു വിശദമാക്കുകയും െചയ്തഈപുതിയ സിദ്ധാന്തം

സാമുദായികക്കരാറ് (Social Contract Theory) എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പടുന്ന

ത്. േഹാബ്സിെന്റ ആശയങ്ങൾ ഏതാണ്ടു താെഴ പറയുംപ്രകാരമാണ്: ഏറ്റവും

പ്രാചീനമായകാലത്ത് ഒരുതരംകമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണംനടപ്പിലുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും

മനുഷ്യൻതെന്റസ്വാർത്ഥങ്ങേളയുംശക്തിേയയുംവർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻതുടങ്ങിയേതാ

ടുകൂടി പ്രകൃതിയുെട ആ പഴയ നീതിസിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിലെകട്ടുേപാകുകയും സമുദാ

യത്തിെന്റ നാശകരമായ കലഹം മുളച്ചുെപാന്തുകയും െചയ്തു. സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്കും

സമാധാനത്തിന്നും േവണ്ടി ഒരുഅധികാരശക്തിെയആശ്രയിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ,

നിർബ്ബദ്ധരായിത്തീർന്നു. അങ്ങിെന അവർ തങ്ങെള ഭരിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാ

നുമുള്ള അധികാരം ഒരു വ്യക്തിേക്കാ, അല്പം വ്യക്തികളുെട ഒരു സമൂഹത്തിേന്നാ

വിട്ടുെകാടുത്തു. കഠിനമായ ഈ കരാറിെനപ്പറ്റി േഹാബ്സ് പറയുകയാണ്;-“ഒരു

ചക്രവർത്തി പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾക്കു എതിരായ ലക്ഷ്യങ്ങെള ആശ്രയിക്കുകയാ

െണങ്കിൽക്കൂടിഅേദ്ദഹത്തിെന്റ േനെര യുദ്ധംപ്രഖ്യാപനം െചയ്യുവാൻപ്രജകളിൽ

ആർക്കുംഅധികാരമില്ല”.

ഇങ്ങിെന േഹാബ്സ് ചക്രവർത്തിത്വെത്തയും സ്വകാര്യസ്വത്തുടമേയയും സാ

ധൂകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, അസംതൃപ്തിയിലാണ്ട ഒരു ജനസമൂഹം ഇംഗ്ലണ്ടി

െല ചാറൽസ് രാജാവിെന വധിേക്കണ്ടസമയം വന്നേപ്പാൾ േഹാബ്സിെന്റ വാദ

ഗതികെളാന്നും സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായിെല്ലന്നുള്ളകാര്യം പ്രസ്താവ്യമാണ്.
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േഹാബ്സിെന തുടർന്നുെകാണ്ടു േജാൺേലാക്ക് (1632–1704) എന്ന മെറ്റാരു

ചിന്തകൻ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമെയ സാധൂകരിക്കുവാൻ േവണ്ടി േവെറ ചില വാദഗ

തികെള ആശ്രയിച്ചു (Labour therory of Value) സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിക്കുവാ

േനാ പിടിച്ചുപറിക്കുവാൻ തേന്നേയാ പ്രയത്നം ആവശ്യമാെണന്നും അതുെകാണ്ടു

ആപ്രയത്നത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥന്നുആയാൾകരസ്ഥമാക്കിയസ്വത്തിേന്മൽഅവകാ

ശമുെണ്ടന്നും േലാക്ക് വാദിച്ചു.

കമ്യൂണിസത്തിെന്നതിരായ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പരക്കുന്നതിേനാെടാപ്പം

തെന്ന കമ്യൂണിസത്തിന്നനുകൂലമായ ചില ആശയങ്ങളും പ്രചരിപ്പിയ്ക്കാതിരുന്നില്ല.

ജരാർഡു വിൻസ്റ്റൻലി, െജയിംസ് ഹാരിങ്ങ്ടൻ (1611-1677) എന്നിവർ സ്വകാര്യസ്വ

ത്തുടമെയ നശിപ്പിക്കുവാനും ഒരു പുതിയ ജനാധിപത്യഭരണം സ്ഥാപിക്കുവാനും

േവണ്ടി വളെര ശ്രമിച്ചുേനാക്കി. ഏതാണ്ടു അേത കാലത്തു തെന്ന ഒരു സമുദാ

േയാദ്ധാരകനായ പിറ്റ് േചംബർലൻ രാജ്യത്തിെല എല്ലാ സമ്പത്തും േദശീയസ്വ

ത്താക്കിയാൽ മാത്രേമ ദാരിദ്ര്യെത്ത നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു എന്നു

അഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി.

9 ഫ്രാൻസിെല യൂേട്ടാപ്യക്കാർ

17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽനിന്ന് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിേലക്ക് കടന്നേതാടുകൂടി യൂേട്ടാപ്യയുെട രം

ഗം ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നുഫ്രാൻസിേലക്കു മാറി. ഫ്രഞ്ച് യൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്കാർ

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിെന്റ അനന്തരഫലങ്ങളുെട ഒരു സൃഷ്ടിയാെണന്നു പറയുന്നതിൽ

െതറ്റില്ല. റൂേസാ, േവാൾട്ടയർ തുടങ്ങിയ ചിന്തകന്മാരുെട നിരന്തരമായ പ്രേക്ഷാ

ഭം മർദ്ദനവും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത ഒരു സുന്ദരസമുദായെത്ത നിർമ്മിയ്ക്കുവാൻ പര്യാ

പ്തമാകുെമന്നു പലരും ആശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിപ്ലവംെകാണ്ട് ധനികന്മാരായ

മുതലാളികൾക്കു മാത്രമാണ് വലിയ വലിയ േനട്ടങ്ങളുണ്ടായത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും

നിയമത്തിെന്റ മുമ്പിൽസമന്മാരാെണന്നുള്ളതുവാസ്തവംതെന്ന. പേക്ഷ,സ്വത്തുടമ

സമ്പ്രദായത്തിന്നുയാെതാരു മാറ്റവും വരാതിരിയ്ക്കുേന്നടേത്താളംകാലം, സാമ്പത്തി

കവും സാമുദായികവുമായ അസമത്വങ്ങൾ നിലനില്ക്കുേന്നടേത്താളംകാലം മർദ്ദിത

രായ ‘പാവങ്ങൾക്കു യാെതാരു സംതൃപ്തിയ്ക്കും അവകാശമില്ല. കൂടിയ േവലസ്സമയം,

പരുങ്ങിയ കൂലി, െതാഴിലില്ലായ്മ ഇവയ്ക്കു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം യാെതാരു പരിഹാരവും

വരുത്തിയില്ല. ഈപരുപരുത്തസ്ഥിതിഗതികൾആശാവാദികളുെട കണ്ണു തുറപ്പി

ച്ചു. അവരിൽ ചിലർ സാമ്പത്തികവും സാമുദായികവുമായ സമത്വെത്തപ്പറ്റിച്ചിന്തി

യ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് ഫ്രഞ്ച് യൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ഉത്ഭവം.

10 േബബഫ് (Babeuf)

ഫ്രഞ്ച് യൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്കാരുെട ഒന്നാമെത്ത േനതാവ് എഫ്. എൻ. േബ

ബഫ് (1764—1797) ആയിരുന്നു. പഴയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തമായ സാമ്പത്തിക

സമത്വമല്ല, തുല്യമായ സൗകര്യങ്ങളായിരുന്നു (Equal Opportunity) േബബഫി

െന്റ ലക്ഷ്യം. അേദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ച “The Tribune of the People’ േലാകത്തി

െല ഒന്നാമെത്തകമ്യൂണിസ്റ്റ് വർത്തമാനപത്രമാണ്. ഈപത്രത്തിെന്റസാഹായ

േത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം നിലവിലുള്ള സമുദായ ഘടനയുെട അനീതികെള കഠിനമാ

യി എതിർക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതിെന്റ ഫലമായി അേദ്ദഹം അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പട്ടു.
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െജയിലിൽനിന്ന് വിട്ടു വന്നതിന്നുേശഷം ഗവൺെമന്റിെന തകിടം മറിച്ച് കമ്യൂണി

സംസ്ഥാപിയ്ക്കുവാൻേവണ്ടിഅേദ്ദഹം ഒരു രഹസ്യസംഘംസ്ഥാപിച്ചു. കുറച്ചുകാലം

ഊർജ്ജിതമായപ്രവൃത്തി നടന്നു. പേക്ഷ, പ്രയത്നംസഫലമാകുന്നതിന്നു മുമ്പായി

അേദ്ദഹം വീണ്ടുംഅറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പടുകയും 1797-ൽ തൂക്കിെക്കാല്ലെപ്പടുകയും െചയ്തു.

11 േകബറ്റ് (Cabet)

േബബഫിെനതുടർന്നുെകാണ്ട്എത്തീൻ േകബറ്റ്എന്നമെറ്റാരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േന

താവ് ഗവൺെമന്റിെന എതൃക്കുവാനാരംഭിച്ചു. അഭ്യസ്തവിദ്യനും ഒരു വക്കീലുമായ

അേദ്ദഹം 30 വയസ്സ് തികയുന്നതിന്നു മുമ്പായിട്ടുതെന്ന ഒരു േപെരടുത്ത വിപ്ലവ

കാരിയായിത്തീർന്നു. ലിേപാപ്പലയർ (Le Populaire) എന്ന തെന്റ കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പത്രത്തിൽ രാജാവിെന വിമർശിച്ചു െകാെണ്ടഴുതിയ ഒരു േലഖനത്തിെന്റ പ്രതി

ഫലമായി അേദ്ദഹത്തിന്നു രണ്ടുെകാല്ലെത്ത കാരാഗൃഹശിക്ഷ കിട്ടി. ഏതായാലും

ശിക്ഷാവിധി കഴിയുന്നതിന്നു മുമ്പായി അേദ്ദഹം ഇംഗ്ലണ്ടിേലയ്ക്കു ഒളിേച്ചാടിേപ്പായി.

അവിെടെവച്ചു േതാമസ് മൂറിെന്റ യൂേട്ടാപ്യ അേദ്ദഹെത്ത ആേവശഭരിതനാക്കി.

അതിെന അനുകരിച്ചുെകാണ്ടു അേദ്ദഹം തെന്റ കാലെത്ത സാമുദായികേദാഷ

െത്തപരിഹരിയ്ക്കണെമന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി ‘ഇക്കാര്യത്തിേലയ്ക്കുള്ളസമുദ്രയാത്ര’

(The Voyage to Iearia) എന്ന ഒരു േനാവൽ എഴുതി. വലിയ വലിയ വ്യവ

സായങ്ങൾ, കൃഷി മുതലായവ ഗവർെമ്മണ്ടു ഏെറ്റടുത്തു നടത്തി ഫലം എല്ലാ

േവലക്കാർക്കും സമമായി െകാടുേക്കണെമന്നുഈ പുസ്തകത്തിൽ അേദ്ദഹം നിർ

േദ്ദശിയ്ക്കുന്നു. കൂലിനിരക്കു ക്രമീകരിയ്ക്കുക, ധനികന്മാരുെട സ്വത്തിേന്മൽ കൂടുതൽ

നികുതി ചുമത്തുക തുടങ്ങിയ പരിഷ്കാരങ്ങെളെക്കാണ്ടാരംഭിച്ച് വളെരക്കാലം കമ്യൂ

ണിസത്തിന്നനുകൂലമായ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്നു േശഷം മാത്രേമ തെന്റ

ഉേദ്ദശ്യം സാധിയ്ക്കുകയുള്ളുഎന്നുംഅേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു മാതൃകാ േകാളണി

യിൽ തെന്റ ആശയങ്ങെള പ്രാേയാഗികമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുെവങ്കിലും ജനങ്ങളുെട

േനതൃത്വം വഹിക്കുവാൻ തീെര അപ്രാപ്തനായ അേദ്ദഹം പരാജയെപ്പടുകയാണ്

െചയ്തത്.

12 െസയിന്റ ് �സമൺ (Saint Simon)

ഓേരാ വ്യക്തിക്കും തെന്റ പ്രയത്നത്തിന്നനുസരിച്ച പ്രതിഫലം നൽകുകയും എല്ലാ

ജനങ്ങൾക്കും വികസിയ്ക്കുവാൻ ഒരു േപാെലയുള്ളസൗകര്യം െകാടുക്കുകയും െചയ്യു

ന്ന ഒരു പുതിയ സമുദായവ്യവസ്ഥെയസ്വപ്നം കാണുവാൻ�ധര്യെപ്പട്ട െസയിന്റ ്

�സമേനാട്ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ േസാഷ്യലിസം കുറെച്ചാന്നുമല്ലകടെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

കൃസ്ത്വാബ്ദം 1760-ൽ പാരീസിെല ഒരു ഉയർന്ന കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചെതങ്കിലും

കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കുതെന്നഅേദ്ദഹത്തിന്നുസമുദാേയാദ്ധാരണത്തിൽനല്ലപ്രതി

പത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അേമരിക്കൻസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലും അതിന്നുേശഷം വിപ്ല

വത്തിലും അേദ്ദഹം പെങ്കടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായങ്ങെള െപാതുസ്വത്താ

ക്കുക,പ്രവൃത്തിയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ളപ്രതിഫലം െകാടുക്കുക, പിൻതുടർച്ചാവകാശംനശി

പ്പിയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ പല പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപ്പാക്കുവാൻ േവണ്ടി അേദ്ദഹം പ്രയത്നി

യ്ക്കുകയുണ്ടായി.
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13 േഫാറിയർ (Fourier)

ഏതാണ്ട് അേത കാലത്തുതെന്ന ജീവിച്ചിരുന്ന ചാറൽേഫാറിയർ (1772-1837) വ്യവ

സായത്തിെന്റപരിവർത്തനത്തിലല്ലഅഭിവൃദ്ധിയുെടനിയമങ്ങളിലാണ് (ഘമംെ ീള

ജൃീഴൃ�ല) അധികം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചത്. സമുദാേയാദ്ധാരണത്തിന്നുേവണ്ടി അേദ്ദ

ഹം നിർേദ്ദശിച്ച ഒരു മാർഗ്ഗം ജനങ്ങൾ വലിയസംഘങ്ങളായിേച്ചർന്ന് (ജവമഹമിഃ

െല) ഒേരസ്ഥലത്തുജീവിയ്ക്കണെമന്നതാണ്. േഫാറിയർപ്രയത്നെത്തആവശ്യമുള്ള

പ്രയത്നം, ഉപേയാഗമുള്ളപ്രയത്നം, ഇഷ്ടമുളള പ്രയത്നം ഇങ്ങിെന 3ആയി തരംതി

രിയ്ക്കുകയും ആദ്യേത്തതിന്നു ഏറ്റവും അധികവും ഒടുവിലേത്തതിന്ന് ഏറ്റവും കുറച്ചും

പ്രതിഫലം െകാടുേക്കണ്ടതാെണന്നു അഭിപ്രായെപ്പടുകയും െചയ്തു. അഹിംസയി

ലും സമാധാനത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനാൽഅേദ്ദഹം വിപ്ലവത്തിെന്നതിരായി

രുന്നു. ഏതായാലും, നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട േദാഷങ്ങെള ചൂണ്ടി

ക്കാണിയ്ക്കുക, പ്രയത്നെത്തസദുപേയാഗെപ്പടുത്തുകതുടങ്ങിയ ചില നല്ലകാര്യങ്ങളി

േലയ്ക്കു അേദ്ദഹം ജനങ്ങളുെട ശ്രദ്ധെയആകർഷിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സം

ശയമില്ല.

14 ലൂയിബ്ലാങ്ക് (Louis Blanc)

തെന്റ ആശയങ്ങെള പ്രവൃത്തിയിൽെകാണ്ടുവരുവാനായി രാഷ്ട്രീയാധികാരെത്ത

ഉപേയാഗിയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ഒന്നാമെത്ത യൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ലൂയിബ്ലാങ്ക്

ആണ് (1813-1882). സമുദായപരിവർത്തനത്തിന്നു ധനിക വർഗ്ഗക്കാേരാട് അേപ

ക്ഷിയ്ക്കുന്നതിന്നുപകരം െതാഴിലാളികേളാട് ആവശ്യെപ്പടുവാൻ തുടങ്ങിയതും ആദ്യ

മായി അേദ്ദഹമാണ്. ഇങ്ങിെന അേദ്ദഹം യൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസേത്തയും മാർ

ക്സിയൻ േസാഷ്യലിസേത്തയും കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയാെണന്നു പറയാം.

അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആധിപത്യത്തിൽ നടന്നിരുന്ന റവ്യു ദ്യു േപ്രാഗ്രസ്സ് (Reuve du

Progress) എന്ന പത്രം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാഹിത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ കുറെച്ചാന്നു

മല്ല സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യാഭിവൃദ്ധിയും മനുഷ്യെന്റ പരമമായ സുഖവുമാണ്

ജീവിതത്തിെന്റ പ്രാപ്യസ്ഥാനെമന്നു തെന്റ ചില മുൻഗാമികെളേപ്പാെല ബ്ലാങ്കും

വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഈ ആദർശസമുദായത്തിെലത്തുവാൻ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും

െതാഴിലുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകയാണാവശ്യെമന്നും അതിന്നുേവണ്ടി വ്യക്തികളുെട

െതാഴിൽശാലകൾക്കുപകരം (Individual Work-shop) ക്രമത്തിൽ സമുദായ

ത്തിെന്റ െതാഴിൽശാലകൾ നിർമ്മിയ്ക്കണെമന്നും അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. മു

തലാളികൾക്ക് ഈ െതാഴിൽശാലകളിൽ പെങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്. തങ്ങൾ എറ

ക്കിയ മൂലധനത്തിന്നുഅവർക്കുപലിശ ലഭിയ്ക്കുകയും െചയ്യും.

പ്രാപ്തിയ്ക്കനുസരിച്ചു പണി; ആവശ്യത്തിന്നനുസരിച്ച പ്രതിഫലം-ഇതായിരുന്നു

ബ്ലാങ്കിെന്റ വിശ്വാസം. പ്രവൃത്തിയനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം െകാടുക്കണെമന്നായി

രുന്നു െസയിന്റ് �സമെന്റ അനുയായികൾ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരുന്നതും. പ്രയത്നം,

മൂലധനം, കർമ്മകുശലത ഇവെയ േഫാറിയർ തരംതിരിച്ചു. േബബഫ് പരിപൂർണ്ണ

മായസമത്വത്തിൽവിശ്വസിച്ചു. ഇവരിൽനിെന്നല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഒരുആശയമാ

ണ് ബ്ലാങ്കു പ്രചരിപ്പിച്ചത്.

1848-ൽ േപ്രാവിഷനലൽ ഗവൺെമന്റിെല ഒരംഗത്തിരുന്ന കാലത്തു അേദ്ദ

ഹം തെന്റആശയെത്തപ്രവൃത്തിയിൽ െകാണ്ടുവരുവാൻശ്രമിച്ചു. മിക്ക രാജനീതി

ജ്ഞന്മാരും അേദ്ദഹത്തിെന്നതിരായിരുന്നു. അവരുെട ഗൂഢാേലാചനകളുെട ഫല



152 അദ്ധ്യായം 20. യൂേട്ടാപ്യ

മായി ബാങ്കിെന്റ ആദർശപരമായ െതാഴിൽശാലയ്ക്കു കുറച്ചുകാലെത്തആയുസ്സുമാ

ത്രേമ ഉണ്ടായുള്ളു.

15 െപ്രൗഢൻ (Proudohn)

അക്കാലെത്തഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവകാരികളിൽഒടുവിലെത്തആളായിരുന്നു. പി.െജ. െപ്ര

ൗഢൻ (1809–1865) സ്വകാര്യസ്വത്തുടമസമ്പ്രദായെത്തയും ധനികവർഗ്ഗക്കാെരയും

ഗവർേമ്മണ്ടിെനത്തെന്നയും അേദ്ദഹം കഠിനമായി എതിർത്തു. 1840-ൽ അേദ്ദഹ

ത്തിെന്റസുപ്രസിദ്ധമായ “സ്വത്ത്എന്ത്” (What is Property) എന്നപുസ്തകംപ്ര

സിദ്ധീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടു. എല്ലാ ഗവൺെമന്റുകളും ചീത്തയാെണന്നധാരണയാൽ 1848-

െല െഫബ്രവരി വിപ്ലവത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിന്നു ഒന്നിലധികംപ്രാവശ്യം ജയിലിൽ

േപാേകണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാേഹാദര്യം എന്നിവ അടിസ്ഥാ

നമാക്കിയ ഒരുസമുദായത്തിൽ മാത്രേമ യഥാർത്ഥമായസുഖമുണ്ടാകയുള്ളുെവന്നു

അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. അരാജകത്തിേന്മൽ അടിയുറച്ച ഒരു സമുദായഘടനയായി

രുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രാപ്യസ്ഥാനം. ഒരു മനുഷ്യൻ മെറ്റാരു മനുഷ്യെന ഭരിക്കു

ന്നതു മർദ്ദനമാണ്. അതുെകാണ്ടുആർക്കും രാജാവായിരിക്കുവാൻ തരമില്ല. സ്വകാ

ര്യസ്വത്തു കളവു മുതലേത്ര. (Property is theft) നിലെത്തയും വ്യവസായ സാ

മഗ്രികേളയും ഉപേയാഗിക്കുവാൻഎല്ലാവർക്കും ഒരുേപാെലഅധികാരമുണ്ടായിരി

ക്കണം.

സ്വകാര്യസ്വത്തു െതറ്റാെണങ്കിലും സ്വകാര്യസമ്പാദനം ശരിയാെണന്നായി

രുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം. അതായതു ഉല്പാദനസാമഗ്രികെള സ്വകാ

ര്യമാക്കി െവക്കുന്നതിേനയും പലിശ, പാട്ടം, ലാഭം മുതലായവേയയും അേദ്ദഹം

എതിർത്തു. പേക്ഷ, സ്വന്തം പ്രയത്നംെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്വകാര്യസ്വത്ത് അനുഭ

വിക്കുവാൻ ഓേരാരുത്തനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ അേദ്ദഹം

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർെക്കതിരായിരുന്നു.

16 േറാബർട്ട് ഓവൻ (Robert Owen)

വ്യവസായവിപ്ലവം അതുവെര േലാകത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ പരിവർ

ത്തനത്തിെന്റ ആരംഭമായിരുന്നു. �കെത്താഴിൽ യന്ത്രവ്യവസായത്തിെന്റ മു

മ്പിൽ നിസ്സഹായമായിത്തീർന്നു. െതാഴിലാളികൾക്കു തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സാ

ധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ േപാലും നിവൃത്തിയിെല്ലന്നായി. ക്രയശക്തിെയ അനുസരി

യ്ക്കുമേല്ലാ വിക്രയ ശക്തി. അതിനാൽ, ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിയാെത കിടക്കുകയായി.

വ്യവസായമാന്ദ്യവും അേതാെടാപ്പം െതാഴിലില്ലായ്മയും വർദ്ധിച്ചു. ഇതിെന്റെയ

ല്ലാം മൗലികകാരണങ്ങളായ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമസ്സമ്പ്രദായവും വ്യക്തികളുെട ലാ

േഭച്ഛയും നിലനില്ക്കുേന്നടേത്താളംകാലം സമുദായെത്ത ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ആർക്കും

സാധിക്കുകയില്ല:

1771-ൽ േനാർെത്ത്വയിൽ ജനിച്ച േറാബർട്ട് ഓവൻഈ വാസ്തവം മനസ്സിലാ

ക്കി. സാമുദായികേദാഷങ്ങെള പരിഹരിക്കുവാനുള്ള എകമാർഗ്ഗം കമ്യൂണിസം മാ

ത്രമാെണന്നു അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, അേദ്ദഹം വിപ്ലവത്തിനും ഹിം

സക്കും എതിരായിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിൽഐക്യവും സഹകരണപ്രസ്ഥാനവും വളർ

ത്തിെക്കാണ്ടു ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ മുേന്നാട്ടുേപാകണെമന്നേത്ര അേദ്ദഹം നിശ്ച

യിച്ചിരുന്നത്. പള്ളികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സദുേദ്ദശങ്ങെളത്തടയുവാൻ േനാക്കി.
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അേപ്പാൾഓവൻമതത്തിെന്റബദ്ധശത്രുവാെണന്നാരായുന്നതിൽനിന്നുജനങ്ങെള

തടുത്തുനിർത്തുകയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും െചയ്യുന്നെതന്നു 1817-ൽഅേദ്ദഹം പ്രസ്താ

വിച്ചു. 1819-ൽ അേദ്ദഹം “െതാഴിലാളികേളാട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന” എന്ന ഒരു ലഘു

പത്രിക പ്രസിദ്ധം െചയ്തു. െതാഴിലാളികൾ ഹിംസയും ധനികവർഗ്ഗക്കാരുെട േപ

രിലുള്ള വിേദ്വഷവും ഉേപക്ഷിക്കുന്നതായാൽ ദാരിദ്ര്യവും അജ്ഞതയുംഅകറ്റുവാനു

ള്ള അവരുെട പരിശ്രമെത്ത എല്ലാവിധത്തിലും സഹായിക്കുവാൻ താൻ ഒരുക്ക

മാെണന്നു അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. 1821-ൽ അേദ്ദഹം സമുദായഘടന (Social

System) എന്ന മെറ്റാരു പുസ്തകം എഴുതി. അതിൽ അേദ്ദഹം വ്യക്തിത്വേത്തയും

മത്സരേത്തയും സാധൂകരിക്കുവാനും പുകഴ്ത്തുവാനും ശ്രമിച്ചിരുന്ന രാജനീതിജ്ഞന്മാ

െര കഠിനമായി ആേക്ഷപിച്ചു.

തെന്റആശയങ്ങെള പ്രവൃത്തിയിൽ െകാണ്ടുവരുവാൻേവണ്ടി ഓവൻ 1824-ൽ

മുപ്പതിനായിരം ഏക്ര വിസ്താരമുള്ള ന്യൂഹാർമണി എന്ന ഒരു േകാളണി തുറന്നു.

പേക്ഷ, മൂന്നുെകാല്ലെത്ത നിരന്തരമായ പ്രയത്നത്തിന്നുേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ

ഈശ്രമം പരാജയെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്.

അതിന്നുേശഷം അേദ്ദഹം ഇംഗ്ലണ്ടുമുഴുവൻസഞ്ചരിക്കുകയും േട്രഡ് യൂനിയനു

കെളയും സഹകരണസംഘങ്ങേളയും സംഘടിപ്പിച്ചു ഒെരാറ്റസ്ഥാപനത്തിെന്റ കീ

ഴിലാക്കി ക്രമത്തിൽഅവെയ കമ്യൂണിസ്റ്റ്സിദ്ധാന്തങ്ങളിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുവാ

നുള്ളഒരുപ്ലാൻതയാറാക്കുകയും െചയ്തു. ഈശ്രമത്തിൽഅേദ്ദഹത്തിന്ന് വിചാരി

ച്ചതിലധികം വിജയം കിട്ടി.

സമുദായെത്ത ഉദ്ധരിയ്ക്കുവാൻ, മുതലാളികളും െതാഴിലാളികളും സഹകരിച്ചു

െകാണ്ടുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ, ഓവ

െന്റ കൂട്ടുകാരും വർഗ്ഗയുദ്ധത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന െതാഴിലാളിേനതാക്കന്മാരും

തമ്മിൽ ഒരു വലിയ ശണ്ഠയാരംഭിച്ചു. അതിെന്റ ഫലമായി കുറച്ചുകാലേത്തക്കു

േട്രയിഡ് യൂണിയൻപ്രവർത്തനങ്ങൾഏറ്റവും മങ്ങിയ നിലയിലാണ് മുേന്നാട്ടുേപാ

യത്.

എന്തുതെന്നയായാലും, യൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റ

വും പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഓവൻ അർഹിക്കുന്നത്. െതാഴിലില്ലായ്മേയ

യും മറ്റു േദാഷങ്ങേളയും നിലനിർത്തിേപ്പാരുന്ന സമുദായഘടനെയ എതൃക്കുക,

മനുഷ്യാഭിവൃദ്ധിയുെട ആദർശം സമുദായത്തിെന്റ െപാതുവിലുള്ള സുഖമാെണന്നു

പ്രഖ്യാപിയ്ക്കുക, സമ്പത്തിെന്റ ഉല്പാദനവിതരണങ്ങളിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും സഹക

രിയ്ക്കണെമന്നഭിപ്രായെപ്പടുക ഇെതല്ലാം സാമാന്യജനങ്ങെള ഉദ്ബുദ്ധരാക്കുവാൻ

വളെരയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

17 ആധുനിക യൂേട്ടാപ്യനിസം

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യകാലേത്താടുകൂടി യൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസം അവസാനി

ച്ചുെവങ്കിലും അതിന്നുേശഷവും ചില പ്രസിദ്ധ േലഖകന്മാർ ഒരു പുതിയ സമുദായ

ഘടനെയപ്പറ്റി തങ്ങൾക്കുള്ളആശയങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുവ

ന്നു. അവരിൽ ഒരാളാണ് എച്ച്.ജി. െവൽസ്. അേദ്ദഹംതെന്റ ‘ആധുനികയൂേട്ടാപ്യ’

(ModernUtopia)എന്നപുസ്തകത്തിൽസുഖവുംസംതൃപ്തിയുംനിറഞ്ഞഒരുപുതിയ

സമുദായെത്തസ്വപ്നം കാണുവാൻശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി.

എേഡ്വർഡ് േബല്ലാമി എന്നഅേമരിക്കൻഗ്രന്ഥകാരൻ 1887-ൽപ്രസിദ്ധംെച

യ്ത ‘പിേന്നാട്ടുേനാക്കൽ’ (Looking Blackward) എന്നപുസ്തകവും േഡാക്ടർ േത്യാ
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ഡർ ഹർട്ട്സ്ക എന്ന വയന്നീസു ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ 1890-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘Free

Land-A Social Anticipation’ എന്ന പുസ്തകവും വില്യം േമാറിസ് എന്ന ഇംഗ്ലീ

ഷ്േലഖകെന്റ ‘News From Nowhere’ എന്ന പുസ്തകവും ആധുനിക യൂേട്ടാപ്യൻ

േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ മറ്റു മാതൃകകളാണ്.



21
ഫാസിസം

“ഫാസിസത്തിെന്റ വലിെയാരു പ്രേത്യകത അതിന്ന് സ്ഥിരമായ ആദർശങ്ങേളാ

നിഷ്ഠകേളാ യാെതാന്നും ഇെല്ലന്നുള്ളതാണ്. േസാഷ്യലിസേത്താടും കമ്യൂണിസ

േത്താടും ലിബറലിസേത്താടും ഉള്ള വിേരാധത്തിൽ കവിഞ്ഞ്-അതിന്ന് നിദാനമാ

യി ഒരു തത്വചിന്തയും ഇല്ല.

—പണ്ഡിത് ജവഹർലാൽ

1 ഉപക്രമം

പുതിയ പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടേതാടുകൂടി ഉൽപാദനങ്ങൾആവശ്യ

ത്തിലധികം വർദ്ധിച്ചു. ലാഭമുണ്ടാക്കുകയാണേല്ലാ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം.

അതുെകാണ്ട്, മത്സരം വർദ്ധിയ്ക്കുംേതാറും ഓേരാ മുതലാളിയും അധികമധികം ചര

ക്കുകൾനിർമ്മിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പേക്ഷ, ഉൽപാദനത്തിന്നനുസരിച്ചുള്ളവിതരണ

മുണ്ടായില്ല. ഉണ്ടാക്കുന്നസാമഗ്രികൾ മുഴുവനും വിറ്റുതീർക്കുവാൻസാധിക്കാതായി.

അതിെന്റ ഫലമായി വ്യാപാരത്തിൽ അപകടം പിടിച്ച ഒരു സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം

വന്നു േനരിട്ടു. മുതലാളികൾ തല െചാറിയാൻ തുടങ്ങി. ഫാക്ടറികൾ പൂട്ടാൻ തുട

ങ്ങി. അേനകം െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലില്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു. ഏതായാലും,

കുറച്ചു നാൾെകാണ്ട് ‘േഗാെഡൗണിൽ’ െകട്ടിക്കിടന്നിരുന്ന സാധനങ്ങെളല്ലാം വി

റ്റുതീർന്നു. കമ്പനികൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ തുടങ്ങി. െതാഴിലാളികൾക്ക് പണി വീ

ണ്ടും കിട്ടി. കച്ചവടം വീണ്ടും മുേന്നേപ്പാെല അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുവാൻ തുടങ്ങി. പേക്ഷ,

ഈഅഭിലഷണീയസ്ഥിതി അധികകാലം നിലനിന്നില്ല. ഉൽപാദനങ്ങൾ വർദ്ധി

ച്ചേപ്പാൾസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം വീണ്ടും തുടങ്ങി. ഉണ്ടാക്കുന്നസാധനങ്ങെളല്ലാം വി

റ്റഴിക്കാൻസാധിക്കാഞ്ഞാൽഎങ്ങിെനയാണ് കച്ചവടക്കുഴപ്പമുണ്ടാവാതിരിക്കുക?

കമ്പനികളിൽനിന്ന് വീണ്ടും െതാഴിലാളികെള പറഞ്ഞയക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങിെന

സമ്പത്തിെന്റആധിക്യവും കുഴപ്പവും കണ്ടുെകാണ്ട് കാലം മുേന്നാട്ടു നടന്നു.

ഒന്നാമെത്ത േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ ഫലമായുണ്ടായ സാമ്പത്തികവും രാ

ഷ്ട്രീയവുമായ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഈ ദുർഘടഘട്ടത്തിന്നു കാരണെമന്ന് ചില രാജ്യനീ

തിജ്ഞന്മാർഅഭിപ്രായെപ്പടുന്നുണ്ട്. അത് ഏെറക്കുെറ ശരിയാണുതാനും. വമ്പിച്ച

കടച്ചുമട്, ടാരിഫിലുള്ള തകരാറുകൾ, സുപ്രതിഷ്ഠിതമായ പഴയ വ്യാപാരസമ്പ്രദാ

യത്തിെന്റ നാശം, അതിരു കവിഞ്ഞ സ്വേദശേപ്രമംശ—ഇവെയല്ലാം ഇന്നെത്ത
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സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിെന്റകാരണങ്ങളാെണന്നുസമ്മതിേച്ചതീരൂ. പേക്ഷ, േലാ

കമഹായുദ്ധം തേന്നയും മുതലാളിത്തത്തിെന്റസന്താനമേല്ല?

ഈ കുഴപ്പത്തിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടുവാൻ പ്രധാനമായി രണ്ടു വഴികളാണുള്ള

ത്. ഒന്നുകിൽഈ പുതിയ നിർമ്മാണരീതിേയയും വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിേയയും പാ

േട നശിപ്പിച്ച് ഭൂതകാലത്തിേലയ്ക്കു മടങ്ങിേപ്പാവുക. അെല്ലങ്കിൽ, വ്യവസായങ്ങെള

നശിപ്പിക്കാെതഅവയുെടനിയന്ത്രണത്തിലുംവിതരണരീതിയിലുംസമൂലമായഒരു

പരിവർത്തനം വരുത്തുക—മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ പുേരാഗതിയിേലയ്ക്കുള്ളഎടുത്തുചാട്ട

െത്ത തടുത്തുനിർത്തുന്ന ആദ്യെത്ത മാർഗ്ഗം ആശാസ്യമാെണന്നു പറയാൻ നിവൃ

ത്തിയില്ല. രണ്ടാമെത്ത മാർഗ്ഗമാണ് േസാഷ്യലിസം.

2 ഫാസിസം എന്നാൽഎന്ത്?

ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. േദാഷപൂർണ്ണമായ മുതലാളിത്തസമ്പ്ര

ദായം അതിെന്റ ഒടുവിലെത്ത പടിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അതി

ന്ന് യാെതാരു മാറ്റവും കൂടാെത അേത നിലയിൽ അധികകാലം നിലനില്ക്കുവാൻ

സാധിക്കുകയില്ല. ഒന്നുകിൽ അത് പുേരാഗതിയിൽ…സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയില്ലാത്ത

സുന്ദരരൂപത്തിൽ-െചന്നു ലയിക്കും. അെല്ലങ്കിൽ, അതു പ്രതിക്രിയയുെട േവഷം

ധരിക്കും. ഈപ്രതിക്രിയയാണ് ഫാസിസം.

ഫാസിസം ഇന്നു നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിെയ തകിടം മറിക്കു

വാനുള്ള ഒേരർപ്പാടാെണന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഫാസിസെത്തപ്പറ്റി അതിെന്റ

പ്രചാരകന്മാർ കടലാസ്സിൽ എഴുതിക്കൂട്ടിയ ഭംഗിയുള്ള േപ്രാഗ്രാമുകൾ പ്രവൃത്തി

യിൽ വരുേമ്പാൾ ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അേമരിക്കയിെല സു

പ്രസിദ്ധ േലഖകനായ േനാർമൻ േതാമാസ് പറയുന്നതുേപാെല, രാഷ്ട്രത്തിെന്റ

സംരക്ഷണത്തിൻ കീഴിലുള്ള മുതലാളിത്തമാണ് ഫാസിസം (Fascism is State

Capitalism)1

3 ഉത്ഭവം

ഫാസിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റി ശരിക്കു പഠിയ്ക്കണെമങ്കിൽ മാക്യ

വല്ലി, ദാേന്ത, പ്ലാേറ്റാ മുതലായവരുെട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുറന്നു േനാേക്കണ്ടിവരും.

പേക്ഷ, പ്രാേയാഗികമായ ഫാസിസം 1914-െല േലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നുേശഷം

മാത്രമാണ് വികസിച്ചു വന്നത്. യുദ്ധമാരംഭിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പുതെന്ന ഇറ്റലിയുെട

സാമ്പത്തികസ്ഥിതി വലിെയാരു കുഴപ്പത്തിെലത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1914-ൽ ഇറ്റ

ലിയൻ ജനത ആഭ്യന്തരവിപ്ലവത്തിെന്റ വക്കുവെര എത്തി. െതാഴിലാളികളുെട

പണിമുടക്കങ്ങൾ എെന്തന്നില്ലാെത വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങിെനയിരിക്കുേമ്പാഴാണ് േലാ

കമഹായുദ്ധമുണ്ടായത്. അതിനാൽ, യുദ്ധം അവസാനിച്ചേപ്പാേഴയ്ക്കും ഇറ്റലിയുെട

സ്ഥിതി േശാചനീയമായിത്തീർന്നുെവന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഒരിടത്ത് പട്ടിണികി

ടക്കുന്ന െതാഴിലാളികളുെട കൂടക്കൂെടയുള്ള പണിമുടക്കങ്ങൾ; മറുഭാഗത്തു നിരാശ

രായിത്തീർന്ന അേനകായിരം പടയാളികളുെട പ്രതിേഷധ പ്രദർശനങ്ങൾ. ഈ

അപകടസ്ഥിതിയിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടുവാനായി ഇടത്തരക്കാരായ േനതാക്കന്മാർ

ഒരു യുക്തി കണ്ടുപിടിച്ചു. െതാഴിലാളികളുെട കൂടിക്കൂടിവരുന്ന ശക്തിെയ തകർ

ക്കുവാൻേവണ്ടി അവർ െവറുെതയിരിക്കുന്ന പടയാളികെള സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ

1 Fascism or Socialism by Norman Thomas.
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തുടങ്ങി. ഈ സമയത്താണ് മുേസ്സാളിനി േനതൃസ്ഥാനത്തിേലക്കു കയറിവന്ന

ത്. ‘ഫാസി ഡി േകാംബാറ്റിെമന്റി’ (Fasci di Cobattimenti) അഥവാ ‘യുദ്ധം

െചയ്യുന്ന സംഘങ്ങൾ’ എന്ന േപരിൽ അേദ്ദഹം അേനകം പടയാളികെള സംഘ

ടിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. തരം കിട്ടുേമ്പാെഴല്ലാം േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാേരയും െതാഴിലാളി

സ്ഥാപനങ്ങേളയും എതിർക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുെട പ്രധാനപ്രവൃത്തി.

ധനികന്മാരും ഇടത്തരക്കാരും ഈ സന്നദ്ധ�സന്യങ്ങൾക്ക് ആവുന്ന ധനസ

ഹായം െചയ്തുെകാടുക്കുവാൻ യാെതാരു മടിയും കാണിച്ചില്ല. എെന്തന്നാൽ, േസാ

ഷ്യലിസ്റ്റുകാരുേടയും െതാഴിലാളികളുേടയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശക്തി തങ്ങൾക്കു

േദാഷകരമായിട്ടാണ് കലാശിക്കുകഎന്ന്അവർക്ക് നല്ലേപാെല മനസ്സിലായിക്ക

ഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റലിയിെല ഗവൺെമന്റുേപാലും മുേസ്സാളിനിയുെട പരിശ്രമങ്ങെള

സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വമായ ദൃഷ്ടിേയാടുകൂടിയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

കുറച്ചുെകാല്ലം മുമ്പ് ഇറ്റലിയും തുർക്കിയും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായേപ്പാൾ, യുദ്ധ

െത്ത അനുകൂലിച്ച മിതവാദികളായ േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാെര കഠിനമാെയതിർത്ത മു

േസ്സാളിനി, എല്ലാ നിമിഷത്തിലും േസാഷ്യലിസ്റ്റു മന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ചിരുന്ന മുേസ്സാ

ളിനി, േലാകമഹായുദ്ധമാരംഭിച്ചേപ്പാൾ െപെട്ടന്ന് തെന്റ അഭിപ്രായങ്ങെളല്ലാം മാ

റ്റുകയുംയുദ്ധത്തിൽപങ്കുെകാള്ളുവാൻഇറ്റലിെയ േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തതി

െന്റ രഹസ്യം ഏെറക്കുെറ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ,

യുദ്ധത്തിന്നുേശഷവുംഅേദ്ദഹത്തിന്ന് തെന്റ വഞ്ചനതുടർന്നുെകാണ്ടു േപാകുവാൻ

സാധിച്ചതാണ് അത്ഭുതം. സമർത്ഥനായ അേദ്ദഹം തെന്റ ഫാസിസ്റ്റുപ്രസ്ഥാനം

ദരിദ്രന്മാർക്കുംധനികന്മാർക്കും ഒരുേപാെല ഉപകാരപ്രദമാെണന്നെതറ്റിദ്ധാരണ

പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻശ്രമിച്ചു. ഈപ്രയത്നത്തിൽഅേദ്ദഹംഏതാണ്ടുവിജയിയാകുക

യും െചയ്തു.

ഫാസിസ്റ്റുപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റഅഭിവൃദ്ധിക്കുപരിതഃസ്ഥിതികൾതികച്ചുംഅനു

കൂലമായിരുന്നു. േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ ഫലമായി മിക്കരാജ്യങ്ങളുേടയും സാമ്പ

ത്തികസ്ഥിതി താറുമാറായിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. െതാഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിച്ചു. കൂലി

വല്ലാെതകുറഞ്ഞു. ഒരുശക്തിയുള്ളഗവൺെമന്റുവന്നാൽഈകുഴപ്പങ്ങളിൽനിന്ന്

രക്ഷെപ്പടുവാൻ സാധിേച്ചയ്ക്കാെമന്ന് ജനങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുവാൻ തുടങ്ങി. അവി

േടയും ഇവിേടയുമായി ഏതാനും േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ തങ്ങളുെട ആദർശപ്രാപ്തിക്കു

േവണ്ടി ആവുന്നതും അദ്ധ്വാനിച്ചിരുന്നു. പേക്ഷ, അവർക്കു സംഘടനേയാ േയാജി

േപ്പാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏേകാപിച്ചുനിന്ന് െപാതുവിലുള്ളശത്രുെവഎതിർക്കുന്നതി

ന്നുപകരംഅവർപലകക്ഷികളായിപിരിഞ്ഞ്തമ്മിൽത്തമ്മിൽശകാരിക്കുവാനും

വിമർശിക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഈഅവസരത്തിലാണ്ഫാസിസം തല െപാന്തിച്ചത്.

മറ്റു കാരണങ്ങൾക്കുപുറെമഫ്രാൻസ്, ഇംഗ്ലണ്ട്എന്നീ മഹാശക്തികളുെടബു

ദ്ധിഹീനമായ നയവും ഫാസിസത്തിെന്റ ഉത്ഭവത്തിന്നു േപ്രരകമായിട്ടുണ്ട്. വിജയ

ത്തിെന്റ ലഹരിെകാണ്ട് മതിമറന്ന് അവ ജർമ്മനിേയാടു കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ

ആവശ്യെപ്പടുവാൻ തുടങ്ങി. േതാറ്റ ശത്രുെവഎെന്നന്നും കീഴടക്കിെവക്കണെമന്നാ

ണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ഈ മർദ്ദനനയമാണ് ജർമ്മനിയിൽ അപായകര

മായി േദശീയത്വം നട്ടുവളർത്തിയത്.

ഇറ്റലിക്കും േവർേസയിൽ സന്ധി േവണ്ടത്ര ഗുണകരമായിട്ടല്ല കലാശിച്ചത്.

പേക്ഷ, അവിെട ഫാസിസം വളരുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഗവൺെമന്റിെന്റ

ദുർബ്ബലതയായിരുന്നുെവന്ന് സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും. ഭരണകൂടം ഇറ്റലിക്ക് കൂടുതൽ

ഉപകാരപ്രദമാക്കണെമന്നു വാദിച്ചുെകാണ്ടാണ് മുേസ്സാളിനി അവിടുെത്ത ഗവൺ
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െമന്റിെന രാജിെവക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചത്. ആവശ്യത്തിലധികമുള്ള വ്യവസായാ

ഭിവൃദ്ധിയും തങ്ങെളേപ്പാെല സംസ്കൃതരായി േലകത്തിൽ മെറ്റാരു സമുദായവുമിെല്ല

ന്നപ്രചാരേവലയും ഫാസിസത്തിെന്റ ഉത്ഭവത്തിന്നുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങളാണ്.

1922 ഒേക്ടാബർമാസത്തിൽ അേനകം ഫാസിസ്റ്റു �സന്യങ്ങളുെട അകമ്പ

ടിേയാടുകൂടി മുേസ്സാളിനി േറാമിേലക്കുള്ള തെന്റ വിജയയാത്രയാരംഭിച്ചു. പ്രധാ

നമന്ത്രിക്കു ഇത് തീെരപിടിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം െപാടുന്നെന പട്ടാളനിയമംപാസ്സാ

ക്കി. പേക്ഷ, അതുെകാണ്ടു യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. രാജാവുതേന്നയും

മുേസ്സാളിനിയുെട വിജയകാംക്ഷിയായിരുന്നു. നിരാശനായിത്തീർന്ന പ്രധാനമ

ന്ത്രി ഉടെന തെന്റ ഉേദ്യാഗം രാജിെവച്ചു. എല്ലാം മുൻകൂട്ടിതീർച്ചയാക്കിയേപാെല,

രാജാവ് മുേസ്സാളിനിെയ മന്ത്രിപദത്തിേലക്കു ക്ഷണിച്ചു. അങ്ങിെന 1922 ഒേക്ടാ

ബർ 30-ാം നു മുേസ്സാളിനി ഇറ്റലിയിെല പ്രധാനമന്ത്രിയായിത്തീർന്നു. അേതാ

ടുകൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രവൃത്തി വളെര എളുപ്പമായിത്തീർന്നു. ക്രമത്തിൽക്ര

മത്തിൽ രാജാവിെന്റ ശക്തി ക്ഷയിച്ചുക്ഷയിച്ചുവന്നു. മുേസ്സാളിനി ഇറ്റലിയിെല

സർവ്വാധിപതിയായിത്തീർന്നു.

ഫാസിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േപ്രാത്സാഹകന്മാർ ഇടത്തരക്കാരായ ധനിക

ന്മാരായിരുന്നുെവന്നത് ഞങ്ങൾക്കു വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല, േലാകമഹായുദ്ധത്തി

െന്റ ഫലമായി മാർക്കിെന്റ (ജർമ്മൻ നാണ്യം) വിലകുറഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ഇടത്തര

ക്കാെരല്ലാം ദരിദ്രരായിത്തീർന്നു. അവരാണ് സ്വരക്ഷക്കുേവണ്ടി ഫാസിസെത്ത

ആദ്യമായി ആശ്രയിച്ചത്. പേക്ഷ, കാലക്രമത്തിൽ ഇടത്തരക്കാരുെട സ്ഥാനം

േപാവുകയും അെതാരു തനിമുതലാളിസ്ഥാപനമായിത്തീരുകയും െചയ്തു.

അധികാരസ്ഥാനെത്തത്തിയ ഉടെന മുേസ്സാളിനി ഫാസിസത്തിെന്നതിരായു

ള്ള എല്ലാ ശക്തികേളയും നിർദ്ദയം ചവിട്ടിേത്തയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാ

പനം െചയ്തു:—“ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസത്തിെന്നതിരായ യാെതാരു പ്രസ്ഥാനവും

പാടില്ല. ഫാസിസം മാത്രേമ ഇറ്റലിയിൽ നിലനില്ക്കുവാൻ പാടുള്ളു”. സ്ക്കൂളുകളും നാ

ടകശാലകളും കച്ചവടസ്ഥലങ്ങളും എന്നുേവണ്ട, ഇറ്റലിയിെല എല്ലാ െപാതുസ്ഥ

ലങ്ങളും, ഫാസിസത്തിെന്റ പ്രചാരേവലയ്ക്കുള്ള േകന്ദ്രങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഫാസിസ

ത്തിെന്റ എതിർശക്തികെള നാമാവേശഷമാക്കുവാൻേവണ്ടി മുേസ്സാളിനി െചയ്ത

കഠിന�കയുകൾ േരാമാഞ്ചേത്താടുകൂടിയല്ലാെത യാെതാരാൾക്കും വായിയ്ക്കുവാൻ

സാധിക്കുകയില്ല. ധനികനും ദരിദ്രനും തമ്മിലുള്ളഅകൽച്ചെയ കുറയ്ക്കുകയും വർഗ്ഗ

മത്സരത്തിൽനിന്ന് രാഷ്ട്രെത്ത രക്ഷിയ്ക്കുകയുമാണ് ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ

ഉേദ്ദശ്യെമന്നു ഫാസിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർ ഉദ്േഘാഷിയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,

വാസ്തവത്തിൽ, ഇെതല്ലാം ഉള്ളു െപാള്ളയായ വാക്കുകൾ മാത്രമാെണന്നു െതളി

യുവാൻ അധികകാലം േവണ്ടിവന്നില്ല. ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതു ദരി

ദ്രന്മാരായ അേനകായിരം െതാഴിലാളികളുെട ശവത്തിേന്മലും നിരപരാധികളായ

അേനകം സ്ത്രീകളുെട ദീർഘശ്വാസത്തിേന്മലുമാെണന്നു ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു

നല്ലേപാെലഅറിയാം.

ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ആധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കുവാൻ ഏതാനും

െകാല്ലങ്ങൾ േവണ്ടിവന്നു. പേക്ഷ, ജർമ്മനിയിൽ ഫാസിസത്തിെന്റ മെറ്റാരു രൂപ

മായ നാസിഭരണം അല്പം മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് സ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പടുകയുണ്ടായത്.

എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഇറ്റലി തയ്യാറാക്കിയ മാതൃകാഫാസിസെത്ത നാസിസം

എന്ന േപരിൽ ഇറക്കുമതി െചയ്യുക മാത്രേമ ജർമ്മനിയ്ക്കു േവണ്ടിവന്നുള്ളു. പേക്ഷ,

മർദ്ദനത്തിെന്റകാര്യത്തിൽരണ്ടുരാജ്യങ്ങളും, ഒരു േപാെലയാണ്. ഹിറ്റ്ലർ ഭരണം
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കുറച്ചു മാസംെകാണ്ടുകാട്ടിക്കൂട്ടിയക്രൂരകൃത്യങ്ങൾമനുഷ്യത്വെത്തസ്തംഭിപ്പിക്കുവാൻ

പര്യാപ്തമാണ്. ഹിറ്റ്ലരുെടവലത്തു�കയായേഗാറിങ്ങിെന്റഈവാക്കുകൾഇവി

െടസ്മർത്തവ്യമാണു:—“നാസിസത്തിന്നുവിേരാധിയായ ഒെരാറ്റ വ്യക്തിെയങ്കിലും

ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുേന്നടേത്താളം കാലം എനിയ്ക്കു യാെതാരു സമാധാനവുമുണ്ടാവുകയി

ല്ല”.

4 ഫാസിസത്തിെന്റസിദ്ധാന്തങ്ങൾ

ഫാസിസത്തിന്നു ഉറപ്പുള്ള രണ്ടുആധാരസ്തംഭങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് േദശീയത (Nationa

lism); മേറ്റത് രാഷ്ട്രീയാദർശസിദ്ധാന്തം (Political Idealism). ഒടുവിൽ പറ

ഞ്ഞആദർശവാദസിദ്ധാന്തംയാെതാരാദർശവുമില്ലാത്തഒരുസിദ്ധാന്തമാെണന്നു

േബാധ്യെപ്പടുവാൻഅധികെമാന്നുംആേലാചിച്ചു േനാേക്കണ്ടതില്ല. ഈസിദ്ധാന്ത

പ്രകാരം രാഷ്ട്രം സമ്പൂർണ്ണശക്തിയുള്ള ഒരുസ്ഥാപനമാണ്. രാഷ്ട്രം വ്യക്തികൾക്കു

േവണ്ടിയല്ല; വ്യക്തികൾ രാഷ്ട്രത്തിന്നുേവണ്ടിയാണ് ജീവിേയ്ക്കണ്ടത്. രാഷ്ട്രത്തിനു

േവണ്ടി വ്യക്തികൾ ഏതു സമയത്തും എന്തു ത്യാഗവും െചയ്യുവാൻ സന്നദ്ധരായി

രിയ്ക്കണം. ഇറ്റലിയിെല ‘മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജസ്റ്റീസ് ’ ആയ ആൽഫ്രേഡാ േറാേക്കാ

പറയുന്നതു േനാക്കുക:-

“ഫാസിസത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം സമുദായവാദമാണ്; വ്യക്തികൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്കു

ള്ള മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ്. ഫാസിസത്തിെന്റ ജീവൻ കിടക്കുന്നതു അതിനു വ്യക്തി

കെളസാമുദായിേകാേദ്ദശ്യത്തിന്നുള്ളഉപകരണങ്ങളാക്കുവാൻസാധിയ്ക്കുന്നുെവന്ന

തിലാണ്”.

ഫാസിസെത്തപ്പറ്റി പഠിയ്ക്കുവാെനാരുങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രീയവിദ്യാർത്ഥിയുെട ദൃഷ്ടി

യിൽആദ്യമായി പതിയുകഈപുതിയസിദ്ധാന്തത്തിലടങ്ങിയഅതിരു കവിഞ്ഞ

േദശീയതയാണ്. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിന്നുേശഷം പാശ്ചാത്യെന്റ മതം ഏതാണ്ട് േദ

ശീയതയായിത്തീർന്നിട്ടുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞാൽ െതറ്റില്ല. 1914-ൽ തുടങ്ങിയ ഭയങ്കര

മായ നരകക്കുഴിയിേലയ്ക്കു ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുന്തിയതു വിഭിന്നരാജ്യങ്ങളുെട

അനാശാസ്യമായ േദശീയതയാെണന്ന്ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികേളാടുപറേയണ്ടതില്ല.

യുദ്ധകാലത്തു െപെട്ടന്നു മൂർദ്ധന്യസ്ഥിതിയിെലത്തിയ േദശീയതെയഎല്ലാ സമയ

ത്തുംആളിക്കത്തിയ്ക്കുകയാണ്ഫാസിസത്തിെന്റപ്രവൃത്തി. േസാഷ്യലിസ്റ്റ്കാർക്കും,

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്കും, ജൂതന്മാർക്കും േദശീയേബാധമിെല്ലന്ന കാരണം പറഞ്ഞു

െകാണ്ടാണ് ഫാസിസ്റ്റ്കാർഅവെര നിർദ്ദയം േവട്ടയാടി നശിപ്പിയ്ക്കുവാൻ മുതിർന്ന

ത്.

സർവ്വരാജ്യ�മത്രിയിൽഫാസിസത്തിന്നു വിശ്വാസമില്ല. രാജ്യത്തിെന്റ േക്ഷ

മത്തിന്നു യുദ്ധം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാെണന്നു ഹിറ്റ്ലറും മുേസ്സാളിനിയും ഒരുേപാെല

ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. “യുേദ്ധാേദ്ദശ്യം അടങ്ങാത്ത സന്ധി വിഡ്ഢിത്തവും ഉപേയാഗ

ശൂന്യവുമാെണ”ന്നാണ് ഹിറ്റ്ലർ “My Struggle” എന്ന തെന്റ ആത്മകഥയിൽ

ഉദ്േഘാഷിയ്ക്കുന്നത്. “സമാധാനം, തികഞ്ഞവിഡ്ഢിത്തം മാത്രമാണ്. പേക്ഷ, ചില

േപ്പാൾഅതുയുദ്ധത്തിന്നിടയിലുള്ള െചറിെയാരു വിശ്രമമായിരിയ്ക്കും” എന്നു മുേസ്സാ

ളിനിയും പറയുന്നു. മുേസ്സാളിനിയുെട ഒരുഅടുത്തേ�ഹിതനുംപ്രസിദ്ധഫാസിസ്റ്റ്

േനതാവുമായ േമരി യുകാർലി പറയുകയാണ്: “യുദ്ധത്തിൽനിന്നാണ് ഫാസിസം

ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഫാസിസത്തിെന്റ നിലനില്പിന്നു യുദ്ധം അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു

മഹായുദ്ധം കൂടാെത നമ്മുെട രാജ്യത്തിന്നു ഒരിക്കലും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാവുകയില്ല”.
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ഫാസിസം േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ഒരു വകേഭദം മാത്രമാെണന്നുചിലർഅഭി

പ്രായെപ്പടാറുണ്ട്. ഇതിലും വലിെയാരു െതറ്റിദ്ധാരണകാണുവാൻപ്രയാസമാണ്.

േജാൺസ്റ്റ്േറേച്ചപ്രസ്താവിച്ചതുേപാെല, “ഫാസിസ്റ്റ് േസാഷ്യലിസംസാമ്രാജ്യവാദ

മല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല”.2 മറ്റു രാജ്യങ്ങെള കീഴടക്കി െവയ്ക്കുകെയന്നതുഫാസിസത്തി

െന്റ ഒരനിവാര്യ ഫലമാണ്. മുെസ്സാളിനി പറയുന്നതു േനാക്കുക:-

“നമ്മൾ നാലുേകാടിയുണ്ട്. ബഹുമാനെപ്പട്ടതും പേക്ഷ, ഇടുങ്ങിയതുമായ നമ്മുെട

െകാച്ചു രാജ്യത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ നമ്മൾ നിർബ്ബദ്ധരായിത്തീർന്നിരിയ്ക്ക

യാണ്. ഇറ്റലിയുേടതിേനക്കാൾ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുെട ചുറ്റുപാടു

മുണ്ട്. അവയിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുെട ഇറ്റലിയുെട ഇരട്ടിവലുപ്പമുള്ളവയാണ്.

അതിനാൽ ഇറ്റലിയുെട രാജ്യാതിർത്തികെള വിസ്തൃതമാേക്കണ്ടതു നമ്മുെട ഒഴിച്ചു

കൂടാത്തകർത്തവ്യമായിത്തീർന്നിരിയ്ക്കുന്നു”. “ജീവിതത്തിെന്റ ശാശ്വത നിയമമാണ്

സാമ്രാജ്യവാദം” എന്നു മുേസ്സാളിനിതെന്ന മെറ്റാരവസരത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്നുഇറ്റലിയുംഅബിസീനിയയും തമ്മിൽ നടന്നയുദ്ധത്തി

െന്റ ഒരു പ്രധാന കാരണം വായനക്കാർക്കുഊഹിയ്ക്കാൻസാധിയ്ക്കുന്നതാണ്.

സ്വാകാര്യസ്വത്തു നിലനിർത്തുകയാണ് ഫാസിസത്തിെന്റ മെറ്റാരുേദ്ദശ്യം. സ്വകാ

ര്യസ്വത്തുടമെയ നശിപ്പിയ്ക്കുവാൻ പ്രേക്ഷാഭം കൂട്ടുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ്കാേരയും െതാ

ഴിലാളിസ്ഥാപനങ്ങേളയും നിർദ്ദയം നശിപ്പിയ്ക്കുകയും അത്തരം പ്രേക്ഷാഭകന്മാരു

മായി ഒരിയ്ക്കലും സന്ധി െചയ്യാതിരിയ്ക്കുകയുമാണ് അതിന്നുള്ള വഴി. െതാഴിൽമുട

ക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി വർഗ്ഗമത്സരത്തിെന്റ പ്രദർശനങ്ങെളല്ലാം ഇറ്റലിയിൽ നിയമവി

രുദ്ധമാണ്. അെതല്ലാം മുേസ്സാളിനി ബലം പ്രേയാഗിച്ചമർത്തുന്നു. ബലപ്രേയാഗ

ത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിന്ന് അതിരറ്റ വിശ്വാസമുണ്ട്. അേദ്ദഹം ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ

ഇങ്ങിെന പറയുകയുണ്ടായി:-”സമുദായത്തിെന്റ ആേരാഗ്യത്തിന്നു ബലപ്രേയാഗം

അത്യാവശ്യമാണ്. ശക്തിയുെട ഉപേയാഗം സദാചാരത്തിന്നു വിരുദ്ധമാെണന്നു

ചിലർ പറയാറുണ്ട്. അതു ശരിയല്ല. നാല്പെത്തട്ടു മണിക്കൂർ േനരെത്ത ബലപ്ര

േയാഗംെകാണ്ടുനാല്പെത്തട്ടുെകാല്ലെത്തപ്രചാരേവലകൾെകാണ്ടുംപ്രസംഗങ്ങൾ

െകാണ്ടും േനടാൻ കഴിയാത്തകാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്”.

രാഷ്ട്രത്തിെന്റ മുഴുവൻഅധികാരവുംസർവ്വാധിപതിയിലാണ്സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന

ത്. െപാതുതിരെഞ്ഞടുപ്പുകൾ േവാട്ടധികാരവും മറ്റും നാമാവേശഷമായിത്തീർന്നി

രിയ്ക്കുന്നു. മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് യാെതാരുത്തരവാദിത്വവുമില്ല. സർവ്വാധിപതി പറയുന്നെത

ല്ലാം ശരിെവയ്ക്കുക മാത്രമാണ് മന്ത്രിസഭയുെട ഉേദ്ദശ്യം.

േസാഷ്യലിസെത്തേപ്പാെലതെന്നഫാസിസവും പ്രജാതന്ത്രവാദത്തിൽ വിശ്വ

സിയ്ക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, േസാഷ്യലിസത്തിെല സർവ്വാധിപത്യവും ഫാസിസത്തിെല

സർവാധിപത്യവും ഒരു േപാെലയാെണന്നു െതറ്റിദ്ധരിയ്ക്കരുത്. ആദ്യേത്തത് സർ

വ്വാധിപത്യേമാ, വർഗ്ഗമത്സരേമാ ഇല്ലാത്ത ഒരുആകർഷകമായ സമുദായത്തിെന്റ

നാന്ദി മാത്രമാണ്. രണ്ടാമേത്തതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം ജനങ്ങെള എെന്നന്നും സർവ്വാധി

പത്യത്തിൻകീഴിൽഅടക്കിഭരിക്കുകയാണ്.

അന്ധമായ അനുസരണമാണ് ഫാസിസത്തിെന്റ മെറ്റാരു പ്രധാനമായ സി

ദ്ധാന്തം. ആവശ്യമുള്ളേപ്പാൾ, ഫാസിസ്റ്റ്വിപ്ലവത്തിന്നുേവണ്ടി തെന്റ രക്തംഅർപ്പി

ച്ചുെകാള്ളാെമന്ന് ഓേരാ പടയാളിയും സത്യം െചയ്യണം.3 പടയാളികൾ അനിവാ

2 Menace of Fascism by John Strachey.
3 Individualism and socialism by Kirly Page.
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ര്യമായി അനുഷ്ഠിേയ്ക്കണ്ടപത്തുകല്പനകൾഇവിെട ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതു രസാവഹമായിരി

യ്ക്കുെമന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു:-

(1) ഫാസിസ്റ്റ് എേപ്പാഴും ഒരു പടയാളിയാെണേന്നാർമ്മെവയ്ക്കുക. അവൻ ഒരിയ്ക്ക

ലും ശാശ്വതമായ സന്ധിയിലും സമാധാനത്തിലും വിശ്വസിയ്ക്കുകയില്ല.

(2) നിെന്ന അറസ്റ്റു െചയ്തു െജയിലിൽ െവയ്ക്കുകയാെണങ്കിൽ അതു നിെന്റ ഗുണ

ത്തിന്നുേവണ്ടിയാെണന്നുധരിയ്ക്കും.

(3) മുേസ്സാളിനിയുെട പുതു കല്പനയും രാജ്യേസവയാെണന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

(4) എല്ലാ ഫാസിസ്റ്റുകളും നിെന്റ സേഹാദരന്മാരാണ് (എല്ലാ മനുഷ്യരും അല്ല!

—െക. ദാ.) എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, നിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾ തെന്നയാണു

അവർക്കും ഉള്ളത്.

(5) നിനക്കു വാളും േതാക്കും തന്നിട്ടുള്ളത് എേപ്പാഴും യുദ്ധത്തിെന്നാരുങ്ങിയിരിയ്ക്കു

വാൻ േവണ്ടിയാണ്.

(6) കുറഞ്ഞശമ്പളേമ കിട്ടുന്നുള്ളൂഎന്നുനീ ഒരിയ്ക്കലുംആേക്ഷപിയ്ക്കരുത്.

(7) �സന്യഭരണത്തിെന്റ ജീവൻഅന്ധമായആജ്ഞാപാലനമാണ്.

(8) മുേസ്സാളിനി പറയുന്നെതല്ലാം ശരിയാണ്.

(9) കല്പന ലംഘിയ്ക്കുന്നപടയാളിയ്ക്കു െവടിയുണ്ടയല്ലാെത മറ്റു യാെതാരു പ്രായശ്ചി

ത്തവുമില്ല.

(10) ഈശ്വരാ! ഡൂേച്ച മുേസ്സാളിനി ചിരഞ്ജീവിയായി ഭവിയ്ക്കെട്ട.

ഇനി ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൽസ്ത്രീകൾക്കുസ്ഥാനെമന്താെണന്നു േനാക്കാം.

മറ്റു മിക്ക രാജ്യങ്ങളിേലയും സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർക്കുള്ളത്രതെന്ന അധികാര

ങ്ങൾ ലഭിയ്ക്കുവാൻ േവണ്ടി പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണ്. പാരതന്ത്ര്യത്തിൽ കിട

ക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽേപാലും സ്ത്രീകൾ ഉണർന്നുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഫാസിസ്റ്റു

ഭരണവും നാസിഭരണവും സ്ത്രീകെള ബലാൽക്കാരമായി അടിമത്തത്തിൽത്തെന്ന

പിടിച്ചുനിർത്തുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. പുരുഷന്മാർക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം സ്ത്രീകൾക്കാ

വശ്യമിെല്ലന്നാണു ഹിറ്റ്ലരുെട അഭിപ്രായം. അേദ്ദഹം പറയുകയാണ്: “മാതൃ

ത്വെത്ത ശരിയ്ക്കുെകാണ്ടുനടത്തുവാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രേമ സ്ത്രീകൾക്കാവശ്യമു

ള്ളു”.4 സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിന്നുേവണ്ടി പുരുഷന്മാേരാെടാപ്പം േതാേളാടുേതാൾ

േചർന്നുകാരാഗൃഹത്തിേലയ്ക്കുേപായ ഭാരതീയസ്ത്രീകൾക്കുനാസിസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ

പ്രചരണമന്ത്രിയായ േഗാെബൽസിെന്റഈ വാക്കുകൾ അത്ഭുതേത്താടുകൂടിയല്ലാ

െത വായിയ്ക്കുവാൻസാധിയ്ക്കുകയില്ല:-

“സുന്ദരികളായിരിയ്ക്കുകയും കുട്ടികെള പ്രസവിയ്ക്കുകയുമാണ് സ്ത്രീകളുെട കർത്തവ്യം.

ആൺപക്ഷിെയതൃപ്തിെപ്പടുത്തുവാൻേവണ്ടിഅലങ്കാരങ്ങളണിയുകയും മുട്ടയിടുകയു

മാണേല്ലാ െപൺപക്ഷിയുെട പ്രവൃത്തി. അതിന്നു പകരമായി ആൺപക്ഷി ഭക്ഷ

ണം സമ്പാദിച്ചുെകാണ്ടുവരികയും ശത്രുക്കേളാടു യുദ്ധംെചയ്തു കുടുംബെത്ത രക്ഷിയ്ക്കു

കയും െചയ്യുന്നു”.

ഇങ്ങിെന ഉദ്ധരിയ്ക്കണെമങ്കിൽ, മുേസ്സാളിനിയുേടയും ഹിറ്റ്ലരുേടയും അേനകം പ്ര

സംഗങ്ങൾകിടപ്പുണ്ട്. പേക്ഷ,ഈ െചറുേലഖനത്തിൽഅതിെന്നാരുങ്ങുന്നതുകുറ

ച്ചുസാഹസമായിരിയ്ക്കും.

4 My Struggle by Herr Hitler
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ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഫാസിസംെകാണ്ടു േലാകത്തിന്നുപലഅനർത്ഥങ്ങളുമു

ണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തുതെന്നയായാലും ശരി, േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാേരയും മറ്റു വിപ്ലവകാരി

കേളയും ഉന്മൂലനാശം െചയ്യണെമന്നാണു മുേസ്സാളിനിയും ഹിറ്റ്ലറും തീർച്ചയാക്കി

യിട്ടുള്ളത്. പേക്ഷ,ഈമർദ്ദനനയംഎത്രകാലംതുടർന്നുെകാണ്ടുേപാകാൻസാധി

യ്ക്കുെമന്നറിയുവാൻ േലാകം ഉൽക്കണ്ഠേയാെട േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. സു

പ്രസിദ്ധ ധനശാസ്ത്രജ്ഞനായ േജാൺ സ്റ്റാേച്ച അഭിപ്രായെപ്പട്ടതുേപാെല, “ഫാ

സിസം മുതലാളിത്തത്തിെന്റആത്മരക്ഷയ്ക്കുള്ളഒടുവിലെത്തപ്രയത്നമാണ്. ഫാസി

സം േതാറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന മുതലാളിത്തെത്തസംരക്ഷിയ്ക്കുവാൻ മറ്റു യാെതാരു

ശക്തിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല”.
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I

എത്രതെന്ന ബുദ്ധിമാനാെണങ്കിലും േസ്വച്ഛാചാരിയും, നിരുത്തരവാദിയുമായ ഒരു

ചക്രവർത്തിയുെട ഭരണെത്തക്കാൾ ജനങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തയക്കുന്നപ്രതിനിധി

കളുെട ഭരണമാണധികം നല്ലത്. ഭരണതന്ത്രത്തിെന്റ ഭാവിെയ അപ്പടി മാറ്റിമറിച്ച്

ഈ പുതിയ വിചാരഗതി ആദ്യമായി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്താണ് ഏറ്റവും ശക്തി

േയാടുകൂടി പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായത്.

1789 മുതൽ 1815 വെരയുള്ളകാൽനൂറ്റാണ്ട് യൂേറാപ്പിെന്റ ചരിത്രത്തിൽഏറ്റവും

വിപ്ലവകരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടെത്തയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ

സുപ്രസിദ്ധമായ ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവക്കാലെമന്നു വിളിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയമായും, സാമു

ദായികമായും, സാമ്പത്തികമായും, സാംസ്കാരികമായും ഇത്ര വമ്പിച്ച പരിവർത്ത

നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാലം മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. രാജാവ് പ്രജകളുെട

ഗുണത്തിന്നുേവണ്ടിയാണു ഭരണം നടത്തുന്നെതന്നും, അതുെകാണ്ട് ജനങ്ങൾക്കു

ഭരണകാര്യങ്ങളിൽതലയിേടണ്ടയാെതാരാവശ്യവുമിെല്ലന്നും, ഉള്ള 18-ാം നൂറ്റാണ്ടി

െന്റഅപമാനകരമായ ചിന്താഗതിക്കുസാരമായ ഉടവുതട്ടിയതുഅക്കാലത്താണ്.

എത്രതെന്ന ബുദ്ധിമാനാെണങ്കിലും േസ്വച്ഛാചാരിയും, നിരുത്തരവാദിയുമായ ഒരു

ചക്രവർത്തിയുെട ഭരണേത്തക്കാൾ ജനങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തയക്കുന്ന പ്രതിനി

ധികളുെട ഭരണമാണധികം നല്ലത്. ഭരണതന്ത്രത്തിെന്റ ഭാവിെയ അപ്പടി മാറ്റി

മറിച്ച് ഈ പുതിയ വിചാരഗതി ആദ്യമായി ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവകാലത്താണു ഏറ്റവും

ശക്തിേയാടുകൂടി പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഫ്രാൻസിെല ലൂയി 16-ാമൻ,

റഷ്യയിെല േകദ�റൻ ചക്രവർത്തിനി, സ്വീഡനിെല ഗുസ്തവസ്സ് മൂന്നാമൻ, െസ്പ

യിനിെല ചാറൽസ് മൂന്നാമൻ, ടസ്കാനിയയിെല ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ലിേയാേപാൾഡ്,

പ്രഷ്യയിെല മഹാനായ ഫ്രഡറിക്ക്, അസ്ത്രിയയിെല േജാസഫ് രണ്ടാമൻ-എല്ലാ

ഭരണാധികാരികളും പ്രജകളുെട േക്ഷമത്തിന്നുേവണ്ടിയാണു തങ്ങൾ െചേങ്കാൽ

ധരിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നും, ഈശ്വരദത്തമായ രാജാധികാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ എല്ലാ

ജനങ്ങളും തലകുനിച്ചുെകാള്ളണെമന്നും, ഔദ്ധത്യേത്താടുകൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ടു

അഭിവൃദ്ധ്യന്മുഖമായ ഈ പുതിയ വിചാരഗതിെയ സർവ്വശക്തികളും പ്രേയാഗിച്ചു

അമർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, വാസ്തവത്തിൽ, േസ്വച്ഛാചാരികളായ അവരുെട
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എല്ലാ വാദങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളാെണന്നു 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ കഷ്ടപ്പാടു

കൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യൂേറാപ്പിെല കൃഷിക്കാർ മുഴുവനും

അക്കാലത്ത് തനിഅടിമകളായിട്ടാണു കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നത്. പ്രഷ്യയിെല പ്രഭുവർ

ഗ്ഗത്തിെന്റ എേസ്റ്ററ്റുകളിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തവരുെട സ്ഥിതി അേമരിക്കയിേലയും

െവസ്റ്റ്ഇൻഡീസിേലയും നീേഗ്രാക്കാരുെട സ്ഥിതിേയക്കാൾ ഒട്ടും േഭദമായിരുന്നി

ല്ല. പ്രഭുക്കന്മാരുെടസമ്മതംകൂടാെതഗ്രാമത്തിൽനിന്നുപുറത്തുേപാകുവാനാകെട്ട,

വിവാഹം കഴിക്കുവാൻേപാലുമാകെട്ട ആ പാവങ്ങൾക്കു അധികാരമുണ്ടായിരു

ന്നില്ല. അവരുെട കുട്ടികൾ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ േചർന്നു വിദ്യയഭ്യസിക്കുന്നതിന്നു

പകരം പ്രഭുക്കന്മാരുെട കുടുംബങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കൂലിക്കു കഠിനമായി

പണിെയടുേക്കണ്ടിവന്നു. ഈ ദയനീയമായ അടിമത്തം മദ്ധ്യയൂേറാപ്പിലും, കി

ഴക്കൻയൂേറാപ്പിലും, ജർമ്മനിയിെല മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും, േപാളണ്ട്, റഷ്യ എന്നീ

രാജ്യങ്ങളിലും സുലഭമായിരുന്നു. ഈ സ്ഥിതി നിലവിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രഭു

ക്കന്മാരുെട സമ്മതംകൂടാെത വ്യാപാരകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻേപാലും ആർക്കും

അധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒളിേച്ചാടിേപ്പായ അടിമയ്ക്കു േട്രഡ്ഗിൽഡുകളിൽ ഒരു

വിധത്തിലും പ്രേവശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഗവൺെമന്റിന്നു നികുതി, പ്രഭുവിന്നു പാട്ടം, പള്ളിക്ക് നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വമായ

വഴിപാട് ഇെതല്ലാം െകാടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽപിെന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് പട്ടിണിമാത്രേമ

ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതിെന്റഫലമായി രാജ്യം മുഴുവനും�പശാചികമായ

ക്ഷാമം പിടിെപട്ടു. നിരത്തുകൾ ഭിക്ഷക്കാെരെക്കാണ്ടു നിറഞ്ഞു. 1777-ൽ ഫ്രാൻ

സിൽആെക 11 ലക്ഷം ഭിക്ഷക്കാരുണ്ടായിരുന്നുെവന്നുഔേദ്യാഗികറിേപ്പാർട്ടുകൾ

സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിെന്റ ദുസ്സഹമായ അഭാവം കവർച്ചകേളയും െകാ

ള്ളകേളയും സുലഭങ്ങളാക്കിത്തീർത്തു. ‘ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ ശുണ്ഠിെയടുത്ത രൂപ’മായ

പിടിച്ചുപറി രാജ്യെമാട്ടുക്കും നടമാടാൻ തുടങ്ങി.

ദരിദ്രവർഗ്ഗക്കാരുെടയിടയിെലേപ്പാെലത്തെന്ന ഇടത്തരക്കാരുെട ഇടയി

ലും കലശലായ അസംതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. എെന്തന്നാൽ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ

അനിവാര്യമായ വികാസത്തിന്നു ചക്രവർത്തിയും പ്രഭുവർഗ്ഗവും തടസ്സമായിരുന്നു.

ഫ്രഞ്ചുഗവൺെമന്റിെന്റ സാമ്പത്തികനയം കൃഷി, കച്ചവടം, വ്യവസായം എന്നി

വയുെട വളർച്ചെയ ഒരുവിധത്തിലും സഹായിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഫ്യൂഡൽവർഗ്ഗ

ക്കാർ ഫ്രാൻസിെന്റ വ്യവസായീകരണത്തിെന്റ ശത്രുക്കളായിരുന്നു എന്നുതെന്ന

പറയാം. ഫ്യൂഡൽസമ്പ്രദായത്തിെന്റ അധിനായകത്വം-പ്രഭുത്വത്തിേന്റയും പള്ളി

യുേടയും ഭരണം-എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വലിച്ചിട്ടിട്ടും മുതലാളിത്തം

വളർന്നുവരികതെന്ന െചയ്തു. എണ്ണംെകാണ്ടുമാത്രം േനാക്കിയാൽ പ്രഭുവർഗ്ഗത്തി

ന്നു ശക്തിയിെല്ലന്നു േതാന്നിേയക്കാം. ആെകയുള്ള രണ്ടുേകാടി അറുപതുലക്ഷം

ജനങ്ങളിൽപ്രഭുക്കന്മാർ ഒന്നരലക്ഷത്തിൽ കുറവായിരുന്നു. എന്നിട്ടും രാജ്യത്തിൽ

ആെകയുള്ള വരവിെന്റ അഞ്ചിെലാരു ഭാഗം അവരുെട മടിശ്ശീലക്കുള്ളിേലക്കാണു

േപാെയ്ക്കാണ്ടിരുന്നത്. ആെകയുള്ള നിലത്തിെന്റ മുക്കാൽഭാഗവും അവരുെട ഉടമ

സ്ഥതയിലായിരുന്നു. അതിനാൽ രാജ്യത്തിൽ െനടുനീെള േസ്വച്ഛാധിപത്യം നട

ത്തുവാൻഅവർക്കു ധാരാളം സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വികാസം ഫ്രാൻസിെല ഒന്നരേകാടി കൃഷിക്കാരുെട

യിടയിൽ പല വ്യത്യസ്തതകളും ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. ധനികന്മാരായ കൃഷിക്കാർ,

ഇടത്തരക്കാരായ കൃഷിക്കാർ (ഈ ഇനത്തിലുള്ള കൃഷിക്കാരുെട എണ്ണമായി

രുന്നു ഏറ്റവും വലുത് ), ദരിദ്രന്മാരായ െചറിയ കൃഷിക്കാർ ഇങ്ങിെന അവരുെട
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ഇടയിൽ പല വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ടായിത്തീർന്നു. ദുസ്സഹമായ നികുതിഭാരത്തിേന്റയും,

േമാശമായ വിളവിേന്റയും ഫലമായി കൃഷിക്കാരുെട ഒരു വമ്പിച്ച വിഭാഗം തങ്ങളു

െട നിലങ്ങൾ എെന്നേന്നക്കുമായി ഉേപക്ഷിച്ചു പട്ടണങ്ങളിേലക്കു ഓടിേപ്പാവാൻ

തുടങ്ങി. ഇങ്ങിെന ഓടിേപ്പായവരിൽ പലരും ഭിക്ഷയാചിച്ചും, അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞും

വളെര വളെര കഷ്ടെപ്പേടണ്ടിവന്നു.

കൃഷിക്കാരുേടയും മറ്റു മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരുേടയും അസംതൃപ്തി അവിെടയിരിക്ക

െട്ട. ക്രമത്തിൽക്രമത്തിൽ വികസിച്ചുവന്നിരുന്ന മുതലാളികൾതെന്നയും രാജകീയ

ഭരണത്തിൽ അസംതൃപ്തിയുള്ളവരായിരുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഫ്രാൻസിെല

ഭരണയന്ത്രം അവരുെട വ്യവസായത്തിെന്റ വളർച്ചക്കു വലിെയാരു പ്രതിബന്ധമാ

യിട്ടാണ് കിടന്നിരുന്നത്. 1780-ന്നു മുമ്പായിട്ടുതെന്ന യന്ത്രീകരണത്തിന്നുള്ള എല്ലാ

സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരും നടുക്കുനിന്നുെകാണ്ടു മുത

ലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചെയആവുന്നതും തടയുകയാണ് െചയ്തത്. അതിനാൽ മുത

ലാളികൾ സ്വാഭാവികമായി പ്രഭുത്വത്തിേന്റയും പള്ളിയുേടയും ഭരണെത്ത െവറുക്കു

വാൻതുടങ്ങി. ഫ്യൂഡൽനിയമങ്ങെള നശിപ്പിക്കണെമന്നാശിച്ചിരുന്നകൃഷിക്കാരും,

പട്ടണങ്ങളിെല െചറിയെചറിയ കച്ചവടക്കാരും, കൂലി കൂട്ടിക്കിട്ടണെമന്നാഗ്രഹിച്ചി

രുന്ന േവലക്കാരും എല്ലാം തങ്ങൾക്കു പിൻബലമായുെണ്ടന്നു കണ്ടേപ്പാൾ അവർ

തങ്ങളുെട ശക്തിയിൽ മതിമറന്നവരായിത്തീർന്നു.

കൃഷിക്കാരുേടയും, െതാഴിലാളികളുേടയും, ഇടത്തരക്കാരുേടയും സർവ്യാപ

കമായ ഈ കഷ്ടപ്പാടിേന്റയും അസംതൃപ്തിയുേടയും ഒത്ത നടുക്കു പ്രഭുക്കന്മാരുെട

മണിമാളികകൾ ലജ്ജയില്ലാെത തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടുസുഖേഭാഗങ്ങളിൽ

ആഹ്ലാദംെകാള്ളുകയായിരുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ വിലാസലഹരിയിൽ അവർ

പണം െവള്ളംേപാെല േകാരിെച്ചാരിഞ്ഞിരുന്നു. ഫ്രഞ്ചുഭരണാധികാരികൾ ആദ്യ

കാലംമുതൽക്കുതെന്ന മഹത്വാകാംക്ഷക്കും, സാമ്രാജ്യപ്രമത്തതക്കും കുപ്രസിദ്ധി

േനടിയവരാണ്. ബൂർബൺ രാജവംശം എല്ലാവേരയും കവച്ചുെവച്ചു. ദുരഹങ്കാരം

മൂർത്തീകരിച്ച ഒരു ചക്രവർത്തി ഒരിക്കൽ ഇങ്ങിെന പറയുകയുണ്ടായി: France?

I am France. State? I am the State. (ഫ്രാൻേസാ? ഞാനാണ് ഫ്രാൻസ്.

ഭരണയന്ത്രേമാ? ഞാനാണ് ഭരണയന്ത്രം.) അനാവശ്യമായി പണം ചിലവിടുന്ന

കാര്യത്തിൽ ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ (1715–1774) ലൂയി പതിനാലാമെനക്കാൾ ഒട്ടും കു

റഞ്ഞിരുന്നില്ല. ദുർബ്ബലനും മൂഢനുമായ ലൂയി പതിനാറാമൻ (1774–1792) നെല്ലാരു

സുന്ദരിയും തെന്റ പത്നിയുമായ ആന്ത്വാനറ്റിെന്റ വിരലിേന്മൽ നൃത്തംെവക്കുന്നവ

നായിരുന്നു. ഭാര്യയുെട ഒരു പുഞ്ചിരിക്കുേവണ്ടി രാജ്യത്തിെന്റ േക്ഷമെത്ത മുഴുവൻ

ബലികഴിക്കുവാൻഅേദ്ദഹത്തിന്നു യാെതാരുസേങ്കാചവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

II

സാമ്പത്തികവിതരണവും രാഷ്ട്രീയാധികാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലാണെല്ലാ

എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളും േകന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫ്രഞ്ച്വിപ്ലവെത്ത സംബന്ധിേച്ചടേത്താ

ളവും ഇത് വാസ്തവമാണ്. ഫ്രാൻസിെല അന്നെത്ത സാമ്പത്തികവിതരണരീതി

സമുദായത്തിെന്റവികാസത്തിെന്റമുമ്പിൽവിലങ്ങടിച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഉൽ

പ്പാദനരീതിയും വിതരണരീതിയും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഘട്ടനം 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല

ഫ്രഞ്ച്സാമുദായികചിന്തകളുെട ചരിത്രം പരിേശാധിച്ചുേനാക്കിയാൽ വ്യക്തമാകും.
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സ്വത്തുടമെയ സംബന്ധിച്ചും, സാമുദായികബന്ധങ്ങെളസ്സംബന്ധിച്ചും ജനങ്ങൾ

ക്കുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായഗതികളിൽ അക്കാലത്തു അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു

പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം. ഈ പരിവർത്തനം വലിയ വലിയ

ചിന്തകന്മാരുെട വിചാരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ലസാധാരണക്കാരായ േനാവെലഴുത്തുകാ

രുെട കൃതികളിൽേപ്പാലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുേരാഗതിെയ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന റൂേസ്സാ, േവാൾട്ടയർ, ദിദേറാ, േമാണ്ട

സ്ക്യൂ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ ജീവൽസാഹിത്യകാരന്മാരുെട വിചാരഗതികൾക്കും,

ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിന്നും തമ്മിൽ അവിച്ഛിന്നമായ ഒരു ബന്ധമുെണ്ടന്നു സമ്മതിക്കു

കതെന്നേവണം. േവാൾട്ടയർ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ സമുദായത്തിെന്റ കറുത്തഭാഗ

ങ്ങെള കഠിനമായി ആേക്ഷപിക്കുകയും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വികാസത്തിന്നാവ

ശ്യമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ശക്തിേയാടുകൂടി വാദിക്കുകയും െചയ്തു. േസ്വ

ച്ഛാധിപത്യത്തിൽനിന്നു ജനങ്ങെള രക്ഷിക്കുവാൻേവണ്ടി ഭരണാധികാരെത്ത സ്വ

തന്ത്രമായ നിലേയാടുകൂടിയ നിയമനിർമ്മാണം, കാര്യനിർവ്വഹണം, നീതിന്യായം

(Legislative, Executive, Judicial) ഇങ്ങിെന മൂന്നുവിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരി

ക്കണെമന്നു േമാൺടസ്ക്യൂ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ജനസാമാന്യങ്ങേളാടു ഏറ്റവും അധി

കംഅടുത്തചിന്തകൻറൂേസ്സാആയിരുന്നു. പ്രജായത്തവാഴ്ചയുെടതത്വജ്ഞാനിയാ

യിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത അറിഞ്ഞു വരുന്നത്. റുേസ്സാവിെന്റ അഭിപ്രായം

രാഷ്ട്രീയഭരണം ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ അധികാരത്തിന്നുള്ളിലായിരിക്കണെമന്നായിരു

ന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തകളാണ് വിപ്ലവെത്തഏറ്റവുമധികം സഹായിച്ചത്.

റൂേസ്സാ താഴ്ന്ന ഇടത്തരക്കാരുെട പ്രതിനിധിയായിരുന്നുെവങ്കിൽ ഒെരാന്നാത

രം കമ്യൂണിസ്റ്റും തികഞ്ഞ വിപ്ലവകാരിയുമായ െമസ്ലിയർ (1664–1729) ഏറ്റവും ചുവ

ട്ടിലുള്ള മർദ്ദിതജനതയുെട പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. മതത്തിേന്റയും അസമത്വങ്ങളു

േടയും പരിപൂർണ്ണ ശത്രുവായിരുന്ന അേദ്ദഹം സാമുദായികഘടനയുെട അടിസ്ഥാ

നം െതാഴിലാളികളായിരിക്കണെമന്നുവാദിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിന്നുപുറെമ േമാറലി, മാ

ബ്ളി തുടങ്ങിയ േവേറയും ചില കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ തങ്ങളുെട സിദ്ധാന്തങ്ങെള പ്രചരി

പ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിചാരഗതിേയയും

ബുർഷ്വാവിചാരഗതിേയയും ഒന്നുതാരതമ്യെപ്പടുത്തിേനാക്കിയാൽമർദ്ദിതജനതയു

െട പ്രതിനിധികളുെട ആശയങ്ങൾക്കു േവണ്ടത്ര സ്പഷ്ടതയും ശാസ്ത്രീയതയും ഉണ്ടാ

യിരുന്നിെല്ലന്നുവ്യക്തമാവുന്നതാണ്. മുതലാളികൾക്കുെതാഴിലാളികളുെട േമലുള്ള

തങ്ങളുെട േമധാവിത്വത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും തങ്ങളുെട ചിന്താഗതി

കൾ അനശ്വരങ്ങളാെണന്നു ഒരു േബാധവുമുണ്ടായിരുന്നു. െതാഴിലാളികൾക്കാവ

െട്ട, പ്രാബല്യത്തിലുള്ളആശയങ്ങൾപ്രാബല്യത്തിലുള്ള വർഗ്ഗത്തിെന്റആശയങ്ങ

ളാണ് എന്ന മാർക്സിെന്റ വാചകം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനേമാ ഒരു

വർഗ്ഗെമന്നനിലക്കുതങ്ങളുെട ശക്തിെയപ്പറ്റിയുള്ള േബാധംേപാലുേമാ ഉണ്ടായിരു

ന്നില്ല. സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സാേഹാദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങേളാടുകൂടിആരംഭി

ച്ച ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം മുതലാളികൾക്കു െതാഴിലാളികെള ഇഷ്ടംേപാെല ചൂഷണം െച

യ്വാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ െചന്നവസാനിക്കുവാൻ ഇതും ഒരു പ്രധാനകാരണമാ

ണ്.

ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിന്നു ഭരണം നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടു േപാകുവാൻ സാ

ധിക്കാതാവുകയും, അതിെനഎതിർത്തുെകാണ്ടു െപാന്തിവരുന്നപുതിയ വർഗ്ഗത്തി

ന്നു ഭരണം ഏെറ്റടുത്തു നടത്താനുള്ള ശക്തി കിട്ടുകയും െചയ്യുേമ്പാഴാണെല്ലാ വി

പ്ലവമുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങിെനയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാേയ കഴിയൂ എന്നതു ഉണ്ടാ
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വാെത കഴിയുകയില്ല. അതുെകാണ്ട് സമുദായഘടനെയഅപ്പടി മാറ്റിമറിച്ച ഫ്രഞ്ച്

വിപ്ലവം ചരിത്രത്തിൽ ഒരനിവാര്യമായ സംഭവം മാത്രമാണ്.

III

ഇങ്ങെനയാണതുണ്ടായത്. രാജ്യെമാട്ടാെക പരന്നുപിടിച്ച ഭയങ്കരമായ ദാരിദ്ര്യം

ചക്രവർത്തിയുെട ഖജാനയ്ക്കു ഇളക്കം തട്ടിച്ചു. ധനകാര്യമന്ത്രിമാർ ഒരാൾക്കുേശ

ഷം മെറ്റാരാളായി മാറിമാറി അത്യദ്ധ്വാനം െചയ്തുേനാക്കിെയങ്കിലും ഭരണച്ചിലവി

ന്നു േപാരാെത വന്ന സംഖ്യെയ നികത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 1781-ൽ അന്നെത്ത

ധനകാര്യമന്ത്രിയായ െനക്കർചക്രവർത്തി ഭരണത്തിെന്റ ബഡ്ജറ്റ് ആദ്യമായി

പ്രസിദ്ധം െചയ്തേപ്പാൾ രാജാധികാരം ദീപാളി കുളിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നു ജനങ്ങൾ

ക്കു േബാധ്യെപ്പട്ടു. ഒെരാറ്റ ദശാബ്ദംെകാണ്ട് നാലുേകാടി ലിവർ കൂടുതൽ നികുതി

ചുമത്തുകയുണ്ടായി. ഇനിയും അതു വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ എത്ര തലെചാറിഞ്ഞിട്ടും

െനക്കർക്കു യാെതാരുപായവും േതാന്നിയിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിന്നുേശഷം വന്ന

ധനകാര്യമന്ത്രി േകേലാൺ മൂന്നു എേസ്റ്ററ്റുകളുേടയും പ്രതിനിധികളുെട ഒരു സം

യുക്തസേമ്മളനം വിളിച്ചുകൂട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കുെമന്നഭിപ്രായെപ്പട്ടു. 1787-ൽ

കൂടിയഈസേമ്മളനത്തിന്നും ഭരണച്ചിലവിന്നാവശ്യമായ ഫണ്ടുകളുണ്ടാക്കുവാൻ

യാെതാരു വഴിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ മറ്റു യാെതാരു നിവൃത്തി

യുമില്ലാെത 1614-ന്നുേശഷം ഒരിക്കലും സേമ്മളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത േസ്റ്ററ്റ് ജനറലിെന്റ ഒരു

സേമ്മളനം വിളിച്ചു കൂട്ടുവാൻതീരുമാനിേക്കണ്ടി വന്നു. േസ്റ്ററ്റ് ജനറൽഎന്നതുമൂന്നു

എേസ്റ്ററ്റുകളുെട-പുേരാഹിതന്മാർ, പ്രഭുക്കന്മാർ, ഇടത്തരക്കാരായ കച്ചവടക്കാർ—

എന്നിവരുെട—ആെക 1165 പ്രതിനിധികളടങ്ങിയ ഒരു നിയമസഭയാണ്. ഈ

അസംബ്ളിയിൽ 3-ാം എേസ്റ്ററ്റിന്നു (ഇടത്തരക്കാർ, കച്ചവടക്കാർ മുതലായവർ

ക്കു) മറ്റു എേസ്റ്ററ്റുകൾക്കു ലഭിക്കുന്നതിെന്റ ഇരട്ടി പ്രാതിനിദ്ധ്യം കിട്ടണെമന്നും,

േവാട്ടു െചയ്യുന്നതു വ്യക്തികളായിരിക്കണെമന്നും ഉള്ള ഒരു െപാതുജനാഭിപ്രായം

ശക്തിെപ്പട്ടു വന്നു. ലൂയി പതിനാറാമനും െനക്കറും ഇതിെനതിരായിരുന്നു. പേക്ഷ,

െപാതുജനാഭിപ്രായെത്ത െചറുത്തുനില്ക്കുവാൻ രണ്ടുേപർക്കും ശക്തിയുണ്ടായിരു

ന്നില്ല. അതിനാൽ ഒടുവിൽ മൂന്നാം എേസ്റ്ററ്റിനു ഇരട്ടപ്രാതിനിദ്ധ്യം, അതായത്

പ്രഭുത്വത്തിന്നും പള്ളിക്കുംകൂടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്ര പ്രാതിനിദ്ധ്യം, അനുവദിക്കുവാൻ

അവർ നിർബ്ബന്ധിതരാവുകതെന്ന െചയ്തു. േസ്റ്ററ്റ് ജനറൽ േവർേസയിൽെവച്ചു

1789 േമയ്മാസം 5-ാംനു സേമ്മളിച്ചു. അേതാടുകൂടിയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആരംഭി

ക്കുന്നത്. ജനങ്ങളിൽനിന്നു കൂടുതൽ പണം പിരിെച്ചടുക്കുന്നതിലല്ല, േനേരമറിച്ച്

സ്വകാര്യതാല്പര്യക്കാരായ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് േമധാവികളുെട ഭരണം തെന്ന എെന്നേന്ന

ക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിലാണ് േസ്റ്ററ്റ്-ജനറലിെന്റ ശ്രദ്ധ

പതിഞ്ഞത്. ഗവൺെമന്റിേന്റയും, സ്വകാര്യതാല്പര്യക്കാരുെട എേസ്റ്ററ്റുകളുേടയും

എതിർപ്പിെന കൂട്ടാക്കാെത മൂന്നാം എേസ്റ്ററ്റ് ആദ്യമായി േസ്റ്ററ്റ്സ് ജനറലിെന ഒരു

േനഷനൽ അസംബ്ളിയാക്കി, അതായത് മൂന്നു എേസ്റ്ററ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ഭരണ

കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദം നടത്തുകയും വ്യക്തികളായി േവാട്ടു െചയ്യുകയും

െചയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയസേമ്മളനമാക്കി മാറ്റുവാൻ പ്രയത്നിച്ചു. 1789 ജൂൺ 17-ാം

നു മൂന്നാം എേസ്റ്ററ്റിെന്റ പ്രതിനിധികൾ പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയത്തിൽ ഇങ്ങിെന

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു:—“ഇന്നെത്ത ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ ഒരു േനഷനൽ
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അസംബ്ളി ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. അതിന്നു േവണ്ടി ഇവിെട വന്നുേചർ

ന്നിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങെള യഥാർത്ഥമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരാണ്.

മുഴുവൻ രാഷ്ട്രമാണ് അവെര ഇേങ്ങാട്ടു പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത്”.

IV

േനഷനൽഅസംബ്ളി കൂടുവാൻആദ്യം രാജാവ്സമ്മതിച്ചില്ല. സാധാരണേയാഗം

കൂടുന്നസ്ഥലം ഗവൺെമന്റ് അവർക്കനുവദിച്ചുെകാടുത്തില്ല. ഉടെന അവെരല്ലാവ

രുംകൂടി േയാഗം കൂടുവാനായി അടുത്തുള്ള ഒരു െടന്നിസ് േകാർട്ടിൽ വന്നുേചർന്നു.

ഫ്രാൻസിന്നു ഒരുശരിയായ ഭരണഘടനനൽകുന്നതുവെര തങ്ങളാരുംഅടങ്ങിയി

രിക്കുകയിെല്ലന്നുഅവിെടെവച്ചുഅവർ പ്രതിജ്ഞെചയ്തു.

പിന്നീടു ചക്രവർത്തി േസ്റ്ററ്റ് ജനറലിെന്റ േയാഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയേപ്പാൾഅവെര

ല്ലാവരും ദൃഢനിശ്ചയേത്താടുകൂടിയാണ് വന്നുേചർന്നത്. ചക്രവർത്തിയുെട പ്രസം

ഗംഅവർനിശ്ശബ്ദരായി േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽഅവർക്കുപ്രേത്യകമായുള്ള

സ്ഥലേത്തക്കു മാറിയിരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഒന്നുരണ്ടു

ദിവസേത്തക്കു വല്ലാെത്താരു കുഴപ്പമാണവിെടയുണ്ടായത്. ഒടുവിൽ െപൗേരാ

ഹിത്യപ്രതിനിധികൾക്കുതേന്നയും ഇളക്കം തട്ടിെയന്നും, അവർ മൂന്നാം എേസ്റ്ററ്റു

കാേരാടു േചരാൻ തുടങ്ങിെയന്നും, കണ്ടേപ്പാൾ ചക്രവർത്തി കഷ്ടിച്ചു കീഴടങ്ങി.

രാജ്ഞിയുെട ഉപേദശപ്രകാരം ചക്രവർത്തി ഒരു സൂത്രം െചയ്തു. തെന്റ ശക്തി വർ

ദ്ധിപ്പിക്കുവാൻേവണ്ടി േബ്രാഗ്ലിഎന്നമാർഷലിെനഒരുവലിയ�സന്യേത്താടുകൂടി

പാരീസ്സിേലക്കു ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുവാനേദ്ദഹം തീർച്ചെപ്പടുത്തി. അസംബ്ളി ബല

ഹീനമായിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. തെന്റ ശക്തി വർദ്ധിച്ചുെവന്നു മനസ്സിലാക്കിയ

ചക്രവർത്തി െപാടുന്നനേവ െപാതുജനങ്ങളുെട അനുകൂലിയാെണന്നുസംശയിക്ക

െപ്പട്ടതിന്നു കുേറേപ്പെര ഉേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടു, ഇങ്ങെന ജനങ്ങളുെട

രാഷ്ട്രീയവുംസാമ്പത്തികവുമായസ്ഥിതിഏറ്റവും പരുങ്ങലിലായിത്തീർന്നആഘട്ട

ത്തിൽ േപാലും ചക്രവർത്തി അവെര കൂടുതൽ ഉപദ്രവിക്കുവാെനാരുങ്ങുകയാണ്

െചയ്തതു. പേക്ഷ,എല്ലാറ്റിന്നും ഒരതിർത്തിയുണ്ട്. ജൂലായി 14-ാംനുപാരീസ്സിെലഒരു

വലിയ ജനക്കൂട്ടം ചിലർ ആയുധധാരികളായും ചിലർ ആയുധെമാന്നുമില്ലാേതയും

െപാടുന്നനേവ ബാ��ൽ-പാരീസിെന്റ ഹൃദയത്തിലുള്ളആഅതിപ്രാചീനമായ

കാരാഗൃഹെകട്ടിടെത്ത-െചന്നു വളഞ്ഞു. ദുർഭരമായ മർദ്ദനത്തിന്നു കീഴടങ്ങിെക്കാ

ണ്ടിരിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ ഇനിെയാട്ടും തയ്യാറിെല്ലന്നും ‘ഭരണാധികാരം കുേറശ്ശക്കു

േറശ്ശയായി ചക്രവർത്തിയിൽനിന്നു അസംബ്ളിയിേലക്കു കടക്കാൻ തുടങ്ങിെയ

ന്നും ഉള്ളതിെന്റ ഒരടയാളമായിരുന്നുഅത്. പേക്ഷ, വാസ്തവാവസ്ഥകെള ശരിക്കു

േനാക്കിക്കാണുവാൻ ഭരണാധികാരത്തിന്നു പലേപ്പാഴും സാധിക്കാറില്ല, ഏതാ

യാലും, ബാ�സ്റ്റൽ ആക്രമിക്കെപ്പട്ടുെവന്നു േകട്ടേപ്പാൾ ലൂയി ചക്രവർത്തിക്കു

എെന്തന്നില്ലാത്ത ഒരമ്പരപ്പുണ്ടായി. “അേപ്പാൾ ഇെതാരു ലഹളതെന്നയാണ് !”

എന്നേദ്ദഹം ആശ്ചര്യെപ്പട്ടു പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു മന്ത്രിസഭാംഗം ഉടെന

ഇങ്ങിെന തിരുത്തിെക്കാടുത്തു:—“ലഹളയല്ല, േസർ, ഇെതാരു വിപ്ലവമാണ് !”

അെത, അെതാരു മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിെന്റ ആരംഭമായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ

സംഘടിതരായിെച്ചയ്ത ആ ഒെരാറ്റ പ്രവൃത്തി 1793-െന്റ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു.

അത്രമാത്രേമാ? അല്ല, പട്ടണത്തിെല ജനങ്ങേളാെടാപ്പം കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ
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ഉൾനാട്ടിെല മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരും ഉടനടി സംഘടിച്ചു പ്രേക്ഷാഭം കൂട്ടാൻ തുടങ്ങണ

െമന്നുള്ള ഒരു താക്കീതുംകൂടിയായിരുന്നുഅത്.

ഉൾനാടുകളിെല കൃഷിക്കാർ ഇെതാെക്ക നല്ല സന്ദർഭമാെണന്നു മനസ്സിലാ

ക്കാതിരുന്നില്ല. അവർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഭൂമിയുടമസ്ഥന്മാരുെട േനെര ലഹളക്കുെച

ന്നു. നാടുവാഴിപ്രഭുത്വത്തിെന്റ പിടിച്ചുപറിെയ അവർ ആേക്ഷപിച്ചു. പത്തായപ്പു

രകൾ കേയ്യറി; ആധാരങ്ങൾ തീെവച്ചു നശിപ്പിച്ചു. നിയമത്തിെന്റ െവടിയുണ്ടെയ

മാത്രംആശ്രയിച്ചു നിലനിന്നിരുന്നഅന്യായമായ പാട്ടം ഇനിെയാരിക്കലും അടച്ചു

തീർക്കിെല്ലന്നു അവർ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അങ്ങിെന അവർ ദൃഢനിശ്ചയേത്താടുകൂടി

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േനർക്കു പാഞ്ഞുെചല്ലാൻ തുടങ്ങി.

രാജ്യം മുഴുവനും പരന്നുപിടിച്ചഈവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റഅല േനഷനൽ

അസംബ്ളിയിലും െചന്നടിക്കാതിരുന്നില്ല. മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങളുെട പ്രേക്ഷാഭ

ങ്ങെളതുടർന്നു േപാകാൻവിടുന്നതുആപൽക്കരമാെണന്നുഅസംബ്ളിക്കു മനസ്സി

ലായി. അതിനാൽഈകുഴപ്പത്തിൽനിന്നു ഏതുവിധെമങ്കിലും രക്ഷേനടണെമന്ന

ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി 1789 ആഗസ്ത് 4-ാംനു പ്രഭുവർഗ്ഗക്കാരുെട അന്യായങ്ങളായ സ്വ

കാര്യതാല്പര്യങ്ങേളയും അവർ ജനങ്ങളുെട േമൽ ചുമത്തിയിരുന്ന ദുസ്സഹങ്ങളായ

മറ്റു ചുമടുകേളയും തീെര നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നു അസംബ്ളി പ്രഖ്യാപനം െചയ്യു

കയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല, പ്രഭുക്കന്മാരും പള്ളിയുടമസ്ഥന്മാരും സൗഹാർദ്ദം നടിച്ചും

െകാണ്ടു തങ്ങളുെട ന്യായരഹിതങ്ങളായ അവകാശങ്ങെളെയല്ലാം സ്വന്തം ഇഷ്ട

േത്താടുകൂടി ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ െതയ്യാറാവുകയും, ഫ്രഞ്ച് െപൗരന്മാരുെടആ മഹാ

സേമ്മളനത്തിൽ സമാനമായ ഒരുസ്ഥാനം മാത്രം തങ്ങൾക്കും അനുവദിച്ചുതേര

ണെമന്നേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. ഇങ്ങിെന ആഗസ്ത് 4-ാം നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവചരിത്ര

ത്തിൽ ഒരു പ്രധാനെപ്പട്ട ദിവസമാണ്.

എന്നാൽ, ആഗസ്ത് 4-ാം തീയതിയിെല ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിെന്റ പിന്നിൽ

ഫ്യൂഡലിസത്തിേന്റതായ ഒരു ഗൂഢാേലാചനയുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരുെട കഷ്ട

പ്പാടുകെള എെന്നേന്നക്കുമായി നശിപ്പിക്കുവാൻ പ്രഖ്യാപനം പര്യാപ്തമായിരുന്നി

ല്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ മർദ്ദനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള േമാചനം

പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്നുെവങ്കിലും അങ്ങിെന േമാചിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതി

ന്നു പ്രതിഫലമായി കൃഷിക്കാർ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വലിയവലിയ സംഖ്യകളടേക്കണ്ട

താെണന്നുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയും അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അതായതു, പ്രഖ്യാപനം

നടപ്പിൽ വരികയാെണങ്കിൽ, പഴയഫ്യൂഡൽപ്രഭുപുതിയ മുതലാളിയായ ഭൂമിയുടമ

സ്ഥനായി േവഷം മാറും. പ്രഭുക്കന്മാരുേടയും, മുതലാളികളുേടയുംപ്രതിനിധികൾക്കു

പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്ന േനഷനൽ അസംബ്ളി കാർഷികപ്രശ്നത്തിന്നു വിപ്ലവപര

മായ ഒരു േപാംവഴി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഒട്ടുംതെന്നഇഷ്ടെപ്പട്ടിെല്ലന്നുഇതിൽനിന്നു

വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, ഏതായാലും പ്രഖ്യാപനത്തിെന്റഈ ഒടുവിലെത്ത ഭാ

ഗം ജനങ്ങൾഅത്രവകെവക്കുകയുണ്ടായില്ല. അങ്ങിെന ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് േമധാവിത്വം

െപാട്ടിത്തകർന്നു നിലംപതിക്കാൻ തുടങ്ങി.

V

ഒന്നിന്നുേമെലാന്നായി വിജയം േനടിെക്കാണ്ടു േനഷനൽ അസംബ്ളിയുെട കാര്യ

പരിപാടി പിേന്നയും മുേന്നാട്ടുേപാകാൻതുടങ്ങി. ബാ��ൽപിടിച്ചടക്കിയേശഷം

എല്ലാേയ്പാഴും മുതലാളികളുെട സ്വകാര്യതാല്പര്യങ്ങെള രക്ഷിച്ചുേപാന്ന അസംബ്ളി
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സുപ്രസിദ്ധമായ മനുഷ്യാവകാശപ്രഖ്യാപനം (Declaration of The Rights of

Man) സർവ്വസമ്മതമായി പ്രസിദ്ധം െചയ്തു. ആപ്രഖ്യാപനം ഒേരസമയത്തുതെന്ന

പുതിയ ഭരണഘടനയുെട അടിസ്ഥാനവും ഫ്രഞ്ച്വിപ്ലവത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട

വിവരണവുമായിരുന്നു. “മനുഷ്യർ സ്വതന്ത്രരും സമന്മാരുമായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്.

അതുെകാണ്ടു നിയമത്തിന്നുള്ളിലും അവർ സ്വതന്ത്രരും സമന്മാരുമായിരിക്കണം.

സാമുദായികമായ വ്യത്യസ്തകൾസമുദായത്തിൽ െപാതുവിലുള്ള നന്മക്കുേവണ്ടി മാ

ത്രേമ സ്ഥാപിക്കെപ്പടുവാൻ പാടുള്ളു…..രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളുെട ഉേദ്ദശം പ്രകൃതി

സഹജവും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവയുമായ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുെട സംരക്ഷണ

മാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വത്തുരക്ഷ, എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള മർദ്ദനങ്ങേളാടുെമതിരിടൽ

എന്നിവയാണ് ഈ അവകാശങ്ങൾ”. “ജനങ്ങളുെട െപാതുവിലുള്ള ഇഷ്ടത്തിെന്റ

ബഹിഃപ്രകടനമാണ് നിയമം. അതിനാൽ അതിെന്റ നിർമ്മാണത്തിൽ തെന്ന

ത്താേനാ അതിെന്റ പ്രതിനിധിവഴിയാെയാ പങ്കുെകാള്ളുവാൻ ഓേരാ പൗരന്നും

അവകാശമുണ്ട്. നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുേപാെലയാണ്…നിയമത്തിെന്റ വിധി

ക്കനുസരിച്ചല്ലാെത യാെതാരാേളയും കുറ്റെപ്പടുത്തുവാേനാ, അറസ്റ്റ് െചയ്യുവാേനാ,

തടവിലിടുവാേനാ പാടുള്ളതല്ല”. മതസ്വാതന്ത്ര്യം പ്രസംഗസ്വാതന്ത്ര്യം, പത്രസ്വാത

ന്ത്ര്യം എന്നിവയും പ്രഖ്യാപനത്തിൽഅടങ്ങിയിരുന്നു.

വിപ്ലവം െപാടുന്നനെവ നിന്നുേപായിരുന്നുെവങ്കിൽ 1789-െല ഈ പ്രഖ്യാപ

നത്തിന്നു 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിേന്മൽ പറയത്തക്ക യാെതാരു പ്രഭാവവും ഉണ്ടാകുമായി

രുന്നില്ല. പേക്ഷ, ഭാഗ്യവശാൽ വിപ്ലവം തുടർന്നുെകാണ്ടുതെന്നേപാന്നു. അേതാ

െടാപ്പം േനഷനൽഅസംബ്ളി പലപല പരിവർത്തനങ്ങളും വരുത്തി. പൗേരാഹി

ത്യത്തിന്നും പള്ളിക്കും എതിരായ േവാൾട്ടയറുെട മൂർച്ചകൂടിയ േലഖനങ്ങൾഅസം

ബ്ളിയിെല അധികഭാഗം അംഗങ്ങേളയും ആേവശം െകാള്ളിച്ചിരുന്നു. അതിെന്റ

ഫലമായി പള്ളിെക്കതിരായ പല നിയമങ്ങളും പാസ്സാക്കെപ്പട്ടു. പള്ളിവക നി

ലങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കി. സന്യാസിമഠങ്ങളുെട സങ്കുചിതശക്തിെയ ഛിന്നഭിന്നമാക്കി.

ബിഷപ്പുമാരുേടയുംപുേരാഹിതന്മാരുേടയുംഎണ്ണംകുറച്ചു. േപാെരങ്കിൽഈപുേരാ

ഹിതവർഗ്ഗക്കാർ െപാതുജനങ്ങളാൽ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടണെമന്നും, രാഷ്ട്രമാണ്

അവർക്ക് ശമ്പളം െകാടുേക്കണ്ടെതന്നുമുള്ളനിയമങ്ങൾ പാസ്സായി.

ഇതിെന്നല്ലാം പുറെമ 1791 സപ്തമ്പർമാസത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഭരണഘടനയും

നടപ്പിൽവന്നു. ഈ ഭരണഘടന നിർജ്ജീവമായ ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥെയ കുെറക്കൂടി

ഛിന്നഭിന്നമാക്കി. പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം െതാഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ ദരിദ്രവർഗ്ഗ

ക്കാർക്കു ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുവാനുള്ള സൗകര്യം ഏറ്റവും പരിമിതമായി

ത്തീരുകയും െചയ്തു. എെന്തന്നാൽ പുതിയ നിയമപ്രകാരം നിലം മുതലായ എെന്ത

ങ്കിലുംസ്ഥാവരസ്വത്തുക്കൾ�കവശമുള്ളവരും, ഗവൺെമന്റിേലക്കുശരിയായിനി

കുതിയടക്കുന്നവരുമായ ധനികന്മാർക്ക് മാത്രേമ േവാട്ടവകാശം ലഭിച്ചുള്ളു.
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േനഷനൽഅസംബ്ലിയുെടഈകുഴിയാനനയം ദിവസംെചല്ലുേന്താറും അധികമധി

കം വ്യക്തമായിെക്കാണ്ടുവന്നു. സാമാന്യജനങ്ങളും ധനികന്മാരായ മുതലാളികളും

തമ്മിലുള്ളഅനിവാര്യമായ വർഗ്ഗയുദ്ധത്തിെന്റ ഒരുപ്രത്യക്ഷമായ ഉദാഹരണം മാ

ത്രമായിരുന്നു അത്. രാജാവിെന നീക്കംെചയ്ത് ഫ്രാൻസിൽ ഒരു റിപ്പബ്ളിക്കുഭര

ണം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ജനങ്ങളുെട ആവശ്യം. 1791 ജൂലായി 17-ാം
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നുഅവെരല്ലാവരും മാർസാ�മതാനത്തിൽ േചർന്നുതങ്ങളുെട ഉേദ്ദശം നിർവ്വഹി

ച്ചു കിട്ടുവാനുള്ള വഴികളാേലാചിച്ചു. എന്നാൽ ഭരണാധികാരം ജനങ്ങളുെട ഒഴിച്ചു

കൂടാൻ വയ്യാത്ത എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുേടയും ശത്രുവായിരുന്നുെവന്നു പറേയണ്ടതി

ല്ലേല്ലാ. പ്രക്ഷുബ്ധമായ ജനക്കൂട്ടെത്ത സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതിന്നു പകരം അവെര

നിർദ്ദയം െവടിെവച്ചു നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള കല്പന െകാടുക്കുകയാണ്. പാരീസ്സിെല

മുനിസിപ്പാൽ ഭരണാധികൃതന്മാർ െചയ്തത്. ഇങ്ങിെന എല്ലാവരും സമന്മാരാെണ

ന്നു പറയുന്ന നിയമത്തിെന്റ അർത്ഥം സമാന്യജനങ്ങെളസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം

രക്തപ്രളയം മാത്രമാെണന്നുവിപ്ലവംഅവസാനിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പുതെന്നവ്യക്തമാ

യി. തങ്ങളുെട അഭിവൃദ്ധിെയ തടസ്സെപ്പടുത്തുന്ന ഭരണാധികാരത്തിെന്റ ശക്തി കു

റക്കുകയും, ദരിദ്രവർഗ്ഗെത്ത ചൂഷണംെചയ്യുവാൻ കൂടുതൽസൗകര്യമുണ്ടാക്കുകയും,

െചയ്യണെമന്നുമാത്രേമ മുതലാളികളും വിപ്ലവംെകാണ്ടുഉേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

ജൂലായി 17-ാം നു കൂട്ടെക്കാലെയ ഭയങ്കരമായ ഒരു േപാലീസ്സുമർദ്ദനം അനു

ഗമിച്ചു. ജനസമ്മതരായ വിപ്ലവകാരികൾക്കു യാെതാരു രക്ഷയുമിെല്ലന്നായി. ദാ

ന്തൻ ഒളിേച്ചാടി േപായി. മാറാ ഒളിച്ചുനടേക്കണ്ടിവന്നു. വിപ്ലവത്തിെന്റ അടുത്ത

പടി നിലവിലുള്ള സാമുദായികഘടനേയാടു മാത്രമല്ല. വളർന്നുവരുന്ന മുതലാളി

ത്തേത്താടും യുദ്ധംെവട്ടുകഎന്നതാെണന്നുഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളസാമാന്യജനങ്ങൾക്കു

അേപ്പാെഴ മനസ്സിലായുള്ളു. ഈ ഉേദ്ദശ്യം നിർവിഘ്നം സാധിക്കണെമങ്കിൽ ഉറ

ച്ച സംഘടനേയാടുകൂടിയ ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള വിപ്ലവം ആവശ്യമാെണന്നും

അവർക്കുമനസ്സിലായി. “േനഷനൽഅസംബ്ളിയുെടപ്രവർത്തനങ്ങെളപരിേശാ

ധിച്ചുേനാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകും,” മാറാ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കുഇങ്ങി

െനപറഞ്ഞുെകാടുക്കുകയുണ്ടായി; “ജനങ്ങളുെട വിപ്ലവകരമായപ്രവർത്തനങ്ങൾ

ക്കുേശഷം ആദ്യം അവർ ചില നല്ല നിയമങ്ങൾ പാസാക്കും. പേക്ഷ, സമാധാനം

പുനഃസ്ഥാപിച്ചുെവന്നു കണ്ട ഉടെന അവർ വീണ്ടും പഴയ നിയമങ്ങൾതെന്ന നട

പ്പിൽവരുത്താതിരിക്കുകയില്ല”.

ഇങ്ങിെന 1791-െല ഭരണഘടനേയാടുകൂടി വിപ്ലവം അവസാനിക്കുകയല്ലാ,

േനെരമറിച്ചു, ആരംഭിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ധനിക വർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ

നടക്കുന്നഏതു ഭരണപരിവർത്തനവും ഒടുവിൽ ദരിദ്രവർഗ്ഗക്കാർക്കു ഹാനികരമാ

യിേട്ട കലാശിക്കുകയുള്ളുെവന്നുവിപ്ലവത്തിെന്റആരംഭകാലംതെന്ന വ്യക്തമാക്കി.

കൃഷിക്കാരുെട കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കു പ്രതീക്ഷിച്ച യാെതാരു ശമനവുമുണ്ടായില്ല. മുത

ലാളി വലിയ ധനികനായിത്തീർന്നതു െതാഴിലാളി വലിയ ദരിദ്രനായിത്തീരാൻ

േവണ്ടി മാത്രം, ഈ അസമത്വങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ വർഗ്ഗയുദ്ധത്തിന്നു പുതിെയാരു

ണർവുണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. ധനികവർഗ്ഗത്തിെന്റ �കയിൽ നിന്നു എല്ലാ അധികാ

രങ്ങളും പിടിെച്ചടുക്കുന്നതുവെര മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാർക്കു യാെതാരു രക്ഷയുമിെല്ലന്നു

കൂടുതൽ മുേന്നാട്ടുവന്ന െതാഴിലാളികൾ കുേറശ്ശകുേറശ്ശയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ

തുടങ്ങി. അവരുെട വർഗ്ഗയുദ്ധം കൂടുതൽപ്രത്യക്ഷമായിക്കണ്ടത് ധനികവർഗ്ഗക്കാർ

ക്കു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള അസംബ്ളിമുറികൾക്കുള്ളിലല്ല. പുറത്തു തുറന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലും

നഗരങ്ങളിലുമാണ്.

ഇതിനിടയിൽ രസകരമായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. 1791 ജൂൺമാസത്തിൽ രാ

ജാവ് പാരീസ്സുവിട്ടു എേങ്ങാേട്ടാ ഒളിേച്ചാടിേപ്പായി. മറ്റു വല്ല രാജ്യങ്ങളിലും െചന്നു

ചില രാജകീയ�സന്യങ്ങളുെടസഹായേത്താടുകൂടി മടങ്ങിവരണെമന്നും,അതിനു

േശഷംഎളുപ്പത്തിൽഈെതമ്മാടികളായവിപ്ലവകാരികെളെയല്ലാംതുരത്തിക്കള

യണെമന്നുമാണ്,അേദ്ദഹംആേലാചിച്ചിരുന്നത് ! ഈവിവരം േകട്ടേപ്പാൾഅസം



172 അദ്ധ്യായം 22. ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം

ബ്ളി വല്ലാെതപരിഭ്രമിച്ചു വശായി. ഏതായാലും രാജാവിെന്റ ഗൂഢാേലാചനഅപ

മാനകരമായപരാജയത്തിലവസാനിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. െവേറൻ (Varennes)

എന്നസ്ഥലത്തുെവച്ചു രാജാവിേനയുംഅയാളുെട കുടുംബക്കാേരയുംഅവരുെട യാ

ത്ര അവസാനിക്കുന്നതിെന്റ അല്പം മണിക്കൂറുകൾക്കു മുമ്പു ജനക്കൂട്ടം കണ്ടുപിടിക്കു

കയുംഅവെരഎല്ലാവേരയുംആർപ്പുവിളികേളാടുകൂടി പാരീസ്സിേലക്കു മടക്കിെക്കാ

ണ്ടുവരികയും െചയ്തു.

VII

ഈസംഭവം റിപ്പബ്ളിക്കുകാെരനല്ലപാഠംപഠിപ്പിച്ചു. 1791 ഒേക്ടാബർ 1-ാം തീയതി

തിരെഞ്ഞടുപ്പിന്നു േശഷംഅസംബ്ളിയിൽ രണ്ടുപാർട്ടികൾപ്രത്യക്ഷമായി കാണ

െപ്പട്ടു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ഗിേരാണ്ടിൻകാർക്ക് (Girondin) അപ്രാേയാഗികമായ

ഒരാദർശമല്ലാെത വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യപരിപാടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തങ്ങളുെട

സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള യാെതാരു ചിന്തയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എതിർകക്ഷിക്കാരായ ജാേക്കാബിൻ (Jacobins) കാരുെട വിചാരഗതി കൂടുതൽ

വിപ്ലവകരമായിരുന്നു. ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥേയയും, ഫ്യൂഡൽ നികുതികേളയും എെന്ന

േന്നയ്ക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുക. പ്രഭുക്കന്മാരുെട �കയിൽനിന്നു തിരിെച്ചടുത്ത

തങ്ങളുെട നിലങ്ങെള ഉപേയാഗിക്കുവാൻ ഗ്രാമീണർക്കു പരിപൂർണ്ണമായ അധി

കാരം നൽകുക, പട്ടണങ്ങളിൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾക്കു ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ വില

നിജെപ്പടുത്തുകഈആവശ്യങ്ങെളെയല്ലാം ജാേക്കാബിൻകാരാണ് മുേന്നാട്ടുെകാ

ണ്ടുവന്നത്.

ആദ്യംതെന്നഗിേരാണ്ടിൻകാർ ഒരുഅപായകരമായവങ്കത്തമാണുപ്രവൃത്തി

ച്ചത്. ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാെണങ്കിൽ റിപ്പബ്ളിക്കുസ്ഥാപിക്കുവാൻ എളുപ്പമാ

യിരിക്കുെമന്നുഅവർതീർച്ചെപ്പടുത്തി. 1792ഏപ്രിൽമാസത്തിൽജാേക്കാബിൻകാ

രുെട പ്രതിേഷധെത്ത വകെവക്കാെത അവർ ആസ്ത്രിയൻ ചക്രവർത്തിെയ യുദ്ധ

ത്തിന്നു േപ്രരിപ്പിച്ചു.

ഫ്രാൻസിന്നു യുദ്ധംെചയ്വാൻ തീെര ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട്

ഒരു േകാട്ടക്കു േശഷം മെറ്റാരു േകാട്ടയായിഎളുപ്പത്തിൽനിലംപതിക്കാൻതുടങ്ങി.

ഫ്രഞ്ചു�സന്യങ്ങൾ ഒന്നിന്നുേമെലാന്നായി അപമാനകരമാംവിധം പരാജയെപ്പ

ടാൻ തുടങ്ങി. ഇതുതെന്ന അവസരെമന്നു കരുതി ലൂയിരാജാവ് ജൂൺ 13-ാം നു

ഗിേരാണ്ടിൻ മന്ത്രിസഭെയ പിരിച്ചുവിട്ടു. രാജ�സന്യങ്ങൾ മെറ്റല്ലാവേരയും തകർ

ത്തുെകാണ്ടു മുേന്നാട്ടു വരാൻതുടങ്ങി. ഫ്രാൻസിൽ ഒരു രാജകീയവിപ്ലവമാരംഭിച്ച

തുേപാെല കാണെപ്പട്ടു. ഉടെനഈഅപായഘട്ടെത്ത തരണംെചയ്യുവാൻേവണ്ടി

ദാന്തൻ, മാറ തുടങ്ങിയ ജാേക്കാബിൻ േനതാക്കന്മാർ കമ്യൂൺ എന്ന ഒരു പുതിയ

സ്ഥാപനം നിർമ്മിക്കുകയും, ആഗസ്ത് 10-ാംനു തൂലറീയിലുള്ള രാജെകാട്ടാരം ആക്ര

മിച്ചു കീഴടക്കുകയും െചയ്തു. ആേവശഭരിതനായ മാറാ തെന്റഅനുയായികേളാടുകൂ

െട കാരാഗൃഹങ്ങളിൽ പ്രേവശിക്കുകയും, അവിെടയുള്ള രാജകീയ വിശ്വാസഘാത

കന്മാെരെയല്ലാം വധിക്കുകയും െചയ്തു. അസംബ്ളി ഒട്ടും താമസിയാെത ലൂയിെയ

സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും, പ്രഭുക്കന്മാരുെടസ്വത്തുക്കെളല്ലാം കണ്ടുെകട്ടുകയും െചയ്തു.

ഫ്യൂഡൽഭാരങ്ങെളനശിപ്പിക്കുക,എല്ലാവർക്കും േവാട്ടവകാശംനൽകുകതുടങ്ങിയ

ചിലഅത്യാവശ്യങ്ങളായപരിഷ്കാരങ്ങൾജനങ്ങൾക്കുകാണുവാൻസാധിച്ചു. സപ്ത

മ്പർ 20-ാംനുഅസംബ്ളിയുെട കൺെവൻഷൻഎന്നഒരുപുതിയ േയാഗം േചരുക
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യും, ഫ്രാൻസ് ഒരു റിപ്പബ്ളിക്കായി തീർന്നിരിക്കുന്നുെവന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും െച

യ്തു. അേപ്പാേഴക്കും യുദ്ധത്തിന്നുവന്ന ജർമ്മൻകാർ തൽക്കാലം തിരിച്ചുേപായിരു

ന്നു.

ദിവസം െചല്ലുംേതാറും വലത്തുകക്ഷിക്കാരായ ഗിേരാണ്ടിൻകാരും, ഇടത്തു

കക്ഷിക്കാരായ ജാേക്കാബിൻകാരും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച അധികമധികം വലു

തായിെക്കാണ്ടുവന്നു. കൺെവൻഷെന യാഥാസ്ഥിതിക േനതാക്കന്മാരിൽനിന്നു

രക്ഷിക്കുവാൻ തങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും പ്രയത്നിക്കുെമന്നു ജാേക്കാബിൻകാർ

പ്രതിജ്ഞ െചയ്തു. മാർച്ച് 18-ാം തീയതി ഒരു പ്രധാനെപ്പട്ട ഗിേരാണ്ടിൻജനറൽ

വലത്തുകക്ഷിക്കാെര ഉേപക്ഷിച്ചു. ക്രൂദ്ധന്മാരായിതീർന്ന ഗിേരാണ്ടിൻകാർ ചില വി

പ്ലവകാരികെളഅറസ്റ്റ് െചയ്തു. നാെടാട്ടുക്കുമുള്ളപ്രേക്ഷാഭപ്രദർശനങ്ങൾെക്കാണ്ട്

ജാേക്കാബിൻകാർ അതിന്നു മറുപടിപറഞ്ഞു. ഗിേരാണ്ടിൻകാരുെട സ്വാധീനശ

ക്തി വളെരയധികം കുറഞ്ഞുേപായി. അവർ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽനിന്നു നീക്കംെച

യ്യെപ്പട്ടു. ജാേക്കാബിൻകാർ േനതൃത്വത്തിൽവന്നു.

വിപ്ലവകാരികെള നശിപ്പിക്കുവാൻേവണ്ടി ഗിേറാണ്ടിൻകാരും േറായലിസ്റ്റ്കാ

രും വിേദശീയാക്രമികളും ഒരുഐക്യ അണിയായി ഒന്നിച്ചുേചർന്നു. മാറാ നിർദ്ദയ

മാംവിധം െകാലെചയ്യെപ്പട്ടു. അേതാടുകൂടി അന്തരീക്ഷം പൂർവ്വാധികംഅപായകര

മായിതീർന്നു. മാർേസ, െലേയാൺ, തൂേലാങ്ങ്,-എല്ലാസ്ഥലത്തും വിേദ്രാഹം പര

ന്നുപിടിച്ചു. യാഥാസ്ഥിതികത്വമാകെട്ട എല്ലാ കടും�കയുകളും പ്രവർത്തിച്ചുെകാ

ണ്ടു വിേദ്രാഹെത്ത അടിച്ചമർത്തുവാൻതെന്ന തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ഇടത്തുകക്ഷിക്കാ

രായ അനവധി േനതാക്കന്മാർ തൂക്കുമരത്തിന്നിരയായിത്തീർന്നു. ഗിേരാണ്ടിൻകാ

രുെട ശക്തി വീണ്ടും തല െപാന്തിച്ചുപിടിച്ചു.

VIII

വിപ്ലവത്തിെന്റ ഒടുവിലെത്ത രംഗം േറാബർസ്പിയറുെട േനതൃത്വത്തിലാണ് അഭിന

യിക്കെപ്പടുന്നത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വാധീനശക്തി അത്രയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാ

യിരുന്നു. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥഫ്രാൻസിൽനിന്നുഎെന്നേന്നക്കുമായി അസ്തമിച്ചുകഴി

ഞ്ഞു. പ്രജായത്തസിദ്ധാന്തങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന പാസ്സാക്കെപ്പ

ട്ടു. വലത്തുനിന്നും ഇടത്തുനിന്നും േറാബർസ്പിയറുെട ഗവൺെമന്റിനു പല എതിർ

പ്പുകളും ഏേല്ക്കണ്ടിവന്നു. അേദ്ദഹം വല്ലാെത വിപ്ലവകാരിയായി തീരുന്നുെവന്ന് ദാ

ന്തെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള വലത്തുകക്ഷിക്കാർ ആേക്ഷപിച്ചു. േറാബർസ്പിയർ ഒരു

ഈശ്വരവിശ്വാസിയും, േവണ്ടത്ര മുേന്നാട്ടുവരാൻ െതയ്യാറില്ലാത്ത ഒരു യാഥാസ്ഥി

തികനുമാെണന്നു േഹബർട്ടിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടത്തുകക്ഷിക്കാരും ആേക്ഷ

പിച്ചു. ഗവൺെമന്റാകെട്ട രണ്ടുകൂട്ടേരയും തൂക്കിെക്കാന്നു.

അേതാടുകൂടി േറാബർസ്പിയറുെട പതനവുമാരംഭിച്ചു. ജനങ്ങൾക്കു അേദ്ദഹ

ത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തൃപ്തി മുഴുവൻനശിച്ചു. േറാബർസ്പിയെറ നീക്കംെചയ്യുന്ന കാര്യ

ത്തിൽ പ്രധാനെപ്പട്ട എല്ലാ േനതാക്കന്മാരും േയാജിച്ചു. ഒരുറച്ച നിലെയടുക്കാ

െത അപായഘട്ടങ്ങളിൽ ഇളകിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം േറാബർസ്പിയറുെട

അധഃപതനത്തിനുള്ള വഴി െതളിയിച്ചു. ഗിേരാണ്ടിൻ കക്ഷിക്കാരായ വലിയ മുത

ലാളികൾ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽവന്നു. ജാേക്കാബിൻകാർ േറാബർസ്പിയറുെട

അനുയായികൾ മുതലായഎല്ലാഎതിരാളികളുേടയും ശക്തിെയ മുതലാളി ഗവൺ

െമന്റ് ഛിന്നഭിന്നമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി. 1796-ൽ ഗവൺെമന്റിെന തകിടംമറിക്കുവാൻ
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േബബഫിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഗൂഢാേലാചന നടക്കുകയുണ്ടാ

യി. എങ്കിലും, അതു പരാജയെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്.

1799-ൽ െനേപ്പാളിയൻ േബാേണാപ്പാട്ട്അധികാരത്തിൽവരികയും, ജാേക്കാ

ബിൻകാർ മുതലായ എല്ലാ എതിരാളികേളയും നശിപ്പിക്കുവാനാവശ്യമായ കഠിന

ങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങെളഅേദ്ദഹം അവലംബിക്കുകയും െചയ്തു. അതുമുതൽക്കുഫ്രാൻ

സിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വിജയെക്കാടി അധികമധികം ഉയരത്തിൽ പറന്നുക

ളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് 1937 െസപ്തംബർ 27
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അടുത്ത കാലത്തായി േസാവിയറ്റു റഷ്യേയപ്പറ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും േലഖനങ്ങളും

ഏെറക്കുെറ എല്ലാ ഭാഷകളിലും തുരുതുെര പുറെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എെന്ത

ന്നാൽ, അവിെട നടന്നുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നഅത്ഭുതകരങ്ങളും ആേരയും അമ്പരപ്പിക്കു

ന്നവയുമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള കുറെച്ചാന്നുമല്ല പിടിച്ചു

വലിക്കുന്നത്. ഇന്നു റഷ്യെയപ്പറ്റി യാെതാന്നും മനസ്സിലാക്കാനാഗ്രഹിക്കാത്തവർ

സ്കൂൾകുട്ടികളുെട ഇടയിൽേപാലും ഉണ്ടാകുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല.

എന്നാൽ, റഷ്യയിൽനിന്നു വളെര ദൂേരയായി, ഏഷ്യയുെട കിഴെക്ക അറ്റത്തു

ള്ള മെറ്റാരു രാജ്യത്തിലും േസാവിയറ്റുഭരണം നടക്കുന്നുെണ്ടന്നു േകട്ടാൽ വായന

ക്കാർ അത്ഭുതെപ്പടുേമാ, എേന്താ! ഏതായാലും അവിടുെത്തസ്ഥിതിഗതികൾ മന

സ്സിലാക്കിെവേക്കണ്ടതു നമുക്കാവശ്യമാണ്.

ഷാേങ്കയിെല ധനികഭരണാധികാരികൾ കൂെടക്കൂെട പറയാറുണ്ട്, �ചന

യിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പടുന്നതു ചുകപ്പുെകാടിേയാടുകൂടിയ

ഒരു സംഘം കവർച്ചക്കാർ മാത്രമാെണന്നു. പേക്ഷ, �ചനയിെല ഒമ്പതുേകാടി

േയാളം ജനങ്ങൾ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട സ്വാധീനശക്തിയ്ക്കുള്ളിലാെണന്നു, കല്പിച്ചുകൂ

ട്ടി കളവുപറയാത്തചരിത്രകാരന്മാർസമ്മതിേക്കണ്ടിവരും. 1934-ൽ േമാേസ്കാവിൽ

െവച്ചു കൂടിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട പതിേനഴാം േകാൺഗ്രസ്സിൽെവച്ചു മിസ്റ്റർ

മാനുവൽസ്കി ഇങ്ങിെന പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:-

‘േസാവിയറ്റ് റഷ്യയിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ കഴിച്ചാൽപിെന്ന ഏറ്റവും പ്രാധാ

ന്യമർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം �ചനയിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാണുള്ളതു. �ചന

യിെല േസാവിയറ്റു പ്രേദശങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്കുഅതിരുകവിഞ്ഞസ്വാധീനശക്തിയു

ണ്ട്. ആ പ്രേദശങ്ങൾക്കു പുറേമയുള്ള ജനങ്ങളുെടേമലും സ്വാധീനശക്തി ദിവസം

െചല്ലുംേതാറും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ഒരു െകാല്ലംമുമ്പു പാർട്ടിയിൽ മൂന്നുലക്ഷം

െമമ്പർമാരാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇെക്കാല്ലം അതു നാലുലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കു

ന്നു. ഈ കണക്കു പാർട്ടിയുെട വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശക്തിെയ നല്ലതുേപാെല െവളി

െപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. േസാവിയറ്റ് �ചനക്കു ഇന്നു സാധാരണ �സന്യത്തിൽ മൂന്നു

ലക്ഷത്തിഅമ്പതിനായിരം പട്ടാളവും സന്നദ്ധ�സന്യത്തിൽആറുലക്ഷത്തിലധി

കം പട്ടാളവുമുണ്ട്. പാർട്ടിയുെട മികച്ച ശത്രുക്കൾേപാലുംഈ�സന്യം�ചനയി

െല ഏറ്റവും ശക്തികൂടിയ�സന്യമാെണന്നുസമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയില്ല”.
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1 ഒന്നാമെത്ത േസാഷ്യലിസ്റ്റ്സ്ഥാപനം.

1919-െല വിദ്യാർത്ഥി പ്രേക്ഷാഭത്തിന്നുേശഷം�ചനയിെലഅേനകം വിദ്യാർത്ഥി

കൾ േസാവിയറ്റു റഷ്യയുെട ഭരണരീതിേയയുംഅവിെട നടക്കുന്നപരിവർത്തനങ്ങ

േളയും േനരിട്ടു കണ്ടുപഠിക്കുവാൻേവണ്ടി േമാേസ്കാവിൽെചന്നു താമസമാക്കി. േലാ

കത്തിെല ചൂഷകവർഗ്ഗെത്തെയാട്ടാെക കിടുകിെട വിറപ്പിച്ച മഹത്തായ റഷ്യൻവി

പ്ലവം അവരുെട യുവഹൃദയങ്ങെള എെന്തന്നില്ലാെതആകർഷിച്ചു. റഷ്യ െചയ്തുകാ

ണിച്ചതുേപാെലസാമ്രാജ്യവാദേത്തയും മുതലാളിത്തേത്തയും പാേടഅടിച്ചുടയ്ക്കാൻ

േവണെമങ്കിൽ അധഃപതനത്തിൽആണ്ടുകിടക്കുന്ന�ചനക്കും സാധിക്കുെമന്നും

ഈ പാവനമായ ഉേദ്ദശ്യെത്ത മുൻനിർത്തിെക്കാണ്ടു സുദൃഢമായ ഒരു സ്ഥാപന

ത്തിെന്റ കീഴിൽ മർദ്ദിതരായ െതാഴിലാളികേളയും കൃഷിക്കാേരയും സംഘടിപ്പിക്കു

വാൻ തുടങ്ങുകയാണു തങ്ങളുെട കർത്തവ്യെമന്നും, അവർ മനസ്സിലാക്കി. അതി

െന്റഫലമായി, േസാഷ്യലിസം, മാർക്സിസം മുതലായ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി പഠിക്കുവാ

നും വാദപ്രതിവാദം നടത്തുവാനും േവണ്ടിയുള്ള ക്ലബ്ബ്കൾ �ചനയുെട പല ഭാഗ

ങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. ഈ ക്ലബ്ബ്കളിൽനിന്നാണു 1919-ൽ യുവേസാഷ്യലിസ്റ്റ്

സംഘം (Young Socialist Association)എന്നഒന്നാമെത്തേസാഷ്യലിസ്റ്റ്സ്ഥാ

പനം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്. ഈ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുവളെരയധികം വിദ്യാർത്ഥി

കെള ആകർഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും, അതായത്

1920-ൽ �ചനയിൽ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയും സ്ഥാപിതമായി. വിദ്യാർത്ഥികളും

െതാഴിലാളികളും തുരുതുെര പാർട്ടിയിെല െമമ്പർമാരായി േചരാൻ തുടങ്ങി.

ഈഅവസരത്തിലാണുആദ്യം െപക്കിങ്-ഹാേങ്കാ െറയിൽെവയിെല െതാ

ഴിലാളികളും പിന്നീടു േഹാേങ്കാങ്ങിെല കപ്പൽ േവലക്കാരും ഓേരാ പണിമുടക്കം

നടത്തിയത്. െതാഴിലാളികളുെടയിടയിലുള്ള ഈ അസംതൃപ്തിയും പ്രേക്ഷാഭവും

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കുറെച്ചാന്നുമല്ല സഹായിച്ച

തു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. 1922-ൽ കൂടിയ �ചനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു

െട സേമ്മളനം പാർട്ടി സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾക്കു പുറെമ േദശീയസ്ഥാപനമായ

േകാമിണ്ടാങ്ങീന്നുള്ളിൽ കടന്നും സാധിയ്ക്കുേന്നടേത്താളം പ്രവർത്തിക്കണെമന്നു

തീരുമാനിച്ചു. സന്യാെത്സന്നിന്നു കമ്യൂണിസേത്താടു അത്ര പ്രതിപത്തിയുണ്ടായി

രുന്നിെല്ലങ്കിലും, കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാെര ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റക്കായി േകാമിണ്ടാങ്ങിൽ േചരുവാൻ

സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ, ഒരു െകാല്ലേത്താളം കാലം അവരുെട പ്രവർത്തിമാർഗ്ഗം

ഏറ്റവും അനിശ്ചിതമായിരുന്നു. 1923-ൽ േസാവിയറ്റു റഷ്യയുെട പ്രതിനിധിയായ

മിക്കൽബേറാഡിൽ വന്നേപ്പാൾ�ചനയുെടസ്ഥിതിഗതികൾഅനർത്ഥകരമാം

വിധം െകട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു. ഈവഴിയ്ക്കു േപായാൽ�ചനഅധഃ

പതനത്തിൽ െചന്നു ചാടാതിരിക്കുകയിെല്ലന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബേറാഡിന്നു

അധികസമയം േവണ്ടിവന്നില്ല. ഇക്കാര്യം സന്യാെത്സന്നിന്നു േബാധ്യെപ്പടുത്തി

െക്കാടുക്കുവാനാണുഅേദ്ദഹംആദ്യമായി ശ്രമിച്ചത്. പല കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കും വാദ

പ്രതിവാദങ്ങൾക്കും േശഷം താേഴകാണുന്ന നയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു േകാമിണ്ടാങ്ങി

െന പരിഷ്കരിക്കുവാൻ ഡാക്ടർ സൺസമ്മതിച്ചു:—(1) േകാമിണ്ടാങ്ങും �ചനീസ്

കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയും തമ്മിൽ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിയ്ക്കുക (2) േദശീയ �ചനയും

േസാവിയറ്റു റഷ്യയും തമ്മിൽസഹകരിയ്ക്കുക (3) െതാഴിലാളികളുേടയും കൃഷിക്കാരു

േടയും പ്രേക്ഷാഭങ്ങെള സഹായിയ്ക്കുക.

ഈ മാറ്റം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട പുേരാഗതിയ്ക്ക് വലിെയാരു സഹായമായി

ത്തീർന്നു. ഒന്നാമത്, േദശീയവാദികളുെട അധികാരാതിർത്തിയിൽെപട്ട കാണ്ട
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ണിൽ (Canton) തുറന്ന പ്രചാരേവല െചയ്യുവാൻ അവർക്കു സാധിച്ചു. രണ്ടാമതു,

േകാമിണ്ടാങ്ങിലൂെട പ്രവർത്തിയ്ക്കുവാൻ തടസ്ഥമുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ തങ്ങ

ളുെട സ്വതന്ത്രസ്ഥാപനമായ പാർട്ടി വഴിയായി പ്രവർത്തിയ്ക്കുവാനും അവർക്കധി

കാരമുണ്ടായിരുന്നു. േപാെരങ്കിൽ, തരം കിട്ടുേമ്പാെഴല്ലാം േകാമിണ്ടാങ്ങിന്നുള്ളിൽ

ഭരണാധികാരങ്ങൾ�കവശെപ്പടുത്തുവാൻശ്രമിയ്ക്കാനുള്ളസൗകര്യവും അവർക്കു

ണ്ടായിരുന്നു. 1924-ൽ �ചനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ രണ്ടായിരം അംഗങ്ങളും

“െറഡ്സിൻഡികറ്റിൽ” (RedSyndicate) ഏകേദശം 60,000 െമമ്പർമാരുമാണു

ണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ, കുറച്ചുസമയത്തിന്നുള്ളിൽ േകാമിണ്ടാങ്ങിെലയഥാസ്ഥി

തികെമമ്പർമാെരഅമ്പരപ്പിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണംപാർട്ടിയുെട െമമ്പർമാരുംസ്വാധീനശ

ക്തിയുംഅത്രയധികം വർദ്ധിച്ചു. മൂന്നുെകാല്ലം െകാണ്ട്അവർക്ക് മർദ്ദിതജനതെയ

എെന്തന്നില്ലാെതആകർഷിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. െതക്കൻ�ചനയിലുള്ളകൃഷിക്കാ

രുെടയിടയിൽ അവർക്കുണ്ടായിത്തീർന്ന സ്വാധീനശക്തി അത്ഭുതകരമായിരുന്നു.

അതിന്നു പുറെമ അേനകം പട്ടാളക്കാരും പാർട്ടിയുെട ബന്ധുക്കളായിത്തീർന്നു.

2 വിപ്ലവം

1925 െമയ്മാസത്തിൽ�ചനയിെല ജാപ്പാനീസ് മില്ലുകളിൽ ഒരു പണമുടക്കമുണ്ടാ

യി. പണിമുടക്കത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാരിൽ ചിലർ െവടിെവയ്ക്കെപ്പട്ടേതാടുകൂടി രാ

ജ്യം മുഴുവനും എെന്തന്നില്ലാെത കലങ്ങിമറിഞ്ഞു. എല്ലാ ദിക്കിലും വിപ്ലവത്തിെന്റ

െകാടുങ്കാറ്റ് ശക്തിേയാെട വീശാൻ തുടങ്ങി. വിപ്ലവക്കാലത്തു, അതായത് 1926-27-

ൽ, കാണ്ടണിലും േഹാേങ്കാങ്ങിലുമുണ്ടായ പണിമുടക്കത്തിൽ 1,60,000 െതാഴിലാളി

കൾ പെങ്കടുത്തിരുന്നു. ഈ പണിമുടക്കം �ചനീസ് വിപ്ലവചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും

പ്രധാനമായ ഒരദ്ധ്യായമാണ്. കുറച്ചു ദിവസത്തിന്നുള്ളിൽ പണിമുടക്കത്തിെന്റ പ്ര

ഭാവം കൃഷിക്കാരുെടയിടയിലും കാണാൻ തുടങ്ങി. അവർ ജന്മിമാരുെട േനെര പര

സ്യമായ ലഹളയാരംഭിച്ചു.

ഇങ്ങിെന മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാർ േയാജിച്ച് ധനികവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനെര ഭയങ്ക

രമായ ലഹളയാരംഭിയ്ക്കുന്നതുവേരയും �ചനയിെല ധനികരാഷ്ട്രീയ പ്രേക്ഷാഭക

ന്മാർക്ക് പല വമ്പിച്ച ആശകളുമുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരുേടയും െതാഴിലാളികളു

േടയും സാഹായ്യേത്താടുകൂടി വിേദശീയമുതലാളികളുെട േനെര െപാരുതാെമന്നും

അങ്ങിെന തങ്ങളുെട സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾ േനടാെമന്നും അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ലഹളയാരംഭിച്ചേതാടുകൂടി, അതായതു, കൃഷിക്കാരും െതാഴിലാളിക

ളും വിേദശീയ ഗവൺെമന്റിെന്റ മാത്രമല്ല തങ്ങളുെട സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങളുേടയും

ശത്രുക്കളാെണന്നു വ്യക്തമായേതാടുകൂടി, അവർ ഗവൺെമന്റിെന്റ ഭാഗത്തു േചർ

ന്നു തങ്ങളുെട യഥാർത്ഥമായ മുതലാളിത്ത നിറം പുറത്തു കാണിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

മുതലാളികളും ജന്മികളും ച്യാേങ്കേഷക്കിെന്റ േസനാപതിത്വത്തിൻകീഴിൽ ഒന്നിച്ചു

േചർന്നുഅവരുെട പിൻബലേത്താടുകൂടി ച്യാേങ്കേഷക്ക് 1927 ഏപ്രിൽമാസത്തിൽ

യാങ്േടസ് നദിയുെട വടക്കുഭാഗത്തുനാങ്കിങ്ങ് ഗവൺെമന്റ്സ്ഥാപിച്ചു. അേപ്പാേഴ

യ്ക്കും േദശീയസ്ഥാപനമായ േകാമിണ്ടാങ്ങിൽനിന്നു ഭിന്നിച്ചുേപായ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ

സ്വന്തമായി സാമാന്യ ജനതെയ സംഘടിപ്പിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ട്യൂനാൻ, ഹ്യൂേപ,

ഹവാങ്ടങ്, കീേചങ്സ്യൂ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർക്കു അതിരുകവിഞ്ഞ

സ്വാധീനശക്തി ലഭിച്ചു. സാമ്യവാദികളുെട േനതൃത്വത്തിൻകീഴിൽ കൃഷിക്കാരും

െതാഴിലാളികളും കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് വന്നുെകാണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങിെന, ഒടുവിൽ,
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സ്യൂേചാെജൻ (Su-choa-gen) എന്ന സുപ്രസിദ്ധ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന പ്രധാന േനതാ

വാക്കിെക്കാണ്ടുഅവർ േസാവിയറ്റ് �ചനയുെട അടിക്കല്ലിട്ടു.

3 വർഗ്ഗയുദ്ധം

1927-െല ഭിന്നിപ്പിന്നുേശഷം ച്യാേങ്കേഷക്ക് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ തച്ചുടയ്ക്കുവാൻ

ആവുന്നതും ശ്രമിച്ചുേനാക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ എത്രതെന്ന ക്രൂരമായ മർദ്ദന

ത്തിന്നും പാർട്ടിയുെട കൂടിക്കൂടിവന്ന ശക്തിെയ േലശംേപാലും നശിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴി

ഞ്ഞില്ല. ജനങ്ങെള ആകർഷിയ്ക്കുവാൻേവണ്ടി പല പുറംപൂച്ചുകളും തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചു

െവച്ചിട്ടുള്ള പ്രജായത്തഭരണം, വാസ്തവത്തിൽ, ധനികവർഗ്ഗത്തിെന്റ േസ്വച്ഛാധി

പത്യം മാത്രമാെണന്നും തങ്ങളുെട രക്ഷയ്ക്കു ഏറ്റവും പറ്റിയത് േസാവിയറ്റ് ഭരണ

രീതി മാത്രമാെണന്നും �ചനയിെല മർദ്ദിതവർഗ്ഗം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി.

അതിനാൽ, ക്യാങ്സി, ഹുനാൻ, ഹ്യൂേപ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിെല േസാവിയറ്റ്

ഗവൺെമന്റിെന അകറ്റുവാൻേവണ്ടി ച്യാേങ്കേഷക്ക് പട്ടാളങ്ങെള അയച്ചു എല്ലാ

പ്രാവശ്യവും കൃഷിക്കാരും െതാഴിലാളികളും സംഘടിച്ച് തങ്ങൾ വളെര പണിെപ്പട്ടു

സമ്പാദിച്ച ഭരണകൂടെത്ത സ്തുത്യർഹമായ ധീരതേയാടുകൂടി കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുകയാ

ണ് െചയ്തത്. ഈ ധീരതയുേടയും ഈ ത്യാഗത്തിേന്റയും ഫലമായി, ക്രമത്തിൽ

ക്രമത്തിൽ, മദ്ധ്യ�ചനയിെല ഒരു വലിയ വിഭാഗം മുഴുവനും േസാവിയറ്റുഗവൺ

െമന്റിെന്റഅധീനത്തിൽ വന്നുേചർന്നു.

ധനികപത്രകാരന്മാർ മർദ്ദിതന്മാരുെട ഈ ഭരണശക്തിെയ മറച്ചുെവയ്ക്കുവാ

നും ച്യാേങ്കേഷക്ക് �ചനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട പ്രഭാവെത്ത തീെര നശി

പ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നുെവന്ന വ്യാജപ്രസ്താവം പരത്തുവാനും വളെര ശ്രമിച്ചുേനാ

ക്കുകയുണ്ടായി, അതിനാൽ േസാവിയറ്റ് �ചനയുെട മാഹാത്മ്യങ്ങെള അവയുെട

യഥാർത്ഥരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു സാധിച്ചിരുന്നി

ല്ല. എന്നാൽ ഇയ്യിെട കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട എഴുപതിനായിരം പട്ടാളക്കാരടങ്ങിയ

ചുകപ്പു�സന്യം െപാടുന്നനെവ ക്യാങ്സി തലസ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് അമ്പതു നാ

ഴികദൂരത്തുള്ള ടിറ്റാഓ (Titao) ആക്രമിച്ചേപ്പാൾ, �ചനയിെല കമ്മ്യൂണിസം ഒരു

ജീവനുള്ള ശക്തിയാെണന്നും ച്യാേങ്കേഷക്കിെന്റ നയത്തിനു േസാവിയറ്റ് ഭരണ

െത്ത ഒട്ടുംതെന്ന ഉടയ്ക്കുവാൻസാധിച്ചിട്ടിെല്ലന്നും േലാകത്തിന്നു േബാധ്യമായി.

േക്വേച്ചാ, സീച്ചുവാൻ, ഷാൻസി എന്നീ പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്

കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട ശക്തി ദിവസംെചല്ലുംേതാറും കൂടിക്കൂടി വരുന്നത്. ഇക്കാര്യ

ത്തിൽ ഭൂമിയുെട കിടപ്പിേനക്കാളധികം സാമാന്യജനതയുെട കഷ്ടപ്പാടുകളാണ്

അവെര സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. വർദ്ധിച്ച നിലനികുതി, ദുസ്സഹമായ പാട്ടം, അത്യധി

കമായ കടച്ചുമട്-ഇെതല്ലാംകൂടി �ചനയിെല ദരിദ്രവർഗ്ഗെത്ത കമ്യൂണിസത്തിൽ

ആശയും വിശ്വാസവുമുള്ളവരാക്കിത്തീർത്തു. പാട്ടത്തിൽനിന്നും കടത്തിൽനിന്നും

ജനങ്ങെള രക്ഷിയ്ക്കുവാൻ േദശീയഗവൺെമന്റിന്നുസാധിയ്ക്കാത്തതിൽഅത്ഭുതെപ്പടു

വാെനാന്നുമില്ല. എെന്തന്നാൽേദശീയഗവെ�ന്റ്നിലനില്ക്കുന്നതുതെന്നജന്മികൾ,

പണമിടപാടുകാർ, തുടങ്ങിയ ധനിക വർഗ്ഗക്കാരുെട പിൻബലേത്താടുകൂടിയാണ്.

പിെന്ന കുറച്ചുകാലമായി ജാപ്പാൻ വടക്കൻ �ചനയിെല ചില സംസ്ഥാ

നങ്ങെള പിടിച്ചുപറിയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിയ്ക്കുകയാണേല്ലാ. േകന്ദ്രഗവൺെമന്റ് ജാപ്പാെന്റ

സാമ്രാജ്യദുർേമ്മാഹെത്ത േവണ്ടത്ര എതിർക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഈ കാരണത്താ

ലും കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട പ്രഭാവം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. േസാവിയറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട്കൾ ക്യാ

ങ്സിയിലും െഡച്ചുവാനിലും പരിമിതമായി കിടന്നിരുന്നേപ്പാൾ �ചനീസ് കമ്യൂ
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ണിസെത്ത ഗവൺെമന്റും ധനികവർഗ്ഗവും ആവശ്യത്തിലധികം ഭയെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ യ്യാൻസി കൂടി കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട ശക്തിയ്ക്കുള്ളിലായേപ്പാൾ ശത്രുക്കൾ

എെന്തന്നില്ലാെതഅമ്പരന്നുേപായി.

�ചനയിെല അഞ്ചിെലാരുഭാഗേത്താളംവരുന്ന േസാവിയറ്റു പ്രേദശങ്ങൾ

രണ്ടായി വിഭജിയ്ക്കെപ്പട്ടുകിടക്കുകയാണ്. േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിെന്റ കീഴിൽ െതക്കൻ

ക്യാങ്സി, പടിഞ്ഞാറൻ ഫുക്കിയാങ്, വടക്കൻ ക്വാങ്ടൺ, ക്യാങ്സി, പടിഞ്ഞാ

റൻ ഫുക്കിയാങ്ങ്, വടക്കൻ ക്വാങ്ങിടൺ, ഹുനാൻ, ഹുേപ്പയുെട അതിർത്തിപ്രേദ

ശങ്ങൾ ഇത്രയും സ്ഥലമാണ് േസാവിയറ്റുകളായിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമെത്ത പ്രധാന

വിഭാഗത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ േഹാനാൻ, ഹൂേപ്പ, ആൻേവേഹാനാൻ, ഹൂേപ്പയുെട

അതിർത്തിപ്രേദശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുപുറെമ േവേറയും എട്ടു െചറിയ േസാവിയറ്റുപ്ര

േദശങ്ങളുണ്ട്. മൂന്നുലക്ഷത്തിലധികം ചനാഴികവിസ്താരമുള്ളഈപ്രേദശങ്ങളിെല

ല്ലാം കൂടി ആെക ഒമ്പതുേകാടിയിൽ കുറയാത്തജനസംഖ്യയാണുള്ളത്.

4 ഭരണരീതി

േസാവിയറ്റുഭരണത്തിെന്റ തലസ്ഥാനം ക്യാങ്സിയിലാണ്. അതിെന്റ കീഴിലായി

അേനകംഡിസ്ട്രിക്ട്േസാവിയറ്റുകളുണ്ട്. ഓേരാ ഡിസ്ട്രിക്ട്േസാവിയറ്റിലും താെഴ പറ

യുന്നപത്തുതത്ത്വങ്ങളനുസരിച്ചാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്:-

1. സാമ്രാജ്യത്വെത്ത നശിപ്പിയ്ക്കുക.

2. വിേദശീയമുതലാളികളുെട വ്യവസായങ്ങളും ബങ്കുകളും പിടിച്ചടക്കുക.

3. �ചനയിെല വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം നൽകി

െക്കാണ്ടുള്ള ഒ�രക്യ�ചനെയസ്ഥാപിയ്ക്കുക.

4. േദശീയഗവൺെമന്റിെന നശിപ്പിക്കുക.

5. േസാവിയറ്റുകൾ—അതായത്, െതാഴിലാളികൾ,കൃഷിക്കാർ, പട്ടാളക്കാർഎന്നി

വരുെട കൗൺസിലുകൾ—സ്ഥാപിയ്ക്കുക.

6. എട്ടു മണിക്കൂർപ്രവൃത്തിനിയമം പാസ്സാക്കുക; കൂലി കൂട്ടുക; െതാഴിലില്ലായ്മ നശി

പ്പിക്കുക; േസാഷ്യൽ ഇൻഷൂറൻസ് മുതലായത് നടപ്പാക്കുക.

7. കൃഷിക്കാരുേടതല്ലാത്ത എല്ലാ നിലങ്ങളും പിടിച്ചടക്കി കൃഷിക്കാർക്കു വീതിച്ചു

െകാടുക്കുക.

8. പട്ടാളക്കാരുെട ജീവിതരീതി പരിഷ്കരിക്കുക.

9. പഴയ ഗവൺെമന്റ് നടപ്പാക്കിയ എല്ലാ നികുതികളും നിർത്തൽെചയ്യുകയും

അവയ്ക്കു പകരമായി കൃഷിയുെട ഉല്പന്നങ്ങളുെട ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകെള ആശ്രയി

ക്കുന്ന ‘സിംഗിൾടാക്സ് ’ സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കുകയും െചയ്യുക.

10. േസാവിയറ്റു റഷ്യേയയും േലാകം മുഴുവനുമുള്ളെതാഴിലാളിവർഗ്ഗങ്ങേളയുംസഹാ

യിക്കുക.

�ചനീസ് േസാവിയറ്റ് റിപ്പബ്ളിക്കിെന്റ േകന്ദ്രഭരണം േസാവിയറ്റുേകാൺഗ്രസ്സി

െന്റ അധീനത്തിലാണ്. പ്രധാനമായി െസൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, െക

ൗൺസിൻ ഓഫ് കമ്മീസ്സാർസ് ഇങ്ങിെന രണ്ടു ഡിപ്പാർന്റുെമണ്ടുകളാണ് ഭരണം

നടത്തുന്നത്. േസാവിയറ്റുേകാൺഗ്രസ്സിെന്റ സേമ്മളനം നടന്നുെകാണ്ടിരിയ്ക്കാത്ത

സമയെത്തല്ലാം അതിെന െസൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധീകരിക്കു

ന്നു. െകൗൺസിൽ ഓഫ് കമ്മീസ്സാറിൽ േദശീയകാര്യങ്ങൾ, വിേദശകാര്യങ്ങൾ,
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കൃഷി, െതാഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം,ആയവ്യയം, �സന്യംഎന്നീ വിഭാഗങ്ങളുെട കമ്മീ

സ്സർമാരാണുള്ളത്. േകാൺഗ്രസ്സിേലക്കുള്ള പ്രതിനിധികളിലധികവും �ചനീസു

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട െമമ്പർമാരായിരിക്കും. േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിെന്റ തലവൻ

ഇേപ്പാൾ മാഓത്സിടങ് (Mao Tsetung) ആണ്.

േസാവിയറ്റുകളിൽ െതാഴിലാളികൾക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം പ്രാതിനിധ്യം ലഭി

ച്ചിട്ടുള്ളത്. ശത്രുക്കളുെട കൂെടക്കൂെടയുള്ളആക്രമണങ്ങളാലും േവേറയും ചിലഅനി

വാരിതകാരണങ്ങളാലും േസാവിയറ്റ്�ചനക്ക് േസാവിയറ്റ് റഷ്യേയേപ്പാെല ഉറ

ച്ചുനില്ക്കുവാൻ ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതു വാസ്തവമാണ്. എങ്കിലും �ചനീസ്

േസാവിയറ്റ് റിപ്പബ്ളിക്കിെന്റ ഭരണഘടനേയയും അവിടുെത്ത െതാഴിലിേനയും കൃ

ഷിേയയും സംബന്ധിക്കുന്നനിയമങ്ങേളയും വായിച്ചുേനാക്കിയാൽഏതു മുതലാളി

ത്തരാജ്യവും അമ്പരക്കാതിരിയ്ക്കുകയില്ല.

നഗരത്തിേലയും ജില്ലയിേലയും കൗൺസിലുകൾക്കുള്ള തിരെഞ്ഞടുപ്പുകൾ

േസാവിയറ്റ് സമ്പ്രദായമനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ കൗൺസിലുകളാണ്

ഗവൺെമന്റിെന്റ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകങ്ങൾ മർദ്ദിതവർഗ്ഗങ്ങളിൽെപട്ട എല്ലാ

വ്യക്തികൾക്കും േവാട്ടവകാശമുണ്ട്. പ്രസംഗം, സഭ, േലഖനം, പ്രസ്സ്, ഹർത്താൽ,

സംഘടന എന്നിവയ്ക്കുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ മർദ്ദിതന്മാർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അേങ്ങ

യറ്റം, ഗവൺെമന്റിേനയും ഗവൺെമന്റിെന്റ പ്രവൃത്തികെളയും വിമർശിയ്ക്കുവാൻ

േപാലും സാമാന്യജനതയ്ക്കവകാശമുണ്ട്.

5 ജന്മികളും മുതലാളികളും

ജന്മികൾക്കും മുതലാളികൾക്കും വലിയ വലിയ പണമിടപാടുകാർക്കും േസാവിയ

റ്റ്�ചനയുെട ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ യാെതാരധികാരവുമില്ല. പട്ടാളത്തിൽ േചരു

വാൻ അവർക്കവകാശമില്ല; തിരെഞ്ഞടുപ്പുകളുണ്ടാകുേമ്പാൾ അവർക്കു േവാട്ടുെച

യ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യംേപാലുമില്ല. പല കൂടനയങ്ങളും പ്രേയാഗിച്ച് േസാവിയറ്റ്

കൗൺസിലുകളിൽ കടന്നുകൂടുന്ന ധനികവർഗ്ഗക്കാെര പിടിച്ചു പുറത്താക്കുവാനുള്ള

ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാേയ്പാഴും നടന്നുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതിെന്നല്ലാം പുറെമ ജന്മികൾ,

മുതലാളികൾ മുതലായവർക്ക് ഇഷ്ടംേപാെല പ്രസംഗിയ്ക്കുവാേനാ എഴുതുവാേനാ

സംഘടിയ്ക്കുവാേനാ യാെതാരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അടിപുഴ

ക്കുക എന്നതു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയെല്ലന്നും കുഴിയാനനയക്കാരായ ധനി

കവർഗ്ഗക്കാർ തരംകിട്ടിയാൽ ദരിദ്രഗവൺെമന്റിെന തകിടം മറിക്കാതിരിക്കുകയി

െല്ലന്നും അതിനാൽ ഇത്തരംമുൻകരുതലുകൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയാെണ

ന്നും േസാവിയറ്റധികൃതന്മാർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. നിയമങ്ങൾെക്കതിരായി നടക്കുന്ന

വെര ശിക്ഷിയ്ക്കുവാൻ ചുവപ്പു �സന്യത്തിെന്റ പിൻബലേത്താടുകൂടിയ േസാവിയറ്റ്

േകാടതികളുണ്ട്. പ്രതിക്രിയെയ കഠിനമായി മർദ്ദിെച്ചാതുക്കുന്നേതാെടാപ്പം മൃഗീയ

ങ്ങളായ പഴയ ദണ്ഡനീതികെള നിർത്തൽെചയ്യുവാനും േസാവിയറ്റ്ഗവൺെമന്റ്

ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തടവുകാേരാടു െവറുപ്പുംപ്രതികാരവും കാണിയ്ക്കുന്നതിന്നുപകരം

അവർക്കു െജയിലുകളിൽ പഠിയ്ക്കുവാനും മനുഷ്യത്വത്തിേലയ്ക്കു വികസിയ്ക്കുവാനുമുള്ള

സന്ദർഭം നൽകുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, �ചനയിെല േസാവി

യറ്റുപ്രേദശങ്ങളിെല ദരിദ്രാധിപത്യം ജന്മികൾ, മുതലാളികൾ, േകാമിണ്ടാങ്ങിെല

േദശീയവാദികൾ, വിേദശീയരായ സാമ്രാജ്യവാദികൾ എന്നിവെര നിർദ്ദയമായി

മർദ്ദിെച്ചാതുക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽകൂടി, സാമാന്യജനങ്ങെള സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം

യഥാർത്ഥസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളപ്രജായത്തഭരണംതെന്നയാണ്.
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6 െതാഴിലാളികൾ

േസാവിയറ്റുകളുെട സ്ഥാപനത്തിന്നുമുമ്പ് െതാഴിലാളികൾ ശരിയ്ക്കു മുതലാളികളുെട

അടിമകളായിരുന്നു. അത്യധികമായ പ്രവൃത്തി സമയം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി

നിരക്ക്, മൃഗീയമായ െപരുമാറ്റം, സ്വരക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ നിയമങ്ങളുെട അഭാവം,

പണിമുടക്കം െചയ്യുവാൻേപാലുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരിയ്ക്കൽ-ഇെതാന്നും െതാഴി

ലാളികൾ ഇന്നും മറന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. േകാമിണ്ടാങ്ങിന്നു കീഴിലുള്ള െതാഴിലാളിക

ളുെടസ്ഥിതി ഇന്നും ഒട്ടും േഭദെപ്പട്ടിട്ടില്ല. 1933 മാർച്ച്മാസത്തിലേല്ല േകാമിണ്ടാങ്ങ്

ഗവൺെമന്റ് ഹാേങ്കാവിൽ പണിമുടക്കംെചയ്തു െതാഴിലാളികെള മരണശിക്ഷയ്ക്കു

വിധിച്ചത്? എന്നാൽ േസാവിയറ്റു പ്രേദശങ്ങളിെലസ്ഥിതി ഏറ്റവും പരിഷ്കരിച്ചിരി

യ്ക്കുന്നു. അവിെട െതാഴിലാളികൾസ്വതന്ത്ര്യരായ നാഗരികരാണ്.

എട്ടുമണിക്കൂർ നിയമം േസാവിയറ്റുപ്രേദശങ്ങളിെലല്ലാം നടപ്പിൽ വന്നിരിയ്ക്കു

ന്നു. കൂലിനിരക്ക് 40 ശതമാനേത്താളം വർദ്ധിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. മിക്ക െതാഴിലാളികളും

ശക്തിേയാടുകൂടി സംഘടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. 1934-ൽ േകന്ദ്രേസാവിയറ്റുകളിൽ

െതാഴിലാളിസംഘങ്ങളിൽ ഏകേദശം 2,30,000 െമമ്പർമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇതു

ആേകയുള്ള െതാഴിലാളികളുെട 95 ശതമാനമാണ്. സുമാർ 28 ശതമാനം െതാ

ഴിലാളികൾ ചുകപ്പു �സന്യത്തിൽ േചർന്നവരാണ്. ഏഴായിരേത്താളം െതാ

ഴിലാളികൾ േസാവിയറ്റുഗവൺെമന്റിെന്റ കീഴിൽ ഉേദ്യാഗം വഹിയ്ക്കുന്നവരാണ്.

12500-ഓളം െതാഴിലാളികൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയിേലേയാ യുവേസാഷ്യലിസ്റ്റ് സം

ഘത്തിേലേയാ അംഗങ്ങളാണ്.

7 കൃഷിക്കാർ

െതാഴിലാളികെളേപ്പാെലതെന്ന കൃഷിക്കാർക്കും വമ്പിച്ച പല േനട്ടങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടു

ണ്ട്. വർദ്ധിച്ച കടച്ചുമടിൽനിന്നും ദുസ്സഹമായ പാട്ടത്തിൽനിന്നും അവർക്കു േമാച

നം ലഭിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. പണ്ടു ഒരു േനരെത്ത വയർ നിറയ്ക്കുവാനുള്ള ഭക്ഷണം ഏറ്റവും

വലിയ സുഖേഭാഗമായി കരുതിയിരുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് ഇന്നു സുഖമായ ഭക്ഷണം

ഇഷ്ടംേപാെല കിട്ടിവരുന്നുണ്ട്.

8 വിദ്യാഭ്യാസം

േകാമിണ്ടാങ്ങിെന്റ കീഴിലുള്ളഎൺപതുശതമാനത്തിലധികം ജനങ്ങൾഅക്ഷരാ

ഭ്യാസമില്ലാത്തവരാണ്. എന്നാൽ േസാവിയറ്റുപ്രേദശങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസംഅത്ഭു

തകരമാംവിധം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്യാങ്സി, ഫ്യൂക്കിയൻ, ഏങ്കാങ് എന്നീ ജില്ലക

ളിൽ 3052 േസാഷ്യലിസ്റ്റ് �പ്രമറി സ്കൂളുകളുണ്ട്. ഇവയിെലല്ലാംകൂടി 89730 കുട്ടികൾ

പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആെക 96000 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിയ്ക്കുന്ന 6500 നിശാപാഠശാലകളു

ണ്ട്. രാജ്യത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമായി 38000 വായനശാലകളുണ്ട്. േകന്ദ്രേസാ

വിയറ്റുജില്ലയിൽനിന്നുതെന്ന34പത്രങ്ങൾപുറെപ്പടുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കുപഠിപ്പിന്നു

പുറെമ ഭാസുരമായ വികാസത്തിന്നാവശ്യമായ വിേനാദങ്ങളും സംസ്കാരസ്ഥാപന

ങ്ങളും േസാവിയറ്റു പ്രേദശങ്ങളിൽസുലഭമാണ്.

9 സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം

സ്ത്രീകൾക്കുംപുരുഷന്മാർക്കുംതുല്യമായഅവകാശങ്ങളാണ് േസാവിയറ്റുപ്രേദശങ്ങ

ളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവാഹത്തിന്നും വിവാഹേമാചനത്തിന്നുമുള്ള പരിപൂർ
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ണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം രണ്ടു കൂട്ടർക്കുമുണ്ട്. ബാല്യവിവാഹവും കന്യാവിക്രയവും നി

യമം അനുവദിയ്ക്കുന്നില്ല.

10 സാമ്പത്തികനയം

ഉൽപാദനെത്ത സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നതാണ് േസാവിയറ്റുഗവൺെമന്റിെന്റ മുമ്പി

ലുള്ള പ്രധാനമായ പ്രശ്നം. പുതിയ നയത്തിെന്റ ഫലമായി കൃഷിയും, വ്യവസായ

വും അതിേവഗം അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടുവരുന്നു. സഹകരണസംഘങ്ങൾഎല്ലാ ദിക്കിലും

െപാട്ടിത്തഴച്ചുവരുന്നു. 1933-ൽ േസാവിയറ്റുപ്രേദശങ്ങളിൽ ആെക 1423 സഹകര

ണസംഘങ്ങൾപ്രവൃത്തിെയടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഇങ്ങിെന എല്ലാവിഭാഗങ്ങളിലും േസാവിയറ്റു�ചന ഉത്തേരാത്തരം അഭിവൃ

ദ്ധിെപ്പട്ടുവരികയാണ്, അടിമയായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് േസാവിയറ്റു �ചനയുെട സുധീരങ്ങ

ളായ പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്ന് പല പാഠങ്ങളും പഠിയ്ക്കുവാനുണ്ട്.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് 1936 നവംബർ 23
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1 മർദ്ദനംെകാണ്ടും സംഘടനയുെട അഭാവം െകാണ്ടും ഇന്ത്യ അധഃപതനത്തിെന്റ

വക്കുവെര എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. എങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ്സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്ന് ഇന്നും

അെതാരു വിലപിടിച്ച േകാളണിയാണ്. ഇന്ത്യ പിടിയിൽ നിന്നു േപായാൽ ബ്രി

ട്ടീഷ്സാമ്രാജ്യം അധഃപതിച്ചു. അതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യേയയും ഇന്ത്യയിേലക്കുള്ള വഴി

േയയും എെന്നന്നുംസുരക്ഷിതമാക്കിെവയ്ക്കുവാൻസാമ്രാജ്യത്വം അശ്രാന്തപരിശ്രമം

െചയ്യാതിരിക്കുകയില്ല. േലാകത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷെത്തവളെരയധികം കല

ക്കിമറിേച്ചക്കാവുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥമാണിത്.

ലണ്ടനിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലീഷുചാനൽ വഴിയായി ബിേസ്ക ഉൾക്കടൽ, ജിബ്രാൾട്ടർ

എന്നിവയിലൂെട മധ്യധരണ്യാഴിയിൽ പ്രേവശിച്ച് മാൾട്ടാദ്വീപുകടന്ന്, സൂയസ്സുേതാ

ട്, െചങ്കടൽ എന്നിവ വഴിയായി ഏഡൻ ഉൾക്കടലിൽ വരികയും അവിെടനിന്ന്

അറബിക്കടലിലൂെട േബാംേബയിെലത്തുകയും െചയ്യുക, ഇതാണ്ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന്

ഇന്ത്യയിേലക്കു വരുവാനുള്ള വഴി. മധ്യധരണ്യാഴിയിൽ ഉറച്ച നാവികേമധാവിത്വം

കൂടാെതഈവഴിെയ കാത്തു രക്ഷിക്കുകസാധ്യമല്ല.

മധ്യധരണ്യാഴിയുെട പടിഞ്ഞാെറ പടിവാതിലാണ് ജിബ്രാൾട്ടർ. ഈ ഇടു

ങ്ങിയ കടലിടുക്കാണ് മധ്യധരണ്യാഴിെയ രക്ഷിയ്ക്കുവാനുള്ള ഒന്നാമെത്തസേങ്കതം.

അതുെകാണ്ടാണ് ജിബ്രാൾട്ടറിൽ ബ്രിട്ടെന്റ ശക്തികൂടിയ നാവിക�സന്യം നില

നിൽക്കുന്നത്.

മധ്യധരണ്യാഴിയിലൂെട കുറച്ചുകൂടി കിഴേക്കാട്ടുേപായാൽ മാൾട്ടയിെലത്തും.

ഇതുംബ്രിട്ടെന്റഏറ്റവും ഉറപ്പുകൂടിയ ഒരു നാവികസേങ്കതമാണ്. ഇവിെടെവച്ച് ബ്രി

ട്ടെന്റ പഴയ കപ്പലുകൾ റിേപ്പർ െചയ്യുകയും പുതിയ കപ്പലുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും

െചയ്യുന്നു. മാൾട്ടയുെട കിഴക്ക് സിറിയയുെട അടുത്തായി �സപ്രസ് കിടക്കുന്നു.

അവിെടനിന്നു കുറച്ചുകൂടിേപായാൽ പലസ്തീനിെലത്തും. ശത്രുക്കെള കരേയാടടുപ്പി

യ്ക്കാതിരിയ്ക്കുവാൻശ്രമിയ്ക്കുകയാണ് പലസ്തീനിലുള്ള മാൻേഡറ്റിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം.

ഇന്ത്യയിേലയ്ക്കുള്ള വഴിയിൽബ്രിട്ടെന ഏറ്റവുമധികം േപടിെപ്പടുത്തുന്നത് സൂയ

സ് േതാടാണ്. സൂയസ്സുേതാടു േപായാൽ എല്ലാം േപായി. സൂയസ്സിെന രക്ഷിയ്ക്കണ

1 ഈേലഖനം ഭൂപടത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി വായിച്ചാൽ അധികം നന്നായിരിക്കും. —െക. ദാ

േമാദരൻ
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െമങ്കിൽ ഈജിപ്തിെന വിടാതിരിേയ്ക്കണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുെകാണ്ടു മാത്രമാ

ണ് “സ്വതന്ത്രഈജിപ്തിൽ” ഒരു വലിയബ്രിട്ടീഷു�സന്യം കാണെപ്പടുന്നത്.

കരിങ്കടലിെന മധ്യധരണ്യാഴിേയാടു കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്ന കടലിടുക്കും ഏറ്റവും പ്രാ

ധാന്യമർഹിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ “േസ്റ്ററ്റ്സി”ലാണ് േകാൺസ്റ്റാന്റിേനാപ്പിൾ.

അതുെകാണ്ട് േകാൺസ്റ്റാന്റിേനാപ്പിൾ മുറുകിപ്പിടിയ്ക്കുവാൻ ബ്രിട്ടൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു.

ബൾേഗരിയ, റൂമാനിയഎന്നീ ബാൾക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കടലിെലത്തണെമങ്കിൽ

േസ്റ്ററ്റ്സിലൂെട േപാണം. അതിനാൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കും മധ്യധരണ്യാഴിപ്രശ്ന

ത്തിൽ ഉത്സാഹം കടന്നുകൂടിയിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അത്ഭുതെപ്പടുവാനില്ല. കരിങ്കടലിന്നും

കാസ്പിയന്നും ഇടയിലുള്ള എണ്ണപ്രേദശങ്ങളിേലയ്ക്ക് േസ്റ്ററ്റ്സിലൂെട മാത്രെമ പ്രേവ

ശിയ്ക്കുവാൻസാധിയ്ക്കൂ. ഇതുംആേലാചനാർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ്.

ഇന്ത്യയിേലയ്ക്കുള്ളബ്രിട്ടെന്റ വഴി ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വടെക്കആഫ്രിക്കയിേല

യ്ക്കുള്ള വഴിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനിയെത്ത േലാകമഹായുദ്ധത്തിന്ന് ഫ്രാൻ

സിെന്റ ആഫ്രിക്കൻ േകാളണികളും അവിെടയുള്ള നീേഗ്രാക്കാരും കുറെച്ചാന്നുമല്ല

സാഹായമായിരിയ്ക്കുക. ഫ്രാൻസിെന്റ വടെക്കആഫ്രിക്കൻ േകാളണികൾ മധ്യധര

ണ്യാഴിയിൽനിന്ന്സഹാറയിലൂെട മൂവ്വായിരംനാഴിക ദൂരേത്താളംനീണ്ടുകിടക്കുന്നു.

ഇതിൽ െമാേറാേക്കാവും കഴിഞ്ഞുമഹായുദ്ധം വെര ജർമ്മൻേകാളണിയായിരുന്ന

തും യുദ്ധത്തിന്നുേശഷംഫ്രാൻസിന്നു മാൻേഡറ്റായി കിട്ടിയതുമായ കാമറൂൻഎന്ന

പ്രേദശവും അടങ്ങും. ഫ്രാഞ്ചുചരക്കുകൾക്ക് ഒരുറച്ച കേമ്പാളം, ഫ്രഞ്ച് മുതലാളി

കളുെട പണം “ഇൻെവസ്റ്റ്” െചയ്യുവാൻ പറ്റിയ പ്രേദശം, യുദ്ധക്കാലത്ത് പടയാ

ളികെള എത്ര േവണെമങ്കിലും കിട്ടുന്നസ്ഥലം-ഇങ്ങിെന വടെക്കആഫ്രിക്കയിെല

ഫ്രഞ്ചുേകാളണികൾഫ്രാൻസിന്ന് ഏറ്റവും വിലപ്പിടിച്ചവയാണ്. അതുെകാണ്ടാണ്

അവിെട അടുത്തകാലത്തായി ആകാശമാർഗ്ഗങ്ങളും െറയിലുകളും ധാരാളം െവട്ടി

ത്തുറക്കുവാനുള്ളശ്രമങ്ങൾനടന്നുവരുന്നത്. ഫ്രാൻസിലുണ്ടാകുന്നെടക്സ്�ടൽവ്യ

വസായത്തിെന്റ 20 ശതമാനം ഇവിെടയാണ് െചലവാകുന്നത്. 1929-ൽ (അതിന്നു

േശഷമുള്ള കണക്കുകൾഈ േലഖനെമഴുതിയ ആൾക്കു കിട്ടിയിട്ടില്ല) ഫ്രഞ്ചുേകാ

ളനികളിൽനിന്നുള്ളസമ്പാദ്യം 16,000,000,000 ഫ്രാങ്കായിരുന്നു: വടെക്കആഫ്രിക്കൻ

േകാളനികളുെട �സന്യെച്ചലവ് 1927ന്നും 1931ന്നും ഇടയിൽ ഇരട്ടിയായിത്തീർന്നി

ട്ടുണ്ട് എന്ന വാസ്തവംഈഅവസരത്തിൽഓർത്തുേനാേക്കണ്ടതാണ്.

ഫ്രഞ്ചുെമാേറാേക്കാവിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അതിർത്തിയിൽ ഓറാൻ (ഛൃമി)

തുറമുഖവും കിഴക്കു ടൂണിസ്സിൽബിെസർട്ട (ആശ്വലൃേമ)യും കിടക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു

തുറമുഖങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള വഴി സുരക്ഷിതമാക്കി െവേയ്ക്കണ്ടത് ഫ്രഞ്ചുസാമ്രാജ്യത്വത്തി

ന്ന് അത്യാവശ്യമാണ്.

പിെന്ന ഫ്രഞ്ചു മാൻേഡറ്റായ സിറിയ എണ്ണയ്ക്കു വളെര ശ്രുതിെപ്പട്ടതാണ്.

അവിേടയ്ക്കു േപാകുവാനുള്ള വഴിയും മധ്യധരണ്യാഴിയിലൂെടയാണ്.

ഇറ്റലിയ്ക്കും മധ്യധരണ്യാഴിയിൽ പ്രാധാന്യമാവശ്യമുണ്ട്. ട്രിേപാളിയിേലയ്ക്കും

അൽേബനിയയിേലയ്ക്കും ടർക്കിയിേലയ്ക്കും സ്വതന്ത്രമായ ഗതാഗതസൗകര്യം േവ

ണെമങ്കിൽ മധ്യധരണ്യാഴിയിൽ ആധിപത്യം കൂടിേയ കഴിയൂ. അതിന്നുേവണ്ടിയാ

ണ് സിസിലിയിലും സാർഡിനിയയിലും പുതിയപുതിയ നാവികശക്തികൾ നിമ്മി

ച്ചു െകാണ്ടിരിയ്ക്കുവാൻേവണ്ടി ഇറ്റലി എെന്തന്നില്ലാെത പണം െചലവഴിയ്ക്കുന്നത്.

ഫ്രാൻസിെന്റ ഓറാൻ തുറമുഖെത്തേപ്പാെലതെന്ന ഇറ്റലിയുെട സാർഡീനിയ, സി

സിലി എന്നീസ്ഥലങ്ങളും ഇന്ത്യയിേലയ്ക്കുള്ളബ്രിട്ടീഷ്മാർഗ്ഗത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്.
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അതുെകാണ്ടുബ്രിട്ടന്നുഫ്രാൻസിേന്റയും ഇറ്റലിയുേടയും മധ്യധരണ്യാഴിത്തുറമുഖങ്ങ

െള ഭയപ്പാേടാടുകൂടി മാത്രേമ േനാക്കാൻസാധിയ്ക്കുന്നുള്ളു.

ഇറ്റലിയ്ക്കു ട്രിേപ്പാളിയിേലയ്ക്കു േപാകുവാനുള്ളവഴിയിലാണ് മാൾട്ട കിടക്കുന്നത്.

അവിെടയുള്ളബ്രിട്ടീഷുശക്തിയ്ക്കു േവണെമങ്കിൽ ഇറ്റലിയുെടആവഴിെയ തടസ്സെപ്പ

ടുത്തുവാൻസാധിയ്ക്കും. അതുെകാണ്ടുഇറ്റലിക്കാർ നിവസിയ്ക്കുന്ന മാൾട്ടബ്രിട്ടെന്റ പി

ടുത്തത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഇറ്റലിയ്ക്കു സഹിയ്ക്കാൻസാധിയ്ക്കുന്നില്ല.

വടെക്കആഫ്രിക്കയിൽ ലിബിയ(ട്രിേപാളി)എറിട്രിയ, ഇറ്റാലിയൻ േസാമാലി

ലാണ്ട്, അബിസീനിയ എന്നിവ ഇറ്റലിയുെട േകാളനികളാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളിേല

യ്ക്കുള്ള ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങെള സുരക്ഷിതമാക്കിെവേക്കണ്ടത് ഇറ്റലിയുെട സാമ്രാജ്യ

ത്വത്തിന്നാവശ്യമാണ്. എറിട്രിയയുെട കിഴക്കായി െചങ്കടലിന്നക്കെര, അറബിയ

യിൽ കിടക്കുന്ന െയമൻ പ്രേദശത്തിെന്റ േനേരയും ഇറ്റലി കണ്ണുെവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി

യിട്ടുണ്ട്.

ആകപ്പാെട മധ്യധരണ്യാഴിപ്രേദശങ്ങൾ മഹാശക്തികളുെട സാമ്രാജ്യദാഹ

ത്തിെന്റ ഇരയായിക്കിടക്കുകയാണ്. മധ്യധരണ്യാഴിയിെല ഒരു െചറിയ ചലനം

മതി സാമ്രാജ്യശക്തികെള െഞട്ടിെത്തറിപ്പിയ്ക്കുവാൻ. ഇങ്ങിെന എല്ലാവശങ്ങെള

പ്പറ്റിയും ഗൗരവമായി ആേലാചിച്ചുേനാക്കിയാൽ, വരാൻേപാകുന്ന േലാകമഹായു

ദ്ധത്തിെന്റആദ്യെത്തെവടി മധ്യധരണ്യാഴിയിലല്ല െപാട്ടുകഎന്ന്ആർെക്കങ്കിലും

പ്രവചിക്കുവാൻസാധിയ്ക്കുേമാ?

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് 1936 ഒേക്ടാബർ 19



25
ജയിലിെന്റ മനഃശ്ശാസ്ത്രം

തടവുകാരുെട മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങളുെടഅഗാധതകളിേലയ്ക്കുചുഴിഞ്ഞുേനാക്കു

ന്നതു രസാവഹവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായിരിയ്ക്കും.

ബാഹ്യേലാകത്തിെല സുഖാസുഖങ്ങളിൽനിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യാസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങ

ളിൽനിന്നും ഒരുവെന െപെട്ടന്നു േവർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന ആ പടുകൂറ്റൻ ഇരിമ്പു

വാതിൽ ആദ്യമായി അടയുേമ്പാൾ ആയാളുെട മനസ്സിെന്റ ഉപരിതലത്തിേലയ്ക്കു

വിവിധങ്ങളും െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞവയുമായ േസ്താഭങ്ങളാണു െപാന്തിവരുന്നത്. മാ

താപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നു ഭാര്യാപുത്രന്മാരിൽ നിന്നും മറ്റു പ്രിയജനങ്ങളിൽനിന്നും

ആയാൾ ബലാൽക്കാരമായി അകറ്റിനിർത്തെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അയാളുെട വിരിയാ

ത്തആശകളുേടയുംആഗ്രഹങ്ങളുേടയും മുമ്പിൽഅപ്രതിേരാധ്യമായകന്മതിലുകൾ

അതാ വിലങ്ങടിച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഭയസമ്മിശ്രമായ ഒരു നിരാശത എങ്ങും വ്യാപിച്ചി

രിയ്ക്കുന്നു. തണുത്തതുംകനംകൂടിയതുംഅനുനിമിഷം മുറുകി മറുകിവരുന്നതുമായ ഒരു

യാഥാർത്ഥ്യം ആയാെള ശ്വാസംമുട്ടിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നു. താനിേപ്പാൾ മറ്റു ചിലരുെട

അടിമയാെണന്നുള്ളപ്രത്യക്ഷമായ േബാധംആയാളുെട മനസ്സിലുദിയ്ക്കുന്നു.

അനന്തവിസ്തൃതമായ േലാകം ഇരുണ്ട നാലു കൽച്ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങു

ന്നു. പേത്താപന്തിരേണ്ടാഅടി നീളമുള്ള ‘െസല്ലി’െന്റ ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റഅറ്റംവെര

നടന്നുെകാണ്ട്ആയാൾ േലാകം മുഴുവനും ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചുെവന്നകൃതാർത്ഥത േനടു

ന്നു.

1 യന്ത്രത്തിെന്റ ഒരുഘടകമായുള്ള മാറ്റം

തീെര വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപുതിയ േലാകം! ചങ്ങലക്കിലുക്കങ്ങൾ,�കവളകൾ,ബ്യൂ

ഗിൾ വിളികൾ, വാർഡർമാർ, ജയിലർ, സൂപ്രഡണ്ട്—എല്ലാം ഏേതാ മർദ്ദനയന്ത്ര

ത്തിെന്റ വിട്ടുപിരിയാത്ത അവയവങ്ങൾ! എതിർക്കുവാനും പ്രതിേഷധിയ്ക്കുവാനുമു

ള്ള സ്വഭാവെത്തേപ്പാലും മരവിപ്പിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര കഠിനങ്ങളായ നിയമങ്ങ

ളും ശിക്ഷകളും! കൃത്യസമയത്ത്എഴുേന്നൽക്കണം, നിശ്ചിതസമയത്ത് ഉറങ്ങണം,

നിശ്ചിതപ്രവൃത്തികൾ െചയ്തുതീർക്കണം-എല്ലാറ്റിന്നും നിശ്ചിതസമയങ്ങളും നിശ്ചി

തമായ അളവുകളും. ഒരു വലിയ യന്ത്രെത്തേപ്പാെല എല്ലാം കൃത്യമായി അങ്ങി

െന നടന്നുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതിന്നുള്ളിൽ ഇങ്ങിെന എത്രകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടണം?

ആറുമാസം, ഒരു െകാല്ലം, രണ്ടു െകാല്ലം, പത്തുെകാല്ലം, പതിനഞ്ചുെകാല്ലം, ഇരു
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പതുെകാല്ലം, മരണംവെര-ആയാൾ ഒന്നു െഞട്ടുന്നു. ആത്മഹത്യെചയ്ത് ജീവിതം

അവസാനിപ്പിച്ചാേലാ എന്നുേപാലും ആയാൾക്കു േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. മുെമ്പാരിയ്ക്ക

ലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തഈ യാന്ത്രികജീവിതത്തിൽ തെന്നത്താൻ ഒതുങ്ങുവാൻ

ആയാൾക്കുവലിയ വിഷമം േനരിടുന്നു. എന്നാൽ ചുറ്റുപാടുംനിന്നുക്രമത്തിൽ വളർ

ന്നുവരുന്നതള്ളിച്ചകളിൽനിന്നും േപ്രരണകളിൽനിന്നും രക്ഷെപ്പടുവാൻതീെരസാ

ധിയ്ക്കാതാവുേമ്പാൾ, ആയാൾ െവറുക്കെപ്പട്ട വലിയ യന്ത്രത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമായി

മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങിെനഅവസാനംആയാളുംആയന്ത്രത്തിെന്റഅനിവാര്യ

മായ ഒരുഘടകമായിത്തീരുന്നു.

2 മാനസികമായഅടിച്ചമർക്കലിെന്റ ഫലം

എെന്തല്ലാം കഠിനങ്ങളായ ജയിൽച്ചട്ടങ്ങേളാടാണ് ആദ്യംമുതൽേക്ക ആയാൾ

േക്കറ്റുമുേട്ടണ്ടിവരുന്നത് ! ഉറെക്ക സംസാരിയ്ക്കാൻപാടില്ല, െജയിലിന്നുള്ളിൽത്ത

െന്ന ചില പ്രേത്യക സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിയ്ക്കാൻപാടില്ല, ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങ

ളും പത്രങ്ങളും വായിയ്ക്കാൻപാടില്ല, ചായ ബീഡി മുതലായവ ഉപേയാഗിയ്ക്കരുത്-

ഇങ്ങിെന വിവിധങ്ങളായ ‘പാടില്ല’കളും ‘അരുത് ’കളുംകൂടി ആയാളുെട മനസ്സിെന

നാലു ഭാഗത്തുനിന്നും െഞരുക്കുന്നു. തെന്റ െമാട്ടിട്ടു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആശക

േളയും ആവശ്യങ്ങേളയും ദയനീയമാംവിധം നിയന്ത്രിയ്ക്കുകയും അടിച്ചമർത്തുകയും

െചേയ്യണ്ടിവരുന്നു. അനർഹമായ ഈ നിയന്ത്രണവും ദുസ്സഹമായ ഈ അടിച്ച

മർക്കലും, നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാനും അടിച്ചമർത്തുവാനും മനസ്സിന്നുള്ള ശക്തിെയത്തെന്ന

കുറയ്ക്കുകയാണു െചയ്യുന്നത്. ഈ വിഷമേമറിയ അടിച്ചമർത്തൽ മാനസികമായ

പല േരാഗങ്ങൾക്കും കാരണമായിത്തീരാവുന്നതുമാണ്.

3 ലഹരിദ്രവ്യങ്ങളുെട രഹസ്യപ്രചാരം

െജയിലിൽ നിേരാധിയ്ക്കെപ്പട്ട ബീടി പുകയില മുതലായവയ്ക്കു ധാരാളം പ്രചാരം കാ

ണുന്നുണ്ട്. പുറത്തുനിന്നുസൂത്രത്തിൽകള്ളച്ചരക്കായി െകാണ്ടുവരുന്നത് ഉപേയാഗ

പ്രദങ്ങളായ മറ്റു സാധനങ്ങേളക്കാളധികം ബീഡിേയാ പുകയിലേയാ ആയിരിയ്ക്കും.

വളെര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചുെകാണ്ടു, ജയിൽനിയമങ്ങളുെട കണ്ണിൽെപാടിയിട്ടു

െകാണ്ടു,�കവശെപ്പടുത്തുന്നഒരുബീഡി തടവുകാരെനസംബന്ധിേച്ചടേത്താളം

വളെര വിലപിടിച്ച ഒരു വസ്തുവാണ്. ഉപേയാഗിച്ചു വലിെച്ചറിഞ്ഞനിസ്സാരങ്ങളായ

ബീടിക്കുറ്റികൾക്കുേപാലും തടവുകാരുെടയിടയിൽഅസൂയ ജനിയ്ക്കുന്ന ഒരുസ്ഥാന

മാണുള്ളത്. ചിലർ തങ്ങളുെട ഭക്ഷണംേപാലും വിറ്റ് പകരം ബീടിവാങ്ങാറുെണ്ടന്നു

ള്ളത് ഒരുപരമാർത്ഥംമാത്രമാണ്. പുറത്ത് ഒരിയ്ക്കലുംബീടിവലിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർേപാ

ലും തടവുമുറിയ്ക്കുള്ളിെലത്തുേമ്പാൾ െമെല്ലെമെല്ല ബീടിവലിശീലിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും

സാധാരണമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇെതാെക്ക ദുഃസ്വഭാവങ്ങളാെണന്നു പറഞ്ഞു

തള്ളിക്കളയുന്ന കാര്യം എളുപ്പമാണ്. പേക്ഷ, മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാെര സംബന്ധി

േച്ചടേത്താളം, അങ്ങിെന നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളയത്തക്ക യാെതാന്നുംതെന്ന

കാണുകയില്ല. ബീടി, പുകയില തുടങ്ങിയ ലഹരിസാധനങ്ങൾക്കുജയിലിന്നുള്ളിൽ

കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിയ്ക്കുന്നതിന്നു മനഃശ്ശാസ്ത്രപരമായ ചില പ്രേത്യകകാരണങ്ങ

ളുണ്ട്. സദാചാേരാപേദഷ്ടാക്കൾ െനറ്റി ചുളിയ്ക്കുെമങ്കിലും, മാനസികമായ അടിച്ച

മർക്കലിെന സഹായിയ്ക്കുവാനും ദുസ്സഹമായ ഉൽക്കണ്ഠകേളയും ദുഃഖപൂർണ്ണമായ
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ചിന്തകേളയും ശമിപ്പിയ്ക്കുവാനും മനസ്സിന്ന് ആഹ്ലാദപൂർണ്ണമായ ഒരുസ്ഥിതി �ക

വരുത്തുവാനും ബീടി മുതലായ ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപകരിയ്ക്കുന്നുെണ്ടന്നുസമ്മതിേച്ച

തീരൂ. തടവുമുറിയ്ക്കുള്ളിെല കഠിനവും പരുപരുത്തതുമായ വിരസജീവിതെത്തഏെറ

ക്കുെറ മാർദ്ദവെപ്പടുത്തുവാൻ അവ സഹായിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ബീടിേയാ പുകയിലേയാ

ആവശ്യമുള്ളസമയത്തുകിട്ടാതിരിയ്ക്കുേമ്പാൾ മനസ്സിന്ന് ഒരുതരം വിളറിച്ചയും മരവി

പ്പും ബാധിയ്ക്കാറുെണ്ടന്നു തടവുകാർ പരസ്യമായി സമ്മതിയ്ക്കാറുമുണ്ട്. അതുെകാണ്ടു

ബീടിവലി തുടങ്ങിയ ‘ദുസ്വഭാവങ്ങൾ’ ശീലിച്ചവേരാടുസദാചാരത്തിേന്റയും െജയിലു

കളുേടയുംഅധികൃതന്മാർ െപരുമാറുേമ്പാൾകുേറക്കൂടിസഹതാപംകാണിേയ്ക്കണം,

ബീടി ശരിയ്ക്കു കിട്ടാഞ്ഞതുെകാണ്ടുമാത്രം (നിങ്ങൾക്കത്ഭുതംേതാന്നും!) േരാഗബാധി

തനായിത്തീർന്ന ഒരു േ�ഹിതൻ െജയിലിൽെവച്ച് എേന്നാെടാരിയ്ക്കൽ പറയുക

യുണ്ടായി:—‘ഞാെനെന്നങ്കിലും ഒരു െജയിൽക്കാര്യമന്ത്രിയാെയങ്കിൽ ആദ്യമായി

െചയ്യുക തടവുകാർക്ക് ഇഷ്ടംേപാെല ബീടി െകാടുക്കുകയായിരിയ്ക്കും’.

4 ധാർമ്മികചിന്തയിേലയ്ക്കു തിരിയാൻ േപ്രരണ

െജയിലിെല കാഠിന്യങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷേനടുവാനുപേയാഗിയ്ക്കുന്ന മെറ്റാരു വഴി

മതചിന്തകളാണ്. ഈശ്വരന്ന് അവിെട കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിയ്ക്കുന്നു. സന്ധ്യയാ

യാൽ മിക്ക ബ്േളാക്കുകളിൽനിന്നും ‘നാമം’ ജപിയ്ക്കുന്നതും ഭക്തിരസപ്രധാനങ്ങ

ളായ പാട്ടുകൾ താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽ പാടുന്നതും േകൾക്കാം. ക്രിസ്ത്യന്മാരാെണങ്കിൽ

എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ‘കുർബ്ബാന’യിൽ പങ്കുെകാള്ളുന്ന കാര്യത്തിലും, മുസൽമാന്മാ

രാെണങ്കിൽ ‘നിസ്കാരം’ മുതലായതിലും കൂടുതൽ നിഷ്കർഷ കാണിയ്ക്കുന്നു. പുറത്തു

നിരീശ്വരവാദികളായിരുന്നവർേപാലും അകത്തു ചിലേപ്പാൾ �ദവഭക്തന്മാരായി

മാറിെയന്നു വരാം. െകാലപാതകികളുേടയും േമാഷ്ടാക്കളുേടയും മറ്റു കുറ്റക്കാരു

േടയും ഇടയിൽ ഈശ്വരചിന്തകൾക്കും മതച്ചടങ്ങുകൾക്കും മെറ്റവിെടയുമില്ലാത്ത

അത്ര വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളെതന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു തീർച്ചയായും

എെന്തന്നില്ലാത്ത ആശ്ചര്യം േതാന്നും. എന്നാൽ ഇതു വാസ്തവമാണ്. �ദനംദി

നമുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളിൽനിന്നും നിരാശകളിൽനിന്നും നിസ്സഹായതകളിൽനിന്നും

പുറത്തു കടക്കുവാൻ മറ്റു യാെതാരു വഴിയും കാണാത്തവർ ധാർമ്മിക ചിന്തകെള

അഭയം പ്രാപിയ്ക്കുന്നതു സാധാരണമാണ്. ഇതിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘എേസ്കപ്പിസം’

(Escapism) എന്നു പറയുന്നു. സമുദായ ഘടനയിെല േകടുപാടുകളുെട യഥാർത്ഥ

കാരണങ്ങളറിയാത്ത തടവുകാരുെടയിടയിലാണ് ഈ ‘എേസ്കപിസം’ അധിക

മായി കണ്ടുവരുന്നത്. െജയിൽജീവിതത്തിെന്റ കഠിനതകെള ലഘൂകരിയ്ക്കുവാനും

‘നാെള’െയപ്പറ്റിയുള്ള ആശയ്ക്കു വഴി െതളിയിയ്ക്കുവാനും അസാധ്യങ്ങളായ ആശക

േളയും മർദ്ദിതങ്ങളായആഗ്രഹങ്ങേളയുംഅടിച്ചമർക്കുവാനുംഈശ്വരവിശ്വാസവും

ധാർമ്മികചിന്തകളും തടവുകാെര സഹായിയ്ക്കുന്നു.

5 �ലംഗികജീവിതം

െജയിലിൽ �ലംഗികജീവിതം പരിപൂർണ്ണമായി നിേഷധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്.

േ�ഹിതന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കങ്ങൾ, കലാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാ

മൂഹ്യമായ മറ്റു ജീവിതചര്യകൾ ഇെതാന്നുമില്ലാത്തതുെകാണ്ട് കാമവികാരെത്ത

മാർദ്ദവേമറിയ മറ്റു വഴികളിലൂെട തിരിച്ചു വിടുവാനും നിവൃത്തിയില്ല. അതിനാൽ
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കാമവികാരങ്ങെള അടിച്ചമർത്തുന്നതുെകാണ്ടുള്ള േദാഷങ്ങൾ െജയിലുകളിെല

േപ്പാെല അത്രയധികം മെറ്റവിെടയുമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ ഒെരാറ്റക്കാരണംെകാ

ണ്ട് ശാരീരികമായും മാനസികമായും േരാഗബാധിതരായിത്തീരുന്ന തടവുകാരുെട

എണ്ണം െകാല്ലംേതാറും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. വികാരങ്ങളുെട ബഹിഃപ്രകടന

െത്ത അസാന്മാർഗ്ഗികങ്ങളും പ്രകൃതിവിരുദ്ധങ്ങളുെമന്നു പറയെപ്പടുന്ന പ്രവൃത്തിക

ളിേലയ്ക്കു തിരിച്ചു വിടുവാനുള്ള മാനസികപരിശ്രമങ്ങളും െജയിലിലാണ് കൂടുതലായി

കാണാൻ കഴിയുക. സ്ത്രീപുരുഷബന്ധംെകാണ്ടും സാമൂഹ്യജീവിതംെകാണ്ടുമുണ്ടാ

കാറുള്ള വികാരസംതൃപ്തി തടയെപ്പടുേമ്പാൾ തടവുകാർ തങ്ങളുെട വികാരങ്ങെള

തങ്ങളിൽത്തെന്ന അമർത്തിെവയ്ക്കുവാനും േകന്ദ്രീകരിയ്ക്കുവാനും ശ്രമിയ്ക്കുന്നു. അവർ

തങ്ങളിൽത്തെന്നഅനുരക്തരാവാൻ തുടങ്ങുന്നു.

കാമവികാരങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്തുവാൻ െജയിലിൽ സാധാരണമായി ഉപ

േയാഗിയ്ക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം �ലംഗികസംഭാഷണങ്ങളാണ്. പുറത്ത് അശ്ലീലെമന്നു

വിചാരിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ഭാഷയിൽ, അശ്ലീലമായി േതാന്നുന്ന വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി യേഥ

ഷ്ടം സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ തടവുകാർ സേങ്കാചെപ്പടാറില്ല. പുറത്തായി

രുന്നേപ്പാൾ അശ്ലീലസംഭാഷണങ്ങെള െവറുത്തിരുന്ന ‘സൽസ്വഭാവികൾ’േപാലും

െജയിലിന്നുള്ളിെലത്തുേമ്പാൾ അത്തരം സംഭാഷണങ്ങളിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളി

ലും പങ്കുെകാള്ളാൻ തുടങ്ങുന്നതു കാണാം.

6 മാന്യതയും ലജ്ജയും

െജയിലിന്നു പുറത്തായിരുന്നേപ്പാൾ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ പല നിയമങ്ങ

ളുേടയും ആചാരങ്ങളുേടയും ചങ്ങലകൾ ആയാളുെട ജീവിതരീതിെയ ബന്ധിച്ചിരു

ന്നു. സമുദായത്തിൽ ഒരു മാന്യനാകാനുള്ള ആഗ്രഹം ആയാളിൽ അന്തർലയിച്ചു

കിടന്നിരുന്നു. അതിനാൽ പരസ്യമായ അശ്ലീലസംഭാഷണങ്ങളിേലെപ്പടുവാൻ

ആയാൾക്കു�ധര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു തരം സാമൂഹ്യനിബന്ധനയും ഒരു തരം

ലജ്ജാശീലവും ആയാെള വിട്ടുപിരിയാെത പിടികൂടിയിരുന്നു. എന്നാൽ െജയിലി

െന്റ കൽച്ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളുെട ഇരിമ്പുപിടുത്തത്തിൽനിന്നു

താൻ േമാചിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നുെവന്ന് ആയാൾക്കു േബാധ്യെപ്പടുന്നു. അതിനാൽ, മറ്റു

ള്ളവർ തെന്നപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു എന്നുശ്രദ്ധിയ്ക്കുവാൻ ആയാൾ േവണ്ടത്ര ശ്രമം

െചയ്യുന്നില്ല. പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ലജ്ജാശീലം ആയാെള വിട്ടുപിരിയുന്നു. പുറത്ത്

ഏറ്റവും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചിരുന്ന സ്വകാര്യങ്ങെള ജയിലിൽെവച്ചുമാത്രം

പരിചയെപ്പട്ടസുഹൃത്തുക്കേളാടു തുറന്നുപറയുവാൻആയാൾ മടിയ്ക്കുന്നില്ല. പുറത്താ

യിരുന്നേപ്പാൾ തുറന്നുപറയുവാൻ �ധര്യെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങളും ആശ

യങ്ങളും മറ്റുള്ളവേരാടു പരസ്യമായി പ്രസ്താവിയ്ക്കുവാനും ആയാൾക്കു സാധിയ്ക്കുന്നു.

പുറെത്ത സമുദായത്തിൽ വസ്ത്രധാരണത്തിലും തെന്നത്താൻ േമാടി പിടിപ്പിയ്ക്കുന്ന

കാര്യത്തിലുംഅത്യധികമായശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുരുഷന്മാരാെണങ്കിൽസ്ത്രീക

ളുെടയിടയിലും സ്ത്രീകളാെണങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുെടയിടയിലും ആകർഷകങ്ങളായ

േവഷവിധാനങ്ങൾ ഉപേയാഗിയ്ക്കുവാൻ അതിയായ കൗതുകം പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ, െജയിലിന്നുള്ളിൽ ഇത്തരം ആകർഷണ സ്വഭാവങ്ങൾക്കു സ്ഥാനേമ

യില്ല. തെന്നപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തു േതാന്നുന്നു എന്ന് േവണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിയ്ക്കാത്തതു

െകാണ്ടും ലജ്ജാശീലം കുറഞ്ഞുേപായതുെകാണ്ടും മനുഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥങ്ങളായ

സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളും ആയാളുെട അേബാധമനസ്സിൽ അമർന്നു കിടന്നിരുന്ന

ആശയവിേശഷങ്ങളും കുേറശ്ശക്കുേറശ്ശയായി െവളിയിേലയ്ക്കു വരാൻ തുടങ്ങുന്നു.
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അനാകർഷകങ്ങളും വൃത്തിയില്ലാത്തവയുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിയ്ക്കുവാനും നഗ്നനാ

യി നിന്നു കളിയ്ക്കുവാനും നഗ്നനായി നടക്കുവാൻതെന്നയും ആയാൾക്കുതീെര മടി

യിെല്ലന്നായിരിയ്ക്കുന്നു.

7 രണ്ടാമതും ഒരു കുട്ടിയായിത്തീരുന്നു!

പുറെത്തേപ്പാെല ജയിൽസ്സമുദായത്തിൽ സാമ്പികങ്ങളായ സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ

ളും അതുനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന അകൽച്ചകളും ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടു തടവുകാരുെടയി

ടയിൽ ഒരുതരം സമത്വം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നുണ്ട്. പുറത്തു ധനികനും ദരിദ്രനുമായി

ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ടു േപർ തടവുകാരായിത്തീരുേമ്പാൾ ഒേര ജീവിതംതെന്ന നയിയ്ക്കു

വാൻ നിർബ്ബദ്ധരായിത്തീരുന്നു. വലിയവനും െചറിയവനും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച

കുറഞ്ഞുേപായിരിയ്ക്കുന്നു. ഒരു കാലത്തു വലിയവനും െചറിയവനുമായിരുന്നവർ

െജയിലിെലത്തുേമ്പാൾ ഒേര അശ്ലീലസംഭാഷണത്തിലും ഒേര വിേനാദത്തിലും

ഏർെപ്പടുന്നതു കാണാം. ബാഹ്യസമുദായത്തിൽ ബഹുമാന്യരായ രാഷ്ട്രീയേനതാ

ക്കന്മാരായിരുന്ന എെന്റ ചില െജയിൽേ�ഹിതന്മാർ െചറിയ കുട്ടികെളേപ്പാെല

േചാറിന്നും കൂട്ടാനുംേവണ്ടി വഴക്കടിയ്ക്കുന്നതും ഉറെക്കയുറെക്കസംസാരിച്ചു ബഹളം

കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െചറുപ്പക്കാേരാെടാപ്പം വിേനാദങ്ങളിലും കളികളിലുേമർെപ്പടുന്നതും

എനിയ്ക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ഒരു ശിശുവായിത്തീർന്നുേവാ

എന്നു േതാന്നും. ശിശുസാധാരണമായ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ ആയാളിൽ അത്ര

മാത്രം തിങ്ങി നിറയുന്നു. അേബാധമേനാമണ്ഡലത്തിൽഅമർത്തെപ്പട്ടു കിടക്കുന്ന

വികാരങ്ങളുെടബഹിഃപ്രകടനത്തിന്നുയേഥാചിതമായസ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതായിരി

യ്ക്കണം.

െജയിലിന്നുള്ളിെലത്തുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്നഈ മാറ്റം ശ്രേദ്ധയമാണ്. െജയിൽ

നിയമങ്ങെളപ്പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള ഒരുതരം ഭയം തടവുകാരെന പിടികൂടുന്നുെണ്ടങ്കിൽ

പുറെത്ത സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മെറ്റാരുതരം ഭയം അയാളിൽനിന്ന്

അകന്നകന്നു േപാകുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യെന്റ ‘സൽ’സ്വഭാവങ്ങളും ‘ദു’സ്വഭാ

വങ്ങളും ധാർമ്മികചിന്തകേളക്കാളധികം, മെറ്റന്തിേനക്കാളുമധികം, ചുറ്റുപാടുമുള്ള

പരിതഃസ്ഥിതികെളയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനി

ന്നു വ്യക്തമാകണം.

8 കലാവേബാധവും മാനുഷികത്വവും

സൗന്ദര്യാസ്വാദനത്തിന്നുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ െജയിലിൽ വളെര പരിമിതമാണ്.

ബാഹ്യേലാകം സുന്ദരവും ആകർഷകവുമാെണന്ന് അയാൾക്ക് ആദ്യമായി അനുഭ

വെപ്പടുന്നു. ബാഹ്യേലാകവുമായി തെന്നബന്ധെപ്പടുത്തി എല്ലാറ്റിേനയും അയാൾ

ആർത്തിേയാെട പരിേശാധിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പുറത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ ആകാശ

വും നക്ഷത്രങ്ങളും നിസ്സാരങ്ങളായിരുന്നു. െജർണർേലാ, അവെയല്ലാം സുന്ദരവ

സ്തുക്കളായി കാണുന്നു. സുന്ദരവസ്തുക്കെള തീഷ്ണതേയാടുകൂടി അേന്വഷിയ്ക്കുവാനുള്ള

വാസന വർദ്ധിയ്ക്കുന്നു. കലാേബാധത്തിലും സൗന്ദര്യേബാധത്തിലും വളെര പിന്ന

ണിയിൽനിന്നിരുന്നഈ േലഖകൻേപാലും, ചേന്ദ്രാദയേത്തയും നക്ഷത്രങ്ങേളയും

മേനാഹരമായ കുന്നിൻെചരുവുകേളയും ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിലൂെട വളേരേനരം

വെര േനാക്കിെക്കാണ്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട്. പുറത്തുനിന്നു വല്ല സംഗീതസ്വരവും പുറെപ്പടു

വാനിടവന്നുെവങ്കിൽ അതിെന അതിരുകവിഞ്ഞ ആകാംക്ഷേയാടുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു
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േകൾക്കുന്നു. സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ െകാണ്ടുേപാലും തൃപ്തിയുണ്ടാകത്തക്ക

ഒരു മാനസികസ്ഥിതി ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു സ്ത്രീവാർഡേറേയാ ഒരു സ്ത്രീവി

സിറ്റേറേയാ മുെമ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തകൗതുകേത്താടുകൂടി തുറിച്ചുേനാക്കുന്നു.

തടവുകാരികെള സംബന്ധിേച്ചടേത്താളവും ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾസുലഭമാ

ണ്. അവരുെട മാതൃത്വവാസനയാണ് മെറ്റല്ലാറ്റിെനക്കാളുമധികം മുഴച്ചുനില്ക്കുന്നത്.

െചറിയ കുട്ടികെള ഒരു േനാക്കുകാണുവാൻഅവർഅത്യാർത്തി കാണിയ്ക്കുന്നു. െച

റിയ കുട്ടികെള െകാണ്ടുവരണെമന്നു വാർഡർമാേരാടും വിസിറ്റർമാേരാടും അേപ

ക്ഷിയ്ക്കുകയും െചയ്യാറുണ്ടെത്ര.

9 സ്വപ്നങ്ങൾ

കൽച്ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽേപ്പാലും ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുവാനുള്ള അധികാര

െത്ത മനുഷ്യൻ ഉേപക്ഷിയ്ക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പുറെത്തസ്വപ്നങ്ങൾക്കും െജയിലിന്നു

ള്ളിെല സ്വപ്നങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. തടവുകാർ അധികമായി

കാണുന്നതു േമാചനെത്തപ്പറ്റിയും േമാചനത്തിന്നു േശഷമുള്ള സ്ഥിതികെളപ്പറ്റി

യും മറ്റുമുള്ള സ്വപ്നങ്ങളായിരിയ്ക്കും. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രേത്യകിച്ചും ഇങ്ങിെനയുള്ള

േമാചനസ്വപ്നങ്ങൾ മിക്ക തടവുകാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിയ്ക്കും. ചിലേപ്പാൾ തങ്ങളുെട

േ�ഹഭാജനവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയും മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള സ്വപ്ന

ങ്ങളും കാണാറുണ്ട്. ഓേരാ സ്വപ്നവും ഫലെപ്പടാെത കിടക്കുന്നഓേരാ ആശയുെട

പ്രകടനമാെണന്നു േഫ്രായ്ഡ് എന്ന മനഃശാസ്ത്രപണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

തടവുകാെര സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം, അത് ഏറ്റവും ശരിയാെണന്നുസമ്മതിയ്ക്കാം.

10 ഇനം തിരിച്ചിൽ

തടവുകാെര െമാത്തത്തിൽ രണ്ടായി തരംതിരിയ്ക്കാം: യഥാർത്ഥമായികുറ്റം െചയ്ത

വരും കളവായ േകസ്സുകളിൽ അകെപ്പട്ടു േപായവരും. യഥാർത്ഥകുറ്റക്കാെരത്ത

െന്ന രണ്ടായി വിഭജിയ്ക്കാം: മുൻകൂട്ടി യാേലാചിച്ചു പ്ലാനിട്ടു കല്പിച്ചുകൂട്ടി കുറ്റം െചയ്തവ

രും മുൻകൂട്ടി യാെതാന്നുമേലാചിയ്ക്കാെത െപെട്ടന്നുണ്ടാകുന്ന േസ്താഭങ്ങളുേടയും വി

കാരങ്ങളുേടയും േപ്രരണയ്ക്കു വശംവദരായി കുറ്റം െചയ്തവരും, കള്ളുകുടിച്ചു കുറ്റം െച

യ്തവരും വാേക്കറ്റം മൂത്തു കുത്തുമുറികളിേലർെപ്പട്ടവരും മിക്ക െകാലപാതകികളും

ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ െപട്ടവരാണ്. അവർ എേപ്പാഴും തങ്ങൾ െചയ്തു

േപായ െതറ്റിെനപ്പറ്റി പശ്ചാത്തപിയ്ക്കുകയും തങ്ങളുെട ഇരുണ്ട ഭാവിയുെട േനർക്കു

േനാക്കി ദീർഘശ്വാസം വിടുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരിയ്ക്കും. െപെട്ടന്നു േമാചിപ്പിയ്ക്കുന്നപ

ക്ഷംഅവർപിന്നീെടാരിക്കലുംയാെതാരുകുറ്റവും െചയ്യാെതസൽസ്വഭാവികളായി

മാറുവാനിടയുണ്ട്.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് 1939 മാർച്ച് 9
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