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14
പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ
ഇന്ത്യ
ബ്രിട്ടീഷുഗവൺെമൻറിന്ന് ഹൃദയ പരിവർത്തനമുണ്ടാ
യതുെകാണ്ടാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് എന്നു
ചിലർ പറയാറുണ്ട്. െവറും അസംബന്ധമാണിത്. സാ
മ്രാജ്യാധിപത്യത്തിന്ന് ഹൃദയേമ ഇെല്ലന്നുള്ളതാണ് വാ
സ്തവം. ജനകീയ ശക്തികളുെട തടുക്കാനാവാത്ത മുേന്ന
റ്റെത്ത േനരിടാനാവാെത ഇന്ത്യയുെട ഭരണാധികാരം
ഇന്ത്യക്കാർക്കുതെന്ന വിട്ടുെകാടുക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുേമധാ
വികൾ നിർബ്ബദ്ധരാവുകയാണുണ്ടായത്.
യഥാർഥത്തിൽ, 1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതിെത്ത
അധികാരൈക്കമാറ്റത്തിെന്റ പിന്നിൽ മുഖ്യമായ മൂന്നു
വസ്തുതകൾ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുെണ്ടന്നു കാണാം:
1. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർന്നു െപാതുകുഴ
പ്പം മൂർച്ഛിച്ചതിെന്റ ഫലമായി, േലാകമുതലാളിത്ത

ത്തിന്നു െപാതുവിലും ബ്രിട്ടീഷുസാമ്രാജ്യാധിപത്യ
ത്തിന്നു പ്രേത്യകിച്ചും, േനരിട്ട ക്ഷീണവും ദൗർബ്ബല്യ
വും. പഴയ മട്ടിൽ ചൂഷണം തുടരാൻ ബ്രിട്ടീഷുേകാള
ണിേമധാവികൾക്കു സാദ്ധ്യമെല്ലന്ന സ്ഥിതിയുളവാ
യി.

2. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധംവെര െപാതുവിലും, അതി
ന്നുേശഷം പ്രേത്യകിച്ചും, ശക്തിെപ്പട്ട ഇന്ത്യയുെട
സാമ്രാജ്യവിേരാധ-േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്ന
റ്റം. പഴയമട്ടിൽ അടിമകളായി ജീവിയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ

ജനത ഇനിെയാട്ടും തയ്യാറിെല്ലന്ന സ്ഥിതിയുളവാ
യി.

3. േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വളർച്ചയിൽ ഇന്ത്യയി
െല ബൂർഷ്വാവർഗ്ഗം കരസ്ഥമാക്കിയ േനതൃത്വം.

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം സാമ്രാജ്യവിേരാധപ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ സജീവവും സ്വതന്ത്രവുമായ പങ്കവഹിയ്ക്കുക
യും അങ്ങിെന പ്രസ്ഥാനെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്താൻ
സഹായിയ്ക്കുകയും െചയ്തുെവങ്കിലും അവർക്ക് േദശീ
യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽനിന്ന് ബൂർഷ്വാ
സിേയയും അവരുെട പാർട്ടിയായ േകാൺഗ്രസ്സി
േനയും തട്ടിനീക്കാനും സ്വന്തം േനതൃത്വമുറപ്പിയ്ക്കാനും
സാധിച്ചില്ല. അതിൻഫലമായി, െതാഴിലാളികർഷ
കബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട മുേന്നറ്റം കണ്ടു േപ
ടിച്ച ബൂർഷ്വാസിയ്ക്ക് ജനങ്ങളുെട വലിെയാരു വിഭാ
ഗത്തിന്നിടയിൽ സ്വന്തം സ്വാധീനശക്തി നിലനിർ
ത്താനും ആ സ്വാധീനശക്തിയുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട്
ബ്രിട്ടീഷുസാമ്രാജ്യവാദികളുമായി സന്ധിെചയ്യാനും
സാധിയ്ക്കുെമന്ന സ്ഥിതിയുളവായി.

















1 ഒത്തുതീർപ്പിെന്റ പരിമിതികൾ
ഈ സ്ഥിതിവിേശഷങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ്, ബ്രി
ട്ടീഷുഭരണാധികാരികളും േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാ
രും തമ്മിലുണ്ടായ ഒെരാത്തുതീർപ്പിലൂെട, ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീ
യസ്വാതന്ത്ര്യം േനടിയത്. ഈ സ്ഥിതിവിേശഷങ്ങൾ
തെന്നയാണ് ആ ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകളുെട സ്വഭാവ
വിേശഷങ്ങെള നിർണ്ണയിച്ചതും.
ഒത്തുതീർപ്പുകളുെട ഫലമായി, ദൽഹിയുെട ഒത്തനടു
വിൽ, ഇന്ത്യയുെട അടിമത്തത്തിൻേറയും പരാധീനത
യുേടയും ചിഹ്നെമേന്നാണം തലയുയർത്തി നിന്നിരുന്ന
ബ്രിട്ടീഷുപതാക നീക്കം െചയ്യെപ്പട്ടു. അതിെന്റ സ്ഥാ
നത്ത് ഇന്ത്യയുെട േദശീയെക്കാടി പാറിപ്പറക്കാൻ തു
ടങ്ങി. ഇന്ത്യയുെട ഭരണാധികാരം ബ്രിട്ടീഷുപാർലിെമ
ണ്ടിൽനിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുെട ൈകകളിേലയ്ക്ക് മാറ്റെപ്പട്ടു
എന്നതിെന്റ സൂചനയായിരുന്നു അത്.
ബ്രിട്ടീഷുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർേപായി; ബ്രിട്ടീഷുപട്ടാളംേപാ
യി; ബ്രിട്ടീഷുഭരണംേപായി. പേക്ഷ, ബ്രിട്ടീഷുമൂലധനം
േപായില്ല. ഇന്ത്യയിെല വൻകിടമുതലാളികളുേടയും നാ
ടുവാഴി രാജാക്കന്മാരുേടയും പിൻബലേത്താടുകൂടി ബ്രി
ട്ടീഷു സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾ പിേന്നയും നിലനിന്നു. വാ
സ്തവത്തിൽ, പുതിയ സാർവ്വേദശീയ പരിത:സ്ഥിതിയിൽ,
ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുെട സാമ്പത്തിക േമധാവിത്വം നില
നിർത്താനുള്ള ഒരു േപാംവഴിെയന്ന നിലയ്ക്കാണ് ബ്രിട്ടീ
ഷുഭരണാധികാരികൾ േകാൺഗ്രസ്സുേമധാവികളുമായി
ഒത്തുതീർപ്പിന്നു തയ്യാറായത്.
ബ്രിട്ടീഷുകുത്തകമുതലാളികളും ഇന്ത്യയിെല നാടുവാഴി
വൻകിടമുതലാളികളും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു കൂട്ടുെകട്ടിെന്റ
സന്തതിയായിരുന്നു ആ ഒത്തുതീർപ്പ്.

















2 സ്വതന്ത്രമായ വിേദശനയം
പേക്ഷ, മെറ്റല്ലാ കൂട്ടുെകട്ടുകളുെമന്നേപാെല ഈ കൂട്ടു
െകട്ടും യാെതാരു മാറ്റവുമില്ലാെത, സ്ഥിരമായി, നില്ക്കുക
യുണ്ടായില്ല. കൂട്ടുെകട്ടിെല ഓേരാ പങ്കാളിയും മറ്റുള്ളവ
രുെട ചിലവിൽ തെന്റ സ്വന്തം ശക്തി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാൻ
ശ്രമിച്ചു. അങ്ങിെന കൂട്ടുെകട്ടിനുള്ളിെല ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
വളർന്നുവന്നു. വർഗ്ഗങ്ങളുെട ബലാബലത്തിൽ മാറ്റ
ങ്ങളുണ്ടായി. എന്നുെവച്ചാൽ, സാമ്രാജ്യശക്തികളും
ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിെന്റ ഗതി ഇന്ത്യയ്ക്കനു
കൂലമായി മാറി. 1950-ൽ ഇന്ത്യ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു
സ്വതന്ത്രറിപ്പബ്ളിക്കായി പ്രഖ്യാപിയ്ക്കെപ്പട്ടു. വിേദശ കാ
ര്യങ്ങളിെലന്നേപാെലത്തെന്ന ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിലും
ഇന്ത്യാ ഗവൺെമൻറ് അധികമധികം സ്വതന്ത്രങ്ങളായ
നിലപാടുകെളടുക്കാൻ തുടങ്ങി.
വിേദശനയത്തിെന്റ രംഗത്തിൽ ആദ്യെമാെക്ക മിക്ക
വാറും സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കനുകൂലമായ ഒരു നയമാ
ണ് ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറ് ൈകെക്കാണ്ടിരുന്നത്. ബ്രി
ട്ടീഷുേമധാവികളുമായുണ്ടായ ഒത്തുതീർപ്പിൻേറയു ബ്രി
ട്ടീഷുേകാമൺെവൽത്തുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻേറയും
അനിവാര്യഫലമായിരുന്നു അത്. അങ്ങിെന മലയയി
െല ജനങ്ങെള കശാപ്പുെചയ്യാൻേവണ്ടി ഗൂർക്കാപട്ടാ
ളങ്ങെള അയച്ചുെകാടുക്കുന്നതിന്ന് ഇന്ത്യയുെട ഭൂമിയും
ആകാശവും ഉപേയാഗിയ്ക്കെപ്പട്ടു. അേമരിക്കൻ ചാര
ന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിെലങ്ങും ഇഷ്ടംേപാെല അലഞ്ഞുതി
രിയാനും ഇന്ത്യയുെട മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളുെട അന്തർഭാ
ഗങ്ങളിേലയ്ക്കു കടന്നുെചല്ലാനും സൗകര്യം നൽകെപ്പട്ടു.
അേമരിക്കയുെട േനതൃത്വത്തിൽ ജനാധിപത്യംെകാ
റിയ ആക്രമിയ്ക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്റുവിെന്റ
ഗവൺമൻറ് അക്രമികൾക്കനുകൂലമായി ൈകെപാക്കി.
അേമരിക്കയുെട ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണാ
ധികാരികൾക്ക് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന കാലമാ
യിരുന്നു അത്.
പേക്ഷ, ക്ഷണത്തിൽ സ്ഥിതിയാെക മാറി. ഒരു െകാ
ച്ചുരാജ്യമായ വടക്കൻ െകാറിയയുെട തടുക്കാൻ കഴി
യാത്ത ചവിട്ടുകേളറ്റ് തിരിേച്ചാടിേപ്പായ െമക്കാർതർ
കൂട്ടാളികളും ദിൻബിൻ ഫ്യൂവിൽ അേമരിക്കയുെട പിൻ
ബലമുള്ള ഫ്രഞ്ചുസാമ്രാജ്യേമധാവികൾക്കു േനരിട്ട പരാ
ജയവും സാമ്രാജ്യവാദികളുെട ശക്തി അജയ്യമെല്ലന്നു
വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ കാ
ശ്മീരിൽ നടത്തിയ കുത്തിത്തിരിപ്പുകളും ഇന്ത്യയ്ക്കു ചുറ്റും,
പ്രേത്യകിച്ചും പാക്കിസ്താനിൽ, പട്ടാളത്താവളങ്ങൾ നിർ
മ്മിയ്ക്കാെനടുത്ത നടപടികളും ഇന്ത്യയുെട പരമാധികാ
രത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു േചാദ്യചിഹ്നമിട്ടു. അേമരിക്കൻ
സഹായം അടിമത്തത്തിേലയ്ക്കും യുദ്ധത്തിേലയ്ക്കുമുള്ള
ഒരു ചൂണ്ടലാെണന്ന് പാക്കിസ്താെന്റ അനുഭവം െതളി
യിച്ചു.
ഇന്ത്യയിൽ അേമരിക്കയുെട സ്വാധീനശക്തി കുറയാൻ
തുടങ്ങി. അേതസമയത്ത് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയുെട, പ്ര
േത്യകിച്ചും ജനകീയൈചനയുെട, സ്വാധീനശക്തി വർ
ദ്ധിയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറ് െമെല്ലെമെല്ല
യുദ്ധേച്ചരിയുെട സ്വാധീനശക്തിയിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രവും
ഇന്ത്യൻജനതയുെട താല്പര്യങ്ങൾക്കനുകൂലവുമായ ഒരു
വിേദശനയം സ്വീകരിച്ചു. ആദ്യെമാെക്ക സാർവ്വേദശീയ
കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുതരം നിഷ്പക്ഷതാനയമാണ് ഇന്ത്യാ
ഗവൺെമൻറ് ൈകെക്കാണ്ടിരുന്നത്. പേക്ഷ, സമാധാ
നത്തിന്നും, യുദ്ധത്തിന്നുമിടയിൽ നിഷ്പക്ഷതയിെല്ലന്ന്
അതിേവഗം വ്യക്തമായി. സാർവ്വേദശീയസംഭവവികാ
സങ്ങളുെട സമ്മർദ്ദത്തിെന്റ ഫലമായി ഇന്ത്യ അധികമ
ധികം സമാധാനത്തിെന്റ ഭാഗേത്തയ്ക്കു നീങ്ങാൻതുടങ്ങി.
േകാളണിേമധാവികളും യുദ്ധെക്കാതിയന്മാരും അധിക
മധികം ഒറ്റെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയുെട സ്വതന്ത്രമായ
സമാധാനനയം സാർവ്വേദശീയരംഗങ്ങളിൽ അതിപ്ര
ധാനമായ പങ്കു വഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങിെന, ഇന്ത്യ
യുെട സാർവ്വേദശീയമായ അന്തസ്സ് അനുദിനം കൂടിക്കൂ
ടിവന്നു.

















3 ആഭ്യന്തരരംഗത്തിെല മാറ്റങ്ങൾ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ്േചരിയുേടയും മുതലാളിത്ത േചരിയുേടയും
ബലാബലത്തിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയുെട വി
േദശനയത്തിെന്റ രംഗത്തിൽ മാത്രമല്ല, ആഭ്യന്തരകാര്യ
ങ്ങളുെട രംഗത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു.
രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകേളാടും നിലനിന്ന തങ്ങളുെട േമധാവി
ത്വമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായാഭിവൃദ്ധി
െയ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും കാർഷികവ്യവസ്ഥെയ താറു
മാറാക്കുകയും അങ്ങിെന സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യ
മായും സാംസ്കാരികമായും ഇന്ത്യെയ ഒരു പിന്നണിരാ
ജ്യമായി അധ:പതിപ്പിയ്ക്കുകയുമാണ് ബ്രിട്ടീഷുമുതലാളി
കൾ െചയ്തത്. അവരുെട ഭരണത്തിൻകീഴിൽ ആധുനി
കരീതിയിലുള്ള ചില വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പടു
കയുണ്ടായി എന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ബ്രിട്ടീഷുമൂലധ
നവുമായി കൂട്ടിെക്കട്ടിനിർത്താൻ പറ്റിയ തരത്തിലാണ്
അവ വളർത്തെപ്പട്ടത്. വ്യവസായവൽക്കരണത്തിെന്റ
അടിത്തറയായ യേന്ത്രാൽപ്പാദനവ്യവസായങ്ങളുെട
വളർച്ച ബലാൽക്കാരമായി തടഞ്ഞുനിർത്തെപ്പട്ടു. ഉൽ
പ്പാദനത്തിന്നാവശ്യമായ യേന്ത്രാപകരണങ്ങൾ ബ്രി
ട്ടനിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി െചയ്യണെമന്നും അങ്ങിെന
ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായും ബ്രിട്ടീ
ഷു വ്യവസായത്തിന്നു കീെഴ്പട്ടു കിടക്കണെമന്നുമുള്ള
ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. മെറ്റാരുവി
ധം പറഞ്ഞാൽ, സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തികനയം
ൈകെക്കാള്ളാേനാ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിലൂെട
സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടു
ക്കാേനാ, ഇന്ത്യയ്ക്കു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടാണ്
ഇന്ത്യ ഒരു പിന്നണിരാജ്യമായി നിലനിന്നുേപാന്നത്.
1947-ൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായേതാടുകൂടി ഈ സ്ഥിതി
യിെലാരു മാറ്റം വന്നു. സാമ്പത്തികരംഗത്തിലുള്ള പരാ

ധീനതയവസാനിപ്പിയ്ക്കാനും യഥാർത്ഥമായ വ്യവസായ
വൽക്കരണത്തിലൂെട സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനും പറ്റിയ പരിത:സ്ഥിതികൾ
ഉയർന്നുവന്നു. ഇന്ത്യയുെട മർമ്മസ്ഥാനങ്ങെള െഞ
ക്കിെഞരിയ്ക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുമൂലധനം കണ്ടുെകട്ടുകയും നാ
ടുവാഴി ജന്മിേമധാവിത്വത്തിന്ന് ഒരറുതിവരുത്തുകയും
െചയ്തുെകാണ്ട് നമ്മുെട രാജ്യെത്ത വ്യാവസായികമാ
യും കാർഷികമായും സാംസ്കാരികമായും വളർത്താ
നുള്ള സാധ്യതകളുളവായി. എന്നാൽ, ഈ സാദ്ധ്യത
കേളയും പരിതഃസ്ഥിതികേളയും േവണ്ടേപാെല ഉപ
േയാഗിക്കാൻ, പ്രേത്യകിച്ചും ആദ്യകാലത്ത്, നമ്മുെട
ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറായില്ല. േനെരമറിച്ച്, ബ്രിട്ടീ
ഷുകുത്തക മുതലാളികളുമായുള്ള കൂട്ടുെകട്ടുകൾ നിലനിർ
ത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന വ്യവസായവൽക്കരണം നടപ്പിൽ
വരുത്താനാണ് അവരാഗ്രഹിച്ചത്. ഈ നയം നിസ്സം
ശയമായും ഇന്ത്യയുെട താല്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായിരുന്നു.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഇന്ത്യയുെട പിേന്നാക്കനിലയ
വസാനിപ്പിയ്ക്കാനും വ്യവസായവൽക്കരണത്തിലൂെട
ഇന്ത്യയിെലാരു സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ
െകട്ടിപ്പടുക്കാനും ആവശ്യമായ സഹായസഹകരണ
ങ്ങൾ നൽകുകയല്ല, മറിച്ച്, വൻകിടവ്യവസായങ്ങൾ
ഇന്ത്യയുെട പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കു പറ്റിയവയെല്ലന്നും
ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ നിർമ്മിയ്ക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളിലും
കൃഷിയിലും മാത്രേമ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിയ്ക്കാൻ പാടുള്ളു എന്നും
നിഷ്കർഷിയ്ക്കുകയാണ് സാമ്രാജ്യേമധാവികൾ െചയ്തത്.
സ്വന്തം സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻേവ
ണ്ടി ഇന്ത്യയുെട സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തികപുേരാഗതി
െയ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയാണവർ െചയ്തത്.
ഈ നയത്തിെന്റ ഫലെമന്തായിരുന്നു? ഇന്ത്യ ഒരു സ്വ
തന്ത്രരാജ്യമായതിന്നുേശഷവും വിേദശമൂലധനത്തിെന്റ
മരണപ്പിടുത്തത്തിന്ന് അയവുവരികയല്ല, മുറുക്കം കൂടു
കയാണുണ്ടായത്. സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വത്തിെന്റ ചൂഷ
ണവും െകാള്ളയും കുറയുകയല്ല വർദ്ധിയ്ക്കുകയാണ് െച
യ്തത്. ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളിൽ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങ
ളുണ്ടായില്ല. ഇന്ത്യയുെട പിേന്നാക്കനിലയവസാനിച്ചി
ല്ല. വ്യാവസായികമായ അരാജകത്വവും െതാഴിലില്ലായ്മ
യും വർദ്ധിച്ചു. ഇന്ത്യൻ മുതലാളികൾക്കിടയിൽേപ്പാലും
അസംതൃപ്തി പരന്നുപിടിച്ചു. ഇതിെന്റെയല്ലാം ഫലമായി
ഇന്ത്യയും സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വവും തമ്മിലുള്ള ൈവരു
ധ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മൂർച്ഛിച്ചു.

















4 സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥയിേലയ്ക്ക്

പിന്നണിയിലുള്ള സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങൾക്ക് വൻകിടസാ
മ്രാജ്യശക്തികളുെട നയെത്ത എതിർക്കാൻ കഴിയാതി
രുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യേമധാവികൾ
ചവിട്ടുന്ന താളത്തിെനാത്തു തുള്ളാൻ അവ നിർബ്ബന്ധി
യ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തി
ന്നു േശഷമുള്ള സ്ഥിതി അതല്ല. ഈജിപ്ത്, സിറിയ തു
ടങ്ങിയ െകാച്ചുരാജ്യങ്ങൾക്കുേപാലും, േവണെമങ്കിൽ,
സാമ്രാജ്യശക്തികളുെട കണ്ണുതട്ടലുകെള ഭയെപ്പടാെത
സ്വതന്ത്രമായി തലയുയർത്തി നില്ക്കാൻ കഴിയുെമന്നാ
യിട്ടുണ്ട്. ക്ഷയിച്ചുവരുന്ന ഒരു മുതലാളിത്തേച്ചരിേയാടു
െതാട്ടടുത്തായി േസാവിയറ്റ്യൂനിയൻേറയും ജനകീയ
ൈചനയുേടയും േനതൃത്വത്തിൽ അനുദിനം ശക്തിെപ്പട്ടു
വരുന്ന ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയും നിലനില്ക്കുന്നുെണ്ട
ന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം. േലാകമുതലാളിത്ത
േച്ചരിയുെട ശക്തി പൂർവ്വാധികം ക്ഷയിയ്ക്കുകയും േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് േലാകമാർക്കറ്റിെന്റ സ്വാധീനശക്തി കൂടുതൽ
പരന്നു പിടിയ്ക്കുകയും െചയ്തുകഴിഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്
ഇന്ത്യയുെട േദശീയപുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളാ
രംഭിയ്ക്കുകയും ഇന്ത്യയും സാമ്രാജ്യശക്തികളും തമ്മിലുള്ള
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിയ്ക്കുകയും െചയ്തത്. ഈ സ്ഥിതി
വിേശഷങ്ങളാണ് പുതിയ വഴികളാരായാൻ ഇന്ത്യെയ
േപ്രരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുെട േനതാക്കന്മാർ സാമ്രാജ്യ
േമധാവികളുെട ഉപേദശങ്ങൾെക്കതിരായി വൻകിട
വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിേയ്ക്കണ്ടതിെന്റ പ്രാ
ധാന്യം അധികമധികം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.
മുതലാളിത്തേച്ചരിയുമായുള്ള എല്ലാത്തരം സാമ്പത്തിക
ബന്ധങ്ങളും നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന വളർന്നുവരു
ന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ
ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറ് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിയ്ക്കാൻ തുട
ങ്ങി. േസ്റ്ററ്റുടമയിലും േസ്റ്ററ്റിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള
വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയും
െതാഴിലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും അവസാനിപ്പിയ്ക്കുന്നതി
െനപ്പറ്റിയും മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് മാതൃ
കയിലുള്ള ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കു
ന്നതിെനപ്പറ്റിയും േകാൺഗ്രസ്സു േനതാക്കന്മാർ പ്രസംഗി
യ്ക്കാനും എഴുതാനും തുടങ്ങി.
ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് ഇന്ത്യയുെട ലക്ഷ്യം േസാ
ഷ്യലിസമാണ് എന്ന് ഔേദ്യാഗികമായിത്തെന്ന പ്രഖ്യാ
പിയ്ക്കെപ്പട്ടത്.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 9
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഭദ്രത
3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
4. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര
5. രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ
6. ഇടെപടൽ
7. പതിെനാന്നാംവകുപ്പും സംവരണവും
8. പുതിയ മന്ത്രിസഭ
9. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട് വിജയിക്കുക

യില്ല

10. കർഷകസമരം
11. സാമുദായിക ലഹളകളുെട പാഠം
12. േഗാവ വിേമാചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
13. ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും
14. പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ
15. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസം
16. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ
17. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല

ക്ക്

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