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21
ഫാസിസം
“ഫാസിസത്തിെന്റ വലിെയാരു പ്രേത്യകത അതിന്ന്

സ്ഥിരമായ ആദർശങ്ങേളാ നിഷ്ഠകേളാ യാെതാന്നും
ഇെല്ലന്നുള്ളതാണ്. േസാഷ്യലിസേത്താടും കമ്യൂണിസ
േത്താടും ലിബറലിസേത്താടും ഉള്ള വിേരാധത്തിൽ
കവിഞ്ഞ്-അതിന്ന് നിദാനമായി ഒരു തത്വചിന്തയും
ഇല്ല.
— പണ്ഡിത് ജവഹർലാൽ

















1 ഉപക്രമം
പുതിയ പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടേതാടുകൂടി
ഉൽപാദനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിലധികം വർദ്ധിച്ചു. ലാഭ
മുണ്ടാക്കുകയാണേല്ലാ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം.
അതുെകാണ്ട്, മത്സരം വർദ്ധിയ്ക്കുംേതാറും ഓേരാ മുത
ലാളിയും അധികമധികം ചരക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ
തുടങ്ങി. പേക്ഷ, ഉൽപാദനത്തിന്നനുസരിച്ചുള്ള വിതര
ണമുണ്ടായില്ല. ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ മുഴുവനും വി
റ്റുതീർക്കുവാൻ സാധിക്കാതായി. അതിെന്റ ഫലമായി
വ്യാപാരത്തിൽ അപകടം പിടിച്ച ഒരു സാമ്പത്തിക
ക്കുഴപ്പം വന്നു േനരിട്ടു. മുതലാളികൾ തല െചാറിയാൻ
തുടങ്ങി. ഫാക്ടറികൾ പൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. അേനകം െതാഴി
ലാളികൾ െതാഴിലില്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു. ഏതായാ
ലും, കുറച്ചു നാൾെകാണ്ട് ‘േഗാെഡൗണിൽ’ െകട്ടിക്കിട
ന്നിരുന്ന സാധാനങ്ങെളല്ലാം വിറ്റുതീർന്നു. കമ്പനികൾ
വീണ്ടും തുറക്കാൻ തുടങ്ങി. െതാഴിലാളികൾക്ക് പണി
വീണ്ടും കിട്ടി. കച്ചവടം വീണ്ടും മുേന്നേപ്പാെല അഭിവൃ
ദ്ധിെപ്പടുവാൻ തുടങ്ങി. പേക്ഷ, ഈ അഭിലഷണീയ
സ്ഥിതി അധികകാലം നിലനിന്നില്ല. ഉൽപാദനങ്ങൾ
വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം വീണ്ടും തുടങ്ങി.
ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങെളല്ലാം വിറ്റഴിക്കാൻ സാധി
ക്കാഞ്ഞാൽ എങ്ങിെനയാണ് കച്ചവടക്കുഴപ്പമുണ്ടാവാ
തിരിക്കുക? കമ്പനികളിൽനിന്ന് വീണ്ടും െതാഴിലാളിക
െള പറഞ്ഞയക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങിെന സമ്പത്തിെന്റ
ആധിക്യവും കുഴപ്പവും കണ്ടുെകാണ്ട് കാലം മുേന്നാട്ടു
നടന്നു.
ഒന്നാമെത്ത േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ ഫലമായുണ്ടായ
സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഈ
ദുർഘടഘട്ടത്തിന്നു കാരണെമന്ന് ചില രാജ്യനീതി
ജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നുണ്ട്. അത് ഏെറക്കുെറ
ശരിയാണുതാനും. വമ്പിച്ച കടച്ചുമട്, ടാരിഫിലുള്ള തക
രാറുകൾ, സുപ്രതിഷ്ഠിതമായ പഴയ വ്യാപാരസമ്പ്രദാ
യത്തിെന്റ നാശം, അതിരു കവിഞ്ഞ സ്വേദശ്യേപ്രമംഇവെയല്ലാം ഇന്നെത്ത സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിെന്റ
കാരണങ്ങളാെണന്നു സമ്മതിേച്ച തീരൂ. പേക്ഷ, േലാ
കമഹായുദ്ധം തേന്നയും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സന്താന
മേല്ല?
ഈ കുഴപ്പത്തിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടുവാൻ പ്രധാനമായി
രണ്ടു വഴികളാണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ഈ പുതിയ നിർ
മ്മാണരീതിേയയും വ്യവസായഭിവൃദ്ധിേയയും പാേട
നശിപ്പിച്ച് ഭൂതകാലത്തിേലയ്ക്കു മടങ്ങിേപ്പാവുക. അെല്ല
ങ്കിൽ, വ്യവസായങ്ങെള നശിപ്പിക്കാെത അവയുെട നി
യന്ത്രണത്തിലും വിതരണരീതിയിലും സമൂലമായ ഒരു
പരിവർത്തനം വരുത്തുക-മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ പുേരാ
ഗതിയിേലയ്ക്കുള്ള എടുത്തുചാട്ടെത്ത തടുത്തുനിർത്തുന്ന
ആദ്യെത്ത മാർഗ്ഗം ആശാസ്യമാെണന്നു പറയാൻ നിവൃ
ത്തിയില്ല. രണ്ടാമെത്ത മാർഗ്ഗമാണ് േസാഷ്യലിസം.

















2 ഫാസിസം എന്നാൽ എന്ത്?
ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. േദാഷപൂർണ്ണ
മായ മുതലാളിത്തസമ്പ്രദായം അതിെന്റ ഒടുവിലെത്ത
പടിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അതിന്ന് യാ
െതാരു മാറ്റവും കൂടാെത അേത നിലയിൽ അധികകാ
ലം നിലനില്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒന്നുകിൽ അത്
പുേരാഗതിയിൽ…സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയില്ലാത്ത സുന്ദര
രൂപത്തിൽ-െചന്നു ലയിക്കും. അെല്ലങ്കിൽ, അതു പ്രതി
ക്രിയയുെട േവഷം ധരിക്കും. ഈ പ്രതിക്രിയയാണ് ഫാ
സിസം.
ഫാസിസം ഇന്നു നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി
െയ തകിടം മറിക്കുവാനുള്ള ഒേരർപ്പാടാെണന്നു െതറ്റി
ദ്ധരിക്കരുത്. ഫാസിസെത്തപ്പറ്റി അതിെന്റ പ്രചാരക
ന്മാർ കടലാസ്സിൽ എഴുതിക്കൂട്ടിയ ഭംഗിയുള്ള േപ്രാഗ്രാ
മുകൾ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുേമ്പാൾ ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായി
ട്ടാണ് കാണുന്നത്. അേമരിക്കയിെല സുപ്രസിദ്ധ േലഖ
കനായ േനാർമൻ േതാമാസ് പറയുന്നതുേപാെല, രാഷ്ട്ര
ത്തിെന്റ സംരക്ഷണത്തിൻ കീഴിലുള്ള മുതലാളിത്തമാ
ണ് ഫാസിസം (Fascism is State Capitalism) [1]
1. Fascism or Socialism by Norman Thomas.

















3 ഉത്ഭവം
ഫാസിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റി ശരിക്കു
പഠിയ്ക്കണെമങ്കിൽ മാക്യവല്ലി, ദാേന്ത, പ്ലാേറ്റാ മുതലായ
വരുെട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുറന്നു േനാേക്കണ്ടിവരും. പേക്ഷ,
പ്രാേയാഗികമായ ഫാസിസം 1914-െല േലാകമഹാ
യുദ്ധത്തിന്നുേശഷം മാത്രമാണ് വികസിച്ചു വന്നത്.
യുദ്ധമാരംഭിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പുതെന്ന ഇറ്റലിയുെട സാ
മ്പത്തികസ്ഥിതി വലിെയാരു കുഴപ്പത്തിെലത്തിക്കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. 1914-ൽ ഇറ്റലിയൻ ജനത അഭ്യന്തരവി
പ്ലവത്തിെന്റ വക്കുവെര എത്തി. െതാഴിലാളികളുെട
പണിമുടക്കങ്ങൾ എെന്തന്നില്ലാെത വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങി
െനയിരിക്കുേമ്പാഴാണ് േലാകമഹായുദ്ധമുണ്ടായത്.
അതിനാൽ, യുദ്ധം അവസാനിച്ചേപ്പാേഴയ്ക്കും ഇറ്റലിയു
െട സ്ഥിതി േശാചനീയമായിത്തീർന്നുെവന്നു പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഒരിടത്ത് പട്ടിണികിടക്കുന്ന െതാഴിലാളി
കളുെട കൂടക്കൂെടയുള്ള പണിമുടക്കങ്ങൾ; മറുഭാഗത്തു
നിരാശരായിത്തീർന്ന അേനകായിരം പടയാളികളുെട
പ്രതിേഷധ പ്രദർശനങ്ങൾ. ഈ അപകടസ്ഥിതിയിൽ
നിന്നു രക്ഷെപ്പടുവാനായി ഇടത്തരക്കാരായ േനതാക്ക
ന്മാർ ഒരു യുക്തി കണ്ടുപിടിച്ചു. െതാഴിലാളികളുെട കൂ
ടിക്കൂടിവരുന്ന ശക്തിെയ തകർക്കുവാൻേവണ്ടി അവർ
െവറുെതയിരിക്കുന്ന പടയാളികെള സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ
തുടങ്ങി. ഈ സമയത്താണ് മുേസ്സാളിനി േനതൃസ്ഥാ
നത്തിേലക്കു കയറിവന്നത്. ‘ഫാസി ഡി േകാംബാറ്റി
െമൻറി’ (Fasci di Cobattimenti) അഥവാ ‘യുദ്ധം െച
യ്യുന്ന സംഘങ്ങൾ’ എന്ന േപരിൽ അേദ്ദഹം അേനകം
പടയാളികെള സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. തരം കിട്ടു
േമ്പാെഴല്ലാം േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാേരയും െതാഴിലാളി സ്ഥാ
പനങ്ങേളയും എതിർക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരു
െട പ്രധാനപ്രവൃത്തി. ധനികന്മാരും ഇടത്തരക്കാരും
ഈ സന്നദ്ധൈസന്യങ്ങൾക്ക് ആവുന്ന ധനസഹായം
െചയ്തുെകാടുക്കുവാൻ യാെതാരു മടിയും കാണിച്ചില്ല.
എെന്തന്നാൽ, േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാരുേടയും െതാഴിലാളിക
ളുേടയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശക്തി തങ്ങൾക്കു േദാഷകര
മായിട്ടാണ് കലാശിക്കുക എന്ന് അവർക്ക് നല്ലേപാെല
മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റലിയിെല ഗവൺെമൻ
റുേപാലും മുേസ്സാളിനിയുെട പരിശ്രമങ്ങെള സൗഹാർദ്ദ
പൂർവ്വമായ ദൃഷ്ടിേയാടുകൂടിയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.
കുറച്ചുെകാല്ലം മുമ്പ് ഇറ്റലിയും തുർക്കിയും തമ്മിൽ യു
ദ്ധമുണ്ടായേപ്പാൾ, യുദ്ധെത്ത അനുകൂലിച്ച മിതവാദി
കളായ േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാെര കഠിനമാെയതിർത്ത മു
േസ്സാളിനി, എല്ലാ നിമിഷത്തിലും േസാഷ്യലിസ്റ്റു മന്ത്രം
മാത്രം ജപിച്ചിരുന്ന മുേസ്സാളിനി, േലാകമഹായുദ്ധമാ
രംഭിച്ചേപ്പാൾ െപെട്ടന്ന് തെന്റ അഭിപ്രായങ്ങെളല്ലാം
മാറ്റുകയും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുെകാള്ളുവാൻ ഇറ്റലിെയ
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തതിെന്റ രഹസ്യം ഏെറ
ക്കുെറ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പേക്ഷ, യുദ്ധത്തിന്നുേശഷവും അേദ്ദഹത്തിന്ന് തെന്റ
വഞ്ചന തുടർന്നുെകാണ്ടു േപാകുവാൻ സാധിച്ചതാണ്
അത്ഭുതം. സമർത്ഥനായ അേദ്ദഹം തെന്റ ഫാസിസ്റ്റു
പ്രസ്ഥാനം ദരിദ്രന്മാർക്കും ധനികന്മാർക്കും ഒരുേപാ
െല ഉപകാരപ്രദമാെണന്ന െതറ്റിദ്ധാരണ പ്രചരിപ്പിക്കു
വാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ പ്രയത്നത്തിൽ അേദ്ദഹം ഏതാണ്ടു
വിജയിയാകുകയും െചയ്തു.
ഫാസിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കു പരിതഃസ്ഥി
തികൾ തികച്ചും അനുകൂലമായിരുന്നു. േലാകമഹായു
ദ്ധത്തിെന്റ ഫലമായി മിക്കരാജ്യങ്ങളുേടയും സാമ്പത്തി
കസ്ഥിതി താറുമാറായിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. െതാഴി
ലില്ലായ്മ വർദ്ധിച്ചു. കൂലി വല്ലാെത കുറഞ്ഞു. ഒരു ശക്തി
യുള്ള ഗവൺെമൻറു വന്നാൽ ഈ കുഴപ്പങ്ങളിൽനിന്ന്
രക്ഷെപ്പടുവാൻ സാധിേച്ചയ്ക്കാെമന്ന് ജനങ്ങൾ സ്വപ്നം
കാണുവാൻ തുടങ്ങി. അവിേടയും ഇവിേടയുമായി ഏതാ
നും േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ തങ്ങളുെട ആദർശപ്രാപ്തിക്കുേവ
ണ്ടി ആവുന്നതും അദ്ധ്വാനിച്ചിരുന്നു. പേക്ഷ, അവർക്കു
സംഘടനേയാ േയാജിേപ്പാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏേകാ
പിച്ചുനിന്ന് െപാതുവിലുള്ള ശത്രുെവ എതിർക്കുന്നതിന്നു
പകരം അവർ പല കക്ഷികളായി പിരിഞ്ഞ് തമ്മിൽ
ത്തമ്മിൽ ശകാരിക്കുവാനും വിമർശിക്കുവാനും തുടങ്ങി.
ഈ അവസരത്തിലാണ് ഫാസിസം തല െപാന്തിച്ച
ത്.
മറ്റു കാരണങ്ങൾക്കു പുറെമ ഫ്രാൻസ്, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നീ
മഹാശക്തികളുെട ബുദ്ധിഹീനമായ നയവും ഫാസിസ
ത്തിെന്റ ഉത്ഭവത്തിന്നു േപ്രരകമായിട്ടുണ്ട്. വിജയത്തി
െന്റ ലഹരിെകാണ്ട് മതിമറന്ന് അവ ജർമ്മനിേയാടു
കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടുവാൻ തുടങ്ങി.
േതാറ്റ ശത്രുെവ എെന്നന്നും കീഴടക്കിെവക്കണെമന്നാ
ണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ഈ മർദ്ദനനയമാണ്
ജർമ്മനിയിൽ അപായകരമായി േദശീയത്വം നട്ടുവളർ
ത്തിയത്.
ഇറ്റലിക്കും േവർേസയിൽ സന്ധി േവണ്ടത്ര ഗുണകരമാ
യിട്ടല്ല കലാശിച്ചത്. പേക്ഷ, അവിെട ഫാസിസം വള
രുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഗവൺെമൻറിെന്റ ദുർബ്ബ
ലതയായിരുന്നുെവന്ന് സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും. ഭരണകൂ
ടം ഇറ്റലിക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാക്കണെമന്നു വാദി
ച്ചുെകാണ്ടാണ് മുേസ്സാളിനി അവിടുെത്ത ഗവൺെമൻറി
െന രാജിെവക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചത്. ആവശ്യത്തില
ധികമുള്ള വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിയും തങ്ങെളേപ്പാെല സം
സ്കൃതരായി േലകത്തിൽ മെറ്റാരു സമുദായവുമിെല്ലന്ന പ്ര
ചാരേവലയും ഫാസിസത്തിെന്റ ഉത്ഭവത്തിന്നുള്ള മറ്റു
കാരണങ്ങളാണ്.
1922 ഒേക്ടാബർമാസത്തിൽ അേനകം ഫാസിസ്റ്റു ൈസ

ന്യങ്ങളുെട അകമ്പടിേയാടുകൂടി മുേസ്സാളിനി േറാമിേല
ക്കുള്ള തെന്റ വിജയയാത്രയാരംഭിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിക്കു
ഇത് തീെരപിടിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം െപാടുന്നനെന പട്ടാള
നിയമംപാസ്സാക്കി. പേക്ഷ, അതുെകാണ്ടു യാെതാരു
ഫലവുമുണ്ടായില്ല. രാജാവുതേന്നയും മുേസ്സാളിനിയുെട
വിജയകാംക്ഷിയായിരുന്നു. നിരാശനായിത്തീർന്ന പ്ര
ധാനമന്ത്രി ഉടെന തെന്റ ഉേദ്യാഗം രാജിെവച്ചു. എല്ലാം
മുൻകൂട്ടിതീർച്ചയാക്കിയേപാെല, രാജാവ് മുേസ്സാളിനി
െയ മന്ത്രിപദത്തിേലക്കു ക്ഷണിച്ചു. അങ്ങിെന 1922
ഒേക്ടാബർ 30-ാം നു മുേസ്സാളിനി ഇറ്റലിയിെല പ്രധാ
നമന്ത്രിയായിത്തീർന്നു. അേതാടുകൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രവൃത്തി വളെര എളുപ്പമായിത്തീർന്നു. ക്രമത്തിൽക്ര
മത്തിൽ രാജാവിെന്റ ശക്തി ക്ഷയിച്ചുക്ഷയിച്ചുവന്നു.
മുേസ്സാളിനി ഇറ്റലിയിെല സർവ്വാധിപതിയായിത്തീർ
ന്നു.

ഫാസിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േപ്രാത്സാഹകന്മാർ ഇട
ത്തരക്കാരായ ധനികന്മാരായിരുന്നുെവന്നത് ഞങ്ങൾ
ക്കു വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല, േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ
ഫലമായി മാർക്കിെന്റ (ജർമ്മൻ നാണ്യം) വിലകുറഞ്ഞ
േപ്പാൾ ആ ഇടത്തരക്കാെരല്ലാം ദരിദ്രരായിത്തീർന്നു.
അവരാണ് സ്വരക്ഷക്കുേവണ്ടി ഫാസിസെത്ത ആദ്യ
മായി ആശ്രയിച്ചത്. പേക്ഷ, കാലക്രമത്തിൽ ഇടത്തര
ക്കാരുെട സ്ഥാനം േപാവുകയും അെതാരു തനിമുതലാ
ളിസ്ഥാപനമായിത്തീരുകയും െചയ്തു.
അധികാരസ്ഥാനെത്തത്തിയ ഉടെന മുേസ്സാളിനി ഫാ
സിസത്തിെന്നതിരായുള്ള എല്ലാ ശക്തികേളയും നിർദ്ദ
യം ചവിട്ടിേത്തയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപനം
െചയ്തു:—“ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസത്തിെന്നതിരായ യാ
െതാരു പ്രസ്ഥാനവും പാടില്ല. ഫാസിസം മാത്രേമ ഇറ്റ
ലിയിൽ നിലനില്ക്കുവാൻ പാടുള്ളു.” സ്ക്കൂളുകളും നാടകശാ
ലകളും കച്ചവടസ്ഥലങ്ങളും എന്നുേവണ്ട, ഇറ്റലിയിെല
എല്ലാ െപാതുസ്ഥലങ്ങളും, ഫാസിസത്തിെന്റ പ്രചാര
േവലയ്ക്കുള്ള േകന്ദ്രങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഫാസിസത്തിെന്റ
എതിർശക്തികെള നാമാവേശഷമാക്കുവാൻേവണ്ടി
മുേസ്സാളിനി െചയ്ത കഠിനൈകയുകൾ േരാമാഞ്ചേത്താ
ടുകൂടിയല്ലാെത യാെതാരാൾക്കും വായിയ്ക്കുവാൻ സാധി
ക്കുകയില്ല. ധനികനും ദരിദ്രനും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച
െയ കുറയ്ക്കുകയും വർഗ്ഗമത്സരത്തിൽനിന്ന് രാഷ്ട്രെത്ത
രക്ഷിയ്ക്കുകയുമാണ് ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ ഉേദ്ദ
ശ്യെമന്നു ഫാസിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർ ഉദ്േഘാഷിയ്ക്കാറു
ണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, വാസ്തവത്തിൽ, ഇെതല്ലാം ഉള്ളു
െപാള്ളയായ വാക്കുകൾ മാത്രമാെണന്നു െതളിയുവാൻ
അധികകാലം േവണ്ടിവന്നില്ല. ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണം സ്ഥാ
പിച്ചിട്ടുള്ളതു ദരിദ്രന്മാരായ അേനകായിരം െതാഴിലാ
ളികളുെട ശവത്തിേന്മലും നിരപരാധികെള അേനകം
സ്ത്രീകളുെട ദീർഘശ്വാസത്തിേന്മലുമാെണന്നു ചരിത്രവി
ദ്യാർത്ഥികൾക്കു നല്ലേപാെല അറിയാം.
ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ആധിപത്യം സ്ഥാ
പിയ്ക്കുവാൻ ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ േവണ്ടിവന്നു. പേക്ഷ,
ജർമ്മനിയിൽ ഫാസിസത്തിെന്റ മെറ്റാരു രൂപമായ
നാസിഭരണം അല്പം മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് സ്ഥാ
പിയ്ക്കെപ്പടുകയുണ്ടായത്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഇറ്റ
ലി തയ്യാറാക്കിയ മാതൃകാഫാസിസെത്ത നാസിസം
എന്ന േപരിൽ ഇറക്കുമതി െചയ്യുക മാത്രേമ ജർമ്മനി
യ്ക്കു േവണ്ടിവന്നുള്ളു. പേക്ഷ, മർദ്ദനത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ
രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും, ഒരു േപാെലയാണ്. ഹിറ്റ്ലർ ഭരണം
കുറച്ചു മാസംെകാണ്ടു കാട്ടിക്കൂട്ടിയ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ മനു
ഷ്യത്വെത്ത സ്തംഭിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ഹിറ്റ്ലരു
െട വലത്തു ൈകയായ േഗാറിങ്ങിെന്റ ഈ വാക്കുകൾ
ഇവിെട സ്മർത്തവ്യമാണു:—“നാസിസത്തിന്നു വിേരാധി
യായ ഒെരാറ്റ വ്യക്തിെയങ്കിലും ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുേന്നടേത്താ
ളം കാലം എനിയ്ക്കു യാെതാരു സമാധാനവുമുണ്ടാവുക
യില്ല.”

















4 ഫാസിസത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
ഫാസിസത്തിന്നു ഉറപ്പുള്ള രണ്ടു ആധാരസ്തംഭങ്ങളുണ്ട്.
ഒന്ന് േദശീയത (Nationalism); മേറ്റത് രാഷ്ട്രീയാദർ
ശസിദ്ധാന്തം (Political Idealism). ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ
ആദർശവാദസിദ്ധാന്തം യാെതാരാദർശവുമില്ലാത്ത
ഒരു സിദ്ധാന്തമാെണന്നു േബാധ്യെപ്പടുവാൻ അധിക
െമാന്നും ആേലാചിച്ചു േനാേക്കണ്ടതില്ല. ഈ സിദ്ധാന്ത
പ്രകാരം രാഷ്ട്രം സമ്പൂർണ്ണശക്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപന
മാണ്. രാഷ്ട്രം വ്യക്തികൾക്കു േവണ്ടിയല്ല; വ്യക്തികൾ
രാഷ്ട്രത്തിന്നുേവണ്ടിയാണ് ജീവിേയ്ക്കണ്ടത്. രാഷ്ട്രത്തിനു
േവണ്ടി വ്യക്തികൾ ഏതു സമയത്തും എന്തു ത്യാഗവും
െചയ്യുവാൻ സന്നദ്ധരായിരിയ്ക്കണം. ഇറ്റലിയിെല ‘മി
നിസ്റ്റർ ഓഫ് ജസ്റ്റീസ്’ ആയ ആൽഫ്രേഡാ േറാേക്കാ
പറയുന്നതു േനാക്കുക:“ഫാസിസത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം സമുദായവാദമാണ്; വ്യക്തി
കൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ്. ഫാസിസ

ത്തിെന്റ ജീവൻ കിടക്കുന്നതു അതിനു വ്യക്തികെള സാ
മുദായിേകാേദ്ദശ്യത്തിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങളാക്കുവാൻ
സാധിയ്ക്കുന്നുെവന്നതിലാണ്.”

ഫാസിസെത്തപ്പറ്റി പഠിയ്ക്കുവാെനാരുങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രീയവി
ദ്യാർത്ഥിയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ആദ്യമായി പതിയുക ഈ പു
തിയ സിദ്ധാന്തത്തിലടങ്ങിയ അതിരു കവിഞ്ഞ േദശീ
യതയാണ്. ഘ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിന്നുേശഷം പാശ്ചാത്യെന്റ
മതം ഏതാണ്ട് േദശീയതയായിത്തീർന്നിട്ടുെണ്ടന്നു പറ
ഞ്ഞാൽ െതറ്റില്ല. 1914-ൽ തുടങ്ങിയ ഭയങ്കരമായ നര
കക്കുഴിയിേലയ്ക്കു ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുന്തിയതു വി
ഭിന്നരാജ്യങ്ങളുെട അനാശാസ്യമായ േദശീയതയാെണ
ന്ന് ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികേളാടു പറേയണ്ടതില്ല. യുദ്ധകാ
ലത്തു െപെട്ടന്നു മൂർദ്ധന്യസ്ഥിതിയിെലത്തിയ േദശീയ
തെയ എല്ലാ സമയത്തും ആളിക്കത്തിയ്ക്കുകയാണ് ഫാ
സിസത്തിെന്റ പ്രവൃത്തി. േസാഷ്യലിസ്റ്റ്കാർക്കും, കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ്കാർക്കും, ജൂതന്മാർക്കും േദശീയേബാധമിെല്ലന്ന
കാരണം പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് ഫാസിസ്റ്റ്കാർ അവെര
നിർദ്ദയം േവട്ടയാടി നശിപ്പിയ്ക്കുവാൻ മുതിർന്നത്.
സർവ്വരാജ്യൈമത്രിയിൽ ഫാസിസത്തിന്നു വിശ്വാസമി
ല്ല. രാജ്യത്തിെന്റ േക്ഷമത്തിന്നു യുദ്ധം ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത
താെണന്നു ഹിറ്റ്ലറും മുേസ്സാളിനിയും ഒരുേപാെല ഉറ
പ്പിച്ചു പറയുന്നു. “യുേദ്ധാേദ്ദശ്യം അടങ്ങാത്ത സന്ധി വി
ഡ്ഢിത്തവും ഉപേയാഗശൂന്യവുമാെണ”ന്നാണ് ഹിറ്റ്ലർ
“My Struggle” എന്ന തെന്റ ആത്മകഥയിൽ ഉദ്േഘാ
ഷിയ്ക്കുന്നത്. “സമാധാനം, തികഞ്ഞ വിഡ്ഢിത്തം മാത്ര
മാണ്. പേക്ഷ, ചിലേപ്പാൾ അതു യുദ്ധത്തിന്നിടയിലു
ള്ള െചറിെയാരു വിശ്രമമായിരിയ്ക്കും” എന്നു മുേസ്സാളിനി
യും പറയുന്നു. മുേസ്സാളിനിയുെട ഒരു അടുത്ത േസ്നഹി
തനും പ്രസിദ്ധ ഫാസിസ്റ്റ് േനതാവുമായ േമരി യുകാർ
ലി പറയുകയാണ്: “യുദ്ധത്തിൽനിന്നാണ് ഫാസിസം
ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഫാസിസത്തിെന്റ നിലനില്പിന്നു യുദ്ധം
അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു മഹായുദ്ധം കൂടാെത നമ്മുെട
രാജ്യത്തിന്നു ഒരിക്കലും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാവുകയില്ല.”
ഫാസിസം േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ഒരു വകേഭദം മാ
ത്രമാെണന്നു ചിലർ അഭിപ്രായെപ്പടാറുണ്ട്. ഇതിലും
വലിെയാരു െതറ്റിദ്ധാരണ കാണുവാൻ പ്രയാസമാ
ണ്. േജാൺ സ്റ്റ്േറേച്ച പ്രസ്താവിച്ചതുേപാെല, “ഫാസി
സ്റ്റ് േസാഷ്യലിസം സാമ്രാജ്യവാദമല്ലാെത മെറ്റാന്നു
മല്ല.” [2] മറ്റു രാജ്യങ്ങെള കീഴടക്കി െവയ്ക്കുകെയന്നതു
ഫാസിസത്തിെന്റ ഒരനിവാര്യ ഫലമാണ്. മുെസ്സളിനി
പറയുന്നതു േനാക്കുക:“നമ്മൾ നാലുേകാടിയുണ്ട്. ബഹുമാനെപ്പട്ടതും പേക്ഷ,
ഇടുങ്ങിയതുമായ നമ്മുെട െകാച്ചു രാജ്യത്തിൽ ഒതുങ്ങി
ക്കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ നമ്മൾ നിർബ്ബദ്ധരായിത്തീർന്നിരിയ്ക്ക
യാണ്. ഇറ്റലിയുേടതിേനക്കാൾ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ
രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുെട ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്. അവയിൽ ചില രാ
ജ്യങ്ങൾ നമ്മുെട ഇറ്റലിയുെട ഇരട്ടിവലുപ്പമുള്ളവയാ
ണ്. അതിനാൽ ഇറ്റലിയുെട രാജ്യാതിർത്തികെള വി
സ്തൃതമാേക്കണ്ടതു നമ്മുെട ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കർത്തവ്യ
മായിത്തീർന്നിരിയ്ക്കുന്നു.” “ജീവിതത്തിെന്റ ശാശ്വത നി
യമമാണ് സാമ്രാജ്യവാദം” എന്നു മുേസ്സാളിനിതെന്ന
മെറ്റാരവസരത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും പറ
ഞ്ഞതിൽനിന്നു ഇറ്റലിയും അബിസീനിയയും തമ്മിൽ
നടന്ന യുദ്ധത്തിെന്റ ഒരു പ്രധാന കാരണം വായന
ക്കാർക്കു ഊഹിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കുന്നതാണ്.

സ്വാകാര്യസ്വത്തു നിലനിർത്തുകയാണ് ഫാസിസത്തി
െന്റ മെറ്റാരുേദ്ദശ്യം. സ്വകാര്യസ്വത്തുടമെയ നശിപ്പിയ്ക്കു
വാൻ പ്രേക്ഷാഭം കൂട്ടുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ്കാേരയും െതാ
ഴിലാളിസ്ഥാപനങ്ങേളയും നിർദ്ദയം നശിപ്പിയ്ക്കുകയും
അത്തരം പ്രേക്ഷാഭകന്മാരുമായി ഒരിയ്ക്കലും സന്ധി െച
യ്യാതിരിയ്ക്കുകയുമാണ് അതിന്നുള്ള വഴി. െതാഴിൽമുട
ക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി വർഗ്ഗമത്സരത്തിെന്റ പ്രദർശനങ്ങെള
ല്ലാം ഇറ്റലിയിൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അെതല്ലാം മു
േസ്സാളിനി ബലം പ്രേയാഗിച്ചമർത്തുന്നു. ബലപ്രേയാഗ
ത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിന്ന് അതിരറ്റ വിശ്വാസമുണ്ട്. അേദ്ദ
ഹം ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങിെന പറയുകയുണ്ടായി:”സമുദായത്തിെന്റ ആേരാഗ്യത്തിന്നു ബലപ്രേയാഗം
അത്യാവശ്യമാണ്. ശക്തിയുെട ഉപേയാഗം സദാചാ
രത്തിന്നു വിരുദ്ധമാെണന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ട്. അതു
ശരിയല്ല. നാല്പെത്തട്ടു മണിക്കൂർ േനരെത്ത ബലപ്ര
േയാഗംെകാണ്ടു നാല്പെത്തട്ടു െകാല്ലെത്ത പ്രചാരേവല
കൾെകാണ്ടും പ്രസംഗങ്ങൾെകാണ്ടും േനടാൻ കഴിയാ
ത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.”
രാഷ്ട്രത്തിെന്റ മുഴുവൻ അധികാരവും സർവ്വാധിപതിയി
ലാണ് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത്. െപാതുതിരെഞ്ഞടുപ്പുകൾ
േവാട്ടധികാരവും മറ്റും നാമാവേശഷമായിത്തീർന്നിരി
യ്ക്കുന്നു. മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് യാെതാരുത്തരവാദിത്വവുമില്ല. സർ
വ്വാധിപതി പറയുന്നെതല്ലാം ശരിെവയ്ക്കുക മാത്രമാണ്
മന്ത്രിസഭയുെട ഉേദ്ദശ്യം.
േസാഷ്യലിസെത്തേപ്പാെലതെന്ന ഫാസിസവും പ്രജാ
തന്ത്രവാദത്തിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, േസാഷ്യലി
സത്തിെല സർവ്വാധിപത്യവും ഫാസിസത്തിെല സർ
വാധിപത്യവും ഒരു േപാെലയാെണന്നു െതറ്റിദ്ധരിയ്ക്കരു
ത്. ആദ്യേത്തത് സർവ്വാധിപത്യേമാ, വർഗ്ഗമത്സരേമാ
ഇല്ലാത്ത ഒരു ആകർഷകമായ സമുദായത്തിെന്റ നാ
ന്ദി മാത്രമാണ്. രണ്ടാമേത്തതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം ജനങ്ങെള
എെന്നന്നും സർവ്വാധിപത്യത്തിൻകീഴിൽ അടക്കിഭരി
ക്കുകയാണ്.
അന്ധമായ അനുസരണമാണ് ഫാസിസത്തിെന്റ മെറ്റാ
രു പ്രധാനമായ സിദ്ധാന്തം. ആവശ്യമുള്ളേപ്പാൾ, ഫാ
സിസ്റ്റ്വിപ്ലവത്തിന്നുേവണ്ടി തെന്റ രക്തം അർപ്പിച്ചുെകാ
ള്ളാെമന്ന് ഓേരാ പടയാളിയും സത്യം െചയ്യണം. [3]
പടയാളികൾ അനിവാര്യമായി അനുഷ്ഠിേയ്ക്കണ്ട പത്തു
കല്പനകൾ ഇവ്െട ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതു രസാവഹമായിരിയ്ക്കു
െമന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു:(1) ഫാസിസ്റ്റ് എേപ്പാഴും ഒരു പടയാളിയാെണേന്നാർ
മ്മെവയ്ക്കുക. അവൻ ഒരിയ്ക്കലും ശാശ്വതമായ സന്ധി
യിലും സമാധാനത്തിലും വിശ്വസിയ്ക്കുകയില്ല.
(2) നിെന്ന അറസ്റ്റു െചയ്തു െജയിലിൽ െവയ്ക്കുകയാെണ

ങ്കിൽ അതു നിെന്റ ഗുണത്തിന്നുേവണ്ടിയാെണന്നു
ധരിയ്ക്കും.

(3) മുേസ്സാളിനിയുെട പുതു കല്പനയും രാജ്യേസവയാ
െണന്നു മനസ്സിലാക്കുക.
(4) എല്ലാ ഫാസിസ്റ്റുകളും നിെന്റ സേഹാദരന്മാരാണ്
(എല്ലാ മനുഷ്യരും അല്ല!—െക. ദാ.) എന്തുെകാ
െണ്ടന്നാൽ, നിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾ തെന്നയാണു
അവർക്കും ഉള്ളത്.
(5) നിനക്കു വാളും േതാക്കും തന്നിട്ടുള്ളത് എേപ്പാഴും യു
ദ്ധത്തിെന്നാരുങ്ങിയിരിയ്ക്കുവാൻ േവണ്ടിയാണ്.
(6) കുറഞ്ഞ ശമ്പളേമ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നു നീ ഒരിയ്ക്കലും
ആേക്ഷപിയ്ക്കരുത്.
(7) ൈസന്യഭരണത്തിെന്റ ജീവൻ അന്ധമായ ആജ്ഞാ
പാലനമാണ്.
(8) മുേസ്സാളിനി പറയുന്നെതല്ലാം ശരിയാണ്.
(9) കല്പന ലംഘിയ്ക്കുന്ന പടയാളിയ്ക്കു െവടിയുണ്ടയല്ലാെത
മറ്റു യാെതാരു പ്രായശ്ചിത്തവുമില്ല.
(10) ഈശ്വരാ! ഡൂേച്ച മുേസ്സാളിനി ചിരഞ്ജീവിയായി ഭവി
യ്ക്കെട്ട.

ഇനി ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കു സ്ഥാനെമ
ന്താെണന്നു േനാക്കാം.
മറ്റു മിക്ക രാജ്യങ്ങളിേലയും സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർക്കു
ള്ളത്രതെന്ന അധികാരങ്ങൾ ലഭിയ്ക്കുവാൻ േവണ്ടി പ്ര
േക്ഷാഭങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണ്. പാരതന്ത്ര്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന
ഇന്ത്യയിൽേപാലും സ്ത്രീകൾ ഉണർന്നുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു.
പേക്ഷ, ഫാസിസ്റ്റുഭരണവും നാസിഭരണവും സ്ത്രീകെള
ബലാൽക്കാരമായി അടിമത്തത്തിൽത്തെന്ന പിടി
ച്ചുനിർത്തുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. പുരുഷന്മാർക്കുള്ള വി
ദ്യാഭ്യാസം സ്ത്രീകൾക്കാവശ്യമിെല്ലന്നാണു ഹിറ്റ്ലരുെട
അഭിപ്രായം. അേദ്ദഹം പറയുകയാണ്: “മാതൃത്വെത്ത
ശരിയ്ക്കുെകാണ്ടുനടത്തുവാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രേമ
സ്ത്രീകൾക്കാവശ്യമുള്ളു.” [4] സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിന്നു
േവണ്ടി പുരുഷന്മാേരാെടാപ്പം േതാേളാടുേതാൾ േചർന്നു
കാരാഗൃഹത്തിേലയ്ക്കുേപായ ഭാരതീയസ്ത്രീകൾക്കു നാ
സിസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ പ്രചരണമന്ത്രിയായ േഗാെബൽ
സിെന്റ ഈ വാക്കുകൾ അത്ഭുതേത്താടുകൂടിയല്ലാെത
വായിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുകയില്ല:“സുന്ദരികളായിരിയ്ക്കുകയും കുട്ടികെള പ്രസവിയ്ക്കുകയുമാ
ണ് സ്ത്രീകളുെട കർത്തവ്യം. ആൺപക്ഷിെയ തൃപ്തിെപ്പ

ടുത്തുവാൻേവണ്ടി അലങ്കാരങ്ങളണിയുകയും മുട്ടയിടു
കയുമാണേല്ലാ െപൺപക്ഷിയുെട പ്രവൃത്തി. അതിന്നു
പകരമായി ആൺപക്ഷി ഭക്ഷണം സമ്പാദിച്ചുെകാ
ണ്ടുവരികയും ശത്രുക്കേളാടു യുദ്ധംെചയ്തു കുടുംബെത്ത
രക്ഷിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.”

ഇങ്ങിെന ഉദ്ധരിയ്ക്കണെമങ്കിൽ, മുേസ്സാളിനിയുേടയും
ഹിറ്റ്ലരുേടയും അേനകം പ്രസംഗങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്.
പേക്ഷ, ഈ െചറുേലഖനത്തിൽ അതിെന്നാരുങ്ങുന്ന
തു കുറച്ചു സാഹസമായിരിയ്ക്കും.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഫാസിസംെകാണ്ടു േലാകത്തിന്നു
പല അനർത്ഥങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തുതെന്നയായാ
ലും ശരി, േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാേരയും മറ്റു വിപ്ലവകാരികേള
യും ഉന്മൂലനാശം െചയ്യണെമന്നാണു മുേസ്സാളിനിയും
ഹിറ്റ്ലറും തീർച്ചയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പേക്ഷ, ഈ മർദ്ദന
നയം എത്രകാലം തുടർന്നുെകാണ്ടുേപാകാൻ സാധി
യ്ക്കുെമന്നറിയുവാൻ േലാകം ഉൽക്കണ്ഠേയാെട േനാക്കി
െക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. സുപ്രസിദ്ധ ധനശാസ്ത്രജ്ഞ
നായ േജാൺ സ്റ്റാേച്ച അഭിപ്രായെപ്പട്ടതുേപാെല, “ഫാ
സിസം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ആത്മരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒടുവി
ലെത്ത പ്രയത്നമാണ്. ഫാസിസം േതാറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ
പിെന്ന മുതലാളിത്തെത്ത സംരക്ഷിയ്ക്കുവാൻ മറ്റു യാ
െതാരുശക്തിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല.”
2. Menace of Fascism by John Strachey.
3. Individualism and socialism by Kirly Page.
4. My Struggle by Herr Hitler

















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

















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

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

യില്ല

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

ക്ക്

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

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
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