
“ജനസഞ്ചയ”ത്തിെന്റ
മാന്ത്രികാഖ്യാനങ്ങൾ

െക.വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ



“ജനസഞ്ചയ”ത്തിെന്റ മാന്ത്രികാഖ്യാനങ്ങൾ
െക.വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ
(മലയാളം: പ്രതികരണ േലഖനം)

© 2021, K. Vinod Chandran

The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.

The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Non-
commercial ShareAlike license for free download
and usage.

Cover: Illustration for G. de Maupassant’s story
“The Piece of String”, a painting by Ch. Morel. The
image is taken from Wikimedia Commons and is
gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Ficelle.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Ficelle.jpg
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


‘ജനസഞ്ചയ’ത്തിെന്റ
മാന്ത്രികാഖ്യാനങ്ങൾ

ജയപ്രകാശ്
നാരായണൻ

ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെലെയന്നല്ല
േലാകചരിത്രത്തിെലത്തെന്ന
അഭൂതപൂർവ്വമായ സംഭവം
എന്നു് കരുതാവുന്ന കർഷക
പ്രേക്ഷാഭെത്ത വിലയിരുത്തു�
വാൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ
മുൻധാരണകേളാ ഗ്രന്ഥവ്യുൽ�
പ്പത്തിേയാ തത്വജ്ഞാനേമാ
നെമ്മ സഹായിക്കിെല്ലന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണു് ബി.
രാജീവെന്റ ‘രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ പ്ര�
ഭാത േഭരി’ എന്ന േലഖനം (സായാഹ്ന, 2021). മാ�
ത്രമല്ല ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബുദ്ധിജീവികളുെട
േടാൾക്കിറ്റുകൾ, നമ്മുെട ഗതി തടയുന്ന ബാരിേക്ക�
ഡുകേളാ വഴി െതറ്റിക്കുന്ന ദിശാ സൂചികേളാ ആയി
മാറാെമന്നും അതു് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കർഷക സമരെത്ത അതിവിേശഷണങ്ങൾ െകാ�
ണ്ടു് കീർത്തനം െചയ്യുന്ന ഈ േലഖനം ഫലത്തിൽ
അതിെന ലഘൂകരിക്കുകയും അതിെന്റ സംഭവമാ�
നെത്ത ന്യൂനീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ബൗദ്ധികാഭ്യാ�
സമായി മാറുന്നു എന്നതാണു് േഖദകരമായ വസ്തുത.
ഈ മഹാപ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റ അനന്യതെയ, നവന�
വീനതെയ, വിപ്ലവകരമായ അന്തർബലതന്ത്രെത്ത,
ഉന്മീലനം െചയ്യുന്നതിൽ േലഖനം പരാജയെപ്പടു�
ന്നു. ‘ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തിെനാരാമുഖം’ എന്ന കുറി�
മാനേത്താെട പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന, ‘പുതിയ രാഷ്ട്രീയ
വിപ്ലവത്തിെന്റ മാനിെഫേസ്റ്റാ’ എന്നു് േഡാക്ടർ
ആസാദ് വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന, ഈ പ്രബന്ധം രാഷ്ട്രീ�
യെത്ത സംബന്ധിച്ച ചില േമാഹചിന്തകെള പ്ര�
േക്ഷപണം െചയ്യുന്ന ഒരു ബൃഹദാഖ്യാന സമുച്ചയം
മാത്രമായി ഒടുങ്ങുന്നു എന്നതാണു് സത്യം.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ഒരുതുടർ
പദ്ധതിേയാ?

ബിപൻ ചന്ദ്ര

രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം
എന്ന നാമകരണം തെന്ന
പരിേശാധിക്കുക. ബ്രിട്ടീഷ്
സാമ്രാജ്യത്തിെനതിെര നട�
ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ
തുടർച്ച എന്ന അർത്ഥത്തി�
ലാണു് ഈ നാമം ഉപേയാ�
ഗിക്കുന്നതു്. അടിയന്തിരാവ�

സ്ഥെയ്ക്കതിെര ജയപ്രകാശ് നാരായണെന്റ േന�
തൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രേക്ഷാഭെത്ത രണ്ടാം സ്വാ�
തന്ത്ര്യ സമരം എന്നാണു് അന്നു് വ്യാപകമായി വി�
ളിച്ചു വന്നതു്. ഫലത്തിൽ ഈ പദം ഒരു ക്ലിേഷ�
യായി മാറിയതു് െകാണ്ടും, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തി�
െന്റ ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങളുെട തുടർച്ചയായി മാത്രം
കർഷക പ്രേക്ഷാഭെത്ത അതു് സ്ഥാനെപ്പടുത്തു�
െമന്നതു് െകാണ്ടും, അങ്ങെന ഈ പ്രേക്ഷാഭത്തി�
െന്റ അന്തർവ്യത്യസ്ഥതെയയും, അന്യാദൃശത്വെത്ത�
യും ഈ നാമകരണം ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തും എന്നു്
കരുതുകെകാണ്ടും രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം എന്ന�
ല്ല നവസ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നാണു് ഈ സമര�
െത്ത വിളിേക്കണ്ടെതന്നും രാജീവെന്റ േലഖനെത്ത
േനരിട്ടു് സ്പർശിക്കാെത തെന്ന മെറ്റാരു കുറിപ്പിൽ �
ഞാെനഴുതുകയുണ്ടായി.

എന്നാൽ ഇപ്പറഞ്ഞതിേനക്കാൾ ഗുരുതരമായ പ്ര�
ശ്നം ഈ നാമകരണത്തിൽ, ഈ സാമ്യെപ്പടുത്ത�
ലിൽ, അന്തർഭവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് സൂക്ഷ്മ വായനയിൽ
നമുക്കു് െവളിെപ്പടും. ഈ രണ്ടു് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര�
ങ്ങൾക്കും രാജീവൻ നൽകുന്ന നിർവ്വചനം അവ
രണ്ടിെന്റയും അനന്യതെയ, സംഭവത്വെത്ത, വാസ്ത�
വത്തിൽ നിഹനിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്.

രാമചന്ദ്ര ഗുഹ

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരെത്ത രാജീ�
വൻ നിർവ്വചിക്കുന്നതിങ്ങെന�
യാണു്: ‘ഗ്രാമീണ കർഷക�
രുെടയും ൈകേവലക്കാരു�
െടയും സ്വാതന്ത്ര്യവാഞ്ചെയ
ഏെറ്റടുത്തു് െകാണ്ടു് (ബ്രിട്ടീ�
ഷ് േകാളനി വാഴ്ചെയ്ക്കതിേര)
ഇന്ത്യൻ മുതലാളിവർഗ്ഗം േനതൃത്വം െകാടുത്ത സമ�
രം’. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ ജനകീയ
സ്വഭാവവും, അതിെന്റ ചരിത്രപരവും രാഷ്ട്രീയപരവു�
മായ അന്തർബ്ബലങ്ങളും അതിെന മുേന്നാട്ടു് നയി�
ച്ച ആശയമൂല്യ ഊർജ്ജ പ്രവാഹിനികളും സംഭ�
വവിതാനങ്ങളും ഒറ്റയടിക്കു് നിരാകരിക്കെപ്പടുക�
യാണു് ഈ യാന്ത്രിക നിർവ്വചനത്തിൽ. കർഷ�
കർ, ൈകേവലക്കാർ, െതാഴിലാളികൾ, മുതലാളി�
കൾ, െതാഴിൽരഹിതർ, അഭിഭാഷകർ, ഭിഷഗ്വര�
ന്മാർ, അദ്ധ്യാപകർ, വിദ്യാർഥികൾ, സ്ത്രീകൾ, യു�
വാക്കൾ, ബാലന്മാർ, വൃദ്ധർ, ആദിവാസികൾ, ദളി�
തർ, അവർണ്ണർ, സവർണ്ണർ, എന്നിങ്ങെന ഇന്ത്യൻ
സമൂഹത്തിെന്റ അടിത്തട്ടിലും േമൽത്തട്ടിലുമുള്ള
നിരവധി ധാരകൾ, വിഭാഗങ്ങൾ, ഒന്നിച്ചും മൽ�
സരിച്ചും പെങ്കടുത്ത ഒരു ജനകീയ മഹാ പ്രസ്ഥാ�
നമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന
വസ്തുത ബിപൻ ചന്ദ്ര, രാമചന്ദ്ര ഗുഹ തുടങ്ങി പ്ര�
ഗൽഭരായ നിരവധി ചരിത്രകാരന്മാരും സാമൂഹ്യ
ശാസ്ത്രജ്ഞരും അത്യുജ്ജ്വലമാം വിധം േരഖെപ്പടു�
ത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നിച്ചും പരസ്പരം മൽസരിച്ചും, ഇണ�
ങ്ങിയും പിണങ്ങിയും, മുേന്നാട്ടു് േപായ ഈ സമര
പ്രസ്ഥാനത്തിലൂെടയാണു് ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾ
ഒരു ‘ജനത’യായിത്തീരുന്നതു് (െദല്യൂസിയൻ വിവ�
ക്ഷകളിൽ). ഇന്ത്യക്കാരുെട ഈ ജനതയായിത്തീ�
രലാണു് (becoming people) സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തി�
െന്റ സംഭവത്വം എന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഗാന്ധിയും മാർക്സുംഅംേബദ്ക്കറും:
മാന്ത്രികസംേശ്ലഷണങ്ങൾ
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങെള, ‘സംഭവങ്ങെള’ന്നതിേന�
ക്കാൾ തുടർപദ്ധതികളായി അവതരിപ്പിക്കുവാനു�
ള്ള ശ്രമത്തിെന്റ ഭാഗമായാവണം സ്വാതന്ത്ര്യസമ�
രെത്തയും കർഷക സമരെത്തയും ഒേര േപാെല
ന്യൂനീകരിക്കുന്ന നിർവ്വചനങ്ങൾ േലഖകൻ ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നതു്. ഇതിനു േവണ്ടി, പഴയ കമ്യൂണി�
സ്റ്റുകാർ നിരന്തരം ആവർത്തിച്ചിരുന്നതും പിൽ�
ക്കാലെത്ത വിേവകികളായ കമ്യൂണിസ്റ്റു ആശയ�
കാരന്മാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുമായ ആ പഴയ യാ�
ന്ത്രികവും വരട്ടുവാദപരവുമായ കാഴ്ചപ്പാടു് െപാടിത�
ട്ടിെയടുക്കുന്നു, െദല്യൂസിെന്റയും, ഫൂേക്കായുെടയും
െനഗ്രിയുെടയും വിമർശനാത്മക തത്വചിന്തയുെട പ്ര�
േണതാവായി അറിയെപ്പടുന്ന രാജീവൻ. ഇന്ത്യൻ
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒരു ബൂർഷ്വാ വിപ്ലവമായിരു�
ന്നുെവന്ന പഴയ യാന്ത്രിക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സങ്കല്പ�
െത്ത, ഗാന്ധിയുെട പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന സങ്ക�
ല്പവുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന സാഹസിക പ്രക്രിയയി�
ലൂെടയാണു് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സിദ്ധാന്ത�
െത്ത രാജീവൻ സമർത്ഥനം െചയ്യുന്നതു് എന്നതും
ശ്രേദ്ധയമാണു്.

ഫൂേക്കാ

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തി�
െന്റ മുഖ്യധാരകളിൽ നിന്നു്
അകലം പാലിക്കുകയും, പ്ര�
തിസന്ധി നിമിഷങ്ങളിൽ ബ്രി�
ട്ടീഷുകാർെക്കാപ്പം നിൽക്കുക�
യും െചയ്ത ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണി�
സ്റ്റുകാരുെട വികല ‘സ്വാത�
ന്ത്ര്യ സമര’ സങ്കല്പമാണു് രാ�

ജീവൻ ഇവിെട കൂട്ടു പിടിക്കുന്നെതന്നതു് രസാവഹ�
മെത്ര. ഇന്ത്യയിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട യാന്ത്രിക�
വും ൈവരുദ്ധ്യാത്മകവുമായ ചരിത്രപദ്ധതിെയയും,
ഗാന്ധിയുെട പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പദ്ധതിെയയും, മാർ�
ക്സിയൻ ചരിത്രഭൗതികതെയയും, ഗാന്ധിയൻ ൈന�
തികതെയയും, ഒറ്റയടിക്കു് കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയാണു്
ഇവിെട. ചരിത്രപ്രക്രിയകെള േഷാർട്ട് സർക്യൂട്ട് െച�
യ്തുെകാണ്ടു് ഗാന്ധിയൻ രാഷ്ട്രീയവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാ�
ഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള സർവ്വ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും മാന്ത്രി�
കമായി മായ്ച്ചു കളയുന്നു ഈ സംേശ്ലഷണ ൈവ�
ഭവം. അങ്ങെന ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ
അപൂർണ്ണമായിേപ്പാെയന്നു് കരുതെപ്പടുന്ന കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് പദ്ധതിയും ഗാന്ധിയൻ പദ്ധതിയും അംേബ�
ദ്ക്കറുെട ൈമത്രീപദ്ധതിയും പൂർത്തീകരിക്കുവാനു�
ള്ള ആസൂത്രിത പരിപാടിയാണു് കാർഷിക സമരം
എന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. അതായതു് ഗാ�
ന്ധിയുെടയും മാർക്സിെന്റയും അംേബദ്ക്കറുെടയും
സ്വപ്നപരിപാടികെള പൂർത്തീകരിക്കലാണു് കർഷ�
കസമരത്തിെന്റ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. സമഗ്ര സ്വാ�
തന്ത്ര്യം എന്ന വംശീയമായ സ്വപ്നത്തിെന്റ ആവി�
ഷ്ക്കാരം കർഷക സമരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്ന
കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ അതു് ആസൂ�
ത്രിതമായ ഒരു പദ്ധതിയുെടയും ഭാഗമെല്ലന്നും സമ�
രത്തിെന്റ സംഭവമാനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതാെണ�
ന്നുമേത്ര ഈ േലഖകൻ കരുതുന്നതു്.

അേന്താണിേയാ ഗ്രാംഷിയും െനഗ്രി-
ഹാർട്ടും: മാന്ത്രികാഖ്യാനങ്ങൾ
ഈ മാസ്മരിക സംേശ്ലഷണങ്ങളിൽ നിന്നു് വളെര�
െപട്ടന്നു്, മെറ്റാരു മാന്ത്രികാഖ്യാനത്തിേലക്കു് േലഖ�
കൻ കുതിക്കുകയാണു്. ആേഗാളമൂലധന ‘സാമ്രാ�
ജ്യ’വാഴ്ചയും ‘കീഴാള ജനസഞ്ചയവും’ തമ്മിൽ േനർ�
ക്കു് േനർ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഇരുപെത്താന്നാം നൂറ്റാണ്ടി�
െല ‘ബദൽ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവ സമരമാണു് ’ പ്ര�
േമയം.

‘കീഴാള ജനസഞ്ചയം’ എന്ന പ്രേയാഗത്തിൽ രണ്ടു
കഥനങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കുന്നു: ഗ്രാംഷിയുെടയും െനഗ്രി�
യുെടയും വിപ്ലവകഥനങ്ങൾ. കർഷക സമരെത്ത�
യും, േലാകെമമ്പാടും വന്നുകഴിഞ്ഞതും വരാനിരി�
ക്കുന്നതുമായ സമരങ്ങെളയും ഈ ആഖ്യാന സമുച്ച�
യത്തിലൂെട ഒന്നിപ്പിക്കുേമ്പാൾ, അവയുെടെയല്ലാം
തെന്ന വ്യത്യസ്തതകളും ചരിത്രസവിേശഷതകളും
ബലികഴിക്കെപ്പടുകയേല്ല?

ഗ്രാംഷി

രണ്ടു് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര�
ങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധി�
പ്പിക്കെപ്പടുന്നതു് ‘സാമ്രാ�
ജ്യ’(ത്വ?)ത്തിെനതിേരയുള്ള
സമരം എന്ന നിലയ്ക്കാണു്.
ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ബ്രി�
ട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിെനതി�

േരെയങ്കിൽ കർഷക പ്രേക്ഷാഭം/രണ്ടാം സ്വാത�
ന്ത്ര്യ സമരം ആേഗാള മൂലധന ‘സാമ്രാജ്യ’ത്തിനും
അതിെന്റ ‘സാമന്തന്മാരായ’ പ്രതിേലാമ രാഷ്ട്രീയ
ശക്തികൾക്കുെമതിെരയേത്ര. ഗാന്ധിയുെട ഭാഷ�
യിൽ ഇതു് പരാവർത്തനം െചയ്യുന്നുമുണ്ടു് േലഖ�
കൻ: ‘പാർലെമന്ററി സ്വരാജിൽ നിന്നും കർഷ�
കരും ൈകേവലക്കാരും ദളിതരും സ്ത്രീകളുെമല്ലാം
അടങ്ങുന്ന പൂർണ്ണസ്വരാജിനു േവണ്ടിയുള്ള സമരം’
സ്ഥൂലവായനയിൽ ഈ സാമ്യ പ്രസ്താവങ്ങൾ നിർ�
േദ്ദാഷകരെമന്നു് േതാന്നാെമങ്കിലും സൂക്ഷ്മവിശകല�
നത്തിൽ പിഴവുകൾ വ്യക്തമാകും.

‘ആേഗാള മൂലധനസാമ്രാജ്യവും’ ‘സാ�
മന്തന്മാരും’
ഒന്നു് മാത്രം ഇവിെട സൂചിപ്പിക്കെട്ട. പഴയ ബ്രിട്ടീ�
ഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്ഥമായി കർഷക
പ്രേക്ഷാഭം ഇന്നു് േനരിടുന്നതു് ആേഗാള സാമ്രാജ്യ�
ത്വശക്തിെയ (‘സാമ്രാജ്യം’ എന്നു് െനഗ്രി) മാത്രമ�
ല്ല, അതിേനാടു് ചങ്ങാത്തം പുലർത്തുന്ന, ബ്രിട്ടീഷ്
സാമ്രാജ്യെത്തക്കാൾ ഭീഷണമായ, ഒരു ഫാസി�
സ്റ്റ് ഭരണസ്വരൂപെത്തയുമാണു്. ഭരണഘടനാപര�
മായ സർവ്വ പൗരാവകാശങ്ങളും നിേഷധിക്കുന്ന,
ഇലക്ടറൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉപേയാഗിച്ചു് പാർലെമന്ററി
ജനാധിപത്യെത്തത്തെന്ന അട്ടിമറിയ്ക്കുന്ന, സമഗ്രാ�
ധിപത്യവും ഫാസിസവും സന്ധിക്കുന്ന, ഒരു ൈപ�
ശാചിക ഭരണസ്വരൂപം. ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടെത്ത
െവറും ഒരു സാമന്ത ശക്തി എന്നു പറഞ്ഞു െകാ�
ണ്ടുള്ള ലഘൂകരണം ‘ഫാസിസത്തിേലക്കിനിയും
എത്തിേച്ചരാത്ത ഒരു സമഗ്രാധിപത്യം എന്നു് േമാ�
ദി ഭരണകൂടെത്ത നിർവ്വചിക്കുന്ന പ്രകാശ് കാരാ�
ട്ടിെന്റ ന്യൂനീകരണ ശ്രമെത്ത’ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
പാർലെമന്ററി സ്വരാജിെന തെന്ന തകർത്തു് െകാ�
ണ്ടു് ഭരണഘടനാസ്ഥാപനങ്ങെളയും മറികടന്നു
ഭരിക്കുന്ന ഒരു ‘അപവാദ’ഭരണകൂടമാണു് (State
of exception) േമാദി ഭരണകൂടെമന്നും, സ്വാതന്ത്ര്യ
സമരത്തിൽ േനടിെയടുത്ത ജനാധിപത്യ സംവി�
ധാനങ്ങൾ എല്ലാം തെന്ന ധ്വംസിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നുമുള്ള വർത്തമാന യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിെട വി�
സ്മരിക്കെപ്പടുന്നു. 2014-ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന
േമാദി ഗവെണ്മന്റിൽ ‘ആേഗാള-േകാർപ്പേററ്റ് മൂല�
ധന സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ ശക്തികളും ഇന്ത്യൻ നവ
ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളും’ ഒത്തു േചരുന്നതാ�
യി ഈ േലഖനത്തിൽ തെന്ന മെറ്റാരിടത്തു് രാ�
ജീവൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ െനഗ്രിയുെട
സാമ്രാജ്യബൃഹദാഖ്യാനെത്ത പിന്തുടർന്നു െകാണ്ടു്
ആേഗാള ‘സാമ്രാജ്യ’വാഴ്ചയ്ക്കു് (Empire) ഊന്നൽ�
െകാടുക്കുകയും അതിെന്റ സാമന്തപദവി മാത്രം
ചാർത്തിെക്കാടുത്തു് െകാണ്ടു് േമാദി ഗവെണ്മന്റിെന്റ
േകാർപ്പേററ്റ് സൗഹൃദ-ഫാസിസ്റ്റ് സ്വരൂപെത്ത മയ�
െപ്പടുത്തിെയടുക്കുകയുമാണു് രാജീവൻ ഇവിെട.

കർഷകകർത്തൃത്വേമാ? ജനസഞ്ചയ
കർത്തൃത്വേമാ?

െനഗ്രി

സമരത്തിേലർെപ്പടുന്ന കൃഷി�
ക്കാെര–അതിൽ എല്ലാത്തട്ടി�
ലുള്ള കൃഷിക്കാരും െപടും—
‘കീഴാളർ’ അെല്ലങ്കിൽ ‘ജന�
സഞ്ചയം’, എന്ന സന്ദിഗ്ധ
സംജ്ഞകൾ െകാണ്ടു് സാമാ�
ന്യവൽക്കരിക്കുന്നതു് അനുചി�
തമേല്ല? െകാേറാണ ഉയർ�
ത്തുന്ന ബേയാഭീകരതയുെടയും ഭരണകൂട ഭീകരത�
യുെടയും സന്ദർഭത്തിൽ, എല്ലാ പ്രതിേരാധങ്ങളും
അടിെച്ചാതുക്കെപ്പട്ട ഈ നീചസന്ധിയിൽ, മുഖ്യ�
മായും കൃഷിക്കാർ മാത്രമാണു് ജനാധിപത്യ രക്ഷ�
യ്ക്കായി മുേന്നാട്ടു് വന്നെതന്നും അവരാണു് സമരത്തി�
െന്റ പ്രാണശക്തിെയന്നും ഇരിെക്ക, ഈ പ്രേക്ഷാ�
ഭത്തിെന്റ കർത്തൃസ്ഥാനത്തിൽ ‘കർഷകവർഗ്ഗ�
െത്ത’ത്തെന്ന പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ േലഖകൻ മടികാ�
ട്ടുന്നെതന്തു് െകാണ്ടു്? േലാകത്തിൽ ഇന്നു നടക്കു�
ന്ന എല്ലാ പ്രതിേരാധ സമരങ്ങെളയും കീഴാളരുെട�
യും ജനസഞ്ചയത്തിെന്റയും സമരങ്ങളായി സാമാ�
ന്യവൽക്കരിക്കുന്നതു് അവയുെടെയല്ലാം അനന്യ�
ബഹുത്വെത്തയും, വ്യത്യസ്തതകെളയും മനസ്സിലാ�
ക്കുന്നതിൽ നിന്നു് നെമ്മ തടയുകയേല്ല െചയ്യുന്ന�
തു്? മാർക്സിെന്റയും ഗ്രാംഷിയുെടയും െനഗ്രിയുെട�
യും ഒെക്ക വിപ്ലവാഖ്യാനങ്ങെള എല്ലാക്കാലത്തും
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഏതു് വ്യത്യസ്ഥ–സംസ്ക്കാര-
സന്ദർഭങ്ങളിലും നിരുപാധികം പ്രേയാഗിക്കാവുന്ന
മാന്ത്രിക േഫാർമുലകളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്
പുത്തൻ രാഷ്ട്രീയ സമരരൂപങ്ങെള തിരിച്ചറിയുന്ന�
തിൽ നിന്നു് നെമ്മ (േലഖകെനയും) അകറ്റുകയേല്ല
െചയ്യുന്നതു്?

മാസ്മരികമായരൂപാന്തരീകരണ�
ങ്ങൾ
കീഴാള ജനസമൂഹങ്ങൾ േദശീയ ജനത എന്ന
‘പരിമിതി’യിൽ നിന്നു് പുറത്തു കടന്നു് ‘ജനസഞ്ച�
യം’ എന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറുന്നതിെനപ്പറ്റി
രാജീവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആഖ്യാനം രാഷ്ട്രീയ
നിരൂപണത്തിലും മാജിക്കൽ റിയലിസം പ്രേയാ�
ഗക്ഷമമാെണന്നതിെന്റ ഉദാഹരണമായി മാറുന്നു.
െനഗ്രി-ഹാർട്ടിെന്റ ജനസഞ്ചയകഥനമാണു് ഈ
ആവശ്യത്തിനായി രാജീവൻ നിർേലാഭം ഉപേയാ�
ഗിക്കുന്നതു്. ‘ആേഗാള മൂലധന സാമ്രാജ്യ’ത്തിെന്റ
ഭാഗമായി കീഴാള സമൂഹങ്ങൾ (ഇവിെട കർഷകർ)
മാറുന്നേതാെടയാണു് മാസ്മരികമായ ഈ രൂപാ�
ന്തരീകരണം—‘ജനത’ ജനസഞ്ചയമായി മാറുന്ന
മാന്ത്രിക പ്രക്രിയ—സംഭവിക്കുന്നതു്:

അങ്ങെന കീഴാളെര ജനസഞ്ചയമാക്കി ഉയർ�
ത്തി അവെര വിപ്ലവകരമായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാ�
ക്കി മാറ്റിയതിെന്റ എല്ലാ െക്രഡിറ്റുകളും രാജീവൻ
ആേഗാള മൂലധന സാമ്രാജ്യത്തിനു തെന്ന നൽകു�
ന്നു. ‘േദശീയ ജനത’ എന്ന അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നു്
സാർവ്വേദശീയ സ്വഭാവമുള്ള ‘ജനസഞ്ചയ’മായി
കർഷകർ മാറുന്നേതാെട ആേഗാള മൂലധന സാ�
മ്രാജ്യത്തിെനതിേര േനരിട്ടു് െപാരുതുവാനുള്ള സാ�
ഹചര്യം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങെനയാണു് രാജീവെന
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ‘പഴയ കാലെത്ത േദശീയ
ജനത’ ‘സ്വതന്ത്ര ജനസഞ്ചയമായി’ മാറുന്നതു്. ‘േദ�
ശീയതയുെട പരിമിതികളിൽ നിന്നു് പുറത്തു കടക്കു�
ന്ന ഒരു ബദൽ ആേഗാള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഭാസമാണു്
കർഷക ജനസഞ്ചയം’ (‘ചമ്പാരനിൽ നിന്നു് െകാ�
ളുത്തുന്ന പുതിയ കർഷക സമരജ്വാല’, True Copy
Web Magazine, 30th November, 2020), ഇത്തരം
പ്രസ്താവങ്ങളിലൂെട കടന്നുേപാവുേമ്പാൾ െനഗ്രി-
ഹാർട്ടിെന്റ ആേഗാള ‘സാമ്രാജ്യ’ കഥനം എങ്ങെന�
യാണു് രാജീവെന്റ കണ്ണുെകട്ടുന്നതു് എന്നു് നമുക്കു്
െവളിവാകുന്നു.

ആേഗാളസാമ്രാജ്യേമാ? സാമ്രാജ്യ�
ത്വേമാ?

െദല്യൂസ്

ആേഗാളീകരണ പ്രക്രിയ
സാമ്രാജ്യത്വെത്തയും അതി�
െന്റ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളയും പു�
റന്തള്ളിെക്കാണ്ടു്, േകന്ദ്രം,
ഒേര സമയം അസന്നിഹി�
തവും സന്നിഹിതവുമായ
ഒരു പുതിയ ക്രമെത്ത—

‘സാമ്രാജ്യ’െത്ത—പകരം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുെവന്നും
അേതാെട േദശീയത, ‘ജനത’, എന്നീ സങ്കല്പങ്ങൾ
റദ്ദാക്കെപ്പടുന്നുെവന്നുമേത്ര െനഗ്രി-ഹാർട്ടിെന്റ
‘സാമ്രാജ്യ’ (Empire) പുരാണം നിർേദ്ദശിക്കുന്ന�
തു്. സാമ്രാജ്യത്വ (Imperialist) ബന്ധെത്ത നിർ�
വ്വചിക്കുന്ന േകന്ദ്ര-പ്രാന്ത-ൈവപരീത്യങ്ങൾ ‘സാ�
മ്രാജ്യ’ത്തിെന്റ ആവിർഭാവേത്താെട ഇല്ലാതാ�
യിത്തീർന്നുെവന്നും േദശീയഭരണകൂടങ്ങൾ ഇനി
േമൽ അപ്രസക്തങ്ങെളന്നും അവർ വിധിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, പ്രശസ്ത േപാസ്റ്റ്-െകാേളാണിയൽ ചി�
ന്തകനായ സമീർ അമീൻ സമർത്ഥിക്കുന്ന േപാ�
െല േലാകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ തലപ്പത്തു് ഇന്നും
നിലെകാള്ളുന്നതു് യു.എസ്.എ., ബ്രിട്ടൻ, ജർമ്മ�
നി, ജപ്പാൻ, എന്നിവിടങ്ങളിെല ശക്തമായ േദ�
ശീയ സ്വഭാവമുള്ള സമ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളാണു് എന്ന�
തേത്ര യാഥാർത്ഥ്യം (Samir Amin, ‘Empire and
Multitude’ Monthly Review, Oct.1, 2005).

മുതലാളിത്ത ഭരണകൂടമിെല്ലങ്കിൽ മുതലാളിത്ത
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സാധ്യമെല്ലന്നും ശക്തമായ േദ�
ശീയ ഭരണകൂടങ്ങളുെട അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നവ
സാമ്രാജ്യക്രമം അസംഭവ്യെമന്നും ‘സാമ്രാജ്യം’
എന്നു് െനഗ്രി വിളിക്കുന്ന േലാകക്രമം പൂർവ്വാധി�
കം ശക്തവും ചൂഷ േണാന്മുഖവുമായ നവസാമ്രാ�
ജ്യത്വരൂപമാെണന്നും ഉള്ള സമീർ അമീെന്റ നിരീ�
ക്ഷണങ്ങൾ െനഗ്രി ഹാർട്ടിെന്റ സ്വപ്നപ്രേമയെത്ത
ഖണ്ഢനം െചയ്യുന്നു (Samir Amin, ‘Multitude or
Generalized Proletarianization?’ Monthly Review,
Nov.1, 2014). പുതിയ േലാകക്രമത്തിൽ ഫാസിസം
ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുന്നതും േദശീയ ഭരണകൂട�
ങ്ങൾ േശാഷിക്കുന്നതിനു പകരം കൂടുതൽ പ്രബല�
വും േകന്ദ്രീകൃതവും ഭീഷണവുമായ സ്വരൂപമാർജ്ജി�
ക്കുന്നതുമേല്ല നാം കാണുന്നതു്?

സമീർ അമീൻ

നവസാമ്രാജ്യക്രമം കർഷക�
െര വിേമാചനത്തിേലക്കല്ല
ദാരിദ്ര്യത്തിേലക്കും ആത്മ�
ഹത്യയിേലക്കും പൂർണ്ണവി�
നാശത്തിേലക്കുമാണു് നയി�
ക്കുന്നെതന്നു് സമകാലീന
ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിൽ കർഷ�
കർ േനരിടുന്ന ദുരനുഭവങ്ങൾ
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ കാർഷിക വ്യവസ്ഥ�
െയ േകാർപ്പേററ്റുകൾക്കു് തീെറഴിെക്കാണ്ടു് കർഷ�
കരുെട സ്വയം നിർണ്ണയനെത്തയും ഇന്ത്യയുെട
ഭക്ഷ്യ പരമാധികാരെത്തയും െഫഡറലിസെത്ത�
യും തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യേത്താടു കൂടി േമാദിയു�
െട േകാർപ്പേററ്റ് ചങ്ങാത്ത-ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം
പാസ്സാക്കിയ മൂന്നു കാർഷിക നിയമങ്ങൾെക്കതി�
േര കർഷകർ സമരരംഗത്തിറങ്ങുന്നതു് ഈ പശ്ചാ�
ത്തലത്തിലാണു്. േദശീയമായ അസ്തിത്വത്തിൽ നി�
ന്നു് വിടുതൽ േനടി ആേഗാളമായ ഒരു കർത്തൃത്വ�
ത്തിേലക്കു് കർഷകർ കൂടുമാറുന്നതിെനയാണു് കർ�
ഷക സമരം സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നെതന്ന രാജീവെന്റ
വാദം കർഷക സമരത്തിെന്റ ആന്തരികബലതന്ത്ര�
െത്ത വിസ്മരിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. കർഷക പ്ര�
േക്ഷാഭത്തിെന്റ സാർവ്വേദശീയ വിവക്ഷകെള അവ�
ഗണിക്കാനാവിെല്ലങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായും
അതു് നിലെകാള്ളുന്നതു് ഭരണകൂേടതരമായ ഒരു
ജനകീയ േദശീയതയുെട ഊർജ്ജേസ്രാതസ്സിലാ�
െണന്നും, സൂക്ഷ്മേദശീയെമന്നു് പറയാവുന്ന ജീവാ�
വാസമൂല്യവ്യവസ്ഥകളുെട പ്രതിഷ്ഠാപനവും ‘വരും’
ജനതെയ (‘The people to come’) കെണ്ടത്തലുമാ�
ണു് ഈ സമരെത്ത േലാക ചരിത്രത്തിെലത്തെന്ന
അനന്യ സംഭവമാക്കുന്നെതന്നുമാണു് ഈ േലഖ�
കൻ കരുതുന്നതു്.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ
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(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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