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ക്രിപ്് സ മിഷൻ
രണ്ടാം ലെടകമഹടയുദ്ധത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധബ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സഹകരണാം
െഭിക്കുന്നതിനടയി 1942 മടർച്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കടർ ബ്കിപ്് സ മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെക്ക്
അയച്ചു. ബ്രിട്ടനിലെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിെിന്ലെ സഖ്യസർക്കടരിലെ ലതടഴിൽ
മബ്ന്ത്ിയടയിരുന്ന സർ െിച്ചടർഡ് സ്റ്റടല ടർഡ് ബ്കിപ്സിന്ലെ ലനതൃതവത്തിെടയിരുന്നു
ഇത്.ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചരിബ്തത്തിന് കീഴിെുള്ള ഒരു ബ്പധടന വിഷയമടണ് ബ്കിപ്് സ
മിഷൻ.
ക്രിപ്് സ മിഷൻ - പശ്ചാത്തലം






ഇന്ത്യയുലെ കിഴക്കൻ അതിർത്തികൾക്ക് പുെത്ത് ജപ്പടൻ മുലന്നെുകയടയിരുന്നു,
രർമ്മയുലെ പതനാം ബ്രിട്ടീഷുകടർക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ലെട്ടെടയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ
ജപ്പടന്ലെ അധിനിലവര ഭീഷണി ഉയർന്നിരുന്നു, ബ്രിട്ടന്ലെ യുദ്ധബ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ
പിന്ത്ുണ അതയന്ത്ടലപക്ഷിതമടയിരുന്നു.
1939-ൽ രണ്ടാം ലെടകമഹടയുദ്ധാം ലപടട്ടിപ്പുെലപ്പട്ടലപ്പടൾ വവലബ്സടയി ലെടർഡ്
െിൻെിത്ലഗട ഇന്ത്യലയ ബ്രിട്ടീഷ് സടബ്മടജയത്തിന്ലെ ഭടഗമടയി യുദ്ധത്തിൽ
പങ്കടളിയടയി ബ്പഖ്യടപിച്ചു. ഇന്ത്യക്കടരുമടയി കൂെിയടലെടചിക്കടലതയടണ് ഇത്
ലചയ്തത,് ഇത് ലകടൺബ്ഗസ് പടർട്ടിയുലെ വൻ ബ്പതിലഷധത്തിന് ഇെയടക്കി. 7 ബ്പവിരയട
ഗവൺലമന്െുകൾക്ക് ലനതൃതവാം നൽകിയിരുന്ന പടർട്ടി ലനതടക്കൾ തങ്ങളുലെ
സ്ഥടനങ്ങൾ രടജിവച്ചു. മുസ്ീാം െീഗ് അത് 'വിലമടചന ദിനാം' ആയി ആല
ടഷിച്ചു.
ബ്രിട്ടൻ യുഎസിൽ നിന്നുാം മറ്റ് സഖ്യകക്ഷി ലനതടക്കളിൽ നിന്നുാം ഇന്ത്യയിലെ സവന്ത്ാം
സടബ്മടജയതവ നയങ്ങളുലെ ലപരിൽ സമ്മർദാം ലനരിെുന്നു, കൂെടലത സഖ്യകക്ഷികളുലെ
യുദ്ധബ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സഹകരണാം ഉെപ്പടക്കടനുാം ലവണ്ി ബ്കിപ്സിലന
ഇന്ത്യയിലെക്ക് അയക്കുന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കടർ കടരണമടയി.

ക്രിപ്് സ മിഷൻ അംഗങ്ങൾ

സ്റ്റടല ടർഡ് ബ്കിപ്സിന്ലെ ലനതൃതവത്തിെടയിരുന്നു മിഷൻ. ബ്പിവി സീൽ ബ്പഭു
അലേഹലത്ത അനുഗമിച്ചു. ഹൗസ് ഓ ് ലകടമൺ ലനതടവ് ഉൾലപ്പലെ ലസ്റ്ററ്റ്
കൗൺസിെിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് അാംഗങ്ങളുാം ഉണ്ടയിരുന്നു.
ക്രിപ്സ് മിഷന്റെ ഉദ്ദേശ്യം

രണ്ടാം ലെടകമഹടയുദ്ധലത്തത്തുെർന്ന്, ബ്കിപ്സ് മിഷന് ഇന്ത്യയിലെക്ക് വരടൻ
നിരവധി കടരണങ്ങളുണ്ടയിരുന്നു. അത് തടലഴ ലകടെുക്കുന്നു:
1. ലതക്കുകിഴക്കൻ ഏഷയയിൽ ബ്രിട്ടന് ധടരടളാം നഷ്ടങ്ങൾ സാംഭവിച്ചു, ഇന്ത്യലയ
ആബ്കമിക്കടനുള്ള ജപ്പടന്ലെ ഭീഷണി അവർക്ക് യഥടർത്ഥമടയി ലതടന്നി. അതിനടൽ,
ഇന്ത്യയുലെ പിന്ത്ുണ ബ്രിട്ടൻ ആബ്ഗഹിച്ചു.
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2. ഇന്ത്യയുലെ സഹകരണാം ലതെടൻ സഖ്യകക്ഷികൾ (യുഎസ്എ, യുഎസ്എസ്ആർ,
വചന) ബ്രിട്ടലന സമ്മർേത്തിെടക്കി.
3. ഇന്ത്യൻ ലദരീയവടദികൾ സഖ്യകക്ഷികലള പിന്ത്ുണയ്ക്കടൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു,
കടരണാം യുദ്ധടനന്ത്രാം ഗണയമടയ അധികടരവുാം സമ്പൂർണ്ണ സവടതബ്ന്ത്യവുാം ഉെനെി
വകമടറ്റാം ലചയ്യലപ്പെുലമന്ന് അവർ ബ്പതീക്ഷിക്കുന്നു.
ക്രിപ്സ് മിഷന്റെ നിർദ്ദേശ്ങ്ങൾ








ഒരു ഇന്ത്യൻ ആധിപതയാം സ്ഥടപിക്കൽ. ഈ ആധിപതയത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ്
ലകടമൺലവൽത്തിൽ തുെരടലനട അതിൽ നിന്ന് ലവർപിരിയടലനട ഉള്ള സവടതബ്ന്ത്യാം
ഉണ്ടയിരിക്കുാം. അന്ത്ടരടഷ്ബ്െ സാം
െനകളിൽ പലങ്കെുക്കടനുാം സവടതബ്ന്ത്യമുണ്്.
രടജയത്തിന് പുതിയ ഭരണ
െന രൂപീകരിക്കടൻ ഒരു ഭരണ
െനട അസാംബ്ലി
രൂപീകരിക്കുാം. ഈ അസാംബ്ലിയിൽ ബ്പവിരയട അസാംബ്ലികൾ തിരലെെുക്കുന്ന
അാംഗങ്ങളുാം രടജകുമടരന്മടർ നടമനിർലേരാം ലചയ്യുന്നവരുമടയിരിക്കുാം.
ഇന്ത്്യൻ ആധിപതയത്തിൽ ലചരടൻ ആബ്ഗഹിക്കടത്ത ഏത് ബ്പവിരയയ്ക്കുാം ഒരു
ബ്പലതയക യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കടനുാം ബ്പലതയക ഭരണ
െന ഉണ്ടക്കടനുാം കഴിയുാം.
ഭരണ
െനട അസാംബ്ലിയുാം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കടരുാം തമ്മിെുള്ള ചർച്ചകളിെൂലെ
അധികടര വകമടറ്റവുാം നയൂനപക്ഷങ്ങളുലെ അവകടരങ്ങളുാം സാംരക്ഷിക്കലപ്പെുാം.
അതിനിെയിൽ, ഈ പുതിയ ഭരണ
െന നിെവിൽ വരുന്നതുവലര, ഇന്ത്യയുലെ
ബ്പതിലരടധാം ബ്രിട്ടീഷുകടർ നിയബ്ന്ത്ിക്കുകയുാം ഗവർണർ ജനെെിന്ലെ അധികടരങ്ങൾ
മടറ്റമില്ലടലത തുെരുകയുാം ലചയ്യുാം.

ക്രിപ്സ് മിഷന്റെ ക്പാധാനയം






ആദയമടയി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കടർ ഇന്ത്യയുലെ ആധിപതയത്തിനുള്ള അവകടരാം
അാംഗീകരിച്ചു.
ഇന്ത്യക്കടർക്ക് അവരുലെ സവന്ത്ാം ഭരണ
െന ഉണ്ടക്കടാം.
ബ്പവിരയകൾക്ക് ഒരു ബ്പലതയക യൂണിയനടകടനുള്ള സവടതബ്ന്ത്യാം നൽകടനുള്ള
നിർലേരാം 1947 ലെ രടജയ വിഭജനത്തിന് ഒരു മടതൃകയടയി മടെി.
ലകടമൺലവൽത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുലപടകടനുള്ള അവകടരാം പിന്നീെുള്ള
ട്ടത്തിൽ
പൂർണ്ണ പരമടധികടരലത്ത സൂചിപ്പിച്ചു.
ഇെക്കടെ കടെയളവിൽ ഇന്ത്യക്കടർക്ക് ഭരണത്തിൽ നലല്ലടരു പങ്ക്
ഉെപ്പുനൽകിയിരുന്നു.

എന്തുറരാണ്ടാണ് ക്രിപ്സ് മിഷൻ പരാജയറെട്ടത്?





ഈ നിർലേരങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകടർ വളലര െടഡിക്കെടയുാം സമ്പൂർണ്ണ സവടതബ്ന്ത്യാം
ആബ്ഗഹിക്കുന്ന INC വളലര യടഥടസ്ഥിതികമടയുാം കണ്ു.
ഐഎൻസിയുാം മുസ്ീാം െീഗുാം മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബ്ഗൂപ്പുകളുാം മിഷൻ നിരസിച്ചു.
ഹിന്ദുമഹടസഭയുാം െിരെെുകളുാം സാംസ്ഥടനങ്ങളുലെ ലവർപിരിയടനുള്ള
അവകടരത്തിന് എതിരടയിരുന്നു.
നയൂനപക്ഷമടയിരിക്കുന്ന ഒരു രടജയത്ത് തങ്ങൾക്കുള്ള പദവിലയക്കുെിച്ച്
ആരങ്കയുള്ളതിനടൽ അധഃസ്ഥിത വിഭടഗങ്ങൾ എതിർത്തു.
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വവലബ്സടയി െിൻെിത്ലഗട, ബ്രിട്ടീഷ് ബ്പധടനമബ്ന്ത്ി വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ, ഇന്ത്യയുലെ
ലസ്റ്ററ്റ് ലസബ്കട്ടെി െിലയട അലമരി എന്നിവരുലെ വയക്തമടയ പിന്ത്ുണയില്ലടത്തതിനടൽ
ദൗതയാം പരടജയലപ്പട്ടുലവന്ന് വിരവസിക്കലപ്പെുന്നു.

Note:
ദൗതയത്തിന്റെ പരാജയറത്തത്തുടർന്ന്, ക്രിപ്് സ ഇംഗ്ലണ്ടിദ്ദലക്ക് മടങ്ങി,
ഗാന്ധിയുറട ദ്ദനതൃതവത്തിൽ ദ്ദരാൺക്ഗസ് 1942 ഓഗസ്റ്റിൽ അവരുറട പുതിയ
ക്പചാരണമായ രവിറ്റ് ഇന്തയാ ക്പസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു.
ഇന്തയൻ നാഷണൽ ദ്ദരാൺക്ഗസ് ദൗതയം നിരസിച്ചു

ഇനിപ്പെയുന്ന കടരണങ്ങളടൽ INC ബ്കിപ്സ് മിഷലന നിരസിച്ചു:
1. ബ്പവിരയകൾക്ക് ലവലേലെ യൂണിയനുകൾ രൂപീകരിക്കടനുള്ള അവകടരത്തിന്
എതിരടയിരുന്നു INC
2. ഗവർണർ ജനെെിന്ലെ അധികടരാം അലേഹത്തിലനതിരടയി
നിെനിർത്തുന്നതിലനതിലരയുാം അവർ ഉണ്ടയിരുന്നു
3. ബ്പതിലരടധത്തിൽ പങ്കടളിത്തമില്ലടയ്മയിെുാം അവർ ബ്പതിലഷധിച്ചു.
4. അധികടര വകമടറ്റത്തിന് കൃതയമടയ ഒരു പദ്ധതിയുാം ഉണ്ടയിരുന്നില്ല.
ക്രിപ്സ് മിഷറന മുസ്ിം ലീഗ് നിരസിച്ചു

ഇനിപ്പെയുന്ന കടരണങ്ങളടൽ മുസ്ീാം െീഗ് ബ്കിപ്് സ മിഷലന നിരസിച്ചു:
1. ഇന്ത്യ എന്ന ഒലരടറ്റ യൂണിയൻ എന്ന ആരയാം അവർക്ക് ഇഷ്ടലപ്പട്ടില്ല.
2. ഭരണ
െനട അസാംബ്ലി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിലക്കതിലര അവർ ബ്പതിലഷധിച്ചു

ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലെക്കുള്ള ബ്പവിരയകളുലെ ബ്പലവരനാം തീരുമടനിക്കടനുള്ള
നെപെിബ്കമത്തിന് എതിരടണ്.
ചരിബ്തത്തിൽ ആദയമടയി ഇന്ത്യൻ ആധിപതയാം അാംഗീകരിക്കലപ്പട്ടതിനടൽ ബ്കിപ്സ്
മിഷന്ലെ ബ്പടധടനയാം മനസ്സിെടലക്കണ്ത് ബ്പധടനമടണ്.

