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ല�ോകമാകെ മുതലാളിത്ത- സാമ്രാ

ജ്യത്വ സമ്പദ്ഘടന ആടിയുലയുകയാ
ണ് എന്നത�ൊരു രഹസ്യമല്ല. ക�ോവി
ഡ് 19ന്റെ വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് ഏർ
പ്പെടുത്തിയ ല�ോക്ഡൗൺ ആണ് രൂ
ക്ഷമായ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണ
മെന്ന് മുതലാളിത്ത ഭരണാധികാരിക
ളും അവരുടെ വക്കാലത്തുകാരും വാദി
ക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമായ മെല്ലെപ്പോ
ക്ക് എന്നാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ
അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ല�ോ
ക്ഡൗൺ സമ്പദ്ഘടനയെ പ്രതികൂല
മായി ബാധിച്ചു എന്നത് ശരിതന്നെ.

എന്നാൽ, ക�ോവിഡ് 19 പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെ
ടുന്നതിനുമുമ്പ് എല്ലാം ഭദ്രമായിരുന്നു
എന്നാണ�ോ ഇതിനർത്ഥം? വസ്തുത
കൾ പറയുന്നത് മറിച്ചാണ്. അദ്ധ്വാനി
ച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ വഴിയാധാരമാക്കു
ന്ന തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതി
സന്ധിയാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ
ഏകധ്രുവ ല�ോകത്ത് നിലനിന്നുപ�ോരു
ന്നത്. ക�ോവിഡ്-19 ഈ
പ്രതിസന്ധിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയും സാ
ധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ
വലിയ നാശമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരി
ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധി
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പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും ഭീഷണമാംവി
ധം പടർന്നപ്പോഴും അത് ഗൗരവമാ
യെടുക്കാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭര
ണാധികാരികൾ തയ്യാറായില്ല എന്ന
ത�ൊരു വസ്തുതയാണ്. തങ്ങൾ കൈ
ക്കൊണ്ട ധനപരവും സാമ്പത്തികവുമാ
യ നടപടികളിലൂടെ സാമ്പത്തിക രംഗ
ത്ത് തിരിച്ചുവരവുണ്ടാകുമെന്ന പ�ൊള്ള
യായ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം
പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് അധികാര
സ�ോപാനങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്ന
അവർ ചെയ്തത്. ഇവിടെയും യാഥാർ
ത്ഥ്യം നേർവിപരീതമായിരുന്നു. വസ്തു
നിഷ്ഠ സാഹചര്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഒന്ന്
കണ്ണോടിച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തമാകും.

ക�ോവിഡ് 19ന് മുമ്പേതന്നെയുള്ള
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി
ബൂർഷ്വാ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ
സമ്പദ്ഘടനയുടെ സുസ്ഥിതി സ്ഥാപി
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അദ്ധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവ
രെ വഴിയാധാരമാക്കുന്ന
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി
യാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി
ഈ ഏകധ്രുവ ല�ോകത്ത്
നിലനിന്നുപ�ോരുന്നത്.
ക�ോവിഡ്-19 ഈ പ്രതിസ
ന്ധിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയും
സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ
ജീവിതത്തിൽ വലിയ നാ
ശമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരി
ക്കുന്നു. പകർച്ചവ്യാധി
പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും ഭീ
ഷണമാംവിധം പടർന്ന
പ്പോഴും അത് ഗൗരവമാ
യെടുക്കാൻ വിവിധ രാജ്യ
ങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരി
കൾ തയ്യാറായില്ല.

ap-X-em-fn-¯ temI-s¯
s]-cp-Ip-¶ Zp-cn-X-§Ä

ക്കാനായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത്
ജിഡിപി കണക്കുകളാണ്. 2020ൽ 3.1
ശതമാനം ആഗ�ോള സാമ്പത്തിക
വളർച്ച പ്രവചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ജനുവ
രിയിൽ അതിന്റെ പകുതിയായ 1.6
ശതമാനമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. 200709 കാലത്തെ ആഗ�ോള സാമ്പത്തിക
പ്രതിസന്ധിക്കുശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ദുർ
ബലമായ അവസ്ഥയാണിത്. 2020ൽ
ജിഡിപി വളർച്ച പ്രതീക്ഷിച്ചത് -2
ശതമാനത്തിനും +2.7 ശതമാനത്തി
നും ഇടയ്ക്കാണ്. അതായത്, ആഗ�ോള
മുതലാളിത്ത സമ്പദ്ഘടനയിലെ മാ
ന്ദ്യം ക�ോവിഡ് 19-ന് മുമ്പുതന്നെ അം
ഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആഗ�ോള സമ്പ
ദ്ഘടന മാന്ദ്യത്തിലാണ�ോ എന്ന് സാ
മ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധര�ോട് 2020 മാർച്ച്
ആദ്യം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്ക
യിലും യൂറ�ോപ്പിലുമുള്ള മുക്കാൽ പങ്ക്
ആളുകളും പര�ോക്ഷമായി അത് സമ്മ
തിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ''ആഗ�ോള
സാമ്പത്തിക വികാസം
മുരടിച്ചിരിക്കുന്നു'' എന്നാണവർ അഭി
പ്രായപ്പെട്ടത്. 2020 അവസാനത്തോ

B-K-Ìv 2020
ടെ അമേരിക്ക മാന്ദ്യത്തിന്റെ പിടിയി
ലാകുമെന്ന് 2018 ഒക്ട�ോബറിൽ അവി
ടുത്തെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ പ്രതീ
ക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ മൂ
ന്ന് മാസം 0.1 ശതമാനം വികാസവും
അടുത്ത മൂന്നുമാസം 0.3 ശതമാനം ചു
രുങ്ങലുമാണ് ക�ോവിഡ് വ്യാപനത്തി
നുമുമ്പുതന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സമ്പദ്ഘടന
പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. 2019 അവസാന
മായപ്പോഴേയ്ക്കും വല്ലാതെ
ചുരുങ്ങിയിരുന്ന ജപ്പാന്റെ സമ്പദ്ഘട
ന 2020 ഏപ്രിലിൽ തുടങ്ങുന്ന പുതിയ
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വെറും 0.1
ശതമാനം വളർച്ച മാത്രമാണ് പ്രതീ
ക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് റ�ോയിട്ടേഴ്സ
 ് സർ
വ്വേ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2020 മാർച്ച്
ആദ്യം നടന്ന ഒരു സർവ്വേപ്രകാരം
യൂറ�ോ മേഖലയിലെ മാന്ദ്യസാദ്ധ്യത
ഇരട്ടിയായിരുന്നു.
പ്രതിവിപ്ലവാനന്തരം വമ്പൻ സാമ്രാ
ജ്യത്വ ശക്തിയായി മാറിയ ചൈനയു
ടെ സമ്പദ്ഘടന കഴിഞ്ഞ ദശകത്തി
ലെ ഏറിയ പങ്കും മന്ദഗതിയിലായിരു
ന്നു എന്നാണ് 2019 സെപ്തംബറിൽ റി
പ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. റഷ്യൻ സാമ്രാ
ജ്യത്വ സമ്പദ്ഘടന 2020ൽ മാന്ദ്യ
ത്തിന്റെ പിടിയിലാകുമെന്ന് 2019
ജൂലൈ മാസം പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
സാമ്പത്തികരംഗത്ത് വളർന്നുവരുന്ന
മന്ദഗതി ഒരു ആഗ�ോള മാന്ദ്യത്തിന്റെ
രൂപമെടുക്കുന്നത് തടയാനുള്ള തത്രപ്പാ
ടിലായിരുന്നു 2019ൽ ല�ോകമെമ്പാടുമു
ള്ള നയരൂപീകർത്താക്കൾ. ലാറ്റിൻ
അമേരിക്കയിലെ വൻകിട രാജ്യങ്ങളെ
ല്ലാംതന്നെ ദുരവസ്ഥയിലായിരുന്നു.
2019ൽ ബ്രസീലിന്റെ മ�ൊത്തം കടബാ
ദ്ധ്യത എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നില
യിൽ ജിഡിപിയുടെ 78.7 ശതമാനമാ
യിരുന്നു. പ�ൊതുനിക്ഷേപം ഏറ്റവും
താഴ്ന്ന നിലയിലായിരുന്നു. നിയമപരമാ
യി ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ട മേഖലകളിൽപ�ോ
ലും ചെലവഴിച്ചത് വെറും 95 ബില്ല്യൻ
റിയൽ (ബ്രസീലിന്റെ കറൻസി)
ആയി താഴ്ന്നു. മേഖലയിലെ മൂന്നാമത്തെ
വലിയ സമ്പദ്ഘടനയായ അർജന്റീന
യും 2019ൽ രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക,
ധന കമ്പോള പ്രതിസന്ധിയിലേയ്ക്ക് കൂ
പ്പുകുത്തി. അർജന്റീനയുടെ സാമ്പത്തി
ക തകർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പുതന്നെ മേഖലയിലെ
വളർച്ചാവീക്ഷണം ഇരുൾ മൂടിയതായി
രുന്നു. അന്തർദേശീയ നാണ്യനിധി
ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ 2019-20 വർ
ഷത്തേയ്ക്ക് നടത്തിയ സാമ്പത്തിക
വളർച്ചാപ്രവചനം വെറും 0.6 ശതമാ
നം മാത്രമായിരുന്നു. 2019 ഏപ്രിലിൽ
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2017ൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട
സമ്പത്തിന്റെ 82 ശതമാന
വും ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ
ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ പക്ക
ലേയ്ക്കാണ് പ�ോയതെന്നാ
ണ് ഓക്സ്ഫാം നടത്തിയ
പഠനം പറയുന്നത്. ല�ോക
ത്തെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ
50 ശതമാനത്തിന്റെ പക്ക
ലുള്ളതിന് സമാനമായ
സമ്പത്ത് ഏറ്റവും സമ്പന്ന
രായ എട്ട് വ്യക്തികളുടെ
പക്കലുണ്ട്. 380 ക�ോടി ദരി
ദ്രരുടേതിന് സമാനമായ
സമ്പത്ത് ഏറ്റവും സമ്പന്ന
രായ 26 വ്യക്തികൾ കയ്യാ
ളുന്നു. ത�ൊഴിലെടുക്കുന്നവ
രുടെ വരുമാനം 2006നും
2015നുമിടയ്ക്ക് ശരാശരി
ഒരു വർഷം രണ്ട് ശതമാ
നം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ശത
ക�ോടീശ്വരന്മാരുടേത് 600
ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചത്.
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ഇത് 1.4 ശതമാനമായിരുന്നു. നാലാമ
ത്തെ ശക്തിയായ ക�ൊളംബിയയിൽ
ബജറ്റ് കമ്മി ജിഡിപിയുടെ 2.4 ശത
മാനമായിരുന്നു. ക�ൊളംബിയയുടെ
കറൻസിയായ പീസ�ോയുടെ വിലയി
ടിവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. മാദ്ധ്യമ വാർ
ത്തകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ
നിരീക്ഷണം, ക�ോവിഡ് 19 വ്യാപന
ത്തിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ ആഗ�ോള
സാമ്രാജ്യത്വ-മുതലാളിത്ത സമ്പദ്ഘട
ന മാന്ദ്യത്തിലേയ്ക്ക് വഴുതിവീണിരുന്നു
എന്നകാര്യം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ.് മാ
ന്ദ്യം സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുടെ ലക്ഷ
ണമാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങളെ
സമ്പൂർണ്ണ തകർച്ചയിലേയ്ക്ക് തള്ളിയിടു
ന്ന, മരണാസന്നമായ ഒരു മുതലാളി
ത്ത-സാമ്രാജ്യത്വ സംവിധാനത്തിൽ
ഈ മാന്ദ്യം അനിവാര്യമാണുതാനും.

വളരുന്ന അസമത്വം
സാമ്രാജ്യത്വ-മുതലാളിത്ത
സമ്പദ്ഘടനയുടെ മുഖമുദ്ര
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളായി, വി
ശേഷിച്ച് ആഗ�ോളീകരണത്തിന്റെ
ആഗമനത്തോടെ പ്രതിസന്ധിഗ്രസ്തമാ
യ മുതലാളിത്തത്തിലെ അസമത്വവും
ദുരിതങ്ങളും കണക്കറ്റ് വർദ്ധിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2017ൽ
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സമ്പത്തിന്റെ 82 ശത
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മാനവും ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ ഒരു
ശതമാനത്തിന്റെ പക്കലേയ്ക്കാണ് പ�ോ
യതെന്നാണ് ഓക്സ്ഫാം നടത്തിയ പഠ
നം പറയുന്നത്. ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും
ദരിദ്രരായ 50 ശതമാനത്തിന്റെ പക്ക
ലുള്ളതിന് സമാനമായ സമ്പത്ത് ഏറ്റ
വും സമ്പന്നരായ എട്ട് വ്യക്തികളുടെ
പക്കലുണ്ട്. 380 ക�ോടി ദരിദ്രരുടേതി
ന് സമാനമായ സമ്പത്ത് ഏറ്റവും
സമ്പന്നരായ 26 വ്യക്തികൾ കയ്യാളു
ന്നു. ത�ൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ വരുമാ
നം 2006നും 2015നുമിടയ്ക്ക് ശരാശരി
ഒരു വർഷം രണ്ട് ശതമാനം വർദ്ധിച്ച
പ്പോൾ ശതക�ോടീശ്വരന്മാരുടേത് 600
ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ല�ോകജന
സംഖ്യയുടെ 10 ശതമാനം വരുന്ന 73.4
ക�ോടി ആളുകളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ
വരുമാനം വെറും 145 രൂപയിൽ താഴെ
യാണ്. ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരുടെ
പകുതിയും അധിവസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ,
നൈജീരിയ, ക�ോംഗ�ോ, എത്യോപ്യ,
ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളി
ലാണ്. വികസിത മുതലാളിത്ത രാജ്യ
ങ്ങളിലെ സ്ഥിതിയും നിരാശാജനകം
തന്നെ. അമേരിക്കയിൽ ഏഴ് പേരിൽ
ഒരാൾ, അതായത് 4 ക�ോടി 47 ലക്ഷം
പേർ അഥവാ ജനസംഖ്യയുടെ 13.9
ശതമാനം, ആ രാജ്യത്തെ മാനദണ്ഡം
അനുസരിച്ച് ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെ
ഭീകരമായ സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിനെതിരെ
ഫ്രാൻസില് അലയടിച്ച മഞ്ഞക്കുപ്പായക്കാരുടെ
പ്രതിഷേധം. മ�ോണ്ട് പെല്ലിയറില് നിന്നുള്ള ദൃശ്യം,
2019 നവംബര്
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2019ൽ ല�ോകത്താകെ
18.8 ക�ോടി ത�ൊഴിൽരഹി
തരുണ്ടായിരുന്നത് ക�ോ
വിഡ് 19 മൂലം 2.5 ക�ോടി
വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ഐഎൽ
ഒ പ്രവചിക്കുന്നു. 2008-09
ലെ സബ്പ്രൈം പ്രതിസ
ന്ധിമൂലം ല�ോകത്തെ ത�ൊ
ഴിൽരഹിതരുടെ എണ്ണം
2.2 ക�ോടി വർദ്ധിച്ചിരു
ന്നു. ല�ോകത്തെ 330
ക�ോടി ത�ൊഴിലെടുക്കുന്ന
വരിൽ 200 ക�ോടിയും
അസംഘടിത മേഖലയി
ലാണ്. ത�ൊഴിൽ കമ്പോള
ത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബല
വിഭാഗമാണിവർ.
യാണ്. ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയിൽ താഴെമാ
ത്രം വരുമാനമുള്ളവരാണ് മറ്റൊരു
29.6 ശതമാനം അഥവാ 9.53ക�ോടി
വരുന്ന കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാർ. അതാ
യത്, അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ
43.5 ശതമാനം പേരും ദരിദ്രര�ോ കുറ
ഞ്ഞ വരുമാനക്കാര�ോ ആണ്. അതു
പ�ോലെതന്നെ, ലണ്ടൻ നഗരത്തിലെ
ത�ൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിൽ 58 ശത
മാനംപേരും ദരിദ്രരാണ്. രണ്ട് ദശാ
ബ്ദം മുമ്പ് ഇത് 28 ശതമാനമായിരുന്നു.
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സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികളിൽ
അഞ്ചില�ൊന്നും ദരിദ്രരാണെന്നും എട്ടി
ല�ൊന്നുപേർ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഇല്ലാത്തവ
രാണെന്നും യൂണിസെഫ് റിപ്പോർട്ട്
പറയുന്നു. ല�ോക ജനസംഖ്യയുടെ 11.3
ശതമാനം വരുന്ന 80 ക�ോടി ആളുകൾ
വിശപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നവരും ദിവസേ
ന ആവശ്യമായ 2100 കാലറിയിൽ
താഴെ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന, പ�ോഷകാ
ഹാരക്കുറവ് നേരിടുന്നവരുമാണ്.
ആകെയുള്ള 700 ക�ോടിയിലേറെ വരു
ന്ന ആളുകളെയും തീറ്റിപ്പോറ്റാനുള്ള
ഭക്ഷണം ല�ോകത്ത് ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടു
ന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷിയിടമ�ോ ഭക്ഷ
ണം വാങ്ങാൻ പണമ�ോ ഇല്ലാത്തവർ
വിശന്നുകഴിയുന്നു. ദാരിദ്ര്യമാണ് പട്ടി
ണിയുടെ മുഖ്യകാരണം. ദാരിദ്ര്യത്തി
ന്റെ കാരണമാകട്ടെ വിഭവങ്ങളില്ലാത്ത
തും. നിർദ്ദയമായ മുതലാളിത്ത ചൂഷണ
വും അതിലെ അങ്ങേയറ്റം അസമമായ
വരുമാനത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും
വിതരണവുമാണ് ഇതിന് കാരണം.
ഇവിടെ അദ്ധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജന
ക�ോടികൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രമ
ല്ല, ജീവിക്കാനാവശ്യമായ മിനിമം വി
ഭവങ്ങൾ പ�ോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുക
യാണ്.

ക�ോവിഡ് 19 ബാധയെ
തുടർന്നുള്ള സാഹചര്യം
ക�ോവിഡ് 19 ന്റെ ആഘാതത്തെ
ത്തുടർന്ന് സമ്പദ്ഘടന മാസങ്ങള�ോ
ളം അടച്ചിട്ടത�ോടെ ആഗ�ോളമാന്ദ്യം
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തീവ്രമായി. മൂന്നുമാസം മുമ്പുതന്നെ
ല�ോകത്തെ പലരാജ്യങ്ങളും സമ്പദ്ഘ
ടന തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും സാ
ധാരണ നില പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇനി
യും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 1930കളിൽ മുതലാ
ളിത്ത-സാമ്രാജ്യത്വ ല�ോകമാകെ ഒരു
മഹാമാന്ദ്യത്തിന്റെ പിടിയിലമർന്ന
കാര്യം അറിയാമല്ലോ? രൂക്ഷമായ
ഈ കമ്പോള പ്രതിസന്ധിയാണ,്
രണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വ ചേരികൾക്കിട
യിൽ കമ്പോളം പിടിച്ചടക്കുന്നതിനു
വേണ്ടി നടന്ന രണ്ടാം ല�ോകയുദ്ധത്തി
ലേയ്ക്ക് നയിച്ചത്. ക�ോവിഡ് 19 അന
ന്തര കാലത്തെ സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം
അതിനേക്കാൾ വലിയ അളവിലുള്ള
തായിരിക്കുമെന്ന് ബൂർഷ്വാല�ോകം
ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ സമ്പ
ദ്ഘടനയിൽ വർഷംത�ോറുമുണ്ടാകുന്ന
ഇടിവ് 32.9 ശതമാനമാണെന്ന് വാ
ണിജ്യവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സാമ്പത്തി
ക വിശകലന വിഭാഗം പറയുന്നു.
ഏപ്രിലിനും ജൂണിനുമിടയ്ക്ക് 20.4 ശത
മാനം ചുരുങ്ങുംവിധം ബ്രിട്ടന്റെ സമ്പ
ദ്ഘടന കടുത്ത മാന്ദ്യത്തിൽ പതിച്ചി
രിക്കുകയാണ്. ല�ോക്ഡൗൺകാലത്ത്
ഇതുവരെ അവിടെ 6,49,000 പേർക്ക്
ത�ൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും വലിയ മൂ
ന്ന് സാമ്പത്തിക ശക്തികളിൽ അമേ
രിക്കയുടെയും യൂറ�ോ മേഖലയുടെയും
ജിഡിപി ഇന്നുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത തര
ത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആകുമെന്നും ചൈന
യുടെ വളർച്ച വെറും 1.5 ശതമാനം മാ
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2020 അവസാനത്തോ
ടെ ആകെ വരുമാന
നഷ്ടം 86,000 ക�ോടി
ഡ�ോളർ മുതൽ 3,40,000
ക�ോടി ഡ�ോളർ വരെയാ
കാമെന്നും പഠനം പറയു
ന്നു. ഇത് ജനങ്ങളുടെ ക്ര
യശേഷിയിൽ വലിയ കുറ
വുണ്ടാക്കുകയും സാധന
ങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളു
ടെയും ഉപഭ�ോഗത്തിൽ
വലിയ ഇടിവുണ്ടാക്കുകയും
ചെയ്യും. ഇതുമൂലം അനേ
കം വ്യവസായങ്ങൾ അട
ഞ്ഞുപ�ോകുകയും ലക്ഷക്ക
ണക്കിന് ത�ൊഴിലാളികൾ
ത�ൊഴിൽരഹിതരായിത്തീ
രുകയും ചെയ്യും. ത�ൊഴിലി
ല്ലായ്മ പെരുകുന്നത�ോടെ
ജനങ്ങളുടെ ക്രയശേഷി
വലിയ അളവിൽ ചുരുങ്ങു
കയും മുതലാളിത്ത ക
മ്പോളപ്രതിസന്ധി വീണ്ടും
രൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്യും.

ap-X-em-fn-¯ temI-s¯
s]-cp-Ip-¶ Zp-cn-X-§Ä

സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിനും വിലക്കയറ്റത്തിനു
മെതിരെ ചിലിയിലെ സാന്റിയാഗ�ോയിൽ നടന്ന
പ്രതിഷേധം, 2019 ഒക്ടോബർ

ത്രമായിരിക്കുമെന്നും മാർച്ച് മാസം
ആരംഭത്തിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരി
ക്കയുടെ ഗ്ലോബൽ ഇക്കണ�ോമിക്സ്
തലവൻ ഇതൻ ഹാരിസ് പറയുകയു
ണ്ടായി. ബ്രസീൽ, ചിലി, മെക്സി
ക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കറൻസിയു
ടെ വിനിമയ മൂല്യം വൻത�ോതിൽ കുറ
ച്ചതുവഴി ഉണ്ടായ മൂലധനത്തിന്റെ
ബഹിർഗമനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ലാ
റ്റിൻ അമേരിക്കൻ സമ്പദ്ഘടനയിൽ
ഈ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മാരക
മായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തന്നെയാണ്.
അർജന്റീനയുടെ സാമ്പത്തിക തകർച്ച
യാകട്ടെ, ആ മേഖലയിലാകെയുണ്ടാകു
ന്ന ദുരിതങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം വ്യക്ത
മാക്കിത്തരുന്നുമുണ്ട്.

ത�ൊഴിലില്ലായ്മയിലും ത�ൊഴിൽ
നഷ്ടത്തിലും അഭൂതപൂർവ്വമായ
വർദ്ധന
2019ൽ ല�ോകത്താകെ 18.8 ക�ോടി
ത�ൊഴിൽരഹിതരുണ്ടായിരുന്നത് ക�ോ
വിഡ് 19 മൂലം 2.5 ക�ോടി വർദ്ധിക്കുമെ
ന്ന് ഐഎൽഒ പ്രവചിക്കുന്നു. 200809 ലെ സബ്പ്രൈം പ്രതിസന്ധിമൂലം
ല�ോകത്തെ ത�ൊഴിൽരഹിതരുടെ
എണ്ണം 2.2ക�ോടി വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. ല�ോ
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ക�ോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണമടഞ്ഞ സഹപ്രവർത്ത
കർക്ക് ബ്രസീലിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബ്രസീലിയ
യിൽ നഴ്സു
 മാർ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു. മരണമട
ഞ്ഞവരുടെ പേര് എഴുതി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
2020 മെയ് 12.

കത്തെ 330 ക�ോടി ത�ൊഴിലെടുക്കുന്ന
വരിൽ 200 ക�ോടിയും അസംഘടിത
മേഖലയിലാണ്. ത�ൊഴിൽ കമ്പോള
ത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബല വിഭാഗമാണി
വർ. ല�ോക്ഡൗണിന്റെ കെടുതികൾ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരു
ന്നതും ഇവർക്കാണെന്നും ഐഎൽഒ
പറയുന്നു. മാർച്ച് അവസാനം മുതൽ
ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെയുള്ള ആദ്യ
ല�ോക്ഡൗൺ മാസത്തിൽത്തന്നെ
ഇവരുടെ വരുമാനത്തിൽ 60 ശതമാ
നം ഇടിവുണ്ടായി. ര�ോഗവ്യാപനത്തി
ന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതമെന്ന
നിലയിൽ ത�ൊഴിൽ സമയത്തിലും വേ
തനത്തിലും കുറവുണ്ടാകുന്നതിനാൽ
ത�ൊഴിലില്ലായ്മയും വൻത�ോതിൽ വർ
ദ്ധിക്കും. പ്രവാസി ത�ൊഴിലാളികൾ, കു
തിരവണ്ടിക്കാർ, ലേ ഓഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട
ത�ൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി വലിയ�ൊരു
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ല�ോകത്തെ 94 ശതമാനം
ത�ൊഴിലാളികൾ അധിവ
സിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും
ത�ൊഴിലിടങ്ങൾ അടച്ചുപൂ
ട്ടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നു
ണ്ട്. ത�ൊഴിൽ സമയ
ത്തിൽ 10.7 ശതമാനത്തി
ന്റെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇത്, 30 ക�ോടി 50 ലക്ഷം
ഫുൾടൈം ത�ൊഴിൽ സമ
യത്തിന് തുല്യമാണ്. പ്രവാ
സി ത�ൊഴിലാളികളിൽ 70
ശതമാനത്തോളം 30 വയ
സ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാ
ണ്. ഇവർക്ക് വീണ്ടും ത�ൊ
ഴിലിൽ പ്രവേശിക്കാന�ോ
സ്വന്തം വീടുകളിൽ എത്തി
ച്ചേരാന�ോ കഴിയാതിരി
ക്കുകയാണ്.
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വിഭാഗത്തിന് ത�ൊഴിൽരഹിതരുടെ
പട്ടികയിൽ ഇടമില്ല. അവർക്ക് ത�ൊ
ഴിൽരഹിതരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളുമില്ല,
ത�ൊഴിലിനായി വെബ്സൈറ്റുകളിൽ
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുമാവില്ല. അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ അമേരിക്കയിൽ യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ ത�ൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ
എണ്ണം 3 ക�ോടിയല്ല, 5 ക�ോടിയാണ്.
അതായത്, അമേരിക്കയിലെ ആകെ
ത�ൊഴിലാളികളിൽ മൂന്നില�ൊന്നിന്
ത�ൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാ
ണ് വസ്തുത.
അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധ
നായ ക്രിസ്റുപ്കേ ഏപ്രിൽ 1ന് എഴു
തി: ''ലേഓഫും അനുബന്ധ
പ്രശ്നങ്ങളും ചരിത്രത്തില�ൊരിടത്തും
കാണാത്തവിധം പെരുകുകയാണ്....
ഇത് ശരിക്കും വഷളായ സ്ഥിതി
തന്നെ.... അമേരിക്ക സാമ്പത്തിക മാ
ന്ദ്യത്തിൽനിന്ന് സാമ്പത്തികത്തകർച്ച
യിലേയ്ക്ക് വഴുതി വീണിരിക്കുന്നു
എന്നാണിത് കാണിക്കുന്നത്.'' സ്വിസ്സ്
ക്രെഡിറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ സാ
മ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ജെയിംസ് സ്വീ
നിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് അവ
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സാനം നിരീക്ഷിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്:
''ല�ോക വ്യാപാരം ഇടിയുമ്പോൾ
ആഗ�ോളമായി ലേഓഫ് ഉയരും.... സാ
മ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ
ശുഭസൂചകമായിരിക്കില്ലെന്നുമാത്രമല്ല,
അവ തിരിച്ചറിയാനാകാത്തവിധം പെ
രുകുകയും ചെയ്യും.... ഇന്നത്തെ പ്രതി
സന്ധി സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്....
ര�ോഗവ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ
സാമ്പത്തിക
പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അനി
ശ്ചിതത്വം അനന്തമായി തുടരുകയാ
ണ്.'' വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ടെ
ന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ആഘാതം കു
റയ്ക്കാൻ ഉപകരിച്ചിരുന്ന സ്വയംത�ൊ
ഴിൽ സംരംഭങ്ങളും ഇവിടെ ഉപകരി
ക്കില്ല. ആളുകളുടെ സഞ്ചാരത്തിനും
ചരക്കുനീക്കത്തിനും ഏർപ്പെടുത്തിയി
രിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾതന്നെ കാര
ണം. ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറയുന്ന
ത�ോടെ ത�ൊഴിലാളികളുടെ വരുമാന
വും വൻത�ോതിൽ ഇടിയുന്നു. 2020
അവസാനത്തോടെ ആകെ വരുമാന
നഷ്ടം 86,000 ക�ോടി ഡ�ോളർ മുതൽ
3,40,000 ക�ോടി ഡ�ോളർ വരെയാകാ
മെന്നും പഠനം പറയുന്നു. ഇത് ജനങ്ങ
ളുടെ ക്രയശേഷിയിൽ വലിയ കുറവു
ണ്ടാക്കുകയും സാധനങ്ങളുടെയും സേ
വനങ്ങളുടെയും ഉപഭ�ോഗത്തിൽ വലി
യ ഇടിവുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുമൂ
ലം അനേകം വ്യവസായങ്ങൾ അട
ഞ്ഞുപ�ോകുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന്
ത�ൊഴിലാളികൾ ത�ൊഴിൽരഹിതരാ
യിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ത�ൊഴിലില്ലാ
യ്മ പെരുകുന്നത�ോടെ ജനങ്ങളുടെ ക്രയ
ശേഷി വലിയ അളവിൽ ചുരുങ്ങുകയും
മുതലാളിത്ത കമ്പോളപ്രതിസന്ധി വീ
ണ്ടും രൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്യും.

ക്കുന്നു എന്നാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും പ്ര
കടമായ ആഫ്രിക്കയിലും അമേരിക്ക
യിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും വരു
മാനത്തിൽ 80 ശതമാനത്തിലേറെയാ
ണ് കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. യുറ�ോപ്പി
ലും മദ്ധ്യ ഏഷ്യയിലും 70 ശതമാനം
കുറവുണ്ടായിട്ടുള്ളതായും ഐഎൽഒ
പറയുന്നു. ആഗ�ോളവ്യാപാരത്തിൽ

കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തി
ലേറെയായി മൂലധനവും
സമ്പത്തുമെല്ലാം വളരെ
ചുരുക്കം കൈകളിൽ കേ
ന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രവണത
ശക്തമാണ്. ഈ കേന്ദ്രീ
കരണം യഥാർത്ഥ സാമ്പ
ത്തിക പുര�ോഗതി ഉണ്ടാ
ക്കുന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല,
അധികമായ ത�ൊഴിൽ
സേനയെ നിർദ്ദയം മുത
ലെടുത്ത് സമ്പത്ത് കുന്നു
കൂട്ടുന്നു എന്നതും വസ്തുത
യാണ്. ഭരണമുതലാളിവർ
ഗ്ഗത്തിന്റെ വക്കാലത്തു
കാർ ഇത് അംഗീകരിക്കി
ല്ലെന്നുമാത്രം.

ദാരിദ്ര്യത്തിലും
പട്ടിണിയിലുമുണ്ടാകുന്ന കുതിപ്പ്
ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഡിമാന്റിലുണ്ടാ
യ കുറവുമൂലം 2020 ഫെബ്രുവരിക്കും
മാർച്ചിനുമിടയിൽ ആഗ�ോള ഭക്ഷ്യവി
ല സൂചിക 4.3 ശതമാനവും ആഗ�ോള
ധാന്യവില സൂചിക 1.9 ശതമാനവും
ഇടിഞ്ഞതായി ഫുഡ് ആന്റ് അഗ്രി
ക്കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുന്നു. എന്തായാലും, അരിയു
ടെയും ഗ�ോതമ്പിന്റെയും ചില്ലറ വില്പന
വില മാർച്ച് മാസം പടിഞ്ഞാറൻ രാ
ജ്യങ്ങളിൽ ഉയർന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നു. മനു
ഷ്യൻ നിലനിൽപിനായി പിടയു
മ്പോൾ, അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വ്യാ
പകമായ കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവയ്പും നട
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2020ൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ
മൂന്നിരട്ടി, അതായത് 15 ശതമാനം കുറ
വാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. റീട്ടെ
യിൽ രംഗം, ഉല്പാദനരംഗം തുടങ്ങി
ഏറ്റവുമധികം ആഘാതമേൽക്കേണ്ടി
വരുന്ന മേഖലകളിൽ 43 ക�ോടിയിലേ
റെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് തകർച്ചയെ നേ
രിടുന്നതെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ
ഒരു ഏജൻസി പറയുന്നു. ല�ോകത്തെ
94 ശതമാനം ത�ൊഴിലാളികൾ അധി
വസിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും ത�ൊഴിലിട
ങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നു
ണ്ട്. ത�ൊഴിൽ സമയത്തിൽ 10.7 ശത
മാനത്തിന്റെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്,
30 ക�ോടി 50 ലക്ഷം ഫുൾടൈം ത�ൊ
ഴിൽ സമയത്തിന് തുല്യമാണ്. പ്രവാ
സി ത�ൊഴിലാളികളിൽ 70 ശതമാന
ത്തോളം 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവ
രാണ്. ഇവർക്ക് വീണ്ടും ത�ൊഴിലിൽ
പ്രവേശിക്കാന�ോ സ്വന്തം വീടുകളിൽ
എത്തിച്ചേരാന�ോ കഴിയാതിരിക്കുക
യാണ്. ദിവസം 145 രൂപയിൽ താഴെ
വരുമാനമുള്ള ല�ോകത്തെ 4 ക�ോടി 90
ലക്ഷം പേരാണ് കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തി
ലേയ്ക്ക് അടിഞ്ഞുപ�ോകുമെന്ന് കണക്കാ
ക്കപ്പെടുന്നത്. ക�ോവിഡ് 19
സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയു
ജന്മഗ്രാമത്തിലേയ്ക്ക് വാഹനങ്ങൾ കാത്തുനിൽ
ക്കുന്ന ഇതരസംസ്ഥാനത്തൊഴിലാളികൾ,
ഡല്ഹിയില്നിന്നുള്ള ദൃശ്യം
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ധാക്കയിൽ ക�ോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടര്ന്ന്
പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട തുണിമില്ത്തൊഴിലാളികള്
സഹായാഭ്യര്ത്ഥനയുമായി കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്നു.
10ലക്ഷത്തോളം തുണിമിൽ ത�ൊഴിലാളികൾക്കാണ്
പണി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതിൽ
80ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്.

ടെ ആഘാതം നേരിട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവ
രാണിവർ. ഇതിൽ 1 ക�ോടി 20 ലക്ഷം
ആളുകളുമായി ഇന്ത്യയാണ് ഒന്നാം
സ്ഥാനത്ത്. അമേരിക്ക-ചൈന വ്യാ
പാരയുദ്ധംപ�ോലുള്ള വിഭാഗീയ രാഷ്ട്രീ
യ താല്പര്യങ്ങൾ ക�ോവിഡ് അനന്തര
കാലത്തെ തിരിച്ചുവരവിന് തിരിച്ചടി
യാകുമെന്ന ഭയവും നിലനിൽക്കുന്നു.

ബൂർഷ്വാ ഭരണാധികാരികൾ
സത്യം അമർച്ചചെയ്യുന്നു
ക�ൊറ�ോണ വ്യാപനം തുടങ്ങിയ
ത�ോടെ ബൂർഷ്വാ ഭരണാധികാരികൾ
സത്യം മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹ
ത്തിലായിരുന്നു. വൻകിട ബിസിനസ്സി
നെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനായി വിവര
ങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുകയും ര�ോഗവ്യാപനം
തടയാനായി മുൻകൂർ നടപടികളെടു
ക്കാതിരിക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്തരാ
ഹിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമ�ൊക്കെ ചെ
യ്തതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളുമു
ണ്ട്. സമ്പദ്ഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാ
നായി ചില രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധ സാഹച
ര്യത്തിന് സമാനമായ നടപടികൾ
കൈക്കൊള്ളുകയും ജനങ്ങള�ോട് കൂടു
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തൽ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആവ
ശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പ്രശ്നം മറച്ചുവ
യ്ക്കുന്നതിലും സാമൂഹികമായ ഭീതി പര
ത്തുന്നതിലും മാദ്ധ്യമങ്ങളും പങ്ക് വഹി
ച്ചു. വഞ്ചനാപരമായ ഈ നാടകങ്ങളു
ടെയ�ൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏതെങ്കി
ലും ബലിയാടുകളിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാനും

ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മാ
ത്രം 12.8 ക�ോടി ത�ൊഴിൽ
നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സെന്റർ
ഫ�ോർ മ�ോണിറ്ററിംഗ്
ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയു
ടെ പഠനം പറയുന്നു.
ഏപ്രിൽ ഏഴിലെ മാദ്ധ്യമ
വാർത്തകൾ പ്രകാരം പട്ട
ണങ്ങളിലെ ത�ൊഴിലില്ലാ
യ്മ 30.9 ശതമാനമായി
ഉയർന്നു. മ�ൊത്തം ത�ൊഴി
ലില്ലായ്മ 23.4 ശതമാന
വും. അനൗപചാരിക മേഖ
ലയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം
പ്രത്യാഘാത ങ്ങൾ ഉണ്ടാ
യിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ
84 ശതമാനം കുടുംബ ങ്ങ
ളുടെയും വരുമാനം ഗണ്യ
മായി കുറഞ്ഞു.
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സ്വന്തം തടി രക്ഷിക്കാനും പ്രബലർ
ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പ്രതിസ
ന്ധികൾക്കെല്ലാം കാരണം ക�ൊറ�ോ
ണ വൈറസ് ആണെന്നും എല്ലാം താ
റുമാറായതിൽ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ
യ്ക്ക് പങ്ക് ഒന്നുമില്ലെന്നും വരുത്തിത്തീർ
ക്കാൻ അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴിക
ളിൽ ക�ൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമം നടന്നു.
ക�ൊറ�ോണ ആര�ോഗ്യരംഗത്ത് വലിയ
ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർവ്വ
ത്ര പടർന്നിട്ടുള്ളതും നിരന്തരഭീഷണി
ഉയർത്തുന്നതുമായ വ്യാധി മുതലാളി
ത്ത വ്യവസ്ഥയാണെന്നും അതിൽ നി
ന്നാണ് മ�ോചിതരാകേണ്ടതെന്നുമുള്ള
അവബ�ോധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ
ആർജ്ജിക്കേണ്ടത്.

ഈ പകർച്ചവ്യാധിക്കിടയിലും
സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരും
ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരുമാകുന്നു
ഈ പകർച്ചവ്യാധി സമ്പദ്ഘടന
കളെ തകർക്കുകയും ജനങ്ങളെ പാപ്പ
രാക്കുകയും ജീവന�ോപാധികളെല്ലാം
നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കു
മ്പോൾതന്നെ ല�ോകത്തെ അതിസമ്പ
ന്നർ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം മുതലുള്ള
കാലയളവിൽ വൻത�ോതിൽ സമ്പത്ത്
കുന്നുകൂട്ടുകയാണ്. മാർച്ച് അവസാനം
മുതൽ ജൂലൈ ആദ്യം വരെയുള്ള കാല
യളവിൽ അമേരിക്കയിലെ ശതക�ോടീ
ശ്വരന്മാർ 56500 ക�ോടി ഡ�ോളറിന്റെ
നേട്ടമാണുണ്ടാക്കിയത്. ക�ോവിഡ് 19

B-K-Ìv 2020
മൂലമുള്ള ത�ൊഴിൽ നഷ്ടം 2 ക�ോടി 85
ലക്ഷത്തിലേയ്ക്ക് കുതിച്ചുയർന്ന സമയ
ത്താണ് ഈ നേട്ടം ക�ൊയ്തിരിക്കുന്ന
ത്. 2008ലെ ധനപ്രതിസന്ധിയുടെ
ഘട്ടത്തിലുണ്ടായതിന്റെ
മൂന്നിരട്ടിയാണിത്. ഏതാണ്ട് 4 ക�ോടി
30 ലക്ഷം അമേരിക്കക്കാരാണ് ത�ൊ
ഴിൽ രഹിതരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കാ
യി അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കയിലെ ത�ൊഴിലില്ലായ്മ 20
ശതമാനമായിരിക്കുന്നു. 1930 കളിലെ
മഹാ മാന്ദ്യത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലഘ
ട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാ
ണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന
നായ വ്യവസായി മുകേഷ് അംബാനി
യുടെ ഈ വർഷം ഇതുവരെയുള്ള സാ
മ്പത്തികനേട്ടം 2230 ക�ോടി ഡ�ോളറി
ന്റേതാണ്. ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പ
ന്നനായ അഞ്ചാമത്തെ വ്യക്തിയായി
ഉയർന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത്
7740 ക�ോടി ഡ�ോളറാണ്. കഴിഞ്ഞ 12
വർഷത്തിലേറെയായി മൂലധനവും
സമ്പത്തുമെല്ലാം വളരെ ചുരുക്കം കൈ
കളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രവണത
ശക്തമാണ്. ഈ കേന്ദ്രീകരണം
യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക പുര�ോഗതി
ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല, അധിക
മായ ത�ൊഴിൽസേനയെ നിർദ്ദയം മുത
ലെടുത്ത് സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടുന്നു എന്ന
തും വസ്തുതയാണ്. ഭരണമുതലാളിവർ
ഗ്ഗത്തിന്റെ വക്കാലത്തുകാർ ഇത് അം
ഗീകരിക്കില്ലെന്നുമാത്രം. മാരകമായ
ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിലും ചുരുക്കം
ചിലർ സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടുന്നതിൽനി
ന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ശവംതീനി കഴുക
ന്മാരെപ്പോലെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന
വരുടെ ച�ോരയൂറ്റിക്കുടിച്ചാണ് കുത്തക
കളും ബഹുരാഷ്ട്ര ക�ോർപറേഷനുകളും
തടിച്ചുക�ൊഴുക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുതയാ
ണ്. മുതലാളിത്തം മരണാസന്ന ഘട്ട
ത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരവും മനുഷ്യത്വ
രഹിതവും പിന്തിരിപ്പനുമായി തീർന്നി
രിക്കുന്നു.

''സാമ്പത്തിക തകർച്ച, പ്ര
തിസന്ധി, യുദ്ധഭീതി, മുര
ടിപ്പ് തുടങ്ങിയവയ�ൊ
ക്കെയാണ് മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥ നൽകിയത്...
പരിഹാരമ�ോ... വിപ്ലവ
ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്
അധികാരം കൈമാറുക
മാത്രം. ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
ത്തിനുമാത്രമേ ഭൂരിഭാഗം
ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണ
നേടിക്കൊണ്ട് എല്ലാ രാ
ജ്യങ്ങളിലും വിപ്ലവം വിജ
യകരമായി പൂർത്തിയാ
ക്കാൻ കഴിയൂ, അതുവഴി
മാനവരാശിയെ മുതലാളി
ത്ത നുകത്തിൽനിന്നുള്ള
വിമ�ോചത്തിലേയ്ക്കും ശാശ്വ
തമായ സമാധാനത്തിലേ
യ്ക്കും നയിക്കാനും.''
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സമ്പത്തിന്റെ 73 ശതമാ
നവും ഒരു ശതമാനം അതിസമ്പന്നരു
ടെ കൈകളിലേയ്ക്കാണ് എത്തിയത്.
ശതക�ോടീശ്വരന്മാരുടെ സമ്പത്ത്
ഏതാണ്ട് പത്തിരട്ടിയാണ് വർദ്ധിച്ച
ത്. 2018-19 ലെ ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റിന്റെ
24,42,200 ക�ോടി വരുന്ന ബജറ്റിന്റെ
ആകെത്തുകയേക്കാൾ വലുതാണ്
ഇന്ന് ഇവരുടെ ആകെ സമ്പത്ത്.

ക�ോവിഡ് 19ന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യൻ
സാഹചര്യം ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു
സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരും ദരി
ദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരും ആകുന്ന തര
ത്തിൽ, പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ട മുത
ലാളിത്ത സമ്പദ്ഘടനയുടെ എല്ലാ
സവിശേഷതകളും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘ
ടനയും പ്രകടിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുക
യായിരുന്നു. ജീർണമായ മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥയിൽ അസമത്വം വൻത�ോ
തിൽ വളരുകയാണ്. 2017ൽ
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എന്നാൽ 6.8 ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ രാ
ജ്യത്ത് അടഞ്ഞുപ�ോയതായി 2019
ജൂലൈ 1ന് ഗവണ്മെന്റ് പാർലമെന്റിൽ
സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. ആകെ രജി
സ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ 36.07 ശത
മാനമാണിത്. 2016ലെ ന�ോട്ടുനിര�ോധ
നത്തെയും തുടർന്നുവന്ന ജിഎസ്ടിയെ
യും തുടർന്നുതന്നെ അനേകം ചെറുകിട
-ഇടത്തരം ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപന
ങ്ങൾ പൂട്ടിപ്പോയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ
സമ്പദ്ഘടനയിൽ 2019ൽ ഉണ്ടായ പ്ര
കടമായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെത്തു
ടർന്ന് ത�ൊഴിലില്ലായ്മ കുത്തനെ ഉയർ
ന്നു. രാജ്യത്തെ ത�ൊഴിലില്ലായ്മ 201718 ൽ കഴിഞ്ഞ 45 വർഷത്തെ ഏറ്റവും
ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയെന്ന്
2019ൽ ച�ോർന്നുകിട്ടിയ ഒരു ഗവണ്മെ
ന്റ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
ലഭ്യമായ തെളിവുകളെല്ലാം ശരിവയ്ക്കു
ന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ത�ൊഴിലില്ലായ്മ
അടുത്ത കാലത്ത് കൂടുതൽ വഷളായിട്ടു
ണ്ട് എന്നാണ്. 94 ശതമാനം പേരെ
യും നിസ്സാര പ്രതിഫലത്തിന് കരാർ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിയെടുപ്പിക്കു
ന്ന അനൗപചാരിക മേഖലയിലാണ്
ഏറ്റവുമധികം ത�ൊഴിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാ
യിരിക്കുന്നത്. ഉല്പാദന ശേഷി കണ
ക്കിലെടുത്താൽ വമ്പൻ സംരംഭങ്ങളു
ള്ള സംഘടിത മേഖലയുടെ വലിയ�ൊ
രു ഭാഗവും, ത�ൊഴിലാളികളുടെ നിയമ
നത്തിന്റെയും വേതനത്തിന്റെയും കാ
ടുണീഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ടുണീസിൽ ഭക്ഷണ
വും ത�ൊഴിലും ധനസഹായവും ആവശ്യപ്പെട്ട് ല�ോ
ക്ഡൗണിനിടയിലും തെരുവിലിറങ്ങിയ ജനങ്ങൾ.

B-K-Ìv 2020

ക�ൊടിയ അസമത്വത്തിനും വംശവെറിക്കുമെതിരെ
ജ�ോർജ്ഫ്ള�ോയിഡിന്റെ ക�ൊലപാതകത്തെത്തുടർ
ന്ന് അമേരിക്കയിൽ പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭം, ന്യൂ
യ�ോർക്കിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം, 2020 ജൂൺ.

ര്യമെടുത്താൽ, അനൗപചാരിക മേഖ
ലയുടെ അതേ സ്വഭാവംതന്നെയാണ്
പ്രകടമാക്കുന്നത്. ഓട്ടോമ�ൊബൈൽ
വ്യവസായം ഉദാഹരണമായെടുത്താൽ
ഇത് വ്യക്തമാകും. ഇവിടെ നല്ലൊരു
പങ്ക് ത�ൊഴിലാളികളും യാത�ൊരു
ആനുകൂല്യങ്ങളും ത�ൊഴിൽ സുരക്ഷിത
ത്വവുമില്ലാത്ത കരാർ ത�ൊഴിലാളികളാ
ണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനൗപചാരിക
മേഖലയുടെയും പ്രവാസി ത�ൊഴിലാളി
കളുടെയുമ�ൊക്കെ കാര്യം പരിഗണിക്കു
മ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നല്ലൊരു പങ്ക്
ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ രണ്ടറ്റവും
കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വളരെ
പ്രയാസമാണെന്ന് കാണാനാകും.
2011-12 ൽ ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരുടെ
ഉപഭ�ോഗ ചെലവിന്റെ പകുതിയും ഭക്ഷ
ണത്തിനായിരുന്നു. ജനസംഖ്യയുടെ
താഴെപകുതിയിൽ ഇത് ഏറിയിരി
ക്കും. നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ
ഓഫീസ് (എൻഎസ്ഒ) നടത്തിയ
2017-18 ലെ ഉപഭ�ോഗ ചെലവ് സംബ
ന്ധിച്ച സർവ്വേയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ
ഗവണ്മെന്റ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലാത്തതി
നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ
ലഭ്യമല്ല. തീർച്ചയായും ഇത് ഗണ്യമാ
യി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ല�ോക്ഡൗൺ ഏർ
പ്പെടുത്തുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന ദീർഘമായ
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ഒരു മാന്ദ്യത്തിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നു
എന്നകാര്യം ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വ്യ
ക്തമാണ്.
ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി,
അദ്ധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ
ജനങ്ങളുടെ, വിശേഷിച്ച് ത�ൊഴിലാളി
കളുടെയും കർഷകരുടെയും സ്ഥിതി
അനുദിനം വഷളാകുകയായിരുന്നു.
ഓര�ോ സെക്കന്റിലും രണ്ടുപേർ വീതം
ദാരിദ്ര്യത്തിലേയ്ക്ക് തള്ളിയിടപ്പെട്ടുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ മിനിമം കഴിക്കേ
ണ്ട ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് ഉറപ്പാ
ക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ
ഭൂരിപക്ഷവും. ജനസംഖ്യയുടെ 67-68
ശതമാനത്തിന്റെ ദിവസവരുമാനം

ത�ൊഴിൽ നഷ്ടത്തിന്റെ
ക�ൊടുങ്കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ
കണ്ട ഹൃദയഭേദകമായ
കാഴ്ചകളില�ൊന്ന്, ഭക്ഷണ
വും അഭയസ്ഥാനവും വരു
മാനവുമില്ലാത്ത ലക്ഷക്ക
ണക്കിന് പ്രവാസി ത�ൊഴി
ലാളികൾ വിദൂരസ്ഥമായ
സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിലേയ്ക്ക്
കാൽനടയായി സഞ്ചരി
ക്കുന്നതായിരുന്നു. ഈ യാ
ത്രയിൽ വിശന്ന്, തളർ
ന്ന്, അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട്
971 പേർ മരിച്ചുവീണു.
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വെറും 150 രൂപയിൽ താഴെയാണ്.
ഇതിൽത്തന്നെ 30 ശതമാനത്തിന്റെ
വരുമാനം വെറും 100 രൂപയിൽ താഴെ
യും. ഇവർ പരമദരിദ്രരായാണ് കണ
ക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കടുത്ത വിശപ്പ്
അനുഭവിക്കുന്ന ല�ോകത്തെ 82 ക�ോടി
ആളുകളിൽ മൂന്നില�ൊന്ന് ഇന്ത്യയിലാ
ണ് വസിക്കുന്നത്. ഫുഡ് ആന്റ് അഗ്രി
കൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ
2006ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ദിവസേ
ന 7000 ഇന്ത്യക്കാർ പട്ടിണി മൂലം
മരിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, 1400 ക�ോടി
ഡ�ോളറിന്റെ ഭക്ഷണം ഓര�ോ വർഷ
വും ഇന്ത്യയിൽ ഉപയ�ോഗശൂന്യമാക്കി
ക്കളയുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവണ്മെന്റ് കണക്കു
കൾ പറയുന്നു. ശരാശരി 10 കർഷകർ
ഇന്ത്യയിൽ ദിവസേന അത്മഹത്യ
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കണക്ക് കൃത്രിമമാ
യി കുറച്ചുകാണിക്കുന്നു എന്ന ആര�ോപ
ണമുണ്ട്. അതായത് യഥാത്ഥ കണക്ക്
ഇതിലും അധികമായിരിക്കും എന്നർ
ത്ഥം.

ക�ോവിഡ് 19ന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ
സമ്പദ്ഘടന താറുമാറായി
ഇങ്ങനെയ�ൊരു പശ്ചാത്തലം നില
നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റ്
ക�ോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയാനായി
മാർച്ച് 25ന് 21 ദിവസത്തെ ല�ോ
ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അവശ്യ
സർവ്വീസുകള�ൊഴികെ മറ്റെല്ലാം ഈ
കാലയളവിൽ
പ്രവർത്തനരഹിതമായി. ല�ോ
ക്ഡൗൺ പിന്നീട് മേയ് 31 വരെ നീ
ട്ടി. അതിനുശേഷം ഭാഗികവും പ്രാദേ
ശികവുമായി ല�ോക്ഡൗൺ തുടർന്നു.
അഞ്ചുമാസമായി ഇത് തുടരുന്നു. 40 ദി
വസത്തെ ല�ോക്ഡൗൺ ക�ൊണ്ടുത
ന്നെ ജിഡിപിയിൽ 20 ശതമാനത്തി
ന്റെ ഇടുവുണ്ടാകുമെന്നാണ് ബാംഗ്ലൂരി
ലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയ
പഠനം പറയുന്നത്. 66 ദിവസത്തെ
ല�ോക്ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ഇത് 33
ശതമാനമാകും. ക�ോവിഡ് 19 വ്യാപ
നം ആരംഭിച്ച ഉടൻ ഏഷ്യൻ ഡവല
പ്മെന്റ് ബാങ്ക് നടത്തിയ പഠനം സു
ചിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയിൽ
2990 ക�ോടി ഡ�ോളറിന്റെ ആഘാതമു
ണ്ടാകുമെന്നാണ്. ഒരു സമീപകാല
പഠനം പറയുന്നത് ല�ോക്ഡൗണിന്റെ
നഷ്ടം 12,000 ക�ോടി ഡ�ോളറിന്റേതാ
ണ് എന്നത്രെ. ഇത് ജിഡിപിയുടെ 4
ശതമാനമാണ്. റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാ
യ ഐസിആർഎ ആശങ്കപ്പെടുന്നത്
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9.5 ശതമാനത്തിന്റെ നഷ്ടമാണ്. റി
സർവ് ബാങ്കാകട്ടെ സാമ്പത്തിക വളർ
ച്ചയെയ�ോ തളർച്ചയെയ�ോ സംബന്ധി
ച്ച പ്രവചനമ�ൊക്കെ നിർത്തിവച്ചിരി
ക്കുകയാണ്. 7 ലക്ഷത്തിലേറെ വ്യാ
പാര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ല�ോ
ക്ഡൗൺമൂലം അടഞ്ഞുപ�ോയത്. 6.5
ക�ോടി സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തരം സം
രംഭങ്ങളിൽ 35 ശതമാനം ഉടനടിയ�ൊ
ന്നും ഒരു തിരിച്ചുവരവുണ്ടാകില്ല എന്ന
കണക്കുകൂട്ടലിൽ അടച്ചുപൂട്ടാൻ തുടങ്ങി
യിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആൾ ഇന്ത്യ മാ
നുഫാക്ചറേഴ്സ
 ് ഓർഗനൈസേഷൻ
ജൂൺ ആദ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
46-47 ക�ോടി ത�ൊഴിലാളികളിൽ മു
ക്കാൽപങ്കും ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളിലും
കാർഷികമേഖലയിലുമാണ് പണിയെ
ടുക്കുന്നതെന്ന് അസംഘടിതമേഖലയി
ലെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫ�ോർ
എന്റർപ്രൈസസ് അംഗമായ പ്രൊഫ.
കെ.പി.കണ്ണൻ പറയുന്നു. 10 ത�ൊഴിലാ
ളികളിൽ താഴെയാണ് മേല്പറഞ്ഞ സം
രംഭങ്ങളിൽ പലതിലും പണിയെടുക്കു
ന്നത്. നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർ
ഗനൈസേഷൻ(എൻഎസ്ഒ) ആഗസ്റ്റ്
12ന് പറഞ്ഞത്, ഏപ്രിൽ-ജൂൺ കാല
യളവിൽ വ്യാവസായിക�ോല്പാദന
ത്തിൽ 35.9 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവു
ണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. സെൻട്രൽ
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ
(സിഎസ്ഒ) കണക്കനുസരിച്ച് വ്യാവ
സായിക�ോത്പാദന സൂചിക മേയ് മാ
സത്തിൽ 88.4 ൽ നിൽക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയ് മാസത്തിൽ
ഇത് 135.4 ആയിരുന്നു. അതായത്
34.7 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്. നിരവ
ധി സ്ഥാപനങ്ങൾ അടയുകയും അവയു
ടെ സേവനം നിലക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ത�ോടെ ഡിമാന്റ് വീണ്ടും കുറയുകയും
കമ്പോളപ്രതിസന്ധിക്ക് ആക്കം വർ
ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. 21 ദിവസത്തെ
ല�ോക്ഡൗണിനുശേഷം എല്ലാം സാ
ധാരണ നിലയിലാകുമെന്ന കണക്കുകൂ
ട്ടലിൽ ക�ോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ്
ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി (സിഐഐ)
ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം നൽകിയ മുന്നറി
യിപ്പ്, ക�ോവിഡ് 19 ന്റെ ആഘാത
ത്തിൽനിന്ന് സാമ്പത്തിക മേഖല മ�ോ
ചിതമാകാൻ ആറുമാസമെങ്കിലും വേ
ണ്ടിവരുമെന്നാണ്. എന്നാൽ ല�ോ
ക്ഡൗൺ നീണ്ടുപ�ോകുകയും അൺ
ല�ോക് പ്രക്രിയ അരങ്ങേറുകയുമ�ൊ
ക്കെ ചെയ്തത�ോടെ എല്ലാ
പ്രവചനങ്ങളും വൃഥാവിലായിരിക്കുക
യാണ്. കുതിച്ചുയരുന്ന വിലയും സമ്പ
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ദ്ഘടനയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മുരടിപ്പും
കൂടിച്ചേർന്ന് രാജ്യം സ്റ്റാഗ്ഫ്ളേഷൻ
എന്ന സ്ഥിതിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു
എന്നുറപ്പാക്കാം. മരണാസന്ന മുതലാ
ളിത്തഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത
യാണിത്. മുതലാളിത്തം സ്വയം പടച്ചു
ണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ
നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാനാ കാതെ ഉഴറു
കയാണ്.
പ്രതിസന്ധി പടരുകയും ആഴം
വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമൂലം ഇന്ത്യയിലെ
40 ക�ോടി ത�ൊഴിൽസേനയിൽ
നല്ലൊരു പങ്കിന് ത�ൊഴില�ോ വരുമാന
മ�ോ ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ
യിൽ ഒരാൾക്ക് നിലനിന്നുപ�ോകാൻ
ദിവസം 220 രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്ന
കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ല�ോകബാങ്ക് ദാ
രിദ്ര്യരേഖ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാ
യത് ഏപ്രിൽ 15 ഓടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ
50 ക�ോടി ആളുകളുടെ കൈയിൽ യാ
ത�ൊരു കരുതൽ ധനവും ഇല്ലാതാകുക
യും മറ്റൊരു 50ക�ോടി ആളുകളുടെ വിഭ
വങ്ങൾ പകുതിയായി ചുരുങ്ങുകയും
ചെയ്യുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
ല�ോക്ഡൗൺ നീണ്ടുപ�ോയത�ോടെ
സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായി. ഏപ്രിൽ
അവസാനത്തോടെ നിലവിലുള്ള 10-11
ക�ോടി ത�ൊഴിൽരഹിതരുടെ സേനയി
ലേയ്ക്ക് മറ്റൊരു 14ക�ോടി കൂടി വന്നുചേ
രുമെന്ന സ്ഥിതിയായി. ല�ോക്ഡൗ
ണിന്റെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽത്തന്നെ
ഏതാണ്ട് 80 ലക്ഷം ത�ൊഴിലാണ്
നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മാ
ത്രം 12.8 ക�ോടി ത�ൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട
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തായി സെന്റർ ഫ�ോർ മ�ോണിറ്ററിംഗ്
ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ പഠനം പറ
യുന്നു. ഏപ്രിൽ ഏഴിലെ മാദ്ധ്യമ വാർ
ത്തകൾ പ്രകാരം പട്ടണങ്ങളിലെ ത�ൊ
ഴിലില്ലായ്മ 30.9 ശതമാനമായി ഉയർ
ന്നു. മ�ൊത്തം ത�ൊഴിലില്ലായ്മ 23.4
ശതമാനവും. അനൗപചാരിക മേഖല
യിലാണ് ഏറ്റവുമധികം പ്രത്യാഘാത
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയി
ലെ 84 ശതമാനം കുടുംബങ്ങളുടെയും
വരുമാനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. യാ
ത�ൊരു തയ്യാറെടുപ്പുമില്ലാതെ വെറും
നാല് മണിക്കൂർ സമയം നൽകി ല�ോ
ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്രഗവണ്മെ
ന്റ് അനൗപചാരിക മേഖലയിൽ
പണിയെടുക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങളുടെയും
സാധാരണക്കാരുടെയും കാര്യം ചിന്തി
ച്ചതേയില്ല. അവർ വീട്ടിലിരുന്നാൽ
ത�ൊഴിലുണ്ടാകില്ല. 12 ക�ോടി പ്രവാസി
ത�ൊഴിലാളികളാണ് ഉള്ളത്. ല�ോ
ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് 48 മണിക്കൂർ
കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണക്കാരില�ൊ
രുവനായ ഒരു ഡൽഹി നിവാസി പറ
ഞ്ഞത് ''ഞാൻ ക�ൊറ�ോണ വന്ന് മരി
ക്കില്ല, പക്ഷേ പട്ടിണികിടന്ന് മരിക്കു
മെന്ന് ഉറപ്പാണ്'' എന്നത്രെ. ത�ൊഴിൽ
നഷ്ടത്തിന്റെ ക�ൊടുങ്കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ
കണ്ട ഏറ്റവും ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചക
കടക്കെണിയിൽ ആടിയുലഞ്ഞിരുന്ന സാമ്പത്തി
കരംഗം ക�ോവിഡിനെത്തുടർന്ന് മാന്ദ്യത്തിലേയ്ക്ക്
കൂപ്പുകുത്തിയപ്പോൾ അർജന്റീനയുടെ തലസ്ഥന
മായ ബ്യൂണസ് അയറിസിൽ പ്രതിഷേധവുമായി
ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി. 2020 മെയ്
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2020 മാർച്ച് 8 വനിതാദിനത്തിൽ തുല്യാവകാശവും
നീതിയും പൗരാവകാശങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് ചിലി
യിൽ സാന്റിയാഗ�ോയിലെ ഡിഗ്നിറ്റി പ്ലാസയിൽ
10ലക്ഷം വനിതകൾ ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ

ളില�ൊന്ന്, ഭക്ഷണവും അഭയസ്ഥാന
വും വരുമാനവുമില്ലാത്ത ലക്ഷക്കണ
ക്കിന് പ്രവാസി ത�ൊഴിലാളികൾ വിദൂ
രസ്ഥമായ സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിലേയ്ക്ക്
കാൽനടയായി സഞ്ചരിക്കുന്നതായിരു
ന്നു. ഈ യാത്രയിൽ വിശന്ന്, തളർ
ന്ന്, അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് 971 പേർ
മരിച്ചുവീണു. ഇവർക്കുപുറമേ, ആക്രി
പെറുക്കുന്നവർ, റിക്ഷാ വലിക്കുന്നവർ,
വഴിയ�ോര കച്ചവടക്കാർ, വീട്ടുജ�ോലി
ക്കാർ, ബാർബർമാർ, സെക്യൂരിറ്റി ജീ
വനക്കാർ, ഡ്രൈവർമാർ, ഡെലിവറി
ഏജന്റുമാർ തുടങ്ങി കരാർ ത�ൊഴിലാ
ളികളും ദിവസകൂലിക്കാരും സ്വയം
ത�ൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുമടക്കം തുച്ഛവരു
മാനക്കാരായ അനേകായിരങ്ങൾ
വേറെ. 2011ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം
തെരുവ�ോരങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ 2
ക�ോടിയിലേറെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 9
വർഷംക�ൊണ്ട് ഇവരുടെ എണ്ണം വള
രെയേറെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരിതമയമാ
യ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഇവരെ സംബ
ന്ധിച്ചിടത്തോളം പ�ൊടുന്നനെയുള്ള
ല�ോക്ഡൗൺ ഒരു മരണവാറന്റ്
ആയിരുന്നു. ഇവരെപ്പോലുള്ള അനേ
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കായിരങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ഞാ
ണിൻമേൽ തൂങ്ങുന്നത്.
വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ
പുനരുദ്ധരിക്കാൻ ഉത്തേജക-സഹായ
ക പാക്കേജുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊ
ണ്ട് ശക്തരായ വ്യവസായ ല�ോബി
കൾ വലിയ ക�ോലാഹലമുണ്ടാക്കിയ
പ്പോൾ, 2 മാസമായി ഒരു വരുമാനവു
മില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ത�ൊഴിലാളികളു
ടെ കാര്യം ബിജെപി നയിക്കുന്ന കേ
ന്ദ്രഗവണ്മെന്റ് പാടെ അവഗണിച്ചു.
എല്ലാവര�ോടും വീട്ടിലിരിക്കാൻ നട
ത്തിയ ആഹ്വാനവും സ്വകാര്യമേഖല
യിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം മുടങ്ങ
രുതെന്ന് മുതലാളിമാര�ോട് നടത്തിയ
ഉദ്ബ�ോധനവും ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ
ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തി
യിട്ടില്ല. ര�ോഗമ�ൊന്നുമില്ലെങ്കിലും സമ്പ
ന്നരെ അപേക്ഷിച്ച് ദരിദ്രരുടെ മരണ
സാധ്യത ഇരട്ടിയാണെന്ന് ഇന്ത്യാ ഹ്യൂ
മൻ ഡവലപ്മെന്റ് സർവെ നടത്തിയ
പഠനം പറയുന്നു. ര�ോഗംകൂടി വന്നാൽ
അത് മൂന്നിരട്ടിയാകും. ഇത് വേറ�ൊരു
തരത്തിലും വായിച്ചെടുക്കാം. ജനസം
ഖ്യയിലേറ്റവും ദരിദ്രരായ 20 ശതമാന
ത്തിൽ പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ര�ോഗം
വന്നാൽ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത 1.9
ആണ്. ഒരു മാരകര�ോഗം മരണം വി
തച്ച് ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ, ജീവിതമാർഗ
മെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, ആര�ോ
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ഗ്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം
ലാഭക്കൊതിയന്മാരായ
മുതലാളിമാരുടെ കൈപ്പിടിയിലായിരി
ക്കുമ്പോൾ, ഈ ദുരിതക്കയത്തിൽ
കഴിയുന്നവരുടെ ഗതിയെന്താകുമെന്ന്
ആല�ോചിക്കാൻപ�ോലുമാകില്ല. ത�ൊ
ഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് അലയുന്ന അനേകാ
യിരങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥയും അത് സമ്പ
ദ്ഘടനയിലുണ്ടാക്കുന്ന
പ്രത്യാഘാതങ്ങളും വിനാശകരമെന്നു
മാത്രമല്ല ഹൃദയഭേദകംകൂടിയാണ്.

ദരിദ്രരെയും സഹായം
ആവശ്യമുള്ളവരെയും
പാടെ അവഗണിച്ച് ഗവണ്മെന്റ്
അതിസമ്പന്നരെ സേവിക്കുന്നു
ക�ോവിഡ് ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞാൽ,
സാമ്പത്തികരംഗത്ത് ഒരു ഉയിർത്തെ
ഴുന്നേല്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജന
ങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ല�ോക
മെമ്പാടുമുള്ള മുതലാളിത്ത ഭരണാധി
കാരികൾ. അമേരിക്കൻ
പ്രസിഡന്റാകട്ടെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ര�ോ
ഗബാധിതരും മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെ
യ്തിട്ടും തന്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയ�ോ
സമ്പദ്ഘടനയെയ�ോ ഇത�ൊന്നും ബാ
ധിച്ചതായിപ്പോലും അംഗീകരിക്കുന്നി
ല്ല. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയും സമാന
മായ വാചകക്കസർത്ത് നടത്തി. സാമൂ
ഹ്യ-സാമ്പത്തിക വികാസനിയമങ്ങൾ
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പ്രകാരം സാമ്രാജ്യത്വ-മുതലാളിത്തം
അനിവാര്യമായ പതനത്തിലേയ്ക്ക് നീ
ങ്ങുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാനായി, ചില
ബൂർഷ്വാ ഗവണ്മെന്റുകൾ കൈനീ
ഷ്യൻ സിദ്ധാന്തപ്രകാരമുള്ള ചില സാ
മ്പത്തിക ഉത്തേജക നടപടികൾ ജന
ങ്ങൾക്കായി കൈക്കൊള്ളുകയും ക�ോ
വിഡ് 19 ത�ൊടുത്തുവിട്ട രൂക്ഷമായ
കമ്പോള പ്രതിസന്ധിയെ മറികട
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ്. എന്നാൽ
ബിജെപി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്രഗവണ്മെ
ന്റ് ആ മാർഗം അവലംബിക്കാൻ
തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഡിമാന്റ് വൻത�ോ
തിൽ ഇടിഞ്ഞതിന് നിരവധി തെളിവു
കൾ ഉള്ളപ്പോഴും അവരതെല്ലാം പാടെ
നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ
പ്രതിസന്ധി ചാക്രികമായ പ്രതിഭാസ
മാണെന്നും ഉടൻ തിരിച്ചുവരവുണ്ടാകു
മെന്നുമാണ് അവരുടെ അവകാശവാ
ദം. എന്നാൽ, ഉത്തേജക നടപടികളും
ക്യാഷ് സബ്സിഡികളുമ�ൊക്കെയാ
യി കമ്പോളത്തിലെ ഡിമാന്റ് വർദ്ധി
പ്പിക്കാൻ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്ന് ഉചിത
മായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ,
സമ്പദ്ഘടന കൂടുതൽ ഞെരുക്കം നേ
രിടേണ്ടിവന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഗവ
ണ്മെന്റിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കുത്തക
കളുടെ ലാഭം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലാ
ണ്. ഇതിനായി പല മാർഗ്ഗങ്ങളും അവ
ലംബിക്കുന്നുണ്ട്. കിട്ടാക്കടം പെരുകു
മ്പോഴും ഉദാര വ്യവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും
വായ്പ നൽകാൻ ബാങ്കുകള�ോട് ആവ
ശ്യപ്പെടുക, വീഴ്ച വരുത്തുന്ന വൻകിട
ക്കാരുടെ കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളുക,
ത�ൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടാനും
സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടാനും അനുവദിക്കു
ക, ത�ൊഴിൽനിയമ പരിഷ്കാരങ്ങളെ
യും കാർഷിക പരിഷ്കാരങ്ങളെയും
സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളെയും
പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
വേതനം നിശ്ചയിക്കുകയും വിലകൾ
വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, പ�ൊതുമേ
ഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വൻത�ോതിൽ
സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുക
തുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ നിർബാധം നട
ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിര�ോധം, എണ്ണ,
ആര�ോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഖനനം,
റെയിൽവെ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ടെലി
ഫ�ോൺ, ഡിജിറ്റൽ വാർത്താവിനിമ
യം തുടങ്ങിയ പ�ൊതുജനക്ഷേമ മേഖ
ലകളില�ൊക്കെ സ്വദേശ-വിദേശ കു
ത്തകകൾക്ക് അവസരമ�ൊരുക്കുന്നു
ണ്ട്. എന്നാൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജന
ങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ഒരു ആശങ്കയു
മില്ല. കുറച്ചുകാലത്തേയ്ക്ക് കുറച്ച് അരി
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യും പയറുമ�ൊക്കെ സൗജന്യമായി
നൽകിയത�ൊഴിച്ചാൽ, പകർച്ചവ്യാധി
ക�ൊണ്ട് പ�ൊറുതിമുട്ടിയ സാധാരണ
ക്കാരുടെയും ത�ൊഴിലാളികളുടെയും ദു
രിതമകറ്റാൻ യാത�ൊരു ആശ്വാസനട
പടിയും ഗവണ്മെന്റ് കൈക്കൊള്ളുന്നി
ല്ല. എന്നുമാത്രമല്ല ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞൂ
റ്റാൻ എല്ലാ മാർഗവും അവലംബിക്കുക
യും കണക്കുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച്
യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ജൂൺ 15 ന്റെ പ്രോലിറ്റേറിയൻ ഇറ
യിൽ (യൂണിറ്റിയുടെ ജൂൺ ലക്കത്തി
ലും) ഗവണ്മെന്റ് ക�ൊട്ടിഘ�ോഷിച്ച 2
ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയുടെ ഉത്തേജക
പാക്കേജ് വെറും തട്ടിപ്പാണെന്നും
ത�ൊഴിലാളികളെയും കർഷകരെയും
മറ്റ് സാധാരണക്കാരെയും ദാരിദ്ര്യ
ത്തിൽനിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽനിന്നും
കരകയറ്റാനുള്ള ഒരു നടപടിയും അത്
ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി
യിരുന്നു.

മാർക്സ
 ിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ
പാഠങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു
''മുതലാളിത്തസമൂഹം മുമ്പും ഭീതിജ
നകമായിരുന്നു, ഇന്നും എന്നും അങ്ങ
നെതന്നെയായിരിക്കും'' എന്ന ലെനി
ന്റെ നിരീക്ഷണം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ്
ആഗ�ോള-ദേശീയ സാഹചര്യം. (ദ മി
ലിറ്ററി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ദ പ്രോലിറ്റേറി
യറ്റ്, സമാഹൃത കൃതികൾ, വാള്യം 23)

1934ൽ വ്യാവസായിക�ോ
ല്പാദനം അമേരിക്കയിൽ
64.9 ശതമാനവും ബ്രിട്ട
ണിൽ 86.1 ശതമാനവും
ജർമ്മനിയിൽ 66.8 ശത
മാനവും ആയിരുന്നപ്പോൾ
സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ
അത് 201.6 ശതമാനമാ
യിരുന്നു. ഒന്നാംല�ോക യു
ദ്ധത്തിനുമുമ്പുള്ള 1913
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാലും
290 ശതമാനം വർദ്ധന
യാണ് സ�ോവിയറ്റ് യൂണി
യനിൽ ഉണ്ടായത്. സ�ോ
ഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക്
മുതലാളിത്ത സമ്പദ്ഘട
നയ്ക്ക് മേലുള്ള മേധാവിത്വം
വിളിച്ചോതുന്നതാണിത്.

ap-X-em-fn-¯ temI-s¯
s]-cp-Ip-¶ Zp-cn-X-§Ä

മുതലാളിത്തം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാ
ന്ദ്യം, ത�ൊഴിലില്ലായ്മ, ത�ൊഴിൽ നഷ്ടം
തുടങ്ങിയ പ്രതസന്ധികള�ൊന്നും സ�ോ
വിയറ്റ് സ�ോഷ്യലിസത്തിൽ ഉണ്ടായി
രുന്നില്ല. 1930കളിൽ മുതലാളിത്ത
ല�ോകമാകെ മാന്ദ്യത്തിന്റെ പിടിയില
മർന്നപ്പോഴും സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ
വ്യവസായ, കാർഷിക മേഖലകളിൽ
മുന്നേറ്റം തുടർന്നു. 1929 മുതൽ മുതലാ
ളിത്ത രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വ്യാവസായിക
തകർച്ചയെ നേരിടുകയും 1933 ൽ മാ
ത്രം അതിൽനിന്ന് പുറത്തേയ്ക്ക് വരാൻ
തുടങ്ങുകയും പഴയ സ്ഥിതിയിലെ
ത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത
പ്പോൾ സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കൈവ
രിച്ചത് അനുസ്യൂതമായ പുര�ോഗതിയാ
ണ്. 1934ൽ വ്യാവസായിക�ോല്പാദനം
അമേരിക്കയിൽ 64.9 ശതമാനവും
ബ്രിട്ടണിൽ 86.1 ശതമാനവും ജർമ്മനി
യിൽ 66.8 ശതമാനവും ആയിരുന്ന
പ്പോൾ സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ
അത് 201.6 ശതമാനമായിരുന്നു.
അതായത് വ്യാവസായിക�ോല്പാദനം
ഈ കാലയളവിൽ ഇരട്ടിച്ചു. ഒന്നാം
ല�ോക യുദ്ധത്തിനുമുമ്പുള്ള 1913 അടി
സ്ഥാനമാക്കിയാലും 290 ശതമാനം
വർദ്ധനയാണ് സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയ
നിൽ ഉണ്ടായത്. സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പ
ദ്ഘടനയ്ക്ക് മുതലാളിത്ത സമ്പദ്ഘടന
യ്ക്ക് മേലുള്ള മേധാവിത്വം വിളിച്ചോതു
ന്നതാണിത്.
മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്നുള്ള വി
മ�ോചനത്തിന്റെ പാത വരച്ചുകാണിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ലെനിൻ പറഞ്ഞു: ''സാമ്പ
ത്തിക തകർച്ച, പ്രതിസന്ധി, യുദ്ധഭീ
തി, മുരടിപ്പ് തുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ
യാണ് മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ നൽകി
യത്... പരിഹാരമ�ോ... വിപ്ലവ ത�ൊഴി
ലാളിവർഗ്ഗത്തിന് അധികാരം കൈമാ
റുക മാത്രം. ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനുമാ
ത്രമേ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പിന്തു
ണ നേടിക്കൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളി
ലും വിപ്ലവം വിജയകരമായി പൂർത്തി
യാക്കാൻ കഴിയൂ, അതുവഴി മാനവരാ
ശിയെ മുതലാളിത്ത നുകത്തിൽനിന്നു
ള്ള വിമ�ോചത്തിലേയ്ക്കും ശാശ്വതമായ
സമാധാനത്തിലേയ്ക്കും നയിക്കാനും.''
(ഓണസ്റ്റ് ഡിഫൻസിസം റിവീൽഡ്
ഇറ്റ്സെൽഫ്, സമാഹൃത കൃതികൾ,
വാള്യം 24) ഈ സത്യമാണ് ല�ോക
ത്തെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ
സ്വാംശീകരിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കണം
സ്വന്തം വിമ�ോചന പ�ോരാട്ടങ്ങൾ
വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്.
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C-´y F-t§m-«v ?
ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിൽ കറുത്ത ദിനങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് 1992 ഡിസം
ബർ 6 അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പിയുടെയും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ
യും നേതൃത്വത്തിൽ 450 വർഷം പഴക്കമുണ്ടായിരുന്ന ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടത്
ആ ദിനത്തിലായിരുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ ജന്മസ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രം തകർത്താണ്
ബാബറി മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചതെന്നായിരുന്നു അവർ മുന്നോട്ടുവച്ച വാദം. പക്ഷെ ചരിത്ര
രേഖകൾ ഒന്നു പ�ോലും അവരുടെ വാദങ്ങളെ പിന്തുണച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നി
ലനിന്നിരുന്ന നിയമവാഴ്ചയെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തി, നിയമവിരുദ്ധമായി അരങ്ങേറിയ ഈ
കിരാത നടപടിയെ തുടർന്നുണ്ടായ വർഗ്ഗീയ കലാപത്തിൽ 1000 ത്തിൽ അധികം പേർ
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ക�ൊല്ലപ്പെട്ടു. വേട്ടയാടപ്പെട്ടതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ന്യൂന
പക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ ചരിത്ര

ത്തിൽ കറുത്ത ദിനങ്ങളിൽ ഒന്നായി
ട്ടാണ് 1992 ഡിസംബർ 6 അടയാള
പ്പെടുത്തുന്നത്. ബി.ജെ.പിയുടെയും വി
ശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റേയും നേതൃത്വ
ത്തിൽ 450 വർഷം പഴക്കമുണ്ടായിരു
ന്ന ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടത്
ആ ദിനത്തിലായിരുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ
ജൻമസ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രം
തകർത്താണ് ബാബറി മസ്ജിദ് നിർ
മ്മിച്ചതെന്നായിരുന്നു അവർ
മുന്നോട്ടുവച്ച വാദം. പക്ഷെ ചരിത്രരേ
ഖകൾ ഒന്നു പ�ോലും അവരുടെ വാദ
ങ്ങളെ പിന്തുണച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ രാ
ജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന നിയമവാഴ്ച
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യെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തി, നിയമവിരുദ്ധ
മായി അരങ്ങേറിയ ഈ കിരാത നട
പടിയെ തുടർന്നുണ്ടായ വർഗ്ഗീയ കലാ
പത്തിൽ 1000 ത്തിൽ അധികം പേർ
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ക�ൊല്ല
പ്പെട്ടു. വേട്ടയാടപ്പെട്ടതിൽ ബഹുഭൂരിപ
ക്ഷവും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട
പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളായിരുന്നു.
വർഷങ്ങൾ നീണ്ടണ്ട നിയമ വ്യവ
ഹാരത്തിന് വിരാമമിട്ട് സുപ്രീം ക�ോട
തി കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ
വിധി പറഞ്ഞു. ബാബറി മസജിദ്
തകർത്തതിനെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർ
ത്തിയെന്ന് പരമ�ോന്നത ക�ോടതി ആ
വിധിയിൽ വിമർശിച്ചു. കെട്ടിടത്തിന
കത്തേക്ക് രാമവിഗ്രഹം കടത്തിയ നട

A-tbm-[y-bn-se
cm-a-t£-{X \nÀ-am-Ww:
C-´y F-t§m-«v ?

പടിയും അത് തുറന്നു ക�ൊടുത്ത നടപ
ടിയും തെറ്റാണെന്ന് ക�ോടതി അഭി
പ്രായപ്പെട്ടു. പക്ഷെ നിയമ ലംഘകരെ
ശിക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം ല�ോകത്തെ
വിടെയുമുള്ള ജനാധിപത്യ മതേതര
വിശ്വാസികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി
ക�ൊണ്ടണ്ട് ആധുനിക നിയമ ശാസ്ത്ര
ത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനു വിരുദ്ധമായിമത വിശ്വാസത്തെ രാജ്യത്തു നിലവി
ലിരിക്കുന്ന നിയമസംഹിതയ്ക്കും, ചരി
ത്രത്തിലധിഷ്ഠിതമായ തെളിവിനും മു
കളിലായി വിശ്വാസത്തെ
പ്രതിഷ്ഠിച്ചുക�ൊണ്ടു പള്ളി പ�ൊളിച്ച
സ്ഥലത്തു തന്നെ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മി
ക്കാൻ അനുവാദം നൽകുകയായിരു
ന്നു. ആർ എസ് എസ്, ബിജെപി സം

B-K-Ìv 2020
ഘങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആഹ്ളാദം പകർ
ന്നതായിരുന്നു ഈ വിധി. ആധുനിക
ല�ോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ചു പ�ോ
രുന്ന നിയമ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ
ന തത്വങ്ങളെ ബലി കഴിക്കുന്നതും പു
തിയ കീഴ് വഴക്കങ്ങൾ നിയമ രംഗ
ത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായിരുന്നു ഈ
ക�ോടതി വിധി. തെളിവിന് മുകളിലാ
യി വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയെ
ന്നത് ആധുനിക നിയമ കാഴ്ചപ്പാടിന്
വിരുദ്ധമാണ്. വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറ
ഞ്ഞ ഈ വിധിയിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്
നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി ഇന്നെത്തി നിൽ
ക്കുന്ന അപകടകരമായ സ്ഥിതിവിശേ
ഷമായിരുന്നു. അതിലുള്ള ആശങ്ക പ്രമു
ഖരായ നിയമജ്ഞരും, എഴുത്തുകാരും,
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും അപ്പോൾ
തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
പ�ൊതു ധനം ധൂർത്തടിച്ചുക�ൊണ്ട്,
വലിയ പ്രചരണ ക�ോലാഹലങ്ങള�ോ
ടെയാണ് പള്ളി പ�ൊളിച്ച സ്ഥലത്തു
തന്നെ ആഗസ്റ്റ് 5 ന്, രാമക്ഷേത്രം
നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമിപൂജ അര
ങ്ങേറിയത്. ഭരണഘടനാപരമായി രാ
ജ്യത്തെ മതേതര, ജനാധിപത്യ നിയ
മ സംഹിതയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാ
ദ്ധ്യതപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ എല്ലാ
മതേതര ജനാധിപത്യ കീഴ്വഴക്കങ്ങളെ
യും ലംഘിച്ചുക�ൊണ്ട്, നേരിട്ടു തന്നെ
ഈ ഭൂമി പൂജയിൽ പങ്കാളിയായി.
എല്ലാവിധ മതവിശ്വാസങ്ങള�ോടും നി
ഷ്പക്ഷത പാലിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട
പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു പ്രത്യേക മതത്തി
ന്റെ തീവ്രപ്രയ�ോക്താവായി
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ മാറുന്നുവെന്ന
ത് നിലവിലുള്ള ഭരണഘടനയുടെ
തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവും, കീഴ് വഴക്ക
ങ്ങളുടെ ലംഘനവുമാണ്. ഇവിടെയാ
ണ് രാജ്യം നേരിടുന്ന ഭീഷണമായ
അപകടം പതിയിരിക്കുന്നത്. തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങ
ളിൽ മാത്രം അഭിരമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ
പാർട്ടികൾ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തെ
സ്വാഗതം ചെയ്തതും, ജനാധിപത്യ സം
വിധാനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനാവശ്യ
മായ മതേതരത്വത്തെ സംരക്ഷിക്കേ
ണ്ട അവരുടെ കടമകൾ മനപൂർവമാ
യ�ോ, അല്ലാതെയ�ോ മറന്നു പ�ോയതുവ
ഴി നാമമാത്രമായെങ്കിലും നിലനിന്നി
രുന്ന മതേതരത്വം അന്യാധീനമാക്ക
പ്പെട്ടു. 'ജനാധിപത്യം അനാഥമാക്ക
പ്പെട്ടതിന്റെ ഭീഷണമായ ആഘ�ോഷം'
എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന
ഒരു കവി ആഗസ്റ്റ് 5 സംഭവത്തെ വി
ശേഷിപ്പിച്ചത്.
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ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപ�ോയ സം
ഭവങ്ങളെ ആധുനിക സമൂഹം വിലയി
രുത്തുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ മാനദണ്ഡ
ങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒരു
നിശ്ചിത സാമൂഹ്യക്രമം പുതിയ ഒന്നി
ലേക്ക് മാറുന്നത�ോടെ പഴയ നിയമ
ങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ രൂപങ്ങൾ, സമ്പദ്ഘട
ന, മൂല്യസങ്കൽപ്പങ്ങൾ എല്ലാം മാറി
മറിയുന്നു. പുതിയ സമൂഹത്തിന് അനു
ര�ോധമായ രാഷ്ട്രീയം, നിയമം, സാമ്പ
ത്തിക രൂപങ്ങൾ എല്ലാം ആവിർഭവി
ക്കുന്നു. പഴയ നീതിബ�ോധത്തിന്റെ
സ്ഥാനത്ത് പുതിയ നീതിബ�ോധമായി
രിക്കും പുതിയ സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യ
രെ നയിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ ചരിത്ര
ത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. പുതിയ സമൂഹ
ത്തിന്റെ നീതിബ�ോധം ഉയർന്നതായ
തുക�ൊണ്ട്, ആ നീതിബ�ോധത്തിന്റെ
മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് പഴയ സമൂഹ
ത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പലതും നമുക്ക്
തെറ്റായി ത�ോന്നാം. അന്നത്തെ സമൂ
ഹത്തിന്റെ നീതിബ�ോധമെന്തായിരു
ന്നോ, അതിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
പഴയ സമൂഹത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ട
ത്. ഉദാഹരണം, മദ്ധ്യകാല ഇന്ത്യയി
ലെ ആചാരങ്ങൾ, ലിംഗ ബന്ധങ്ങൾ,
സ്വത്തവകാശങ്ങൾ, കുറ്റവിചാരണ
ഇവയെല്ലാം ഇന്നത്തെ നിയമസംഹി
തയനുസരിച്ച് പലതും കുറ്റകരമാണ്.
പക്ഷെ, അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നി
ലനിന്നിരുന്ന നിയമ മനുസരിച്ച് അവ

ഭരണഘടനാപരമായി രാ
ജ്യത്തെ മതേതര, ജനാധി
പത്യ നിയമ സംഹിതയെ
സംരക്ഷിക്കാൻ ബാദ്ധ്യത
പ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ
എല്ലാ മതേതര ജനാധിപ
ത്യ കീഴ് വഴക്കങ്ങളെയും
ലംഘിച്ചുക�ൊണ്ട് ഭൂമി പൂജ
യിൽ പങ്കാളിയായി. എല്ലാ
വിധ മതവിശ്വാസങ്ങള�ോ
ടും നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കാൻ
ബാധ്യതപ്പെട്ട പ്രധാനമ
ന്ത്രി ഒരു പ്രത്യേക മതത്തി
ന്റെ തീവ്രപ്രയ�ോക്താവാ
യി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ
മാറുന്നുവെന്നത് ഭരണഘ
ടനയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് വി
രുദ്ധമാണ്.
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യെല്ലാം അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ശരിക
ളായിരുന്നു. മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ രാ
ജാക്കന്മാർ നടത്തിയ പടയ�ോട്ടങ്ങളും
പിടിച്ചെടുക്കലുകളും അക്കാലത്തെ രാ
ഷ്ട്രീയ നീതിബ�ോധത്തിന്റെ ധാരണ
യെന്തായിരുന്നുവെന്നതിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശ�ോധിക്കേണ്ട
ത്. പടയ�ോട്ടങ്ങളിൽ അന്തർഹിതമാ
യിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവു
മായ താല്പര്യങ്ങളായിരുന്നു. മുസ്ലീം രാ
ജാക്കന്മാർ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക�ൊ
ള്ളയടിക്കുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്ത
ത് മതതാല്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടു
ത്തുകയും മതവൈരമായി ചിത്രീകരി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഇന്ത്യയിൽ ഹി
ന്ദു രാജാക്കന്മാർ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ
തകർത്ത കാര്യം പറയാറേയില്ല. തങ്ങ
ളുടെ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ക്ക് അത് ഉതകില്ലായെന്നതുക�ൊണ്ടാ
കാം. നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാണം.
ക്ഷേത്രം, പള്ളി, ബുദ്ധ ജൈന വിഹാര
ങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം കേവലം ആരാധന
കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല; അത്
ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ അധികാരത്തി
ന്റെ ഔന്നത്യത്തെയും പ്രൗഢിയെയും
കൂടി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവ കൂടിയായി
രുന്നു. ഒരു രാജാവ് മറ്റൊരു രാജാവി
ന്റെ മേൽ വിജയം നേടുമ്പോൾ തന്റെ
ദ്വിഗ്വിജയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്
പലപ്പോഴും കീഴടക്കപ്പെട്ട രാജാവിന്റെ
അഭ്യുദയകാംക്ഷിത്വത്തിന്റെ പ്രതീക
മായ ക്ഷേത്രം തകർത്തു ക�ൊണ്ടായി
രുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി
ഉദാഹരണങ്ങൾ ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം,
പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ
രാഷ്ട്രകൂട രാജാവ് ഇന്ദ്രൻ മൂന്നാമൻ പ്ര
തിഹരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ
പ്പോൾ കൽപ്പയിലെ ഒരു പ്രതിഹര
ക്ഷേത്രവും തകർക്കുകയുണ്ടായി. ഈ
നടപടിയി ലൂടെ രാഷ്ട്രകൂട രാജാവ്
തന്റെ വിജയം അടയാളപ്പെടുത്തുകയാ
യിരുന്നു. മാൾവയിലെ പരമാര രാജാ
വ് ശുഭതവർമ്മൻ, ചാലൂക്യന്മാർ ജൈ
നന്മാർക്കു വേണ്ടി പണിത ക്ഷേത്രങ്ങ
ളും അറബികൾക്കായി തീർത്ത പള്ളി
കളും നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കാശ്മീരി
രാജാവ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക�ൊള്ളയടിക്കു
ന്നതിനെപ്പറ്റിയും ഹർഷദേവൻ എന്ന
രാജാവ് ഇത്തരം ക�ൊള്ളകൾക്കു മേൽ
ന�ോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഉദ്യേ
ാഗസ്ഥനെ നിയമിക്കുന്നതിനെപ്പറ്ററി
യുമുള്ള വിവരണങ്ങൾ രാജതരംഗിണി
യുടെ കർത്താവായ കൽഹണൻ എഴു
തുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മദ്ധ്യകാലഘട്ട
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ത്തിന്റെ മാത്രം രാഷ്ട്രീയ നീതീകരണ
മായിരുന്നു. ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ അളവറ്റ
സ്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. ഈ
സമ്പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം കച്ചവടത്തിലും
മറ്റും നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതിന്റെ തെളി
വുകൾ ചരിത്രരേഖകളിൽ കാണാം.
ഈ സ്വത്തുക്കൾ ക�ൊള്ളയടിക്കുകയെ
ന്ന ലക്ഷ്യവും പടയ�ോട്ടങ്ങൾ നടത്തു
ന്ന രാജാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
ആരാധനാലയങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും
ക�ൊള്ളയടിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂ
ഖണ്ഡത്തിൽ മാത്രമായി നടന്ന സംഭ
വമല്ല. അക്കാലത്ത് ല�ോകത്തിന്റെ
എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ രാ
ജാക്കന്മാരുടെ പടയ�ോട്ടങ്ങളും ക�ൊള്ള
യടികളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. മധ്യേഷ്യയിലെ
മുസ്ലീം പള്ളികള�ൊക്കെ മംഗ�ോളിയർ
പടയ�ോട്ടത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സ്പാ
നിഷ് ആക്രമണകാരികൾ മെക്സി
ക്കോയിലും, ഗ്വാട്ടിമാലയിലും തദ്ദേശ
വാസികളുടെ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളാ
യ പിരമിഡുകളുടെ മുകൾ ഭാഗം തകർ
ത്ത് അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ
നിർമ്മിച്ചു. മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ രാ
ഷ്ട്രീയ സംസ്ക
 ാരത്തിന്റെ സാമാന്യ
സ്വഭാവമാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം
നാം വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. മറിച്ച് ആ
കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ നിനല
നിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യസാഹചര്യവുമാ
യി ബന്ധപ്പെടുത്തി, വസ്തുനിഷ്ഠമായി
മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു പകരം ഇവ
യ്ക്കെല്ലാം മതപരമായ വ്യഖ്യാന
ങ്ങൾ നൽകുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം ചരിത്ര
സംഭവങ്ങളെ വക്രീകരിച്ചുക�ൊണ്ട്
തങ്ങളുടെ സങ്കുചിതമായ രാഷട്രീയ
ലക്ഷ്യം നേടുകയെന്നതാണ്.
പഴയ ഫ്യൂഡൽ രാജവാഴ്ചയുടെ കാ
ലഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നത�ോടുകൂടി
അന്നത്തെ സമൂഹത്തെ നയിച്ചിരുന്ന
നീതിബ�ോധവും അസ്തമിക്കുന്നു. പഴയ
സമൂഹം ചരിത്രപരമായി കാലഹരണ
പ്പെടുന്നത�ോടുകൂടി അത് സൃഷ്ടിച്ച സദാ
ചാര, നിയമ, ധാർമ്മികനീതിബ�ോധ
വും ചരിത്രത്തിന് വഴിമാറുന്നു. പഴയ
ക്ഷേത്രങ്ങളും, പള്ളികളും, പഴയ സമൂ
ഹത്തിന്റെ കലാസാംസ്കാരിക നിർ
മ്മിതികളും എടുപ്പുകളുമെല്ലാം പുതിയ
സമൂഹത്തിന്റെ പ�ൊതു പൈതൃകസ്വ
ത്തായി മാറുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവ
യെല്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ചരിത്ര
സ്മാരകങ്ങളായി മാറുന്നത്. ആധുനിക
കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തും ഒരു
ചരിത്ര സ്മാരകവും ഏതെങ്കിലും ഒരു
മത വിഭാഗത്തിന്റേതു മാത്രമായി കാ
ണുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ചരിത്ര
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ചരിത്രത്തെ വിലയിരുത്തു
ന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ മാന
ദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാ
നത്തിലാണ്. ഒരു നിശ്ചി
ത സാമൂഹ്യക്രമം പുതിയ
ഒന്നിലേക്ക് മാറുന്നത�ോ
ടെ പഴയ നിയമങ്ങൾ, രാ
ഷ്ട്രീയ രൂപങ്ങൾ, സമ്പ
ദ്ഘടന, മൂല്യസങ്കൽപ്പ
ങ്ങൾ എല്ലാം മാറുന്നു. പു
തിയ സമൂഹത്തിന് അനു
ര�ോധമായ രാഷ്ട്രീയം, നി
യമം, സാമ്പത്തിക രൂപ
ങ്ങൾ എല്ലാം ആവിർഭവി
ക്കുന്നു. പഴയ നീതിബ�ോധ
ത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതി
യ നീതിബ�ോധമായിരി
ക്കും പുതിയ സമൂഹത്തിലെ
മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്നത്.
സ്മാരകങ്ങളും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ�ൊതുസ്വ
ത്താണ്. ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ നില
യും അതായിരുന്നു. അത്തരമ�ൊരു ചരി
ത്ര സ്മാരകം തകർത്ത് അവിടെ പുതി
യ രാമക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിന്റെ യു
ക്തി ആധുനിക നീതിബ�ോധത്തിന്റേ
തല്ല. അന്യമതവിദ്വേഷവും വെറിയും
കൃത്രിമമായ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മതാഭിമാ
നവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഫാസിസ്റ്റ്
മന�ോഘടനയിലാണ് ഈ തകർക്കലി
ന്റെ വേരുകൾ ഉള്ളത്. 'പഴയ തെറ്റുകൾ
തിരുത്തുക' എന്ന വർത്തമാനകാല മു
ദ്രാവാക്യം ചരിത്രപരമായി അസംബ
ന്ധമാണ്. അത് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നവരുടെ
ലക്ഷ്യം സാമൂഹ്യ പുര�ോഗതിയല്ല.
മ�ോദി ഭരണത്തിന്റെ രണ്ടാമൂഴ
ത്തിൽ, ആർ എസ് എസ്, ബിജെപി
നേതൃത്വം അതിസമർത്ഥമായി, വളരെ
വേഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ അജണ്ടകൾ
ഒര�ോന്നായി നടപ്പാക്കുകയാണ്. അവ
രുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള�ൊന്നും തന്നെ പാവ
പ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടു
ത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. കർഷ
ക ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പരിഹാരമ�ോ, യുവാ
ക്കൾ ഇന്നഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ത�ൊഴിലി
ല്ലായ്മയുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരമ�ോ,
നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് ത�ൊഴിൽ
തേടി അലയുന്ന പ്രവാസി ത�ൊഴിലാ
ളികൾക്കുള്ള ആശ്വാസ നടപടികള�ോ
ഒന്നും ഈ ഹിന്ദുത്വ വാദികളുടെ പരി
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ഗണനാ വിഷയമേ അല്ല. മറിച്ച് രൂക്ഷ
മായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയി
ലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ക�ോർ
പ്പറേറ്റ് മൂലധനത്തിന്റെ ലാഭവും അവ
രുടെ മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പും സുഗമമാക്കു
കയെന്നതാണ് അവരുടെ കർമ്മപരി
പാടി. അതുക�ൊണ്ടാണ് ഈ മഹാമാ
രിയുടെ കാലത്തും, പര്യാപ്തമായ ചികി
ത്സ കിട്ടാതെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ മരി
ക്കുമ്പോഴും മുതലാളിമാരുടെ നിർദ്ദയ
മായ ചൂഷണത്തിനു വഴിയ�ൊരുക്കുന്ന
തിനായി രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള ത�ൊ
ഴിൽ നിയമങ്ങൾ റദ്ദുചെയ്യുന്നത്. രാജ്യ
ത്തിന്റെ പ�ൊതുസമ്പത്തായ എണ്ണപ്പെ
ട്ട പ�ൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളും, പ്രകൃ
തിസമ്പത്തും കുത്തക മുതലാളിമാർക്ക്
കൈമാറുന്നത് നാം കാണുന്നു.
യുപിയിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടത്
ക്ഷേത്രമല്ല, ആശുപത്രിയാണ്. ജനങ്ങ
ള്ക്കുവേണ്ടത് ജീവിത�ോപാധികളാ
ണ്. സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കുംവേണ്ടത്
സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാനും പ്രാഥമി
ക ആവശ്യങ്ങളെങ്കിലും നിര്വ്വഹിക്കാ
നുമുള്ള അവസരമാണ്. ല�ോക�്ഡൌ
ണിന്റെ തുടക്കത്തില് പണിയിടങ്ങളി
ല്നിന്ന് കാല്നടയായി സ്വന്തംഗ്രാമ
ങ്ങളിലേയ്ക്ക് യാത്രയായവരില് നല്ലൊ
രുപങ്കും യുപി നിവാസികളായിരുന്നു.
രാമക്ഷേത്രവും വര്ഗ്ഗീയതയും വയറുനി
റയ്ക്കില്ല എന്ന പരമാര്ത്ഥം സ്വന്തം ജീ
വിതംക�ൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞവര്ക്ക്
പണിയന്വേഷിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ നാനാ
ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കും യാത്രയാകാതെ തര
മില്ലായിരുന്നു. ക�ോവിഡ് മൂലം രണ്ട്
മന്ത്രിമാര്തന്നെ യുപിയില് മരണമട
ഞ്ഞു. ക�ോവിഡ് ര�ോഗികള് റ�ോഡില്
മരിച്ചുവീഴുന്ന വാര്ത്തകളും യുപിയി
ല്നിന്നുവന്നു. സ്ത്രകീള്ക്കും
കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുംനേരെയുള്ള അതിക്രമ
ങ്ങളുടെ ബീഭത്സമായ വാര്ത്തകള്ക്ക്
അറുതിയേതുമില്ല. ഇങ്ങനെപ�ോകുന്നു
യുപിയുടെ സാമൂഹ്യസാംസ്കാരിക നില
വാരം. ഇവിടെ ജനങ്ങള്ക്കുവേണ്ടത്
ക്ഷേത്രമല്ല, മനുഷ്യനെപ്പോലെ ജീവി
ക്കാനുള്ള ഉപസ്ഥിതിയാണ്. സര്ക്കാ
ര് ഈ ക�ോവിഡ് കാലം വലിയ ജനാ
ധിപത്യ ധ്വംസനത്തിന്റെ കാലമായി
മാറിയിരിക്കുന്നു. നിരവധി പ്രമുഖ മനു
ഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരേയും എഴു
ത്തുകാരേയും, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്ത
കരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അട
ച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിഎഎ എന്ആ
ര്സി സമരക്കാര്ക്കുനേരെയുളള വേട്ട
യാടല് തുടരുന്നു.
പരിമിതമായിപ്പോലും നിലനിൽ
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ക്കുന്ന മതേതര ജനാധിപത്യ സംവി
ധാനത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുക�ൊണ്ടു മാത്ര
മെ ആർഎസ്എസ്-ബിജെപി നേതൃ
ത്വത്തിന് തങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന
ഒരിന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനാകൂ. അതി
ലേക്കുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമാണ് രാ
മക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവും, പൗരത്വ ഭേദ
ഗതി നിയമവും, കാശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാ
ന പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതുമെല്ലാം.
തങ്ങളുടെ പ്രതില�ോമ അജണ്ടണ്ട നട
പ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയ
ശാസ്ത്രമാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിരി
ക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം. രാഷ്ട്രീയവും
ഭൂരിപക്ഷ മത വർഗ്ഗീയതയും കൂട്ടിക്ക
ലർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് പ്ര
ത്യയശാസ്ത്രം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കു ന്നതിനു
വേണ്ടി ദേശീയത, ദേശ സ്നേഹം,
മതം, ചരിത്രം, പാരമ്പര്യം ഇവയ്ക്കെ
ല്ലാം പുതിയ വ്യഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നു.
യഥാർത്ഥ ചരിത്ര വസ്തുതകൾക്ക് ഒട്ടും
നിരക്കുന്നതല്ല ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങള�ൊ
ന്നും തന്നെ.
ക�ോളനി പൂർവ ഇന്ത്യയിൽ ജന
ങ്ങൾ ഒരിക്കലും മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ
വേർതിരിഞ്ഞ് സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയ
തിന്റേതായ ചരിത്രമില്ല. പതിനെട്ടാം
നൂറ്റാണ്ടിൽപ�ോലും ഇന്ത്യൻ സമൂഹ
ത്തിൽ മതത്തേക്കൾ ജാതിക്കായിരു
ന്നു പ്രാമുഖ്യം. ജാതി, ത�ൊഴിൽ, ഭാഷ,
വിഭാഗം, പ്രദേശം എന്നീ ഘടകങ്ങളെ
മാനദണ്ഡമാക്കിയായിരുന്നു ഒരാളുടെ
സ്വത്വം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ മതാടിസ്ഥാന
ത്തിൽ വേർതിരിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി
യത് ബ്രിട്ടീഷ് ക�ൊള�ോണിയൽ ചരി
ത്രകാരന്മാരായിരുന്നു. ഇസ്ലാംമത പ്ര
ചാരകർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ
ത�ോടെ ഹിന്ദു മതവും, ഇസ്ലാം മതവും
തമ്മിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക
യും അങ്ങനെ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ
ജനങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ
യുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ക�ൊ
ള�ോണിയൽ ചരിത്രകാരന്മാരുടേതാ
ണ്. അവരാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ
മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഘട്ടങ്ങളായി
വേർതിരിച്ച് പറയാനാരംഭിച്ചത്. 19-ാം
നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി
ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ രചനയിൽ
ജെ.എസ്.മിൽ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂത
കാലത്തെ ആദ്യമായി ഹിന്ദു സം
സ്കാരം, മുസ്ലീം സംസ്കാരം, ബ്രിട്ടീ
ഷ് കാലഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ വേർതിരി
ച്ചത്. ഏതെങ്കിലുമ�ൊരു മതത്തെ അടി
സ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഏകാത്മകമായ�ൊ
രു ഭാരതീയ സംസ്ക
 ാരം ഇന്ത്യയുടെ
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പ്രാചീന ഭൂതകാലത്തില�ോ, പിൽക്കാ
ല ചരിത്ര ഘട്ടങ്ങളില�ൊ ഇവിടെ നില
നിന്നിരുന്നില്ല. ജാതി വ്യവസ്ഥയും ജാ
തീയമായ മർദ്ദനവും ശക്തമായിരുന്ന
ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള
ഇന്ത്യയിൽ, ഇന്നു നാം വിവക്ഷിക്കുന്ന
ഏകാത്മകമായ�ൊരു ഹിന്ദുമതം ഒരി
ക്കലും നിലനിന്നിരുന്നില്ല; ശൈവം,
വൈഷ്ണവം, ശാക്തേയം, മറ്റ് ആരാധ
നാരീതികൾ എന്നിവയെല്ലാമാണ്
അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ഒരു
നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വതന്ത്രമാ

വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തു
കൾ, ഇതിഹാസങ്ങളായ
രാമായണം, മഹാഭാരതം
എന്നിവയില�ൊന്നും ഹിന്ദു
മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാ
മർശമ�ോ, ഹിന്ദു എന്ന
പരാമർശമ�ോ ഇല്ല. പ്രാചീ
ന കാലത്ത് വൈദിക
ബ്രാഹ്മണമതവും, ശ്രമണ
മതങ്ങളും (ബുദ്ധ ജൈന
മതങ്ങൾ) നിലനിന്നിരുന്നു.
ഹിന്ദുമതമെന്ന് ഇന്ന് നാം
വിവക്ഷിക്കുന്നൊരു മതം
അന്ന് നിലവിലില്ലായിരുന്ന
തുക�ൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാചീ
ന ഗ്രന്ഥങ്ങളി ല�ൊന്നും
ഇങ്ങനെയ�ൊരു പരാമർ
ശം ഇല്ലാതെ പ�ോയത്.

A-tbm-[y-bn-se
cm-a-t£-{X \nÀ-am-Ww:
C-´y F-t§m-«v ?

യി വികസിച്ചുവന്നവയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണാധികാരികളാണ് ഇവയെയെ
ല്ലാം ഒര�ൊറ്റ മതത്തിന്റെ ലേബലിൽ,
സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുമായി തുലനം ചെ
യ്ത് ഹിന്ദുമതമെന്നൊരു ഏകാത്മക
ഔദ്യോഗിക മതസങ്കല്പം രൂപപ്പെടു
ത്തിയത്. ഒര�ോ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെ
വേർതിരിച്ചു കണക്കെടുക്കുന്ന രീതി
ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപ്
ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1872 ൽ
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം ആദ്യമായി ഇന്ത്യ
യിൽ നടപ്പിലാക്കിയ കനേഷുമാരി
യിൽ ഒര�ോ വ്യക്തിയും അവരുടെ മതം
വെളിപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ
യാണ് ഒരു ഏകാത്മക ഔദ്യോഗിക
ഹിന്ദുമതം രൂപപ്പെടുന്നത്.
'ഹിന്ദു' എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമാണ്. എ.ഡി ഒന്നാം
സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ
ഹിന്ദു എന്ന പദം പ്രയ�ോഗത്തിലില്ലാ
യിരുന്നു. ആ പദത്തിന്റെ പ്രയ�ോഗം
എ.ഡി. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം സി
ന്ധുവിനപ്പുറം പാർത്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ
ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ നിവാസികളെ
പരാമർശിച്ചുക�ൊണ്ട് അറബികൾ ഉപ
യ�ോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത�ോടെയാണ്
വ്യാപകമാകുന്നത്. വളരെ കാലത്തിനു
ശേഷമാണ് അതിന് മതപരമായ�ൊരു
അർത്ഥം കൈവരുന്നത്. സെമിറ്റിക്
മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി
ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശീയ മതങ്ങളുടെയെ
ല്ലാം അനുയായികളെ ഒന്നാകെ സൂചി
പ്പിക്കാൻ പാകത്തിൽ ആ പദത്തിന്
മതപരമായ�ൊരു വ്യാപതി കൈവന്നു.
പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടു മുതലാണ് വിജ
യനഗര രാജാക്കന്മാരില�ൊരാൾ 'ഹിന്ദു
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രായ സുരത്രാണ' എന്ന് സ്വയം വിശേ
ഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു
ഇന്ത്യൻ രാജാവ് മുസ്ലീംങ്ങളിൽ നിന്ന്
തങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു കാണിക്കാൻ
ഹിന്ദു എന്ന പദം പ്രയ�ോഗിക്കുന്നത്.
പുറത്തുള്ളവർ ഇന്ത്യാക്കാരെപ്പറ്റി പ�ൊ
തുവെ പ്രയ�ോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു
ഭൂമിശാസ്ത്രനാമം അങ്ങനെ ആന്തരിക
വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും ബ്രാഹ്മ
ണരെയും, ശൂദ്രനെയും, ത�ൊട്ടുകൂടാത്ത
വരെയുമെല്ലാം ചേർത്ത് ഹിന്ദു മതത്തി
ലെ തുല്യ അംഗങ്ങളായി പരിഗണിക്കു
കയെന്നത് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിലനി
ന്നിരുന്ന മതബ�ോധത്തിന് അന്യമാ
യിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്
അത് തീർച്ചയായും അര�ോചകമായിരി
ന്നുതാനും. ഇന്ന് ആർ എസ് എസ്
അവകാശപ്പെടുന്നതു പ�ോലെ ഒരു ഹി
ന്ദുമത സ്വത്വബ�ോധം ഇന്ത്യയുടെ പ്രാ
ചീന കാലഘട്ടങ്ങളില�ൊന്നും ഇവിടെ
നിലനിന്നിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു
വിഭാഗങ്ങൾ എന്നവകാശപ്പെടുന്നവരു
ടെ പൂർവ്വികർ തങ്ങളുടെ മതത്തെ തി
രിച്ചറിഞ്ഞത് ശൈവം, വൈഷ്ണവം, ഭാ
ഗവതം, പാശുപതം എന്നിങ്ങനെയു
ള്ള വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വത്വബ�ോധത്തി
ലൂടെയാണ്. അതായത് എല്ലാ വിഭാഗ
ങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള
ഒര�ൊറ്റ മതത്തിന്റേതായിരുന്നില്ലായെ
ന്ന് ചുരുക്കം. ഇന്ത്യയുടെ പുരാതന ഗ്ര
ന്ഥങ്ങളായ വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തു
കൾ, ഇതിഹാസങ്ങളായ രാമായണം,
മഹാഭാരതം എന്നിവയില�ൊന്നും ഹി
ന്ദു മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമ�ോ
എന്തിന് ഹിന്ദു എന്ന പരാമർശമ�ോ
പ�ോലും നമ്മുക്ക് കാണാനാവില്ല. പ്രാ
ചീന കാലത്ത് വൈദിക ബ്രാഹ്മണമ
തവും, ശ്രമണമതങ്ങളും (ബുദ്ധ ജൈന
മതങ്ങൾ) നിലനിന്നിരുന്നു. ഹിന്ദുമത
മെന്ന് ഇന്ന് നാം വിവക്ഷിക്കുന്നൊരു
മതം അന്ന് നിലവിലില്ലായിരുന്നതു
ക�ൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളി
ല�ൊന്നും ഇങ്ങനെയ�ൊരു പരാമർശം
ഇല്ലാതെ പ�ോയത്.
ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ, ഭരണ
ഘടനാപരമായി മതേതര ജനാധിപ
ത്യ ഭരണവും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള നിയമവാഴ്ചയും നിലനിന്നിരു
ന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് ബാബറി
മസ്ജിദ് പ�ോല�ൊരു ചരിത്ര സ്മാരകം
നിയമവിരുദ്ധമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ട
ത്. അവിടെ പുതിയ�ൊരു രാമക്ഷേത്രം
പണിയുന്നതിലെ നീതിയും, ചരിത്ര
സാംഗത്യവും ഇതിന�ോടകം തന്നെ
ല�ോകത്തെ ജനാധിപത്യവിശ്വാസിക
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ഇന്ത്യയുടെ മതേതര ജനാ
ധിപത്യ ഘടനയ്ക്ക് ഏൽക്കു
ന്ന ഒര�ോ തിരിച്ചടിയും ആ
ത്യന്തികമായി ബാധിക്കുക
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗ
ത്തിലുമുള്ള സാധാരണ
ജനങ്ങളെയായിരിക്കും.
രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ
മതേതര അന്തരീക്ഷം പു
ലർന്നാൽ മാത്രമെ, സാമൂ
ഹ്യ സാംസ്കാരിക വൈ
ജ്ഞാനിക മേഖകളിലുൾ
പ്പെടെ പുര�ോഗതി സാധ്യ
മാവുകയുള്ളു.
ളാൽ ഒന്നടങ്കം ച�ോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരി
ക്കുകയാണ്. ഏത് വിശ്വാസത്തിൽ
പ്പെട്ടവർക്കും അവരുടെ ആരാധനാല
യങ്ങൾ പണിയാൻ ഇന്ത്യയിൽ അവ
കാശമുണ്ട്. പക്ഷെ, ഇവിടെ മധ്യകാല
ഘട്ടത്തിലെ തെറ്റുതിരുത്തുകയാണെ
ന്ന വ്യാജേന ആർ എസ് എസ് അവ
രുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം നടപ്പിലാക്കി
യെടുക്കുകയാണ്. അതിന് ഇന്ത്യയി
ലെ പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദു മതവിശ്വാസിക
ളുടെ താല്പര്യവുമായി യാത�ൊരു ബന്ധ
വുമില്ലെന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്ക
ണം. ഇന്ത്യയുടെ മതേതര ജനാധിപ
ത്യ ഘടനയ്ക്ക് ഏൽക്കുന്ന ഒര�ോ തിരിച്ച
ടിയും ആത്യന്തികമായി ബാധിക്കുക
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള
സാധാരണ ജനങ്ങളെയായിരിക്കും.
ഒരു രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ മതേതര
അന്തരീക്ഷം പുലർന്നാൽ മാത്രമെ,
അവിടെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക
വൈജ്ഞാനിക മേഖകളിലുൾപ്പെടെയു
ള്ള പുര�ോഗതി സാധ്യമാവുകയുള്ളു.
ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പരിഹരി
ക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭ
ങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും അതിൽ
അണിനിരക്കുവാനും മതേതര ജനാധി
പത്യ അന്തരീക്ഷം ആവശ്യമാണ്.
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നാമമാത്രമായെങ്കി
ലും നിലനിൽക്കുന്ന മതേതര ജനാധി
പത്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മ�ോദി
ഭരണത്തിൽ സമ്പൂർണമായും തുടച്ചു
നീക്കപ്പെടുകയാണ്.
ആധുനിക ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടു
ത്തിയത് ഇന്ത്യൻ നവ�ോത്ഥാനവും
സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനവുമാണ്.
ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളി ല�ൊന്നും ആർഎ
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സ്എസ് പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. അന്നവർ
ബ്രിട്ടീഷ് വാഴ്ചയ്ക്കെതിരെ വളർന്നു
വന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തി നുതന്നെ
എതിരായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തെ
സമ്പൂർണ്ണമായി തകർക്കുന്ന പൗരത്വ
ഭേദഗതിനിയമവും ദേശീയ പൗരത്വ
രജിസ്റ്ററും വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇത് ഫാസി
സ്റ്റ് ജർമ്മനിയിൽ ക�ൊണ്ടുവന്ന 1935
ലെ ന്യൂറെംബർഗ് നിയമങ്ങളുടെ ഒരി
ന്ത്യൻ പതിപ്പാണെന്ന് പറയാം. പൗര
ത്വ രേഖകളും, പാരമ്പര്യ രേഖകളും
ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമായി ജർമ്മൻ പൗര
ത്വം പരിമിതപ്പെടുത്തിയ നിയമമായി
രുന്നു അത്. കാശ്മീർ ജനത ഒരു വർഷ
മായി തടവറയിലാണ്. കേന്ദ്ര സർ
ക്കാർ അവിടെ നിയമ ലംഘനങ്ങളുടെ
പരമ്പര തുടരുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ
ജീവിത ദുരിതം വർദ്ധിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടു
സമ്പദ്ഘടനയും തകരുകയാണ്. കാ
ശ്മീരി ജനതയ�ോട് ഐക്യദാർഢ്യം
പ്രഖ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ട് അവിടെ സം
സ്ഥാന പദവിയും ജനാധിപത്യവും പു
നസ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എല്ലാ
പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും
നേതാക്കളും കാശ്മീർ ജനതയ്ക്കായി തെ
രുവിലിറങ്ങണം. ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡ
റൽ സമ്പ്രദായവും മതേതര ശാസ്ത്രീയ
വിദ്യാഭ്യാസവും തകർന്നടിയുകയാ
ണ്. നമ്മുടെ സങ്കൽപ്പത്തിലെ മതേത
ര ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ വളരെ വേഗം
അസ്തമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യം സമ്പൂർ
ണ ഫാസിസത്തിലേക്കുള്ള പാതയി
ലാണ്. സമ്പൂർണ ഫാസിസം വന്നു
കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെന്ന പേരിനർ
ഹമായ വളരെ കുറച്ചുപേര്മാത്രമേ
അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന വാക്കു
കൾ മഹാനായ മാർക്സിസ്റ്റ് ആചാര്യ
നും നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക
ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ സഖാവ് ശി
ബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റേതാണ്. അതി
നാൽ ഫാസിസത്തിനെതിരായ പ�ോ
രാട്ടം മനുഷ്യനെന്ന നിലനിൽപ്പിനായു
ള്ളതാണ്. ഈ പ�ോരാട്ടത്തെ അത്ര
മേൽ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കണ
മെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

റഫറൻസ്: 1. ആദിമ ഇൻഡ്യാ ചരി
ത്രം-റ�ൊമീലാ ഥാപ്പർ 2. Religion in
Indian History-Edited by Irfan Habib 3.
റിബൽ സുൽത്താന്മാർ-മനു എസ്. പി
ള്ള 4. വർഗ്ഗീയത ഇൻഡ്യയിൽ-ഡ�ോ.
കെ.എൻ.പണിക്കർ 5. A history of
ancient and early medieval India - Dr.
Upinder Singh

B-K-Ìv 2020

B-K-Ìv 2020

{]-im-´v `q-j-Wv F-Xn-cm-b
tIm-S-Xn-b-e-£y hn-[n ]n³-h-en-¡p-I
എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജനറൽ
സെക്രട്ടറി സഖാവ് പ്രവാഷ്ഘ�ോഷ്
പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്തവാന

പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത്

ഭൂഷൺ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ച അഭിപ്രാ
യങ്ങൾ സ്വന്തം യശസ്സിനും അന്തസ്സി
നും ഭീഷണിയാകുമെന്ന് കരുതുവ�ോളം
രാജ്യത്തെ പരമ�ോന്നത നീതിപീഠമാ
യ സുപ്രീംക�ോടതിക്ക് സ്വന്തം ധാർ
മ്മികതയിലും ആർജ്ജവത്തിലുമുള്ള വി
ശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത്
വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്.
ജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ, പൗരാവ
കാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അടിയ
ന്തര പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ നിരവധി

കേസുകൾ നിലനിൽക്കെ, ബഞ്ചിലുണ്ടാ
യിരുന്ന മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരും അവഹേള
നപരം എന്ന് സ്വമേധയാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
ഈ കേസ് എടുക്കാൻ കാണിച്ച തിടു
ക്കം നിരവധി ച�ോദ്യങ്ങളുയർത്തുന്നു.
സുപ്രീംക�ോടതി ജഡ്ജിമാർക്കെതി
രെ അഴിമതി ആര�ോപണങ്ങൾ ഉയരു
ന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺത
ന്നെ ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് സമാന
മായ ആര�ോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
ഒരു അപാകവും അന്ന് ക�ോടതിക്ക്
ത�ോന്നിയിരുന്നില്ല. പിന്ന് എന്തുക�ൊ
ണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ. നിർഭയനും സത്യസ
ന്ധനുമായ ഈ അഭിഭാഷകൻ എല്ലാ
വിധ അനീതികൾക്കുമെതിരെ ശബ്ദമു

യർത്തുന്നു എന്നതല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്
ക�ോടതിയെ ച�ൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഫാസിസ്റ്റ് ശൈലിയിൽ ജനാധിപ
ത്യസംവിധാനങ്ങൾ തച്ചുടയ്ക്കപ്പെടുക
യും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധി
ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇക്കാലത്ത്
ഈ സുപ്രീംക�ോടതി വിധി ഏകാധി
പത്യഭരണശക്തികളെ ദൃഢപ്പെടുത്തുക
മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറ
യാൻ സാധിക്കും. പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെ
തിരായ വിധി പിൻവലിക്കുകയും
അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ശിക്ഷാ നടപ
ടികളിൽനിന്ന് പിൻമാറുകയും ചെയ്യ
ണമെന്ന് എസ് യുസിഐ കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

B-hÀ-¯n-¡-s¸-Sp-¶ {]-Ir-Xn-Zp-c-´-§Ä
{]-Ir-Xn-Nq-j-W-¯n-sâ {]-Xym-LmXw
എസ്.യു.സി.ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാ
ന സെക്രട്ടറി ഡ�ോ.വി.വേണുഗ�ോപാൽ
ആഗസ്റ്റ് 8 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവന

ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകൃതി ദു

രന്തങ്ങളിൽനിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷി
ക്കാൻ പ്രകൃതിക്കുമേല്നടക്കുന്ന കൈ
യേറ്റങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കണം.
ഇടുക്കിയിലെ പെട്ടിമുടിയിൽ 65
പേർ മരണപ്പെടുകയും അഞ്ച് പേര്
ഇനിയും കണ്ടെത്തപ്പെടാതിരിക്കുക
യും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേയറ്റം ദാരുണമായ
സംഭവം സർക്കാറിന്റെ കണ്ണു
തുറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അവിടെ പ�ൊലി
ഞ്ഞത്, തലമുറകളായി ത�ോട്ടം കുത്ത
കകൾക്കുവേണ്ടി വിയർപ്പ് ഒഴുക്കിയ
ത�ൊഴിലാളികളുടെയും അവരുടെ കുടും
ബങ്ങളുടേയും ജീവനാണ്. കണ്ണൻ ദേ
വൻ ഹിൽസ് പ്ലാന്റേഷൻ പ�ോലുള്ള
കുത്തക കമ്പനികൾ ഇന്നും ക�ൊള�ോ
ണിയൽ കാല പ്ലാൻ റേഷൻ ചൂഷണ
രീതിയാണ് ത�ൊഴിലാളികളുടെ മേൽ
അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി
അവകാശങ്ങൾപ�ോലും ഇവർക്ക് നി
ഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വന്തമായി ഒരടിമ
ണ്ണോ കൂരയ�ോ ഇല്ലാതെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ
പഴക്കമുള്ള, ലയങ്ങൾ എന്ന പേരിലറി
യപ്പെടുന്ന പ്രാകൃത വാസസ്ഥലങ്ങളി
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ല് ഒറ്റമുറി വീടുകളില് തിങ്ങി ഞെരു
ങ്ങി കഴിയുകയാണ് ഈ ത�ൊഴിലാളി
കള്. ക�ൊട്ടിഘ�ോഷിക്കപ്പെടുന്ന സാമൂ
ഹ്യക്ഷേമ-ത�ൊഴിലാളിക്ഷേമ സൂചിക
കൾ ഈ മേഖലയിൽ ക�ൊണ്ടുവരാൻ
സർക്കാറുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. 2015 ൽ
നടന്ന പെമ്പിളൈ ഒരുമയുടെ സമര
കാലത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേരളം
ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. പ്ലാന്റേഷൻ രംഗ
ത്ത് പരമ്പരാഗതമായി തുടരുന്ന കു
ത്തക-രാഷ്ട്രീയ അവിശുദ്ധ
കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പരിണിതഫലമായിട്ടേ
ഈ ദുരന്തങ്ങളെ ഒരു ആധുനിക സമൂ
ഹത്തിന് വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തടയു
ന്നതിനും, ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ആൾനാ
ശം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും നിരവധി നിർ
ദ്ദേശങ്ങളും പദ്ധതികളും വിദഗ്ദ്ധരുടെ
ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവ
യ�ൊന്നും സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നി
ല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, നേർ വിപരീതദിശ
യിൽ നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.
കഴിഞ്ഞവർഷം പുത്തുമല-കവളപ്പാറ
ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ ഞടുക്കം പ്രകടി
പ്പിച്ച സർക്കാർ, ത�ൊട്ടടുത്ത മാസങ്ങ
ളിലാണ് ക്വാറി നിയമങ്ങൾ അവിശ്വ
സനീയമാംവിധം തിരുത്തി നൂറുകണ
ക്കിന് പുതിയ ക്വാറികൾക്ക് പാറ

{]kv-Xm-h-\IÄ

പ�ൊളിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയത്.
ക്വാറി-മണൽ മാഫിയകളുടെ തല
ത�ൊട്ടപ്പനെന്നോണം നടത്തുന്ന ഈ
നടപടികൾ തിരുത്തുവാൻ സർക്കാർ
തയ്യാറാകണം.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളി
ലുണ്ടായ കനത്ത നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും
ജനങ്ങള രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ എന്ന പേ
രിൽ ക�ൊണ്ടുവന്ന റീ ബിൽഡ് കേരള
എന്ന പദ്ധതി യഥാർത്ഥ ഗുണഭ�ോക്താ
ക്കൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഗുണം ചെയ്തു
എന്നത് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേ
ണ്ടതാണ്. യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ
ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനു പകരം, അധികാര
ത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ ഇഴയുന്ന
അവതാരങ്ങൾക്കും കൺസൾട്ടൻസി
എന്ന സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെയും
അഴിമതിയുടെയും കൂട്ടുകെട്ടുകൾക്കു
മാണ് ദുരന്തങ്ങളുടെ പേരിൽ പ�ോലും
ക�ൊണ്ടുവന്ന ഇത്തരം പദ്ധതികൾ
ക�ൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാകുന്നത്.
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സത്യസ
ന്ധമായ പരിശ�ോധന നടത്തി തിരു
ത്തലുകൾ വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ദുരന്ത
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നടത്തുന്ന ഖേദ
പ്രകടനങ്ങള ആചാര സംതൃപ്തിയായി
മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്നും പ്ര
സ്താവനയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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Xncp-h-\-´-]pcw hnam-\-¯m-hfw
AZm-\n¡v Xosd-gpXnb \S-]Sn
\ncp-]m-[nIw d±m-¡pI
തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് രാജ്യാന്തര വിമാന
ത്താവളങ്ങൾ പ�ൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വി
കസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 50 വർഷത്തേയ്ക്ക് അദാനി
ഗ്രൂപ്പിന് പാട്ടത്തിന് നൽകാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാ
നിച്ചിരിക്കുന്നു. ജയ്പൂർ, ഗ�ോഹത്തി വിമാനത്താവളങ്ങളാ
ണ് മറ്റുള്ളവ.

നമ്മുടെ നാടിന്റെ പ�ൊതുസ്വത്തായ

തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന
ത്താവളം അദാനിയുടെ കൈപ്പിടി
യിൽ ഒതുങ്ങുന്നത�ോടെ സ്ഥിതിഗതി
കൾ ആകെ മാറും. ജനങ്ങൾ വിട്ടുക�ൊ
ടുത്ത 636.57 ഏക്കർ ഭൂമിയും ഏറ്റെടു
ക്കാൻ പ�ോകുന്ന 18 ഏക്കറും വിമാന
ത്താവളവുമുൾപ്പെടെയാണ് അദാനിക്ക്
കൈമാറുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് കു
ടുംബങ്ങളെ കുടിയ�ൊഴുപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടാ
ണ് വിമാനത്താവളത്തിന് സ്ഥലം
കണ്ടെത്തിയത്. സംസ്ഥാന സർക്കാ
രിനുകൂടെ അവകാശമുള്ള ഭൂമിയാണി
ത്. 2017-18 കാലയളവിൽ 169ക�ോടി
രൂപയും 2018-19 കാലയളവിൽ
176ക�ോടിയുമായിരുന്നു വിമാനത്താവ
ളത്തിൽനിന്നുള്ള ലാഭം. 10 വർഷം
ക�ൊണ്ട് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടി
യായിരിക്കുന്നു. 30000ക�ോടിരൂപ
മതിപ്പ് വിലവരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ചു
ളുവിലയ്ക്ക് അദാനിക്ക് തീറെഴുതുന്നത്.
ഈ നടപടിക്കെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കു
ന്ന പ്രതിഷേധം കേരളജനതയുടെ
ഒന്നാകെയുള്ള പ്രതിഷേധ സമരമായി
മാറേണ്ടതുണ്ട്.
നരേന്ദ്രമ�ോദിയുടെ ഭരണത്തണ

20

ലിൽ ചുരുങ്ങിയ കാലംക�ൊണ്ട് അതി
വേഗതയിൽ വളർന്ന് അതിസമ്പന്ന
നായി മാറിയ ഗൗതം അദാനിക്ക് ഒരു
പ്രദേശം തീറെഴുതപ്പെട്ടാൽ സംഭവി
ക്കുന്നത് വലിയ സാമൂഹ്യ ദുരന്തമായി
രിക്കും എന്ന അനുഭവമാണ് വിഴി
ഞ്ഞം പദ്ധതി കാട്ടിത്തരുന്നത്. തലമു
റകളായി കടലിനെ ആശ്രയിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ അപ്പാടെ
വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ തുടച്ചുനീ
ക്കിക്കൊണ്ടാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് നിർ
മ്മാണം ആരംഭിച്ചത.് കടൽ നികത്ത
ലും കടൽ മണൽകുഴിക്കലും ഇപ്പോഴും
തുടർന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൂന്തുറ, ബീ
മാപള്ളി, വലിയതുറ, ശംഖുമുഖം, വേളി
ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽ
കയറി നാലും അഞ്ചും നിരകളിലുള്ള
നൂറുകണക്കിന് വീടുകളാണ് തകർന്ന
ത്. ആസന്നമായ വിപത്തിനെക്കുറിച്ചു
ള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു
ക�ൊണ്ട് ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ സമവായ
ത്തിലൂടെയാണ് വിഴിഞ്ഞം അദാനി
ക്ക് നൽകപ്പെട്ടത്.
വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിപ�ോലെ വിമാന
ത്താവളവും അദാനിയുടെ സ്വകാര്യമേ
ഖലയാകും. തിരുവനന്തപുരം നഗര
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ത്തിലെ തീരമേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള
അതിവിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ
ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയില
കപ്പെടും. വിമാനത്താവള വികസനമെ
ന്ന പേരിൽ പ്രദേശത്തെ ലക്ഷക്കണ
ക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗങ്ങളും
ആവാസഭൂമിയും നഷ്ടപ്പെടും. അദാനി
യുടെ സ്വകാര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് നടു
വിലൂടെയുള്ള കഴക്കൂട്ടം-വിഴിഞ്ഞം
ഹൈവേ പണി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ
ചുങ്കപാതയാക്കി മാറ്റപ്പെടില്ലെന്ന് ഒരു
റപ്പും ആരും തന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പ്ര
ദേശമാകെ അദാനിയുടെ താൽപര്യ
ങ്ങൾക്ക് മാത്രം നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു
പ്രത്യേക സാമ്പത്തികമേഖലപ�ോലെ
ക്രമേണ മാറുകയാണ്.
ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ
ങ്ങൾക്കുവരെ കർക്കശമായ നിയന്ത്ര
ണമേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോഴാണ്
ഈ പ�ൊതുമുതൽക്കൊള്ള. സ്വകാര്യവ
ത്ക്കരണത്തിനുള്ള ടെൻഡർ 2019
മാർച്ചിൽ പൂർത്തിയായതാണെങ്കിലും
കേരള സർക്കാരിന്റെ എതിർപ്പ് പരിഗ
ണിച്ച് നീട്ടിവയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
എന്നാൽ സ്വകാര്യവത്ക്കരണനീക്കം
സമ്പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കാൻ
സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിന് പകരം
സ്വകാര്യവത്ക്കരണത്തെ അനുകൂലി
ക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാ
റ് ട്രിവാൻഡ്രം ഇന്റര്നാഷണൽ
എയർപ�ോർട്ട് ലിമിറ്റഡ്(ടിയാൽ)
എന്ന കമ്പനി രൂപീകരിച്ചുക�ൊണ്ട്
അദാനിക്കൊപ്പം ലേലത്തിൽ പങ്കെടു
ക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെ
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യ്തത്.
വിദഗ്ദ്ധോപദേശം തേടി ചെന്നതാക
ട്ടെ അദാനിയുടെതന്നെ കമ്പനിയിലും.
വിമാനത്താവളങ്ങൾ അദാനിയുടെ
കൈവെള്ളയിൽ എത്തിക്കാൻവേണ്ടി
മാത്രം ആസൂത്രണം ചെയ്ത ലേല
ത്തിൽ പങ്കെടുത്തുക�ൊണ്ടോ, കേന്ദ്ര
സർക്കാരിന് കത്തെഴുതിയ�ോ ഹൈ
ക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയ�ോ
സ്വകാര്യവത്ക്കരണത്തെ തടയാനാ
കില്ല.
ലേലത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ
കൺസൾട്ടന്റാക്കിയ സിറിൾ അമർച
ന്ദ് മംഗൾദാസ്(സിഎഎം) എന്ന കമ്പ
നി വിമാനത്താവളം ലേലത്തിൽപിടി
ച്ച അദാനിയുടെ ഉറ്റബന്ധുവിന്റെ സ്ഥാ
പനമാണ്. 55 ലക്ഷംരൂപയാണ് കൺ
സൾട്ടൻസി ഫീസായി കേരള സ്റ്റേറ്റ്
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ക�ോർ
പ്പറേഷൻ(കെഎസ്ഐഡിസി) സിഎ
എംന് നൽകിയത്. സിഎഎംന�ൊപ്പം
കെപിഎംജിയും സംസ്ഥാനസർക്കാരി
നുവേണ്ടി ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരു
ന്നു. കെപിഎംജിക്ക് ഒന്നരക്കോടിയും
ഫീസിനത്തിൽ നൽകിയത്രേ!
എന്നാൽ നിയമ�ോപദേശം മാത്രമാ
ണ് സിഎഎംൽനിന്നും തേടിയതെ
ന്നാണ് ഇപ്പോൾ കെഎസ്ഐഡിസി
പറയുന്നത്. സിഎഎം സംസ്ഥാന
സർക്കാരിന് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട കമ്പ
നിയാണ്. കിഫ്ബി മസാല ബ�ോണ്ടി
ന്റെ സമയത്തും സംസ്ഥാന സർക്കാരി
ന്റെ കൺസൾട്ടൻസി സിഎഎംആയി
രുന്നു. കേരളത്തിന്റെ പലകേസുകളും
ഇതിനകം സിഎഎം കൈകാര്യം ചെ
യ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇ.പി.ജയരാജൻ ഉൾ
പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൻമാർ സമ്മതി
ക്കുമ്പോൾ സിഎഎംന്റെ പശ്ചാത്തലം
അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നത്
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ലേലത്തിന് സംസ്ഥാന
സർക്കാർ കൺസൾട്ടന്റാ
ക്കിയ സിറിൾ അമർചന്ദ്
മംഗൾദാസ്(സിഎഎം)
എന്ന കമ്പനി വിമാന
ത്താവളം ലേലത്തിൽപിടി
ച്ച അദാനിയുടെ ഉറ്റബന്ധു
വിന്റെ സ്ഥാപനമാണ്. 55
ലക്ഷംരൂപയാണ് കൺ
സൾട്ടൻസി ഫീസായി
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി
യൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ്
ക�ോർപ്പറേഷൻ(കെഎ
സ്ഐഡിസി) സിഎഎം
ന് നൽകിയത്.
എത്ര പരിഹാസ്യമാണ്.
പിപിപി(പബ്ലിക്-പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടി
സിപ്പേഷൻ, പ�ൊതുസ്വകാര്യപങ്കാളി
ത്തം) എന്നത് ആഗ�ോളവത്ക്കരണ
ത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യമാണ്. ജനങ്ങളുടെ
അധ്വാനംക�ൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തിയ
വമ്പൻ പ�ൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളി
ലേയ്ക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനും ക്രമേണ
അത് കൈവശപ്പെടുത്താനുമുള്ള കുറു
ക്കുവഴി. പുറമേയ്ക്ക് പറയുന്നതാകട്ടെ
വരാനിരിക്കുന്ന ക�ോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന
വികസനത്തെക്കുറിച്ചും സർക്കാർ സം
വിധാനങ്ങളുടെ കഴിവില്ലായ്മയെക്കുറി
ച്ചും. സ്വകാര്യവത്ക്കരണത്തിന്റെ വി
ളിപ്പേരാണ് വികസനം. ജനസാമാന്യ
ത്തിന് അവരുടെ ജീവിത�ോപാധിക
ളും കൂരകളും പ�ൊതുഇടങ്ങളും നഷ്ടമാകു
ക എന്നും മുതലാളിമാരുടെ കവർച്ചധ
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നം പെരുക്കുക എന്നും ഇടനിലക്കാരാ
യ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ആസ്തി വർദ്ധിക്കു
ക എന്നുമാണ് വികസനം അർത്ഥമാ
ക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം വിമാന
ത്താവളത്തിനുംപുറമേ ലഖ്ന
 ൗവിലെ
ചൗധരി ചരൺസിംഗ് രാജ്യാന്തര വി
മാനത്താവളം, ജയ്പൂർ വിമാനത്താവളം
എന്നിവയും നടത്തിപ്പിനുള്ള അവകാ
ശം ഇതിനകം അദാനി എന്റർപ്രൈസ
സ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
പ�ൊതുസ്വത്തായ വിമാനത്താവളം
സ്വകാര്യവത്ക്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കി
ല്ല എന്ന ഡിമാന്റുയർത്തിക്കൊണ്ട് വി
മാനത്താവളത്തിലും അനുബന്ധമായും
പണിയെടുക്കുന്ന ത�ൊഴിലാളികളെയും
ബഹുജനങ്ങളെയും കേരളമ�ൊന്നാകെ
യ�ോജിക്കാവുന്ന മുഴുവൻ ശക്തികളെ
യും സങ്കുചിതമായ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ
താൽപര്യത്തിനതീതമായി ഒന്നിപ്പിച്ച്
പ്രക്ഷോഭരംഗത്ത് അണിനിരത്തുക
യെന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ
മുന്നിലുള്ള ഒരേയ�ൊരു മാർഗ്ഗം. വിമാ
നത്താവളം വിട്ടുക�ൊടുക്കില്ല എന്ന്
സംസ്ഥാന സര്ക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരി
ക്കുന്ന നിലപാടിൽ തരിമ്പെങ്കിലും
ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങള�ോ
ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സുതാര്യമായ ചെറു
ത്തു നിൽപ്പ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്ക
ണം. അദാനിക്ക് വിമാനത്താവളം വി
ട്ടുക�ൊടുക്കില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാ
നമെടുത്താൽ അതിനെ തകർക്കാന�ോ
മറികടക്കാന�ോ ഒരു ഭരണാധികാരി
ക്കും സാധിക്കില്ല. ധാർമ്മികതയും
സത്യസന്ധതയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു
ക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനെയും പ�ൊതു
സ്വത്തിനെയും പ�ൊതുജീവിതത്തെയും
സംരക്ഷിക്കാൻ ജനകീയ സമരക്കമ്മി
റ്റികളിൽ ഒരുമിക്കുവാൻ ഏവര�ോടും
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
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പ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസ
ങ്ങളിൽ ക�ോവിഡ് വ്യാപനം ഭീതിദ
മായ ത�ോതിൽ ഉയരുമെന്ന് സർക്കാ
രും ആര�ോഗ്യരംഗത്തുള്ള സംഘടനക
ളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നതി
ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒക്ടോബർ
മാസം നടത്തുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരി
ക്കുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളിലേ ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആറു
മാസത്തേക്കെങ്കിലും നീട്ടിവയ്ക്കണമെ
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സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യ�ോഗം ആവശ്യ
പ്പെട്ടു.
ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിന് വേ
ണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ആര�ോഗ്യമേഖല
മാത്രമല്ല, സർക്കാർ ഭരണ സംവിധാ
നം ആകെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്.
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ
ക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെ
ന്ററുകളുടെ നടത്തിപ്പ് അടക്കമുള്ള ക�ോ
വിഡ് പ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ
ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റവന്യൂ
ഭരണസംവിധാനവും അതേപ�ോലെത
ന്നെ സുപ്രധാന ചുമതല നിർവഹിക്കു
ന്നു. പ�ോലീസ് സംവിധാനം ആകട്ടെ
പൂർണമായും ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആണ്. കൂടാതെ
അധ്യാപകരും സർക്കാർ ജീവനക്കാ
രും അതിൽ പങ്കാളികളായിരിക്കുന്നു.

മൂന്നു തട്ടുകളുള്ള പഞ്ചായത്ത് തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയമസഭാ/പാർലമെന്റ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളേക്കാൾ വലിയ സം
വിധാനമാണ് വേണ്ടിവരുന്നത്. ക�ോ
വിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിന്റെ മുൻനിര
യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആര�ോഗ്യ പ്ര
വർത്തകർക്കും പ�ോലീസുകാർക്കും
വൻത�ോതിൽ ക�ോവിഡ് ബാധിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പകരം കൂടു
തൽ ആളുകളെ നിയ�ോഗിക്കേണ്ടിവരു
ന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്. വ്യാപനം ഏറ്റ
വും മൂർദ്ധന്യത്തിൽ എത്തുന്ന ഈ കാ
ലയളവിൽ പ്രതിര�ോധ സംവിധാന
ത്തെയാകെ പിൻവലിച്ചു തെരഞ്ഞെടു
പ്പ് പ്രക്രിയയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്ന
ത് അത്യന്തം ഭീഷണമായ സാഹച
ര്യം സൃഷ്ടിക്കും.
ക�ോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പേ
രിൽ സർക്കാരും ക�ോടതിയും ൂപ�ൊതു
ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള തുറന്ന രാഷ്ട്രീ
യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാകെ വിലക്ക്
ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യ
മാണിത്. ഏറ്റവും പ്രാഥമിക തലത്തി
ലെ വാർഡ് തലത്തിൽ ഗ്രാമീണ മേഖ
ലയിൽ നടക്കുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടു
പ്പിൽ ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെ
ട്ട പ്രചാരണ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കാ
റുള്ളത്. വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയു
ള്ള പാർട്ടികൾക്ക് പലവിധ ആധുനിക

സംവിധാനങ്ങളും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളും
സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളും ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തി പ്രചാരണ പ്രവർത്തനം നട
ത്താനാകും. പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത്തെ
രെഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാന ഘടകമായ
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും, ചെറു
പാർട്ടികൾക്കും പ്രചരണം പ�ോലും നട
ത്താനാവാത്ത സാഹചര്യമാണ് നില
നിൽക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി പ്രദേശ
ങ്ങളിൽ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാൻ
പ�ോലും ആവാത്ത വിധം കണ്ടയ്ന്മെ
ന്റ് സ�ോണുകളാണ്. സംസ്ഥാനവും
ജനങ്ങളുമാകെ ക�ോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിൽപെട്ടു
ഴലുമ്പോഴാണ് നൂറുകണക്കിന് ക�ോടി
രൂപ സർക്കാരും പാർട്ടികളും തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത്.
സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദ
ത്താൽ, ജനങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടു
ക്കാൻ ആവാത്തതിനാൽ മാത്രം നീട്ടി
വെക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ സാഹചര്യം
യാത�ൊരു കാരണവശാലും മറ്റു സന്ദർ
ഭങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യപരമായ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നീട്ടിവെക്കാനുള്ള കീഴ്
വഴക്കം ആയി കാണരുതെന്നും എസ്.
യു.സി.ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റി മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.
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