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ജ്യം വീണ്ടുമ�ൊരു പ�ൊതുപണിമുടക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കു
കയാണ്. കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണിയന് സംയുക്ത സമിതിയുടെ
ആഹ്വാന പ്രകാരം ഇതിന�ോടകം നടന്ന 19 പണിമുടക്കുക
ളില്നിന്നും ഈ പണിമുടക്കിനെ വ്യത്യസ്ത്യമാക്കുന്നത് പ്രധാ
നമായും പണിമുടക്കിനിടയായ സാഹചര്യമാണ്. ക�ോവിഡ്
19 വ്യാപന ഭീഷണിയും നീണ്ട ല�ോക്ക് ഡൗണും നിര�ോധ
നാജ്ഞകളുമെല്ലാംക�ൊണ്ട് രാജ്യത്തെ 45 ക�ോടിയ�ോളം
വരുന്ന അസംഘടിത ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക് പണിയ�ോ വരു
മാനമ�ോ ഇല്ലാതായിട്ട് 8 മാസങ്ങള് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു.

14 ക�ോടി വരുന്ന കുടിയേറ്റ
ത�ൊഴിലാളികള് ല�ോക്ഡൗണ്
കാലത്ത് നഗരങ്ങളില് നിന്നുള്ള
തിരിച്ചുപ�ോക്കില് നേരിട്ട യാത
നകളും ഇപ്പോള് അവരുടെ ഗ്രാ
മങ്ങളില് നേരിട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ദാരിദ്ര്യവും ഭരണാധികാരികളെ
അലട്ടുന്നേയില്ല. കരാര്-കാഷ്വല്
ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക് ത�ൊഴില് നി
ഷേധിക്കരുതെന്നും, കൂലിനിഷേ
ധമ�ോ വെട്ടിക്കുറവ�ോ വരുത്തരു
തെന്നും പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര
സര്ക്കാര് ഉത്തരവിനെ ച�ോദ്യം

ചെയ്തുക�ൊണ്ട് മുതലാളിമാര് സുപ്രീം
ക�ോടതിയില് കേസ്സുമായി വന്ന
പ്പോള്, സര്ക്കാര് മുതലാളിമാ
ര�ോട�ൊപ്പം നില്ക്കുന്ന വഞ്ചന
നമ്മള് കണ്ടതാണ്. പ്രഖ്യാ പി
ക്കപ്പെട്ട സഹായങ്ങളുടെയും പാ
ക്കേജുകളുടെയും കാര്യത്തിലും
ഇതേ കൗശലം തന്നെ കാണാന്
കഴിയും.
രാജ്യത്തെ 20-30 പ്രായപരി
ധിയിലുള്ള യുവാക്കള്ക്കിടയില്
2.7 ക�ോടി പേര്ക്ക് ല�ോക്ക് ഡൗണ്
മൂലം ത�ൊഴില് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന്

സെന്റര് ഫ�ോര് ഇന്ത്യന് എക്ക
ണ�ോമിയുടെ കണക്കുകള് പറയു
ന്നു.30വയസ്സുള്ളസ്ത്രീകള്ക്കിടയില്
ഏപ്രില് മാസത്തില് മാത്രം 3.3
ക�ോടി ത�ൊഴില് നഷ്ടമുണ്ടായി.
ജി.ഡി.പി യുടെ 60% ഓളം ഒരു
കാലത്ത് സംഭാവന ചെയ്തിരുന്ന
കാര്ഷിക മേഖലയുടെ ഇപ്പോഴ
ത്തെ വിഹിതം 15 ശതമാനമാണ്.
രാജ്യത്തെ മ�ൊത്തം ത�ൊഴി
ല്ശക്തിയുടെ 93% വരുന്ന അസം
ഘടിത ത�ൊഴില്മേഖല ഇപ്രകാ
രം അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ നേരി

ടുമ്പോള്, സംഘടിത മേഖലയും
ഒട്ടും സുരക്ഷിതമായല്ല മുന്നോട്ട്
പ�ോകുന്നത്. രാജ്യത്തെ ക�ോര്
സെക്ടറുകളായ കല്ക്കരി, ഓയില്
ആന്റ് ഗ്യാസ്, റിഫൈനറി, ഫെ
ര്ട്ടിലൈസ്സേഴ്സ്, സ്റ്റീല്, സിമന്റ്,
ഇലക്ട്രിസിറ്റി
എന്നിവയിലെ
ത�ൊഴില് സാഹചര്യവും കടുത്ത
ഭീഷണി നിറഞ്ഞതാണ്. സര്ക്കാ
ര് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന റെയില്വെ,
വ്യോമയാനം, തുറമുഖം, ബാങ്ക്,
എല്.ഐ.സി, ആയുധ നിര്മ്മാ
ണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും രൂ
ക്ഷമായ ത�ൊഴില് പ്രശ്നങ്ങള്
നേരിടുന്നുണ്ട്.
പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങ
ളുടെയും സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളുടെ
യും ഓഹരി വില്പന എന്നപേരില്
തുടങ്ങിയ പദ്ധതി, ഇവയെ പൂര്ണ്ണ
മായും വിദേശ-സ്വദേശ ക�ോര്പ്പ
റേറ്റുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലേക്ക്
കൈ മാറുന്ന സ്ഥിതിയില് എത്തി
ച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പ�ൊതു
സ്വത്ത് അന്യാധീനപ്പെടുന്നുവെ
ന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ മേഖലയിലെ
ത�ൊഴിലാളികളുടെയും ജീവനക്കാ

രുടെയും അവകാശങ്ങള് കവര്ന്നെ
ടുക്കുകയും ജീവിതപ്രതിസന്ധി
സൃഷ്ടിക്കുകയുംകൂടി ചെയ്തിരിക്കു
ന്നു. എവ്വിധവും പരമാവധി ലാഭം
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയെന്ന ആര്ത്തി
യില് ക�ോര്പ്പറേറ്റുകള് ത�ൊഴില്
ശക്തിയുടെ എണ്ണം അടിക്കടി കു
റച്ചുക�ൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാ
ഗമായി നിലവിലുള്ള ത�ൊഴിലാ
ളികളെപ്പോലും പല തരത്തില്
പുറംതള്ളുകയാണ്. സര്ക്കാര് ജീ
വനക്കാരുടെമേല് വിരമിക്കല്
പ്രായത്തിനു മുമ്പുതന്നെ നിര്ബ്ബ
ന്ധിത വിരമിക്കല് അടിച്ചേല്ല്പി
ക്കുന്നതിനെയും ഇത�ോട�ൊപ്പം
കാണണം.
രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപി നി
രക്ക് 23.9% ആയി ചുരുങ്ങി യി
രിക്കുന്നവെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക
കണക്കുകള് പറയുന്നത്. ത�ൊഴില്
നഷ്ടം, ത�ൊഴിലില്ലായ്മ, വിലക്ക
യറ്റം ഇവയെല്ലാം മൂര്ധന്യാ വസ്ഥ
യിലാണ്. ഇവയ�ൊന്നും ക�ോവിഡ്
19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായതല്ല
എന്ന് ഇപ്പോള് ഏവര്ക്കുമറിയാം.
(ശേഷം 2-ാം പേജില്)
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“നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പത്രസ്വാ
തന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്ര
ത്യേകനിയമമില്ലെന്ന് നമുക്കറി
യാം. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടി
ക്കിൾ 19(1) ന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ്
അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പു വരു
ത്തുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾ ഈ സ്വാ
തന്ത്ര്യമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്.
എന്തുക�ൊണ്ടാണ് ഈ സ്വാത
ന്ത്ര്യം നവമാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിഷേ
ധിക്കപ്പെടുന്നത്?” 2012-ൽ അഭി
പ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംരക്ഷി
ക്കുന്നതിനായി പ്രമേയം അവത
രിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്, അന്ന് രാജ്യസഭ
എംപിയും ഇപ്പോൾ ദേശാഭിമാനി
എഡിറ്ററും സിപിഐ(എം)ന്റെ
സംസ്ഥാനനേതാവുമായ പി. രാ
ജീവ്, പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ
പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നെടുത്ത വാ
ക്കുകളാണിത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങ
ളിലൂടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പി
ച്ചതിന്റെ പേരിലും, അതിനെ
ലൈക്കോ ഷെയറ�ോ ചെയ്തതിന്റെ
പേരിലും, രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാ

ഗത്തും നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റു
ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാ
യിരുന്നു അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ
പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതേ
ആർട്ടിക്കിൾ 19(1) ഉറപ്പു നൽകു
ന്ന അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന
മൗലികാവകാശത്തെയും, ജനാ
ധിപത്യത്തിൽ എതിർസ്വരം ഉന്ന
യിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ
പവിത്രതയെയും ഉയർത്തിപ്പിടി
ച്ചു ക�ൊണ്ടാണ് 2015ൽ ശ്രേയ
സിംഗാൾ കേസിൽ ജഡ്ജിമാ
രായ ചെലമേശ്വറും റ�ോഹിങ്ടൺ
നരിമാനും അടങ്ങിയ സുപ്രീം
ക�ോടതി ബഞ്ച്, ഇൻഫർമേഷൻ
ടെക്ന�ോളജി ആക്ടിലെ വിവാദ
മായ 66(എ) വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയത്.
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അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മാ
ധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും എതിരെ
പ്രയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യദ്രോ
ഹം, ക്രിമിനൽ മാനനഷ്ടം തുട
ങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തി
ലെ വകുപ്പുകൾ തന്നെ റദ്ദു ചെയ്യു
മെന്ന്, 2019ലെ പ�ൊതുതെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിൽ സിപിഐ(എം) പ്രകടന
പത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരു
ന്നു.
എന്നാൽ ഇതേ സിപിഐ
(എം) നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേര
ളത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ,
ഇപ്പോൾകേരളപ�ൊലീസ്ആക്ടിൽ
118(എ) എന്ന പുതിയ വകുപ്പു കൂ
ട്ടിച്ചേർക്കുവാനുള്ള ഭേദഗതി ഓർ
ഡിനൻസ് രൂപത്തിൽ ക�ൊണ്ടു

വരികയാണ്. സിപിഐ(എം)
ന്റെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രഖ്യാ
പിതനയത്തിനു വിരുദ്ധമായി,
സുപ്രീം ക�ോടതി നേരത്തേ റദ്ദാ
ക്കിയ കേരള പ�ൊലീസ് ആക്ട്
118(ഡി) എന്ന കരിനിയമത്തെ,
കൂടുതൽ ഭീഷണമായ പുതിയ രൂ
പത്തിൽപുനരവതരിപ്പിക്കുകയാണ്
ഈ ഓർഡിനൻസിലൂടെ. സമൂഹ
മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്കു നേ
രേയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർധി
ക്കുന്നത് തടയാനാണ് ധൃതി പി
ടിച്ചുള്ള ഈ നിയമനിർമ്മാണം
എന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. നേര
ത്തേയുണ്ടായിരുന്ന വകുപ്പുകൾ
സുപ്രീം ക�ോടതി റദ്ദാക്കിയതി
നാൽ ഇത്തരം കേസുകളിൽ മതി
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യായ ഇടപെടൽ നടത്താൻ പ�ൊ
ലീസിനാകുന്നില്ല എന്ന് സർക്കാർ
വാദിക്കുന്നു. ഇതിനായി കേന്ദ്ര
സർക്കാർ നിയമനിർമ്മാണം നട
ത്താൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ
ഇങ്ങനെയ�ൊരു നിയമം നിർമ്മി
ക്കാൻ സംസ്ഥാനം നിർബന്ധി
തമായി എന്നും അവർ വിശദീക
രിക്കുന്നു. നമ�ോ ടിവി എന്ന ഓൺ
ലൈൻ ചാനൽ നടത്തിയ വിദ്വേ
ഷപ്രചരണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള
കേസിൽ, (ശ്രീജ പ്രസാദ് സ്റ്റേ
റ്റ് ഓഫ് കേരള) കുറ്റാര�ോപിതയ്ക്കു
ജാമ്യം നൽകി 2020 മേയിൽ
കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടു
വിച്ച ഉത്തരവിൽ, സമൂഹമാധ്യമ
(ശേഷം 6-ാം പേജില്)
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te_À tIm-Up-IÄ sXm-gn-e-mfn-I-fp-sS Ah-Im-i-§Ä
k-¼qÀ-®-ambpw I-hÀ-s¶-Sp-¡p¶p
(1-ാം പേജില് നിന്ന്)

രാജ്യത്തിന്റെസാമ്പത്തികസ്ഥിതി
ക�ോവിഡിനു മുമ്പുതന്നെ ഈ ദി
ശയിലാണ് നീങ്ങിയിരുന്നത്.
ഇത്തരം തീഷ്ണമായ ഒരു സാ
ഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യന് ത�ൊ
ഴിലാളിവര്ഗ്ഗത്തെ മാരകമായി
ബാധിക്കുന്ന 3 ലേബര് ക�ോഡു
കള് 2020 സെപ്റ്റംബര് 22, 23
തീയതികളിലായി പാര്ലമെന്റി
ന്റെ ഇരുസഭകളിലും അവതരിപ്പി
ച്ചെന്ന് വരുത്തിതീര്ത്ത് മ�ോദി
സര്ക്കാര് പാസ്സാക്കിയെടുത്തത്.
അതിനു ത�ൊട്ടുമുമ്പാണ് ഇന്ത്യന്
ജനതയുടെ 70% വരുന്ന, ഇതിന
കംതന്നെദുസ്ഥിതിയിലാണ്ടകര്ഷ
കരുടെ ജീവിതം വീണ്ടും തകര്ത്ത്
തരിപ്പണമാക്കുന്ന 3 കാര്ഷിക
നിയമങ്ങള് ജനാധിപത്യമര്യാദ
കള് കാറ്റില് പറത്തിക്കൊണ്ട്
പാര്ലമെന്റില് മ�ോദി സര്ക്കാര്
പാസ്സാക്കിയത്. രാജ്യത്തിന്റെ
നിലനില്പ്പിന് അടിസ്ഥാനമായ
ത�ൊഴിലാളികളുടെയും കര്ഷക
രുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ അസ്ഥി
വാരംതന്നെ ത�ോണ്ടുന്ന ഈ
ത�ൊഴില് ക�ോഡുകളും കാര്ഷിക
നിയമങ്ങളുംക�ോവിഡിന്റെപേരില്
പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട നിര�ോധനങ്ങ
ള് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാ
ണ് സര്ക്കാര് ഒറ്റയടിക്ക് പാസ്സാ
ക്കിയെടുത്തത്. ഒരു സര്ക്കാറിന്റെ
ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ മുഖമാണ്
ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നത്. ജനങ്ങ
ള് അഭൂതപൂര്വ്വമാംവിധം ഒരു മഹാ
മാരിയെ നേരിടാന് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ
ള്, മരണത്തിനും ദാരിദ്ര്യത്തിനു
മിടയില് നിരാലംബരായി ഇരി
ക്കുമ്പോള്, അവരുടെമേല് ഇത്ത
രമ�ൊരു പ്രഹരം നടത്തുന്ന സര്ക്കാ
രിനെ എന്തു വാക്കുകള്കൊണ്ട്
വിശേഷിപ്പിക്കാനാകും?
എന്നിട്ടും ജനങ്ങള് തെരുവി
ലിറങ്ങി. കര്ഷകര് പതിനായി
രങ്ങളായി പഞ്ചാബിലും, ഹരിയാ
നയിലും ഡല്ഹിയിലും ഒക്കെ
തെരുവിലിറങ്ങി കാര്ഷിക നി
യമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധി
ക്കാന് തയ്യാറായി. 150 ഓളം
കര്ഷക സംഘടനകള് ചേര്ന്ന്
രൂപീകരിച്ച ആള് ഇന്ത്യ കിസാന്
സംഘര്ഷ് ക�ോ ഓര്ഡിനേഷന്
കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഭാരത്
ഗ്രാമീണ് ബന്ദിന്റെ വിജയം കര്ഷ
കരുടെ ര�ോഷത്തിന്റെ പ്രതിഫ
ലനമാണ്. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും പ�ൊ
തുവിതരണ സമ്പ്രദായവും തക
ര്ക്കുന്ന ഈ നിയമങ്ങള് ക�ോര്പ്പ
റേറ്റ് ഭീമന്മാര്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ
കാര്ഷിക ഉല്പാദന-വിപണന
രംഗം പാടെ കൈയടക്കാന് മാ
ത്രമുള്ളതാണ്. കര്ഷകരെ ക�ോ
ര്പ്പറേറ്റുകളുടെ ദയാദാക്ഷിണ്യ
ത്തിന് കേഴുന്നവരാക്കി മാറ്റാനു
ള്ളതാണ്. കര്ഷകര്ക്ക് നിലവി
ലുണ്ടായിരുന്ന വിപണന സൗക
ര്യങ്ങളും മിനിമം താങ്ങുവിലയും

ഇല്ലാതാക്കി ക�ോര്പ്പറേറ്റുകളുടെ
കരാര് കൃഷി പ�ോലുള്ള ഉല്പാദന
-വിപണന വലയില് അവരെ കു
രുക്കുകയാണ്. അതുക�ൊണ്ടാണ്
കര്ഷകര് ക�ോവിഡ് വ്യാപന ഭീ
തിയിലും തെരുവിലിറങ്ങി പ�ോ
രാടിയത്. നവംബര് 26 ന്റെ പ�ൊതു
പണിമുടക്കില് കര്ഷകര് ഒന്നട
ങ്കം ത�ൊഴിലാളികള്ക്കൊപ്പം പങ്കു
ക�ൊള്ളുകയാണ്. നവംബര് 26,
27 തീയതികളില് കര്ഷകരുടെ
തനതായ പ്രക്ഷോഭണവും പ്രഖ്യാ
പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ത�ൊഴിലാളികളുടെ
താല്പര്യങ്ങള് ഹനിക്കുന്ന
ലേബര് ക�ോഡുകള്

പാര്ലമെന്റില് പ്രതി പക്ഷ
ത്തിന്റെ അഭാവത്തില് പാസ്സാ
ക്കിയെടുത്ത 3 ലേബര് ക�ോഡുക
ള്, നേരത്തെ പാസ്സാക്കിയ ക�ോഡ്
ഓണ് വേജസ് 2019 ന്റെ തുടര്ച്ച
യാണ്. ഇന്ഡസ്ട്രിയല് റിലേഷ
ന്സ് ക�ോഡ് 2020, ദ ഒക്യുപേ
ഷണല് സേഫ്റ്റി, ഹെല്ത്ത് ആന്റ്
വര്ക്കിംഗ്കണ്ണ്ടീഷന്സ്ക�ോഡ്
2020, ക�ോഡ് ഓണ് സ�ോഷ്യല്
സെക്യൂരിറ്റി 2020 എന്നീ മൂന്ന്
ക�ോഡുകളാണ് ഇപ്പോള് പാസ്സാ
ക്കിയത്. ഈ നാല് ത�ൊഴില്
ക�ോഡുകള് ബ്രിട്ടീഷ് അധീന
കാലം മുതല് രാജ്യത്തെ ത�ൊഴി
ലാളിവര്ഗ്ഗം നടത്തിയ വീറുറ്റ പ�ോ
രാട്ടങ്ങളിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത
ത�ൊഴിലവകാശങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്ന
44 കേന്ദ്ര ത�ൊഴില് നിയമങ്ങള്
ഒറ്റയടിക്ക് റദ്ദ് ചെയ്ത് ക�ൊണ്ടുവ
ന്നവയാണ്. ഈ കേന്ദ്ര നിയമ
ങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കുയും ലളി
തവല്ക്കരിക്കുയുമാണ് ചെയ്തതെ
ന്ന് സര്ക്കാര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും
യഥാര്ത്ഥത്തില് ഈ ക�ോഡുക
ള്, ത�ൊഴിലാളിവര്ഗ്ഗത്തിന്റെ താ
ല്പ്പര്യങ്ങളെ ഹനിക്കുന്ന നിരവ
ധി പുതിയ വ്യവസ്ഥകളുള്ളതും,
44 നിയമങ്ങളിലെ ത�ൊഴിലാളി
താല്പ്പര്യം
സംരക്ഷിക്കുന്ന
അനേകം വ്യവസ്ഥകള് ഒഴിവാ
ക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. 411 ക്ലോസ്സുകളും
13 ഷെഡ്യൂളുകളും അടങ്ങുന്ന 3
ക�ോഡുകള് 2019 ല് പാസ്സാക്കിയ
വേതന ക�ോഡില് ചെയ്തതുപ�ോ
ലെ പാര്ലമെന്റ് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മി
റ്റിയുടെ പരിശ�ോധനയ്ക്ക് വിടാ
ന്പോലും സര്ക്കാര് തയ്യാറായി
ല്ല. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബി
സ്സിനസ്സ് എന്ന ഐ.എം.എഫി
ന്റെയും ല�ോക ബാങ്കിന്റെയും ഇഷ്ട
വായ്ത്താരിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
യാണത്രെ ഈ ക�ോഡുവല്ക്കര
ണം. ത�ൊഴിലാളികളെ ഇഷ്ടമുള്ള
പ്പോള് ത�ൊഴിലിന് വെക്കാനും
ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോള് പറഞ്ഞുവിടാനും
(ഹയര് ആന്റ് ഫയര്) സര്വ്വാധി
കാരവും നിയമപരമായിത്തന്നെ
ത�ൊഴിലുടമകള്ക്ക് നല്കുന്നതാ
ണ് ഈ ക�ോഡുകള്.
പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ്

ആക്ട് 1936, മിനിമം വേജസ് ആക്ട്
1948, പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ബ�ോണസ്
ആക്ട് 1965, ഈക്വല് റമുണറേ
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ഷന് 1976 എന്നീ കേന്ദ്ര നിയമ
ങ്ങള് അസാധുവാക്കിക്കൊണ്ടാ
ണ് ക�ോഡ് ഓണ് വേജസ് 2019
നിലവില് വന്നത്. 15-ാം ലേബര്
ക�ോണ്ഗ്രസ്സ് 1957 ല് അംഗീക
രിച്ച മിനിമം വേതനം സംബന്ധി
ച്ച ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങള്
പ�ോലും പുതിയ വേജ് ക�ോഡ്
തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
ത�ൊഴില് സേനയുടെ 93%വും
അസംഘടിത മേഖലയില് പണി
യെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയില് മിനിമം
വേതനം ഉയര്ത്തണമെന്ന ആവ
ശ്യത്തെപ്പോലും ഈ ക�ോഡ് അം

സംരക്ഷണങ്ങളും അട്ടിമറിക്കുന്ന
ഒന്നാണ്. ട്രേഡ് യൂണിയന് പ്രവ
ര്ത്തനം തന്നെ അസാദ്ധ്യമാക്കു
ന്നതും, സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവ
കാശം നിഷേധിക്കുന്നതുമാണ്
ഈ ക�ോഡ്. 60 ദിവസം മുമ്പ്
ന�ോട്ടീസ് നല്കിക്കൊണ്ട് മാത്ര
മേ നിയമപരമായ പണിമുടക്ക്
സാദ്ധ്യമാകൂ. അനുരഞ്ജന നടപ
ടില് ഇരിക്കവെയ�ോ, അനുരഞ്ജ
നം കഴിഞ്ഞ് 7 ദിവസം വരെയ�ോ
പണിമുടക്കാന് പാടില്ല. ട്രൈബ്യൂ
ണലൂകള് വഴിയാണെങ്കില് 60
ദിവസം കഴിയും വരെയും പണി
മുടക്കാന് പാടില്ലെന്നും ക�ോഡില്
പറയുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കത്തില്, ഒരു
അനുരഞ്ജന ചര്ച്ച തുടങ്ങി വച്ചാ
ല് എത്ര കാലത്തേക്ക് വേണമെ
ങ്കിലും സമരങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന്
മാനേജ്മെന്റിന് കഴിയും.
സ്ഥിര സ്വഭാവമുള്ള ത�ൊഴിലി
ല്പോലും നിശ്ചിത കാല ജ�ോ
ലിക്കാരെ (ഫിക്സഡ് ടേം എംപ്ലോ
യീസ്) ഏര്പ്പെടുത്താന് ത�ൊഴി

രാജ്യത്തെ മ�ൊത്തം ത�ൊഴിൽശക്തിയുടെ 93%
വരുന്ന അസംഘടിത ത�ൊഴിൽമേഖലപ�ോെല
തന്നെ സംഘടിത മേഖലയും ഒട്ടും സുരക്ഷിതമാ
യല്ല മുന്നോട്ട് പ�ോകുന്നത്. ക�ോർ സെക്ടറുകളായ
കൽക്കരി, ഓയിൽ ആന്റ് ഗ്യാസ്, റിഫൈനറി,
ഫെർട്ടിലൈസ്സേഴ്സ്, സ്റ്റീൽ, സ്മന്റ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി
എന്നിവയിലെ ത�ൊഴിൽ സാഹചര്യവും കടുത്ത
ഭീഷണി നിറഞ്ഞതാണ്.
ഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഫ്ള�ോര് തല
മിനിമം വേതനം കേന്ദ്ര സര്ക്കാ
ര് തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് ക�ോ
ഡില് പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങ
ള്ക്ക് ഇതില് കുറവ് വരുത്താന്
പാടില്ലെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാ
ല്, 2019 ല് പ്രതിദിന മിനിമം
വേതനം 178 രൂപയായി കേന്ദ്ര
സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നമ്മള്
കണ്ടതാണ്. ത�ൊഴില് മന്ത്രാല
യം ഇതേപ്പറ്റി നിശ്ചയിച്ച പുനഃ
പരിശ�ോധനാ കമ്മിറ്റി 375 രൂപ
മിനിമം വേതനം നിര്ദ്ദേശിച്ചപ്പോ
ള് അതംഗീകരിക്കാന് സര്ക്കാര്
തയ്യാറാകാത്തതും നമ്മള് കണ്ടു.
ത�ൊഴില് സമയം 8 മണിക്കൂ
റില്നിന്നും 12 മണിക്കൂര് വരെ
നീട്ടാന് സര്ക്കാറിനും ത�ൊഴിലു
ടമയ്ക്കും അധികാരം നല്കുന്ന വ്യ
വസ്ഥയും ഈ ക�ോഡില് ഉണ്ടെ
ന്നത്, ക�ോഡുവല്ക്കരണത്തിന്റെ
ഉദ്ദേശ്യം പകല് പ�ോലെ വ്യക്ത
മാക്കുന്നുണ്ട്.
വ്യവസായ ബന്ധ ക�ോഡ്
2020 ഫലത്തില്, 1926 ലെ ട്രേഡ്
യൂണിയന്സ് ആക്ട് 1946 ലെ
ഇന്ഡസ്ട്രിയല് എംപ്ലോയ്മെന്റ്
സ്റ്റാന്റിംഗ് ഓര്ഡര് ആക്ട്, 1947
ലെ ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട്
എന്നിവത�ൊഴിലാളികള്ക്ക്നല്കി
യിരുന്ന ത�ൊഴിലവകാശങ്ങളും

ലുടമയ്ക്ക് നിയമപരമായിത്തന്നെ
യുള്ള അധികാരം ഈ നിയമത്തി
ലൂടെ ലഭിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ
വിവിധ ത�ൊഴില് അവകാശങ്ങളും
ആനുകൂല്യങ്ങളുംലഭിക്കുന്നസ്ഥിരം
ത�ൊഴില് എെന്നന്നേയ്ക്കുമായി അവ
സാനിപ്പിക്കുവാനും ഹയര് ആന്റ്
ഫയര് സമ്പ്രദായം വ്യാപകമാ
ക്കാനുമാണ് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കു
ന്നത്.
ട്രേഡ് യൂണിയന് രൂപീകരി
ക്കുന്നതിനും പ്രവര്ത്തനം നടത്തു
ന്നതിനും നിരവധി വിലക്കുകള്
ഈ ക�ോഡ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരി
ക്കുകയാണ്. ഒരു സ്ഥാപനത്തി
ലെ 51% ത�ൊഴിലാളികളുടെ പി
ന്തുണ ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ട്രേഡ് യൂ
ണിയനു മാത്രമേ ത�ൊഴിലാളിക
ളുടെ ഏജന്സിയായി പ്രവര്ത്തി
ക്കാന് അവകാശമുള്ളൂ. കൂട്ട കാഷ്വ
ല് അവധി എടുക്കുന്നതില് നിന്നും
ത�ൊഴിലാളികളെ വിലക്കുന്ന വ്യ
വസ്ഥയിലൂടെ സമരങ്ങളെ ഇല്ലാ
താക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. പണിമു
ടക്കിനേയ�ോസമരത്തേയ�ോസഹാ
യിക്കുന്നവര്ക്കുമേല് പിഴ ചുമത്താ
നും, നിയമ വിരുദ്ധമെന്ന് സര്ക്കാ
ര് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പണിമുടക്കുക
ള്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം
നല്കുന്നവര്ക്കു പ�ോലും ജയില്
ശിക്ഷ നല്കാനും പിഴ ചുമത്താ

നും ഈ ക�ോഡില് വ്യവസ്ഥ ചെ
യ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
പ�ൊതുതാല്പര്യത്തിന്റെപേരു
പറഞ്ഞ് ഒരു വ്യവസായസ്ഥാപ
നത്തെ നിയമ പരിധിയില് നിന്നും
ഒഴിവാക്കാന് സര്ക്കാരിന് അധി
കാരം നല്കുക, ആശുപത്രികള്,
ചാരിറ്റബിള് സ്ഥാപനങ്ങള്, മത
സംഘടനകളും മറ്റും നടത്തുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയെ വ്യവ
സായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധി
യില്നിന്നും ഒഴിവാക്കുക, ലേബര്
ഇന്സ്പെക്ടര്മാരുടെ
തസ്തിക
ഇന്സ്പെക്ടര് കം ഫെസിലിറ്റേറ്റര്
എന്നാക്കി മാറ്റുക, ഒരു വര്ഷമാ
യിരുന്ന അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് കാലാ
വധി ത�ൊഴിലുടമയ്ക്ക് എത്ര കാല
ത്തേക്കു വേണമെങ്കിലും നീട്ടാവു
ന്നതാക്കി മാറ്റുക, വര്ക്കിംഗ് ജേ
ര്ണലിസ്റ്റുകള്ക്ക് നിലവിലുണ്ടാ
യിരുന്ന വേജ് ബ�ോര്ഡ് അടക്ക
മുള്ള അവകാശങ്ങളും നിയമങ്ങളും
എടുത്തുകളഞ്ഞുക�ൊണ്ട് അവരെ
വര്ക്കര് കാറ്റഗറിയിലാക്കുക, ത�ൊ
ഴിലിടങ്ങളിലെ അപകടങ്ങള്ക്ക്
ത�ൊഴിലാളിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം
നല്കുന്നതില്നിന്നും ത�ൊഴിലുടമ
യെ ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ദൂരവ്യാ
പകമായ രീതിയില് ത�ൊഴിലാളി
വര്ഗ്ഗ താല്പര്യം ഹനിക്കുന്ന വ്യവ
സ്ഥകള് ഈ ക�ോഡില് ഉള്ക്കൊ
ള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒക്യുപേഷണല് സേഫ്റ്റി, ഹെ
ല്ത്ത് ആന്റ് വര്ക്കിംഗ് കണ്ടീ
ഷന്സ് ക�ോഡ്, ഫാ ക്ടറീസ് ആക്ട്
1948, മൈന്സ് ആക്ട് 1951, ബി
ല്ഡിംഗ് ആന്റ് അദര് കണ്സ്ട്ര
ക്ഷന് വര്ക്കേഴ്സ
 ് ആക്ട് 1996,
പ്ലാന്റേഷന്സ് ലേബര് ആക്ട് 1951,
ക�ോണ്ട്രാക്ട് ലേബര് (റഗുലേഷ
ന് ആന്റ് അബ�ോളിഷന്) ആക്ട്
1970, മ�ോട്ടോര് ട്രാന്സ്പ�ോര്ട്ട്
വര്ക്കേഴ്സ് ആക്ട് 1961 തുടങ്ങിയ
14 കേന്ദ്ര നിയമങ്ങള്ക്ക് പകരം
ക�ൊണ്ടു വന്നതാണ്. സ്ത്രീകളെ
ക്കൊണ്ട് ഏത് ത�ൊഴില് സ്ഥാ
പനങ്ങളിലും എല്ലാത്തരം ജ�ോലി
യിലും വൈകുന്നേരം 7 മണിമുത
ല് രാവിലെ 6 മണി വരെ ജ�ോലി
ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് നിയമപര
മായി ത�ൊഴിലുടമയ്ക്ക് ഈ ക�ോഡില്
അവകാശം നല്കുന്നുണ്ട്.
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ക�ോഡ്
(സ�ോഷ്യല് സെക്യൂരിറ്റി ക�ോഡ്
2020), ഇ.പി.എഫ് ആന്റ് എം.
പി ആക്ട് 1952, ഇ.എസ്.ഐ.സി
ആക്ട് 1948, മെറ്റേണിറ്റി ബനി
ഫിറ്റ് ആക്റ്റ് 1961, പേമെന്റ് ഓഫ്
ഗ്രാറ്റ്വുവിറ്റി ആക്ട് 1972, എംപ്ലോ
യീസ് ക�ോമ്പന്സേഷന് ആക്ട്
1923 തുടങ്ങിയ 9 കേന്ദ്ര ത�ൊഴില്
നിയമങ്ങളെ
ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ഉള്ളതത്രെ. ത�ൊഴിലാളി
ക്ഷേമ പദ്ധതികളിലേക്ക് പുതിയ
ചില ത�ൊഴില് വിഭാഗങ്ങളെ കൂടി
ഇതില് ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്. ഗിഗ്
വര്ക്കേഴ്സ
 ്, പ്ലാറ്റ് ഫ�ോം വരി
(ശേഷം 3-ാം പേജില്)
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ക്കേഴ്സ
 ് എന്ന പേരിലെല്ലാം
അറിയപ്പെടുന്ന ത�ൊഴിലാളിക
ള്ക്കുവേണ്ടി സ�ോഷ്യല് സെക്യൂ
രിറ്റി ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കണമെന്ന്
ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്. ഓണ് ലൈന്
പ്ലാറ്റ് ഫ�ോമുകള് ഉപയ�ോഗിച്ച്
സാധനങ്ങളും സര്വ്വീസ്സുകളും പ്ര
ദാനം ചെയ്യുന്ന ജ�ോലിയിലേര്പ്പെ
ട്ട ഇത്തരം ത�ൊഴിലാളികളുടെ
എണ്ണം ആഗ�ോളതലത്തില്തന്നെ
നാള്ക്കുനാള് പെരുകുകയാണ്.
ഇന്ത്യയില് ഇത്തരം ത�ൊഴില്
ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം 1.5 ക�ോടി
വരുമെന്നാണ് അസ്സോച്ചം റിപ്പോ
ര്ട്ടില് പറയുന്നത്.
രാജ്യത്തെ ത�ൊഴിലാളിവര്ഗ്ഗം
തലമുറകളായി ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പ�ൊ
രുതി സ്ഥാപിച്ച ത�ൊഴിലവകാശ
ങ്ങളും നിയമ പരിരക്ഷയും ബി.
ജെ.പി യുടെ മ�ോദി സര്ക്കാര് തി
കച്ചും നിസ്സാരമായി, പാര്ലമെന്റി
ല് ഗൗരവമായ ഒരു ചര്ച്ചയ്ക്ക് പ�ോലും
ഇട നല്കാതെ അട്ടിമറിച്ചു ക�ൊണ്ട്
ലേബര് ക�ോഡുകളാക്കി മാറ്റിയ
ത് ക�ോര്പ്പറേറ്റുകളുടെ വര്ഗ്ഗ താ
ല്പ്പര്യം മാത്രം പരിഗണിച്ചുള്ള
താണെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തില്തന്നെ
കാണാവുന്നതാണ്.

പ�ൊതുമേഖലയുടെ
സ്വകാര്യവത്കരണം

ഈ പണിമുടക്കിനാധാരമായ
മറ്റൊരു കാര്യം, പ�ൊതുമേഖലാ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഗവര്ണ്മെ
ന്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റുകളുടെയും സ്വ
കാര്യവല്ക്കരണമാണ്. ജനങ്ങ
ളുടെ പ�ൊതു സ്വത്തായ, ത�ൊഴി
ലാളികളുടെ അദ്ധ്വാനം ക�ൊണ്ട്
കെട്ടിപ്പടുത്ത, ഇന്ത്യന് റെയി
ല്വെ, ബി.പി.സി.എല്, വൈദ്യു
തി മേഖല, കല്ക്കരി ഖനനം,
എയര് ലൈന്സ്, വിമാനത്താവ
ളങ്ങള്, തുറമുഖങ്ങള്, ആയുധ നി
ര്മ്മാണ രംഗം, ബഹിരാകാശ
ഗവേഷണ മേഖല, ബാങ്ക്, ഇന്ഷൂ
റന്സ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സ്വ
കാര്യകുത്തകകളുടെ കൈകളില്
എത്തിക്കുന്ന നടപടി മ�ോദി
സര്ക്കാര് അതിവേഗമാണ് നട
ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ
അടിസ്ഥാന മേഖലകളില് ജ�ോ
ലിചെയ്യുന്നവരുടെ അവകാശങ്ങ
ളും താല്പ്പര്യങ്ങളും ഹനിക്കപ്പെ
ടുമെന്ന് മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ അഭ്യ
സ്തവിദ്യരായ ക�ോടിക്കണക്കിന്

യുവാക്കളുടെ ത�ൊഴില് സ്വപ്നത്തെ
തകര്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു
രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയില് സ്വരുക്കൂ
ട്ടിയ ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളത്രയും
ഏതാനും കുത്തകകള്ക്ക് തീറെ
ഴുതി ക�ൊടുക്കാന് പാര്ലമെന്റിലെ
ഭൂരിപക്ഷംക�ൊണ്ട് മാത്രം ഒരു
സര്ക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടോ?
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആത്മ നിര്ഭര്
ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ പ�ൊള്ളത്ത
രം മനസ്സിലാക്കാന് ഇത�ൊന്നുത
ന്നെ ധാരാളം മതിയാകും.
വൈദ്യുതി (ഭേദഗതി) ബില്
2020 പാര്ലമെന്റില് പ�ോലും വെ
ക്കാതെയാണ് സര്ക്കാര് നടപ്പി
ലാക്കുന്നത്. പല സംസ്ഥാനങ്ങ
ളും ഈ ബില്ലിനെ ശക്തമായി
എതിര്ത്തിട്ടും വൈദ്യുതി മേഖല
സ്വകാര്യവല്ക്കരിക്കാനുള്ള വെ
പ്രാളത്തിലാണ് സര്ക്കാര്. നില
വിലുള്ള വൈദ്യുതി ജീവനക്കാരു
ടെ ഭാവി പുത്തന് ഫ്രാഞ്ചൈസി
കള്ക്ക് പന്താടാന് സര്ക്കാര് വിട്ടു
ക�ൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. യു.പി
യില് ഇതിനെതിരെ അവിടത്തെ
ത�ൊഴിലാളികളും എഞ്ചിനിയര്മാ
രും നടത്തിയ വീറുറ്റ സമരത്തെ
ത്തുടര്ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യ�ോഗി ആദി
ത്യ നാഥിന് താല്ക്കാലികമായെ
ങ്കിലും പിന്മാറേണ്ടി വന്നു. ഇത്
രാജ്യമാകെയുള്ള സമരങ്ങള്ക്ക്
ഊര്ജ്ജം പകര്ന്നിട്ടുണ്ട്.
ഈ പണിമുടക്കിന�ോടനുബ
ന്ധിച്ച് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയ
ന് സമിതി മുന്നോട്ട് വച്ച 7 ഇന
ഡിമാന്റ് പത്രികയില് ഒന്നാമതാ
യുള്ളത്, ആദായ നികുതിദായക
രല്ലാത്ത എല്ലാ കുടുംബത്തിനും
പ്രതിമാസം 7500 രൂപ അവരുടെ
അക്കൗണ്ടില് നിക്ഷേപിക്കണ
മെന്നാണ്. പ്രതിമാസം 10 കില�ോ
ഭക്ഷ്യധാനം
സൗജന്യമായി
നല്കുക, ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി വേതനം വര്ദ്ധിപ്പിച്ച്
വര്ഷത്തില് 200 ദിനമാക്കുകയും
നഗരങ്ങളില് കൂടി നടപ്പാക്കുകയും
ചെയ്യുക, പ�ൊതുമേഖലകളുടെയും
ഗവര്ണ്മെണ്ട് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റുകളു
ടെയും സ്വകാര്യവല്ക്കരണം ഉപേ
ക്ഷിക്കുക, കര്ഷക ദ്രോഹ നിയ
മങ്ങളും ത�ൊഴിലാളി വിരുദ്ധ ക�ോ
ഡുകളും പിന്വലിക്കുക, കേന്ദ്ര
സര്വ്വീസ്സ് -പ�ൊതുമേഖലാ ജീവ
നക്കാര്ക്കുമേല് നടത്തുന്ന നിര്ബ്ബ
ന്ധിത പിരിച്ചുവിടല് അവസാനി
പ്പിക്കുക, എല്ലാവര്ക്കും പെന്ഷന്

നല്കുകയും പുതിയ പെന്ഷന് പദ്ധ
തിക്കു പകരം മുന് പദ്ധതി പുനഃ
സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക തുടങ്ങി
യവയാണ് മറ്റു ഡിമാന്റുകള്. ല�ോ
കത്തെ പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിദ
ഗ്ദ്ധരും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞരും
എല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്
ജനങ്ങളുടെ കൈകളില് പണമെ
ത്തിക്കണമെന്നത്. തകര്ന്ന സമ്പ
ദ്വ്യവസ്ഥയെ തെല്ലെങ്കിലും ചലി
പ്പിക്കാന് അതിനാകുമെന്നവര് ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്, മ�ോദി സര്ക്കാ
ര് ഇത�ൊന്നും കേട്ട ഭാവമില്ല.

ന്റെയ�ോ, ബി.ജെ.പി യുടെയ�ോ,
മൂന്നാമത�ൊന്നിന്റെയ�ോ നേതൃത്വ
ത്തിലുള്ളതാകാം. എന്നാല് അപ്പോ
ഴും, രാജ്യത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ ഭര
ണചക്രം തിരിക്കുന്ന മുതലാളിവ
ര്ഗ്ഗ ഭരണകൂടം മാറുന്നില്ല. അതിനെ
മാറ്റുമ്പോള് മാത്രമേ ത�ൊഴിലാളി
കളും കര്ഷകരും അനുഭവിക്കുന്ന
ചൂഷണത്തിന് അറുതിയുണ്ടാകൂ.
രാജ്യത്തെ മുഴുവന് ജനങ്ങള്ക്കും
ത�ൊഴിലും ആര�ോഗ്യപരിരക്ഷയും
ഭക്ഷണവും പാര്പ്പിടവും തടസ്സമി
ല്ലാതെ നല്കാന് മതിയായ വി

ത�ൊഴിലാളിവര്ഗ്ഗം തലമുറകളായി പ�ൊരുതി
സ്ഥാപിച്ച ത�ൊഴിലവകാശങ്ങളും നിയമ പരിര
ക്ഷയും മ�ോദി സര്ക്കാര് പാര്ലമെന്റില് ചര്ച്ചയ്ക്ക്
പ�ോലും ഇടനല്കാെത, തികച്ചും ഏകപക്ഷീയ
മായി അട്ടിമറിച്ചതും ലേബര് ക�ോഡുകളാക്കി മാ
റ്റിയതും ക�ോര്പ്പറേറ്റുകളുടെ താല്പ്യം മാത്രം
പരിഗണിച്ചാണ്. ബിജെപിയുടെ നയങ്ങളത്രയും
കുത്തക താല്പര്യം മുന്നിര്ത്തിയുള്ളതാണ്.
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മുതലാളിത്ത ല�ോകം അപരി
ഹാര്യമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ.്
ല�ോക മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഭാ
ഗമായ ഇന്ത്യന് സാമ്പത്തിക വ്യ
വസ്ഥയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയി
ലകപ്പെട്ട് വഴിമുട്ടി നില്ക്കുകയാ
ണ്. ഇതിനെ മറികടക്കാനുള്ള
വൃഥാപരിശ്രമത്തില് ഇന്ത്യന് മു
തലാളി വര്ഗ്ഗം എല്ലാ ഹീന തന്ത്ര
ങ്ങളുമെടുത്ത് പയറ്റുകയാണ്.
ആഗ�ോള സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ
തന്ത്രങ്ങള്ക്ക്ചുവട�ൊപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടു
തന്നെയാണിത്
ചെയ്യുന്നത്.
ബി.ജെ.പി നയിക്കുന്ന മ�ോദി
സര്ക്കാരിലൂടെ നടപ്പാക്കിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന നയങ്ങളത്രയും ഈ
കുത്തക താല്പ്പര്യം മുന്നിര്ത്തി
യുള്ളതാണ്. എല്ലാ മുന് സര്ക്കാ
രുകളും ഇതേ മുതലാളിവര്ഗ്ഗ താ
ല്പര്യം സംരക്ഷിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള
ഭരണം തന്നെയാണ് നടത്തിയി
ട്ടുള്ളത്. സര്ക്കാരുകള് മാറിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കും. അത്, ക�ോണ്ഗ്രസ്സി

ഭവശേഷിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്
നമ്മുടേത്. ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യ
മാക്കിയുള്ള മുതലാളിത്ത ഉല്പാദന
വ്യവസ്ഥ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഇതിന്
തടസ്സം. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയില്
ജനങ്ങളുടെ ഇക്കാലമത്രയുമുള്ള
അനുഭവം ഇത് ശരിവെക്കുന്ന
താണ്.
ജനങ്ങള് അവരുടെ ഭാഗധേ
യം നിര്ണ്ണയിക്കുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന്
തയ്യാറാകുക തന്നെ ചെയ്യും.
അതിനെ മുന്കൂട്ടി തടയുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇന്നത്തെ
സര്ക്കാര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. എ
ന്നാല്,എക്കാലത്തേക്കുംഅതിനെ
തടഞ്ഞുനിര്ത്താന് അവര്ക്കാവി
ല്ല. വസ്തുനിഷ്ഠ ആവശ്യകതയുടെ
അനിവാര്യതയെന്നോണം അത്ത
രം മുന്നേറ്റങ്ങള് ഉണ്ടായേ തീരൂ.
രാജ്യത്തെ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന
ജനവിഭാഗങ്ങളും ബഹുജനങ്ങളും
അസംതൃപ്തരും ര�ോഷാകുലരുമാ
ണ്. അവരുടെ ജീവിതം നാള്ക്കു
നാള് അരക്ഷിതവും അസ്സഹനീ
യവുമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഭരണാ
ധികാരികള്. സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടി
കള്ക്കും നേരെയുള്ള ബീഭത്സമായ
ആക്രമണങ്ങളും, ജാതിയുടെയും
മതത്തിന്റെയും പേരില് പാവങ്ങ
ള് മര്ദ്ദിക്കപ്പെടുന്നതും, സത്യം

വിളിച്ചു പറയുന്നതിന്റെ പേരില്
എഴുത്തുകാരും ബുദ്ധിജീവികളും
വേട്ടയാടപ്പെടുന്നതും രാജ്യത്തി
ന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിത്യസം
ഭവങ്ങളായി മാറുന്നത് ഭീതിയ�ോ
ടെ മാത്രമേ വീക്ഷിക്കാന് കഴിയൂ.
ജനങ്ങളുടെ നിരാശ്രയത്വം, നി
രാശയിലേക്കും നിഷ്കൃയത്വത്തി
ലേക്കും പ�ോയാല് അത്, ഭരണാ
ധികാരികള്ക്കാണ് നേട്ടം. മറിച്ച്
ഒരു യഥാര്ത്ഥ മനുഷ്യനായി തന്നെ
ജീവിക്കണമെന്ന നിശ്ചയദാര്ഢ്യ
മാണാവശ്യം. മനുഷ്യനായി ജീ
വിക്കാന് അനീതിക്കതിരെ പ�ൊ
രുതിയേ തീരു എന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യം
ജനങ്ങള് കൂടുതല് കൂടുതല് തിരി
ച്ചറിയുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ പ�ൊതുപണിമുടക്കി
ല് 20 ക�ോടി ത�ൊഴിലാളികള്
പണിമുടക്കിയെന്നാണ് കണക്ക്.
ഈ നവംബര് 26ന് നടക്കുന്ന
പ�ൊതു പണിമുടക്ക് ഇന്ത്യന് ജന
തയുടെ അടക്കിനിര്ത്തിയ നാനാ
വിധ പ്രതിഷേധം അണപ�ൊട്ടി
യ�ൊഴുകുന്ന ഐതിഹാസികമായ
പണിമുടക്കാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
ഈ പണിമുടക്കില്, ത�ൊഴിലാളി
കളും കര്ഷകരും ത�ോള�ോട് ത�ോള്
ചേര്ന്ന് അണിനിരക്കുകയാണ്.
വ്യവസായ ത�ൊഴിലാളികള്,
കര്ഷക ത�ൊഴിലാളികള്, നിര്മ്മാ
ണത�ൊഴിലാളികള്, വൈദ്യുതി
ജീവനക്കാര്, മ�ോട്ടോര് ട്രാ ന്സ്പ�ോ
ര്ട്ട് ത�ൊഴിലാളികള്, കശുവണ്ടി
ത�ൊഴിലാളികള്, മത്സ്യത�ൊഴിലാ
ളികള്, സ്കീം വര്ക്കേഴ്സ്, ഗാ
ര്ഹിക ത�ൊഴിലാളികള്, തെരുവ്
കച്ചവടക്കാര് തുടങ്ങി എല്ലാ സം
ഘടിത-അസംഘടിത മേഖലാ
ത�ൊഴിലാളികളും വിവിധ സ്ഥാപ
നങ്ങളിലെയും ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റുക
ളിലെയും ജീവനക്കാരും ത�ൊഴി
ലാളികളും നവംബര് 26ന് പ�ൊ
തുപണിമുടക്കില് പങ്കെടുക്കും. ഒരു
അനിശ്ചിതകാല ദീര്ഘ സമരത്തി
ലേക്കുള്ള ചുവടു വയ്പ്പാണ് ഈ
പണിമുടക്ക്. ഒരു ചെറുവിഭാഗം
വരുന്ന കുത്തക ള്ക്കുവേണ്ടി രാ
ജ്യത്തെജനങ്ങളുടെജീവിതംപാടെ
ശിഥിലമാക്കുന്ന മ�ോദി സര്ക്കാറി
ന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങള് പിന്വ
ലിക്കും വരെയുള്ള ചിട്ടയാര്ന്നതും
ഉശിരാര്ന്നതുമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന്
തയ്യാറാകാന് അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന
എല്ലാജനവിഭാഗങ്ങള�ോടും ആഹ്വാ
നം ചെയ്യുന്നു.
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ക�ോവിഡ്-19പ്രോട്ടോക്കോൾ
നിലനിൽക്കുന്നതുമൂലം കൂട്ടംചേ
രുന്നതിന് നിയന്ത്രണമുള്ള സാ
ഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂ
ണിയനുകളും ഫെഡറേഷനുകളും
അസ�ോസിയേഷനുകളും സംയു
ക്തമായി ഓൺലൈനിൻ ത�ൊഴി

ലാളികളുടെ ദേശീയ കൺവൻ
ഷൻ ചേര്ന്നു.
രാജ്യത്തെ ത�ൊഴിലാളികുടെ
യും കർഷകരുടെയും സാധാരണ
ജനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന ജനാ
ധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കും ഭര
ണഘടനാവകാശങ്ങൾക്കുംനേരെ

ബിജെപി നയിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമ�ോ
ദി സർക്കാരും ബിജെപി ഭരിക്കു
ന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും
നടത്തുന്ന കടന്നാക്രമണങ്ങളിൽ
ഈ കൺവൻഷൻ ശക്തമായ പ്ര
തിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒന്നാം
ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ കാല

ത്ത് (2014-2019) ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി
കളുമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന പതിവ്
2019ൽ രണ്ടാം മ�ോദി സർക്കാർ
വന്നതുമുതൽ കാറ്റിൽ പറത്തിയി
രിക്കുകയാണ്. ഡിമാന്റ് കുറഞ്ഞ
തിനെത്തുടർന്ന് സമ്പദ് ഘടനയ്ക്ക്
ഗണ്യമായി മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചതാ

യാണ് എല്ലാ വികസന സൂചിക
കളും കാണിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും
സുഗമമായി ബിസിനസ്സ് നടത്താ
നുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ
പേരിൽ അവരുടെ നയങ്ങൾ ശക്ത
മായി മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകുക
(ശേഷം 4-ാം പേജില്)
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tamZn kÀ¡mcnsâ sXmgnemfnhncp², IÀjIhncp²,
tZihncp² \-b-§Ä-s¡-Xn-sc sXm-gn-em-fn ap-t¶äw
(3-ാം പേജില് നിന്ന്)

യാണ്. അത് രാജ്യമ�ൊട്ടുക്ക് വ്യാ
പകമായ ദാരിദ്ര്യത്തെ കൂടുതൽ
തീവ്രമാക്കുകയും പ്രതിസന്ധി രൂ
ക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്ര
ക്രിയയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് ക�ോർപ്പറേറ്റ്
നികുതികൾ കുറയ്ക്കുകയും ത�ൊഴി
ലാളികൾക്ക് ദ്രോഹകരമായ മൂന്ന്
ക�ോഡുകൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി
അംഗങ്ങളുടെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ
ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായി പാർ
ലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്ത
ത്. ത�ൊഴിലാളികളെ അടിമ സമാ
നമായ സാഹചര്യത്തിലേയ്ക്ക് നയി
ക്കാനും യൂണിയൻ രൂപീകരണം
ദുസ്സഹമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നതാ
ണ് ഈ മൂന്ന് ലേബർ ക�ോഡുക
ളും.ഈ ക�ോഡുകൾ ആത്യന്തിക
മായി സമരം ചെയ്യാനുള്ള ത�ൊ
ഴിലാളികളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് അസം
ഘടിത മേഖലയിലെ തെരുവുക
ച്ചവടക്കാരുടെയും, വീട്ടുജ�ോലിക്കാ
രുടെയും, വീടുകൾ കേന്ദ്രമായി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ത�ൊഴിലാളിക
ളുടെയും, മിഡ് ഡേ മീൽ ത�ൊഴി
ലാളികളുടെയും ബീഡിത�ൊഴിലാ
ളികളുടെയും നിർമ്മാണത്തൊഴി
ലാളികളുടെയും റിക്ഷാ ത�ൊഴിലാ
ളികളുടെയും മറ്റ് ദിവസക്കൂലിക്കാ
രുടെയും അവകാശം ഇല്ലാതാക്കും.
ഇതിന് സമാനമായി എല്ലാ
പാർലമെന്ററി നടപടിക്രമങ്ങളും
കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് മൂന്ന്
കാർഷികബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുക
യും അവശ്യവസ്തു നിയമം റദ്ദാക്കു
കയും ചെയ്തത്. കാർഷിക�ോൽപ്പ
ന്നങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി കുറ
ഞ്ഞ താങ്ങുവില ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
ത് ഇല്ലാതാക്കാനും ക�ോർപ്പറേറ്റു
കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും
കരാർകൃഷിപ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും
ആഭ്യന്തരവും വൈദേശികവുമായ
വൻകിട ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ കമ്പ
നികളെയും ചില്ലറ വില്പ്പന മേ
ഖലയിലെ കുത്തകകൾക്ക് കാർ
ഷിക മേഖല തീറെഴുതിക്കൊടു
ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നട
പടികൾ. ഇതിലും അപ്പുറംപ�ോയ
സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽപ്പോലും
വയ്ക്കാതെ വൈദ്യുതി(ഭേദഗതി)
ബിൽ 2020 നടപ്പാക്കി വൈദ്യു
തി വിതരണ സംവിധാനത്തെ
ആകെ സ്വകാര്യവത്ക്കരിക്കുക
യാണ്. പന്ത്രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങ
ളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ എതിർ
പ്പ് അവഗണിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് നി
ലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ഭാവി
പുതിയ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്ക്
പന്താടാൻ അവസരം ക�ൊടുക്കു
ന്നത്.
കിട്ടാക്കടം പിടിച്ചെടുക്കാൻ
ഒരു ശ്രമവും നടത്താതെ, പ�ൊതു
മേഖലയിലെ ബാങ്കുകൾ ലയിപ്പി
ക്കാനാണ് സർക്കാർ നേരത്തെ
ശ്രമിച്ചത്. സാധാരണ ജനങ്ങളു
ടെ അക്കൗണ്ടുകൾ അപകടപ്പെ
ടുമെന്നുപ�ോലും കണക്കിലെടുക്കാ
തെയാണ് ഈ നീക്കം. ജിഎസ്
ടി സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ ധന മാ

നേജ്മെന്റും നയങ്ങളും കേന്ദ്രസർ
ക്കാരിന്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ
യും ധനസ്ഥിതി സാമ്പത്തിക
സ്ഥിതി ദുർബ്ബലമാക്കുകയാണ്.
റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
യെയുംഎൽഐസിയെയുംവിവിധ
പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും
കേന്ദ്രസർക്കാർ എടിഎം എന്ന
പ�ോലെ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് സാ
മ്പത്തികസ്ഥിതി കൂടുതൽ ദയനീ
യമാക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി
പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ
സ്വകാര്യവത്ക്കരണത്തിനായി
ലേലത്തിൽ വയ്ക്കുകയുമാണ്. റയിൽ
വേ റൂട്ടുകൾ, റയിൽവേ സ്റ്റേഷനു
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മൂല്യം ഓര�ോ ദിവസവും ക�ോടി
കൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മാധ്യമ
ങ്ങളുടെ പ്രധാന വാത്തകളിൽ
ഇടം നേടുകയാണ്. ഒരു ആസൂ
ത്രണവും ഇല്ലാതെ പ്രഖ്യാപിച്ച
ല�ോക് ഡൗൺ ക�ോടിക്കണക്കി
ന് കുടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളികളുടെ
ജീവിതത്തിൽ വിവരണാതീത

േലബര് ക�ോഡുകൾ സമരം ചെയ്യാനുള്ള ത�ൊ
ഴിലാളികളുടെ അവകാശം ആത്യന്തികമായി
ഇല്ലാതെയാക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് അസംഘടിത മേ
ഖലയിലെ തെരുവുകച്ചവടക്കാരുടെയും, വീട്ടുജ�ോ
ലിക്കാരുടെയും, വീടുകൾ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന ത�ൊഴിലാളികളുടെയും, മിഡ് ഡേ മീൽ
ത�ൊഴിലാളികളുടെയും ബീഡിത�ൊഴിലാളികളു
ടെയും നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികളുടെയും റിക്ഷാ
ത�ൊഴിലാളികളുടെയും മറ്റ് ദിവസക്കൂലിക്കാരുടെ
യും അവകാശം.
കൾ, റയിൽവേ നിർമ്മാണ യൂ
ണിറ്റുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ,
പ�ോർട്ടുകൾ, ഡ�ോക്കുകൾ, ലാഭ
മുണ്ടാക്കുന്ന സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ടു
മെന്റുകൾ, കൽക്കരി ഖനികൾ,
ബിപിസിഎൽ പ�ോലെയുള്ള ലാ
ഭകരമായ പ�ൊതുമേഖലാസ്ഥാപ
നങ്ങൾ, 41 ഓർഡനൻസ് ഫാക്ട
റികൾ, ബിഎസ്എൻഎൽ(ഇതി
ലെ 86,000 ജീവനക്കാർക്ക് ദേ
ശദ്രോഹികൾ എന്നാണ് വിശേ
ഷണം), എയർ ഇന്ത്യ, റ�ോഡ്
ഗതാഗതമേഖലതുടങ്ങിയവയെല്ലാം
നൂറു ശതമാനം പ്രത്യക്ഷ വിദേശ
നിക്ഷേപത്തിനായി തുറന്നിട്ടിരി
ക്കുകയാണ്. ക�ോവിഡ്-19 മഹാ
മാരിയുടെ ഭീതി രാജ്യത്ത് പടരു
മ്പോഴാണ് ഇത്തരം അപകടക
രമായ നടപടികൾ എല്ലാം നട
പ്പാക്കുന്നത്.
ഡ�ോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, പാ
രാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ, ശു
ചീകരണ ത�ൊഴിലാളികൾ, അവ
രവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ക�ോവിഡ്
സർവ്വേ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ
നടത്തുന്ന അംഗൻവാടി, ആശാ
ജീവനക്കാർ തുടങ്ങി മുന്നണി പ�ോ
രാളികൾ എന്നുവാഴ്ത്തപ്പെടുന്നവർ
എല്ലാം സ്വജീവൻ പണയപ്പെടു
ത്തിയാണ് ജ�ോലി ചെയ്യുന്നത്.
എന്നാൽ അവരെ തികച്ചും മ�ോ
ശമായ രീതിയിലാണ് സർക്കാർ
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക്
വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വേതനമ�ോ ഇൻ
ഷ്വറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങള�ോ നൽ
കാതെ അപമാനിക്കുകയാണ്.
ക�ോവിഡ് പടരുന്ന ഈ സാ
ഹചര്യത്തിലും ചങ്ങാത്ത മുതലാ
ളിത്ത സംവിധാനത്തിലെ പ്രമു
ഖരെല്ലാം അവരുടെ വിപണി

മായ ദുരിതമാണ് വിതച്ചത്. ന�ോട്ടു
നിര�ോധനം സൃഷ്ടിച്ച ദുരന്തത്തെ
ക്കാൾ ദയനീയമായിരുന്നു ഇത്.
സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഇക്കാലം ദുരിതമയമായി. ത�ൊ
ഴിലിടങ്ങളിലും പ�ൊതുസ്ഥലങ്ങ
ളിലും സ്വന്തം വീടുകളിൽപ�ോലും
അവർക്ക് എതിരെ പീഡനങ്ങൾ
വർദ്ധിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘ
ടന നിശ്ചലമാകുകയും ത�ൊഴിലി
ല്ലായ്മ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടേത്
ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുകയും ജിഡി
പി മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം ചുരു
ങ്ങുകയും ചെയ്തു.
ത�ൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവി
ടരുത് എന്നും വേതനം വെട്ടിക്കു
റയ്ക്കരുത് എന്നും ല�ോക്ഡൗണി
ന്റെ തുടക്കത്തിൽ സർക്കാർ ത�ൊ
ഴിലുടമകള�ോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ത�ൊഴിലുടമകൾ ഈ
നിർദ്ദേശങ്ങളെ സുപ്രീംക�ോടതി
യിൽ ച�ോദ്യം ചെയ്തത�ോടെ വി
ദഗ്ദ്ധമായി ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിൻ
വലിച്ചു. തികച്ചും അസ്പഷ്ടമായ
പിഎം കെയേഴ്സ് എന്ന ഫണ്ട്
കേന്ദ്രസർക്കാർ തുടങ്ങുകയും ക�ോർ
പ്പറേറ്റുകൾ അതിലേയ്ക്ക് സംഭാവന
നൽകുകയും ചെയ്തു. കേന്ദ്രസർ
ക്കാർ ജീവനക്കാരെ പിഴിഞ്ഞൂറ്റി
ശമ്പളം പിടിച്ചു. ഡിഎ മരവിപ്പി
ച്ചു. ജീവനക്കാർക്ക് സർവ്വീസ് കാ
ലാവധി പൂർത്തിയാകുംമുമ്പ് വിര
മിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് നിർ
ബന്ധപൂർവ്വം നിർദ്ദേശിക്കാമെന്ന്
കാണിക്കുന്ന പഴയ ഒരു ഉത്തരവ്
മാന്തിയെടുത്തു. അതിനുശേഷം
മഹാമാരി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന
തിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം
കേന്ദ്രസർക്കാർ സൗകര്യപൂർവ്വം
സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ തല

യിലിട്ടു. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സം
സ്ഥാന സർക്കാരുകളെ പണമെ
റിഞ്ഞ് അട്ടിമറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ എതി
രാളികളെ സിബിഐ, എൻഫ�ോ
ഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, എൻഐ
എ, പ�ോലീസ് എന്നിവപ�ോലെ
യുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസിക
ളെക്കൊണ്ട് വിരട്ടിയും മുതലെടു
ക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഈ
വിഭാഗീയ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ രാജ്യ
ത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷതയെ മു
റിവേൽപ്പിക്കുകയാണ്. വടക്കു
കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന
കലാപങ്ങൾ സിഐഎ പ്രതിഷേ
ധക്കാരുടെ ഗൂഢാല�ോചനയാണ്
എന്ന തരത്തിൽ കുറ്റം ആര�ോപി
ച്ച് കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ വർഗ്ഗീയ
പ്രസംഗം നടത്തിയ ബിജെപി
നേതാക്കൾക്കെതിരെ എഫ്ഐ
ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻപ�ോലും
തയ്യാറായില്ല. ഈ പദ്ധതികൾ
ക്കായി പ�ോലീസിനെ ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി.
സുപ്രീംക�ോടതിയെപ്പോലും
അട്ടിമറിക്കുന്ന അപകടകരമായ
സ്ഥിതി ഉണ്ടായി. ഈ സങ്കീർണ
സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ
വിദ്യാഭ്യാസ നയം പ്രഖ്യാപിക്കു
ന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണമായും
സ്വകാര്യവത്ക്കരിക്കുന്നതിനും
അതുവഴി ദരിദ്രജനങ്ങളെ വിവേ
ചനത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും
ചെയ്യാനാണ് ഈ പുതിയ വിദ്യാ
ഭ്യാസനയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചു
രുക്കത്തിൽ ഒരു ശിക്ഷാഭയവുമി
ല്ലാതെ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമ
റിക്കുകയാണ്.
മ�ോദി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കു
ന്ന ത�ൊഴിലാളിവിരുദ്ധ, കർഷക
വിരുദ്ധ, ദേശവിരുദ്ധ നയങ്ങളെ
ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ഈ സം
യുക്ത ദേശീയ കൺവൻഷൻ
ശക്തിയായി അപലപിക്കുന്നു.
പ�ൊരുതി നേടിയ അവകാശ
ങ്ങൾക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും
ജീവന�ോപാധിക്കും എതിരെ നട
ക്കുന്ന കടന്നാക്രമണങ്ങൾ പ്രതി
ര�ോധിക്കാൻ വിവിധ മേഖലക
ളിലെ ത�ൊഴിലാളികളും അദ്ധ്വാ
നിക്കന്ന മനുഷ്യരും സമരത്തിലാ
ണ് എന്ന് ഈ കൺവൻഷൻ
മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൽക്കരിത�ൊ
ഴിലാളികളുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ
പണിമുടക്ക്, ഓർഡൻസ് ഫാക്ട
റി ത�ൊഴിലാളികളുടെ പണിമുട
ക്ക്, റയിൽവേ നിർമ്മാണ യൂണി
റ്റുകളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ, ബിപി
സിഎൽ ത�ൊഴിലാളികളുടെ രണ്ടു
ദിവസത്തെ സമരവും പ്രതിഷേ
ധവും എന്നിവയും റ�ോഡ് ട്രാൻ
സ്പ�ോർട് ജീവനക്കാർ, ഓയിൽ
വർക്കേഴ്സ
 ്, സ്റ്റീൽവർക്കേഴ്സ
 ്,
പ�ോർട്ട് വർക്കേഴ്സ്, സിമന്റ് വർ
ക്കേഴ്സ
 ്, സ്കീംവർക്കേഴ്സ
 ് തു
ടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ ത�ൊ
ഴിലാളികളും യുപിയിലെ വൈദ്യു
തി മേഖലയിലെ ത�ൊഴിലാളിക
ളും എൻജിനിയർമാരും ഈയിടെ
നടത്തിയ സമരങ്ങളും പ്രതിഷേ

ധങ്ങളുമെല്ലാം സ്വകാര്യവത്ക്ക
രണത്തിന് എതിരായും തങ്ങളുടെ
അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനു
മുള്ളവയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സു
രക്ഷ മുൻനിർത്തി 2020 ഒക്ട�ോ
ബർ 12 മുതൽ അനിശ്ചിതകാല
സമരം നടത്താനുള്ള ഓർഡനൻ
സ് ഫാക്ടറികളിലെ ജീവനക്കാ
രുടെ തീരുമാനത്തെ ഈ കൺ
വൻഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ സമ
രത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാ
പിച്ച് 2020 ഒക്ട�ോബർ 12ന് എല്ലാ
ത�ൊഴിലിടങ്ങളിലും ശക്തമായ
പ്രതിഷേധം നടത്താൻ ഈ കൺ
വൻഷൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.
സമരം രമ്യമായി പരിഹരിക്കും
വരെ ഓര�ോ ആഴ്ചയും ത�ൊഴിലി
ടങ്ങളിൽ സമരം നടത്തണം.
പാർലമെന്റിൽ ഏകപക്ഷീയ
മായി പാസ്സാക്കിയ കർഷക വി
രുദ്ധ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പ�ോ
രാടുന്ന കർഷകർക്ക് കൺവൻ
ഷൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപി
ക്കുന്നു. വ�ോട്ടിംഗ് പ�ോലുമില്ലാതെ
യാണ് പാർലമെന്റിൽ ഈ ബി
ല്ലുകൾ പാസ്സാക്കിയെടുത്തത്.
സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്ര
സ്ഥാനം ദേശീയ തലത്തിലും രാ
ജ്യത്തെവിടെയും നടക്കുന്ന കർ
ഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തുടർന്നും
പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും കർഷകർക്കൊ
പ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും ഈ
കൺവൻഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
ല�ോക്ഡൗൺ കാലത്തെ ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും ട്രേഡ് യൂ
ണിയനുകളുടെ സംയുക്ത വേദി
ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രതിഷേധ
പരിപാടികളിൽ വൻ പങ്കാളിത്ത
മാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സമരങ്ങൾ
കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കണം എന്ന
അനിവാര്യതയ്ക്കാണ് ഈ കൺ
വൻഷൻ അടിവരയിടുന്നത്. ഒരു
കുറ്റബ�ോധവുമില്ലാതെയാണ് നരേ
ന്ദ്രമ�ോദി സർക്കാർ ക�ോർപ്പറേറ്റു
കളുടെ പാദസേവ ചെയ്യാനായി
രാജ്യത്തെ ത�ൊഴിലാളികളുടെയും
കർഷകരുടെയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന
മനുഷ്യരുടെയും സാധാരണക്കാ
രുടെയും താൽപര്യം ബലികഴി
ക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തെ ത�ൊഴിലാളി സം
ഘടന പ്രസ്ഥാനമാകെയും വിഖ്യാ
തരായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞ
രുമെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജന
ങ്ങളുടെ കൈയിൽ പണം എത്തി
ക്കണം എന്നാണ്. അത് തകർന്ന
സമ്പദ്ഘടനയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്
അൽപ്പം ആശ്വാസം പകരുമെ
ന്നതിലാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്ന
യിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആവ
ശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ ബിജെപി
നയിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ തയ്യാ
റല്ല. നമ്മുടെ ഗ�ോഡൗണുകളിൽ
ധാന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിയുമ്പോ
ഴും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സൗജന്യ
റേഷൻ ൽകാൻ ബിജെപ ിസർ
ക്കാർ തയ്യാറല്ല. ഈ സാഹചര്യ
ത്തിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ത�ൊ
(ശേഷം 5-ാം പേജില്)
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യുപിയിലെ യ�ോഗി ആദി
ത്യനാഥ് ഭരണം കേന്ദ്ര വൈദ്യു
തി നിയമത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച്
വൈദ്യുതി വിതരണരംഗത്തെ
പ�ൊതുമേഖലാ സംരംഭമായ പൂർ
വ്വാഞ്ചൽ വിദ്യുത് വിതരൺ നിഗം
ലിമിറ്റഡിനെ സ്വകാര്യവൽക്ക
രിക്കാൻ മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തീ
രുമാനമെടുത്തിരുന്നു. സർക്കാ
രിന്റെ തീരുമാനം വന്നതിന്റെ
ത�ൊട്ടടുത്ത ദിനം തന്നെ ത�ൊ
ഴിലാളികളുടെ സംഘടിതശക്തി
ക�ൊണ്ട് ഈ വിൽപ്പനയെ ചെ
റുത്തുപരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന്
വിവിധ യൂണിയനുകൾ പ്രഖ്യാ
പിച്ചു. സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തി
നെതിരെ പ�ൊരുതാനായി യുപി
പവർ ക�ോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡി
ലെ മുഴുവൻ ത�ൊഴിലാളി യൂണി
യനുകളും ചേർന്ന് വിദ്യുത് കർ
മ്മചാരി സംയുക്ത് സംഘർഷ്
സമിതി എന്ന പ�ൊതു സമരവേ
ദിക്കു രൂപം നൽകി. വൈദ്യുതി
രംഗം ഒരു കാരണവശാലും സ്വ
കാര്യമൂലധന ശക്തികൾക്കു വി
ട്ടുക�ൊടുക്കില്ലെന്ന് അവർ ഒറ്റക്കെ
ട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മാസങ്ങളായി നടത്തി വന്ന
സൂചനാ സമരങ്ങളുടെയും പ്രചാ
രണത്തിന്റെയും ഒടുവിൽ കഴി
ഞ്ഞ ഒക്ട�ോബർ 6 മുതൽ അനി
ശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് സമരം
പ്രഖ്യാപിച്ചു. യ�ോഗി ഭരണത്തി
ന്റെ മുഖമുദ്രയായ ഏകാധിപത്യ
ത്തിന്റെ തനതു മുറയിൽ വൈ
ദ്യുതിത്തൊഴിലാളികളുടെ സമ
രത്തെ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്ര
(4-ാം പേജില് നിന്ന്)

ഴിലാളികളും അടങ്ങിയ പുതിയ
ഉജ്വലമായ സമരം അനിവാര്യ
മാണെന്നും അത് നിഷേധത്തി
ന്റെയും നിസ്സഹകരണത്തിന്റെ
യും രൂപത്തിലുള്ളതാകണമെന്നും
ഈ കൺവൻഷൻ ആഹ്വാനം
ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ത�ൊഴിലാളിക
ളുടെയും കർഷകരുടെയും കർഷ
കത്തൊഴിലാളികളുടെയും ഐക്യ
ദാർഢ്യം ആ സമരത്തിനുണ്ടാക
ണമെന്ന് കൺവൻഷൻ ആഹ്വാ
നം ചെയ്യുന്നു.
രാജ്യത്തെ എല്ലാ ത�ൊഴിലാ
ളികള�ോടും രാജ്യവ്യാപകമായ
ഒരു പ�ൊതു പണിമുടക്കിന് സജ്ജ
മാകാൻഈകൺവൻഷൻആഹ്വാ
നം ചെയ്യുന്നു.
ആവശ്യങ്ങൾ
n ആദായനികുതി ദായകരല്ലാ
ത്ത എല്ലാ കുടുംബത്തിനും പ്രതി
മാസം 7500രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ
നിക്ഷേപിക്കുക.
n ആവശ്യക്കാരായ എല്ലാവർ
ക്കും പ്രതിമാസം 10 കില�ോ വീതം
ഭക്ഷ്യധാന്യം സൗജന്യമായി നൽ
കുക.
n വർഷം 200 ത�ൊഴിൽദിനം
വർദ്ധിപ്പിച്ച വേതനത്തിൽ ലഭ്യ
മാക്കാനായി ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലു

ഖ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ട്പ്രയാഗ്ര
 ാജിലും
വാരണാസിയിലും ത�ൊഴിലാളി
നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെ
ടുത്തു. ഇത�ോട�ൊപ്പം ഗ�ോരഖ്പൂർ,
വാരണാസി, പ്രയാഗ്രാജ്, ബസ്തി,
മിർസാപൂർ, അസംഗർ എന്നീ
വൈദ്യുതിസ�ോണുകളിൽ വിൽ
പ്പനയ്ക്കു മുന്നോടിയായുള്ള, പൂർവ്വാ
ഞ്ചൽ വിദ്യുത് വിതരൺ നിഗം
ലിമിറ്റഡിന്റെ ആസ്തികളുടെ കണ
ക്കെടുപ്പും ആരംഭിച്ചു. ഇതാകട്ടെ
ത�ൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വമ്പി
ച്ച ര�ോഷത്തിനു തിരിക�ൊളുത്തി.
ത�ൊഴിലാളികളുടെ ഒറ്റക്കെട്ടായ
പണിമുടക്കിലൂടെ സംസ്ഥാനം
നിശ്ചലമാകുമെന്നു മാധ്യമങ്ങൾ
മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. യ�ോഗി സർ
ക്കാരാകട്ടെ ജില്ലാ കളക്ടർമാരെ
യും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളെയും
വൻത�ോതിൽ പ�ോലീസിനെയും
രംഗത്തിറക്കി സമരത്തെ നേരി
ടാനുള്ള വിപുലമായ സന്നാഹ
മ�ൊരുക്കി. അധികാരത്തിന്റെ
മുഷ്ക് ഉപയ�ോഗിച്ച് സമരത്തെ
നേരിടാമെന്നുവ്യാമ�ോഹിച്ചയ�ോഗി
ഭരണം ഒക്ട�ോബർ 6നു തന്നെ
ത�ൊഴിലാളികളുടെ സംഘടിത
ശക്തിയുടെ കരുത്ത് തിരിച്ചറി
യാൻ നിർബന്ധിതമായി. യുപി
ഒന്നാകെ ഒറ്റ ദിവസംക�ൊണ്ടു നി
ശ്ചലമായി. വളരെ ഉയർന്ന പദ
വികളിലുള്ള എൻജിനീയർമാർ
മുതൽ സാധാരണ ത�ൊഴിലാളി
കൾ വരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പണിമു
ടക്കി. ഒരു ത�ൊഴിലാളിപ�ോലും
പണിമുടക്കിൽ നിന്നു മാറിനിന്നി
ല്ല. ഒറ്റ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യ�ോ

റപ്പു പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുക,
നഗരങ്ങളിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാ
ക്കുക.
n പ്രതിര�ോധ നിർമ്മാണ-റയി
ൽവേ-തുറമുഖ-വ്യോമയാന-വൈദ്യു
തി-ഖനനധന മേഖലകളിലെയും
പ�ൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും
സ്വകാര്യവത്ക്കരണം ഉപേക്ഷി
ക്കുക.
n കർഷകദ്രോഹ നിയമങ്ങ
ളും ത�ൊഴിലാളിവിരുദ്ധ ക�ോഡു
കളും പിൻവലിക്കുക.
n കേന്ദ്രസർവ്വീസ് പ�ൊതുമേ
ഖല ജീവനക്കാരെ നിർബന്ധപൂർ
വ്വം പിരിച്ചുവിടുന്നത് അവസാനി
പ്പിക്കുക.
n എല്ലാവർക്കും പെൻഷൻ
നൽകുക, പുതിയ പെൻഷൻ പദ്ധ
തിക്ക് പകരം മുൻസംവിധാനം
പുന:സ്ഥാപിക്കുക, എംേപ്ലായീസ്
പെൻഷൻ പദ്ധതി-1995 മെച്ച
പ്പെടുത്തുക.
സംസ്ഥാന/ജില്ലാ/വ്യവസായ/
സെക്ടർതല/സംയുക്തകൺവൻ
ഷനുകൾ കഴിവതും നേരിട്ട് പങ്കെ
ടുത്തുക�ൊണ്ട് ചേരാൻ ഈ കൺ
വൻഷൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.
അതിന് സാധിക്കാത്തിടത്ത് 2020
ഒക്ട�ോബർ അവസാനത്തിനകം
ഓൺലൈനായും ചേരണം. അതി

ഗിയുടെ ഏകാധിപത്യ ഭരണം
സംഘടിത ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി
നു മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി.
സമരം ചെയ്യുന്ന ത�ൊഴിലാ
ളി യൂണിയൻ നേതാക്കളുമായി
ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒക്ട�ോബർ 6നു
രാത്രിതന്നെ സർക്കാർ നിർബ്ബ
ന്ധിതമായി. സ്വകാര്യവൽക്കര
ണം 2021 ജനുവരി വരെ മാറ്റി
വയ്ക്കാമെന്നും സമരം ചെയ്ത ത�ൊ
ഴിലാളികൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ
ചെയ്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കു
മെന്നും വ്യവസ്ഥയുള്ള കരാറിൽ
സർക്കാർ ഒപ്പിട്ടു. രാജ്യമെമ്പാ
ടുമുള്ള പ�ൊരുതുന്ന ത�ൊഴിലാളി
വർഗ്ഗത്തിന് ആവേശം പകർന്ന
സമരവിജയമായി യുപിയിലെ
വൈദ്യുതിത്തൊഴിലാളികളുടെ
സമരം മാറി. പരാജയപ്പെടുത്താ
വാത്തതെന്ന യ�ോഗിഭരണത്തി
ന്റെ പ്രതിഛായയെ ത�ൊഴിലാ
ളികൾ കീറിയെറിഞ്ഞു.
യുപി വിജയത്തിന്റെ ത�ൊട്ടു
പിറകെ മറ്റൊരു സമരവിജയ
ത്തിനും രാജ്യം സാക്ഷിയായി.
രാജ്യത്തെ ഓർഡനൻസ് ഫാ
ക്ടറി ബ�ോർഡ് സ്വകാര്യവൽക്ക
രിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ
പ്രതിര�ോധ മന്ത്രാലയം ഏകപ
ക്ഷീയമായി തീരുമാനിച്ചതിനെ
തിരെ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന നാല് യൂണിയനുകളും സം
യുക്തമായി ഒക്ട�ോബർ 10 മുതൽ
അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക്
പ്രഖ്യാപിക്കു കയുണ്ടായി. ഇതേ
ത്തുടർന്ന് ഒക്ട�ോബർ 9ന് ചീഫ്
ലേബർ കമ്മീഷണർ വിളിച്ചുകൂ
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ന്റെ ഭാഗമായി ലേബർ ക�ോഡു
കൾ എങ്ങനെ ത�ൊഴിലാളികളെ
അപകടകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന
വിഷയത്തിൽ നവംബർ മദ്ധ്യ
ത്തോടെ താഴേത്തട്ടിലടക്കം വി
പുലമായ പ്രചാരണപരിപാടികൾ
സംഘടിപ്പിക്കണം. നവംബർ
26ന് ദേശവ്യാപകമായി നടക്കു

ട്ടിയ അനുരഞ്ജന ചർച്ചയിൽ സ്വ
കാര്യവൽക്കരണ നീക്കം ഉപേ
ക്ഷിക്കണമെന്ന് യൂണിയനുകൾ
ഒറ്റക്കെട്ടായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സു
പ്രധാനമായ ഈ മേഖലയിലെ
സ്വകാര്യവൽക്കരണം രാജ്യത്തി
ന്റെ പ്രതിര�ോധ ശേഷിയെത്ത
ന്നെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന കാര്യ
വുംയൂണിയനുകൾചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
സ്വകാര്യവൽക്കരണം പണിയെ
ടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ത�ൊഴിലാളിക
ളുടെയും സേവന-വേതന വ്യവ
സ്ഥകൾ അട്ടിമറിക്കുമെന്ന ആശ
ങ്കയും അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒരു
വിദഗ്ദ്ധസമിതിക്ക് രൂപം നൽ
കിക്കൊണ്ട് ആയുധനിർമ്മാണ
രംഗത്തെ കാര്യക്ഷമതയും ഗുണ
നിലവാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്താവു
ന്നതാണെന്നും യൂണിയനുകൾ
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
100 ശതമാനവും ഗവണ്മെന്റ്
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ക�ോർപ്പ
റേറ്റ് സ്ഥാപനമാക്കാനാണ്് ഗവ
ണ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും
അത് സ്വകാര്യവൽക്കരണമല്ലെ
ന്നും ത�ൊഴിലാളികളുടെ അവകാ
ശങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുമെന്നും
ചർച്ചയിൽ മാനേജ്മെന്റിനെ പ്ര
തിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത പ്ര
തിര�ോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജ�ോ
യിന്റ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരിക്കു
കയുണ്ടായി. ഉന്നതതലത്തിൽ
വിഷയം ചർച്ചചെയ്യാമെന്നും
അനുരഞ്ജന കാലയളവിൽ മാ
നേജ്മെന്റ് ഒരു മാറ്റവും വരുത്തി
ല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
ന്ന പ�ൊതുപണിമുടക്കിന് താഴേ
ത്തട്ടിലുള്ള ത�ൊഴിലാളികളെ
സജ്ജമാക്കണം. കൂടുതൽ തീവ്ര
വും ശക്തവും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോ
ടുകൂടെയുള്ളതുമായ ദീർഘ സമര
ങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കം കൂടിയാ
ണിത്. യൂണിയനിൽ ഉള്ളവര�ോ
ഇല്ലാത്തവര�ോ ആകട്ടെ, അഫി
ലിയേറ്റഡ് സംഘടനകളിലുള്ളവ
ര�ോ ഇല്ലാത്തവര�ോ ആകട്ടെ, സം
ഘടിത മേഖലയില�ോ അസംഘ
ടിത മേഖലയില�ോ ഉള്ളവരാകട്ടെ,
കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ത�ൊഴിലാളി
വിരുദ്ധവും ജനവിരുദ്ധവും ദേശ
വിരുദ്ധവുമായ നയങ്ങൾക്കെതി

എന്നാൽ, യൂണിയനുകളുടെ
യ�ോജിച്ചതും ശക്തവുമായ നില
പാടിനുമുന്നിൽ കേന്ദ്രഗവണ്മെ
ന്റിന് മുട്ട് മടക്കേണ്ടിവന്നു. തൽ
ക്കാലം സ്വകാര്യവൽക്കരണ
നീക്കത്തിൽനിന്ന് പിന്തിരിയു
ന്നതായി ത�ൊഴിലാളികൾക്ക്
ഉറപ്പ് നൽകാൻ ഗവണ്മെന്റ് നിർ
ബന്ധിതമാകുകയും ചെയ്തു.
ഈ രണ്ട് പ�ോരാട്ട വിജയ
ങ്ങളും രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ത�ൊ
ഴിലാളികൾക്ക് വഴികാട്ടിയാണ്.
ആഗ�ോളീകരണ-സ്വകാര്യവൽ
ക്കരണ നടപടികൾ വിധിപ�ോ
ലെ സ്വീകരിക്കുകയല്ല, ചെറുത്ത്
പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് വേ
ണ്ടതെന്ന പാഠം ഇത് ത�ൊഴിലാ
ളികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എത്ര
ശക്തനായ എതിരാളിയെയും
പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന
താണ് ത�ൊഴിലാളികളുടെ സം
ഘടിതശക്തിയെന്ന് മ�ോദിക്കും
യ�ോഗിക്കും മേൽ നേടിയ ഈ
വിജയം വിളിച്ചോതുന്നു. ജനങ്ങ
ളുടെ നികുതിപ്പണവും അധ്വാനി
ക്കുന്നവന്റെ വിയർപ്പുംക�ൊണ്ട്
പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട പ�ൊതുമേഖ
ലാസ്ഥാപനങ്ങൾ നാടിന്റെ സമ്പ
ത്തായി നിലനിർത്താൻ അധ്വാ
നിക്കുന്നവന്റെ യ�ോജിച്ച പ�ോ
രാട്ടങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാണെന്ന്
ഈ സമരവിജയങ്ങൾ സ്ഥാപി
ച്ചിരിക്കുന്നു. നവംബർ 26ന്റെ
അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്കിന്റെ
വിജയകാഹളമായി മാറുകയാ
ണ് ത�ൊഴിലാളികളുടെ ഈ സമ
രങ്ങൾ.
രെ നവംബർ 26ന് നടക്കുന്ന രാ
ജ്യവ്യാപക പണിമുടക്ക് വിജയി
പ്പിക്കാൻ എല്ലാവര�ോടും ഈ കൺ
വൻഷൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.
ഐഎൻറ്റിയുസി, എഐറ്റിയുസി,
എച്ച്എംഎസ്, സിഐറ്റിയു,
എഐയുറ്റിയുസി, റ്റിയുസിസി,
എസ്ഇഡബ്ല്യുഎ, എഐസിസി
റ്റിയു, എൽപിഎഫ്, യുറ്റിയുസി,
ആൾ ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻസ്
ഓഫ് ബാങ്ക്സ്, ഇൻഷ്വറൻസ്,
ഡിഫൻസ്, റയിൽവേസ്, സെൻ
ട്രൽ/സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് എം
പ്ലോയ്സ് ആന്റ് അദർ സർവ്വീ
സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ്.

ഇഎസ്ഐ മെഡിക്കല് ക�ോളജുകളില് ത�ൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്ക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്ന സീറ്റ് സം
വരണം പുനസ്ഥാപിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് കശുവണ്ടി ത�ൊഴിലാളി സെന്റര് എഐയുടി
യുസി, ഇഎസ്ഐ ക�ൊല്ലം സബ് റീജിയണല് ഓഫീസിന് മുന്നില് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ ധര്ണ സം
സ്ഥാന സെക്രട്ടറി എസ്.രാധാകൃഷ്ണന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
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ങ്ങളിലൂടെ വർധിച്ചു വരുന്ന വിദ്വേ
ഷപ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ ആവ
ശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ
ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും പ�ൊലീസ്
മേധാവിക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി
യിരുന്നു. കൂടാതെ അടുത്തിടെ
ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
യും അവർക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യ
മങ്ങളിലൂടെ അശ്ലീലപ്രചാരണം
നടത്തിയവ്യക്തിയുംതമ്മിലുണ്ടായ
സംഭവങ്ങൾ പ�ോലെയുള്ളവയും
ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയ�ൊരു
നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള കാരണ
മായെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു.

എന്താണ് പുതിയ പ�ോലീസ്
ആക്റ്റ് ഭേദഗതി

ഒരു വ്യക്തി, മറ്റൊരു വ്യക്തി
യുടെ യശസ്സിനെ ഭീഷണിപ്പെടു
ത്തുകയ�ോ തകർക്കുകയ�ോ അപ
കീർത്തപ്പെടുത്തുകയ�ോ ചെയ്യുക
എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഏതെങ്കി
ലും വിനിമയ ഉപാധികളിലൂടെ
ഉള്ളടക്കം നിർമ്മിക്കുകയ�ോ പ്ര
സിദ്ധീകരിക്കുകയ�ോ പ്രചരിപ്പി
ക്കുകയ�ോ ചെയ്താൽ, അയാൾക്ക്
അഞ്ചു വർഷം തടവ�ോ, 10,000
രൂപ പിഴയ�ോ, രണ്ടും കൂടിയ�ോ
ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ
യാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന വകുപ്പിലു
ള്ളത്. നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്ന
118(ഡി) വകുപ്പിൽ നിന്നും ഇതിനു
ഗൗരവതരമായ ചില വ്യത്യാസ
ങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇത് സമൂ
ഹമാധ്യമം എന്നതിൽ ഒതുങ്ങുന്നി
ല്ല. ഏതു രീതിയിൽ അഭിപ്രായം
പ്രകടിപ്പിച്ചാലും ഈ വകുപ്പിനെ
വ്യാഖ്യാനിച്ച് കേസെടുക്കാൻ
പറ്റും. രണ്ട്, പുതിയ വകുപ്പനുസ
രിച്ച് കേസെടുക്കാൻ ഒരു പരാതി
ക്കാരന്റെ ആവശ്യമില്ല. പ�ൊലീസ്
ഉദ്യോഗസ്ഥന് പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കം
അപകീർത്തികരമാണെന്ന് ത�ോ
ന്നിയാൽ സ്വമേധയാ കേസെടു
ക്കാം. മൂന്ന്, ഇത് ജാമ്യം കിട്ടാത്ത
വകുപ്പാണ്. അതായത്, ഒരു വ്യ
ക്തി ഒരു അഭിപ്രായപ്രകടനം നട
ത്തിയാൽ, അത് സമൂഹമാധ്യമ
മ�ോ, പത്രവാർത്തയ�ോ ലേഖനമ�ോ
എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അത് ആരു
ടെയെങ്കിലും യശസ്സിനെ അപ
കീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നു, തകർക്കുന്നു
എന്ന് ഒരു പ�ൊലീസ് ഉദ്യോഗ
സ്ഥനു ത�ോന്നിയാൽ, ആ വ്യക്തി
ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് ജാമ്യം
നൽകാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ
അധികാരം നൽകുന്നു എന്നു സാരം.
ഇത് നിയമത്തിന്റെയും നീതി
യുടേയും അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ
ക്ക് എത്രത്തോളം വിരുദ്ധമാണെ
ന്ന് ജനാധിപത്യബ�ോധമുള്ള ആർ
ക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.
യശസ്സിനെ അപകീർത്തിപ്പെടു
ത്തുക, തകർക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് നി
യമപരമായി കൃത്യമായ നിർവ്വച
നമില്ല. അധികാരികൾക്ക് അവ
രുടെ വ്യക്തിപരമായ ബ�ോധ്യ
ത്തിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ

ഇത്തരം വകുപ്പുകൾ തെറ്റായി
വ്യാഖ്യാനിച്ച്
ദുരുപയ�ോഗം
ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘ
ടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിനു തന്നെ
വിരുദ്ധമാണ്. ഭരണഘടന ഉറപ്പു
നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളു
ടെ തന്നെ ലംഘനമാണ്. ഇതേ
നീതിബ�ോധം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു
ക�ൊണ്ടു തന്നെയാണ് 2015-ൽ
ഐടി ആക്ട് 66 (എ), കേരള
പ�ൊലീസ് ആക്ട് 118 (ഡി) എന്നീ
വകുപ്പുകൾ സുപ്രീം ക�ോടതി റദ്ദാ
ക്കിയത്. ഇതേ നീതിബ�ോധം
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ന്യായാധി
പന്മാർ, ഇക്കാരണത്താലാണ്
സമാനമായ വകുപ്പുകളുടെ ദുരുപ
യ�ോഗത്തിനെതിരേ ഇന്നും വി

അരങ്ങേറുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ
ശക്തമായ നടപടികളെടുക്കാൻ
പര്യാപ്തമായ നിയമങ്ങൾ നില
വിൽ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ
പ്രശ്നം നിയമത്തിന്റെ അഭാവ
മല്ല. ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ�ൊ
ലീസിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വവും പല
പ്പോഴും ബ�ോധപൂർവ്വം തന്നെ വരു
ത്തുന്ന വീഴ്ചകളുമാണ്. പല നിയ
മവിദഗ്ദ്ധരും ഇതിന�ോടകം ഇക്കാ
ര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.
ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ അനുഭവം തന്നെ
യെടുക്കാം. തങ്ങൾക്കെതിരേയു
ള്ള സൈബർ അധിക്ഷേപം ശ്ര
ദ്ധയിൽ പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർ
പ�ൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.
പക്ഷേ പ�ൊലീസ് യാത�ൊരു നട

രാജ്യമ�ൊട്ടാകെയും ല�ോകമ�ൊട്ടാകെയും ഇന്ന്
ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ജനാധിപത്യ അവകാ
ശങ്ങളും, അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും, പ്രതിഷേധി
ക്കാനുള്ള അവകാശവും കവർന്നെടുക്കുവാനുള്ള
പല തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്.
ജനങ്ങളെ സത്യം അറിയിക്കുകയും, ജനകീയ
പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ
നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ ഏതുവിധേനയും തടയുക
എന്നതും എല്ലാ മുതലാളിത്ത ഭരണകൂടങ്ങളുടെ
യും മുഖമുദ്രയായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ധികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.
നിലവിൽതന്നെ,
കേരള
പ�ൊലീസ് ആക്ട് 120(ഒ) പ�ോലെ
യുള്ള നിയമങ്ങൾ ദുരുപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ
ക്കെതിരെ പ�ോലും കേസെടുക്കു
ന്നു. എന്നിട്ടും സുപ്രീം ക�ോടതി
ഒരിക്കൽ റദ്ദാക്കിയ മേൽപ്പറഞ്ഞ
കരിനിയമങ്ങൾ തന്നെ പുതിയ
രൂപത്തിൽ, കൂടുതൽ കഠിനശി
ക്ഷയ�ോടെ, ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത,
പ�ൊലീസിന് സ്വമേധയാ കേസെ
ടുക്കാവുന്ന തരത്തിൽ കൂടുതൽ
ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായി നടപ്പാ
ക്കുകയാണ്.

സർക്കാർ വാദങ്ങളുടെ
കാപട്യം

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീ
കൾക്കുനേരേ വർധിച്ചു വരുന്ന
അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരേയാണ്
ഈ പുതിയ നിയമം എന്നു സർ
ക്കാർപറയുന്നു.പക്ഷേ,ഈപുതിയ
നിയമത്തിൽ എവിടെയാണ് കൃ
ത്യമായി സ്ത്രീസംരക്ഷണത്തിനുള്ള
നിർവ്വചനം? ഇത് വളരെ പ�ൊതു
വായ ഒരു നിയമമാണ്. സ്ത്രീകൾ
ക്കെതിരേയുള്ള അതിക്രമങ്ങളുടെ
മറയിൽ മറ്റു പലതുമാണ് സർക്കാർ
ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്നത് വ്യക്തം.
ഈ ഭേദഗതി സമൂഹമാധ്യമത്തി
ന്റെ രംഗത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നത
ല്ല. ഏത�ൊരു മാധ്യമവും ഇതിന്റെ
പരിധിയിൽ വരുന്ന രീതിയിലാ
ണ് ഇതിന്റെ ഘടന ചിട്ടപ്പെടുത്തി
യിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അടക്കം

പടിയുമെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇവിടെ
നിയമത്തിന്റെ അഭാവമായിരുന്നി
ല്ല പ്രശ്നം. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭ
വവുമല്ല. തങ്ങൾക്ക് അഹിതമായ
വാർത്തകൾ ക�ൊടുത്തു എന്ന
പേരിൽ പ്രമുഖരായ വനിത മാ
ധ്യമപ്രവർത്തകർക്കുപ�ോലും സി
പിഐ(എം) അനുഭാവികളുടെ
കടുത്ത സൈബർ അധിക്ഷേപം
നേരിടേണ്ടിവന്നപ്പോൾപ�ൊലീസും
സിപിഐ(എം)ഉം എന്തു സമീ
പനം സ്വീകരിച്ചു? സ്ത്രീകൾ നൽ
കുന്ന ഇത്തരം പരാതികളിൽ പല
പ്പോഴും ഗുരുതരമായ അലംഭാവ
മാണ് സംസ്ഥാന പ�ൊലീസിന്റെ
ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഇത്ത
രം കേസുകളുടെ ഭാഗമായുള്ള നട
പടിക്രമങ്ങൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കു
വലിയ പീഡനമായി മാറുന്നു. നി
വൃത്തിയില്ലാതെ പലരും അപമാ
നം സഹിച്ചു പിൻവാങ്ങുന്നു.
ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്നിരി
ക്കെ, ഇത്തരം കേസുകളിൽ സർ
ക്കാരും പ�ൊലീസും എടുക്കുന്ന
നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപന
ത്തിൽനിന്നുംഇരയെദ്രോഹിക്കുന്ന
നടപടികളിൽ നിന്നും പിൻവാ
ങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്. സ്ത്രീകളെ
സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആത്മാർ
ത്ഥമായി സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കു
ന്നുവെങ്കിൽ പ�ോലീസിനെ ജനാ
ധിപത്യവൽക്കരിക്കുകയാണ് ചെ
യ്യേണ്ടത്. കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമം
നിർമ്മിക്കാത്തതിനാൽ തങ്ങൾ
ക�ൊണ്ടുവരുന്നു എന്നത�ൊക്കെ
എത്ര ബാലിശമായ വാദമാണെ
ന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ, സർക്കാരും

അതിനെ നയിക്കുന്ന സിപിഐ
(എം)ഉം തങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രഖ്യാ
പിതനയങ്ങൾ ഒരാവർത്തി ന�ോ
ക്കിയാൽ മതിയാകും.

പ�ൊലീസിന്റെ
മന�ോഭാവവും സർക്കാരിന്റെ
പ�ൊലീസ് നയവും

ഇത്തരം കരിനിയമങ്ങളിലൂടെ
കൂടുതൽ അധികാരം നൽകിയാൽ
നമ്മുടെ പ�ൊലീസ് അത് ദുരുപ
യ�ോഗം ചെയ്യില്ല എന്ന് എന്താ
ണ് ഉറപ്പുള്ളത്? ഈ സർക്കാർ
അധികാരമേറിയതിനു ശേഷംമു
ള്ള ചിത്രം മാത്രം പരിശ�ോധി
ക്കാം. ഏറ്റുമുട്ടൽ ക�ൊലകൾ അട
ക്കം നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള തങ്ങളു
ടെശേഷി,കേരളത്തിലുംപ�ൊലീസ്
മാവ�ോയിസ്റ്റു വേട്ട എന്ന പേരിൽ
തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ�ൊലീസി
നെതിരെ ഫ�ോറൻസിക് തെളി
വുകൾ അടക്കം പുറത്തു വന്നിട്ടും
എന്തു നടപടി ഈ ഇടതുപക്ഷ
സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു? പ�ൊലീസ്
മർദ്ദനം ല�ോക്കപ്പിൽ മാത്രം ഒതു
ങ്ങുന്നില്ല. ഹെൽമറ്റ് വേട്ട എന്ന
പേരിൽ എത്രയ�ോ സാധാരണ
ക്കാർ ഈ ക�ോവിഡ് കാലത്തും
അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ക�ൊല്ലം
ജില്ലയിൽ, ഹെൽമറ്റ് ഇല്ലായിരു
ന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു
വയ�ോധികനെ ചെറുപ്പക്കാരനായ
ഒരു എസ്ഐ
 മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ
ദൃശ്യത്തിനു നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹി
ച്ചതാണ്. ഇയാൾ സർവ്വീസിൽ
കയറി പരിശീലന കാലാവധി
പ�ോലും പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നില്ല.
ജനങ്ങളുടെ മേൽ കൈത്തരിപ്പു
തീർക്കാനുള്ള അവകാശമായി
കാക്കിവേഷത്തെ കരുതുന്ന ഇത്ത
രക്കാരുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ സേ
നയിൽ നിരവധി, ഇവർക്കെതി
രേ നടപടിയല്ല, സംരക്ഷണമാണ്
ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു കാണാം. ന്യാ
യമായ ജനകീയ സമരത്തെ അടി
ച്ചമർത്താൻ പ�ോയി ക�ൊച്ചു കുട്ടി
യെപ�ോലും നിർദ്ദയം തല്ലിച്ചതച്ച
ഒരു ഐപിഎസ് ഉന്നതനെതി
രേ, ആ കുട്ടിയുടെ മ�ൊഴി ഉണ്ടാ
യിട്ടും എന്തു നടപടി എടുത്തു?
സാധാരണക്കാരനെ ഏത്തമിടു
വിച്ചു ക�ൊണ്ട് ഇത്തരം ജനവിരു
ദ്ധർ ഭരണകൂടത്തിനു പ്രിയപ്പെട്ട
വരായി കാക്കിയുടെ തണലിൽ
ഇപ്പോഴും പരിലസിക്കുന്നില്ലേ?
മുഖ്യ മന്ത്രിക്കെതിരെ സമൂഹമാ
ധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിമർശനം ഉന്ന
യിച്ചതിന് മുൻപില്ലാത്തവണ്ണം
കേസുകൾ എടുക്കുന്നില്ലേ? അതി
നുള്ള ആവേശം എന്തുക�ൊണ്ട്
സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾ നൽ
കുന്ന സമാനപരാതികളിൽ കാ
ണിക്കുന്നില്ല? ഓണത്തെ, വാമ
നജയന്തി ആക്കി ഭിന്നിപ്പ് വളർ
ത്താൻ വർഗ്ഗീയശക്തികൾ ശ്ര
മിക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ച
സർക്കാരും പ�ൊലീസും, ഓണ
ത്തെക്കുറിച്ച് കന്യാസ്ത്രീ കൂടിയായ
ഒരു അധ്യാപിക തന്റെ അഭിപ്രാ

യം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രസി
ദ്ധീ കരിച്ചപ്പോൾ, ഇതേ വർഗ്ഗീ
യശക്തികളുടെ പരാതിയിൽ ഉട
നടി കേസെടുത്തു. അവരെ
പ�ൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു
വരുത്തി, സംഘപരിവാർ ശക്തി
കൾ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി
മാപ്പുപറയിച്ച,് അതിന്റെ വീഡിയ�ോ
എടുത്തു പരസ്യമാക്കി അവരെ
അപമാനിച്ചപ്പോൾ, ഇതേ പ�ൊലീ
സ് അതിന് കൂട്ടുനിന്നില്ലേ? അങ്ങേ
യറ്റം നിയമവിരുദ്ധമായ ഈ പ്ര
വൃത്തിയിൽ സഹായിച്ചവർക്കെ
തിരേ എന്തു നടപടിയെടുത്തു?
കേരള പ�ൊലീസ്, സംഘപരിവാർ
ശക്തികളുടെ താളത്തിനനുസരിച്ച്
തുള്ളിയ സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നു മാ
ത്രമാണിത്.
മധ്യപ്രദേശിൽ രണ്ടു ദളിത്
കുഞ്ഞുങ്ങളെ സവർണ്ണജാതിക്കാർ
ക�ൊലപ്പെടുത്തി എന്ന പത്രവാർ
ത്തയെ അധികരിച്ച് എഴുതിയ ഒരു
കവിതസമൂഹമാധ്യമത്തിൽഷെയർ
ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ആ വ്യക്തി
ക്കെതിരെ കാടാമ്പുഴ പ�ൊലീസ്
സ്റ്റേഷനിൽ കേസെടുത്തിരുന്നു.
മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തി എന്ന
പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷ നിയമ
ത്തിലെ വകുപ്പ് 153, കേരള
പ�ൊലീസ് ആക്ട് വകുപ്പ് 120 (ഒ)
എന്നീ കടുത്ത ചാർജ്ജുകളാണ്
പ�ൊലീസ് അവിടെ ചുമത്തിയത്.
തികച്ചും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ
ഈ പ�ൊലീസ് നടപടിയെ കേരള
ഹൈക്കോടതി തിരുത്തിയത് കഴി
ഞ്ഞ വർഷമാണ്.
അതേസമയം തന്നെ, ഇതേ
പ�ൊലീസ് വാളയാറിൽ രണ്ടു കു
ഞ്ഞുങ്ങളുടെ ക�ൊലപാതകത്തിൽ
എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നതു
നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അലൻ-താഹ
കേസ് അടക്കം അന്യായമായി
യുഎപിഎ ചുമത്തുന്നത് കേരളം
സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാണ്. ഈ വി
ഷയങ്ങളില�ൊക്കെ നിർലജ്ജം
പ�ൊലീസിനെ നിരന്തരം ന്യായീ
കരിക്കുന്ന, വകുപ്പിന്റെ ചുമതലക്കാ
രൻ കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സം
സ്ഥാനം കാണുകയാണ്. യുഎ
പിഎ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം
തന്റെ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി
യുടെ വാക്കുകൾ തള്ളി, പ�ൊലീസ്
ഭാഷ്യത്തിന് അംഗീകാരം ക�ൊ
ടുത്തില്ലേ? വരാപ്പുഴയിലെ ശ്രീജി
ത്തും, ഇടുക്കിയിലെ രാജ്കുമാറുമ
ടക്കം എത്രയ�ോ ജീവനുകൾ പി
ണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ
കാലത്ത് കേരളത്തിലെ പ�ൊലീ
സിന്റെ കൈകളിൽ പ�ൊലിഞ്ഞു?
എന്തു നടപടിയെടുത്തു? സങ്കുചിത
രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രം അടി
സ്ഥാനമാക്കി, അതിനനുസരിച്ച്
ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി അടിച്ച
മർത്താനും, പ്രതിഷേധങ്ങളെ മു
ളയിലേ നുള്ളാനുമുള്ള ശക്തിയാ
ക്കി മാത്രം പ�ൊലീസിനെ നില
നിർത്തുക എന്നതാണ് എൽഡി
എഫ് സർക്കാരിന്റെ പ�ൊലീസ്
(ശേഷം 7-ാം പേജില്)
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aZy hncp² P\Iob ap¶Wn kXym{Kl kacw
അതിരൂക്ഷമായ ക�ോവിഡ്
വ്യാപനത്തിന്റെപശ്ചാത്തലത്തിൽ
സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകൾ
അടച്ചുപൂട്ടുക, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മദ്യനിര�ോധനാ
ധികാരം പുന:സ്ഥാപിക്കുക, ലഹരി
മുക്ത കേരളം: സർക്കാർ വാക്കു
പാലിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളു
യർത്തി മദ്യവിരുദ്ധ ജനകീയ മു
ന്നണിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സം
സ്ഥാന വ്യാപകമായി നവംബര്
2ന് സമരപരിപാടികള് സംഘ
ടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
കണ്ണൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിനു
മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സത്യാ
ഗ്രഹ സമരം അഖിലേന്ത്യാ മഹിളാ
സാംസ്കാരിക സംഘടന ജില്ലാ
സെക്രട്ടറി രശ്മി രവി ഉദ്ഘാടനം

ത�ൊടുപുഴയില് നടന്ന കര്ഷകവിരുദ്ധ ബില് കത്തിക്കല് സമരം

IÀjI hn-cp-² _nÂ I-¯n¨p
എഐഎംഎസ്എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രശ്മി രവി സത്യാഗ്രഹ സമരം
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ചെയ്തു. മദ്യനിര�ോധന സമിതി
ജില്ലാ നേതാവ് കെ.കെ.രവീന്ദ്രൻ
അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ലഹരി നിർ
മ്മാർജന സമിതി ജില്ലാ സെക്ര
ട്ടറി ഖാദർ മുണ്ടേരി, സി.പി.മുസ്ത
ഫ(ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി), മുഹ
മ്മദ് ഫസൽ (മദ്യ നിര�ോധന യു

വജന സമിതി), അഡ്വ.ആർ.അ
പർണ (മദ്യവിരുദ്ധ ജനകീയ സമര
സമിതി), പ്രകാശൻ വാരം (മദ്യ
നിര�ോധന സമിതി) എന്നിവർ
പ്രസംഗിച്ചു. അഡ്വ.പി.സി വിവേക്
സ്വാഗതവും ടി.ചന്ദ്രൻ നന്ദിയും
പറഞ്ഞു.

കർഷകരെ കുത്തകകൾക്ക്
അടിയറ വയ്ക്കുന്ന മ�ോദി സർക്കാ
രിന്റെ കർഷക നിയമങ്ങൾ പിൻ
വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊ
ണ്ട് അഖിലേന്ത്യാ വ്യാപകമായി
ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സംഘർഷ്
ക�ോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ആഹ്വാ
നം ചെയ്ത സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാ
യി കേരളത്തിൽ കർഷക പ്രതി
ര�ോധ സമിതി പ്രതിഷേധ പരി
പാടികളും ബില്ലിന്റെ ക�ോപ്പി

കത്തിക്കലും നടത്തി. ത�ൊടുപുഴ
യിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം
സിബി.സി. മാത്യൂവിന്റെ അദ്ധ്യ
ക്ഷതയിൽ കൂടിയ പ്രതിഷേധയ�ോ
ഗം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ.
വിന�ോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ബില്ല് കത്തിക്കൽ സമരപരിപാടി
ക്ക് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം സെ
ബാസ്റ്റ്യൻ എബ്രഹാം നേതൃത്വം
നൽകി. മാത്യു ജേക്കബ്ബ്, അനിൽ
തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.
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മഹാമാരിയുെട
മറവില് കേരളത്തിലെ മത്സ്യബ
ന്ധന മേഖലയില് മത്സ്യലേലവും
വിപണനവും നിയന്ത്രിക്കാനായി
ക�ൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള 2020 സെപ്റ്റം
ബര് 24ന്റെ ഓര്ഡിനന്സ് മത്സ്യ
ത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന് വിനാ
ശകരമാണെന്ന് കേരള മത്സ്യബ
ന്ധന ത�ൊഴിലാളി യൂണിയന് അഭി
പ്രായപ്പെട്ടു.
മത്സ്യലേലവും വിപണനവും
നിയന്ത്രിക്കാനായി രൂപീകരിക്കുന്ന
ഹാര്ബര് മാനേജ്മെന്റ്, ലാന്റിംഗ്
സെന്റര് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിക
ളിലൂടെയും ഫിഷ് മാര്ക്കറ്റ് മാനേ
ജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികളിലൂടെയും മത്സ്യ
ലേലത്തിന്റെ 5 ശതമാനം കമ്മീ
ഷനും ഒപ്പം യൂസര്ഫീസും ഏര്പ്പെ
ടുത്തി ഈ മേഖലയെ ഒരു കറവ
(6-ാം പേജില് നിന്ന്)

നയം. ഇപ്രകാരം ജനാധിപത്യ
വിരുദ്ധതയുടെ മാത്രം ചരിത്രമുള്ള
കേരള പ�ോലീസിന്റെ കരങ്ങളി
ലേക്ക്പ�ോലീസ്ആക്റ്റിന്റെപുതിയ
ഭേദഗതിയും കൂടി ലഭിച്ചാൽ സം
സ്ഥാനത്തെ സാധാരണപൗരന്മാ
രെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിഭീഷ
ണമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരി
ക്കുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല.

മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും
അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും
ഹനിക്കുന്ന പുതിയ വകുപ്പ്
ജനാധിപത്യവിരുദ്ധം

വ്യക്തമല്ലാത്ത നിയമങ്ങളുപ
യ�ോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമാ
യി മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കു
ന്നുവെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘട
നയുടെ മനുഷ്യാവകാശ സമിതി
മേധാവി ഒക്ട�ോബർ 20ന് ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടിയിരുന്നു. ബിജെപി, ക�ോൺ
ഗ്രസ്, തൃണമൂൽ, കേരളത്തിലെ
സിപിഐ(എം) ആരുതന്നെ നയി
ക്കുന്ന സർക്കാരുകളാകട്ടെ ജനാ
ധിപത്യധ്വംസനത്തിൽ പരസ്പരം
മത്സരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർ
ത്ഥ്യം. ജനാധിപത്യധ്വംസനത്തി
ന്റെ ഇതേ സമീപനം തന്നെയാ

പ്പശു ആക്കാനുള്ള ഗൂഢ ശ്രമമാണ്
ഈ ഓര്ഡിനന്സ്.
കേരളത്തിലെ മത്സ്യ ബന്ധന
മേഖലയില് പ്രതിദിനം ക�ോടിക്ക
ണക്കിന് രൂപയുെട മത്സ്യമാണ്
പിടിക്കുന്നത്. മത്സ്യഫെഡും സ്വ
കാര്യ കമ്മീഷന് ഏജന്റുമാരുമാണ്
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് മത്സ്യ
ബന്ധന യാനങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാ
ന് പണം നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇവര് 5 ശതമാനം മുതല് 10ശത
മാനംവരെ കമ്മീഷന് ഈടാക്കു
ന്നുണ്ട്. മത്സ്യഫെഡ് നല്കിയി
രിക്കുന്നത് വായ്പയാണ്. ഇത് പലി
ശയടക്കം തിരിച്ചടയ്ക്കണം. ഇന്ധ
നചെലവും കമ്മീഷനും നല്കിയാ
ല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് നി
ത്യവൃത്തിക്കുപ�ോലും വരുമാനമു
ണ്ടാകുന്നില്ല. മത്സ്യഫെഡിന്റെയും

കമ്മീഷന് ഏജന്റരുമാരുെടയും
കടക്കെണിയിലാണ് മത്സ്യത്തൊ
ഴിലാളികള്. ഈ കടക്കെണിയി
ല്നിന്നും അവരെ മ�ോചിപ്പിക്കാ
തെ അവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 5
ശതമാനം സര്ക്കാരുംകൂടെ കവ
രുന്ന നടപടിയാണ് ഹാര്ബര് മാ
നേജ്മെന്റ് സ�ൊസൈറ്റികള്.
നിലവില് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര്
ചേര്ന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന പ�ൊതു
വള്ളങ്ങളിലെ ചെറിയ നീട്ടുവല
ഉപയ�ോഗിച്ച് പിടിക്കുന്ന മത്സ്യം
ത�ൊഴിലാളികള്ത്തന്നെ ത�ൊട്ടടു
ത്ത തെരുവുകളിലെത്തിച്ച് വലയി
ല്നിന്നും അഴിച്ചെടുത്ത് ഉപഭ�ോ
ക്താക്കള്ക്ക് നല്കുന്ന രീതി ആല
പ്പുഴ ജില്ലയില് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇട
ത്തട്ടുകാര് ഇല്ലാത്തതിനാല് ഉപ
ഭ�ോക്താക്കള്ക്ക് മത്സ്യം കുറഞ്ഞ

മാധ്യമങ്ങള�ോടും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങ
ള�ോടും സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഇടതുപക്ഷ സമീപ
നമല്ല സർക്കാര് പിന്തുടരുന്നത്. ലഭ്യമായ പരി
മിതമായ അധികാരമുപയ�ോഗിച്ചും ജനങ്ങൾക്കും
ജനകീയ സമരങ്ങൾക്കും ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ രാ
ഷ്ട്രീയത്തിനുമ�ൊപ്പം നിലക�ൊള്ളുകയും ജനാധി
പത്യബ�ോധം വളർത്താനും, ജനാധിപത്യ അവ
കാശങ്ങളും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും മാധ്യമസ്വാ
തന്ത്ര്യവും സംരക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള നടപടികള്
സ്വീകരിക്കുകയുമാണ് ഒരു യഥാര്ത്ഥ ഇടതുപ
ക്ഷ സര്ക്കാര് ചെയ്യേണ്ടത്.
ണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ
പുതിയ ഓർഡിനൻസിലും പ്രതി
ഫലിക്കുന്നത്.
സർക്കാരും സിപിഐ(എം)
ഉം അടുത്തിടെയായി മാധ്യമങ്ങൾ
ക്കെതിരേ എടുത്തുക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്ന സമീപനം കൂടി ഇതിന�ോട്
ചേർത്തു കാണണം. മാധ്യമപ്രവർ
ത്തകരെയും സാധാരണ പൗര
ന്മാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, വി
യ�ോജിപ്പിന്റെ ശബ്ദങ്ങളെ അമർ
ച്ച ചെയ്യാൻ പുതിയ കരിനിയമം
സർക്കാരിന്റെ കൈകളിൽ ബല
മുള്ള ആയുധമായി മാറും. വ്യവ

സ്ഥാപിത മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല,
സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിക്കു
ന്നവരും തങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ
ക്കു വിധേയരായിരിക്കണം, തങ്ങൾ
ക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ ധൈര്യ
പ്പെടരുത് എന്ന് ഭരണകൂടവും മു
തലാളിത്തവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന�ോട് താദാ
ത്മ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ സിപിഐ(എം)
മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമ
തയുള്ള നടത്തിപ്പുകാരായി മാറി
ക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ
വ്യക്തമായ തെളിവുകളില�ൊന്നാ
ണ് പുതിയ ഓർഡിനൻസ്.

വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും. മത്സ്യത്തൊഴി
ലളികള്ക്ക് ഏറെ മെച്ചവുമുണ്ടാ
കും. നിലവിലെ ഓര്ഡിനന്സ്
ഇറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ പ�ൊതു
മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി വഴിയ�ോ
രങ്ങളില് മത്സ്യക്കച്ചവടം വിലക്കി
ഉത്തരവിറക്കി. ഓര്ഡിനന്സിലാ
കട്ടെ ഹാര്ബറുകളിലും ഫിഷ് ലാ
ന്റിംഗ് സെന്ററുകളിലും ഫിഷ് മാ
ര്ക്കറ്റുകളിലുമല്ലാതെ മത്സ്യലേല
വും വിപണനവും നടത്തുന്നത് രണ്ടു
മാസംമുതല് ഒരുവര്ഷംവരെ തടവും
ഒരു ലക്ഷംരൂപ മുതല് 5ലക്ഷംരൂ
പവരെ പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന
കുറ്റകൃത്യമാണ്.
ഹാര്ബര്-ലാന്റിംഗ് സെന്റര്
-ഫിഷ് മാര്ക്കറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്
ഭരണസമിതികളില് പ്രതിനിധി
കളായി സര്ക്കാര് നിശ്ചയിക്കുന്ന

ആളുകളെ വയ്ക്കാമെന്നത് രാഷ്ട്രീയ
ക്കാര്ക്ക് അഴിമതിക്കുള്ള മറ്റൊരു
ഇടംകൂടി ഒരുക്കുകയാണ്. മത്സ്യ
ത്തൊഴിലാളികളെ കടക്കെണി
യില്നിന്നും മ�ോചിപ്പിക്കാതെ
ക�ോവിഡിന്റെ മറവില് ത�ൊഴിലാ
ളികളുമായ�ോ ജനപ്രതിനിധികളു
മായ�ോ യാത�ൊരു ചര്ച്ചയും ആല�ോ
ചനയുംകൂടാതെ സര്ക്കാര് ഏക
പക്ഷീയമായിപുറപ്പെടുവിച്ചഓര്ഡി
നന്സിലൂടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി
കളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും കുറ്റവാ
ളികളാക്കുകയു മാണ്. മത്സ്യത്തൊ
ഴിലാളിവിരുദ്ധമായ ഈ ഓര്ഡി
നന്സിനെതിരെ മത്സ്യത്തൊഴി
ലാളിസമൂഹം ഒന്നടങ്കം അണിനി
രക്കണം എന്ന് കേരള മത്സ്യബ
ന്ധനത്തൊഴിലാളിയൂണിയന്
അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു.

രാജ്യമ�ൊട്ടാകെയും ല�ോകമ�ൊ
ട്ടാകെയും ഇന്ന് സമാനമായ രീ
തിയിൽ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന
ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളും,
അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും, പ്രതി
ഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശവും
കവർന്നെടുക്കുവാനുള്ള പല തര
ത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാ
ണ്. ജനങ്ങളെ സത്യം അറിയി
ക്കുകയും, ജനകീയപ്രശ്ന
 ങ്ങൾ
ചർച്ചയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ
നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ ഏതുവിധേ
നയും തടയുക എന്നതും എല്ലാ മു
തലാളിത്ത ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും
മുഖമുദ്രയായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
യുഎസിലും, ചൈനയിലും, ഇന്ത്യ
യിലും ഒക്കെ ഇന്ന് വളരെ വ്യക്ത
മായി ഇത് ദൃശ്യമാണ്. യുപിയിൽ
മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരേ യു
എപിഎ ചുമത്തി കേസെടുക്കുന്ന
തിലും, കേരളത്തിൽ അവരെ ഭീ
ഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനു പിന്നിലും,
ഒരേ ഭരണകൂടതാത്പര്യം തന്നെ
യാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
മാധ്യമങ്ങള�ോടും ജനാധിപത്യ
അവകാശങ്ങള�ോടും സ്വീകരിക്കേ
ണ്ടുന്ന ഇടതുപക്ഷ സമീപനമല്ല
സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന സിപി
ഐ(എം) അനുവർത്തിക്കുന്നത്.

ഒരു യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷ സർ
ക്കാർ, തങ്ങൾക്കു ലഭ്യമായ പരി
മിതമായ അധികാരമുപയ�ോഗിച്ചും
ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം, ജനകീയ സമ
രങ്ങൾക്കൊപ്പം, ത�ൊഴിലാളിവർ
ഗ്ഗ രാഷ്ട്രീയത്തിന�ൊപ്പം, നിലക�ൊ
ള്ളണം. ജനാധിപത്യബ�ോധം
വളർത്താനും, ജനാധിപത്യ അവ
കാശങ്ങളും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യ
വും മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യവും സംര
ക്ഷിക്കുവാനും അത്തരമ�ൊരു സർ
ക്കാർ നിലക�ൊള്ളണം.
കേരളത്തിൽ ഭരണം കൈയാ
ളുന്ന സിപിഐ(എം)നും സിപി
ഐക്കും എന്തെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷ
മൂല്യങ്ങള�ോ ജനാധിപത്യബ�ോധ
മ�ോ അവശേഷിച്ചിട്ടു െങ്കിൽ, അതു
തെളിയിക്കേണ്ട സമയമാണിത്.
ഇടതുപക്ഷമേലങ്കിയണിഞ്ഞുക�ൊ
ണ്ട് മൂലധനശക്തികൾക്കു പാദ
സേവ ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പി
ക്കണം. അതിനവർ തയ്യാറാകുന്നി
ല്ലെങ്കിൽ, അത് ഈ രാജ്യത്തെ
ഇടതുപക്ഷ മുന്നേറ്റത്തോടും, ജനാ
ധിപത്യപ്രക്ഷോഭങ്ങള�ോടും, ജന
ങ്ങള�ോട് ആകെത്തന്നെയും ചെ
യ്യുന്ന മാപ്പർഹിക്കാത്ത അപരാ
ധമായി നാളെ ചരിത്രം വിലയി
രുത്തും.
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മഹത്തായ നവംബർ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നൂറ്റിമൂന്ന്

വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ചൂ
ഷകവർഗ്ഗത്തെ ഭരണകൂടാധികാരത്തിൽനിന്ന് നിഷ്കാ
സനം ചെയ്ത് ചൂഷിതവർഗ്ഗത്തെ അധികാരത്തിലേറ്റിയ
ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗവിപ്ലവം മഹാനായ ലെനിന്റെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ റഷ്യയിൽ നടന്നത് 1917 നവംബർ 7നാണ്.
ബ�ോൾഷെവിക് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ത�ൊഴിലാ
ളിവർഗ്ഗം ദരിദ്രകർഷകരുമായുള്ള സഖ്യത്തിൽ പട്ടാള
ക്കാരുടെ പിന്തുണയ�ോടെ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തെ അധി
കാരത്തിൽനിന്ന് തൂത്തെറിഞ്ഞു. സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ചു. ലെ
നിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റഷ്യൻ ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗം വർഷങ്ങള�ോളം നടത്തിയ
തയ്യാറെടുപ്പ് വിപ്ലവവിജയത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.

ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള വിമ�ോ
ചനപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സ�ോവിയറ്റ്
യൂണിയൻ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രച�ോദ
നമായി മാറി. ല�ോകത്തിലെ ആദ്യ
ത്തെ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം എന്ന
നിലയിൽ സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ
ഉദയം ചെയ്തനാൾമുതൾ ല�ോക
മെമ്പാടുനിന്നും എല്ലാവിഭാഗം
ആളുകളുടെയും ശ്രദ്ധ അത് പിടി
ച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്ത
കർ, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ, സാ
ധാരണജനങ്ങൾ, ല�ോകമെമ്പാ
ടുമുള്ള ത�ൊഴിലാളികൾ, ബുദ്ധിജീ
വികളും പ്രതിഭാശാലികളുമായ
ആളുകൾ, എല്ലാവരും ഒട്ടൊരു
കൗതുകത്തോടെയും അതിശയ
ത്തോടെയും സ�ോവിയറ്റ് യൂണി
യനെ ന�ോക്കിക്കണ്ടു. അക്കാല
ത്ത് സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സന്ദർ
ശിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അത്ഭു
താദരങ്ങള�ോടെയാണ് സ�ോവി
യറ്റ് യൂണിയനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രാ
യപ്രകടനങ്ങള് നടത്തിയത്.
കാരണം, പട്ടിണിയും ചൂഷ
ണവുമില്ലാത്ത, മർദ്ദകരും മർദ്ദി
തരുമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം മനു
ഷ്യന്റെ ദീർഘകാല സ്വപ്നമാ
യിരുന്നു. സ്വപ്നമല്ല, സംഭവ്യമാ
ണത് എന്ന് സ�ോവിയറ്റ് യൂണി
യൻ തെളിയിച്ചു. ഏഴുപതിറ്റാണ്ട്
ല�ോകത്തിനുമുന്നിൽ പ്രകാശഗ�ോ
പുരായി, പണിയെടുക്കുന്നവർക്കും
ചൂഷിതർക്കും ആവേശവും ആശ്വാ
സവുമായി സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ
നിലക�ൊണ്ടു.

മുതലാളിത്തത്തിന് പരിഹരി
ക്കാനാകാത്ത പ്രശ്ന ങ്ങൾ
സ�ോഷ്യലിസം പരിഹരിച്ചു

സ�ോവിയറ്റ് ഭരണകൂടം അധി
കാരം ഏറ്റെടുത്ത ഉടൻതന്നെ, ഭൂ
മിയുടെ മേലുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമ
സ്ഥത ഇല്ലാതെയാക്കി. ഭൂമി കർ
ഷകർക്ക് വിട്ടുക�ൊടുത്തു. മുതലാ
ളിമാർ കൈയടിക്കവച്ചിരുന്ന സ്വ
ത്ത് പിടിച്ചെടുത്തു. ഉൽപ്പാദന�ോ
പാധികൾ പിടിച്ചെടുത്ത് സാമൂ
ഹ്യനിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. മില്ലു
കളും ഫാക്ടറികളും ഭൂമിയും റെ
യിൽവെയും ബാങ്കും എല്ലാം ജന
ങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പ�ൊതു

സ്വത്താക്കി.
ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള മുതലാ
ളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ നിത്യശാ
പമായ പട്ടിണി, ദാരിദ്ര്യം, ത�ൊ
ഴിലില്ലായ്മ, ചൂഷണം തുടങ്ങിയ
എല്ലാ പ്രശ്ന
 ങ്ങളും സമ്പൂർണ്ണമാ
യും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു സ�ോവിയറ്റ്
യൂണിയൻ. സാക്ഷരതയിൽ ഒന്നാ
മത്, ആര�ോഗ്യരംഗത്ത് മുൻപന്തി
യിൽ, ല�ോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഡ�ോക്ടർമാർ, വനിതാ ഡ�ോക്ടർ
മാർ, എഞ്ചിനീയർമാർ, വനിതാ
എഞ്ചിനീയർമാർ, ഏറ്റവും അധികം
പുസ്തകം പ്രസാധനം ചെയ്യുന്ന
രാജ്യം, ഭരണത്തിലും ആസൂത്ര
ണത്തിലും ഏറ്റവും അധികം ജന
കീയ പങ്കാളിത്തമുള്ള രാജ്യം, വി
ശേഷിച്ചും വനിതകളുടെ പങ്കാളി
ത്തം, എന്തിന് ല�ോകത്ത് ആദ്യ
ത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം നിർമ്മി
ച്ചതും കൃത്രിമ സൗരഉപഗ്രഹം
വിക്ഷേപിച്ചതും ചന്ദ്രനിലേയ്ക്ക്
ആദ്യത്തെ റ�ോക്കറ്റ് വിക്ഷേപി
ച്ചതും മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ബഹി
രാകാശ യാത്രനടത്തിയതും ഒരു
വനിതയെ ബഹിരാകാശത്തെ
ത്തിച്ചതും സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ
തന്നെ. ല�ോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ
ആറ്റമിക് പവ്വർ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മി
ച്ചതും ആദ്യത്തെ ഹിമഭേദിനി
കപ്പൽ(ലെനിൻ) കടലിലിറക്കി
യതും സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയനാണ്.
അമേരിക്കയും യുറ�ോപ്പും ല�ോ
കമുതലാളിത്തം ആകെ സാമ്പ
ത്തിക മാന്ദ്യത്തിലും തുടർന്നുള്ള
കുഴപ്പങ്ങളിലും മുങ്ങിത്താണു ക�ൊ
ണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ഫാക്ടറികൾ
അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ട് ത�ൊഴിലാളികൾ
തെരുവിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു
ക�ൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ�ോവിയറ്റ്
യൂണിയന് ഇത�ൊന്നും ബാധക
മായിരുന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല, വമ്പി
ച്ച സാമ്പത്തിക പുര�ോഗതി കൈ
വരിച്ചുക�ൊണ്ടുമിരുന്നു. 1930ൽ
സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ലേബർ
എക്സേഞ്ച് (എംപ്ലോയ്മെന്റ്
എക്സ്ചേഞ്ച്)അടച്ചുപൂട്ടി.കാരണം
ത�ൊഴിലില്ലായ്മ ഇതിനകം പരി
ഹരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. കുറ്റ
കൃത്യങ്ങളും വേശ്യാവൃത്തിയും
ലൈംഗികര�ോഗങ്ങളും മദ്യപാനാ

സക്തിയും തുടങ്ങി ഒരു സമൂഹ
ത്തിന്റെ പുഴുക്കുത്തുകൾപ�ോലും
ഒന്നാകെ ചുരുങ്ങിയ സമയംക�ൊ
ണ്ട് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു. ഇതെ
ല്ലാം നേടാൻ സ�ോവിയറ്റ് യൂണി
യന് അരശതാബ്ദം തികച്ചുവേണ്ടി
വന്നില്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാം തുടക്ക
മായിരുന്നു 1917ലെ വിപ്ലവം.
ആർക്കും നിരാകരിക്കാനാകാ
ത്ത ചരിത്രസത്യങ്ങളാണ് ഇവ
യ�ൊക്കെയെങ്കിലും ധാരാളം കഥ
കളും കെട്ടുകഥകളും അർദ്ധസ
ത്യങ്ങളും ഏറിയ പങ്കും അസത്യ
ങ്ങളും തുടക്കംമുതൽത്തന്നെ സ�ോ
വിയറ്റ് യൂണിയനെക്കുറിച്ച് പ്രച
രിക്കുന്നുണ്ട്, ബ�ോധപൂർവ്വം പ്രച
രിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബ�ോധപൂർ
വ്വം തെറ്റായകാര്യങ്ങൾ പ്രചരി
പ്പിക്കുന്നത് ചിന്താക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാ
ക്കാൻ തന്നെയാകണം. സ�ോവി
യറ്റ് യൂണിയനിലെ ഗവൺമെന്റി
ന് അന്നാട്ടിലെ ജനങ്ങള�ോടുണ്ടാ
യിരുന്ന കരുതൽ എത്ര പ്രധാന
മായിരുന്നു എന്നതിനെക്കാൾ
സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇരുമ്പു
മറയിട്ട് പുറംല�ോകത്തുനിന്നും
സ്വയം മറച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു എന്നെ
ഴുതുവാനായിരുന്നു ബൂർഷ്വാ മാ
ധ്യമങ്ങൾക്ക്താൽപര്യം.എന്നാൽ
ആ രാജ്യം സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ
ആർക്കുംതന്നെ വിലക്കുണ്ടായി
രുന്നില്ല എന്ന് സ�ോവിയറ്റ് യൂണി
യന് സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ല�ോകനേ
താക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ
എണ്ണവും അവരുടെ അഭിപ്രായ
ങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അസംഖ്യം
ല�ോകനേതാക്കൾ സ്റ്റാലിൻ ജീ
വിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സ�ോവിയറ്റ്
യൂണിയൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. രവീ
ന്ദ്രനാഥ ടാഗ�ോർ, ഹ�ോവാർഡ്
കെ.സ്മിത്, എച്ച്.ജി.വെൽസ,്
അന്ന ലൂയിസ് സ്ട്രോംഗ് തുടങ്ങി
യവർ അവരിൽ ചിലർ മാത്രമാ
ണ്. അവരെല്ലാം തെളിവുസഹി
തം തങ്ങൾ കണ്ട വിസ്മയകരമായ
കാഴ്ചകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും നി
രവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും
അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെ
യ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം കവ
ച്ചുവയ്ക്കുംവിധമാണ് സ�ോവിയറ്റ്
യൂണിയനെക്കുറിച്ചും വിശിഷ്യ

സ്റ്റാലിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ദുഷ് പ്രചാ
രണങ്ങൾ.
ഇതര രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാ
ധികാരികൾ വളരെ നിക്ഷിപ്തമായ
താൽപര്യങ്ങള�ോടെ സ്വന്തം ജന
ങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ കർട്ടനിട്ട് സ�ോ
വിയറ്റ് യൂണിയന്റെ നേട്ടങ്ങൾ
ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടാതെ
മറച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാ
യിരുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ
ക്കൂടെ മറച്ചുപിടിക്കാനായിരുന്നി
രിക്കണം ഈ ദുഷ് പ്രചാരണങ്ങ
ള്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയു
ള്ള മൂന്നാം ല�ോകരാജ്യങ്ങൾ തങ്ങ
ളുടെ അടിസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചത് സ�ോ
വിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സഹായത്തോ
ടെ ആണ് എന്നതും ആർക്കും നി
രാകരിക്കാനാകാത്ത സത്യം മാ
ത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഖനി, ഘന,
ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക് വ്യവസായങ്ങളെ
ല്ലാം സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ
സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ചതാ
ണ്. ഭക്രാനംഗൽ അണക്കെട്ടും
കൽക്കത്തയിലെ മെട്രോയും സ�ോ
വിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സംഭാവനത
ന്നെ. ഇന്ത്യയിലെ ആര�ോഗ്യ, വി
ദ്യാഭ്യാസ, കാർഷിക മേഖലകളു
ടെ അടിത്തറ ഒരുക്കപ്പെട്ടതും
സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സഹാ
യത്തോടെയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ
ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹം ആര്യഭട്ട
നിർമ്മിച്ചതും വിക്ഷേപിച്ചതും
സ�ോവിയററ്
യൂണിയനിലെ
സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്നാണ്.
(ഇന്തോ സ�ോവിയറ്റ് ക�ോ-ഓപ്പ
റേഷൻ ആന്റ് ഇക്കണ�ോമിക്
ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ,
ആർ.കെ.ശർമ്മ, ചപ്ര യൂണിവേ
ഴ്സ
 ിറ്റി, ബീഹാർ) അങ്ങനെ നീ
ണ്ടുനീണ്ടുപ�ോകുന്നു പട്ടിക.

സാമൂഹ്യപ്രശ്ന ങ്ങൾ
മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
സൃഷ്ടിയാണ്

മുതലാളിത്തത്തിന് ബദലില്ല
എന്നും സ�ോഷ്യലിസം തകർന്ന
ത�ോടെ മാർക്സിസം അസ്തമിച്ചു
എന്നും ഘ�ോഷിക്കുന്നവർക്ക് ല�ോ
കചരിത്രത്തിൽ സ�ോവിയറ്റ് യൂ
ണിയനിലും ഇതരസ�ോഷ്യലിസ്റ്റ്
രാജ്യങ്ങളിലും മാത്രമായി എങ്ങ
നെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതപ്രശ്ന
ങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും
മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്തു
ക�ൊണ്ട് ഈവകകാര്യങ്ങൾ സാ
ധിക്കുന്നില്ല എന്നും പറയാനാകു
ന്നില്ല.
മുതലാളിത്തത്തിന് പ്രശ്ന
ങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകില്ല എന്നു
മാത്രമല്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ മുതലാളി
ത്തത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഉൽപ്പാ
ദന�ോപാധികളിന്മേൽ സ്വകാര്യ
ഉടമസ്ഥതയും ലാഭത്തെ ലാക്കാ
ക്കിയുള്ള ഉൽപ്പാദനവുമാണ് മുത
ലാളത്തത്തിന്റെ സവിശേഷത.
ജനങ്ങളുടെ ജീവിതാവശ്യകതക
ളുടെ പൂർത്തീകരണം മുതലാളി
ത്തത്തിന്റെ വിദൂരപരിഗണയിൽ

പ്പോലും വരുന്നില്ല. മുതലാളിമാർ
ക്ക് ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ചരക്കു
കൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെടണം. ചരക്കു
കൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെടാനുളള കമ്പോ
ളം ജനങ്ങളുടെ ക്രയശേഷിയാണ്.
എന്നാൽചൂഷണത്തിലധിഷ്ഠിതമായ
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതി ത�ൊ
ഴിലാളികളെ നിരന്തരം ചൂഷണം
ചെയ്യുന്നതിനാൽ ജനങ്ങളുടെ വരു
മാനം കുറയുകയും യഥാർത്ഥ
കമ്പോളം ചുരുങ്ങുകയുംചെയ്യുന്നു.
തന്മൂലം വിപണിയെ ലാക്കാക്കി
മാത്രം ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന മു
തലാളിത്തം അനിവാര്യമായും
പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നു. ഉൽപ്പാ
ദിപ്പിച്ച ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെ
ടാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. തന്മൂലം
ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കുവാൻ മുതലാളി
മാർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. അവർ
ഉൽപ്പാദനശാലകളിൽ ല�ോക്കൗ
ട്ട,് ലേഓഫ്, പിരിച്ചുവിടൽ തുട
ങ്ങിയ നടപ്പിലാക്കുന്നു. ത�ൊഴിലാ
ളികൾക്ക് ഉള്ള ത�ൊഴിൽകൂടെ
നഷ്ടമാകുന്നു. വരുമാനം കുറയുന്നു.
കമ്പോളം വീണ്ടും ഇടിയുന്നു. ഉൽ
പ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതലാണ് എന്ന കാ
രണത്താൽ യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പാദ
കരായ ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു
ഉൽപ്പന്നവും വാങ്ങി ഉപയ�ോഗി
ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു.
സമൃദ്ധിയുടെ നടുവിലെ ദാരിദ്ര്യം.
ഈ പ്രതിസന്ധിയാണ് മുതലാ
ളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ
അനുഭവിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പ
ദ്ക്രമത്തിൽ ഉൽപ്പാദന ഉപാധി
കളുടെ ഉടമസ്ഥത സാമൂഹികമാ
ണ്, ഉൽപ്പാദന ലക്ഷ്യമാകട്ടെ
സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേ
റ്റുകയെന്നതും. ലാഭം ഉൽപ്പാദന
ത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമേയല്ല. അതിനാൽ
സ�ോഷ്യലിസത്തെ സംബന്ധി
ച്ചിടത്തോളം കമ്പോള പ്രതിസ
ന്ധി എന്നൊരു പ്രശ്നമേ ഉദിക്കു
ന്നില്ല. ജനങ്ങളുടെ നിരന്തരം വർ
ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറ
വേറ്റുക എന്നതാണ് ഉൽപ്പാദന
ത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നതിനാൽ
ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിച്ചുക�ൊണ്ടേയി
രിക്കണം. ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ
നിരന്തരം സൃഷ്ടിപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടേ
യിരിക്കണം. അതിനാൽ ത�ൊഴി
ലില്ലായ്മ എന്നൊരു പ്രശ്നവും
ഉദിക്കുന്നില്ല. മുതലാളിത്തം മാന
വചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവ
സാനവാക്കല്ല. സമൂഹം മുന്നോട്ടാ
ണ്. സ�ോഷ്യലിസവും പിന്നിട്ട്
മനുഷ്യസമൂഹം മുന്നേറും. അതാണ്
അനിവാര്യമായ ചരിത്രഗതി.

സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ
ഒറ്റന�ോട്ടത്തിൽ

മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുക�ൊണ്ട് മുതലാ
ളിത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാ
ധിക്കാതിരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കേവലം
മൂന്ന് പതിററാണ്ടുകൾക�ൊണ്ട്
സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കൈവരി

(ശേഷം 9-ാം പേജില്)
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al¯mb \hw_À tkmjyenÌv hn¹hw:

kJm-hv s{]m-hm-jv tLm-jn-sâ B-lzm\w
സഖാക്കളെ,

മഹത്തായ നവംബർ സ�ോ
ഷ്യലിറ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ 103-ാം
വാർഷികം സമാഗതമാകുന്ന ഈ
സന്ദർഭം, നമ്മുടെ രാജ്യം മാത്ര
മല്ല ല�ോകമാസകലം ജനങ്ങൾ
ക�ോവിഡ്-19 മഹാമാരിയുടെ പി
ടിയിലമർന്നിരിക്കുന്ന സാഹച
ര്യമാണ് ഒരുവശത്ത്. ലക്ഷക്ക
ണക്കിന് ആളുകൾ ഈ മഹാ
വ്യാധിമൂലം ഇതിനകം മരണമ
ടഞ്ഞു. മറുവശത്താകട്ടെ, മൂർഛി
ച്ചുക�ൊ ണ്ടേയിരിക്കുന്ന സാമ്പ
ത്തികമാന്ദ്യത്തെത്തുടർന്ന് ല�ോ
കജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയും
ത�ൊഴിലില്ലായ്മയുടെയും പിരിച്ചു
വിടലിന്റെയും ഭീഷണിയിൽ പെ
ട്ടിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം ലക്ഷക്കണ
ക്കിനാളുകൾ പട്ടിണിയിലേയ്ക്കും
മരണത്തിലേയ്ക്കും തള്ളിവിടപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നു.
ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മാ
നവരാശി ഒന്നാകെ മുമ്പുണ്ടായിട്ടി
ല്ലാത്തത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ
യാണ് അഭിമുഖീകരിച്ചുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്ത സാമ്രാ
ജ്യത്വ ഭരണാധികാരികൾ ഹീ
നമായ ലാഭതാല്പര്യം മാറ്റിവച്ച്
സമയ�ോചിതമായി ഇടപെടുക
യും പട്ടാള ബജറ്റ് വെട്ടിച്ചുരുക്കി
ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ചി
കിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാ
ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ
വൈറസിന്റെ വ്യാപനവും ഒപ്പം
ഇത്ര വലിയ ജീവഹാനിയും തട
യാനാകുമായിരുന്നുഎന്നത്വളരെ
വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്.
സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും അനു
ബന്ധ പ്രശ്ന
 ങ്ങളും മുതലാളിത്ത
സാമ്രാജ്യത്വ സമ്പദ്ഘടനയുടെ
അനിവാര്യ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങ
ളാണ് എന്നതും ഏവർക്കും അറി
വുള്ളതാണല്ലോ. പരമാവധി ലാ
ഭമെന്ന ദുരയിൽ ബഹുരാഷ്ട്ര കു
(8-ാം പേജില് നിന്ന്)

ച്ചു. മനുഷ്യനെ പുതുക്കി പണിയുക
അതായരുന്നു സ�ോവിയറ്റ് യൂണി
യൻ വിദ്യഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉന്നം
വച്ചത്.അതിന്റെപ്രതിഫലനങ്ങളും
പ്രസരിപ്പും സാമൂഹ്യജീവിതത്തി
ന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ദൃശ്യ
മായിരുന്നു. ഉയർന്ന ധാർമ്മിക
ബ�ോധത്തെയും ഉയർന്ന സദാചാര
സാംസ്കാരിക ധാരണകളെയും
അടിസ്ഥാനമാക്കി പുതിയ�ൊരു
ജീവിതവീക്ഷണവും അഭിരുചിയും
സ�ോഷ്യലിസം ജനങ്ങൾക്ക് പകർ
ന്നുക�ൊടുത്തു.
സാധ്യമായ തന്റെ അദ്ധ്വാനം
മുഴുവൻ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമാ
ണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ വെല്ലു
വിളിയായി അത് ഏറ്റെടുത്ത സ്റ്റെ
ഖന�ോവൈറ്റുകൾ, ജനങ്ങളുടെ വി
ശപ്പും പട്ടിണിയും അകറ്റാൻ കൂട്ടു
കൃഷിക്കളങ്ങളിൽ പരമാവധി ഉൽ
പ്പാദനം അനിവാര്യമാണ് എന്ന്
തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മത്സരബുദ്ധിയ�ോടെ
പണിയെടക്കുന്ന കൂട്ടുകൃഷിക്കള
ങ്ങളിലെ കര്ഷകര് ട്രെയിനും ട്രാ

ത്തകകളും കുത്തകമുതലാളിമാരും
നടത്തുന്ന ചൂഷണം ക�ോടിക്കണ
ക്കിന് ത�ൊഴിലാളികളുടെ ജീവി
തത്തെ ഞെരിച്ചമർത്തുകയാണ്.
മുതലാളിത്തത്തിന്റെ, അനി
വാര്യമായും സംഭവിക്കാനിരിക്കു
ന്ന അത്യന്തം വിനാശകരമായ
ഈ പരിണതി വളരെ മുമ്പുതന്നെ
മഹാന്മാരായ മാർക്സും എംഗൽ
സും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ല�ോ
കമെമ്പാടുമുള്ള ത�ൊഴിലാളിക
ള�ോട് സംഘടിക്കുവാനും വിപ്ലവം
സംഘടിപ്പിക്കുവാനും മുതലാളി
ത്തത്തെ നിഷ്കാസനം ചെയ്ത്
കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആദ്യപടി
യായ സ�ോഷ്യലിസം സ്ഥാപി
ക്കുവാനും അവർ ആഹ്വാനം
ചെയ്തു.
മഹത്തായ നവംബർ സ�ോ
ഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയകരമാ
യി പൂർത്തിയാക്കുകവഴി മഹാ
ന്മാരായ ലെനിനും സ്റ്റാലിനും
ഈ ചരിത്രദൗത്യം യാഥാർത്ഥ്യ
മാക്കി. മാനവചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ
മായി എല്ലാവിധ ചൂഷണങ്ങളിൽ
നിന്നും അടിച്ചമർത്തലിൽനിന്നും
മുക്തമായ ഒരു സമൂഹം സ്ഥാപി
ക്കപ്പെട്ടു. മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിനി
സ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാ
നമാക്കി ഒരു സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് സാ
മൂഹ്യക്രമം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. സാ
മ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും
സാംസ്കാരികമായും വികാസം
പ്രാപിച്ച സമൂഹം, എല്ലാവർക്കും
ത�ൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കിയ, ത�ൊഴി
ലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും ഭിക്ഷാ
ടനവും ഉന്മൂലനം ചെയ്ത, ദേശീയ
താ പ്രശ്ന
 ങ്ങളും വംശീയ വൈ
രുദ്ധ്യങ്ങളും പരിഹൃതമായ, സ്ത്രീ
പുരുഷവിവേചനവും അസമത്വവും
ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ
വും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങ
ളും, എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വി
ദ്യാഭ്യാസവും സൗജന്യ ചികി

ത്സയും ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ട രാജ്യം.
നിരായുധീകരണത്തിനുവേണ്ടി
യും ക�ൊള�ോണിയൽ വാഴ്ചയ്ക്കും
യുദ്ധത്തിനുമെതിരെയും സ�ോവി
യറ്റ് യൂണിയൻ സ്വീകരിച്ച ശക്ത
മായ നിലപാട് ക�ോളണികളി
ലെയും അർദ്ധക�ോളണികളിലെ
യും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളെയും
വിമ�ോചനപ്പോരാട്ടങ്ങളെയും
ശക്തിപ്പെടുത്തി. രണ്ടാംല�ോകമ
ഹായുദ്ധത്തിൽ വിനാശകാരി
യായ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തിയെ പരാ
ജയപ്പെടുത്തി മാനവരാശിയെ
രക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഐതിഹാസി
കമായ പങ്കുവഹിച്ചു.
പാശ്ചാത്യ മുതലാളിത്ത രാ
ജ്യങ്ങളെയാകെ ഇരുട്ടുവിഴുങ്ങി
യിരുന്നപ്പോൾ ല�ോകമെമ്പാടുമു
ള്ള അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ജനവി
ഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയായി
പാശ്ചാത്യ ചക്രവാളത്തിൽ പ്ര
ത്യക്ഷപ്പെട്ട വെള്ളിവെളിച്ചമാ
യിരുന്നു സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ.
പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെയും ക�ോ
ളനികളിലെയും നിരവധി മഹാ
ന്മാരും മാനവവാദികളും സ�ോവി
യറ്റ് യൂണിയനെ പ്രകീർത്തിച്ചു.
മാനവരാശിക്ക് പ്രതീക്ഷയാ
യി ഏതാനും ദശകങ്ങൾ നില
ക�ൊണ്ട ഈ പുതിയ സംസ്കൃ

തി,സ്റ്റാലിനനന്തരകാലഘട്ടത്തിൽ
സംഭവിച്ച പിശകുകളെയും മാർ
ക്സിസത്തിൽനിന്നുള്ള വ്യതി
യാനങ്ങളെയുംമുതലാക്കിക്കൊണ്ട്
സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾ സ�ോവി
യറ്റ് യൂണിയന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശത്രു
ക്കളെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി നട
ത്തിയ പ്രതിവിപ്ലവത്തിലൂടെ
തകർക്കപ്പെടുകയും മുതലാളിത്തം
പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയുംചെയ്തു
എന്നത് തികച്ചും ദൗർഭാഗ്യകര
മാണ്. പാരീസ് കമ്മ്യൂണിന്റെ
തകർച്ച മാർക്സിസത്തെ ശക്തി
പ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്,

നവംബർ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ല
വത്തിന് അതിൽനിന്ന് പാഠ
ങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായി. അതു
പ�ോലെ, മഹാനായ മാർക്സിസ്റ്റ്
ദാർശനികൻ ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ്
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു പ�ോലെ വരാ
നിരിക്കുന്ന വിപ്ലവങ്ങൾ സ�ോവി
യറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയിൽ
നിന്നും കൂടുതൽ സമ്പന്നമായ
പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടവതന്നെ
യായിരിക്കും.
ല�ോകസാഹചര്യം ഇന്ന്
അത്യന്തം ദയനീയവും ഭീതിദവു
മാണ്. ല�ോകമുതലാളിത്ത ശക്തി
കൾ മരണാസന്നമാണ്. എന്നാൽ
ഇനിയും മൃതമായിട്ടില്ല. ഒരു സാ
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥയും സ്വയം നിഷ്ക്ര
മിച്ചിട്ടില്ല. ജീർണ്ണവും ദുഷിച്ചതും
ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലക
ളിലും ദുർഗന്ധം വമിപ്പിക്കുന്നതു
മായ മുതലാളിത്തം ഊർദ്ധശ്വാ
സംവലിക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായും
സൈദ്ധാന്തികമായും രാഷ്ട്രീയമാ
യും ധാർമ്മികമായും മുതലാളി
ത്തം മാനവരാശിയെ സമ്പൂർണ്ണ
നാശത്തിലേയ്ക്ക് തള്ളിവിടുകയാ
ണ്. മറ്റൊരു സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് വി
പ്ലത്തെ ഭയക്കുന്ന മുതലാളിത്ത
ത്തിന്റെ വക്താക്കളും കൂലിക്കാ
രായരാഷ്ട്രീയക്കാരുംസാമ്പത്തിക
ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരും ഊർദ്ധശ്വാ
സം വലിക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തെ
രക്ഷപ്പെടുത്താൻപ�ോംവഴിഅന്വേ
ഷിച്ച് രാവും പകലും ഉറക്കമ�ൊ
ഴിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ അക്കൂ
ട്ടർ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് എന്നു
മാത്രം.
മറുവശത്ത് ത�ൊഴിലാളികളു
ടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അലയടിച്ചു
യരുകയാണ്, ഫാസിസ്റ്റ് മുതലാ
ളിത്ത ഭരണകൂടങ്ങൾ എല്ലായി
ടത്തും നിർദ്ദയം ഈ മുന്നേറ്റങ്ങളെ
അടിച്ചമർത്തുകയുമാണ്. അടിച്ച

ക്ടറും ഓടിക്കുന്ന വനിതകൾ അങ്ങ
നെ സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ
ജനങ്ങൾ കീഴടക്കാത്തതായി യാ
ത�ൊന്നുമുണ്ടായില്ല. രണ്ടാം ല�ോ
കമഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ട
ത്തിൽ സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ
4000 ല�ോക്കോപൈലറ്റുമാർ വനി
തകളായിരുന്നു. ല�ോകത്ത് അന്ന്
മറ്റൊരു രാജ്യത്തും വനിതകൾ ആ
ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്നില്ല.
സാറിസ്റ്റ് റഷ്യയിൽ സാക്ഷ
രത 9 ശതമാനമായിരുന്നു. കിർ
ഗിസ്ഥാനിൽ 2000ൽ ഒരാൾക്കു
പ�ോലും വായിക്കാനും എഴുതാനും
അറിയുമായിരുന്നില്ല വിപ്ലവത്തി
ന്റെ സമയത്ത്. എന്നാൽ ഒന്നാം
പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി പൂത്തിയായ
1931ൽ സാക്ഷരത 91 ശതമാനാ
യി ഉയർന്നു. റഷ്യയിൽ മാത്രമല്ല,
പതിനഞ്ചു ദേശീയതകളിലും ഇതു
തന്നെയായിരുന്നു സ്ഥിതി.
'ഞാൻ സന്ദർശിച്ച എല്ലാ സ്കൂ
ളുകളും നഴ്സ
 റികൾ മുതൽ യൂണി
വേഴ്സ
 ിറ്റികൾവരെ നല്ല കെട്ടിട
ങ്ങൾ, നവീകരിച്ച ക്ലാസ്സ് മുറികൾ,

സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഷ�ോ
പ്പുകൾ, ജിംനേഷ്യങ്ങൾ, ലബ�ോ
റട്ടികൾ, ലൈബ്രറികൾ, ആഡി
റ്റോറിയങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ സജ്ജീ
കരണങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. വൃത്തി
യും വെടിപ്പും എവിടെയും പ്രകട
മായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ മാനസിക
വും ശാരീരികവുമായ ആര�ോഗ്യപ
രിരക്ഷയ്ക്കുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ
പരിശ്രമങ്ങൾ എവിടെയും കാണാ
മായിരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം, ശുദ്ധ
വായു, ശുദ്ധജലം ഇവയാണ് ഞങ്ങ
ളുടെ കുട്ടികളുടെ നല്ല ചങ്ങാതിമാർ
എന്ന് സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ
ഡ�ോക്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുമാ
യിരുന്നു. സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ
ക്ക് പ�ോഷകാഹാരവും നിരന്തര
മായ വൈദ്യപരിശ�ോധനയും ഉറ
പ്പാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. (സ�ോവിയറ്റ്
എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്ക�ോട് നിയ
റിങ്)
'സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ സ്വ
കാര്യവിദ്യാലയങ്ങളില്ല. വിദ്യാ
ഭ്യാസം നിർബന്ധിതവും സൗജ
ന്യവുമാണ്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം

മാത്രമല്ല, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവും
സൗജന്യമായിരുന്നു. അദ്ധ്യാപക
വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതം 1:17 ആയി
രുന്നു. സ്കൂ
 ളുകളിൽ നൂറിൽപരം
ഭാഷകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓര�ോ
റിപ്പബ്ലിക്കിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ
അതതു മാതൃഭാഷയിലാണ് പഠി
ക്കുന്നത്. റഷ്യൻ ഉപഭാഷയാണ്.
ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ
തുടങ്ങി നിരവധി വിദേശഭാഷക
ളും...'(ലാന്റ്സ് ആന്റ് പീപ്പിൾസ്
ഓഫ്യുഎസ്എസ്ആർ,കാത്ലിൻ
ടെയ്ലർ).
ഒന്നാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതി പൂർ
ത്തിയായപ്പോൾ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻ
സും ജർമ്മനിയും കൂടെ ആകെ പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ചതിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ
സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മാത്രമായി
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. (സ്റ്റാലിൻ
യുഗം, അന്ന ലൂയിസ് സ്ട്രോംഗ്)
സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ജന
ങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി.
വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ജനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസമുൾപ്പെടെ സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാതുറകളിലും

മർത്തൽ നിർദ്ദയവും കഠ�ോരവു
മാകുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ
അടിച്ചമർത്തലുകളെയും മറികട
ന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ�ൊട്ടിത്തെറി
കൾ എമ്പാടും ഉയരുകയാണ്.
അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ
അവർ നിർഭയരാണ്, ധീരരാണ്,
പ�ോരാളികളാണ്
എന്നാൽ
അവരെ നയിക്കാൻ ഉചിതമായ
ഒരു നേതൃത്വമ�ോ വിപ്ലവതത്വശാ
സ്ത്രമ�ോ ഉയർന്ന സംസ്കാരിക
ധാരണകള�ോ ഇല്ല.അതിനാൽ
മാർക്സിസം
ലെനിനിസം
സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് ചി
ന്തകളാൽ സായുധരായ ത�ൊഴി
ലാളിവർഗ്ഗ പാർട്ടി എല്ലാ രാജ്യ
ങ്ങളിലും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക
യും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക
എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അടിയ
ന്തര ആവശ്യകത.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈ
യുഗം ദർശിച്ച സമുന്നത മാർക്സി
സ്റ്റ് ദാർശനികനായ സഖാവ് ശി
ബ്ദാസ് ഘ�ോഷിനാൽ സ്ഥാപി
തമായ എസ് യുസിഐ (കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്)പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ
എന്ന നിലയിൽ നമ്മിൽ അർ
പ്പിതമായിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ഈ
പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്
ദൃഢീകരിക്കുകയും വിപുലീകരി
ക്കുകയും ചെയ്യുക, ഉന്നതമായ
വിപ്ലവാശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ വർഗ്ഗ ബഹുജന പ്രക്ഷോ
ഭങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തുക, അതി
ലൂടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ത�ൊഴി
ലാളിവർഗ്ഗത്തെയും പ്രച�ോദിപ്പി
ക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെ
യ്യുക എന്നതാണ്. നവംബർവി
പ്ലവത്തിന്റെ 103-ാം വാർഷിക
ത്തിന്റെ ആഹ്വാനവുമിതാണ്.
വിപ്ലവാഭിവാദനങ്ങള�ോടെ,
പ്രവാഷ് ഘ�ോഷ്
ജനറൽസെക്രട്ടറി,
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
പണിയെടുത്ത് പുതിയ സമൂഹ
ത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ പങ്കാളി
കളായി.
സാറിസ്റ്റ് റഷ്യയിൽ സമ്പന്ന
രുടെ ആർഭാടമായിരുന്നു സ്പ�ോർ
ട്സ്. എന്നാൽ സ�ോവിയറ്റ് യൂണി
യനിൽ കായിക സംസ്കാരം നി
ത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരു
ന്നു. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ, കൂട്ടുകൃഷി
ക്കളങ്ങളിൽ, യൂണിവേഴ്സ
 ി റ്റിക
ളിൽ, ഫാക്ടറികളിൽ ഒക്കെ ജിം
നേഷ്യങ്ങളും കായിക പരിശീല
നവുമുണ്ടായിരുന്നു. ആകെ 9 തവ
ണമാത്രമേ സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ
ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ.
അതിൽ 6 തവണയും സ�ോവിയ
റ്റ് യൂണിയൻ മെഡൽനിലയിൽ
ഒന്നാംസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.
സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ സ്വ
കാര്യ ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടായി
രുന്നില്ല. ശക്തമായ പ�ൊതുജനാ
ര�ോഗ്യസംവിധാനത്തിലൂടെ ല�ോ
കത്തിലെ ഏറ്റവും ആര�ോഗ്യമുള്ള
ജനതയായി സ�ോവിയറ്റ് യൂണി
(ശേഷം 10-ാം പേജില്)
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നവംബര് 2020

C-´y³ sd-bnÂsh Ip¯IIÄ¡v
ssIamdm-\pÅ KqVmtemN\sb sNdp¡pI
ക�ോവിഡ്-19 മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അത്യന്തം വേ

ദനാജനകമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പ�ോകുകയാണ്. ത�ൊഴിൽ
നഷ്ടം, വരുമാന നഷ്ടം, ഏറിവരുന്ന ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം സൃ
ഷ്ടിക്കുന്ന മാനസികാഘാതങ്ങള്, കുടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന ജീ
വിതപ്രശ്നങ്ങള് തുടങ്ങി നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ വിടാതെ പി
ന്തുടരുന്നു. അതിരൂക്ഷമായ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ, പാർലമന്റിനക
ത്തോ പുറത്തോ യാത�ൊരു വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കും ഇടം ക�ൊടുക്കാ
തെ റെയിൽവെ, വ്യവസായം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ സേവന മേഖലക
ളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണ്.
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ജ�ോഡി റൂട്ടുകളിലായി
151 ട്രെയിനുകൾ സ്വകാര്യമേഖ
ലയിൽ സർവീസ് നടത്തുമെന്നും
സ്വകാര്യമേഖല 30,000 ക�ോടി
രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നും 2020
ജൂലൈ 1 ന് റെയിൽവേ മന്ത്രാ
ലയം അറിയിച്ചു. ട്രെയിനും ല�ോ
ക്കോമ�ോട്ടീവുകളും അവർക്കിഷ്ട
മുള്ളിടത്തു നിന്നും വാങ്ങാൻ സ്വ
കാര്യ കമ്പനികളെ അനുവദിക്കും.
യാത്രാനിരക്കുകൾ നിക്ഷേപകർ
നിശ്ചയിക്കും, സർക്കാരിന�ോ റെ
യിൽവേയ്ക്കോ അതിൽ യാത�ൊരു
പങ്കുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഇതി
നെത്തുടർന്ന് ജൂലൈ 2 ന് റെ
യിൽവേ ബ�ോർഡ് 50 ശതമാനം
ഒഴിവുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും പുതിയ
തസ്തികകൾ മരവിപ്പിക്കാനും
സ�ോണൽആഫീസുകൾക്ക്കത്ത്
നൽകി.
2018 മുതൽ റെയിൽവേയ്ക്ക് സു
രക്ഷാ വിഭാഗത്തിൽ 72,274 ഉം
ഇതര വിഭാഗങ്ങളിൽ 68,366 ഉം
ഒഴിവുകളുണ്ട്. മ�ൊത്തം ഒഴിവുക
ളുടെ എണ്ണം പത്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർ
ട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരം 1,40,640 ആണ്.
ട്രെയിനുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും കാര്യ
ക്ഷമമായ ഓട്ടത്തിനും ആവശ്യ
മായ തസ്തികകൾ നികത്തുന്നതി
നുപകരം, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം
കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടു
ന്നു. 14 ലക്ഷം ജീവനക്കാരുള്ള
(9-ാം പേജില് നിന്ന്)

യൻ മാറി. നഴ്സ
 റികൾ മുതൽ
എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും യൂണി
വേഴ്സ
 ിറ്റികളിലും ഫാക്ടറികളി
ലും കൂട്ടുകൃഷിക്കളങ്ങളിലും എല്ലാ
സംവിധാനങ്ങള�ോടുംകൂടിയ ആശു
പത്രികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
സ�ോഷ്യലിസം സ്ത്രീകളുടെ സാ
മൂഹ്യ പദവി ഉയർത്തി. അസമത്വ
ത്തിന്റെ നേരിയ ലാഞ്ചനപ�ോലു
മില്ലാതെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ
സ്ത്രീപുരുഷ സമത്വം ഉറപ്പാക്കപ്പെ
ട്ടു. തുല്യജ�ോലിക്ക് തുല്യവേതനം
നടപ്പിലാക്കുന്ന ല�ോകത്തെആദ്യ
രാജ്യമായി സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ.
മാതൃശിശുപരിചരണം അന്യൂനമാ
യിരുന്നു. ഗർഭകാലംമുതൽ പ്രസ
വംവരെയും തുടർന്നും ചികിത്സമാ
ത്രമല്ല, കുഞ്ഞിന്റെയും അമ്മയുടെ
യും സമ്പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തവും
ഗവൺമെന്റിനായിരുന്നു. പ�ൊതു
പാചകശാലകൾ, ശിശുപരിചര

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ�ൊ
തുമേഖലാ സ്ഥാപനവും ത�ൊഴിൽ
ദാതാവുമായ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ
യെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള
മ�ോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതി
യുടെ ഭാഗമാണ് ഈ നടപടികൾ.
ബിപിസിഎൽ,ബിഎസ്എൻഎൽ
മുതലായ മഹാരത്ന, നവരത്ന
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പട്ടികയിൽ
ഉൾപ്പെടുന്നു.
160 വർഷത്തിലേറെ ചരിത്ര
മുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ല�ോ
കത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും തിര
ക്കേറിയതുമായ റെയിൽവേ ശൃം
ഖലയാണ്. ഇൻഡ്യൻ റെയിൽ
വേ ദിനംപ്രതി രാജ്യത്തുടനീളം
ശരാശരി 3 ക�ോടി യാത്രക്കാരെ
വഹിക്കുന്നതിന�ൊപ്പം 30 ലക്ഷം
ടൺ ചരക്കും കടത്തിക്കൊണ്ടു
പ�ോകുന്നു. 14 ലക്ഷം ജീവനക്കാ
രുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും
ല�ോകത്തെ എട്ടാമത്തെ ഏറ്റവും
വലുതുമായ ത�ൊഴിൽദാതാവാണ്
ഇൻഡ്യൻ റെയിൽവേ.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ
റെയിൽവേ

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ
1850 കളിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ
ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ
കമ്പനിയും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരും
റെയിൽവേ വികസിപ്പിക്കാൻ
ണകേന്ദ്രങ്ങൾ, പ�ൊതുഅലക്കുകേ
ന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ യഥേഷ്ടം
സ്ഥാപിച്ചുക�ൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ സ്വ
തന്ത്രരാക്കി. സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിക്കു
വാനും സാമൂഹ്യനിർമ്മാണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുമുള്ള
അവസരമ�ൊരുക്കി.
സ്റ്റേറ്റ് ഫാമുകളും കളക്ടീവ് ഫാ
മുകളും കാർഷികമേഖലയെ ശക്തി
പ്പെടുത്തി. പട്ടിണിയെ പടികടത്തി
എന്നുമാത്രമല്ല, 1939ൽ സ�ോവിയ
റ്റ് യൂണിയൻ ധാന്യോൽപ്പാദന
ത്തിൽ ല�ോകത്ത് ഒന്നാംസ്ഥാന
ത്തെത്തി. സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാ
ണത്തിന്റെ ആധാരശിലയായി
ശാസ്ത്രവും പ്രവർത്തിച്ചു. ശാസ്ത്രവും
വ്യവസായവത്ക്കരണവും, സിദ്ധാ
ന്തവും പ്രയ�ോഗവും ഒരുമിച്ചാണ്
മുന്നേറിയത്. ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടു
ത്തങ്ങളെല്ലാം ജനജീവിത്തിന്റെ
വ്യത്യസ്ത തുറകളിലെ ആവശ്യങ്ങ
ളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു.

ക്കാർക്ക് പുതിയ ത�ൊഴിലവസ
രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യ
സമര കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തു
ടനീളമുള്ള ജനങ്ങളെ ഒരു രാഷ്ട്ര
മായി ഒന്നിപ്പിക്കാൻ സഹായി
ക്കുന്നതിൽ റെയിൽവേ ഒരു പ്ര
ധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ദേശവ്യാപ
കമായ പ�ൊതു ഗതാഗത സംവി
ധാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഇന്ത്യൻ
സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ വികസ
നത്തിനും ഇത് ഫലത്തിൽ സഹാ
യിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര സാഹചര്യം

താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് പ്രധാ
നമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാ
ണ്. ഒന്ന് അസംസ്കൃ
 ത വസ്തു
ക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പരുത്തി രാ
ജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്ന് തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോകുന്നതിനും
മറ്റൊന്ന്
സൈനിക നീക്കത്തിന് വേണ്ടി
യുമായിരുന്നു. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ
ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ അഞ്ച് ശത
മാനം വാർഷിക വരുമാനം ഉറ
പ്പുനൽകുന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ, ബ്രി
ട്ടീഷ് സർക്കാർ സ്വകാര്യ നിക്ഷേ
പകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാരുടെ വ്യാ
പാരവും, ഉൽപാദനക്ഷമതയും
വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് അവരുടെ താൽപര്യം നിറ
വേറ്റുന്നതിനാണ് റെയിൽവേ പൂർ
ണ്ണമായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.
എന്നാൽ പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് രാ
ജകുമാരൻ സാമ്രാജ്യത്വ അഭിലാ
ഷങ്ങൾക്ക് അനുയ�ോജ്യമായ ഒരു
സർക്കാർ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റാൻ
തീരുമാനിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ സൗ
കര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെ
ലുത്തുകയും റെയിൽവേ കമ്പാർ
ട്ടുമെന്റുകളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യ
പ്രദമായ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏർപ്പെ
ടുത്തുകയും ചെയ്തു. റെയിൽവേ ദേ
ശസാൽക്കരിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ
മാനേജ്മെൻറിന�ൊപ്പം ഇന്ത്യ

സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ
നിന്ന് പ്രച�ോദനം ഉൾക്കൊണ്ടു
ക�ൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇൻ
ഡ്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ച
വത്സര പദ്ധതികൾ റെയിൽ വി
കസനത്തിന് വളരെയധികം
ഊന്നൽ നൽകി. ഈ വലിയ
ആസ്തിയും ദേശീയ ശൃംഖലകളും
പ�ൊതു ഖജനാവിനെ ശക്തിപ്പെ
ടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയെ ത്വരിതപ്പെ
ടുത്തി. സാധാരണക്കാരുടെ പ്ര
ധാന ഗതാഗത മാർഗ്ഗമായി റെ
യിൽവേ മാറി. റെയിൽവേയുടെ
പൂർണ ദേശസാൽക്കരണത്തിനും
ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ തുടക്കം കുറി
ച്ചു. 1951ൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാ
ജ്യങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മു
പ്പത്തിരണ്ട് ലൈനുകൾ ഉൾപ്പെ
ടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രത്യേക
റെയിൽവേ യൂണിറ്റുകളെ ഒര�ൊ
റ്റ യൂണിറ്റായി സംയ�ോജിപ്പിച്ചു,
ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ
എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
റെയിൽവേ ബ�ോർഡ് ഇന്ത്യൻ
റെയിൽവേയെ വടക്കൻ റെയിൽ
വേ, വടക്ക് കിഴക്കൻ റെയിൽവേ,
തെക്കൻ റെയിൽവേ, മധ്യ റെ
യിൽവേ, കിഴക്കൻ റെയിൽവേ,
പടിഞ്ഞാറൻ റെയിൽവേ എന്നി
ങ്ങനെ ആറ് മേഖലകളായി പുന
സംഘടിപ്പിച്ചു.
പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ പഞ്ച

കാർഷികരംഗത്തും വ്യാവസായിക
രംഗത്തും വമ്പിച്ച കുതിച്ചു ചാട്ടത്തി
ന് ഇത് ഇടവരുത്തി.'' ഈ നൂറ്റാ
ണ്ടിൽ സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ശാ
സ്ത്രത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ
പ�ോയകാലമ�ൊന്നാകെ ശാസ്ത്രത്തി
ന് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക്
ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ്'' ജെ.ഡി.
ബർണാൽ. അങ്ങനെ സാമൂഹ്യജീ
വിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളെ
യും ക�ോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട്
സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മുന്നേറി.
ദൗർഭാഗ്യവശാൽ സ�ോവിയറ്റ്
യൂണിയൻ തകർക്കപ്പെട്ടു. സാമ്പ
ത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും സാം
സ്കാരികമായും ഭൂമിശാസ്ത്ര പരമാ
യും ഛിന്നഭിന്നമാക്കപ്പെട്ടു. പുറമേ
നിന്നുള്ള ശക്തികൾക്ക് സ�ോവി
യറ്റ് യൂണിയനെ തകർക്കാനായി
ല്ല. ശൈശവദശയിൽ പതിനാല്
വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി
നിന്ന് സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയനെതി

രെ യുദ്ധം ചെയ്തു. പക്ഷേ പരാജയ
പ്പെടുത്താനായില്ല. രണ്ടാംല�ോക
മഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിയുടെ
യുദ്ധമികവിനെയും സഖ്യകക്ഷിക
ളുടെ വഞ്ചനാപരമായ നിലപാടുക
ളെയും സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അതി
ജീവിച്ചു.പക്ഷേഉള്ളിൽനിന്നുണ്ടായ
പിളർപ്പൻ നീക്കങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ
സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയന് അടിപത
റി. പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. മുത
ലാളിത്തം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.
മാനവസമൂഹത്തിന്റെമുന്നേറ്റത്തിന്റെ
പാതയിലെ ഏറ്റവും കനത്ത തി
രിച്ചടിയായി അത് പരിണമിച്ചു.
ഒരു കാലത്ത് സ�ോവിയറ്റ് യൂ
ണിയനിൽനിന്നും തുടച്ചുമാറ്റപ്പെ
ട്ടതും, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സന്ത
തികളും സന്തതസഹചാരികളുമായ
എല്ലാ ജീർണ്ണതകളും മുതലാളിത്ത
പുന:സ്ഥാപനത്തോടെ കുതിച്ചെ
ത്തി. സ�ോഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു
ള്ള തിരിച്ചുപ�ോക്ക് കനത്ത തിരി

വത്സര പദ്ധതികളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ
റെയിൽവേ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ
പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യൻ
റെയിൽവേയുടെ ആദ്യത്തെ പഞ്ച
വത്സര പദ്ധതി 1951 ഏപ്രിലിലാ
ണ് ആരംഭിച്ചത്. ആസ്തികളുടെ
പരിപാലനം , സ്വന്തമായി ഉൽ
പാദന യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു
ക�ൊണ്ട് റെയിൽവേ ഉപകരണ
ങ്ങളുടെ തദ്ദേശീയ വികസനം
എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി
ഊന്നൽ നൽകിയത്. യാത്രക്കാർ
ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ നൽ
കുക, ജീവനക്കാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട
ഭവന, ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പി
ലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ
പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം. ഈ
പദ്ധതിയുടെ അവസാനം റെയിൽ
വേ ജീവനക്കാർക്കായി 40,000
ക്വാർട്ടേഴ്സു
 കൾ നിർമ്മിച്ചു. ഇതു
കൂടാതെ 500 ല�ോക്കോമ�ോട്ടീവു
കൾ, 4350 ക�ോച്ചുകൾ, 41,200
വാഗണുകൾ എന്നിവയും നിർമ്മി
ച്ചു. 380 മൈൽ പുതിയ ലൈനു
കൾ സ്ഥാപിച്ചു. തുടർന്ന് ആറു
ദശകങ്ങളിലായി, പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതികളിലൂടെ, ജനങ്ങളുടെ
പണവും അധ്വാനവും ഉപയ�ോഗി
ച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വിശാ
ലമായ ഒരു റെയിൽ ശൃംഖല നിർ
മ്മിച്ചു. 2019 മാർച്ചിലെ കണക്ക
നുസരിച്ച് 68,155 കില�ോമീറ്റർ
ദൈർഘ്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽ
വേ ല�ോകത്തിലെ നാലാമത്തെ
ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ശൃം
ഖലയാണ്.
2019 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 844
ക�ോടി യാത്രക്കാരാണ് ഇന്ത്യൻ
റെയിൽവേയിൽ യാത്ര ചെയ്തത്.
ചരക്ക് ഗതാഗതമാകട്ടെ 123 ക�ോടി
ടൺ ആണ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം
7,321 സ്റ്റേഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളു
ന്ന ദീർഘദൂര, സബർബൻ റൂട്ടുക
(ശേഷം 11-ാം പേജില്)

ച്ചടിയായിരുന്നുവെന്ന് സ�ോവിയറ്റ്
യൂണിയന്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി
വിളിച്ചുപറയുന്നു.
ല�ോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽവച്ച്
ഏറ്റവും വലിയ അസമത്വത്തെയാ
ണ് മനുഷ്യസമൂഹം ഇന്ന് അഭിമു
ഖീകരിക്കുന്നത്. പട്ടിണിയും ര�ോഗ
വും ദുരിതങ്ങളും മനുഷ്യനെ കാർ
ന്നുതിന്നുകയാണ്. പെരുകുന്ന ദു
രിതങ്ങളും യാതനകളും യുദ്ധങ്ങളും
അശാന്തിയുമല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക്
സമ്മാനിക്കാൻമുതലാളിത്തത്തിന്റെ
കൈയിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല. ല�ോകം
മുഴുവൻ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന അശാ
ന്തിയായാണ് മുതലാളിത്ത സാമ്രാ
ജ്യത്വശക്തികളുടെ ദുര ഇന്ന് പ്ര
ത്യക്ഷ പ്പെട്ടുക�ൊ ണ്ടിരിക്കുന്നത്.
മുതലാളിത്തത്തിന് ഇനി മുന്നേ
റ്റമില്ല. വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന മനു
ഷ്യസമൂഹത്തിന് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ
പാത തീർച്ചയായും സ�ോഷ്യലി
സം തന്നെയാണ്.
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BtKm-f-h-Xv-¡c-Ww km-aq-ly-t£-a-ta-J-eI-sf
I-¨-h-S-h-Xv-¡-cn-¡p¶p
(10-ാം പേജില് നിന്ന്)

ളിൽ പ്രതിദിനം 13,523 പാസഞ്ചർ
ട്രെയിനുകൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ
ഓടിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം 9,146 ൽ
അധികം ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകൾ
ഐആർ ഓടിക്കുന്നു. 2019 മാർ
ച്ച് വരെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയു
ടെ റ�ോളിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ 289,185
ചരക്ക് വണ്ടികളും 74,003 പാസ
ഞ്ചർ ക�ോച്ചുകളും 12,147 ല�ോക്കോ
മ�ോട്ടീവുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ
റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥി വളരെ
വലുതാണ്. 2019 ലെ കണക്കനു
സരിച്ച് റെയിൽവേയുടെ കൈവശം
4.78 ലക്ഷം ഹെക്ടർ സ്ഥലമുണ്ട്
(റഫ. 1). ഇതിന്റെ ഗണ്യമായ ഒരു
ഭാഗം നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളി
ലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വിലയേറിയ
കണ്ണായ ഭൂമികളാണ്. 2005 ലെ
കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 6.5
ലക്ഷം സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുണ്ട്
(റഫ. 2). ഈ അടിസ്ഥാന സൗ
കര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, സബ്സി
ഡികളിലൂടെയും കുറഞ്ഞ ചെലവി
ലുള്ള ഗതാഗത സേവനങ്ങളിലൂടെ
യും, ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്ത വ്യവ
സ്ഥയെ, കുത്തകകളായി ഉയർ
ത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കു
കയായിരുന്നു.
റെയിൽവേ ഒരു പ്രത്യേക സ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനമായി വളർന്നി
രിക്കുന്നു. പ്രത്യേക റെയിൽവേ
ബജറ്റ ് 1925 ലാണ് ആരംഭിച്ചത്.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഈ രീതി തു
ടർന്നു, റെയിൽവേ ബജറ്റ് പ�ൊതു
ബജറ്റിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ
ക്ക് മുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടായി
രുന്നു. 2017 ലാണ് മ�ോദി സർക്കാർ
വളരെ നാളായി തുടർന്നു വന്ന ഈ
രീതി അവസാനിപ്പിക്കുകയും
റെയിൽ ബജറ്റിനെ പ�ൊതു ബജ
റ്റുമായി ലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്.
ഐആർഎസ് വാർഷിക റിപ്പോർ
ട്ട് 2018-19 (റഫർ 3) ൽ നൽകി
യിരിക്കുന്ന വരവ് ചെലവ് അനു
പാതത്തിൽ നിന്നും ന�ോക്കുമ്പോൾ
റെയിൽവേ എല്ലായ്പ്പോഴും ലാഭ
ത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചുക�ൊണ്ടി
രുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ വസ്തുത
പ�ൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെ
യ്ക്കാനും അതുവഴി സ്വകാര്യവൽ
ക്കരണത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതി
നായുമാണ് റെയിൽ ബജറ്റിനെ
പ�ൊതു ബജറ്റുമായി ലയിപ്പിച്ചത്.
റെയിൽവേയും പ�ൊതു ബജറ്റുക
ളും ലയിപ്പിച്ചതിനുശേഷം 2017-18
ൽ വരവ് ചെലവ് അനുപാതം ഏറ്റ
വും ഉയർന്ന 98.44% ആയിരുന്നു
(1 രൂപ നേടാൻ 98.44 പൈസ
ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതി
നർത്ഥം). ജനങ്ങളുടെ പണവും
അധ്വാനവും ഉപയ�ോഗിച്ച് നിർമ്മി
ച്ച ഈ വലിയ ആസ്ഥിയെയാണ്
മ�ോഡി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകൾ ആരം
ഭിക്കുന്നതിനുള്ള ജൂലൈ 1 ലെ
ഓർഡറിൽ റെയിൽവേ ബ�ോർഡ്
മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്ന ന്യായങ്ങൾ,
''അറ്റകുറ്റപ്പണികളും, യാത്രാ സമ
യവും കുറവുള്ള, ആധുനിക സാങ്കേ

തിക
വിദ്യയുപയ�ോഗിച്ചുള്ള
റ�ോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കുക,
ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പി
ക്കുക, മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷാ സൗക
ര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക, ല�ോക�ോ
ത്തര യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഏർ
പ്പെടുത്തുക, യാത്രാ ഗതാഗത മേ
ഖലയിലെ ഡിമാന്റ് വിതരണ
കമ്മി കുറയ്ക്കുക'' എന്നിവയാണ്.
ഒരു പ�ൊതു സംരംഭത്തെ സ്വകാ
ര്യവത്കരിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെ
ന്റുകൾ പിന്തുടരുന്ന പതിവ് തന്ത്രം
നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ
യും അഴിമതി നടപടികളെ പ്രോ
ത്സാഹിപ്പിക്കു ന്നതിലൂടെയും അത്
കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തതും ഒടുവിൽ
പാപ്പരാക്കുന്നതുമാണ്. നഷ്ടം ഉണ്ടാ
ക്കുന്നതായി മുദ്രകുത്തി സ്വകാര്യ
സംരംഭകർക്ക് കൈമാറുക. ''നാ
യയ്ക്ക് ചീത്തപ്പേര് നൽകി അതിനെ
ക�ൊല്ലുക'' എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് പ�ോ
ലെയാണ് ഇത്. റെയിൽവേയുടെ
കാര്യത്തിൽ അത്തരം വാദഗതി
കൾ പ�ൊള്ളയാണ്, കാരണം അത്
ഇപ്പോഴും ലാഭത്തിലാണ് ഓടുന്ന
ത് എന്നതുക�ൊണ്ടാണ്. ക�ോടിക്ക
ണക്കിന് സാധാരണക്കാർക്ക് താ
ങ്ങാവുന്ന യാത്രാമാർഗ്ഗമാണിത്.
അതിനാൽ മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച ന്യാ
യീകരണങ്ങൾ ''അറ്റകുറ്റപ്പണിക
ളും, യാത്രാ സമയവും കുറവുള്ള,
ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയു
പയ�ോഗിച്ചുള്ള റ�ോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക്
ഉപയ�ോഗിക്കുക... തുടങ്ങിയ ന്യാ
യീകരണങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒരു
നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി പ്രവർത്തി
ച്ചുക�ൊണ്ടി രിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ റെ
യിൽവേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആധുനി
കവൽക്കരണം നടത്താൻ അവർ
ക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ? നവീകരണം
നടപ്പാക്കുന്നതിന് റെയിൽവേയു
ടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തീരെപരി
ചയമാല്ലാത്ത ചെറുകിട ബിസിന
സുകാരെ ക്ഷണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് മുക
ളിൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവ
രിക്കാൻ കഴിയുമ�ോ? മെമ്മോറാ
ണ്ടം അനുസരിച്ച് 109 റൂട്ടുകളിലാ
യി 151 ട്രെയിനുകൾ ഇന്ത്യൻ റെ
യിൽവേയുടെ ഡ്രൈവർമാരും മറ്റു
സ്റ്റാഫും ചേർന്ന് ഓടിക്കും. ട്രാക്ക്
അറ്റകുറ്റപ്പണി, സിഗ്ന
 ലിംഗ്, സു
രക്ഷ, സ്റ്റേഷനുകൾ, മറ്റ് എല്ലാ
അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾഎന്നിവ
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഉത്ത
രവാദിത്തമായിരിക്കും. സ്വകാര്യ
നിക്ഷേപകന് ക�ോച്ചുകൾ സംഭ
രിച്ച് പരിപാലിക്കണം എന്ന ഒറ്റ
ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രം.. നിരക്കു
കൾ നിക്ഷേപകൻ നിശ്ചയിക്കും,
സർക്കാരിന�ോ റെയിൽവേയ്ക്കോ
അതിൽ യാത�ൊരു പങ്കുമില്ല. കരാർ
പ്രകാരം മ�ൊത്ത വരുമാനം റെ
യിൽവേയുമായി പങ്കിടും. ഇത്
ഏത് തരം നവീകരണമാണ്?
ട്രെയിൻയാത്രയ്ക്ക്ചിലവേറിവിമാന
നിരക്കിന�ൊപ്പം ഉയരും എന്നതാ
ണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏക ഫലം.
ജനങ്ങളെ ക�ൊള്ളയടിക്കുന്നതി
നായി പ്രീമിയം തത്കാൽ, സുവിധ

തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ റെയിൽ
വേ ഇതിനകം തന്നെ നടപ്പാക്കി
യിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്
വലിയ ത�ോതിൽ എല്ലാമേഖല
കളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും.
ക�ോച്ചുകൾ സ്വകാര്യ ഓപ്പറേ

ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാണ് - റെയിൽ
വേയെ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി
ഭരണാധികാരികൾക്ക് പ്രിയമുള്ള
മുതലാളിമാർക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ലാ
ഭമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൈമാറുക
മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

മുതലാളിത്ത-സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ സേവന
മേഖലകളില് കൈവച്ചുതുടങ്ങിയതിന്റെ ഭാഗ
മായാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം ജനങ്ങളു
ടെ അധ്വാനവും പണവും ഉപയ�ോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാ
പനമായ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കു
ന്നത്. രാജ്യത്തെ മറ്റ് പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപന
ങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപ�ോലെ, റെയിൽവേയും
ചുളുവിലക്ക് കുത്തകകള്ക്ക് കൈമാറുകയാണ്.
റ്ററുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും ട്രാക്ക്,
സിഗ്നലിംഗ് തുടങ്ങിയ അടി
സ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ റെയിൽ
വേയുടെ കീഴിലും ആകുമ്പോൾ
ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ ആശങ്കക
ളും ഉണ്ടാകുന്നു. അപകടമുണ്ടാ
യാൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദികൾ?
മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതു
പ�ോലെ ഈ ക്രമീകരണം സുര
ക്ഷയെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്തും?
ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിനു വേണ്ടി ഒരു
ലക്ഷം ക�ോടി ചെലവഴിക്കാൻ
സർക്കാർ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, ആധു
നികവൽക്കരണത്തിനും സുരക്ഷ
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഫണ്ടു
കളുടെ കുറവ് എവിടെയാണ്?
വീണ്ടും ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ�ോലു
ള്ള അസംബന്ധ പദ്ധതികളുടെ
ആവശ്യകത എന്താണ്? റെയിൽ
വേയെ തകർക്കുന്നതിനും സാമ്പ
ത്തികമായി ലാഭകരമല്ലാത്തതാ
ക്കുന്നതിനും ഇത്തരം ഉപയ�ോഗ
ശൂന്യമായ നിക്ഷേപം നടത്താൻ
റെയിൽവേ നിർബന്ധിതരാകുന്നു.

ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധി
പ്പിക്കുക എന്ന ച�ോദ്യത്തിലേക്കു
വന്നാൽ, 50 ശതമാനം ഒഴിവു
കൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും ചെലവ് കു
റയ്ക്കുന്നതിനായി പുതിയ തസ്തിക
കൾ മരവിപ്പിക്കാനും റെയിൽവേ
ബ�ോർഡ് സ�ോണുകൾക്ക് കത്ത്
നൽകിയതിന് ത�ൊട്ടുപിന്നാലെ
യാണ് റെയിൽവേ ഡയറക്ടർ ജന
റൽ(എച്ച്ആർ) ആനന്ദ് എസ്.
ഖതി റെയിൽവേ ത�ൊഴിലാളിക
ളെ വെട്ടിക്കുറക്കുകയല്ല മറിച്ച്
അവരുടെ എണ്ണം ശരിയാക്കുക
യാണ് എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തക
ര�ോട് പറഞ്ഞത്. ഇതിനെക്കുറി
ച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവ
ശ്യമില്ല; ഡയറക്ടർ ജനറൽ പറ
ഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സാമാന്യ
ബുദ്ധി ഉള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാ
ക്കാൻ കഴിയും. സന്ദേശം വളരെ
വ്യക്തമാണ്. രാജ്യത്തെ മറ്റ് പ�ൊ
തുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാ
ര്യത്തിലെന്നപ�ോലെ, രാജ്യത്തെ
ഏറ്റവും വലിയ ത�ൊഴിൽദാതാ

വായ പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥ
തയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ
യുടെ മേൽ സർക്കാർ ക�ോടാലി
വെയ്ക്കാൻ പ�ോകുന്നു.

റെയിൽവേ കുത്തകകൾക്ക്
കൈമാറാനുള്ള
ഗൂഢാല�ോചനയെ ചെറുക്കുക

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ആരംഭി
ച്ച സ്വകാര്യവൽക്കരണം, ഉദാര
വൽക്കരണം, ആഗ�ോളവൽക്കര
ണം തുടങ്ങിയ നയങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ
ക്ഷേമ മേഖലകളായ ആര�ോഗ്യ
പരിരക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസം, ഗതാഗതം
തുടങ്ങിയ പ�ൊതു മേഖലാസ്ഥാപ
നങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണം
ആരംഭിച്ചു. സമീപകാലത്ത് ഇത്
കൂടുതൽ ആക്രമണാത്മകമായി
മാറി. ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ കടു
ത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ലാഭ
ക്കൊതിയന്മാരായ മുതലാളിത്ത
-സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ സേവന
മേഖലകളെവലിയത�ോതിൽലക്ഷ്യ
മിടുന്നു. ഈ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാ
യാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ ക്കാലം
ജനങ്ങളുടെ അധ്വാനവും പണവും
ഉപയ�ോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിച്ച രാജ്യ
ത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ�ൊതുമേഖ
ലാ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ റെയിൽ
വേയെ ഈ ശക്തികൾ ലക്ഷ്യം
വയ്ക്കുന്നത്. ദേശീയതയുടെ ചാമ്പ്യ
ന്മാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന
ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നേ
താക്കൾ ഏതുനേരവും ഭാരത് മാതാ
കി ജയ് മുഴക്കുന്നു. എന്നാൽ ദേശീയ
സ്വത്തുക്കൾ ഓര�ോന്നായി പ്രാദേ
ശിക, വിദേശ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനി
കൾക്ക് വിൽക്കുന്നതിൽ യാത�ൊ
രു മനസ്താപവുമില്ല. വളരെ വൈകു
ന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭീകരമായ ശ്ര
മത്തെ ചെറുക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ
ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിയി ഉയരേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

]mk-©À Xoh-@n-IÄ \nÀ¯-em-¡p¶, tÌm¸p-IÄ
sh«n-¡p-d-bv¡p¶ sdbnÂth-bpsS \S-]-Sn-IÄ ]n³h-en-¡p-I
പാസ്സഞ്ചർ തീവണ്ടികൾ
നിർത്തലാക്കിയും 200 കില�ോ
മീറ്ററിലധികം യാത്രാദൈർഘ്യ
മുള്ള പാസഞ്ചർ തീവണ്ടികൾ
എക്സ്പ്രസ്സുകളാക്കി മാറ്റിയും മറ്റു
ള്ളവയുടെ സ്റ്റോപ്പുകൾ വൻത�ോ
തിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചും റെയിൽവേ
എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം യാ
ത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമാക്കുന്നതാണ്.
അസംഘടിത മേഖലയിലും മറ്റും
പണിയെടുക്കുന്ന താഴ്ന്ന വരുമാന
ക്കാരായ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള പതി
നായിരക്കണക്കിന് ത�ൊഴിലാ
ളികൾ തങ്ങളുടെ ത�ൊഴിലിടങ്ങ
ളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്രയ്ക്ക്
പാസഞ്ചർ തീവണ്ടികളെയാണ്
ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ത�ൊ
ഴിലാളികൾക്ക് റെയിൽവേയുടെ
പുതിയ തീരുമാനം വലിയ സാ
മ്പത്തികബാദ്ധ്യതയാണ് വരു
ത്തിവെയ്ക്കുന്നത്. റെയിൽവേയു
ടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണ പദ്ധ

സഖാവ് ഷൈല.കെ.ജ�ോൺ ധര്ണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

തികളുമായി മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്ന
കേന്ദ്രഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടി
കളുടെ ഭാഗമായിവേണം ഇതി
നെയും കാണാൻ. ഈ നടപടി
യ്ക്കെതിരെ എസ്.യു.സി.ഐ
(സി) ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭി
മുഖ്യത്തിൽ ക�ൊല്ലം റെയിൽവേ
സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർ
ച്ചും, ധർണ്ണയും നടന്നു. ജില്ലാ സെ
ക്രട്ടറി ഷൈല.കെ.ജ�ോൺ ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അം
ഗങ്ങളായ ബി.വിന�ോദ്, എസ്.

രാഘവൻ, പി.പി.പ്രശാന്ത്കുമാർ
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
കുണ്ടറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു
മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധയ�ോ
ഗം എസ്.യു.സി.ഐ(സി) ജില്ലാ
കമ്മിറ്റി അംഗം എസ്.രാധാകൃ
ഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുണ്ടറ
ല�ോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി
ബി.രാമചന്ദ്രന്റെ അദ്ധ്യക്ഷത
യിൽ ചേർന്ന യ�ോഗത്തിൽ രാ
ജേന്ദ്രൻ, വി.ലീല, ജയേന്ദ്രദാസ്
തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
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ക�ോടതി വിധികൾ നീതിശാസ്ത്രത്തെയും ധാര്മ്മിക

തയെയും ലംഘിക്കുന്നതായുള്ള കടുത്തവിമർശനങ്ങൾ
ഉയരുകയാണ്. 'അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം' സംബന്ധിച്ച
സമീപകാലത്തെ രണ്ട് വിധിന്യായങ്ങളെ കേന്ദ്രീക
രിച്ചാണ് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും
വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, ഒരു സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജി
ക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ
തിന്റെ പേരിൽ ക�ോടതിയലക്ഷ്യം ചുമത്തി മുതിർന്ന
അഭിഭാഷകനായ അഡ്വ. പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെ സുപ്രീം
ക�ോടതി ശിക്ഷിച്ചു. മറ്റൊന്ന്, പ്രശസ്ത ശിശുര�ോഗവി
ദഗ്ദ്ധനായ ഡ�ോ.കഫീൽ ഖാനെതിരെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം
യുപി സർക്കാർ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും കരുതൽ തടങ്ക
ലിൽനിന്ന് മ�ോചിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടുള്ള അലഹബാദ്
ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയാണ്.

ജുഡീഷ്യറിക്ക്

എതിരായ
ഈ വിമര്ശനങ്ങളും അഭിപ്രായ
ങ്ങളും രാജ്യം നേരിടാനിരിക്കുന്ന
ആപല്കരമായ ഭാവിയെക്കുറി
ച്ചുള്ള സൂചനകള് നല്കുന്നത�ോട�ൊ
പ്പംതന്നെ പാര്ലമെന്ററി ജനാധി
പത്യത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തെ
ക്കുറിച്ച് ച�ോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുക
യും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വളരെ തന്ത്ര
പ്രധാനമായപ്രശ്നമായതിനാലും,
നിലവിലുള്ള നീതിന്യായ വ്യവ
സ്ഥയിലൂടെ നീതി തേടുന്ന സാ
ധാരണ പൗരന്മാരെ സാരമായി
ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാ
ലും, ഈ വിഷയത്തില് വിവിധ
മാധ്യമങ്ങളില് വന്ന റിപ്പോര്ട്ടുക
ള് ഒന്നൊന്നായി ഞങ്ങള്ഇവിടെ
നിരത്തുകയാണ്. ജനാധിപത്യ
വിശ്വാസികളായ ഏവരും ഈ
വിഷയത്തെ ഗൗരവതരമായി
സമീപിക്കുമെന്നും നീതിന്യായ
സംവിധാനത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി
ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ
നടപടികള്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കു
മെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ക�ോടതിയലക്ഷ്യക്കേസില്
പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്
കുറ്റക്കാരനാണെന്ന വിധി

ജൂണില് ചെയ്ത രണ്ട് സ�ോഷ്യ
ല് മീഡിയ പ�ോസ്റ്റുകളുടെ പേരില്,
2020 ഓഗസ്റ്റ് 14ന് സുപ്രീം ക�ോടതി,
1971ലെ ക�ോടതിയലക്ഷ്യ നിയ
മപ്രകാരം പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് കുറ്റ
ക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
സുപ്രീം ക�ോടതിയുടെ അഭിപ്രാ
യത്തില് ഈ പ�ോസ്റ്റ് ''ഇന്ത്യന്
ജുഡീഷ്യറിയുടെ അടിത്തറയെ
അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.''(ഹ്യൂ
മന് റൈറ്റ്സ് വാച്ച്, ന്യൂ യ�ോര്ക്ക്,
19-08-20) ''30 വര്ഷം അഭിഭാ
ഷകനായി പ്രവര്ത്തിച്ച ഒരു വ്യ
ക്തിയില്നിന്നും നിന്ദ്യവും ദുരുദ്ദേ
ശപരവും ക�ോടതിയെ അപകീ
ര്ത്തിപ്പെടുത്താനുതകുന്നതുമായ
ഈവിധ ആര�ോപണങ്ങള് പ്രതീ
ക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷ

ണത്തില്, മേല്പ്പറഞ്ഞ ട്വീറ്റുകള്
ജുഡീഷ്യറിയുടെ പ്രവര്ത്തനത്തെ
സംബന്ധിച്ച പ�ൊതുതാല്പര്യം മു
ന്നിര്ത്തിയുള്ള വിമര്ശനമായി
കരുതാനാവില്ല'', സുപ്രീം ക�ോടതി
വിധിന്യായത്തില് പറഞ്ഞു.(ദ
ക്വിന്റ് 14-08-20)
ഒരു വശത്ത്, സ്വയം പ്രഖ്യാ
പിത'മഹാമനസ്കത''പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന
സുപ്രീംക�ോടതി, ഒരു രൂപ പിഴ
യടച്ച് ക�ോടതിയലക്ഷ്യക്കേസി
ല്നിന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെ ഒഴി
വാക്കുന്നു, മറുവശത്ത് അതിന്
ബദലായി, മൂന്ന് മാസം തടവും
മൂന്ന് വര്ഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന
തിന് വിലക്കും വിധിക്കുന്നു.
''പെരുമാറ്റ''ത്തിന്റെ പേരില്
അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ച ക�ോടതി,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം ''നി
ര്ബന്ധബുദ്ധിയും അഹംഭാവവും
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും നീതിനി
ര്വഹണ സമ്പ്രദായത്തില�ോ ശ്രേ
ഷ്ഠമായ ത�ൊഴിലിന്റെ രംഗത്തോ
യാത�ൊരു സ്ഥാനവുമില്ലാത്തതു
മാകുന്നു എന്നും താനുള്പ്പെടുന്ന
സ്ഥാപനത്തിന് വരുത്തിവെച്ച
ദ�ോഷത്തിന് ഒരു പശ്ചാത്താപ
വും കാണിക്കുന്നില്ല'' എന്ന അഭി
പ്രായം കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ
തീരുമാനം, ക�ോര്ട്ടലക്ഷ്യ നിയ
മത്തിന് നല്കിയ നിയമപരമായ
സംഭാവന വരും വര്ഷങ്ങളില്
പഠിക്കപ്പെടും എന്നത് തര്ക്കമറ്റ
താണ്. എന്നാല് അത് ക�ോടതി
ഉദ്ദേശിച്ച കാരണങ്ങളാല് ആയി
രിക്കില്ല. ''ആര�ോഗ്യകരമായ ഒരു
ജനാധിപത്യത്തിന് ഈ നിയമം
എത്രമാത്രം ഹാനികരമാണെന്ന്
വിവേകമുള്ള നിയമജ്ഞ സമൂഹം
ഒരു ദിവസം മനസ്സിലാക്കുമെന്നും
ഒടുവില് നിയമത്തെതന്നെ മാറ്റു
മെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.'' (ജസ്റ്റി
സ് എ.പി.ഷാ, റിട്ട. ചീഫ് ജസ്റ്റി
സ്, ദില്ലി, മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി,
മുന് ചെയര്പേഴ്സണ്, ല�ോ കമ്മീ
ഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദ ഹിന്ദു 0709-20)

''അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
ന്റെ കാര്യത്തില് ക�ോടതികള്
പ�ൊതുവെ കൂടുതല് അസ്വസ്ഥരാ
കുന്നു എന്നതാണ്, ഏറ്റവും അടു
ത്തകാലത്ത് നടന്ന പ്രശാന്ത്
ഭൂഷണ് കേസ് തെളിയിക്കുന്നത്.
രണ്ട് ട്വീറ്റുകളുടെ പേരിലുള്ള ക�ോ
ടതിയലക്ഷ്യക്കേസില്നിന്നും പ്ര
ശാന്ത് ഭൂഷണെ ഒരു രൂപ പിഴ
യടപ്പിച്ച് ക�ോടതി വിട്ടയച്ചു എന്നി
രിക്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരു
മാറ്റത്തെ വിമര്ശിക്കാതിരുന്നില്ല.
മുഴുവന് നടപടികളിലും ഒരു കാര്യം
വ്യക്തമായിരുന്നു. ക�ോടതി അസ
ഹിഷ്ണുതയിലാണ്ട ഒരു സ്ഥാപന
മായി മാറിയിരിക്കുന്നു.'' (2020
സെപ്റ്റംബര് 18ന് ജസ്റ്റിസ് എ.പി.
ഷാ നടത്തിയ ജസ്റ്റിസ് സുരേഷ്
മെമ്മോറിയല് പ്രഭാഷം, ദ വയര്
18-09-20). ''നാം ചിന്തിക്കുന്ന കാ
ര്യങ്ങള് സ്വതന്ത്രമായും സത്യസ
ന്ധമായും പറയാതിരിക്കുകയ�ോ
പര�ോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുകയ�ോ
ചെയ്യുകയാണെങ്കില്പ്പോലും ക�ോ
ടതിയുടെ താല്പര്യത്തിന് ഉതക
ണമെന്നില്ല'', അഭിഭാഷകന് സഞ്ജ
യ് ഹെഗ്ഡെ പറഞ്ഞു. (ക്വിന്റ്
14-08-20)
ഇന്ത്യയില്, ക�ോടതിയലക്ഷ്യ
നിയമപ്രകാരം ക�ോടതിയെ അധി
ക്ഷേപിക്കുന്നത് ആറുമാസം വരെ
തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന സിവില്,
ക്രിമിനല് കുറ്റങ്ങളാകാം. ക്രിമി
നല് അവഹേളനത്തെ വിശാല
മായി നിര്വചിച്ചിരിക്കുന്നത്
''ഏത�ൊരു ക�ോടതിയുടെയും അധി
കാരത്തെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തു
ന്നത�ോ, അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്താ
ന് പ്രേരകമാകുന്നത�ോ, കുറയ്ക്കു
ന്നത�ോ,കുറയ്ക്കാന്പ്രേരകമാകുന്നത�ോ
ആയ പ്രവൃത്തികള്; നീതി ന്യാ
യനടപടികള്ക്ക് ക�ോട്ടംതട്ടുന്ന
ത�ോ നീതി ന്യായനടപടികളില്
ഇടപെടുന്നത�ോ ഇടപെടാന് പ്രേ
രകമാകുന്നത�ോ ആയ പ്രവൃത്തി
കള്; നീതിനിര്വഹണത്തില്
ഇടപെടുന്നത�ോ, ഇടപെടാന് പ്രേ

രകമാകുന്നത�ോ, നീതിനിര്വഹ
ണത്തെ ഏതുവിധേനയും തടസ്സ
പ്പെടുത്തുന്നത�ോ, തടസ്സപ്പെടുത്താ
ന് പ്രേരകമാകുന്നത�ോ ആയ പ്ര
വൃത്തികള്'' എന്നാണ്. അഭിപ്രായ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലംഘനമാ
ണെന്ന് യുകെ ല�ോ കമ്മീഷന്
പറഞ്ഞതിനെത്തുടര്ന്ന് 2013 ല്
യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തില് ക�ോ
ടതിയെ ''അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്ത
ല്'' എന്ന കുറ്റം നിര്ത്തലാക്കി.
എന്നാല്, ഇന്ത്യയില് ജുഡീഷ്യ
റിക്കെതിരായ ഏത് വിമര്ശനവും
ക്രിമിനല് നടപടികള്ക്ക് വിധേ
യമാക്കാമെന്ന സൂചനയാണ് ഭൂ
ഷണെതിരായ വിധി. ഇന്ത്യയി
ലുടനീളം വ്യാപകമായി ഈ വിധി
അപലപിക്കപ്പെട്ടു.'' (ഹ്യൂമന് റൈ
റ്റ്സ് വാച്ച്, ന്യൂയ�ോര്ക്ക്, 19-0820)
ജുഡീഷ്യറിയെ വിമര്ശിക്കാ
ന് ആളുകള്ക്ക് അവകാശമുണ്ടോ,
അങ്ങനെയാണെങ്കില് ഈ അഭി
പ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏത് ഘട്ടത്തി
ലാണ് അപകീര്ത്തികരമായ ക്രി
മിനല് സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അധഃ
പതിക്കുന്നത് എന്ന ച�ോദ്യത്തെ
അധികരിച്ച് 2010 ല് ജസ്റ്റിസ്
വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്യര് എഴുതിയ ഒരു
ലേഖനത്തില് വിശദീകരിക്കുന്നു
ണ്ട്. ''എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെയും നിയ
മസഭയുടെയും ഭരണഘടനാലം
ഘനങ്ങളെ അസാധുവാക്കുവാന്
ജുഡീഷ്യറിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം.
എന്നാല്, ജുഡീഷ്യറിയെയും ന്യാ
യാധിപരെയും പ�ൊതു വിമര്ശന
ത്തിലൂടെ മാത്രമേ തിരുത്താനാകൂ.
അതിനാല് അപൂര്വമായ കേസു
കള്ക്ക് മാത്രമേ ക�ോടതിയലക്ഷ്യ
ത്തിന് അര്ഹതയുള്ളൂ. ജഡ്ജിമാ
രെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള
ഏറ്റവും മികച്ച ഉത്തരം ക്രൂരമായ
ക�ോടതിയലക്ഷ്യ ശിക്ഷയല്ല, മറി
ച്ച് മികച്ച കൃത്യനിര്വഹണമാണ്' ,
ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അഭിപ്രായം.(ദ വയര് 19-08-20)
'ജുഡീഷ്യല് പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ
സമീപനം' എന്ന വിഷയത്തെ
അധികരിച്ചുള്ള ഒരു സിമ്പോസി
യത്തില് സംസാരിക്കാന് ക്ഷണി
ച്ചപ്പോള് ജസ്റ്റിസ് അയ്യര് നടത്തിയ
നിരീക്ഷണങ്ങള് ഇങ്ങന�ൊയിരു
ന്നു: ''ഈ രാജ്യത്ത്, യേശുമാരെ
ക്രൂശിക്കുയും, ബറാബസുകളെ നല്ല
വരായി വാഴ്ത്തുകയുമാണ്. ഒരുപക്ഷേ
അതിന് നന്ദി പറയേണ്ടത് നീ
തിന്യായ വ്യവസ്ഥയ�ോടാണ്.
നമ്മുടെ മുഴുവന് ജുഡീഷ്യല് സമീ
പനവും പരിഷ്കൃത രീതികളില്നി
ന്നും സ്വതന്ത്രമാണ്. വളരെ വ്യ
ക്തമായി പറഞ്ഞാല് ഇന്ത്യന് ജു
ഡീഷ്യറി എന്ന ഒന്നില്ല.'' എന്നാ
ല് അയ്യരുടെ വിമര്ശനം ക്രിമിന
ല് അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തലിന്റെ
പരിധിയില് വരില്ല എന്നായിരുന്നു
ഹൈക്കോടതിയുടെ നിഗമനം.

''ഒരു ജനാധിപത്യ കാലഘട്ട
ത്തില് ഒരു സ്ഥാപനവും സത്യ
സന്ധമായ വിമര്ശനത്തിന് അതീ
തമായിരിക്കരുത്. ക�ോടതികളെ
ഇതില്നിന്ന് മാറ്റി നിറുത്താനാ
വില്ല. ക�ോടതികളുടെ പ്രവര്ത്ത
നത്തെക്കുറിച്ചും ജുഡീഷ്യല് സം
വിധാനത്തെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായ
പ്പെടുമ്പോള്, അപ്രിയവും മ�ോശ
വുമായ അഭിപ്രായങ്ങള്ക്കുള്ള
സാധ്യത മികവുറ്റ കൃത്യ നിര്വ
ഹണത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന പൂച്ചെ
ണ്ടുകള്ക്കുള്ള സാധ്യതപ�ോലെ
തന്നെയാണ്. ക�ോടതികള് അഭി
നന്ദനങ്ങളാല് ആഹ്ലാദിക്കുകയ�ോ
പ്രതികൂല വിമര്ശങ്ങളാല് പരി
ഭ്രാന്തരാകുകയ�ോചെയ്യരുത്.'(ലക്നൗ
വിലെ ഡ�ോ. റാം മന�ോഹര് ല�ോഹ്യ
നാഷണല്ല�ോയൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്മാരായ
പ്രിയ അനുരാഗിണി, അബ്ദുല്ല
നാസിര്, ദ വയര് 19-08-20).
അഭിഭാഷകന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷ
ണെതിരെ നടപടിയെടുത്തത് സു
പ്രീംക�ോടതിയുടെ അമിതപ്രതി
കരണമായിരുന്നു എന്ന് മുന് അറ്റോ
ര്ണി ജനറല് സ�ോളി സ�ൊറാബ്ജി
പറഞ്ഞു: ''ഓര�ോ പൗരനും തന്റെ
സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായത്തിനു
ള്ള അവകാശമുണ്ട്,പ്രശാന്ത് ഭൂ
ഷന്റെ ആര�ോപണങ്ങള് തീര്ത്തും
അസംബന്ധമാണെന്ന് കണ്ടെ
ത്തിയാല് മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ
ശിക്ഷിക്കാം. ഈ വിഷയത്തില്
സുപ്രീം ക�ോടതി നല്ല നിലവാരം
പുലര്ത്തിയതായി ഞാന് കരു
തുന്നില്ല... ആര്ക്കും തങ്ങള്ക്കെ
തിരെ സംസാരിക്കാന് കഴിയി
ല്ലെന്ന ധാരണയാണ് ക�ോടതിക്ക്.
വിമര്ശനത്തിന് അതീതമായ ദി
വ്യത്വമ�ൊന്നും നിങ്ങള്ക്കില്ല.''
(സ്ക്രോള്, 23-09-20)
''പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് മൂന്ന് മാസ
ത്തെ തടവ് ശിക്ഷയും മൂന്ന് വര്ഷം
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്കും
വിധിച്ചുക�ൊണ്ട് സുപ്രീം ക�ോടതി
അതിന്റെ ഇരുണ്ട അസഹിഷ്ണുത
നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു രൂപം പ്രദര്ശി
പ്പിച്ചു.''(ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയല്,
01-09-20)
ഓഗസ്റ്റ് 18 ച�ൊവ്വാഴ്ച, ബാര്
അസ�ോസിയേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ
യും ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി. അതില്
അവരും കേസിനെക്കുറിച്ച് അതി
ശയം പ്രകടിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ഇങ്ങ
നെ പ്രതികരിച്ചു. ''ക�ോടതി ഈ
വിധത്തില് ക�ോടതിയലക്ഷ്യ
നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് സ്ഥാപ
നത്തിന്റെ അന്തസ്സ് സംരക്ഷിക്കു
കയെന്ന പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ
ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനേക്കാള് കൂ
ടുതല് വഴിവയ്ക്കുന്നത് സ്വന്തം അധഃ
പതനത്തിനാണ്."(ദ ക്വിന്റ് 1808-20) ആക്ടിവിസ്റ്റും അഭിഭാഷ
കനുമായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് ക്രി
(ശേഷം 13-ാം പേജില്)

13

നവംബര് 2020

tImSXnsbbpw \ym-bm-[n-]-scbpw
s]m-Xp-hn-aÀ-i-\-¯n-eq-sS am-{X-ta Xn-cp-¯m-\mIp
(12-ാം പേജില് നിന്ന്)

മിനല് ക�ോടതിയലക്ഷ്യത്തിന്
കുറ്റക്കാരനാണെന്ന്, സുപ്രീംക�ോ
ടതി സ്വയം കേസെടുത്ത് നടത്തി
വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച തീരുമാനത്തെ,
ആഗസ്റ്റ് 14 വെള്ളിയാഴ്ച അഭിഭാ
ഷകരും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ദ്ധരും
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അപലപി
ച്ചു. ഇത് ''ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്'',
''നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് '',
''അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ
ഭാവി ഇരുളില്'', എന്നിങ്ങനെയാ
ണ് അവര് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.(ദ
ക്വിന്റ് 14-08-20)
മൂവായിരത്തിലധികം മുന്
ജഡ്ജിമാര്, വിരമിച്ച ബ്യൂറ�ോക്രാ
റ്റുകള്, പത്രപ്രവര്ത്തകര്, അഭി
ഭാഷകര് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് ഒപ്പി
ട്ട ഒരു പ്രസ്താവനയില് ഈ വി
ധിന്യായത്തെ ''ജുഡീഷ്യറിയെ
വിമര്ശിക്കുന്നവരെ ഭയചകിതരാ
ക്കുന്ന അമിതപ്രതികരണം'' എന്നാ
ണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
1,800 ലധികം അഭിഭാഷകര്
ഈ വിധിയെ വെല്ലുവിളിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ഒപ്പിട്ട ഒരു പ്രസ്താവനയില്,
പകര്ച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണങ്ങള്
നീക്കിയതിന് ശേഷം, തുറന്ന
ക�ോടതിയില് ക്രിമിനല് ക�ോട
തിയലക്ഷ്യ മാനദണ്ഡങ്ങള് അവ
ല�ോകനം ചെയ്യാന് ഒരു വലിയ
ബെഞ്ചിന് കഴിയുന്നതുവരെ വിധി
നടപ്പാക്കരുതെന്ന് സുപ്രീംക�ോട
തിയ�ോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.(ഹ്യൂമന്
റൈറ്റ്സ് വാച്ച്, ന്യൂയ�ോര്ക്ക്, 1908-20)
ല�ോ ഏഷ്യ(ല�ോ അസ�ോസി
യേഷന് ഫ�ോര് ഏഷ്യ-പസഫി
ക്) ഓഗസ്റ്റ് 18 ച�ൊവ്വാഴ്ച പുറപ്പെ
ടുവിച്ച പ്രസ്താവനയില്, സുപ്രീം
ക�ോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെക്കു
റിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രത്യേ
കിച്ചും, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തില്
അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, ആവി
ഷ്ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ ആശ
യങ്ങള�ോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിയ
മബാദ്ധ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ന�ോ
ക്കുമ്പോള് ഇത് വളരെ പ്രധാന
പ്പെട്ടതാണ്.''(ദ ക്വിന്റ്, 18-08-20)
''ഇന്ത്യ കക്ഷിയായിട്ടുള്ള, പൗരാ
വകാശങ്ങള്ക്കും രാഷ്ട്രീയാവകാ
ശങ്ങള്ക്കുമായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര
ഉടമ്പടി, ഉറപ്പുനല്കുന്ന അഭിപ്രായ
സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധ
മാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ജൂറിസ്റ്റ്
കമ്മീഷന്(ഐസിജെ)പറഞ്ഞു.''(ദി
ഹിന്ദു,01-09-20)ജുഡീഷ്യറിക്കെതി
രായ ഏത് വിമര്ശനവും ക്രിമിന
ല് നടപടികള്ക്ക് വിധേയമാകു
മെന്ന് ഭൂഷണെതിരായ അപകീ
ര്ത്തി വിധി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഡ�ോ.കഫീല് ഖാന്
അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി
ജാമ്യം അനുവദിച്ചു

ഡ�ോ. കഫീല് ഖാനെ മ�ോചി
പ്പിക്കാന് ഉത്തരവിട്ടപ്പോള്, ചീഫ്
ജസ്റ്റിസ് ഗ�ോവിന്ദ് മാത്തൂറും ജസ്റ്റി

സ് സൗമിത്ര ദയാല് സിങ്ങും അട
ങ്ങുന്ന അലഹബാദ് ഹൈക്കോ
ടതിയുടെ ഡിവിഷന് ബെഞ്ച്
ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു: "തട
ങ്കലില് വയ്ക്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കു
ന്നതിനായി അലിഗഡ് മുസ്ലീം
സര്വകലാശാലയില് ഖാന് നട
ത്തിയ പ്രസംഗത്തില്നിന്ന് തി
രഞ്ഞുപെറുക്കിയെടുത്ത വരികളാ
ണ് അലിഗഡ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്
ഉദ്ധരിച്ചത്.'' (പ്രക�ോപനപരമായ
ദേശവിരുദ്ധ പ്രസംഗം നടത്തി
എന്ന കുറ്റം ഖാനെതിരായി ആര�ോ
പിച്ചത് അലിഗഡ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേ
റ്റാണ്) ജഡ്ജിമാര് ഇങ്ങനെ
എഴുതി, ''1980ലെ ദേശീയ സുര
ക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ഡ�ോ. കഫീല്
ഖാനെ തടങ്കലില് വയ്ക്കുകയ�ോ,
തടങ്കല് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോകുക
യ�ോ ചെയ്യുന്നത് നിയമത്തിന്റെ
മുന്നില് നിലനില്ക്കുന്നതല്ല എന്ന
നിഗമനത്തില് എത്തുന്നതിന്
ഞങ്ങള്ക്ക് യാത�ൊരു സംശയ
വുമില്ല.''
ലൈവ് ല�ോ ഇങ്ങനെ എഴുതി:
തടങ്കലില് വയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവ്
തെറ്റാണെന്ന നിഗമനത്തിലെ
ത്തിയ ക�ോടതി ഇത്രയുംകൂടി പറ
ഞ്ഞു, ''അലിഗഡ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേ
റ്റ് പാസാക്കിയതും, ഉത്തര്പ്രദേശ്
ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചതുമായ,
2020 ഫെബ്രുവരി 13 ലെ തടങ്ക
ലില് വയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് റദ്ദാ
ക്കിയിരിക്കുന്നു. ഡ�ോ.കഫീല്
ഖാന്റെ തടങ്കല് കാലാവധി നീ
ട്ടുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന്
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റിന്റെ കസ്റ്റ
ഡിയില്നിന്ന് തടവുകാരനായ
ഡ�ോ. കഫീല് ഖാനെ ഉടന് മ�ോ
ചിപ്പിക്കാന് ഹേബിയസ് ക�ോ
ര്പ്പസിന്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു
റിട്ട് ഇതിനാല് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.''
പ്രോസിക്യൂഷന് പറയുന്ന അഭി
പ്രായങ്ങളുടെ സന്ദര്ഭം വ്യക്തമാ
ക്കാനായി ഖാന് നടത്തിയ മുഴുവ
ന് പ്രസംഗവും വിധിന്യായത്തില്
ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ബെഞ്ച് കണ്ടെത്തി
യതനുസരിച്ച് ഖാന്റെ പ്രസംഗം
''വിദ്വേഷമ�ോ അക്രമമ�ോ പ്രോ
ത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്ര
മവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അലി
ഗഡ് നഗരത്തിന്റെ സമാധാന
ത്തിനും ശാന്തിക്കും ഇതില് ഒരി
ടത്തും ഭീഷണിയില്ല. ദേശീയ�ോ
ദ്ഗ്രഥനത്തിനുംജനങ്ങളുടെഐക്യ
ത്തിനും ഈ പ്രസംഗം ആഹ്വാനം
ചെയ്യുന്നു. പ്രസംഗം ഏല്ലാ തര
ത്തിലുള്ള അക്രമത്തെയും നിരാ
കരിക്കുന്നു. പ്രാസംഗികന് തീര്ച്ച
യായും സര്ക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ
എതിര്ക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങ
നെ ചെയ്യുമ്പോള് അദ്ദേഹം ചില
ഉദാഹരണങ്ങള് നല്കുന്നുണ്ട്,
പക്ഷേ തടങ്കലില് വയ്ക്കുന്നതിനാ
വശ്യമായ ഒന്നും തന്നെ എവിടെ
യും കാണുന്നില്ല. പ്രസംഗം ഏല്ലാ
തരത്തിലുള്ള അക്രമത്തെയും നി
രാകരിക്കുന്നു. പ്രസംഗത്തിന്റെ

യഥാര്ത്ഥ ഉദ്ദേശ്യത്തെ അവഗ
ണിച്ച് പ്രസംഗത്തില്നിന്നും തി
രഞ്ഞുപെറുക്കിയെടുത്ത വരികളും
പദാവലികളുമാണ് ജില്ലാ മജി
സ്ട്രേറ്റ് പരാമര്ശിക്കുന്നത്. അലി
ഗഡ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് എത്തിച്ചേ
ര്ന്ന നിഗമനത്തിലെത്താന് വി
വേകബുദ്ധിയുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി
ക്ക് സാധിക്കുമ�ോ എന്നാണ് ഞങ്ങ
ളുടെ ഉത്കണ്ഠ.''(ദ വയര്, 01-0920) ബഹുമാനപ്പെട്ട അലഹബാദ്
ഹൈക്കോടതിയുടെ വാദഗതിക
ള് അടിസ്ഥാനമാക്കിയത് നമ്മു
ടെ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള
പരമ്പരാഗത ധാരണയായ, സ്റ്റേ
റ്റിന്റെ പ്രവര്ത്തന പരിമിതി എന്ന

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഗവണ്മെ
ന്റിന്റെ സ്വേച്ഛാപരമായ പെരുമാ
റ്റം, ഏത് ഭരണഘടനാ സംവി
ധാനത്തിലും നിയമവാഴ്ചയിലും
ഭരണത്തെ സുഗമമായി നിലനി
ര്ത്തിക്കൊണ്ടു പ�ോകാന് പര്യാ
പ്തമല്ല.
ഇത് ഭരണഘടനയ്ക്കും നീതി
ന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വിരുദ്ധമാണ്.
ഒരു വ്യക്തിയെ തടങ്കലില് വയ്ക്ക
ണമെന്ന സംസ്ഥാന സര്ക്കാരി
ന്റെ കേവലമായ ഒരു ആഗ്രഹം
ക�ൊണ്ടു മാത്രം, ആര്ട്ടിക്കിള് 21
പ്രകാരം ഉറപ്പുനല്കുന്ന വ്യക്തിസ്വാ
തന്ത്ര്യത്തെ കവര്ന്നെടുക്കാന് സാ
ധിക്കില്ല. ' (രാഘവ് പാണ്ഡെ ഫസ്റ്റ്

"എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെയും നിയമസഭയുടെയും ഭരണ
ഘടനാലംഘനങ്ങളെ അസാധുവാക്കുവാന് ജു
ഡീഷ്യറിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാല്, ജുഡീഷ്യ
റിയെയും ന്യായാധിപരെയും പ�ൊതു വിമര്ശന
ത്തിലൂടെ മാത്രമേ തിരുത്താനാകൂ. അതിനാല്
അപൂര്വമായ കേസുകള്ക്ക് മാത്രമേ ക�ോടതി
യലക്ഷ്യത്തിന് അര്ഹതയുള്ളൂ. ജഡ്ജിമാരെ
അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഉത്ത
രം ക്രൂരമായ ക�ോടതിയലക്ഷ്യ ശിക്ഷയല്ല, മറിച്ച്
മികച്ച കൃത്യനിര്വഹണമാണ്'', ഇതായിരുന്നു
ജസ്റ്റിസ് വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്യരുടെ അഭിപ്രായം.
താണ്. ഇതിന്റെ അര്ത്ഥം, ഭര
ണഘടനാഅവകാശങ്ങള്സര്ക്കാ
രുകള്ക്ക് ലംഘിക്കാനാവില്ല
എന്നാണ്. ക�ോടതി വാദിച്ചു: ''സാ
ഹ�ോദര്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പി
ക്കുന്നതും അത�ോട�ൊപ്പംതന്നെ
ഓര�ോ വ്യക്തിയുടെയും അന്തസ്സും
രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖ
ണ്ഡതയും നിലനിര്ത്തുമെന്ന ഉറ
പ്പുള്ളതും ആയിരിക്കണം ഭരണ
സംവിധാനം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തി
ന്റെ ശക്തവും മൂല്യവത്തുമായ ഊടും
പാവും ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം
ഭാഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൗ
ലികാവകാശങ്ങളുടെ പിന്ബല
ത്തില് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കു
ന്നതാണ്. ഇതിലെ സുവര്ണ്ണ
നൂലാണ് ഈ അവകാശങ്ങള്.
ഈ നൂലിനെ കൂടുതല് ബലപ്പെ
ടുത്തുന്നത് ജീവന്റെ സംരക്ഷണ
വും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പാ
ക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആര്ട്ടി
ക്കിള് 21 ആകുന്നു.''(രാഘവ് പാ
ണ്ഡെ, ഫസ്റ്റ് പ�ോസ്റ്റ്, 03-09-20)
''ഖാന്റെ കേസില്, ഇന്ത്യന്
ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്
153 എ പ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹത്തി
നെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയത്. 2020
ഫെബ്രുവരി 10 ന് അലിഗഡിലെ
സിജെഎം ക�ോടതി അദ്ദേഹത്തി
ന് ജാമ്യം നല്കി. എന്നാല്, യുപി
സര്ക്കാര് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയ
ച്ചില്ല. ഫെബ്രുവരി 13 ന് പുറപ്പെ
ടുവിച്ച രണ്ടാമത്തെ റിലീസ് ഉത്ത
രവ് പാലിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല് താ
മസിയാതെ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും

പ�ോസ്റ്റ് 03-09-20)

രണ്ട് വിധികളെക്കുറിച്ചുള്ള
അഭിപ്രായങ്ങളും
വിമര്ശനങ്ങളും

ത�ൊഴിലാളികളും പാര്ലമെ
ന്ററി ജനാധിപത്യവും എന്ന വി
ഷയത്തെ അധികരിച്ച് ഇന്ഡ്യന്
ഭരണഘടനയൂടെ ശില്പി ആയ
ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്ക
റിന്റെ ഒരു പ്രസംഗം വ്യക്തമാക്കു
ന്നത്, വലിയ അധികാരത്തോ
ട�ൊപ്പം ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം
കൂടിയുണ്ട് എന്നാണ്. ഇന്ത്യന്
ഭരണഘടന സുപ്രീം ക�ോടതിയു
ടെമേല് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്ത
ങ്ങളാണ് ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു: ''ഒരു പാ
ര്ലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തില്
ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം പ്രകടിപ്പിക്കാന്
നിയമനിര്മ്മാണസഭയുണ്ട്. അതു
കൂടാതെ, നിയമസഭയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെ
ട്ടുക�ൊണ്ട്, നിയമസഭയെ അനു
സരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കാന് ബാദ്ധ്യ
സ്ഥമായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട്. നി
യമസഭയ്ക്ക് മുകളിലായി, ഇവയെ
രണ്ടും നിയന്ത്രിക്കാനും നിശ്ചിത
പരിധിക്കുള്ളില് നിര്ത്താനും ജു
ഡീഷ്യറിയുണ്ട്." "നീതി എന്നത്
സദാചാരങ്ങളുടെ അടച്ചിട്ട ഒരു
കലവറയായി കാണാന് കഴിയി
ല്ല. എന്നാല്, രാജ്യത്ത് നീതി നട
പ്പാക്കാന് ചുമതലയുള്ള പരമ�ോ
ന്നത സ്ഥാപനം അതാര്യവും, കെ
ട്ടിയടച്ചതുമായ അവസ്ഥയിലേ
ക്കെത്തിയിരിക്കുന്നു.''(ദി വയര്

19-08-20) ''ഭരണഘടനയുടെ
ആര്ട്ടിക്കിള് 19(1)(എ) പ്രകാരം
ഓര�ോ ഇന്ത്യന് പൗരന്റെയും മൗ
ലികാവകാശമാണ് അഭിപ്രായ
സ്വാതന്ത്ര്യം. എന്നാല് ഇത് ആര്ട്ടി
ക്കിള് 19(2) അനുസരിച്ച് ന്യായ
മായ നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്ക് വിധേ
യവുമാണ്. സി.കെ.പാണ്ഡേ vs
ഒ.പി.ഗുപ്ത (1971) കേസില്, നില
വിലുള്ള ക്രിമിനല് ക�ോര്ട്ടലക്ഷ്യ
നിയമം ഈ പറഞ്ഞ നിയന്ത്രണ
ത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായി സുപ്രീം
ക�ോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഈ നിയമത്തെ ഭയന്ന് ആര്ക്കും
ക�ോടതിയ�ോടുള്ള അമര്ഷം പ്ര
കടിപ്പിക്കാന് കഴിയില്ല എന്ന്
അതിനര്ത്ഥമില്ല. 1971ലെ ക�ോ
ര്ട്ടലക്ഷ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷ
ന് 2(സി) ക്രിമിനല് അവഹേള
നത്തെ നിര്വചിക്കുന്നത് ഈ
വിധത്തിലാണ്: ഏതെങ്കിലും ക�ോ
ടതിയുടെ അധികാരത്തെ അപ
കീര്ത്തിപ്പെ ടു ത്തു ന്ന ത � ോ
കുറയ്ക്കുന്നത�ോ ആയ ഏതെങ്കിലും
വിഷയത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം,
അല്ലെങ്കില് മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവൃ
ത്തി; നീതിന്യായനടപടികള്ക്ക്
ക�ോട്ടം തട്ടുന്നത�ോ നടപടികളി
ല് ഇടപെടുന്നത�ോ ആയ പ്രവൃ
ത്തികള്; നീതിനിര്വഹണത്തെ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികള്
എന്നിങ്ങനെയാണ്.
ഇതിനര്ത്ഥം ഒരാള്ക്ക് ഒരി
ക്കലും ജുഡീഷ്യറിയെ വിമര്ശി
ക്കാന് കഴിയില്ല എന്നാണ�ോ?
അല്ല. ഇന്ത്യന് ക�ോടതികളുടെ
പ്രവര്ത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നിയമാ
നുസൃതമായി പറയാന് നിങ്ങളെ
അനുവദിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന
താണ് ഈ പ്രത്യേക വകുപ്പിന്റെ
അടിസ്ഥാനം. അതായത്, വിമ
ര്ശനവും അവഹേളനവും തമ്മി
ലുള്ള വേര്തിരിവ് വളരെ നേര്ത്ത
താണ്. ഒരു ജഡ്ജിയുടെ പ്രവ
ര്ത്തിക്കെതിരെ അഭിപ്രായം പറ
ഞ്ഞാല്, അഭിപ്രായം ന്യായമാ
ണ�ോഅല്ലെങ്കില്ദുരുദ്ദേശപരമാണ�ോ
എന്ന്കാണേണ്ടതുണ്ടെന്ന്സുപ്രീം
ക�ോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു
വ്യക്തിയെന്ന നിലയില് ജഡ്ജി
ക്കെതിരെ അഭിപ്രായം പറയുക
യാണെങ്കില്, ആ അഭിപ്രായം
ജഡ്ജിയുടെകൃത്യനിര്വഹണത്തെ
ബാധിക്കുമ�ോ
അതല്ലെങ്കില്
കേവലം അപകീര്ത്തിയുടെയ�ോ
മാനനഷ്ടത്തിന്റെയ�ോ സ്വഭാവ
ത്തിലാണ�ോ എന്ന് ക�ോടതി പരി
ഗണിക്കും. പ്രസ്താവന ന്യായമാ
ണ�ോ ആത്മാര്ത്ഥമായതാണ�ോ
അപകീര്ത്തികരമാണ�ോ അവ
ഹേളനമാണ�ോ എന്ന് ക�ോടതി
തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു
ജഡ്ജിക്കെതിരായ പരാമര്ശം
വ്യക്തിപരം മാത്രവും, ജുഡീഷ്യ
ല് കൃത്യനിര്വഹണത്തിന് എതി
രല്ലാതിരിക്കുകയൂം ചെയ്താല് അത്
ക്രിമിനല് അവഹേളനമാകില്ല.
(ശേഷം 14-ാം പേജില്)

14

നവംബര് 2020

PUv-Pn-amsc hnaÀ-i-n¡p-¶-Xn\p-Å a-dp]-Sn
tIm-S-Xn-be-£y in-£bÃ, an-I-¨ Ir-Xy-\nÀ-Æ-l-W-amWv
(13-ാം പേജില് നിന്ന്)

വ്യക്തികള് എന്ന നിലയില്
വിമര്ശിക്കപ്പെടുന്ന പ്രസ്താവന
കളില്നിന്ന് ജഡ്ജിമാര്ക്ക് സം
രക്ഷണം നല്കാന് ക്രിമിനല് ക�ോ
ടതിയലക്ഷ്യ നിയമം ലക്ഷ്യം വെ
യ്ക്കുന്നില്ല. എന്നാല് ഈ തരത്തി
ലുള്ള പ്രസ്താവനകള് വ്യക്തികളെ
മാനനഷ്ടത്തിന്ബാധ്യസ്ഥരാക്കും.
ജുഡീഷ്യറിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ�ൊ
തുധാരണ നിയമവാഴ്ചയില് ഒരു
പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്ന
തിനാല് നീതിനിര്വഹണത്തെ
യും ക�ോടതികളുടെ പ്രവര്ത്തന
ത്തെയൂം ബാധിക്കുന്ന പ്രസ്താവന
കള് ക്രിമിനല് അവഹേളനത്തി
ന് തുല്യമാണ്. ഒരു ജഡ്ജിയുടെ
ഔദ്യോഗിക പദവിയെ ലക്ഷ്യം
വെച്ചുള്ള വിമര്ശനം, ജുഡീഷ്യ
റിയെ മ�ൊത്തത്തില് അപലപി
ക്കുന്നതാകയാല്, അത് ന്യായ
മായ വിമര്ശനമല്ലെങ്കില്, ക�ോ
ടതിയലക്ഷ്യം ആ വ്യക്തിയുടെ
മേല് ആര�ോപിക്കപ്പെടാം. (ദ
ഹിന്ദു, 19-08-20)

എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ധിക്കാരപരമായ
പ്രവര്ത്തനരീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള
ആര�ോപണങ്ങളും നീതിന്യായ
വ്യവസ്ഥയുടെ തകര്ച്ചയും

"ജനാധിപത്യത്തില്, ഭരണ
കൂടത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ
മൂന്ന് തൂണുകളാണ് നിയമസഭയും
എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയും.
വ്യക്തമായി നിര്വചിക്കപ്പെട്ട
അതിരുകള് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ
മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്ന
ത് തടയുന്നു. ജനാധിപത്യത്തി
ന്റെയും ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവ
കാശങ്ങളുടെയും രക്ഷാധികാരി
യാണ് ജുഡീഷ്യറി. ധീരതയ�ോ
ടെയും സ്വതന്ത്രമായും പ്രവര്ത്തി
ക്കും എന്ന് ഓര�ോ ജഡ്ജിയും
സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതാണ്.
ജഡ്ജി ഒരിക്കലും ഒരു സമ്മര്ദ്ദ
ത്തിനും വഴങ്ങരുത്. മാധ്യമങ്ങ
ളിലൂടെ ജഡ്ജിമാരില് എത്തുന്ന
പ�ൊതുജനാഭിപ്രായം അവരെ പ്ര
വര്ത്തിക്കാന് നിര്ബന്ധിക്കുക
യ�ോ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതില്നിന്ന്
പിന്തിരിപ്പിക്കുകയ�ോ ചെയ്യരുത്.
അറിയാതെ സ്വന്തം ചുമലില്
മറ്റൊരാളുടെ ത�ോക്കുവെച്ച് വെടി
വയ്ക്കാനുള്ള അവസരം ക�ൊടുക്കു
ന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന് ജുഡീ
ഷ്യറി അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്ക
ണം."(ജസ്റ്റിസ് ആര്.സി.ലഹ�ോതി,
മുന് സിജെഐ, ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്ര
സ്, 02-06-20).
''സര്ക്കാരിന്റെയും ജുഡീഷ്യ
റിയുടെയും ഇടയിലുള്ള അധികാ
രപരിധി സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തത
കാരണം, ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്ക്ക്
മ�ോശമായ രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ
ലഭിക്കുകയും സംശയങ്ങള്ക്ക്
ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.''(ഡെ
യ്ലി ഒ 25-03-20) ''സമാധാന
പരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവര്,
പത്രപ്രവര്ത്തകര്,മനുഷ്യാവകാശ

പ്രവര്ത്തകര്, വിദ്യാഭ്യാസവിച
ക്ഷണര്, വിദ്യാര്ത്ഥികള് എന്നി
വര്ക്കെതിരെ അടുത്ത കാലത്താ
യി ഇന്ത്യന് അധികാരികള് തീ
വ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമം, രാജ്യദ്രേ
ാഹ നിയമം, ക്രിമിനല് മാനന
ഷ്ടം എന്നിവ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ക്രി
മിനല് നിയമങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ച
ത�ോതില് ഉപയ�ോഗിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ
പ്രേരിതമായ
കേസുകളില്
അനേകം ആളുകളെ സ്വേച്ഛാപ
രമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രേ
ാസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ജയിലില
ടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.'' (ഹ്യൂമന്
റൈറ്റ്സ് വാച്ച്, ന്യൂയ�ോര്ക്ക്, 1908-20) ''ദില്ലി കലാപത്തിന് മു
ന്നോടിയായി ബിജെപി നേതാ
ക്കള് നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രസം
ഗങ്ങള് പരിഗണിച്ച സുപ്രീംക�ോ

ഈ വിധേന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ
ട്ട സ്വേച്ഛാധിപതികള് സ്ഥാപന
ങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നു.
അവര് മാധ്യമങ്ങളെയും സ്വകാ
ര്യമേഖലയെയും നിശബ്ദരാക്കു
ക്കുന്നു, ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളി
കളുടെ താല്പര്യങ്ങള്ക്കുപരിയായി
സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങള്ക്കനുസൃത
മായി നിയമങ്ങള് പ�ൊളിച്ചെഴു
തുന്നു.''(2020 സെപ്റ്റംബര്18ന്
ജസ്റ്റിസ് എ.പി.ഷാ നടത്തിയ
ജസ്റ്റിസ് സുരേഷ് മെമ്മോറിയല്
പ്രഭാഷണം, ദ വയര് 18-09-20)
'നിരവധി ക�ോളമിസ്റ്റുകള്, പ്ര
മുഖ പണ്ഡിതര്, നിയമജ്ഞര്
എന്നിവര് സുപ്രീംക�ോടതിയുടെ
അവകാശാധിഷ്ഠിത ക�ോടതി എന്ന
രീതിയില്നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ക�ോടതി എന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള

''സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവര്, പത്ര
പ്രവര്ത്തകര്, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്ത്തകര്,
അക്കഡമിക്കുകള്, വിദ്യാര്ത്ഥികള് എന്നിവ
ര്ക്കെതിരെ അടുത്ത കാലത്തായി ഇന്ത്യന് അധി
കാരികള് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമം, രാജ്യദ്രേ
ാഹ നിയമം, ക്രിമിനല് മാനനഷ്ടം എന്നിവ ഉള്പ്പെ
ടെയുള്ളക്രിമിനല്നിയമങ്ങള്വര്ദ്ധിച്ചത�ോതില്
ഉപയ�ോഗിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ കേസുകളി
ല് അനേകം ആളുകളെ സ്വേച്ഛാപരമായി അറ
സ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ജയി
ലിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.'' (ഹ്യൂമന് റൈറ്റ്സ്
വാച്ച്, ന്യൂയ�ോര്ക്ക്, 19-08-20)
ടതി, സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മര്ദ്ദം
അനുഭവിക്കുന്നതായും സമ്മര്ദ്ദം
കൈകാര്യം ചെയ്യാന് കഴിയുന്നി
 ി ഒ
ല്ലെന്നും പറഞ്ഞു.''(ഡെയ്ല
25-03-20)
സ്റ്റീവന് ലെവിറ്റ്സ്കി, ഡാനി
യല് സിബ്ലാട്ട് എന്നിവര് എഴുതിയ
'എങ്ങനെയാണ് ഡെമ�ോക്രസി
കള് മരിക്കുന്നത്' എന്ന പുസ്തക
ത്തില്, "ജനാധിപത്യ ഭരണകൂട
ങ്ങളുടെ തകര്ച്ചകള്ക്ക് കാരണം
ജനറലുകളും സൈനികരും അല്ല,
മറിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്ക്കാ
രുകളാണ്'' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി
യിരിക്കുന്നു. ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള
''തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാക്കള്
ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ
അട്ടിമറിച്ചു'' എന്നതിന്റെ നിരവ
ധി ഉദാഹരണങ്ങള് അവര് നിര
ത്തുന്നു. ഭരണഘടന അനുശാസി
ക്കുന്ന ബാലറ്റ് ബ�ോക്സിന്റെയും
നിയമസഭയുടെയും ജുഡീഷ്യറി
യുടെയും അംഗീകാരത്തോടെയാ
ണ് ഈ അട്ടിമറി നടത്തുന്നത്.
ഉടനീളം, ജനാധിപത്യ സംവിധാ
നങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുവെന്ന
ഉറപ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനി
ര്ത്തുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളില്
ശക്തരായി ഉയര്ന്നുവരുന്ന നേ
താക്കളെ ലെവിറ്റ്സ്കിയും സിബ്ലാ
റ്റും 'തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വേച്ഛാ
ധിപതികള്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

വ്യതിചലനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്. തീര്ച്ചയായും, അത്തരമ�ൊ
രു ക�ോടതിയും, രാഷ്ട്രീയമായി
തന്ത്രപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്
കൈകാര്യം ചെയ്യാന് എപ്പോഴും
തയ്യാറായിരിക്കുന്നതും, എക്സിക്യൂ
ട്ടീവിന് അനുകൂലമായ തീരുമാന
ങ്ങളെടുക്കും എന്ന വിശ്വാസം
അര്പ്പിക്കാന് കഴിയുന്നതുമായ
ഒരു ന്യായാധിപനും ഉണ്ടെങ്കില്
അത് എളുപ്പമായി. ക�ോടതിക്കു
ള്ളില്നിന്നുതന്നെ ആര�ോപണ
ങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉയര്ന്നിട്ടു
ണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ
കാലത്ത്, ക�ോടതിയില് ജ�ോലി
നിര്ണ്ണയിക്കുന്നത് ' റിമ�ോട്ട് കണ്ട്രേ
ാള്'' വഴിയാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കു
ര്യന് ജ�ോസഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടി
ട്ടുണ്ട്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ മറ്റ് ശാ
ഖകളുടെമേല്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു
സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യറിയുടെമേല്
നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കാന്
ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രബലമായ
എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഇത് വളരെ എളു
പ്പമാണ്. സുപ്രീംക�ോടതിയെ ഗവ
ണ്മെന്റനുകൂല ന്യായാധിപന്മാരെ
ക്കൊണ്ട് നിറക്കേണ്ട ആവശ്യമി
ല്ല. ഒരുപ�ോലെ ചിന്തിക്കൂന്ന 30
ന്യായാധിപന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്ന
ത് വളരെ പ്രയാസമേറിയത�ോ
അസാധ്യമായത�ോ ആകുന്നു. ക�ോ
ടതിയില് ചില ''അനുകൂല'' സാ

ഹചര്യങ്ങള് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
മാത്രമാണ് വേണ്ടത്: ഈ സാഹ
ചര്യങ്ങളില് ഉള്പ്പെടുന്നതാണ്,
നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുള്ള ഒരു സി
ജെഐയും ''വിശ്വസനീയരായ''
ബെഞ്ചിലെ മറ്റ് ചില ജഡ്ജിമാ
രും. ഇന്ത്യയില് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ബ്രാഞ്ചില്നിന്നും, ഇടയ്ക്കിടെ നി
യമസഭയില്നിന്നും സ്വതന്ത്ര ജു
ഡീഷ്യറിക്കെതിരെ ഭീഷണി ഉയ
ര്ന്നുവരുന്നതായി പ്രവണത കാ
ണുന്നുണ്ട്. ജുഡീഷ്യറിയിലെ വ്യ
ക്തികള് മറ്റ് ശാഖകള്ക്ക് വഴങ്ങു
മ്പോള്, അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്ത
മായ ഒരു കഥയാണ്. തീര്ച്ചയാ
യും സുപ്രീംക�ോടതിയിലെ ജഡ്ജി
മാര്ക്ക് ഒത്തുകൂടാനും സ്വന്തം നി
ലനില്പ്പ് സുപ്രീംക�ോടതിയുടെ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുകളിലാണ�ോ,
ജുഡീഷ്യറിയെ ബാഹ്യമായ സ്വാ
ധീനത്തില്നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാ
ന് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ,
ശക്തമായ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെതി
രെ ഉറച്ചുനില്ക്കണമ�ോ എന്നിങ്ങ
നെയുള്ള വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഗൗ
രവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതിനും
പറ്റിയ ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമ
യമാണിത്. (ജസ്റ്റിസ് എ.പി.ഷാ,
ദ ഹിന്ദു 07-09-20)
'ഇപ്പോള്, ക�ോടതി പതിറ്റാ
ണ്ടുകളുടെ സ്വന്തം ചരിത്രത്തി
ല്നിന്ന് പിന്തിരിയുകയാണെന്ന്
ത�ോന്നുന്നു. പകരം, ഒരു മടിയുമി
ല്ലാതെ, ഒരു ച�ോദ്യവും ച�ോദിക്കാ
തെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടു
കള�ോട് യ�ോജിച്ചു പ�ോകുന്നു. ഇത്
വ്യക്തമാക്കുന്ന സമീപകാലത്തെ
രണ്ട് കേസുകളാണ് ശബരിമല,
അയ�ോദ്ധ്യ എന്നിവ. എന്നാല്
കുടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളികളുടെ
കേസില്, സാഹചര്യത്തിന്റെ ഏറ്റ
വും മികച്ച വിധികര്ത്താവാണ്
സര്ക്കാര് എന്ന നിര്ഭാഗ്യകരമായ
അനുമാനത്തിലുമെത്തി.
പകരം, ഈ സമയത്ത്, കുടി
യേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെ അവ
കാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ച�ോദ്യങ്ങള്
ച�ോദിച്ചുക�ൊണ്ട് യുക്തിയുടെയും
ധീരതയുടെയും അനുകമ്പയുടെയും
തുരുത്തുകളായി ഹൈക്കോടതി
കള് നിലക�ൊണ്ടു. ത�ൊഴിലാളി
കളുടെ കൂട്ടപ്പലായനം വ്യാജ വാ
ര്ത്തകള് കാരണമാണെന്ന് വാ
ദിച്ച സ�ോളിസിറ്റര് ജനറലിന്റെ
വിചിത്രമായ അവകാശവാദത്തോ
ടുള്ള സുപ്രീം ക�ോടതിയുടെ പ്രതി
കരണവുമായി ഇത് ഒത്തുന�ോ
ക്കുക. സുപ്രീം ക�ോടതി ഇത് അം
ഗീകരിച്ചു. കൂടുതല് ഉത്തരവാദി
ത്തത്തോടെ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാന്
മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നിര്ദ്ദേ
ശം നല്കി. മുന് പ�ോലീസ് ഉദ്യേ
ാഗസ്ഥന് ജൂലിയ�ോ റിബെയ�്റോ
ദില്ലി കലാപത്തില് ന്യായമായ
അന്വേഷണത്തിന്റെ അഭാവവും
1984ലെ കലാപവുമായി ഉള്ള സാ
മ്യവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹം കൃ
ത്യമായിപറഞ്ഞു: ''നിലവിലുള്ള
രാഷ്ട്രീയ അധികാരിവര്ഗ്ഗം ഒരു

വിഭാഗത്തെ ശിക്ഷിക്കാത്തതു
കാരണം ഇന്ത്യയില് കലാപങ്ങ
ള് ആവര്ത്തിക്കുന്നു''. സമീപകാ
ലത്ത് പാര്ലമെന്റിന്റെ പല ന്യൂ
നതകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.
ക�ോവിഡ്-19 മൂലം ഏര്പ്പെടുത്തിയ
ല�ോക്ക്ഡൗണ് സമയത്ത് ഒരു
തവണ പ�ോലും പാര്ലമെന്റ് കൂ
ടിയിട്ടില്ല. ഒടുവില് കൂടാന് തീരു
മാനിച്ചപ്പോള്, ച�ോദ്യോത്തര
വേള റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.
സുപ്രീംക�ോടതിയുടെ തകര്ച്ച
യ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന അടുത്ത സ്വ
ഭാവവിശേഷം, വിധികര്ത്താവ്
എന്ന നിലയില് അതിന്റെ അടി
സ്ഥാനപരമായ പങ്ക് നിര്വഹി
ക്കുന്നതില് പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന
താണ്. കാശ്മീര് കേസില്, ക�ോടതി
എന്ന നിലയിലുള്ള അതിന്റെ പങ്ക്
പ്രായ�ോഗികമായി ഉപേക്ഷിച്ചു.
ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമായി നി
ലനില്ക്കുന്നതില് ജുഡീഷ്യറി അങ്ങേ
യറ്റം പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്നത്
വളരെ പ്രകടമാണ്. വാസ്തവത്തി
ല് ഇതിന് ഉത്തരവാദി എക്സിക്യൂ
ട്ടീവ് ആണ് എന്നത് ഒരു തുറന്ന
രഹസ്യവുമാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെന്നതും
എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം. സുപ്രീം
ക�ോടതിയെ ഗവണ്മെന്റനുകൂല
ന്യായാധിപന്മാരെക്കൊണ്ട് നി
റക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.'' (ജസ്റ്റിസ്
എ.പി.ഷാ, ദ വയര് 18-09-20)
നമ്മുടെ മൗലികാവകാശങ്ങ
ള് അഭേദ്യമായ മതിലുകകള്ക്ക്
പിന്നില് ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു പാര്ലമെന്ററി ഭരണകൂടം,
അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം, കേ
ന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലു
ള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ഒരു
ഫെഡറല് തത്വങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള
വിഭജനം എന്നിവയിലധിഷ്ഠിത
മായ ഒരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ട്.
പലര്ക്കും അസൂയ ഉളവാക്കുന്ന
ഒരു സംവിധാനമാണിത്. അതി
ശക്തമായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിയമ
സഭയിലൂടെ ജനങ്ങള�ോടും ജുഡീ
ഷ്യറിയിലൂടെ ഭരണഘടനയ�ോടും
നിയമവാഴ്ചയ�ോടും ഉത്തരവാദി
ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഓഡി
റ്റര് ജനറല്, ഇലക്ഷന് കമ്മീഷ
ന്, ഒരു മനുഷ്യാവകാശ നിരീ
ക്ഷണ സമിതി, അഴിമതിവിരുദ്ധ
സമിതികള് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപ
നങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിനും പുറമേ മാ
ധ്യമങ്ങള്, അക്കഡമിക് സമൂഹം,
പ�ൊതുസമൂഹം തുടങ്ങിയവയും.
നിര്ഭാഗ്യവശാല് ഇതെല്ലാം കട
ലാസില് മാത്രമാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യ
യില്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവാ
ദിത്തപ്പെടേണ്ടതായിരൂപകല്പ്പന
ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും
സംവിധാനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങ
ളും ആസൂത്രിതമായി നശിപ്പിക്ക
പ്പെടുന്നു. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ
കമ്മീഷന്പ്രവര്ത്തനരഹിതമാണ്.
അന്വേഷണ ഏജന്സികള് കഴി
യുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ദുരു
(ശേഷം 15-ാം പേജില്)
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പയ�ോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. റിസ
ര്വ് ബാങ്കും ഇലക്ഷന് കമ്മീഷ
നും സംശയാസ്പദമായ രീതിയില്
മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുന്നതായി ത�ോ
ന്നുന്നു. കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ
കമ്മീഷന് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ല.
ഈ സമയങ്ങളില് ഒരു പ്രധാന
പങ്ക് വഹിക്കാന്കഴിയുന്ന മറ്റ്
അധികാരികളും സ്ഥാപനങ്ങളും
നിശബ്ദമാണ്. ല�ോക്പാലിനെ
ക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള് ഒന്നും കേട്ടിട്ടി
ല്ല.''(ജസ്റ്റിസ് എ.പി.ഷാ, ദ വയര്
18-09-20)
''വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ മേല്
കലാപം ആര�ോപിക്കപ്പെട്ടൂക�ൊ
ണ്ടും, അധ്യാപകരുടെ മേല് കി
മിനല് ഗൂഢാല�ോചന ആര�ോപി
ക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടും സര്വകലാശാ
ലകള് ദിനംപ്രതി ആക്രമിക്കപ്പെ
ട്ടുക�ൊണ്ടിമിരിക്കുന്നു. നിഷ്പക്ഷ
മായ മുഖ്യധാരാ മാദ്ധ്യമം എന്ന
ആശയം ഇന്ഡ്യയില് വളരെ
ക്കാലം മുമ്പേ മരണമടഞ്ഞു. ഇപ്പോ
ള്, കശ്മീരിലെ മാദ്ധ്യമ നയം പ�ോ
ലുള്ള നീക്കങ്ങള�ോടെ, ഒരു സ്വ
തന്ത്ര മാദ്ധ്യമ സങ്കല്പവും മരിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല രീതിയി
ലും പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കഴുത്തു
ഞെരിച്ച് പതുക്കെ ശ്വാസം മുട്ടി
ച്ചുക�ൊണ്ടി രിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ
സ്ഥാപനങ്ങളേയും ആസൂത്രിത
മായി തഴഞ്ഞുക�ൊണ്ട് എക്സിക്യൂ
ട്ടീവ് മാത്രം അതിന്റെ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള് നടത്തിെക്കാണ്ട്, തിര
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വേച്ഛാധിപത്യ
ത്തിന്റെ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മ
ള് നീങ്ങുന്നു. തീര്ച്ചയായും,
അനേകം വിവേകമതികളായ
വ്യക്തികള് നമ്മെ പലപ്രാവശ്യം
ഓര്മ്മിപ്പിച്ചതുപ�ോലെ ഇങ്ങനെ
യാണ് ജനാധിപത്യം മരിക്കുക.''(ദ
വയര് 18-08-20)
"പാര്ലമെന്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും
ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയന്ത്രി
ക്കുന്ന സംവിധാനമായി പ്രവ
ര്ത്തിക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.
ഈ ഉത്തരവാദിത്തം പാര്ലമെ
ന്റ്, അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
ജനങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി നിര്വഹിക്കു
ന്നു. ച�ോദ്യങ്ങളും സംവാദങ്ങളും
പ�ോലുള്ള രീതികള് ഈ ആവ
ശ്യത്തിനായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.
പാര്ലമെന്റ്തന്നെ പ്രവര്ത്തനം
നിര്ത്തുമ്പോള് എന്തുസംഭവി
ക്കും? മഹാമാരിപ�ോലെ പ്രതി
സന്ധി ഘട്ടങ്ങളില് ജനങ്ങള്ക്ക്
നേതൃത്വം നല്കുന്നതില് പരാജയ
പ്പെടുന്നതിനുപുറമെ, എക്സിക്യൂട്ടീ
വിന് ഇഷ്ടമുള്ളതുപ�ോലെ ചെയ്യാ
ന് സ്വതന്ത്ര്യം നല്കിക്കൊണ്ട്,
പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെയും ഉത്തര
വാദിത്തത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങളെ
പെരുപ്പിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യ
ത്തില്, എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഉത്ത
രവാദിത്തം, ഒരു പഴങ്കഥ മാത്ര
മാണ്, കാരണം അതിന്റെ പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ച�ോദ്യങ്ങ
ള് ഉന്നയിക്കാന് ആരുമില്ല.''

''പാര്ലമെന്റിനെ ദുര്ബലമാ
ക്കി അപ്രസക്തമായ ഒരു നില
യിലെത്തിക്കാന് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
നടപടികളെടുത്താലും, മറ്റ് സ്ഥാ
പനങ്ങള് അവസരത്തിന�ൊത്തു
യര്ന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയ
ന്ത്രിക്കുന്ന കടമ നിര്വഹിക്കുമെ
ന്ന്ഏത�ൊരാളുംപ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും.
ഇവയില് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത്
ജുഡീഷ്യറിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ
സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ
യില് ഞങ്ങള് എല്ലായ്പ്പോഴും
അഭിമാനിക്കുകയും അതിനെ പൂ
കഴ്ത്തിപ്പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അടി
യന്തരാവസ്ഥ പ�ോലുള്ള മുന്കാ
ലങ്ങളില് ഗുരുതരമായ വ്യതിയാ
നങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇന്ഡ്യ
ന് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കുഴഞ്ഞു
മറിഞ്ഞ ചരിത്രത്തില് വിവേകം
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നായി,
ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പുനസ്ഥാ
പിക്കാന് ജുഡീഷ്യറിക്ക് എല്ലാ
യ്പ്പോഴും ഏതെങ്കിലും വിധത്തി
ല് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.''
' പാര്ലമെന്റ് ഇതിനകംതന്നെ
ദുര്ബലമായതിനാല്, കശ്മീര് വി
ഭജനം, പൗരത്വ(ഭേദഗതി) നിയ
മത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത,
പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ
പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമര്ത്തുക,
കുറ്റവല്ക്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവൃ
ത്തികള്, രാജ്യദ്രോഹം, യു.എ.
പി.എ പ�ോലുള്ള ക്രൂരമായ നിയ
മങ്ങളുടെ ദുരുപയ�ോഗം, തിരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് ബ�ോണ്ടുകള് എന്നിവ ചര്ച്ച
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച
ഇടം സുപ്രീം ക�ോടതിയാകുമായി
രുന്നു. ദുഖകരമെന്നു പറയട്ടെ,
ഇവയില് മിക്കതും അവഗണിക്ക
പ്പെടുകയ�ോ ദുരൂഹമായി അനി
ശ്ചിതകാലത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുക
യ�ോ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ചില കേസുക
ളില്(കശ്മീരിലെ ഇന്റര്നെറ്റ് ലഭ്യത
പ�ോലുള്ളവ) സുപ്രീംക�ോടതി
മദ്ധ്യസ്ഥനെന്ന നിലയില് അതി
ന്റെ പങ്ക് ഉപേക്ഷിക്കുകയും, തീ
രുമാനമെടുക്കാന് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
നടത്തുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് കൈ
മാറുകയും ചെയ്തു. അത്തരമ�ൊരു
കമ്മിറ്റിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെത
ന്നെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ അവ
ല�ോകനം എങ്ങനെ നിഷ്പക്ഷമായ
രീതിയില് കാണാന് കഴിയും?
ഇത് യുക്തിക്കു നിരക്കുന്നതല്ല.
വാസ്തവത്തില്, ഇവയ�ൊന്നുംത
ന്നെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കു
ന്ന ഒരു വേദിയിലും ചര്ച്ചചെയ്യ
പ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന്,
ജുഡീഷ്യറി വീണ്ടും നമ്മെ കയ്യൊ
ഴിയുന്നതായി കാണുന്നു.''(ജസ്റ്റി
സ് എ.പി.ഷാ, ദ വയര് 18-0920)
ഇന്ന് സംജാതമായിരിക്കുന്ന
സാഹചര്യം, എത്രയ�ോ ദശകങ്ങ
ള്ക്കുമുമ്പ് മുന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
ആയിരുന്ന വൈ.വി.ചന്ദ്രചൂഡ്
മുന്കൂട്ടി കണ്ടിരുന്നതാണ്. 1985ല്
അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു: "ജുഡീഷ്യ
റിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വെളി

യില്നിന്നുള്ളതിനേക്കാള് വലിയ
ഭീഷണി അകത്തുനിന്നുണ്ട്." "കാ
ര്യങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന രീതി
യില് യഥാര്ത്ഥ മാറ്റങ്ങള് വരാതെ,
ല�ോകത്തിലെ എല്ലാ ധര്മ്മോപ
ദേശങ്ങളും ക�ൊണ്ടുമാത്രമായി(
പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് വിധിന്യായ
ത്തില് നല്കിയിട്ടുള്ളതുപ�ോലെ)
ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാകില്ല.'' (ജസ്റ്റി
സ് എ.പി.ഷാ, ദ ഹിന്ദു, 07-0920) ''സ�ോഷ്യല് മീഡിയ പ�ോ
സ്റ്റുകളുടെ പേരില്, ക്രിമിനല്

മായ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനവുമാ
യി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാ
മെങ്കിലും താരതമ്യങ്ങള് അറപ്പു
ളവാക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് നാം സാ
ക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്, എക്സിക്യൂട്ടീ
വിന്റെ മേല് അധികാര കേന്ദ്രീ
കരണം നടത്തിക്കൊണ്ട്, ഇന്ഡ്യ
ന് ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തെ
പ്രായ�ോഗികമായി ഇല്ലായ്മ ചെ
യ്യാന് തന്ത്രപരമായി ശ്രമിക്കുന്ന
കര്മ്മനിരതമായ ഒരു ശക്തിയെ
യാണ്.''(ജസ്റ്റിസ് എ.പി.ഷാ, ദ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടേണ്ടതായി രൂ
പകല്പ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സം
വിധാനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഇന്ന് ആസൂത്രി
തമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ദേശീയ മനുഷ്യാവ
കാശ കമ്മീഷന് പ്രവര്ത്തനരഹിതമാണ്. അന്വേ
ഷണ ഏജന്സികള് കഴിയുന്ന അവസരങ്ങളി
ലെല്ലാം ദുരുപയ�ോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. റിസര്വ്
ബാങ്കും ഇലക്ഷന് കമ്മീഷനും സംശയാസ്പദമായ
രീതിയില് മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുന്നതായി ത�ോന്നുന്നു.
കേന്ദ്രവിവരാവകാശകമ്മീഷന്പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ല.
ഈ സമയങ്ങളില് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാ
ന് കഴിയുന്ന മറ്റ് അധികാരികളും സ്ഥാപനങ്ങ
ളും നിശബ്ദമാണ്.
ക�ോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് പ്രശാന്ത്
ഭൂഷണ് കുറ്റക്കാരനാ ണെന്ന്
കണ്ടെത്തിയതിലൂടെ, അഭിപ്രായ
സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതി
ന്റെ നീണ്ട ചരിത്രത്തെ സുപ്രീം
ക�ോടതി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു''
എന്ന് മീനാക്ഷി ഗാംഗുലി(ദക്ഷി
ണേഷ്യ ഡയറക്ടര്, ഹ്യൂമന് റൈ
റ്റ്സ് വാച്ച്) പറയുന്നു. ''സമാധാ
നപരമായി വിയ�ോജിക്കാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം അതിവേഗം ഇല്ലാ
തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ന
ത്തെ ഇന്ഡ്യയില്, ഒരു സ്വത
ന്ത്ര സമൂഹത്തില് ജനാധിപത്യ
സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്ത
ത്തോടെ നിലനിര്ത്തേണ്ടതിന്റെ
പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്, സുപ്രീം
ക�ോടതി തികച്ചും തെറ്റായ സന്ദേ
ശം ആണ് നല്കുന്നത്.''(ഹ്യൂമന്
റൈറ്റ്സ് വാച്ച്, ന്യൂയ�ോര്ക്ക്, 1908-20) ''ഒന്നര വര്ഷം മുമ്പ് സു
പ്രീംക�ോടതിയില്നിന്ന് വിരമി
ച്ച ജസ്റ്റിസ് മദന് ബി. ല�ോകുര്,
ല�ോക്ക്ഡൗണില് കുടുങ്ങിയ കു
ടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളികളുടെ ദയ
നീയമായ ദുരവസ്ഥ പരിഹരിക്കു
ന്നതിന് ജുഡീഷ്യല് ഇടപെടല്
ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ�ൊതു താല്പര്യ
ഹര്ജി, സുപ്രീംക�ോടതി കൈ
കാര്യം ചെയ്ത രീതിയെ എതി
ര്ത്തുക�ൊണ്ട് സുപ്രീംക�ോടതിക്ക്
ഒരു 'എഫ്' ഗ്രേഡ് സമ്മാനി
ച്ചു.''(ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 01-0620) ''2014ല് ബിജെപി സര്ക്കാര്
അധികാരത്തില് വന്നപ്പോഴാണ്
ഈ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനം ആരം
ഭിച്ചത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി സര്ക്കാര്
മുന്കാലങ്ങളില് നടത്തിയ നഗ്ന

വയര് 18-09-20)
''1987 നവംബര് 28ന് മുന്
ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരു
ന്ന പി.ശിവശങ്കര്, അദ്ദേഹം
(നിയമ, നീതി, കമ്പനി കാര്യ)
മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോള്, ഹൈദ
രാബാദിലെ ബാര് കൗണ്സിലി
ല് നടത്തിയ പ്രസംഗം പിന്നീട്
സുപ്രീംക�ോടതിക്കെതിരായ അവ
ഹേളനമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടൂ
കയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില
നിരീക്ഷണങ്ങളില് ഇവ ഉള്പ്പെ
ടുന്നു: വരേണ്യവര്ഗത്തില്നിന്നു
ള്ള ഘടകങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന
സുപ്രീംക�ോടതിക്ക്, ഉള്ളവന�ോ
ട്, അതായത് സമീന്ദാറുകള�ോട്
പ്രകടമായ സഹതാപമുണ്ടായിരു
ന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കളായ വ്യവസായികളുടെ
പിന്തുണയ�ോടുകൂടി ഈ രാജ്യ
ത്തെ വരേണ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ
പ്രതിനിധികളായ ധനിക ബാങ്ക
ര്മാര്ക്ക് കൂപ്പറിന്റെ കേസില്

സുപ്രീം ക�ോടതിയുടെ ഇടപെടല്
മൂലം ഉയര്ന്ന നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി
ച്ചു. സാമൂഹ്യവിരുദ്ധര്, അതായത്
ഫെറ നിയമലംഘകര്, സ്ത്രീകളെ
തീക�ൊളുത്തി ക�ൊന്നവര്, എല്ലാ
രീതിയിലുമുള്ള പിന്തിരിപ്പന്മാരു
ടെ കൂട്ടം, അവരുടെ സ്വര്ഗ്ഗം സുപ്രീം
ക�ോടതിയില് കണ്ടെത്തി.'' (ദ
വയര് 19-08-20)

ആത്മപരിശോധന
അനിവാര്യം

''നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്
ഏറെ ഹാനികരമായത് ജുഡീഷ്യ
റിയുടെ മേലുള്ള സമ്മര്ദ്ദമാണ്.
ഭരണഘടനക്കുവേണ്ടി, ഓര�ോ
സ്ഥാപനവും ജനാധിപത്യത്തില്
തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങള് ആവര്ത്തി
ച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ട സമയമാ
ണിത്. നാം ഒരു സ്ഥാപനത്തെ
മാത്രം കൂടുതല് ആശ്രയിക്കുകയും
മറ്റുള്ളവയെ അവഗണിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നുവ�ോ അത് പ്രശ്നങ്ങള് ഗു
രുതരമാക്കുകയും നമുക്കുതന്നെ
ഏറ്റവും കൂടുതല് ഹാനി വരുത്തു
കയുംചെയ്യും.''(ഡയ്ലി ഒ, 25-0320) "ഇത്തരുണത്തില്, സുപ്രീം
ക�ോടതിയുടെ ഒരു സ്വയം നിരീ
ക്ഷണം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസക്തമാ
യിരിക്കും. ക�ോടതിയുടെ അന്ത
സ്സിലും നിയമത്തിന്റെ മഹിമയി
ലും വിശ്വാസച്ചോര്ച്ച ഉണ്ടായിട്ടു
ണ്ടെന്നും, അത് രാഷ്ട്രീയക്കാര�ോ
മന്ത്രിമാര�ോ നടത്തിയ അപകീ
ര്ത്തികരമായ പരാമര്ശങ്ങളാല
ല്ല, മറിച്ച് ആവശ്യക്കാര്ക്ക് വേ
ഗത്തിലും ഗണ്യമായ അളവിലും
നീതി നല്കുന്നതിനുള്ള ക�ോട
തികളുടെ കഴിവില്ലായ്മയാലാണെ
ന്നും വ്യക്തമായും ന്യായമായും
സമ്മതിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക�ോടതി
കള്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള
കഴിവില്ലായ്മ കാരണം പരിഹാരം
ഇല്ലാത്ത തിന്മകള്കൊണ്ട് ഇന്ന്
പലരും കഷ്ടപ്പെടുന്നു. നീതി വളരെ
നാളായി നിശബ്ദമായി നിലവി
ളിക്കുന്നു. നടപടിക്രമപരമായ
തര്ക്കംമൂലം നമ്മുടെ നീതിന്യായ
വ്യവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസം കു
റഞ്ഞു വരുന്നു. ന്യായാധിപന്മാരും
അഭിഭാഷകരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു
സ്വയംവിമര്ശനമാണിത്. നമ്മ
ള് ആത്മപരിശ�ോധന നടത്ത
ണം.''(ദ വയര് 19-08-20)

വാളയാര് പെണ്കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കള് നടത്തുന്ന സമരത്തെ
പിന്തുണച്ചുക�ൊണ്ട് എഐഎംഎസ്എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി
കെ.എം.ബീവി പ്രസംഗിക്കുന്നു.
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കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടു

പ്പിനു ത�ൊട്ടുമുമ്പ് ഭരണഘടനാഭേദഗതി
യിലൂടെ ബിജെപി സർക്കാർ ക�ൊണ്ടുവ
ന്ന പത്തുശതമാനം മുന്നാക്കസംവരണം
സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങള�ോടെയു
ള്ളതും സംവരണത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ
പരമായ ലക്ഷ്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതു
മാണ്. കേരളത്തിലാകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസ
രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടപ്പാക്കിയ
ഈ പത്തുശതമാനം മുന്നാക്കസംവരണം
ഇപ്പോൾ ത�ൊഴിൽരംഗത്തും നടപ്പാക്കാൻ
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചി
രിക്കുകയാണ്.
സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യ
ത്തു നിലനിൽക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകളെ
വീണ്ടും വഷളാക്കുന്ന പുതിയ ഭേദഗതി
കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് സർ
ക്കാർ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനു കച്ചമുറുക്കു
കയാണെന്ന് എസ്.യുസി. ഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി.വേ
ണുഗ�ോപാൽ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറ
ഞ്ഞു. ആസന്നമായിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പുകളിൽ ചില വിഭാഗങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധ
രിപ്പിച്ച് വ�ോട്ട് നേടാനുള്ള തന്ത്രം മാത്ര
മാണിത്.
ആകെയുള്ള നൂറു ശതമാനത്തിന്റെ
പത്തു ശതമാനമാണ് മുന്നാക്ക സംവര
ണത്തിനു നീക്കിവയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതു
സംവരണ വിഭാഗങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള
വിഹിതത്തെ നിശ്ചയമായും കുറയ്ക്കാനിട

വരുത്തും. അതിനാൽ പത്തുശതമാനം
മുന്നാക്ക സംവരണമെന്ന തീരുമാനം
പിൻവലിക്കണം. ചരിത്രപരമായ കാ
രണങ്ങളാൽ സാമൂഹ്യമായ പിന്നാക്കാ
വസ്ഥയും ജാതീയമായ വിവേചനവും
അടിച്ചമർത്തലും അനുഭവിച്ചിരുന്ന ജന
വിഭാഗത്തെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കുക,
അവരുടെ സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാ
ക്കുക എന്നതായിരുന്നു സംവരണത്തി
ന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനാലാണ് സാമ്പത്തി
കമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥ, ഭരണഘടന
വിഭാവനം ചെയ്ത സംവരണത്തിന്റെ മാ
നദണ്ഡമാകാതെ സാമൂഹ്യപിന്നാക്കാവ
സ്ഥ മാനദണ്ഡമായത്. ഒരു ദാരിദ്ര്യ നിർ
മ്മാർജ്ജന പരിപാടിയായ�ോ ത�ൊഴിൽ
ദാന പദ്ധതിയായ�ോ സംവരണത്തെ വി
ലയിരുത്തിയാൽ സാമ്പത്തിക പിന്നാ
ക്കാവസ്ഥയെ അതിന്റെ മാനദണ്ഡമാക്കുക
എളുപ്പമാകും. പുതിയ ഭരണഘടനാഭേദ
ഗതി അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാഴ്ചപ്പാ
ട് ആണ്. അതിനാൽ അതു സംവരണ
ലക്ഷ്യത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം
പ്രസ്താവനയിൽ തുടർന്നു പറഞ്ഞു.
മുതലാളിത്ത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സൃ
ഷ്ടിക്കുന്ന ത�ൊഴിലില്ലായ്മ, ദാരിദ്ര്യം, വി
ദ്യാഭ്യാസമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ നീറുന്ന ജീവിത
പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പരിഹാരം
സംവരണമല്ല. മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രീയ
ശക്തികൾ സംവരണം ഒരു പരിഹാരമാ
യി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ തമ്മി

ലടിപ്പിക്കുക എന്ന നീചമായ ലക്ഷ്യത്തോ
ടെയാണ്. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ
നപ്രതിസന്ധിക്കു പുറമെ നിയമനനിര�ോ
ധനവും വിദ്യാഭ്യാസമേഖല ഉൾപ്പടെയു
ള്ളവയുടെ ലക്കുകെട്ട സ്വകാര്യവൽക്കര
ണവും ത�ൊഴിലില്ലായ്മയെയും വിദ്യാഭ്യാ
സമില്ലായ്മയെയും സ്ഫ�ോടനാത്മകമായ
സ്ഥിതി യിലെത്തിക്കുമ്പോൾ, വളരെ
ചുരുങ്ങി ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങ
ളുടെ പേരിൽ തമ്മിലടിക്കുന്നത് മുതലാ
ളിത്തത്തെ സഹായിക്കുക മാത്രമാണെ
ന്ന് സാധാരണക്കാരായ എല്ലാ വിഭാഗം
ജനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം. സംവരണ
ത്തിലൂടെ ലഭിക്കാനിടയുള്ള അവസരങ്ങ
ളുടെ നൂറു മടങ്ങെങ്കിലും മുതലാ ളിത്തന
യങ്ങളിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന
യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയണം. ഒരു
നിമിഷംപ�ോലും വൈകാതെ ഈ മുത
ലാളിത്ത നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ�ോരാടി
അവയെ പരാജയപ്പെടുത്തി വൻത�ോതി
ലുള്ള അവസരങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്കുവേണ്ടി
സർക്കാരുകളിൽ ജനകീയ സമ്മർദ്ദം
ചെലുത്തുക എന്നതാണ് അടിയന്തര രാ
ഷ്ട്രീയ കടമ. ത�ൊഴിലാളികളെ കൂട്ടത്തോ
ടെ പിരിച്ചുവിടുന്ന, ത�ൊഴിലാളികളുടെ
എണ്ണം ഭീമമായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനാ
യി നിലവിലുള്ളവരെക്കൊണ്ട് 16 മണി
ക്കൂർ വരെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന ക�ോർപ്പ
റേറ്റുനയങ്ങൾക്കെതിരെയായിരിക്കണം,
സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെയും നിയമ

നനിര�ോധനത്തിന്റെയും ഭരണകൂട നയ
ങ്ങൾക്കെതിരെയായിരിക്കണം പ�ോരാ
ട്ടം. എല്ലാവർക്കും ത�ൊഴിൽ, ഏവർക്കും
വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന ആവശ്യത്തിനായി
ജനവികാരം ഒരുമിപ്പിക്കപ്പെടണം.
സാമൂഹ്യ പിന്നാക്കാവസ്ഥ ഉയർത്തു
ന്നതിലും സംവരണത്തിനു നിർവ്വഹി
ക്കാൻ കഴിയുന്ന പങ്ക് പരിമിതം മാത്ര
മാണ്. അതിനാലാണ് സംവരണത്തിന്റെ
ഏഴു പതിറ്റാണ്ടു പിന്നിടുമ്പോഴും ദേശീയ
തലത്തിൽ സംവരണവിഭാഗങ്ങളുടെ പി
ന്നാക്കാവസ്ഥ ദയനീയമായ സ്ഥിതിയിൽ
തുടരുന്നത്. സമൂഹത്തെ ആകെ സ്പർശി
ക്കുന്ന ഉദാത്തമായ ജനാധിപത്യവൽക്ക
രണത്തിലൂടെ മാത്രമേ എല്ലാ പൗരന്മാ
രും തുല്യപദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടൂ.
ഉൽകൃഷ്ടമായ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപുലമായ ജനാധി
പത്യ അവകാശങ്ങൾക്കും ജീവിതപ്രശ്ന

ങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും വേണ്ടി സങ്കു
ചിതമായ എല്ലാ മന�ോഭാവങ്ങൾക്കും
അതീതമായി ജനങ്ങൾ ഒരുമിക്കുമ്പോ
ഴാണ് സമൂഹത്തിന്റെ സമഗ്രമായ ജനാ
ധിപത്യവൽക്കരണത്തിനു വഴി തെളി
യുക. അടിയുറച്ച ജനൈക്യത്തിലൂടെ മു
തലാളിത്ത രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ നീച
ലക്ഷ്യങ്ങളെയും നയങ്ങളെയും പരാജയ
പ്പെടുത്താനായി പ�ൊരുതുവാൻ നിർദ്ധന
രും സാധാരണക്കാരുമായ ബഹുഭൂരിപ
ക്ഷം ജനങ്ങള�ോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

hb\mSv shSnhbv]v: bmYmÀ°yw shfn¨¯phcm³
kXykÔamb At\zjWw \S-¯Ww
വയനാട് പടിഞ്ഞാറത്തറയ്ക്കു
സമീപം വാളാരംകുന്നില് നവം
ബര് മൂന്നിന് രാവിലെ മാവ�ോ
യിസ്റ്റ് എന്ന പേരില് ഒരാളെ
വെടിവച്ചു ക�ൊലപ്പെടുത്തിയ
തണ്ടര്ബോള്ട്ട് സേനയുടെ നട
പടിയെ ശക്തമായി അപലപി
ക്കുന്നതായി എസ്യുസിഐ
(കമ്യൂ ണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാനസെക്ര
ട്ടറി വി.വേണുഗ�ോപാല് ഒരു പ്ര
സ്താവനയില് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സംഭവത്തിന്റെ യാഥാര്ത്ഥ്യം
പുറംല�ോകമറിയാന് സത്യസ
ന്ധമായ അന്വേഷണം നടത്ത
ണം. മുന് സംഭവങ്ങളുടെ വെളി
ച്ചത്തില് പ�ോലീസ് അവതരി
പ്പിക്കുന്ന ഏറ്റുമുട്ടല് വ്യാഖ്യാനം
അംഗീകരിക്കാന് ഒരു കാരണ
വശാലും ആവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം
കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഈ സര്ക്കാര്
അധികാരത്തില് വന്നതിനുശേ
ഷം മാവ�ോയിസ്റ്റ് തീവ്രവാദിക
ളെ നേരിടാനെന്ന പേരില് നട
ത്തിയ നാല് വെടിവയ്പുകളിലാ
യി എട്ട് പേര് ക�ൊലചെയ്യപ്പെട്ടു.
ഈ വെടിവയ്പുകളെ സംബന്ധി
ച്ച് പ�ോലീസ് നല്കിയിരുന്ന
വിശദീകരണം വസ്തുതാവിരുദ്ധ
മാണെന്ന് പിന്നീട് പല തെളി

വുകളും സ്ഥാപിക്കുകയു ണ്ടായി.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം വയനാട്ടി
ല്ത്തന്നെ ലക്കിടിയിലെ റിസ�ോ
ര്ട്ടില് ജലീല് എന്ന ചെറുപ്പക്കാ
രനെ വെടിവച്ചുക�ൊന്ന ഇതേ
പ�ോലീസ് സേന അന്നും പറ
ഞ്ഞത് ഏറ്റുമുട്ടലില് മരണപ്പെട്ടു
വെന്നാണ്. എന്നാല് ഇപ്പോള്
പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരി
ശ�ോധനാ ഫലങ്ങള് പ�ോലീസി
ന്റെ ഏറ്റുമുട്ടല് കഥയെ പാടേ
തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ
ള് പടിഞ്ഞാറത്തറയിലെ വെടി
വയ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റുമുട്ട
ല് ന്യായം പ�ോലീസ് ആവര്ത്തി
ക്കുകയാണ്. സംഭവസ്ഥലത്തേ
ക്കു തിരിച്ച മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ
രണ്ടു കില�ോമീറ്റര് അകലെ വച്ച്
പ�ോലീസ് തടയുകയുണ്ടായി.
പ�ോലീസിന്റെ വിശദീകരണം
ഗുരുതരമായ സംശയത്തിന്റെ
മറയ്ക്കുള്ളിലാണ്. ജനങ്ങള്ക്ക് യാ
ഥാര്ത്ഥ്യമറിയാന് അവകാശമു
ണ്ടെന്നതിനാല് സത്യം പുറത്തു
വന്നേ മതിയാകൂ.
ഒരിടതു സര്ക്കാരില് നിന്നും
ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാകാ
ന്പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്
കേരളത്തിലെ പ�ോലീസ് സേ

നയില് നിന്നും ആവര്ത്തിക്ക
പ്പെടുന്നത്. അലനെയും താഹ
യെയും യുഎപിഎ ചുമത്തി തുറു
ങ്കിലടച്ച പ�ോലീസിന്റെ വ്യാഖ്യാ
നങ്ങളെ അതേപടി ആവര്ത്തി
ച്ച് പ�ോലീസിനെ പിന്തുണച്ച
മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂട്ടരും യഥാര്ത്ഥ
ത്തില് മ�ോദിയുടെ ഭരണകൂടഭീ
കരതയ്ക്കുന്യായംസൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.
ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന
നേതൃത്വത്തിന്റെ ലജ്ജാകരമായ
പിന്തുണ ഏറ്റുമുട്ടല് ക�ൊലപാത
കങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചത് ഇക്കാരണ
ത്താലാണ്. അലനും താഹയ്ക്കും
ജാമ്യം നല്കിക്കൊണ്ട് ക�ോടതി
നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങള് സം
സ്ഥാനഭരണത്തെ നയിക്കുന്നവ
ര് ഗൗനിക്കാന് പ�ോലും തയ്യാ
റായിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിനു
ശേഷവും പ�ോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു
നിന്നുള്ള നടപടികള് വ്യക്തമാ
ക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യധ്വംസന
ങ്ങള്ക്കെതിരെയും പൗരാവകാ
ശവേട്ടയ്ക്കതിരെയുമുള്ള രാജ്യമെ
മ്പാടും നടക്കുന്ന പ�ോരാട്ടത്തെ
ദുര്ബ്ബലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളി
ല് നിന്നു സര്ക്കാര് പിന്തിരിയ
ണമെന്ന് വി. വേണുഗ�ോപാല്
ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സഖാവ് എസ്. രാധാമണി ഇരവിപേരൂരില് പ്രസംഗിക്കുന്നു
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പരിസ്ഥിതിയെ തകർക്കുന്ന

പതിനായിരങ്ങളെ കുടിയ�ൊഴി
പ്പിക്കുന്ന കെറയിൽ പദ്ധതിക്കെ
തിരെ കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വരു
ന്ന പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളുടെ ഭാ
ഗമായി സാംസ്ക്കാരികപൈതൃക
സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭി
മുഖ്യത്തിൽ തിരുവല്ല ഇരവിപേ
രൂരിൽ അനിശ്ചിത കാല സത്യാ
ഗ്രഹസമരം ആരംഭിച്ചു. ആന്റോ
ആന്റണി എംപി ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. പ്രമുഖപരിസ്ഥിതി പ്രവർ
ത്തകൻ സി.ആർ നീലകണ്ഠൻ
മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ആദ്യ
ദിന സത്യാഗ്രഹികളായി ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
ജ�ോർജ് മാമ്മൻ ക�ൊണ്ടൂർ, കേരള
ക�ോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതാവ്
റ�ോയി ചാണ്ടപ്പിള്ള, ബിജെപി
ഇരവിപേരൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മി
റ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ്.ശങ്കര

പ്പിള്ള, സാംസ്കാരിക പൈതൃക
സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ്
വി.എം. ജ�ോസഫ്, എസ്യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജില്ലാ സെക്ര
ട്ടറി എസ്.രാജീവൻ എന്നിവർ
പങ്കെടുത്തു. മുൻ എംഎൽഎ ജ�ോ
സഫ് എം. പുതുശേരി, ജില്ലാ പഞ്ചാ
യത്ത് പ്രസിഡന്റ് അന്നപൂർണാ
ദേവി,യുഡിഎഫ് ചെയർമാൻ വി
ക്ടർ ടി.ത�ോമസ്, എഐഎംഎ
സ്എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ്.
രാധാമണി, എസ്എൻഡിപി യൂ
ണിയൻ സെക്രട്ടറി അനിൽ എസ്
ഉഴത്തിൽ, എം.കെ രഘുനാഥൻ
നായർ, അനീഷ് വി. ചെറിയാൻ.
അഡ്വ.എസ്.വിജയകുമാർ, സമിതി
നേതാക്കളായ പി.എസ്.വിജയൻ
പ്രമ�ോദ് തിരുവല്ല, അരുൺ ബാബു
അമ്പാടി, ഷിനു ചെറിയാൻ ഇര
വിപേരൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാ
രിച്ചു.
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