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രാ

24 മണിക്കുർ നീണ്ടുനിന്ന അഖി
ലേന്ത്യാ പ�ൊതുപണിമുടക്ക് നട
ത്തിയത്. അന്നുതന്നെയാണ്,
ഇതെഴുതുമ്പോളും ഡൽഹിയെ
വിറപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർഷ
കരുടെ ചല�ോ ദില്ലി മാർച്ചിന്റെ
തുടക്കവും. ത�ൊഴിലാളികളുടെ

പ�ൊതുപണിമുടക്കിന് പിന്തുണ
നൽകിക്കൊണ്ടും ഒപ്പം ചേർന്നു
ക�ൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ കർഷകർ പു
തിയ�ൊരു സമര അദ്ധ്യായം രചി
ക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് ഗ്രാമീണ
ഹർത്താൽ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ്
രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക്

_o-lmÀ sX-c-sª-Sp-¸v
hn-e-bn-cp-¯p-t¼mÄ

ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
ബിജെപി-ജെഡിയുസഖ്യംനേരിയ
ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കു
ന്നു. ഇത് എല്ലാവരെയും ആശ്ച
ര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വി
ദഗ്ദ്ധരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേ
കളുമെല്ലാം മഹാസഖ്യം വിജയി
ക്കുമെന്നായിരുന്നുപ്രവചിച്ചിരുന്നത്.
ആർജെഡി, ക�ോൺഗ്രസ്, ഇടതു
പ ക്ഷ മെ ന്ന വ ക ാ ശ പ്പെ ടു ന്ന
സിപിഐ, സിപിഐ(എം), സി
പിഐ(എംഎൽ) ലിബറേഷൻ
എന്നിവരടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഈ
സഖ്യം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻപ�ോയ
മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തകരെല്ലാം ശക്ത
മായ സർക്കാർവിരുദ്ധ വികാരം,
വിശേഷിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ്കു
മാറിനെതിരായ വികാരം നില
നിൽക്കുന്നതായാണ് രേഖപ്പെടു
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ത്തിയത്. ഇത് ആർജെഡി സഖ്യ
ത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്ന് പറ
ഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല
സംഭവിച്ചത്. എവിടെയാണ് തെ
റ്റിയതെന്ന പരിശ�ോധനയിലാ
ണവർ. എന്നുമാത്രമല്ല, ഭരണവി
രുദ്ധ വികാരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
പാർട്ടിയെ ബാധിച്ചപ്പോൾ അതി
ന്റെ കറ ഘടകകക്ഷിയായ ബി
ജെപിയുടെമേൽ പതിഞ്ഞതുമില്ല.
അവർക്ക് ജെഡിയുവിനേക്കാൾ
31 സീറ്റ് അധികം ലഭിച്ചു. ക�ോവിഡ്
മഹാമാരി പടർന്നതിനുശേഷം
ആദ്യമായി നടക്കുന്ന ഈ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് പല കാരണങ്ങളാലും
കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു.
നേരായി ചിന്തിക്കുന്നവരും ജനാ
ധിപത്യബ�ോധമുള്ളവരുമായ ജന
ങ്ങൾ, രാജ്യത്തിന്ന് നിലനിൽക്കു
ന്ന സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്ത

hne 5.00 cq]

N-cn{Xw Ip-dn¨
IÀj-I t]m-cm-«¯n-\v
lrZ-bm-`n-hm-Zy§Ä

ജ്യത്തെ കാർഷികരംഗം കുത്തകകൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായും തീറെഴുതുന്ന കർ
ഷകവിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ നിരുപാധികം പിൻവലിക്കണം
എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് രാജ്യമെമ്പാടും കർഷകപ്രക്ഷോഭം അലയടിക്കുകയാ
ണ്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രക്ഷോ
ഭമാണ് ഡൽഹിയിൽ നടന്നുവരുന്നത്. 86ശതമാനംവരുന്ന സാധാരണകർഷ
കരെയും ഇന്ത്യയ�ൊട്ടാകെ ജനങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഈ നയ
ങ്ങൾ അവശ്യനിത്യോപയ�ോഗസാധനങ്ങളുടെ അഭൂതപൂർവമായ വിലക്കയറ്റ
ത്തിനും റേഷൻ സംവിധാനത്തിന്റെതന്നെ തകർച്ചയ്ക്കും ഇടവരുത്തും. നിലനിൽ
പ്പിനായുള്ള കർഷകരുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക. വിജയിപ്പിക്കുക.

നവംബർ 26 സമീപകാല
ഇന്ത്യയുടെ വഴിത്തിരിവിന്റെ ദി
നമായിരിക്കുന്നു. അന്നായിരുന്നു
രാജ്യത്തെ 25 ക�ോടിയിൽപ്പരം
ത�ൊഴിലാളികൾ മ�ോദി സർക്കാ
രിന്റെ ത�ൊഴിലാളി വിരുദ്ധ, കർ
ഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ
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ലത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
യുക്തിപൂർവ്വം വിലയിരുത്തേണ്ട
തുണ്ട്.

ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്ന ങ്ങൾ
പിന്നിലേയ്ക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു

ബീഹാറിലും രാജ്യത്തെവിടെ
യുമുള്ള അദ്ധ്വാനിച്ചുജീവിക്കുന്ന
ജനങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത
മേഖലകളിലും മുതലാളിത്ത ചൂഷ
ണത്തിൽപ്പെട്ടുഴലുന്ന സ്ഥിതിയാ
ണിന്നുള്ളത്. വൻ വിലക്കയറ്റം,
ത�ൊഴിലില്ലായ്മ, വരുമാനത്തിലെ
ഇടിവ്, കർഷകർക്ക് പ്രതിഫല
ദായകമായ വില ലഭിക്കായ്ക, ജീ
വിതത്തിലെ അടിസ്ഥാനാവശ്യ
ങ്ങളായ ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർ
പ്പിടം എന്നിവയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ,
മിനിമം വിദ്യാഭ്യാസവും ആര�ോ
ഗ്യപരിപാലനവുംപ�ോലും ലഭ്യമ

t]Pv 9
sXm-gn-em-fn-hÀ-¤-¯n-sâ
]-S-sbm-cp-¡w hn-fw-_cw
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(ശേഷം 6-ാം പേജില്)
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അവർ യാത്രതിരിച്ചത്. തുടക്ക
ത്തിൽ, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന സം
സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർഷ
കരാണ് മാർച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
ത്.എന്നാൽഓര�ോദിവസംകഴിയും
ത�ോറും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനി
ന്നും ആയിരക്കണക്കിന് കർഷ
കർ ഡൽഹിയിലേക്ക് പ്രവഹി
ക്കുകയാണ്. ബീഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര,
ഒഡീഷ, ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സം
സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള കർഷ
കർ ഡൽഹിയെ ലക്ഷ്യംവച്ച് നീ
ങ്ങുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഇതിനകംതന്നെ 4ലക്ഷത്തോ
ളം കർഷകർ ഡൽഹിയുടെ വിവിധ
അതിർത്തികളിൽ 20, 25 കില�ോ
മീറ്റർ നീളത്തിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കു
ന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര
കാലത്ത് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
ബ�ോസ് ഉയർത്തിയ ആഹ്വാന

ത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന 'ചല�ോ
ദില്ലി' എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി
ക്കൊണ്ട് കർഷകർ പഞ്ചാബിൽ
നിന്നും ഹരിയാനയിൽനിന്നും
മാർച്ച് ആരംഭിച്ചപ്പോൾതന്നെ
മ�ോദി-അമിത്ഷാ ഭരണം അപായം
മണത്തറിഞ്ഞു. ഏത് ജനാധിപ
ത്യവിരുദ്ധ ഭരണകൂടവും ചെയ്യുന്ന
മാതൃകയിൽത്തന്നെ അങ്ങേയറ്റം
നീചമാർഗ്ഗങ്ങൾക�ൊണ്ടാണ് മ�ോദി
സർക്കാർ കർഷക മാർച്ചിനെ
നേരിട്ടത്.
തികച്ചും സമാധാനപരമായ
ഒരു കർഷക സമരത്തെ നേരി
ടാൻ വൻ പ�ോലീസ്സേനയെ
കൂടാതെ, ബി.എസ്.എഫ്, സി.
ആർ.പി.എഫ് തുടങ്ങിയ അർദ്ധ
സൈനിക വിഭാഗങ്ങളേയും സർ
ക്കാർ വിന്യസിച്ചു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ

(ശേഷം 2-ാം പേജില്)

പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

P-\-XmÂ-]-cy-t¯m-Sv A-N-©-e-am-b
Iq-dpw kz-`m-h-`-{Z-X-bpw
I-d-I-f-ª a-tX-X-c \n-e-]m-Sp-ap-Å
Øm-\mÀ-°n-IÄ-¡v thm-«p sN-¿p-I
ജനജീവിതത്തിന്റെ അസാ
ധാരണമായ പ്രതിസന്ധി ചർ
ച്ചാ വിഷയമേ ആകാത്ത മറ്റൊ
രു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം
കൂടി സംസ്ഥാനം ദർശിക്കുക
യാണ്. മഹാവ്യാധി മൂലം
പണിയും വരുമാനവും നഷ്ടപ്പെ
ട്ട്, നാളെയെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷ
പുലർത്താൻ പ�ോലും ഇടയില്ലാ
ത്ത വിധമാണ് ജനങ്ങളെ പി
ടിമുറുക്കിയിട്ടുള്ള അരക്ഷിതാവ
സ്ഥ. പഞ്ചായത്തധികാരത്തി
ന്റെ ചെറുകഷണങ്ങൾക്കായി
കടിപിടി കൂടുന്ന വ്യവസ്ഥാപിത
മുന്നണികൾക്ക് ഇത�ൊന്നും
പരിഗണനാ വിഷയമേ അല്ല.
സാധാരണ മനുഷ്യജീവിതത്തി
ന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങള�ൊ
ന്നും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ�ോലും
തയ്യാറാകാത്ത ഇക്കൂട്ടർക്ക്
എങ്ങിനെയാണ് നമ്മുടെ യാ
തനകളുടെ പരിഹാരത്തെക്കു
റിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുക?
ധനശക്തികൾക്ക്ലാഭവുംആസ്തി
യും പെരുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി
പഞ്ചായത്ത് തലം മുതൽ സം

സ്ഥാന - ദേശീയതലം വരെ
നടത്തുന്ന ഭരണനടപടികളെ
യാണ് ഇവർ വികസനമെന്നു
വിളിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാ
രന്റെയും കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെയും
ജീവിത വിഷമങ്ങളുമായി ഇതിന്
യാത�ൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതി
നാൽ വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ
വ�ോട്ടു ച�ോദിക്കുന്ന കാപട്യത്തെ
ജനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തണം.
സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസ്ഥാപിത
മുന്നണികളെല്ലാം സ്വകാര്യ മൂ
ലധനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരെ
ന്ന നിലയിൽ പ്രതിനിധാനം
ചെയ്യുന്നത് ഈ വികസന രാ
ഷ്ട്രീയത്തെയാണെന്ന് എസ്.
യു.സി.ഐ (കമ്യൂണിസ്റ്റ്) സം
സ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി.വേണു
ഗ�ോപാൽ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഏതാനും സീററിനുവേണ്ടി
നെറിവുകേടിന്റെയും അവസര
വാദത്തിന്റെയും ഏതറ്റം വരെയും
പ�ോകാൻ കച്ചമുറുക്കിയിട്ടുള്ള
കക്ഷികളുടെ നാലാംകിട മൽ

(ശേഷം 2-ാം പേജില്)
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(1-ാം പേജില് നിന്ന്)

യിൽ കേട്ടുകേൾവിപ�ോലും ഇല്ലാ
ത്തവിധം, ദേശീയപാതകൾ വെ
ട്ടിപ്പൊളിച്ച് കൂറ്റൻ കിടങ്ങുകൾ
തീർത്തു. നൂറുക്കണക്കിനു കണ്ടെ
യിനറുകളും ട�ോറസ്സുകളും പിടിച്ചെ
ടുത്ത് മണ്ണു നിറച്ച് ബാരിക്കേഡു
കളായി ഉപയ�ോഗിച്ചു. കൂറ്റൻ പാ
റക്കല്ലുകൾ ക്രെയിൻ ഉപയ�ോഗി
ച്ച് ദേശീയപാതയിൽ സ്ഥാപിച്ചു.
ഇതിനെയെല്ലാം സമാധാനപര
മായിത്തന്നെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട്
നീങ്ങിയ കർഷകരുടെ നേർക്ക്
ജലപീരങ്കികളും ടിയർഗ്യാസ്സും
തുരുതുരാ പ്രയ�ോഗിച്ചു. സമരത്തിൽ
അണിനിരന്ന വലിയ�ൊരു വിഭാഗം
വരുന്ന 80-85 വയസ്സുള്ള വൃദ്ധകർ
ഷകർക്കുനേരെ ഡൽഹിയിലെ
ക�ോച്ചുന്ന ശൈത്യത്തിലും വെള്ളം

അതറിയുകയും ചെയ്യാം. ജനാധി
പത്യരീതിയിൽ ഈ ആവശ്യ
ങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതി

പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്...
(1-ാം പേജില് നിന്ന്)

സരത്തിനാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം
വഹിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ സദാചാ
രമ�ോ ആദർശമ�ോ ജനാധിപത്യ
മൂല്യങ്ങള�ോ ഇക്കൂട്ടരെ അല�ോസ
രപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമ
സഭാതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക�ോഴ
മാണിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ
വ�ോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ച ഇടതുമുന്നണി,
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചുമക്കുന്ന
ത് അതേ മാണിയുടെ പാർട്ടിയെ
യാണ്. ഏതാനും പഞ്ചായത്തു
വാർഡിലെ സീറ്റിനു വേണ്ടി നാലര
വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞതെല്ലാം വി

ഴിലാളികളായും അവസാനം തെ
രുവുകളിൽ അലയുന്നവരായും
പരിണമിക്കുന്നു. ഇത് മുതലാളി

ഡല്ഹിയില് നടക്കുന്ന കര്ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ട് ഡിസംബര് 3ന് ക�ൊല്ക്ക
ത്തയില് എഐകെകെഎംഎസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് നടന്ന ഐക്യദാര്ഢ്യ റാലി

നു പകരം, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ
ക�ോവിഡ് 19നെ തുടർന്നുണ്ടായ
നാനാതരം ദുരിതങ്ങളിൽ ഉഴറുന്ന

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏജീസ് ഓഫീസിനുമുന്നില്
പ്രതിഷേധസംഗമത്തില് ജി.ആര്.സുഭാഷ് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ചീറ്റിയും, ടിയർ ഗ്യാസ്സ് വർഷി
ച്ചും, തുരുതുരാ ലാത്തിക�ൊണ്ടടി
ച്ചും രസിക്കുന്ന ഒരു ഭരണവൃന്ദം
ഏത് സംസ്ക്കാരത്തെക്കുറിച്ചാ
ണ് പുലമ്പുന്നത്? എന്നാൽ, കർ
ഷകർ അപ്പോഴും പ്രക�ോപിതരാ
യില്ല. അവർ സമചിത്തരായി,
ലക്ഷ്യബ�ോധത്തോടെ, “ചല�ോ
ദില്ലി” മുഴക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ മു
ന്നോട്ട്നീങ്ങി.അവരുടെകൈയിൽ
ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ആഹാ
രപ്പൊതിയല്ലാതെ, ഒരു ചുള്ളിക്ക
മ്പുപ�ോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വ
ന്തം ട്രാക്ടറുകളിൽ ആണ് അവർ
യാത്ര ചെയ്തുവന്നത്. അവരിൽനി
ന്നും ഒരു അപസ്വരംപ�ോലുമുണ്ടാ
യില്ല. എന്നിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി
അവരെ ഭീകരരെന്നു വിളിച്ച് സ്വയം
പരിഹാസ്യനായി.
എന്തിനാണവർ ഡൽഹിയി
ലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന്
വളരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ പ്രഖ്യാപി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ
ഭരണാധികാരികൾക്കുമുമ്പിൽ
പലവട്ടം വിനയപൂർവ്വം അവതരി
പ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്കാകെ

എന്നത് ഏത് പ്രവൃത്തിയേയും
സാധൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെ
ന്നാണ് ബി.ജെ.പി സർക്കാർ കരു

സമയത്ത്, സെപ്റ്റംബർ അവ
സാനത്തിൽ, കർഷകരുടെ ആശ
ങ്കകൾക്കും പരാതികൾക്കും ഇട
യാക്കിയിരുന്ന മൂന്ന് കാർഷിക
ബില്ലുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് സർക്കാർ
പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച്
പാസ്സാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇക്കാ
ര്യത്തിൽ പാർലമെന്റിനു വെളി
യിൽ ജനാധിപത്യ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പാർ
ലമെന്റിനകത്തുംപ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ
അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു ക�ൊ
ടുക്കാതെയാണ് മ�ോദി സർക്കാർ
ഈ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയത്.
പാർലമെന്റിനകത്തെ ഭൂരിപക്ഷം

തുന്നത് എന്നുപറയേണ്ടി വരും.
രാജ്യത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നവ
രാണ് കർഷകർ എന്ന പ്രാഥമിക
ബ�ോദ്ധ്യംപ�ോലും ഭരണാധികാ
രികൾക്കില്ലെന്നുവരുമ�ോ? അങ്ങി
നെ സംഭവിക്കുകയില്ല. പിന്നെ
എന്തുക�ൊണ്ടാണ് കാർഷിക മേ
ഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന
രാജ്യത്തെ 65 ശതമാനത്തിലേ
റെ വരുന്ന മനുഷ്യര�ോട് ഇത്ര ക്രൂ
രമായ സമീപനം? ഈ മനുഷ്യ
രാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അന്നം തരു
ന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിനേൽ
ക്കുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധിയും രാ
ജ്യത്തെത്തന്നെ ബാധിക്കും. അതു
ക�ൊണ്ടാണ് കർഷകർക്ക് എല്ലാ
പിന്തുണയും സഹായവും നൽകു
ന്നതിന് ല�ോകത്തിലെ എല്ലാ
ഗവണ്മെന്റുകളും മുൻഗണന നൽ
കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ശക്തമായ
പിന്തുണയില്ലാതെ ഇന്ന് കൃഷിയ്ക്കും
കർഷകനും നിലനില്പില്ല. കുത്തക
മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
കടുത്ത
ചൂഷണം കർഷകരെ കർഷകര
ല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്നു. അവരുടെ നി
ലനില്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാ
ക്കുന്നു. കർഷകർ, കർഷക ത�ൊ
ഴിലാളികളായും, കുടിയേറ്റ ത�ൊ

കര്ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ട് പാലക്കാട്
ഐക്യദാര്ഢ്യറാലിയില് എ.അബ്ദുള് അസീസ് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ഴുങ്ങാനും സ്വന്തം അണികളെ
അപമാനിക്കാനും ഒരു മടിയുമില്ലാ
ത്ത ഇടതു മുന്നണി അധികാരാർ
ത്തിയുടെയും അവസരവാദത്തി
ന്റെയും ആൾരൂപമായി മാറിക്ക
ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക�ോൺഗ്രസ്സിന്റെ
നേതാക്കളാകട്ടെ അവരവരുടെ
സ്വാധീനമേഖലയിൽ മുന്നണിക്കു
പുറത്തുള്ള കക്ഷികളുമായി ചേർ
ന്ന് സ്വന്തം നിലയിൽ മുന്നണി
കൾ രൂപീകരിക്കുന്നു. പരിമിത
മായ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന്റെ
പേരിൽ ലഭിക്കുന്ന അധികാരത്തെ
ച്ചൊല്ലി പ�ോലും നാണംകെട്ട തമ്മി
ലടിയും ഗ്രൂപ്പുകലാപവുമാണ് ബി

ജെപിയിൽ കാണുന്നത്. അഴിമ
തിയുടെ വാതായനങ്ങളിലുടെ സ്വ
ന്തം ആസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള
ആർത്തിയുടെ ദുരമൂത്ത കലാപമാ
ണ്നാംഈപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം
കാണുന്നത്. ഇവരിൽ ആരു തന്നെ
യും ജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തെ
കണികമാത്രപ�ോലും പ്രതിനിധാ
നം ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കൂട്ടി
ച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജയം
എന്തുതന്നെയായാലും ജീവിതത്തി
ന്റെ അന്തമില്ലാത്ത ചുമടുകൾ ഇറ
ക്കി വയ്ക്കാനും മനുഷ്യോചിതമായി
ജീവിക്കാനും ജനാധിപത്യം അനു

ത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാഭാവിക
പരിണതിയാണ്.
ആഗ�ോളവൽക്കരണ നയത്തി
ന്റെ ഭാഗമായ ഡബ്ല്യുറ്റിഒ, ആസി
യാൻ കരാറുകളും മറ്റു നയങ്ങളും
കാരണം 4 ലക്ഷത്തോളം കർഷ
കർ രാജ്യത്ത് സ്വയം ജീവന�ൊ
ടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ
മ�ോദി സർക്കാർ പാസ്സാക്കിയ
മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ കർ
ഷകരുടെ നിലനില്പ് തന്നെ അസാ
ദ്ധ്യമാക്കുന്നതാണ്. രാജ്യത്ത് അവ

ജനങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കുകയാ
ണ്. ഇതിനെതിരെയുള്ള സമരം
കർഷകരുടെ ആത്മാഭിമാനം സം
രക്ഷിക്കാൻ കൂടിയാണ്.
ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകർ
ഡൽഹിയുടെ വിവിധ അതിർ
ത്തികളിൽ കില�ോമീറ്ററുകൾ നീ
ളത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
തുടക്കത്തിൽ മ�ോദി സർക്കാർ
പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ധിക്കാരപര
മായ നിലപാട് ഇപ്പോൾ മയപ്പെ
ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കർഷകർക്ക് സ്വാ
തന്ത്ര്യം ന്ലകി എന്നും, മണ്ടിക
ളുടെയും താങ്ങുവിലയുടെയും കരാർ
കൃഷിയുടെയും അവശ്യവസ്തു സം
ഭരണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ
കർഷകർ ഉന്നയിച്ച പരാതികൾ
അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും,
അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്ക
യാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന
സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ ഇവയ�ോ
ര�ോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം
പരിഗണിക്കാമെന്ന് പറയേണ്ടി
വന്നിരിക്കുന്നു.
ഈ സമരം, മ�ോദി സർക്കാ
റിന്റ ദ്രോഹനടപടികൾ അനുഭ
വിക്കുന്ന വിവിധ ത�ൊഴിൽവിഭാ
ഗങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ജനി

ഡിസംബര് 3 ന് ക�ോട്ടയത്ത് ഗാന്ധിസ്ക്വയറില് നടന്ന ഐക്യദാര്ഢ്യ
സംഗമത്തില് കര്ഷക പ്രതിര�ോധ സമിതിയുടെ ജില്ലാസെക്രട്ടറി
എ.ജി.അജയകുമാര് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

ശേഷിച്ചിരുന്ന സർക്കാർ സംര
ക്ഷണങ്ങൾ കൂടി കർഷർക്ക് ഈ
നിയമങ്ങളിലൂടെ ഹനിക്കപ്പെട്ടി
രിക്കുന്നു.
ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെ
ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി കർ
ഷകരെ മാറ്റി തീർക്കുകയും, രാ
ജ്യത്തെ പ�ൊതുവിതരണ സമ്പ്ര
ദായം പാടെ തകർത്ത് അവശ്യ
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉല്പാദന-സംഭ
രണ-വിതരണമാകെ ക�ോർപ്പറേ
റ്റുകളുടെ ഇച്ഛാനുസരണം നിയ
ന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ
ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ നി
യമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയതിലൂടെ
മ�ോദി സർക്കാർ കർഷകരെയും

പ്പിക്കുന്നതാണ്. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ
-ജാതി-മത-പ്രാദേശിക ചിന്താ
ഗതികൾക്ക് ഉപരിയായി ജനങ്ങൾ
സംഘടിച്ചാൽ, ആത്മാർത്ഥതയും
ദിശാബ�ോധവുമുള്ളവരാൽ നയി
ക്കപ്പെട്ടാൽ, ഏത് ജനവിരുദ്ധ
നയങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്തു
വാൻ കഴിയുമെന്ന സന്ദേശം ഈ
സമരം നൽകുന്നുണ്ട്. വരുംനാളു
കളിൽ ഇത്തരം സമരങ്ങളുടെ വേ
ലിയേറ്റം സൃഷ്ടിച്ചുക�ൊണ്ടു മാത്ര
മേ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതം
മുമ്പോട്ട് ക�ൊണ്ടു പ�ോകാൻ കഴിയൂ
എന്നും ഈ കർഷക സമരം നമ്മ
ളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

വദിക്കുന്നഅവകാശമായജനകീയ
സമരത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം മാത്രമേ ജന
ങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ. ദില്ലിയിൽ നമ്മു
ടെ കർഷക സഹ�ോദരങ്ങൾ നി
ശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അത് കാ
ട്ടിത്തരികയാണ്.പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ
രാഷ്ട്രീയത്തെ നാം പ്രാണനുതുല്യം
മുറുകെപ്പിടിക്കണം. ജീവിത ദുരി
തങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മുതലാളി
ത്ത നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഗ്രാമത
ലം മുതൽ ജനങ്ങളുടെ സമരസമി
തികൾക്ക് രുപം നൽകിക്കൊണ്ട്
ഈ സമരരാഷ്ട്രീയത്തെ ശക്തിപ്പെ
ടുത്തണം. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിന്റെ വേളയെ അതിനായി വി

നിയ�ോഗിക്കുക. ജനസമരത്തിന്റെ
വേദിയിൽസത്യസന്ധതയുംസമർ
പ്പണവും കാട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർ
ത്ഥികൾ വിജയിച്ചുവരുന്നത് ജന
സമരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കരു
ത്തു നൽകും. നാടിന്റെ നന്മകളെ
യും ജനങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ഐക്യ
ത്തെയും തകർക്കുന്ന വർഗ്ഗീയ
ശക്തികൾ പരാജയപ്പെടണം.
അതിനാൽ ജനതാൽപ്പര്യത്തോ
ട് അചഞ്ചലമായ കൂറും കറ കള
ഞ്ഞ മതേതര നിലപാടുമുള്ള സ്ഥാ
നാർത്ഥികൾക്ക് വ�ോട്ടു ചെയ്യണ
മെന്ന് വി.വേണുഗ�ോപാൽ അഭ്യർ
ത്ഥിച്ചു.
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]Xn-\m-bn-c-§sf IpSn-sbm-gn-¸n-¡p¶,
]cn-Øn-Xnsb XIÀ¡p¶ sI sdbnÂ ]²Xn

tIc-fs¯ Im¯n-cn-¡p-¶Xv h³Zpc´w
തിരുവനന്തപുരം,ക�ൊല്ലം,പത്തനംതിട്ട,ആലപ്പുഴ,ക�ോട്ടയം,എറണാകുളം,ക�ോ

ഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, കാസർക�ോട്, പാലക്കാട് തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ പതി
ന�ൊന്ന് ജില്ലകളെ പ്രത്യക്ഷമായും അവശേഷിക്കുന്ന ജില്ലകളെ പര�ോക്ഷമായും
ബാധിക്കുന്നതും കേരളത്തെ കീറിമുറിക്കുന്നതുമായ ഒരു വമ്പൻ പദ്ധതി വികസ
നത്തിന്റെ മറയിൽ ജനങ്ങൾക്കുമീതെ വന്നുപതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ്
സിൽവർലൈൻ, കെ റെയിൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സെമി ഹൈസ്പീഡ്
റെയിൽ ക�ോറിഡ�ോർ. 3000ലധികം ഏക്കർ ഭൂമി അക്വയർ ചെയ്തുക�ൊണ്ടും
20,000 ത്തിലധികം കുടുംബങ്ങളെ കുടിയ�ൊഴിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടും 63,000 ക�ോടി രൂപ
ചെലവഴിച്ചുക�ൊണ്ടും നടത്തുന്ന, പരിസ്ഥിതിയുടെ സമ്പൂർണ തകർച്ച ഉറപ്പാക്കു
ന്നതും ജനങ്ങളെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലേയ്ക്ക് തള്ളിവിടുന്നതുമായ
ഈ പദ്ധതി ആരുടെ താൽപര്യാർത്ഥമാണ്?

ഇത്തരമ�ൊരു റെയിൽ ക�ോ
റിഡ�ോർ നിർമ്മിക്കണമെന്ന്
ആരാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്?
അതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ നടത്തി
യിട്ടുള്ള പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ
നമെന്താണ്? പദ്ധതി നടത്തിപ്പി
നാവശ്യമായ ഭൂമിയേറ്റടുക്കൽ ഉൾ
പ്പെടെയുള്ള നടപടികളുമായി
അതിദ്രുതം മുന്നോട്ടുനീങ്ങുമ്പോൾ
ഈ ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് സുതാര്യവും
വ്യക്തവുമായ ഉത്തരം സംസ്ഥാ
നസർക്കാരിന്റെ പക്കൽ ഇല്ല.
വസ്തുതകൾ മറച്ചുവെച്ചുക�ൊണ്ട്
അതീവരഹസ്യമായും നിഗൂഢമാ
യും മുന്നേറുന്ന പദ്ധതിക്കെതിരെ
സംസ്ഥാനമെമ്പാടും ജനകീയ പ്ര
തിഷേധം അനുദിനം ശക്തിപ്രാ
പിച്ചുവരികയാണ്.
എന്താണ് കെ റെയിൽ
അഥവാ സെമി ഹൈസ്പീഡ്
ക�ോറിഡ�ോർ?

കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രലായ
വുമായി ചേർന്ന് സംസ്ഥാന സർ
ക്കാർ രൂപവൽക്കരിച്ച കേരള
റെയിൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ക�ോർ
പ്പറേഷന്റെ കീഴിലാണ് ഈ അർ
ദ്ധ അതിവേഗ റെയിൽപാത പദ്ധ
തി ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
ത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലു
ള്ള റെയിൽവേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ
അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വികസിപ്പി
ക്കുന്ന റെയിൽപാതയല്ല മറിച്ച്,
ഒറ്റപ്പെട്ട സമാന്തര പാതയാണ്
കെ റെയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന
ത്. കേരളത്തിന്റെ റെയിൽപാത
യ്ക്ക് സമാന്തരമായ�ോ, അല്ലാതെയ�ോ
ഒരു പുതിയ റെയിൽ അലൈൻ
മെന്റ് നിർമ്മിച്ച,് വ്യത്യസ്തമായ
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയ�ോഗി
ച്ച് വൻലാഭം ക�ൊയ്യാനാണ് പ്ലാൻ.
നിലവിലുള്ള റെയിൽവേയുമായി
ഇതിന് യാത�ൊരു ബന്ധവുമില്ല.
കാസർക�ോട് മുതൽ തിരുവ
നന്തപുരം ൃ ക�ൊച്ചുവേളി വരെ
529.45 കില�ോമിറ്റർ നീളത്തിലാ
ണ് ഈ'സിൽവർ ലൈൻ' റെയിൽ
വേ വരാൻ പ�ോകുന്നത്. നാല്
മണിക്കൂർക�ൊണ്ട് കാസർക�ോഡു
നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി
ച്ചേരാനാവുന്ന വിധത്തിലാണ്

ട്രാഫിക്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം.
11 ജില്ലകളിലായി പതിന�ൊന്ന്
സ്റ്റോപ്പുകൾ. തിരുവനന്തപുരം
മുതൽ തിരൂർവരെ നിലവിലുള്ള
റെയിൽപാതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യ
സ്തമായ വഴികളിലൂടെയും തിരൂർ
മുതൽ കാസർക�ോടുവരെ റെയിൽ
പ്പാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ടുമാണ്
ഇത്കടന്നുപ�ോവുക.ഓര�ോഅഞ്ഞൂ
റ് മീറ്റർ ഇടവിട്ടും അടിപ്പാതകൾ
നിർമ്മിക്കുമെന്നും കേരളത്തിന്റെ
യാത്ര അതിവേഗമാക്കാൻ കഴി
യുമെന്നും ഗവൺമെന്റ് അവകാ
ശപ്പെടുന്നു.
നിലവിലെ റെയിൽപ്പാതയ്ക്ക്
സമാന്തരമായി 40 ശതമാനവും
റെയിൽപാതയ�ോട് ബന്ധമില്ലാ
തെ 60 ശതമാനം സ്ഥലത്ത് കെ.
റെയിൽ നിർമ്മിക്കുമെന്നും പ്രോ
ജക്ടിനുവേണ്ടി പ�ൊളിക്കുന്ന ആകെ
കെട്ടിടങ്ങൾ (കടകൾ, ആരാധ
നാലയങ്ങൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ,
വീടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം കൂടി)
9314 മാത്രമാണെന്നും ഡിപിആർ
പറയുന്നു. യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ
അതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് വരും. അതു
ക�ൊണ്ട് തന്നെ, വിശദപഠന റി
പ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായി പുറത്തുവി
ടാൻ കെ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ
വക്താക്കൾ ഭയപ്പെടുന്നു.
കേരളംപ�ോലെ, ജനസാന്ദ്രത
യേറിയ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഈ
വൻകിട പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണ
മെങ്കിൽ വൻത�ോതിൽ കുടിയ�ൊ
ഴിപ്പിക്കൽ വേണ്ടിവരും. നിർമ്മാ
ണത്തിന് വൻത�ോതിൽ കുന്നുകൾ
ഇടിയ്ക്കേണ്ടിവരും, വയലുകൾ
നികത്തേണ്ടിവരും, നദികളും പു
ഴകളും കായലുകളും ജലാശയങ്ങ
ളും മണ്ണിട്ടുമൂടേണ്ടിവരും. ഗുരുതര
വും ദൂരവ്യാപകവുമായ പ്രത്യാഘാ
തങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെയെല്ലാം സൃ
ഷ്ടിക്കപ്പെടുക. ഇവകളെക്കുറിച്ചൊ
ന്നും വസ്തുനിഷ്ഠവും ശാസ്ത്രീയവുമായ
പഠനം നടന്നിട്ടില്ല.

സാധ്യതാപഠനവും
(ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി)
പാരിസ്ഥിതിക പഠനവും

പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതാ പഠ
നത്തിന് കേരള സർക്കാർ കണ്ടെ

ത്തിയത് ഫ്രാൻസിലെ സിസ്ട്ര
എന്ന ഏജൻസിയെയാണ്. സി
സ്ട്ര നൽകിയ സാധ്യതാപഠന റി
പ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ
ണ് കെ റെയിൽ പ്രോജക്ടിന് സം
സ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതി നൽ
കിയത്. അവരാകട്ടെ, ആകാശ
സർവ്വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ
ണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്.
എന്തിനാണ് വിദേശ ഏജൻസി
യെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സാ
ധ്യതാപഠനത്തിന് നിയ�ോഗിച്ചത്
എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നു
മാത്രമല്ല, 2019 മാർച്ച് മാസം ആദ്യം
തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച ഒന്നാംപ
ഠന റിപ്പോർട്ട് (പ്രീ-ഫീസിബിലി
റ്റി സ്റ്റഡി)പ്രകാരം നിലവിലുള്ള
റെയിൽപാതയുമായി സംയ�ോജി
ക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ബ്രോഡ്ഗേ
ജ് റെയിൽവേ ലൈനാണ് പ്രയ�ോ
ഗികം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, കേരളാ റെയിൽ ഡെ
വലപ്മെന്റ് ക�ോർപ്പറേഷന്റെ
സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്ന്മെയ്മാസം
തന്നെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് നൽകി.
അതുപ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ അം
ഗീകരിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ്
ഗേജ് ലൈൻ നിർമ്മിക്കാൻ കഴി
യുമെന്ന് സിസ്ട്ര റിപ്പോർട്ട് നൽ
കിയിരിക്കുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക
ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിയ്ക്കാൻ
കെആർഡിസി നിയ�ോഗിച്ചത്
സെന്റർ ഫ�ോർ എൻവയ�ോൺമെ
ന്റ് ഡെവലപ്മെന്റിനെയാണ്.
അതിനായി, 'ഗൂഗിൾ എർത്ത് ഡേ
റ്റ'തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും അവ
ലംബമാക്കപ്പെട്ടത്. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം വെളി
വാക്കുന്നതല്ല ഈ ഇ.ഐ.എ
പഠനം. ഗൂഗിൾ എർത്ത് മാപ്പിൽ
കണ്ടെത്തിയതനുസരിച്ച് 101.74
കില�ോമീറ്റർ നീളത്തിൽ മരംമുറി
വേണ്ടിവരും. 292.73 കില�ോമീ
റ്റർ നീളത്തിൽ മണൽതിട്ട നിർ
മ്മിക്കണം. അതിനാവശ്യമായ
മണൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെ
ന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും,
ഇത്രയും ദൂരത്തിൽ പാർശ്വങ്ങളിൽ
മണൽതിട്ടകള�ോ അണകള�ോ നിർ
മ്മിക്കണമെങ്കിൽ കിഴക്കൻ മല

നിരകൾ വൻത�ോതിൽ ഇടിച്ചുനി
രത്തേണ്ടിവരും. നദിക്കരകളിൽ
നിന്ന് വൻത�ോതിൽ മണലുകൾ
വേണ്ടിവരും. സ്വാഭാവികമായും,
ഇത് ഭൂമിയുടെ തറനിരപ്പിന്റെ നി
ലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നുറ
പ്പാണ്. നീര�ൊഴുക്ക് തടയപ്പെടും.
നിരവധി നദികളും ജലാശയങ്ങ
ളുമ�ൊക്കെ മലിനമാക്കപ്പെടുകയ�ോ
ഇല്ലാതാവുകയ�ോ ചെയ്യും.
കൃഷിഭൂമിയുടെ കൂറെ ഭാഗങ്ങ
ളിലൂടെ കെ റെയിൽ കടന്നുപ�ോ
കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തു
ലിതാവസ്ഥ തെറ്റുമെന്ന് റിപ്പോർ
ട്ട് എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ,
പശ്ചിമഘട്ടത്തെ കെ റെയിൽ
ബാധിക്കില്ലായെന്ന നിലപാടാ
ണ് ഇഐഎയ്ക്കുള്ളത്. യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ ടൺക്കണക്കിന് മണ്ണും
കല്ലും കെ റെയിൽ ക�ോറിഡ�ോർ
നിർമ്മാണത്തിന് അത്യാവശ്യ
മാണ്. അതിന് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ
തുരക്കുകതന്നെവേണ്ടിവരും. നിർ
ദ്ദിഷ്ട സിൽവർ ലൈനിന്റെ 132
കില�ോമീറ്റർ ദൂരവും നെൽ
വയലുകളിലൂടെയും
തണ്ണീർത്തടങ്ങളിലൂ
ടെയുമാണ് കടന്നു
പ�ോകുന്നത്. കെ
റെയിലിന്റെ ആദ്യ
ത്തെ ഇരകൾ വയ
ലുകളും നദികളും നീർ
ത്തടങ്ങളും തന്നെ. ലക്ഷ
ക്കണക്കിന് മരങ്ങൾ കൂടി വെ
ട്ടിമാറ്റപ്പെടുന്നത�ോടെ പരിസ്ഥിതി
സന്തുലനം താറുമാറാകും. കേരള
ത്തിന്റെ തനത് ഭൂപ്രകൃതിയും പച്ച
പ്പും തണലും ഇല്ലാതാകുന്നത�ോ
ടെ, കേരളം കേരളമല്ലാതാകുന്ന
ഭീഷണമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ
നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവ
രും. ഒരുപിടി വരുന്ന വ്യവസാ
യികൾക്ക് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരി
യ്ക്കാൻ കേരളത്തെ ബലിക�ൊടുക്ക
ണമ�ോ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്ര
ധാന ച�ോദ്യം.

പ�ൊള്ളയായ സർക്കാർ
വാദങ്ങൾ

കെ റെയിൽ കേരളത്തിലെ
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ത്വരിത
പ്പെടുത്തും, ചലനാത്മകത പ്രദാ
നം ചെയ്യും, കാർബൺ ബഹിർ
ഗമനം തടയും തുടങ്ങിയ നിരവ
ധി പ�ൊള്ളയായ വാദമുഖങ്ങളാ
ണ് പദ്ധതിക്കനുകൂലമായി സർ
ക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നത്. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യമെ
ന്ത്?
സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ
ക�ോറിഡ�ോർ നടപ്പിലായാൽ കേ
രളത്തിലെ സാമ്പത്തികരംഗത്ത്
ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ ഗുരുതര
സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.
63,940.67 ക�ോടി രൂപ ചെലവ്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി പൂർത്തി

യാകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു
ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയ�ോളം ചെ
ലവാകും എന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ
7720 ക�ോടി രൂപ സംസ്ഥാന
സർക്കാരും 7720 ക�ോടി രൂപ
കേന്ദ്ര സർക്കാരും വഹിക്കണം.
ബാക്കിയുള്ള തുക ജപ്പാൻ ഇന്റർ
നാഷണൽ ക�ോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്
ഏജൻസി, അബ�ൊറിജിനൽ ബി
സിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനി
ഷ്യേറ്റീവ്- കാനഡ, ജർമ്മൻ ഡവ
ലപ്മെന്റ് ബാങ്ക്, ഏഷ്യൻ ഇൻ
ഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്
ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ധനകാര്യ ഏജൻ
സികളിൽ നിന്നും പലിശയ്ക്ക് വായ്പ
എടുക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേ
ശിക്കുന്നത്. വലിയ പലിശയ്ക്ക്
പതിനായിരക്കണക്കിന് ക�ോടി
രൂപ വായ്പ എടുക്കുന്നതിലൂടെ സം
സ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സാമ്പ
ത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതൽ ഗുരുതര
മാ യിത്തീരും. മസാല ബ�ോണ്ട്്
വഴി കിഫ്ബിയ്ക്ക് 2150 ക�ോടി
രൂപ 10 ശതമാനം
ബ്ലേഡ് പലിശയ്ക്ക്
വായ്പ
എടുത്ത
ഗവൺമെന്റാണ്
അധികാരത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നതെന്നും
ഓർക്കേണ്ടതാണ്.
ഈപദ്ധതിക്കുവേ
ണ്ടി വരുന്ന ചെലവ്
63,940 ക�ോടി രൂപ കേരളത്തെ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിഭീ
മമായ തുകയാണ്. 2019-20 ലെ
സംസ്ഥാന ബജറ്റിന്റെ 42 ശത
മാനം വരുന്ന തുകയാണത്. ഇത്ര
യും വലിയ തുക വായ്പയെടുക്കുക
എന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കടക്കെ
ണിയിലായ സംസ്ഥാനത്തെ എത്ര
വലിയ കടക്കുരുക്കിലേയ്ക്കായിരി
ക്കും തള്ളിവിടുക?

യഥാർത്ഥ ചെലവ്

എന്നാൽ, ചെലവിനെക്കുറിച്ച്
കെ റെയിൽ അധികൃതർ പറയു
ന്നതല്ല യഥാർത്ഥ വസ്തുതയെന്നാ
ണ്കേന്ദ്ര നീതിആയ�ോഗ്ഇതിനെ
സംബന്ധിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന
കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
നീതി ആയ�ോഗിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ
പറയുന്നത്, കേരള റെയിൽ ക�ോ
റിഡ�ോർ
നിർമ്മാണത്തിന്,
1,26,000 (ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപ
ത്തിയാറായിരം ക�ോടി രൂപ)
ക�ോടി രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടിവ
രുമെന്നാണ്. അതുക�ൊണ്ട് സാ
മ്പത്തികമായി ഈ പദ്ധതി പ്രാ
യ�ോഗികമല്ലായെന്ന നിലപാട്
നീതിആയ�ോഗ്പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
കെ റെയിൽ പദ്ധതിയ്ക്കുവേണ്ടി
33,000 ക�ോടി രൂപ എ.ഡി.
ബിയിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുക്കാ
നായി നൽകിയ അപേക്ഷ കേ
(ശേഷം 4-ാം പേജില്)
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sI d-bnÂ ]-²-Xn: C-cp-]-Xn-\m-bn-cw
Ip-Spw-_-§-Ä Ip-Sn-bn-d-¡-s¸Spw
(3-ാം പേജില് നിന്ന്)

ന്ദ്ര ഫൈനാൻസ് വകുപ്പും നിരസി
ച്ചുവെന്നാണ് അറിയുന്നത്.
അപ്പോൾ, സംസ്ഥാനത്തിന്
താങ്ങാനാവാത്ത സാമ്പത്തിക
ബാധ്യത വരുത്തിവെച്ചുക�ൊണ്ട്
ഇത്തരമ�ൊരു അതിവേഗ ട്രെയിൻ
ഓടിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചലനാ
ത്മകതയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാ
കുന്നത്? കേരളത്തിലെ സാധാ
രണ യാത്രികരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാ
നം മിക്കവാറും തലസ്ഥാന ജില്ല
യായ തിരുവനന്തപുരമ�ോ, ത�ൊ
ട്ടടുത്ത ജില്ലകള�ോ ആയിരിക്കും.
അവരിൽബഹുഭൂരിപക്ഷവുംആശ്ര
യിക്കുന്നത്ചെലവ്കുറഞ്ഞയാത്രാ
മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആണെന്നതാണ് യാ
ഥാർത്ഥ്യം. സർക്കാർ ഉദ്യോഗ
സ്ഥര�ോ, ഐ.ടി ജീവനക്കാര�ോ,
പി.എസ്.സി പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ
പ�ോകുന്നവര�ോ അതിവേഗ ട്രെ
യിനിനെ ആശ്രയിക്കില്ല എന്ന
ത് തർക്കമറ്റ വസ്തുതയാണ്. നാല്
മണിക്കൂർ ക�ൊണ്ട് തിരുവനന്ത
പുരത്ത് നിന്ന് കാസർക�ോട്ടേയ്ക്ക്
യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നത് ഒരു
ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മാത്ര
മായിരിക്കും. സാധാരണക്കാർക്ക്
ഒരിക്കലും താങ്ങാനാവുന്നതല്ല
ഈ നക്ഷത്ര ട്രെയിനിലെ യാത്രാ
നിരക്കുകൾ.
വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ വളരെ
വേഗം വളർന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഇക്കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യാതെ
തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നിർവ
ഹിക്കാനാകും. ഇന്റർനെറ്റ് കണ
ക്ടിവിറ്റി 5ഏ യിൽ എത്തിക്കഴി
ഞ്ഞു. വീഡിയ�ോ ക�ോൺഫറൻ
സിംഗും ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗുക
ളുമ�ൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായി
കഴിഞ്ഞു. കൂടിയ വേഗതയിൽ
സഞ്ചരിക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് വ്യോ
മഗതാഗതം ആണ് അഭികാമ്യം.
കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ
നിരവധി വിമാനാത്താവളങ്ങൾ
നിലവിലുണ്ട്. കാസർക�ോട് നിന്ന്
ഒരു മണിക്കൂർ ക�ൊണ്ട് വിമാന
ത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി
ച്ചേരാനാവും. പിന്നെന്തിന് കെ
റെയിൽ?

കാർബൺ ബഹിർഗമനം
കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമത്രെ!

പ്രകൃതിയേയും പരിസ്ഥിതി
യേയും പൂർണ്ണമായും തകർക്കുന്ന
തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന ഭീമാകാര
മായ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാർബൺ
ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതുക�ൊണ്ട്
മാത്രം പരിഹാരമാവുമ�ോ? ക�ോർ
പ്പറേറ്റ് അനുകൂല വ്യവസായ നയ
ങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
കാർബണിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം വലിയ
ത�ോതിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെ
ന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കൽക്ക
രി, പ്രകൃതിവാതകം, എണ്ണ തുട
ങ്ങിയ ഫ�ോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ
കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാർ

ബൺഡൈയ�ോക്സൈഡ്ആഗ�ോ
ളവ്യാപകമായി വലിയ�ൊരു പ്ര
ശ്നമാണ്. കെ റെയിൽ വരുന്ന
ത�ോടെ പ്രസ്തുത പ്രശ്നം പരിഹ
രിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് സർക്കാർ
അവകാശപ്പെടുന്നത്. കെ റെയിൽ
പദ്ധതി വരുന്നത�ോടെ റ�ോഡ്

(2500 ഏക്കർ) ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കും.
കൂടാതെ, ലൈനിലെ ഇരുവശങ്ങ
ളും ബഫർസ�ോൺ ആക്കി മാറ്റാ
നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ, കുറഞ്ഞത് ഇരു
പതിനായിരം കുടുംബങ്ങളെ കു
ടിയ�ൊഴിപ്പിച്ച് ക�ൊണ്ടുമാത്രമേ

ജനങ്ങളുടെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കുകയാണ്
സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽ
വേയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കെഎസ്ആർടി
സി കാര്യക്ഷമമാക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. കൂടു
തൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ നിരത്തിലി
റക്കുകയും പ്രധാന റൂട്ടുകൾ ദേശസാൽക്കരിക്കു
കയും ചെയ്യണം. കെഎസ്ആർടിസിയെ സർ
ക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ആക്കി സംരക്ഷിക്കുവാ
നും സർക്കാർ തയ്യാറാവണം.
ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപേ
ക്ഷിച്ച് ജനങ്ങൾ സെമി ഹൈസ്പീ
ഡ് ട്രെയിനിനെ ആശ്രയിക്കുമ
ത്രെ! ഒരിക്കലുമില്ല, സാധാരണ
ക്കാർക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന പാ
തയേയല്ല ഇത്.
റെയിൽവേ പാത ഇരട്ടിപ്പി
ക്കുകയും റെഗുലർ ട്രെയിനുകളും
പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും വ്യാപ
കമായി സർവ്വീസ് നടത്തുകയും
ചെയ്താൽ ആളുകൾ ക്രമേണ സ്വ
കാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനാവും. അവിടെ
സ�ോളാർ പ�ോലെയുള്ള മലിനീ
കരണം കുറഞ്ഞ ഇന്ധനങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിച്ചാൽ കാർബൺ പുറ
ന്തള്ളപ്പെടുന്നത് കുറയ്ക്കുവാനും
കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ, വർദ്ധി
ച്ചുവരുന്ന അന്തരീക്ഷമലീനികര
ണം ക�ോർപ്പറേറ്റ് നയങ്ങളുടെ സൃ
ഷ്ടിതന്നെയാണ്.

കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കലിലൂടെ
പതിനായിരങ്ങൾ
തെരുവാധാരമാക്കപ്പെടും

സിൽവർ ലൈൻ കടന്നുപ�ോ
കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പതിനാ
യിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക്
അവരുടെ കിടപ്പാടവും ഉപജീവ
നമാർഗ്ഗങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും.
സർക്കാർ കണക്കുപ്രകാരം 6395
കുടുംബങ്ങളെ കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കേ
ണ്ടിവരും. എന്നാൽ, വസ്തുതതകൾ
പരിശ�ോധിച്ചാൽ ഈ കണക്ക്
തെറ്റാണെന്ന്കാണാനാകും.കേരള
റെയിൽ വികസന ക�ോർപ്പറേ
ഷൻ ക്ഷണിച്ച ടെൻഡർ പ്രകാരം
11 സ്റ്റേഷനുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്ന
ത്. കൂടാതെ, അവയ�ോടനുബന്ധി
ച്ച് റസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്ട്മെ
ന്റുകളും വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങളും
അടങ്ങുന്ന സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ വി
കസിപ്പിക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട
ത്രെ! ടെൻഡറിൽ പറയുന്നത് പ്ര
കാരം 11 സ്റ്റേഷനുകളിലെ സ്മാർട്ട്
സിറ്റികൾക്കുവേണ്ടി 1000 ഹെക്ടർ

ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ ക�ോറിഡ�ോർ
പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാകൂ എന്ന
താണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഏറ്റെടുക്കു
ന്ന ഭൂമിക്ക് മാർക്കറ്റ് വിലയേ
ക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി മുതൽ നാലിരട്ടി
വരെ നൽകുമെന്നാണ് സർക്കാർ
വൃത്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.
പക്ഷേ വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ
കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ അനു
ഭവങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നത്
വഞ്ചിതരാവരുത് എന്നു്് തന്നെ
യാണ്. മുൻ എൽ.ഡി.എഫ് ഗവൺ
മെന്റിന്റെകാലത്ത്മൂലമ്പിള്ളിയിൽ
വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമി
നലിനുവേണ്ടി 316 കുടുംബങ്ങളെ
തെരുവുകളിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞി
ട്ട് 13 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു. നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുവേണ്ടി
ഇപ്പോഴും പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി
തെരുവിൽ കഴിയുന്ന മൂലമ്പിള്ളി
നിവാസികളുടെ ദു:ഖം നമുക്ക് മറ
ക്കാനാവുമ�ോ?

കേരളാ റെയിൽ
ഡെവലപ്മെന്റ്
ക�ോർപ്പറേഷൻ ആരുടേത്?

കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെ
ന്റ് ക�ോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് 2017
ജനുവരി 3നാണ് നിലവിൽ വന്ന
ത്. കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയ
ത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര-കേരള സർ
ക്കാരിന്റെയും ഒരു സംയുക്ത സം
രംഭമെന്ന നിലയിലാണ് ആ കമ്പ
നി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. കേരളത്തി
ലെ റെയിൽവേയുടെ അടിസ്ഥാന
സൗകര്യവികസനം എന്നതാണ്
പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായി അതി
ന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയി
ട്ടുള്ളത്. കെ റെയിൽ ക�ോർപ്പറേ
ഷന്റെ ഒരു മെഗാപ്രോജ്ക്ടാണ്
സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ ക�ോ
റിഡ�ോർ.
കെ റെയിൽ പാത ഒരുപിടി
വ്യവസായികൾക്കും സമ്പന്നർ
ക്കും മാത്രമുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന്
ഉറപ്പിക്കാനാവും. അവർക്ക് വേ

ഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനായി, സ്വ
ന്തം കിടപ്പാടവും ജീവന�ോപാധി
കളും വിട്ടുക�ൊടുക്കണമെന്നാണ്
സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. റെ
യിൽവേ സംവിധാനത്തെ സ്വകാ
ര്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ക�ോ
റിഡ�ോർ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന
ശരാശരി മലയാളിക്ക് പ്രയ�ോജ
നപ്പെടില്ല; കേരളത്തിനും. ഈ
പാത നമ്മുടേതല്ല, നമ്മുടേത് ആവു
കയുമില്ല. സംസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് മാ
ത്രമായി പ്രത്യേക പാതയും പ്ര
ത്യേക ട്രെയിനും പ്രത്യേക നിര
ക്കും നിശ്ചയിച്ച് നീങ്ങുമ്പോൾ
സാധാരണയാത്രക്കാർക്ക് താങ്ങാ
നാവുന്നതാണ�ോ പ്രയ�ോജനപ്പെ
ടുന്നതാണ�ോ എന്നൊന്നും സർ
ക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നതേയില്ല.
ഹൈക്ലാസ്സ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാ
ത്രമായി ഒരു സഞ്ചാര പാത ഒരു
ക്കാനാണ�ോ കേരള റെയിൽ വി
കസന ക�ോർപ്പറേഷൻ ലക്ഷ്യം
വയ്ക്കുന്നത്?

ജനവിരുദ്ധ കെ റെയിൽ
ക�ോറിഡ�ോർ ഉപേക്ഷിക്കുക

പ�ൊതുസമൂഹം തള്ളിക്കളയേ
ണ്ടപദ്ധതിയാണ്'സിൽവർലൈൻ'
എന്ന് സർക്കാർ ഓമനപ്പേരിട്ട്
വിളിക്കുന്ന സെമി ഹൈസ്പീഡ്
റെയിൽ ക�ോറിഡ�ോർ. ഭൂമി നഷ്ട
പ്പെട്ട് തെരുവുകളിലേക്ക് എറിയ
പ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ മാത്രം പ്ര
ശ്നമല്ലിത്. കേരളത്തിന്റെ ഭാവി
യെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഓര�ോ മനു
ഷ്യനും ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ
നിലക�ൊള്ളണം. പശ്ചിമഘട്ടത്തെ
തകർക്കുന്ന 'വികസന'പ്രവർത്ത
നങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ
വർഷങ്ങളായി നാം അനുഭവിക്കു
കയാണ്. പരിസ്ഥിതി നാശനയ
ങ്ങൾ മൂലം, 2018-ലെ മഹാപ്രള
യം സൃഷ്ടിച്ച നടുക്കവും ജീവിത
പ്രയാസങ്ങളും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.
മാനത്ത് മഴക്കാറ് രൂപം ക�ൊള്ളു
മ്പോൾ തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട സാ
ഹചര്യത്തിലേക്ക് നാം എത്തി
ച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു.
ഇടുക്കിയിലെ പെട്ടിമുടിയിൽ
ഉണ്ടായ ഉരുൾപ�ൊട്ടലിൽ 70
പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. കവളപ്പാ
റയിൽ 59 പേരും പുത്തുമലയിൽ
17പേരുമാണ് മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ട്
ജീവൻ പ�ൊലിഞ്ഞത്. ദുരന്തനി
വാരണ അത�ോറിറ്റിയുടെ കണ
ക്കുപ്രകാരം 1961 മുതൽ 2016 വരെ
സംസ്ഥാനത്ത് 85 ഉരുൾപ�ൊട്ട
ലുകൾ ഉണ്ടായി. 2018, 19, 20 കാ
ലയളവിലെ വലിയ ഉരുൾപ�ൊ
ട്ടൽ ദുരന്തങ്ങൾ കണക്കിൽ വന്നി
ട്ടില്ല. 'സിൽവർലൈൻ' നടപ്പാക്ക
പ്പെട്ടാൽ പശ്ചിമഘട്ടം സമ്പൂർണ്ണ
മായും തകർക്കപ്പെടും.അങ്ങനെ
സംഭവിച്ചാൽ, കാലാന്തരത്തിൽ
കേരളമെന്ന ഭൂപ്രദേശം വാസയ�ോ
ഗ്യമല്ലാതായിത്തീരും. അത് വരും
തലമുറകള�ോട് നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ

പാതകം തന്നെ ആയിരിക്കും.
വൻകിട മൂലധന ശക്തികളുടെ
ലാഭാർത്തിയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കി
ടപ്പാടവും ആവാസവ്യവസ്ഥയും
വിട്ടുക�ൊടുക്കില്ലായെന്ന ഉറച്ച നി
ലപാടും കാൽവെയ്പുമാണ് വേണ്ട
ത്. സംസ്ഥാനമെമ്പാടും അതിനാ
യി ജനകീയ സമിതികൾ രൂപ
പ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവയുടെ
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശക്തമായ പ്ര
ക്ഷോഭങ്ങൾ 'വികസന'വാദികളു
ടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ
ശക്തിപ്പെട്ടുവരുന്നു.

വികസനം എന്ന
കപടമുദ്രാവാക്യം

മൂലധനശക്തികൾക്കായി പ്ര
ഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന ഏത് പദ്ധതി
യും വികസനമെന്ന ആകർഷക
പദത്തോട് ചേർത്ത് അവതരിപ്പി
ക്കുന്നതാണ് തന്ത്രം. യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ, വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ
നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതികളുടെ
ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ ചെറിയ ശത
മാനം വരുന്ന ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾ
ആണെന്നതാണ് യഥാർത്ഥ്യം.
ഇരകളാക്കപ്പെടുന്നവർ ഇതാരുടെ
വികസനം എന്ന ച�ോദ്യമുയർത്തി
യാൽ അവരെ വികസനവിര�ോധി
കളായി മുദ്രയടിച്ചുക�ൊണ്ട് ഭരണ
കൂടം വേട്ടയാടുന്നതാണ് പതിവ്.
ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെ വികസനത്തി
ന് വേണ്ടി രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കു
ന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും കാറ്റിൽ
പറത്തുന്നതും പതിവ് കാഴ്ചയാണ്.
ത�ൊണ്ണൂറുകളിൽ, ഇന്ത്യയിൽ
ആഗ�ോളവൽക്കരണനയങ്ങൾ
ആരംഭിച്ചത�ോടുകൂടിയാണ് വിക
സനം എന്ന പദം വ്യാപകമായി
ഉപയ�ോഗിച്ചുതുടങ്ങിയത്. ക�ോർ
പ്പറേറ്റുകൾക്ക് മൂലധന നിക്ഷേപം
നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ അടി
സ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ജനങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് സർ
ക്കാർ ഒരുക്കിക�ൊടുക്കണം എന്ന
വിനാശ നയം അതേത്തുടർന്ന്
നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി. ഭൂമി, ഗതാ
ഗതം, വൈദ്യുതി, വെള്ളം തുടങ്ങി
യവയെല്ലാം വൻകിട മുതലാളി
മാർക്ക് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ
സർക്കാർ സൗജന്യമായി നൽകി.
അങ്ങനെയാണ,് അനിയന്ത്രിത
മായ പ്രകൃതി ചൂഷണവും കുടിയ�ൊ
ഴിപ്പിക്കലും കേരളത്തിൽ വ്യാപ
കമായത്. മറുവശത്ത്, സാധാരണ
ജനങ്ങൾക്ക് നൽകി വന്നിരുന്ന
ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും
അധികാരികൾ പിൻവാങ്ങുന്നത്
ത്വരിതപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
വിഴിഞ്ഞം, ദേശീയപാത,
വല്ലാർപാടം തുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ
കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കലിന്റെ ചില ഉദാ
ഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ക�ോർ
പ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഇഷ്ടദാനം നൽകു
ന്ന ഭൂമി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് താൽ
പ്പര്യത്തോടെ ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെ
(ശേഷം 5-ാം പേജില്)

5

ഡിസംബര് 2020

`o-aam-b km¼¯n-I _m[yX kw-Øm-\-¯n-sâ
km-¼¯n-I {]-Xnk-Ôn A-Xn-cq-£-am¡pw
(4-ാം പേജില് നിന്ന്)

ടുന്നു എന്നതാണ് പലപ്പോഴും
കണ്ടുവരുന്നത്. എറണാകുളം കള
മശ്ശേരിയിലെ എച്ച്എംടിയുടെ
കൈയ്യിലുള്ള 70 ഏക്കർ സർക്കാർ
ഭൂമി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയായ
ബ്ലൂസ്റ്റാറിന് കൈമാറിയ നടപടി
നല്ലൊരുദാഹരണമാണ്. എളമ
രം കരീം വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി
യായിരുന്നപ്പോഴാണ് എച്ച്എംടി
ഭൂമി സൈബർസിറ്റി നിർമ്മാണ
ത്തിനെന്ന പേരിൽ ബ്ലൂസ്റ്റാറിന്
കൈമാറിയത്. സർക്കാർ ഭൂമി
ബ്ലൂസ്റ്റാറിന് കൈമാറുമ്പോൾ സർ
ക്കാർഅവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്,സൈ
ബർസിറ്റിയിൽ 60000 പേർക്ക്
ത�ൊഴിൽ ക�ൊടുക്കും എന്നാണ്.
എന്നാൽ, സൈബർസിറ്റി വന്നില്ല,
എന്ന് മാത്രമല്ല ബ്ലൂസ്റ്റാർ ആ ഭൂമി
അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് വലിയ തുകയ്ക്ക്
വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ
അഭിമാന പദ്ധതിയായി പ്രഖ്യാ
പിക്കപ്പെട്ട ക�ൊച്ചി സ്മാർട്സിറ്റി
പദ്ധതിക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചെന്ന
തും കേരളീയ സമൂഹം അറിയേ
ണ്ടതാണ്. ക�ൊച്ചി കാക്കനാട്ട്
പ�ൊന്നിന്റെ വിലയുള്ള 246 ഏക്കർ
ഭൂമിയാണ് സ്മാർട്സിറ്റി സ്ഥാപി
ക്കുവാൻ സർക്കാർ വിട്ടുക�ൊടുത്ത
ത്. പദ്ധതി, വലിയ എതിർപ്പുക
ളെ നേരിട്ടെങ്കിലും മാറിമാറി വന്ന
സർക്കാരുകൾ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയു
മായി മുന്നോട്ടുപ�ോയി. ഒരു ലക്ഷം
പേർക്ക് ത�ൊഴിൽ നൽകുമെന്ന്
പറഞ്ഞ് ദുബായ് ആസ്ഥാനമായി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടീക�ോം ഇൻവെ
സ്റ്റ്മെന്റിന് 246 ഏക്കർ സർക്കാർ
ഭൂമിയാണ് കൈമാറിയത്. 2007
നവംബർ 16 ന് തറക്കല്ലിട്ട പദ്ധ
തി 2020 ലും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.
ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ സ്ഥാനത്ത്
2500 പേർ മാത്രമാണ് സ്മാർട്ട്സിറ്റി
എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
പെട്ടിക്കടയിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന
ത്. വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ
എല്ലാം ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീ
റെഴുതുന്ന സാഹചര്യമാണ് രാജ്യ
ത്തെമ്പാടും എന്നതുപ�ോലെ കേ
രളത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നത്.

പ�ൊതുഗതാഗതം
ശക്തിപ്പെടുത്തുക,
യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കുക

ജനങ്ങളുടെ യാത്രാക്ലേശം പരി
ഹരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ
ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽ
വേയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കെ
എസ്ആർടിസി കാര്യക്ഷമമാക്കു
കയുമാണ് വേണ്ടത്. കൂടുതൽ
കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ
നിരത്തിലിറക്കുകയും പ്രധാന റൂ
ട്ടുകൾ ദേശസാൽക്കരിക്കുകയും
ചെയ്യണം. കെഎസ്ആർടിസി
യെ സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്
ആക്കി സംരക്ഷിക്കുവാനും സർ
ക്കാർ തയ്യാറാവണം. എന്നാൽ,
കെഎസ്ആർടിസിയെ സ്വാഭാ
വിക മരണത്തിന് വിട്ടുക�ൊടുക്കു
ന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാർ കൈ
ക്കൊള്ളുന്നത്.
ട്രയിൻ ഗതാഗതം ശക്തിപ്പെ
ടുത്തുകയും ഉപഭ�ോക്തൃസൗഹൃദമാ
ക്കുകയും ചെയ്യണം. പാസ്സഞ്ചർ
സർവ്വീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ട്രെയിൻ
സർവീസുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം.
സംസ്ഥാനത്തെ പാതയിരട്ടിപ്പി
ക്കൽ പണികൾ വേഗതയിലാക്ക
ണം. സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം ആധു
നികവത്ക്കരിച്ച് ട്രയിനുകളുടെ
സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ
ട്രയിനുകളും റയിൽവേസ്റ്റേഷനു
കളും റൂട്ടുകളും സ്വകാര്യവത്ക്കരി
ക്കുകയും പാസ്സഞ്ചർ ട്രയിൻ സർ
വ്വീസുകളും സ്റ്റേഷനുകളും നിർ
ത്തൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ജന
ദ്രോഹ നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര
സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപ�ോകുകയാണ്.
109 റെയിൽ റൂട്ടുകളിലായി 151
ട്രെയിനുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
തിന് സ്വകാര്യസംരംഭകരിൽ
നിന്ന് നാഷണൽ ട്രാൻസ്പ�ോർട്ടർ
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ട് നിൽക്കു
കയാണ്. സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകൾ
ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യസം
രംഭകർക്ക് യാത്രാചാർജ്ജ് 35
വർഷക്കാലത്തേയ്ക്ക് തീരുമാനി
യ്ക്കാമെന്ന ഓഫറും നൽകിയിരി
ക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത്.
അതുപ�ോലെ, കേരളത്തെ സം
ബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അനു

യ�ോജ്യമായ ബദൽ യാത്രാ മാർ
ഗമാണ് ജലഗതാഗതം. 44 നദി
കളുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച നി
ലയിൽ ബ�ോട്ട് സർവീസ് നടത്താ
വുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ,
നദികളുടെയും കായലുകളുടെയും
നീര�ൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തര
ത്തിലുള്ള കൈയേറ്റങ്ങളും മാലി
ന്യ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കണം.
കേരളത്തിലെ പുഴകളെ ഇല്ലാതാ
ക്കുന്ന നടപടികളും വികസനത്തി
ന്റെ പേരിലാണ് നടക്കുന്നത്. നദി

മായ�ോ പര�ോക്ഷമായ�ോ ഈ ദു
രന്തപദ്ധതിയുടെ ഇരകളാകും.
സാധാരണക്കാരുടെ വാഹനമായ
റെയിൽവേ സ്വകാര്യകുത്തകക
ളുടെ കൈകളിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചു
ക�ൊടുക്കാനാണ് ഈ വിചിത്രപാ
തയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഭരണാ
ധികാരികൾ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത്.
പക്ഷേ, പ�ൊതുഗതാഗത മാർഗ്ഗ
മായ റെയിൽവേ പ�ൊതുമേഖല
യിൽ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ
റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരണ

വൻകിട മൂലധന ശക്തികളുടെ ലാഭാർത്തിക്കുവേ
ണ്ടി നമ്മുടെ കിടപ്പാടവും ആവാസവ്യവസ്ഥയും
വിട്ടുക�ൊടുക്കില്ലായെന്ന ഉറച്ച നിലപാടും കാൽവെ
യ്പുമാണ് വേണ്ടത്. സംസ്ഥാനമെമ്പാടും അതി
നായി ജനകീയ സമിതികൾ രൂപപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നു. അവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശക്തമായ
പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ 'വികസന'വാദികളുടെ ഉറക്കം
കെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടുവരുന്നു.
കളുംത�ോടുകളുംസുഗമമാക്കിക�ൊണ്ട്
ജലഗതാഗത മാർഗം ശക്തിപ്പെ
ടുത്തിയാൽ റ�ോഡുകളിലെ തിര
ക്ക് വലിയത�ോതിൽ കുറയ്ക്കാനാകും.

പ�ൊതുമേഖലയുടെ
സ്വകാര്യവത്ക്കരണത്തെ
ചെറുക്കുക

ആഗ�ോളീകരണനയങ്ങളുടെ
വക്താക്കളായി മാറിയ ഭരണാധി
കാരികൾ ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കൽപ്പ
ങ്ങൾ പ�ോലും ഉപേക്ഷിച്ച് പ�ൊ
തുമേഖലകൾ വൻകിട ക�ോർപ്പ
റേറ്റുകൾക്ക് എഴുതിക�ൊടുത്തുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ
നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിക
ളില�ൊന്ന്. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന്
നികുതി പിരിക്കുന്ന സർക്കാർ
ജനങ്ങൾക്ക് പ�ൊതുഗതാഗത അവ
കാശങ്ങൾ പ�ോലും നിഷേധിക്കു
കയാണ്.
കെ റെയിൽ പദ്ധതി കേരള
ത്തെ പാരിസ്ഥിതികമായും സാ
മൂഹ്യമായും വിഭജിക്കുമെന്നതി
നാൽ അതിന്റെ ഇരകൾ ഭൂമി നഷ്ട
പ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമ
ല്ല. കേരളം ആകമാനം പ്രത്യക്ഷ

നീക്കങ്ങളെ ചെറുത്ത് ത�ോൽപ്പി
ച്ചേ മതിയാകൂ.
വിദ്യാഭ്യാസം, ആര�ോഗ്യം,
കുടിവെള്ളം, വൈദ്യൂതി, കെ.എ
സ്.ആർ.ടി.സി തുടങ്ങിയ സർവ്വീ
സ് രംഗങ്ങളിലും ഈ അഴിച്ചുപ
ണി നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റെ
യിൽവേയുടെ കാര്യത്തിലും കെ
റെയിൽ പദ്ധതിയിലൂടെ അത്ത
രമ�ൊരു പ�ൊളിച്ചെഴുത്ത് സംഭവി
ക്കാൻ പ�ോകുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക്
വേണ്ടിയാകണം സഞ്ചാര പാത
കൾ. പകരം, റ�ോഡ് ഒരു വ്യവ
സായ സംരംഭമാക്കാൻ ശ്രമിക്കു
ന്ന സ്വകാര്യകുത്തകകളുടെ നിയ
ന്ത്രണത്തിൽ വിട്ടുക�ൊടുക്കുന്നു.
ജനങ്ങളുടെപണംക�ൊണ്ടുംഅദ്ധ്വാ
നം ക�ൊണ്ടും നിർമ്മിയ്ക്കപ്പെട്ട
റെയിൽ ഗതാഗതവും ഇത്തരം
'വിശേഷപ്പെട്ട' പദ്ധതികളിലൂടെ
കുത്തകകളുടെ കൈകളിൽ എത്തി
ച്ചേരും. ക്രമേണ, നമ്മുടെ സ്വന്തം
റെയിൽവേയും ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ട
പ്പെടും എന്ന പ്രശ്നമാണ് മുന്നി
ലുള്ളത്.
കേരളത്തിൽ, കാസർക�ോട്
മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയു

ള്ള ദേശീയപാതയുമായ�ോ അതി
നിരുപുറവുമുള്ളസ്ഥാപനങ്ങളുമായ�ോ
നേരിട്ടോ അല്ലാതെയ�ോ ബന്ധ
പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കി
ന് ജനങ്ങൾക്ക് പുറമേ മറ്റെല്ലാ
ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന
ഈ ദുരന്തപാതയ്ക്കെതിരെ
ഇപ്പോൾ കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കപ്പെടു
ന്നവർ നടത്തുന്ന സമരത്തോട�ൊ
പ്പം മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അണിനി
രക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥി
ക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്ര
വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തീർത്തും അനുയ�ോ
ജ്യമല്ലാത്തതും അനാവശ്യവുമായ
കെ റെയിൽ പദ്ധതി പൂർണ്ണമാ
യും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് സം
സ്ഥാന സർക്കാരിന�ോടും ഇതിന്
അനുമതി നൽകരുതെന്ന് കേന്ദ്ര
സർക്കാരിന�ോടും ഞങ്ങൾ അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു. ജനാഭിലാഷത്തെ
ചവിട്ടിമെതിച്ചുക�ൊണ്ട്, ക�ോർപ്പ
റേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണാധികാ
രികൾ നിലാപാടെടുത്താൽ നി
ശ്ചയമായും അവർക്ക് ജനര�ോഷ
ത്തെ നേരിടേണ്ടിവരും. ആധുനിക
കേരള സമൂഹത്തിന്റെ ആവിർഭാ
വത്തിന് കളമ�ൊരുക്കിയ സമര
ങ്ങളിൽ പ്രമുഖസ്ഥാനത്ത് അയ്യൻ
കാളിയെപ്പോലെയുള്ള നവ�ോ
ത്ഥാന നായകർ നയിച്ച പ�ൊതു
സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങളു
ണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇരുപത്തിയ�ൊ
ന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ
അവകാശങ്ങൾ ഒരു പിടി വരുന്ന
ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾ കൈയ്യടക്കാൻ
ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കേരള
സംരക്ഷണ സമരം നടത്തേണ്ടി
വരുന്നു.
സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി
അനുദിനം ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് സമരം
ശക്തിപ്രാപിച്ചുവരുന്നു. ജാതി,
മതം, പ്രാദേശിക വികാരങ്ങൾ,
കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം എന്നിവയ�ൊന്നും
ഈസമരത്തെദുർബ്ബലപ്പെടുത്താൻ
പാടില്ല. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാൽ,
അവയെല്ലാം അനൈക്യം സൃഷ്ടി
ക്കും. സമരത്തെ തകർക്കാൻ നി
ക്ഷിപ്ത കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അവസരം
ഒരുക്കാൻ പാടില്ല. പരിപൂർണ്ണ
ഐക്യത്തിലാണ് ഇരകളുടെ
വിജയം കുടിക�ൊള്ളുന്നത്.

IÀj-I k-a-c-¯n\v sF-Iy-ZmÀVyw

കര്ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ട്
എഴുപുന്ന പ�ൊക്കാളി സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്
നടന്ന സംഗമത്തില് അഡ്വ.ഇ.എന്ശാന്തിരാജ് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ജനകീയ പ്രതിര�ോധ സമിതിയുടെയും സ�ോഷ്യല് ഫ�ോറ
ത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തില് കായംകുളത്ത് നടന്ന സംഗ
മത്തില് അഡ്വ.മാത്യു വേളങ്ങാടന് പ്രസംഗിക്കുന്നു

കര്ഷക പ്രതിര�ോധ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യ
ത്തില് ത�ൊടുപുഴയില് നടന്ന ഐക്യദാര്ഡ്യ
സംഗമം.
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(1-ാം പേജില് നിന്ന്)

ല്ലാത്തസ്ഥിതിതുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ
ഒരുപിടി സമ്പന്നര�ൊഴികെ ബാക്കി
മുഴുവനാളുകളെയും ദുരിതത്തിലാ
ഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥയുടെ സഹജമായ പ്രതി
സന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്ര
ശ്നങ്ങളുടെയും ഭാരം ദരിദ്രരായ
ജനങ്ങളുടെ ചുമലിലേയ്ക്ക് ഇറക്കി
വയ്ക്കപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ വകഭേ
ദങ്ങളിലുംപെട്ട ബൂർഷ്വാ ഗവണ്മെ
ന്റുകൾ ഭരണമുതലാളിവർഗ്ഗത്തെ
സേവിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ,
ചെപ്പടിവിദ്യകളുടെയും മ�ോഹന
വാഗ്ദാനങ്ങളുടെയും മറപറ്റി ജന
വിരുദ്ധമായ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാ
ക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് സാ
ധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ
ദുരിതമയമാക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ പാ
പ്പരാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യ
ത്തിന്റെ ആഗമനം ബൂർഷ്വാ സാ
മ്പത്തിക വിശാരദന്മാർക്കുപ�ോലും
മറച്ചുവയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി
യാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം വെളി
പ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുകള�ൊക്കെ
കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റ് മൂടിവച്ചിരി ക്കു
കയാണ്. സമ്പദ്ഘടനയുടെ തി
രിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് പ�ൊള്ള
യായ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വിളമ്പു
ന്നതല്ലാതെ ഭരണകക്ഷി നേതാ
ക്കൾക്കും മന്ത്രിമാർക്കും ജനങ്ങൾ
ക്ക് മറ്റൊന്നും നൽകാനില്ല. ജന
ങ്ങളിൽ അസംതൃപ്തി വളരുന്നത്
ഭീതിയ�ോടെയാണവർ വീക്ഷിക്കു
ന്നത്. ഒരു ശരിയായ വിപ്ലവ പാർ
ട്ടിയാൽ നയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ
അസംതൃപ്തി മുതലാളിത്തവിരുദ്ധ
സമരത്തിന്റെ രൂപമെടുക്കുമെന്നും
അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ വർഗ്ഗീയവും ജാതീയവും
വംശീയവും പ്രാദേശികവുമ�ൊക്കെ
യായ സങ്കുചിതത്വങ്ങൾ വളർത്തി
ചൂഷിതജനതയുടെ ഐക്യം തകർ
ക്കുന്നതിൽ അവർ വ്യാപൃതരായി
രിക്കുന്നു. പിരിമുറുക്കവും സ്പർദ്ധ
യും സംശയവുമ�ൊക്കെ ഊട്ടിവ
ളർത്തി സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം
മലീമസമാക്കാനും ജനങ്ങളിൽ
സങ്കുചിതമായ ധ്രുവീകരണം സൃ
ഷ്ടിക്കാനും വർഗ്ഗീയ കലാപങ്ങൾ
പ�ോലും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനും അവർ
എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നു. സം
സ്ഥാനത്തെ സവിശേഷമായ പ്ര
ശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ വ്യാധിക
ളുമ�ൊക്കെ ബീഹാറിൽ ദൃശ്യമാണ്.
കുറെക്കാലമായി ബീഹാറിൽ
ഒരു പുതിയ വ്യവസായവും ആരം
ഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രകൃതി ദുരന്തം എന്ന
തിനേക്കാൾ മനുഷ്യന്റെതന്നെ
സൃഷ്ടിയായ വെള്ളപ്പൊക്കവും
വരൾച്ചയുമ�ൊക്കെ തികഞ്ഞ അനാ
സ്ഥയ�ോടെയാണ് ഗവണ്മെന്റ്
കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക�ൊ
ള്ളയും ക�ൊലയും സ്ത്രീപീഡനങ്ങളു
മ�ൊക്കെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കു
ന്നു. ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക്
വിടുപണി ചെയ്യുന്നവർക്കുമാത്ര
മാണ് സർക്കാരിൽനിന്നുള്ള ആനു

കൂല്യങ്ങളും മറ്റും ലഭിക്കുന്നത്. ന�ോ
ട്ടുനിര�ോധനം, ജിഎസ്ടി, ത�ൊഴി
ലാളിദ്രോഹ-കർഷകദ്രോഹ നയ
ങ്ങൾ തുടങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാരി
ന്റെ ആഘാതങ്ങൾ വേറെയും.
അവശേഷിച്ച ജനാധിപത്യാവ
കാശങ്ങളും ത�ൊഴിൽ സുരക്ഷയും
പ�ോലും കവർന്നെടുക്കുന്ന നയങ്ങ
ളാണിവ. സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാർ
ക്ക് കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവയ്പും വി
ലയിലെ കൃത്രിമവുമ�ൊക്കെ നട
ത്തുന്നതിന് നിയമസാധുതയും
ഇവ നൽകുന്നു.

ബിജെപി നിതീഷ്കുമാറിനെതി
രെ 100 ക�ോടി രൂപയുടെ അഴിമ
തി ആര�ോപിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ആർ
ജെഡിയുമായി സഖ്യത്തിലായി
രുന്നു നിതീഷ്കുമാർ. സർക്കാർ
ആശുപത്രികൾക്ക് മരുന്ന് വിത
രണം ചെയ്തതിലെ ക്രമക്കേടിൽ
അന്വേഷണവും ബിജെപി ആവ
ശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. (ഇന്ത്യ.ക�ോം 5-82015) അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ്
ഡെമ�ോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് എന്ന
സംഘടനയുടെ പഠനമനുസരിച്ച്
2015ൽ മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഏറ്റ

ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ജാതിയുടെപേരിൽ തട്ടുകളാ
ക്കി തിരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. കൃത്യമായ ചില സാമൂ
ഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ ഇത് ഇനിയും ജനാ
ധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതും അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ കാലഹരണപ്പെട്ടതും അന്ധവിശ്വാസ
ജടിലവുമായ ചിന്തകളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും
സ്വാധീനവലയത്തിൽനിന്ന് ഇന്നും മുക്തമാക്ക
പ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതും ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇവിടെ
ഭൂവുടമകളും വ്യവസായ മുതലാളിമാരുമ�ൊക്കെ
ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കുകയും വർ
ഗപരമായ ചൂഷണവും ജാതിപരമായ അടിച്ചമർ
ത്തലും കെട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അഴിമതി, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, വർ
ഗീയത എന്നിവയിൽനിന്നും മു
ക്തമായ ഒരു ഭരണമാണ് 2005ൽ
മുഖ്യമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന
ത്. 15 വർഷംക�ൊണ്ട് ഇവയ�ൊ
ക്കെ പെരുകുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
ഉദാഹരണത്തിന്, ബീഹാറിലെ
മുസഫർപൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു അഭ
യകേന്ദ്രത്തിൽ അന്തേവാസിക
ളായ പെൺകുട്ടികളെ ശാരീരിക
മായും ലൈംഗികമായും പീഡി
പ്പിച്ച കേസിൽ ഭരണകക്ഷി എം
എൽഎ ബ്രജേഷ് താക്കൂർ അട
ക്കം 19 പേരെയാണ് ക�ോടതി
ശിക്ഷിച്ചത്. 2018ൽ നടന്ന ഈ
സംഭവത്തിൽ നിരവധി പ്രമുഖർ
ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ജെഡിയു മന്ത്രി
യുടെ ഭർത്താവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെ
ട്ടത�ോടെ മന്ത്രിക്ക് രാജി വയ്ക്കേ
ണ്ടിവന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരി
ന്റെ ധനസഹായത്തോടെ ബ്രജേ
ഷ് താക്കൂർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന
ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ ഉട
മസ്ഥതയിലായിരുന്നു ഈ അഭ
യകേന്ദ്രം. ഈ വിഷയത്തിൽ
ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കു
മാറിനും രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമാ
ണികൾക്കുമെതിരെ ക�ോടതി
സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന്
ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ദേശീയശ്രദ്ധ
പിടിച്ചുപറ്റിയ സംഭവങ്ങളായിരു
ന്നു ഇവ. അതുപ�ോലെതന്നെ, മദ്യ
നിര�ോധനത്തിന്റെ പേരിൽ മുഖ്യ
മന്ത്രി ഊറ്റം ക�ൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും
നിയമവിരുദ്ധമായി മദ്യം സുലഭ
മായിരുന്നു. ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഒത്താ
ശയില്ലാതെ ഇത് സാദ്ധ്യമാവില്ല
എന്ന് വ്യക്തമാണ്. 2015 ൽ

വും കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്ത
ലമുള്ളവർ ബിജെപിക്കാരായിരു
ന്നു. (ദ ഹിന്ദു, 4-10-2015) ജീവി
ക്കാൻവേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം ക്ലേശി
ക്കേണ്ടിവരുന്ന ജനങ്ങൾ സം
സ്ഥാനത്തെ അഴിമതിയിൽ ഏറെ
ര�ോഷാകുലരായിരുന്നു.
ഇതിനിടയിലാണ് ക�ോവിഡ്
19 മഹാമാരി വരുന്നത്. ഇതിന്റെ
അപകടം യഥാസമയം മനസ്സി
ലാക്കുന്നതിലും അതിന്റെ വ്യാപ
നം തടയുന്നതിനായി ഫലപ്രദ
മായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന
തിലും ഗവണ്മെന്റ് കുറ്റകരമായ
അനാസ്ഥയാണ് കാണിച്ചത്.
യാത�ൊരു മുന്നൊരുക്കവുമില്ലാതെ
പ�ൊടുന്നനെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ല�ോ
ക്ഡൗൺജനങ്ങളുടെബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെ
ദുർബലമായ ഒരു ആര�ോഗ്യ പരി
പാലന-ചികിത്സ സംവിധാനമാ
ണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. സാമ്പ
ത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലയ്ക്കു
കയും ജനജീവിതത്തിലെ സാധാ
രണ നില താറുമാറാകുകയും ചെ
യ്തത�ോടെ ജനജീവിതം ഒരു ദുഃസ്വ
പ്നം പ�ോലെയായി. രാജ്യത്തെ
വിടെയുമെന്നപ�ോലെ ബീഹാറി
ലും പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഭീകരത
യും ജീവിതത്തിന്റെ താളംതെറ്റലും
നടമാടി. ജീവിക്കാൻവേണ്ടി അന്യ
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽപ�ോയി പണി
യെടുക്കുന്ന അനേകായിരം പ്രവാ
സി ത�ൊഴിലാളികൾ ബീഹാറി
ലുണ്ടെന്നറിയാമല്ലോ. പ�ൊടുന്ന
നെയുള്ള ല�ോക്ഡൗൺമൂലം ഉള്ള
ത�ൊഴിൽകൂടി നഷ്ടമായത�ോടെ
ഇവർ തീർത്തും പാപ്പരായി. കേ

റിക്കിടക്കാൻ കൂരയ�ോ വരുമാന
മ�ോ ഇല്ലാതെ തെരുവിലലയുന്ന
സ്ഥിതിയിലായി. മറ്റൊരു പ�ോം
വഴിയുമില്ലാതായപ്പോൾ കുട്ടിക
ളെയുമെടുത്ത് തലയിൽ ഭാണ്ഡവും
ചുമന്ന് ക�ൊടുംവെയിലിൽ നൂറുക
ണക്കിന് കില�ോമീറ്ററുകൾ നടന്ന്
ജന്മനാടുകൾ ലക്ഷ്യംവച്ച് ഇവർ
പലായനം തുടങ്ങി. ആഹാരവും
കുടിവെള്ളവും കിട്ടാതെ പലരും
വഴിയിൽ മരിച്ചുവീണു. മാദ്ധ്യമപ്ര
വർത്തകർക്കുമുന്നിൽ അവരുടെ
ര�ോഷം അണപ�ൊട്ടി.

കപടവും കൃത്രിമവുമായ
വിഷയങ്ങൾ
ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്ന
തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ

പ്രചാരണത്തിന്റെതുടക്കത്തിൽ
എല്ലാവരും കരുതിയത് ജനങ്ങ
ളിലുള്ള ശക്തമായ സർക്കാർവി
രുദ്ധ വികാരംമൂലം ബിജെപി
-ജെഡിയു സഖ്യത്തിന് അധികാ
രം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ്. മാദ്ധ്യമ
ങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേക
ളുമ�ൊക്കെ ഇത് ശരിവച്ചു. മുഖ്യമ
ന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മഹാ
സഖ്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ തേജ
സ്വി യാദവ് ത�ൊഴിലില്ലായ്മ, ഗവ
ണ്മെന്റ് ആശുപത്രികളുടെ ശ�ോ
ച്യാവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ
ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുകയും അധികാ
രത്തിലെത്തിയാൽ 10 ലക്ഷം ത�ൊ
ഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന്
വാഗ്ദാനം നൽകുകയും ചെയ്തിരു
ന്നു. വിഷയാധിഷ്ഠിത തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പി
ക്കുകയും താനുൾപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പ
ക്കാരുടെ ടീം ബീഹാറിന്റെ പഴ
മയിൽനിന്നുള്ള മ�ോചനം സാദ്ധ്യ
മാക്കുമെന്നപ്രതീക്ഷയുണർത്തുകയും
ചെയ്തു. യുവാക്കളിലും നല്ലൊരു
വിഭാഗമാളുകളിലും ഇത് സ്വാധീ
നം ചെലുത്തിയതായി തേജസ്വി
യുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യ�ോഗങ്ങളി
ലെ പങ്കാളിത്തം വ്യക്തമാക്കിയി
രുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല സാധാരണ
ക്കാരനെതിരായ കേന്ദ്രത്തിലെ
ബിജെപി ഭരണത്തോടുള്ള എതിർ
പ്പും അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടു
ത്തുവന്നത�ോടെ പഴയപടിതന്നെ
ജാതി സമവാക്യങ്ങളും ന്യൂനപ
ക്ഷ ചായ്വുമ�ൊക്കെയായി മുഖ്യ
ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ. തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് വിശകലനങ്ങളിലും വാർത്ത
കളിലുമ�ൊക്കെ ആര് എത്ര യാദവ
വ�ോട്ടുകൾ, എത്ര കുർമി വ�ോട്ടുകൾ,
എത്ര ദലിത് വ�ോട്ടുകൾ, എത്ര ന്യൂ
നപക്ഷ വ�ോട്ടുകൾ പിടിക്കും എന്ന
തായി പ്രധാന ചർച്ച. ബൂർഷ്വാ
പാർട്ടികളും ജാതിയെയും മതത്തെ
യും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണ
ക്കുകൂട്ടലുകളിൽ മുഴുകി. കുത്തകക
ളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മാദ്ധ്യ
മങ്ങളും ക്രമേണ ജനങ്ങളുടെ വി
ഷയങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ച് ഈ
വ�ോട്ടുബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒരു

യാഥാർത്ഥ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ചർച്ച തുടങ്ങി. പ�ൊടുന്ന
നെ ഒരുദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയായി
വൈകാതെതന്നെ സ്ഥാനമ�ൊഴി
യേണ്ടിവന്ന ജിതൻ റാം മാഞ്ചി
എത്ര ദലിത വ�ോട്ടുകൾ സ്വാധീ
നത്തിലാക്കും, അടുത്തിടെ അന്ത
രിച്ച റാം വിലാസ് പസ്വാന്റെ
മകൻ ചിരാഗ് പസ്വാൻ നിതീ
ഷ്കുമാറിന് എത്രത്തോളം തല
വേദന സൃഷ്ടിക്കും, ആർജെഡിയു
ടെ യാദവ് വ�ോട്ടുബാങ്ക് സുരക്ഷി
തമാണ�ോ, ആർജെഡിക്കും ക�ോൺ
ഗ്രസ്സിനും ലഭിച്ചിരുന്ന മുസ്ലീം വ�ോ
ട്ടുകൾ ഇക്കുറി ഒവൈസിയുടെ
മജിലിസ് പാർട്ടി കരസ്ഥമാക്കുമ�ോ
എന്നൊക്കെയായി ചർച്ചകൾ.
ജർമൻ നാട�ോടിക്കഥയിലെ നാ
യകനെപ്പോലെ അധികാരത്തി
ന്റെ ഇടനാഴികളിൽ വിരാജിക്കു
ന്നവര�ൊക്കെ സ്വന്തം ജാതിയി
ല�ോ സമുദായത്തില�ോ ഉള്ളവരെ
ആകർഷിച്ച് വ�ോട്ടുബാങ്ക് സൃഷ്ടി
ക്കാൻ കെല്പുള്ളവരായിരിക്കണം
എന്ന സ്ഥാപിത താല്പര്യമാണി
വിടെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നത്.

ജാതിയുടെയും
വർഗ്ഗത്തിന്റെയും പ്രശ്നം

ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ജാതിയുടെ
പേരിൽ തട്ടുകളാക്കി തിരിക്കപ്പെ
ട്ടതാണ്. കൃത്യമായ ചില സാമൂ
ഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ ഇത്
ഇനിയും ജനാധിപത്യവൽക്കരി
ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതും അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ കാലഹരണപ്പെട്ടതും
അന്ധവിശ്വാസജടിലവുമായ ചി
ന്തകളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും
സ്വാധീനവലയത്തിൽനിന്ന്ഇന്നും
മുക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതും ഒരു
വസ്തുതയാണ്. ഇവിടെ ഭൂവുടമക
ളുംവ്യവസായമുതലാളിമാരുമ�ൊക്കെ
ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരായി
രിക്കുകയും വർഗപരമായ ചൂഷണ
വും ജാതിപരമായ അടിച്ചമർത്ത
ലും കെട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മുതലാളിത്ത
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ
ളം, പുറമേയ്ക്ക് ജാതിയുടെ പേരി
ലുള്ള സംഘർഷമെന്ന നിലയിൽ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവയടക്കം മനു
ഷ്യൻ മനുഷ്യനുമേൽ നടത്തുന്ന
എല്ലാ ചൂഷണവും അടിച്ചമർത്ത
ലും മുതലാളിവർഗ്ഗ ചൂഷണവും
അടിച്ചമർത്തലും എന്നനിലയിൽ
വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട
ത്. അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ജനവി
ഭാഗങ്ങൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം തി
രിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ജാതിപര
മായ സ്വത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ സംഘടിക്കുന്നതിൽ അവർ
വ്യാമ�ോഹം വച്ചുപുലർത്തുകയും
അതിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ധ്രുവീകരണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാ
കുകയും ചെയ്യും. മതന്യൂനപക്ഷ
ങ്ങളുടെ കാര്യവും ഇതുപ�ോലെത
ന്നെ. ജാതിയ�ോ മതമ�ോ എന്താ
(ശേഷം 7-ാം പേജില്)
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യാലും ത�ൊഴിലാളികളും കർഷ
കരുമ�ൊക്കെ ഒരുപ�ോലെ മുതലാ
ളിത്ത ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്നു
എന്ന സത്യം അവരിൽനിന്ന് മറ
ച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണനായ
ഒരു മുതലാളി ബ്രാഹ്മണനായ
ത�ൊഴിലാളിയെ താഴ്ന്ന ജാതിയി
ലേതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ത�ൊഴി
ലാളിയെക്കാൾ അല്പമെങ്കിലും കു
റഞ്ഞ അളവിലാണ�ോ ചൂഷണം
ചെയ്യുക. അതുപ�ോലെതന്നെയാ
ണ് ഒരു മുസ്ലീം ജ�ോതീദാർ ഒരു
മുസ്ലീം കർഷകനെ ചൂഷണം ചെ
യ്യുന്നതും. എല്ലാ ജാതിയിലും മത
ത്തിലും പെട്ടവരില്ലേ പ്രവാസി
ത�ൊഴിലാളികളിൽ? അവരുടെ
പണിസ്ഥലങ്ങളിൽ ജാതിയുടെ
യ�ോ മതത്തിന്റെയ�ോ പേരിൽ
എന്തെങ്കിലും ഇളവുകള�ോ ആനു
കൂല്യങ്ങള�ോ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു
ണ്ടോ? എല്ലാവരും ഒരുപ�ോലെ
കഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ? അതിനാൽ
പ�ോരാട്ടം ചൂഷകരായ മുതലാളി
വർഗവും ത�ൊഴിലാളികളും കർഷ
കരും ഇടത്തരക്കാരും ഉൾപ്പെടെ
യുള്ള അദ്ധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുന്നവ
രും തമ്മിലാണ്. മുതലാളിത്തത്തെ
വിപ്ലവത്തിലൂടെ നീക്കംചെയ്ത്
വർഗവിഭജിതമായ മുതലാളിത്ത
സമൂഹത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടു
ത്തുന്നതിലൂടെയേ ജാതിപരമായ
അടിച്ചമർത്തലും അവസാനിപ്പി
ക്കാനാകൂ.

ജാതിയുടെയും
മതത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള
വിഭജനം നിലനിർത്താൻ
വർഗ താല്പര്യാർത്ഥം ഭരണ
മുതലാളിവർഗ്ഗം ശ്രമിക്കുന്നു

ജാതി-മത വിഭജനം നിലനിർ
ത്തി ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ
മുതലാളിവർഗ്ഗം എല്ലാ തന്ത്രങ്ങ
ളും പയറ്റുന്നു. ജാതി സങ്കുചിതത്വ
ത്തിന്റെയും വർഗീയ വിദ്വേഷത്തി
ന്റെയും രൂപത്തിലാണ് ഈ വി
ഭജനം നിലനിർത്തുക. നിലനിൽ
ക്കുന്ന ബൂർഷ്വാസംവിധാനത്തെ,
ശരിയായ ദിശയിലും ശരിയായ
നേതൃത്വത്തിൻകീഴിലും വർഗ സമ
രങ്ങൾ വളർത്തി വികസിപ്പിച്ച്
വിപ്ലവകരമായി നീക്കം ചെയ്യാ
നുള്ള പ്രക്രിയയെ തടയുന്നതിനു
വേണ്ടിയാണ് ഈ തന്ത്രങ്ങൾ
മെനയുന്നത്. അതുക�ൊണ്ട്, ഭര
ണവർഗത്തിന്റെ പിന്തുണയും പ്ര
ചാരവും ലഭിക്കുന്ന, അധികാരമ�ോ
ഹികളായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ
ജാതി-വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം അനു
വർത്തിക്കുന്നു,
പ്രത്യേകിച്ചും
ബീഹാർ അടക്കമുള്ള വിശാലമായ
വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ. മതിയായ
വർഗബ�ോധത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ
വീക്ഷണത്തിന്റെയുംഅഭാവത്തിൽ,
പണിയെടുത്തുജീവിക്കുന്ന സാധാ
രണക്കാർ ഇത്തരം ജാതി-വർഗീയ
കാഴ്ചപ്പാടുകളാൽ സ്വാധീനിക്ക

പ്പെടുകയും അതിനനുസൃതമായ
നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇത്തരം സങ്കുചിതമായ നിലപാ
ടുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതി
നായി മുതലാളിവർഗം പല ജാ
തി-വർഗീയ പാർട്ടികൾക്കും രൂപം
നൽകുന്നു. തങ്ങളുടെ ജാതിക്കും
മതത്തിനും എതിരാണ് ഭരണം
നടത്തുന്നവർ എന്ന് ദരിദ്ര ജന
വിഭാഗങ്ങൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ,
അവരുടെ ജാതിയിൽനിന്നോ
മതത്തിൽനിന്നോ തന്നെയുള്ള
ചില ആളുകളെ അവരുടെ നേതാ
ക്കൾ എന്നനിലയിൽ വളർത്തി
യെടുത്ത്, സ്വന്തം വർഗതാല്പര്യം
സംരക്ഷിക്കുന്ന തന്ത്രവും മുതലാ
ളിവർഗം പയറ്റും. ഈ നേതാക്കൾ
മുതലാളിവർഗത്തിന്റെ ഒരു അനു
ബന്ധം എന്നനിലയിൽ എല്ലാ
സുഖസൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചു
ക�ൊണ്ട് അവരെ സേവിക്കുകയും
അതേസമയം സ്വന്തം ജാതിയു
ടെ, സമുദായത്തിന്റെ രക്ഷകരാ
യി നടിക്കുകയും ചെയ്യും, പ്രത്യേ
കിച്ചും പാർലമെന്ററി അധികാര
ത്തിൽ പങ്കുപറ്റാൻ അവസരമ�ൊ
രുങ്ങുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയി
ലും മറ്റും. ഇത്തരം നേതാക്കളെ
നിരീക്ഷിച്ചാൽ അവർക്ക് അധി
കാരത്തിലും സ്ഥാനമാനങ്ങളിലും
മാത്രമാണ് താല്പര്യമുള്ളത് എന്ന്
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവർക്ക്
ഒരു തത്വവും ആദർശവുമില്ല. സ്വ
ന്തം ജാതിയിലെ പാവങ്ങളുടെ
ദൈന്യസ്ഥിതിയ�ൊന്നും അവരെ
സ്പർശിക്കുന്നതേ യില്ല. ഇവർക്ക്
അധികാരത്തിൽ പങ്കുപറ്റാൻ അവ
സരം ലഭിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ, ക�ോൺ
ഗ്രസും ബിജെപിയുമടക്കമുള്ള
ഏത�ൊരു ബൂർഷ്വാ പാർടിയെയും
പ�ോലെ എല്ലാ മുതലാളിത്ത ജീർ
ണതകൾക്കും ഇവർ ഇരയാകുന്നു.
അഴിമതിയും ധനമ�ോഹവും സ്വ
ജനപക്ഷപാതവും അവസരവാദ
വുമെല്ലാം അതിവേഗം ഇവരെ
കീഴടക്കുന്നു. ഇന്ന് ബീഹാറിൽ
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎ
മാരിൽ 68 ശതമാനവും ക്രിമിനൽ
കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ്. 2015ൽ
ഇത് 58 ശതമാനമായിരുന്നു. ക�ൊ
ലപാതകം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോകൽ,
സ്ത്രീകൾക്കുമേലുള്ള അതിക്രമം
തുടങ്ങിയ ക�ൊടും പാതകങ്ങളുടെ
ഗണത്തിൽ പെടുന്ന കേസുകളിൽ
പ്രതികളായിട്ടുള്ളവരുടെ എണ്ണ
വും 40 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 51
ശതമാനമായി ഉയർന്നു. സത്യപ്ര
തിജ്ഞ ചെയ്ത് മൂന്നുദിവസത്തി
നുള്ളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മേ
വലാൽ ചൗധരിക്ക് രാജി വയ്ക്കേ
ണ്ടിവന്നു. കാർഷിക സർവകലാ
ശാലയിലെ വൈസ്ചാൻസലർ
നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴി
മതികേസിലാണ് രാജി. അഴിമ
തി എത്ര ആഴത്തിൽ വേര�ോടി
യിരിക്കുന്നു എന്ന് ന�ോക്കുക. അതു
പ�ോലെതന്നെ പ്രാധാന്യത്തോടെ
കാണേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം, ബീ

ഹാർപ�ോലെ ഒരു ദരിദ്ര സംസ്ഥാ
നത്ത് എംഎൽഎമാരിൽ 81 ശത
മാനവും ശതക�ോടീശ്വരന്മാരാണ്
എന്നതാണ്.
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അവസരവാദത്തിന് അതിരി
ല്ല. അധികാരത്തിനും സ്ഥാനമാ
നങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി പാർട്ടിയും മു
ന്നണിയും മാറുന്നതിന് ഈ ജാ
തി-മത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ
നേതാക്കൾക്ക് യാത�ൊരു മടിയു
മില്ല. കുറെ നാൾമുമ്പ് ആർജെഡി

യത്തിൽത്തന്നെ കൂടുതൽ മ�ോശ
പ്പെട്ട ഒരു കളിയാണ് ജെഡിയു
കളിച്ചത്. അവർ ദലിതരെത്തന്നെ
രണ്ടായി വിഭജിച്ച് മഹാദലിത്
എന്നൊരു വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ച്
20 പട്ടിക ജാതികളെ കൂട്ടിയ�ോ
ജിപ്പിച്ചു. അതുപയ�ോഗിച്ച് തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ബി
ജെപിയാകട്ടെ സവർണ വിഭാഗ

അവസരവാദ
ബൂർഷ്വാരാഷ്ട്രീയം

സിപിഐ(എം)ഉം കൂട്ടരും ബൂർഷ്വാ വ�ോട്ടുരാഷ്ട്രീയ
ത്തിൽമാത്രമാണ്അഭയംകണ്ടെത്തുന്നത്.ക�ോൺ
ഗ്രസ് അടക്കമുള്ള ഏത�ൊരു ബൂർഷ്വാ പാർടിയു
മായും ജാതിയുടെയും പ്രാദേശിക വാദത്തിന്റെയു
മ�ൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർ
ടികളുമായിപ്പോലും കൈക�ോർത്ത് ഏതാനും സീ
റ്റുകൾ തരപ്പെടുത്തുക എന്ന അവസരവാദ നില
പാടാണ് അവർക്കിപ്പോഴുള്ളത്. ഇന്നുവരെ മുത
ലാളിവർഗത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത രാഷ്ട്രീയ സംഘടന
യായിരുന്ന ക�ോൺഗ്രസിനെ അവർ ജനാധിപ
ത്യ-മതേതര കക്ഷിയായി വാഴ്ത്തുന്നു.
-ജെഡിയു സഖ്യമായിരുന്നു. തു
ടർന്ന് ജെഡിയു ഈ സഖ്യം വിട്ട്
അന്നുവരെ വർഗീയപാർട്ടി എന്ന്
വിളിച്ചിരുന്ന ബിജെപിയ�ോട�ൊ
പ്പം ചേർന്നു. ജിതൻ റാം മഞ്ചി
എന്ന വിമത ജെഡിയു നേതാവ്
ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാമി മ�ോർച്ച
എന്നൊരു പാർട്ടിയുണ്ടാക്കി എൻ
ഡിഎയുമായി ചേർന്ന് കുറച്ചുനാൾ
മുഖ്യമന്ത്രിയായി. ഇദ്ദേഹം താഴ്ന്ന
ജാതിയുടെ നേതാവാണ് എന്നാ
ണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ആർ
ജെഡിയും ജെഡിയുവും താഴ്ന്ന ജാ
തിക്കാരുടെ പാർട്ടികളെന്ന് അവ
കാശപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇവർ മത
ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണയും
അവകാശപ്പെടുന്നു. റാംവിലാസ്
പസ്വാൻ ക�ോൺഗ്രസ് നേതൃത്വ
ത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര യുപിഎ സർക്കാ
രിൽ അംഗമായിരുന്നു. തുടർന്ന്
എൻഡിഎ അധികാരത്തിലെ
ത്തിയപ്പോഴും മന്ത്രിസഭയിൽ
അദ്ദേഹമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
മകൻ ചിരാഗ് ബിജെപിയ�ോട�ൊ
പ്പവും ജെഡിയുവിന് എതിരും
ആയിരുന്നു. യുപിയിൽ മായാവ
തി കയ്യാളുന്നത് കടുത്ത സവർ
ണവിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയമാണ്. എന്നാൽ
സവർണ-ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തി
ന്റെ പിന്തുണയുള്ള ബിജെപിയു
ടെ സഹായത്തോടെ അധികാര
ത്തിലെത്താൻ അവർക്ക് ഒരു മടി
യുമുണ്ടായില്ല. കസേര കിട്ടുമെന്നാ
യപ്പോൾ അവരുടെ ദലിത് രാഷ്ട്രീ
യമ�ൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി.
അതുക�ൊണ്ട് ആര് ആരുടെകൂടെ,
ആർക്കെതിര് എന്നൊന്നും പെ
ട്ടെന്ന് പിടികിട്ടില്ല. ജാതിരാഷ്ട്രീ

ത്തിന്റെ പാർട്ടിയായാണ് അറി
യപ്പെടുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം
അവർ വളർത്തിയെടുത്ത വ�ോട്ടു
ബാങ്കാണ് അത്. അതിനെ കൂടു
തൽ വിപുലപ്പെടുത്താനായി താ
ഴ്ന്ന ജാതികൾക്കിടയിലെ മേൽപ്പ
റഞ്ഞ കൃത്രിമ വിഭജനത്തെ കഴി
ഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരും
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി. സമ്പന്ന വി
ഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേ
താവായ അസദുദീൻ ഒവൈസി
ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സ
രിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു
മറ്റൊരു കാര്യം. ഭരണ വർഗത്തി
ന്റെ പിന്തുണ ഈ തീരുമാനത്തി
ന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി
രുന്നു. ബിജെപി ഈ നീക്കത്തെ
സ്വാഗതം ചെയ്തു. കാരണം, ആർ
ജെഡിയുടെ മുസ്ലീം പിന്തുണയിൽ
ഇത് വിള്ളലുണ്ടാക്കുമെന്ന് അവർ
കണക്കുകൂട്ടി. ഇങ്ങനെയാണ് പല
വകഭേദങ്ങളിലുള്ള ജാതി-വർഗീയ
ഘടകങ്ങൾ ബീഹാർ തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിൽ മേൽകൈ നേടിയത്.
ഇതിനുപുറമെ പണത്തിന്റെ
ഒഴുക്കുമുണ്ടായി. വൻകിട കുത്തക
കളുടെ നിർല�ോഭമായ പിന്തുണ
യുള്ള ബിജെപി ഇക്കാര്യത്തിൽ
മറ്റെല്ലാവരെക്കാളുംമുമ്പിലായിരുന്നു.
ജനങ്ങളുടെ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾ
ചർച്ചയായാൽ അത് തിരിച്ചടിയാ
കും എന്നുള്ളതുക�ൊണ്ട് അത് ഒരു
തരത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതി
രിക്കാൻ ബിജെപി പ്രത്യേകം
ശ്രദ്ധ പുലർത്തി. പണവും കയ്യൂ
ക്കും മാദ്ധ്യമ പിന്തുണയുമ�ൊക്കെ
തെരഞ്ഞടുപ്പ് വിജയത്തിനായി
അവർ വേണ്ടുവ�ോളം ഉപയ�ോഗി

ക്കാറുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങ
ളെല്ലാം മൂടിവച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാരി
ന്റെ ''നേട്ടങ്ങൾ'' അവതരിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ടും ഭരണവർഗവും അതിനെ
സേവിക്കുന്ന മാദ്ധ്യമങ്ങളും കെ
ട്ടിയെഴുന്നള്ളിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി
യുടെ മേന്മകൾ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുമാ
ണ് അവർ പ്രചാരണം നടത്തി
യത്. 370-ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയത്,
പുൽവാമ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്,
ന�ോട്ടുനിര�ോധനം, ജിഎസ്ടി, രാ
മക്ഷേത്ര നിർമാണം, ഹൈവേ
പദ്ധതി തുടങ്ങിയ നേട്ടങ്ങള�ൊ
ക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനായി പ്ര
ധാനമന്ത്രിതന്നെ നിരവധി റാലി
കളിൽ പ്രസംഗിച്ചു. ഇവയ�ൊക്കെ
കടുത്ത കുത്തകാനുകൂല നടപടി
കളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം.
ബീഹാറിലെ
ജനങ്ങൾക്ക്
ക�ോവിഡ് വാക്സിൻ സൗജന്യ
മായി നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനവും
അദ്ദേഹം നൽകി. ഏത�ൊരു പരി
ഷ്കൃത ഗവണ്മെന്റും അങ്ങനെയ
ല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ച�ോദ്യം
ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു. രാമ
ക്ഷേത്രനിർമാണം, 370-ാം വകു
പ്പ് റദ്ദാക്കൽ, ഇന്ത്യാ-പാക് അതിർ
ത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ തുട
ങ്ങിയവയ�ൊക്കെ ചർച്ചചെയ്ത്
ഹിന്ദു വർഗീയവികാരം ഇളക്കാ
നും അവർ മറന്നില്ല.
അടുത്തിടെയായി ഇന്ത്യയി
ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രകട
മായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഭരിക്കുന്നവർ
മാറുന്നതേയുള്ളു, തങ്ങളുടെ അവ
സ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമ�ൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല
എന്ന വസ്തുതയുമായി സാധാരണ
ജനങ്ങൾ പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കു
ന്നു എന്നതാണത്. അത് ജയിച്ചാ
ലും ത�ോറ്റാലും അവർക്ക് വിഷയ
മല്ല. ഇലക്ഷൻ വാഗ്ദാനങ്ങള�ൊ
ക്കെ വെറും തട്ടിപ്പാണെന്ന് ഒരി
ക്കൽ അമിത്ഷാതന്നെ സ്വകാ
ര്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്.
എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുമുമ്പ്
പാർലമെന്ററി പാർടികൾ ധാരാളം
പണവുമായെത്തും. വിരുന്നുകൾ
നൽകും. അത് സ്വീകരിച്ച് അവർ
ക്ക് വ�ോട്ടുചെയ്യുക എന്നതാണ്
ചെയ്യുന്നത്. പാറ്റ്ന കേന്ദ്രമാക്കി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചന്ദ്രഗുപ്ത പ്രബ
ന്ധൻ സൻസ്ഥാൻ എന്ന സംഘ
ടന ബീഹാറിലെ 11 ജില്ലകളിലാ
യി 25 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു സർവേ
നടത്തി. അതിൽ കണ്ടെത്തിയത്
20 ശതമാനംപേരും പണമ�ോ മദ്യ
മ�ോ ഒക്കെ കൈപ്പറ്റി വ�ോട്ടുചെ
യ്യുന്നവരാണ് എന്നത്രെ. ക�ോർപ്പ
റേറ്റുകൾ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായി
ക്കുന്ന ബിജെപിയാണ് ആർഎ
സ്എസ് പ്രവർത്തകരിലൂടെ വ�ോട്ട്
വിലയ്ക്കെടുക്കുന്നതിൽ മുന്നിൽ.
ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
നേട്ടങ്ങളിലെ തുരുപ്പുചീട്ടായ 'മ�ോദി
മാജിക്' നുപിന്നിലുള്ള രഹസ്യ
മിതാണ്. അത�ോട�ൊപ്പം സർ
(ശേഷം 8-ാം പേജില്)
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ക്കാർവിരുദ്ധ വികാരം ജെഡിയു
വിനെതിരെ മാത്രം തിരിച്ചുവിടു
കയെന്ന കൗശലവും അവർ പ്ര
യ�ോഗിച്ചു. അങ്ങനെ സംസ്ഥാന
ത്ത് ശക്തമായ സ്വാധീനമുറപ്പി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. മഹാസ
ഖ്യത്തിന്റെ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം
ജെഡിയുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ
ബിജെപി എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലു
കളും തെറ്റിച്ചുക�ൊണ്ട്, എല്ലാ ഹീ
നതന്ത്രങ്ങളും പയറ്റിക്കൊണ്ട്,
പണച്ചാക്കുകളുടെ പിന്തുണയ�ോ
ടെ നേട്ടം ക�ൊയ്തു.

മഹാസഖ്യത്തിലെ
ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾ

സിപിഐ, സിപിഐ(എം),
സിപിഐ(എംഎൽ)ലിബറേഷൻ
എന്നീ ഇടതെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഘട
കകക്ഷികൾക്ക് 16 സീറ്റുകൾ കിട്ടി.
ലിബറേഷന് മാത്രം 12 സീറ്റുകൾ.
ഇടതുപ�ോരാട്ടത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന
വിജയമെന്ന് പലരും ഇതിനെ
വാഴ്ത്തി. എന്നാൽ ചില സുപ്രധാന
കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാ
നാവില്ല. സിപിഐ(എം)ഉം കൂട്ട
രും ബൂർഷ്വാ വ�ോട്ടുരാഷ്ട്രീയത്തിൽ
മാത്രമാണ് അഭയം കണ്ടെത്തുന്ന
ത് എന്നതാണ് സ്ഥിതി. ക�ോൺ
ഗ്രസ് അടക്കമുള്ള ഏത�ൊരു ബൂർ
ഷ്വാ പാർടിയുമായും ജാതിയുടെ
യും പ്രാദേശിക വാദത്തിന്റെയു
മ�ൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന പാർടികളുമായി
പ്പോലും കൈക�ോർത്ത് ഏതാനും
സീറ്റുകൾ തരപ്പെടുത്തുക എന്ന
അവസരവാദ നിലപാടാണ് അവർ
ക്കിപ്പോഴുള്ളത്. ഇന്നുവരെ മുത
ലാളിവർഗത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത രാ
ഷ്ട്രീയസംഘടനയായിരുന്നക�ോൺ
ഗ്രസിനെ അവർ ജനാധിപത്യ
-മതേതര കക്ഷിയായി വാഴ്ത്തുന്നു.
ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ പൂട്ട് തുറ
ന്നതും പല വർഗീയ കലാപങ്ങ
ളും ആസൂത്രണം ചെയ്തതും അടി
യന്തരാവസ്ഥ അടിച്ചേൽപിച്ചതും
നിരവധി കരിനിയമങ്ങൾ ആവി
ഷ്കരിച്ചതും ആഗ�ോളീകരണ
നയങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതുമ�ൊ
ക്കെ ക�ോൺഗ്രസ് ആണെന്ന
കാര്യം ജനങ്ങൾ മറക്കണമെന്നാ
ണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
2017ൽ ലല്ലുപ്രസാദ് യാദവ് കാ
ലിത്തീറ്റ കുംഭക�ോണ കേസിൽ
ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെ
സ്വാഗതം ചെയ്തുവെങ്കിലും ഇന്ന്
അഴിമതിക്കെതിരെ പ�ൊരുതാൻ
അതേ ആർജെഡിയ�ോട് ചങ്ങാ
ത്തം കൂടാൻ അവർക്കൊരു മടി
യുമില്ല. ഒരു രാജ്യസഭാസീറ്റിനു
വേണ്ടി സിപിഐ ജനറൽ സെ
ക്രട്ടറി ഡി.രാജ തമിഴ്നാട് മുഖ്യ
മന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലളിതയുടെ
വീട്ടുപടിക്കൽ പ�ോയകാര്യം ആർ
ക്കാണറിയാത്തത്! (ഇക്കണ�ോ
മിക് ടൈംസ്, 17-6-2013) നക്സ
ലൈറ്റുകളിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്ന

ഒരു ഗ്രൂപ്പായ സിപിഐ(എംഎൽ)
ലിബറേഷനും ഇക്കാര്യത്തിൽ
വ്യത്യസ്തരല്ല. അവർ ഒരുകാലത്ത്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ചി
രുന്നു. പാർലമെന്റിനെ പന്നിക്കൂ
ടെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെ

_olmÀ
sX-c-sª-Sp-¸v
ഞ്ഞ് പാർലമെന്ററി വ�ോട്ട് രാഷ്ട്രീ
യത്തിൽ കടന്നുകയറി. തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് ലാക്കാക്കി ബൂർഷ്വാ ചേരി

ബിജെപിഫാസിസ്റ്റ്ദൃംഷ്ട്രകൾപുറത്തെടുക്കുകയാണ്.
ക�ോൺഗ്രസ്സാകട്ടെ കുത്തഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. പ്രാ
ദേശിക പാർട്ടികൾക്ക് ഒരു യ�ോജിച്ച നിലപാടി
ലെത്താൻ കഴിയുന്നുമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ,
ഇടതുപക്ഷ ശക്തികളെയാകെ കൂട്ടിയ�ോജിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷ ബദൽ പടു
ത്തുയർത്തുകയാണ്അടിയന്തരാവശ്യകത.അത�ൊ
രു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂട്ടുകെട്ടല്ല. യഥാർത്ഥ ഇടതു
പക്ഷരാഷ്ട്രീയത്തെഅടിസ്ഥാനമാക്കിവർഗ്ഗ-ബഹു
ജന സമരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ശക്തി
പ്പെടുത്താനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഉറച്ച ഐക്യമാണ്.
ടുക്കുന്നവരെ ബൂർഷ്വാ- ഭൂപ്രഭുവർ
ഗത്തിന്റെ പിണിയാളുകളെന്നുമാ
ണ് അന്നവർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
മഹാനായ മാവ�ോസെതുങ്ങിന്റെ
വാക്കുകൾ അന്നവർ ചെവിക്കൊ
ള്ളാൻ തയ്യാറായില്ല. മാവ�ോ പറ
ഞ്ഞു: ''ചില സഖാക്കൾ വസ്തുനി
ഷ്ഠവും ആത്മനിഷ്ഠവുമായ സാഹ
ചര്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചുക�ൊണ്ട്
വിപ്ലവപരമായ വീണ്ടുവിചാരമി
ല്ലായ്മ എന്ന വ്യാധിക്ക് ഇരയാകു
ന്നു. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൂക്ഷ്മവും
വിപുലവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നടത്താൻ അവർ മിനക്കെടില്ല.
പകരം, ഒരു മിഥ്യാബ�ോധത്തി
ന്റെ മായിക വലയത്തിലപ്പെട്ട്
എപ്പോഴും വലിയ കാര്യങ്ങൾ
മാത്രം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചി
ന്തിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഒരു
തരം അട്ടിമറി സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ
അവശേഷിപ്പാണ്. (അതായത്
ഒരു സംഘം ആളുകളെ മാത്രം
ആശ്രയിച്ച് നിരവധി പ്രാദേശിക
വിപ്ലവങ്ങൾനടത്താൻശ്രമിക്കൽ).
(തെരഞ്ഞെടുത്തകൃതികൾ,വ�ോള്യം
2, പേജ് 107) ''മുതലാളിത്ത രാ
ജ്യങ്ങളിൽ ത�ൊഴിലാളിവർഗ പാർ
ടിയുടെ ദൗത്യം ത�ൊഴിലാളികളെ
ആശയപരമായി സജ്ജരാക്കുക
യും ദീർഘകാലത്തെ നിയമവി
ധേയ സമരങ്ങളിലൂടെ കരുത്താർ
ജിക്കുകയും മുതലാളിത്തത്തെ തൂ
ത്തെറിയാനുള്ള അന്തിമ പ�ോരാ
ട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയുമാണ്....
ബൂർഷ്വാസി യഥാർത്ഥത്തിൽ
നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലാകുന്നതു
വരെ വിപ്ലവമ�ോ യുദ്ധമ�ോ ആരം
ഭിക്കരുത്.... അതിന് സമയം പക്വ
മാകുമ്പോഴാകട്ടെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്
നഗരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും തു
ടർന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലേയ്ക്ക് മുന്നേറാ
നുമായിരിക്കണം, മറിച്ചാകരുത്.''
(യുദ്ധത്തിന്റെയും തന്ത്രത്തിന്റെ
യും പ്രശ്നങ്ങൾ, തെരഞ്ഞെടുത്ത
കൃതികൾ, വ�ോള്യം 2, പേജ് 219)
പിന്നീട് സിപിഐ(എംഎൽ)
ലിബറേഷൻ കുട്ടിക്കരണം മറി

യിൽ പുതിയ ചങ്ങാതിമാരെയും
കണ്ടെത്തി. ഏതാനും വർഷംമുമ്പ്
അവർ പറഞ്ഞു: ''ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീ
യം കുംഭക�ോണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
തായിരിക്കുന്നു. കാലിത്തീറ്റ കും
ഭക�ോണം ഇവർ മാതൃകയാക്കുക
യാണ്. എന്നാൽ ഇരുപത്തിയ�ൊ
ന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കുംഭക�ോണ
ങ്ങൾ 1980കളിലെ ബ�ോഫ�ോഴ്സ്
കുംഭക�ോണത്തെയും 1990കളിലെ
കാലിത്തീറ്റ കുംഭക�ോണത്തെയും
അപേക്ഷിച്ച് ഏറെ ഭീമമായതാ
ണ്. ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടപെ
ടൽ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു.
2ജി സ്പെക്ട്രം, കൽക്കരി കുംഭ
ക�ോണം പ�ോലുള്ളവ പ�ൊതുഖജ
നാവിന് വളരെ വലിയ നഷ്ടമാ
ണ് വരുത്തിവച്ചിട്ടുള്ളത്. കാലി
ത്തീറ്റ കുംഭക�ോണത്തിന്റെ പേരിൽ
ജഗന്നാഥ് മിശ്രയെയും ലാലുപ്ര
സാദിനെയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർ
ത്താമെങ്കിൽ, വമ്പൻ അഴിമതി
കൾ മുഖമുദ്രയാക്കിയ യുപിഎ ഭര
ണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ
മൻമ�ോഹൻസിംഗിന് ആ അഴി
മതികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൈ
യ�ൊഴിയാനാകില്ല...ആർജെഡി,
ജെഡിയു, ക�ോൺഗ്രസ്സ്, ബിജെപി
നേതാക്കള�ൊക്കെ ഒരേ അഴിമതി
ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് വി
ളിച്ചോതുന്നു എന്ന വലിയ രാഷ്ട്രീയ
പ്രാധാന്യം കൂടെയുണ്ട് കാലിത്തീ
റ്റ കുംഭക�ോണകഥയ്ക്ക്.''
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ്
ആർജെഡിയും സിപിഐ(എം
എൽ)ലിബറേഷനും ശത്രുതാപര
മായ
നിലപാടിലായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സിപിഐ
(എംഎൽ) ലിബറേഷൻ മറുകണ്ടം
ചാടി ക�ോൺഗസ്സ്, ആർജെഡി,
സിപിഐ, സിപിഐ(എം) എന്നി
വരുടെ ഉറ്റചങ്ങാതി ആയി മാറി
യിരിക്കുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, ' ജാതി
എന്നാൽ വർഗ്ഗംതന്നെ'' എന്നുപ
റഞ്ഞുക�ൊണ്ട് ജാതിശ്രേണി നി
ലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹ
ത്തിൽ വർഗ്ഗസമരത്തെ സംബ

ന്ധിച്ച് വളരെ തെറ്റായ ധാരണ
പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലളി
തവത്കൃതമായ ഈ ആശയം
പേറുന്നതിലൂടെ ജാതിപാർട്ടികളു
മായി ചങ്ങാത്തം കൂടുന്നതിനും
ഇടതുപക്ഷ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ മറ
പറ്റി ജാതിരാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന
തിനും ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തു
കയാണ് അവർ.

സാഹചര്യം
ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ത്

ബിജെപി ഫാസിസ്റ്റ് ദൃംഷ്ട്രകൾ
പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. ക�ോൺഗ്ര
സ്സാകട്ടെ കുത്തഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു.
പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്ക് ഒരു
യ�ോജിച്ച നിലപാടിലെത്താൻ
കഴിയുന്നുമില്ല. ഈ സാഹചര്യ
ത്തിൽ, ഇടതുപക്ഷ ശക്തികളെ
യാകെ കൂട്ടിയ�ോജിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
ഒരു യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷ ബദൽ
പടുത്തുയർത്തുകയാണ് അടിയ
ന്തരാവശ്യകത. അത�ൊരു തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് കൂട്ടുകെട്ടല്ല. യഥാർത്ഥ
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ അടി
സ്ഥാനമാക്കി വർഗ്ഗ-ബഹുജന
സമരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും
ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള
ഉറച്ച ഐക്യമാണ്. മഹാനായ
ലെനിൻ പറഞ്ഞത്, വർഗ്ഗ-ബഹു
ജന സമരങ്ങളുടെ മൂശയിലൂടെയാ
ണ് ഇടതുപക്ഷീയത കരുത്താർ
ജ്ജിക്കുന്നത് എന്നത്രെ! അത്ത
രമ�ൊരു സമരം വികസിച്ചുവരു
മ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി, ഇട
തുപക്ഷ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സ
രിക്കാം. മഹാനായ ലെനിന്റെയും
മഹാനായ മാവ�ോയുടെയും പാഠ
ങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുക�ൊണ്ട് എസ്യു
സിഐ(സി)യുടെ സ്ഥാപക ജന
റൽസെക്രട്ടറിയും സമുന്നത മാർ
ക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനുമായ സഖാവ്
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് ഈ വിഷയം
വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറ
യുന്നു: ''സമരം നടത്തുന്ന രീതിയും
അതിന്റെ അടവുകളും, മുതലാളി
വർഗ്ഗവും ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും
പിന്തുടരുന്ന സംഘടനാതത്വങ്ങൾ,
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച കാ
ഴ്ചപ്പാട്, വിജയം കൈവരിക്കാനാ
യി കൈക്കൊള്ളുന്ന നിലപാടുകൾ
അല്ലെങ്കിൽ പരാജയത്തോടുള്ള
സമീപനം എന്നിവയ�ൊക്കെ നിർ
ണ്ണയിക്കുന്നത് വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനം
ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നതും രാ
ജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ബ�ോധനി
ലവാരവും കണക്കിലെടുത്തുക�ൊ
ണ്ടാകണം. എവ്വിധവും കൂടുതൽ
സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരക്കസേര
തരപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരിക്കും
ബൂർഷ്വാ പാർട്ടികളുടെ ലക്ഷ്യം...
നേരെമറിച്ച് ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
പ്പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെ
ടുക്കുന്നത്, വിപ്ലവലക്ഷ്യബ�ോധ
ത്തോടെയും ജനങ്ങള�ോട�ൊപ്പം
നിലക�ൊള്ളുകയെന്ന ആവശ്യക
തയുടെ സമ്മർദ്ദത്താലും ബഹുജ

നവിപ്ലവ രാഷ്ട്രീയ ലൈൻ പിന്തു
ടർന്നുക�ൊണ്ടും ആയിരിക്കും.
അവരും സീറ്റുകൾ നേടാൻ പര
മാവധി ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ എവ്വി
ധവും സീറ്റുകൾ നേടുക എന്നതാ
വില്ല ലക്ഷ്യം. ഒരു ബഹുജന വി
പ്ലവലൈൻ പിന്തുടർന്നുക�ൊണ്ട്
എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ�ോരാ
ട്ടം നടത്താം എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക്
മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്ന
തിലായിരിക്കും ഒരു വിപ്ലവപാർ
ട്ടി ശ്രദ്ധയൂന്നുക. അതിലൂടെ കൂടു
തൽ സീറ്റുകൾ നേടാനായാൽ
വളരെ നല്ലത്. ഒരു സീറ്റും കിട്ടി
യില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല.'' (ത�ൊഴി
ലാളി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഐക്യം
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനെയും വി
പ്ലവനേതൃത്വം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്ന
തിനെയും സംബന്ധിച്ച്, തെര
ഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ, വാല്യം 4)
ബീഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഫലം ഉൾക്കാഴ്ചയ�ോടെ വിശക
ലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ത�ൊഴിലാളി
വർഗ്ഗത്തിന്റെ മഹാന്മാരായ ആചാ
ര്യന്മാരുടെ സുപ്രധാനമായ ചില
പാഠങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കു
കയാണ്. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാൽ
ശരിയായ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും
അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ജനങ്ങൾ
ക്ക് വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കുകയും
മതിയായ രാഷ്ട്രീയ അവബ�ോധം
പകർന്നുനൽകുകയുംവേണം.
ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനലക്ഷ
ങ്ങൾ പാർലമെന്ററി വ്യാമ�ോഹ
ത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാതെ വിമ�ോ
ചനത്തിലേയ്ക്കുള്ള ശരിയായ പാ
തയിലൂടെ മുന്നേറുന്നു എന്ന് ഉറ
പ്പാക്കുകയുംവേണം. ഈ കാഴ്ചപ്പാ
ട�ോടെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികള�ോ
ട്, ക�ോൺഗ്രസ്സ്-ആർജെഡി
ചങ്ങാത്തം ഉപേക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ടു
വരാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഒരു
ഇടതുപക്ഷ ബദൽ എന്ന നില
യിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാനായി
ഇടതുപക്ഷ ശക്തികളുടെ സമരൈ
ക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും എസ്യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ആവർത്തിച്ച്
അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി.എന്നാൽ
ഈ അഭ്യർത്ഥന തള്ളിക്കളഞ്ഞ്
സിപിഐ, സിപിഐ(എം), സി
പിഐ(എംഎൽ)ലിബറേഷൻ
പാർട്ടികൾ ബൂർഷ്വാ പാർലമെ
ന്ററിസത്തിന്റെ അവസരവാദ നി
ലപാട് സ്വീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് ജീർ
ണ്ണമായ ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗ
മായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതി
നാൽ യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷീയ
തയുടെ ക�ൊടിക്കൂറ ഉയർത്തിപ്പി
ടിച്ചുക�ൊണ്ട് സ്വന്തം നിലയിൽ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുവാൻ
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) തീ
രുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഈ പാർട്ടി
കള�ോട് ഇടതുപക്ഷ സമരൈക്യം
ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും ജനതാൽപ
ര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ഉത
കുന്ന നിലപാടെടുക്കാൻ ഒരിക്കൽ
ക്കൂടി ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുക
യും ചെയ്യുന്നു.

9

ഡിസംബര് 2020

C-´y³ sXm-gn-em-fn-hÀ-¤-¯n-sâ ]-S-sbm-cp-¡w
hn-fw-_cw sN-bv-X s]m-Xp-]-Wn-ap-S-¡v
ജനങ്ങൾ ക�ോവിഡിനേയും
വറുതിയേയും നേരിടുന്ന നാളുക
ളിലും ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളുടെ
ആഘ�ോഷം നടത്തുന്ന നരേന്ദ്ര
മ�ോദി സർക്കാറിന് ശക്തമായ മു
ന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായിരുന്നു
നവംബർ 26 ന്റെ അഖിലേന്ത്യാ
പ�ൊതുപണിമുടക്ക്. ഇന്ത്യൻ ത�ൊ
ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തോട�ൊപ്പം കർഷ
കരും കർഷക ത�ൊഴിലാളികളും
അണി നിരന്നപ്പോൾ അത് ബി.ജെ.
പി സർക്കാറിന്റെ ജനദ്രോഹ നയ
ങ്ങൾക്കെതിരായ വൻ പടയ�ൊ
രുക്കമായി മാറി.
ആർ.എസ്.എസ് രാഷ്ട്രീയനേ
തൃത്വം നൽകുന്ന ബി.എം.എസ്
ഒഴികെയുള്ള 10 കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂ
ണിയനുകളും വിവിധ സ്വതന്ത്ര
ഫെഡറേഷനുകളും ചേർന്ന് സം
യുക്തമായി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഈ
പ�ൊതുപണിമുടക്ക് മ�ോദി സർ

ടെലിക�ോം, വൈദ്യുതി, മ�ോട്ടോർ
ട്രാൻസ്പ�ോർട്ട്, ബാങ്ക്, ഇൻഷ്വ
റൻസ്, പ�ോസ്റ്റൽ തുടങ്ങിയ മേ
ഖലകളെല്ലാം രാജ്യത്ത് സ്തംഭിക്കു
കയുണ്ടായി. സർക്കാർ ഓഫീസ്സു
കളും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും അട
ഞ്ഞുകിടന്നു.
കേരളത്തിൽ, കെഎസ്ഇബി,
കെഎസ്ആര്ടിസി, ബിപിസി
എല്, കെഎംഎംഎല്, എച്ച്എം
ടി, ഐആര്ഇ, എഫ്എസിടി തു
ടങ്ങിയവയും പാലക്കാട്ടെ വ്യവ
സായ മേഖലയും സമ്പൂർണ്ണ പണി
മുടക്കിലായിരുന്നു. കശുവണ്ടി,
മത്സ്യം, കയർ, കൈത്തറി, തുട
ങ്ങിയ പരമ്പരാഗത മേഖലയും
പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചു. ത�ോട്ടം
ത�ൊഴിലാളികൾ ഒന്നടങ്കം പണി
മുടക്കി. നിർമ്മാണം, ഷ�ോപ്സ്,
മ�ോട്ടോർ ട്രാൻസ്പ�ോർട്ട്, സ്കീം
വർക്കേഴ്സ്, ഗാർഹിക ത�ൊഴിൽ,

എഐയുറ്റിയുസി സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി വി.കെ.സദാനന്ദന് ക�ോഴി
ക്കോട്ട് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന് ധര്ണയില് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ക്കാരിനെതിരെ നടക്കുന്ന ആറാ
മത്തെ പ�ൊതുപണിമുടക്കാണ.്
25 ക�ോടിയിൽപരം ത�ൊഴിലാ
ളികൾ ഈ പണിമുടക്കിൽ പങ്കു
ക�ൊണ്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
കൂടാതെ, രാജ്യത്തെ കർഷകരും
പണിമുക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യവു
മായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് അഭൂത
പൂർവ്വമായ സംഭവമായി മാറി.
നഗരത്തിലേയും ഗ്രാമത്തിലേയും
ത�ൊഴിൽരംഗം ഒരുപ�ോലെ നി
ശ്ചലമായി.
സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ
സമിതി പണിമുടക്കിന് ആധാര
മായി മുമ്പോട്ട് വച്ച ഏഴ് ഡിമാ
ന്റുകളും ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഏറ്റു
വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി.
കാരണം, അത് അവരുടെ ജീവി
തപ്രയാസങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം
ചെയ്യുന്നവയായിരുന്നു. വിവിധ
ത�ൊഴിൽ മേഖലകളികളിൽ പണി
യെടുക്കുന്ന ത�ൊഴിലാളികൾ സ്വ
മേധയാ പണിമുടക്കാൻ തയ്യാറാ
യി.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡീഷ,
ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന, കർണ്ണാടക,
കേരളം, തമിഴ്നാട്, പ�ോണ്ടിേച്ച
രി, മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന, പഞ്ചാ
ബ്, ഡൽഹി, യു.പി, തൃപുര, ആസ്സാം
തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം
പണിമുടക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായിരുന്നു.
കൽക്കരി, എണ്ണ, സ്റ്റീൽ, സിമന്റ്,

ത�ൊഴിലുറപ്പ്, തെരുവ് കച്ചവടം
തുടങ്ങിയ അസംഘടിത മേഖല
കളും ഒറ്റക്കെട്ടായി പണിമുടക്കിൽ
അണിനിരക്കുകയുണ്ടായി. സം
സ്ഥാനത്തെ കർഷകരും കർഷ
കത�ൊഴിലാളികളും ഈ പണിമു
ടക്കിനെ സ്വന്തം പ്രക്ഷോഭണമാ
യി ഏറ്റെടുത്തു. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന
ജീവനക്കാർ, ബാങ്ക്-ഇൻഷ്വറൻ
സ് ജീവനക്കാർ, അദ്ധ്യാപകർ
എന്നിവരെല്ലാം പണിമുടക്ക് വി
ജയിപ്പിക്കുവാൻ വളരെ മുമ്പുതന്നെ
തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.
സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ
സംസ്ഥാന സമിതി യ�ോഗം തീ
രുമാനിച്ചതുപ�ോലെ സംസ്ഥാന
-ജില്ലാ-മണ്ഡലം കൺവൻഷനു
കൾ ഓൺ ലൈൻ ആയി നടന്നു.
തിരുവനന്തപുരം, ഏറണാകുളം,
ക�ോഴിക്കോട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ

സംസ്ഥാന സംയുക്ത സമിതി
പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുകയു
ണ്ടായി. സംയുക്തമായി പണിമു
ടക്ക് ന�ോട്ടീസ്സ് നൽകുകയും

വരുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള അദ
മ്യമായ താല്പര്യത്തെ എവിടെയും
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ട്രേഡ് യൂണി
യൻ അഫിലിയേഷനുകൾക്കും

നവംബര് 26ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമരകേന്ദ്രത്തില് എഐയുറ്റിയു
സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആര്.കുമാര് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ത�ൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രക
ടനങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളും നടത്തു
കയും ചെയ്തു. 25ന് സംസ്ഥാനത്തു
ടനീളം പന്തം ക�ൊളുത്തി പ്രകട
നം നടത്തുകയുണ്ടായി.
സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ
സമിതിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ കേ
ന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന നില
യിൽ എ.ഐ.യു.ടി.യു.സി സംയു
ക്ത പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സജീവമായ
പങ്കു വഹിച്ചു. കൂടാതെ, തനതായ
പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യാ
പകമായി നടത്തുകയുണ്ടായി.
എസ്.യു.സി.ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
പാർട്ടിയും എ.ഐ.യു.ടി.യു.സി
യും സംയുക്തമായി ചിട്ടയ�ോടെ
യുള്ള പണിമുടക്ക് പ്രചരണമാണ്
നടത്തിയത്. വ്യാപകമായ ചുമ
രെഴുത്ത്, പ�ോസ്റ്റർ പ്രചരണം,
സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെയും
ഡിമാന്റുകളുടെയും ലഘുലേഖ പ്ര
ചരണം തുടങ്ങിയവ ഒരു മാസം
മുമ്പുതന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പണി
മുടക്കിനു ആഴ്ചകൾക്കു മുമ്പു ആരം
ഭിച്ച പണിമുടക്ക് പ്രചാരണ പ�ൊ
തുയ�ോഗങ്ങളും കവലയ�ോഗങ്ങളും
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നവംബർ
25 വരെ നടത്തുകയുണ്ടായി. മ�ോദി
സർക്കാരിന്റെ ത�ൊഴിലാളി വിരു
ദ്ധ കർഷക വിരുദ്ധ രാജ്യദ്രോഹ
നയങ്ങളെ ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ വീ
ക്ഷണത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്ത്
നൂറുക്കണക്കിനു യ�ോഗങ്ങളിൽ
അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
ബി.ജെ.പി യുടെ ക�ോർപ്പറേ
റ്റ് അനുകൂല ഭരണത്തിനെതിരെ
ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റം വളർന്നു

പണിമുടക്കിന�ോടനുബന്ധിച്ച് ക�ൊച്ചിന്റിഫൈനറിക്കുമുന്നില് നടന്ന
ത�ൊഴിലാളി സംഗമത്തില് എന്.ആര്.മ�ോഹന്കുമാര് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

കക്ഷി ബന്ധങ്ങൾക്കും അതീത
മായി ത�ൊഴിലാളികൾ പണിമുട
ക്കിന�ോട് ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കു
ന്നതും ദൃശ്യമായിരുന്നു.ആർ.എസ്.
എസ് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം നൽകു

ത്തക വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ ഇത്ത
വണ പണിമുടക്കിനെ മൗനത്തിൽ
മുക്കിക്കൊല്ലുകയാണുണ്ടായത്.
വർക്കിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ
യും ന്യൂസ് പേപ്പർ ജീവനക്കാരു
ടെയും അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ
കവർന്നെടുക്കുന്ന ലേബർ ക�ോഡു
കള്ക്കെതിരെ നടന്ന പണിമുട
ക്കിന�ോട് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങ
ളിൽനിന്നുണ്ടായ നിസ്സംഗത കാ
ണിക്കുന്നത്, മാധ്യമ കുത്തകക
ളുടെ വർഗ്ഗ താല്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം
സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാൻ കഴി
യാത്തത്ര സുഘടിത സംവിധാന
മാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ന് നി
ലനില്ക്കുന്നത് എന്നതാണ്.
2014 ൽ നരേന്ദ്രമ�ോദി അധി
കാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം നടന്ന
നാല് പ�ൊതു പണിമുടക്കുകളിൽ
നിന്നും കുറെയേറെ വ്യത്യസ്ഥ
സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഈ
പണിമുടക്ക്. ഈ വർഷം ജനുവ

ആലപ്പുഴ പുന്നപ്രയില് നടന്ന പ്രചാരണയ�ോഗം എഐയുറ്റിയുസി സം
സ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ്.സീതിലാല് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ന്ന ട്രേഡ് യൂണിയനായ ബി.എം
.എസ് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ
സമിതിയിൽനിന്നും പണിമുട
ക്കിൽനിന്നും വിട്ടു നിന്നിട്ടും
അതിലെ ത�ൊഴിലാളികൾ പണി
മുടക്കിന് ഒപ്പം നിന്നത് അതുക�ൊ

രി അവസാനം രാജ്യത്ത് പ�ൊട്ടി
പ്പുറപ്പെട്ട ക�ോവിഡ് 19 മഹാമാ
രിയെ നേരിടാൻ ജനങ്ങൾക്ക്
എല്ലാ സഹായവും എത്തിക്കുന്ന
തിനാണ് സർക്കാർ എറ്റവും മുൻ
ഗണന നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്.

കശുവണ്ടി ത�ൊഴിലാളി സെന്റര് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എസ്.രാധാകൃഷ്ണന്
ക�ൊല്ലത്ത് കശുവണ്ടി ത�ൊഴിലാളികളെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുന്നു

ണ്ടാണ്.
പണിമുടക്ക് പ്രവർത്തനത്തി
ലേർപ്പെട്ട ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേ
താക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും
പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എന്എ
സ് എ, എസ്മപ�ോലുള്ള കരിനി
യമങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് തടങ്കലി
ലാക്കി. കൽക്കട്ടയിൽ മാത്രം
എ.ഐ.യു.ടി.യു.സി യുടെ 124 പ്ര
വർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തട
ങ്കലിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി.
പ�ൊതുവിൽ ത�ൊഴിലാളി സമ
രങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തിക്കാണിക്കുന്ന കു

എന്നാൽ മ�ോദി സർക്കാരാകട്ടെ,
അതുവരെ തുടർന്നുവന്ന ജനവിരു
ദ്ധ-ക�ോർപ്പറേറ്റ് അനുകൂല നയ
ങ്ങൾ കൂടുതൽ കാർക്കശ്യത്തിലും
കൂടുതൽ വേഗതയിലും നടപ്പാക്കു
വാൻ ഈ അവസരം ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ര�ോഗവ്യാപനത്തിനെതിരെ
കരുതൽ നടപടികൾ കൈക്കൊ
ള്ളേണ്ട സമയത്താണ് “നമസ്തേ
ട്രംപ്” ആഘ�ോഷം അരങ്ങേറി
യത്. രാജ്യത്തെ ത�ൊഴിൽ സേ

(ശേഷം 10-ാം പേജില്)
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2020 ഒക്ടോബർ പകുതി മുതൽ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രകടനങ്ങളുടെ ഒരു

പുതിയ തരംഗം തായ്ലൻഡിൽ അലയടിക്കുകയാണ്. നിര�ോധനം ലംഘിച്ച്
പതിനായിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ, കൂടുതലും വിദ്യാർത്ഥികൾ, സർക്കാർ
വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെരുവിലാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ജനറൽ
പ്രയൂത്ത് ചാൻ-ഒ-ച ഉടൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും, രാജവാഴ്ചയിലധിഷ്ഠിതമായ
ഭരണസംവിധാനത്തിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്നും അവർ ആവ
ശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി പ്രയൂത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെ വി
മർശിച്ചതിന് പ്രതിപക്ഷത്തെ ക�ോടതി വിലക്കിയത�ോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ
വർഷം പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത്. തായ് യുവാക്കൾ അന്നുമുതൽ സർക്കാരി
ന്റെ അടിച്ചമർത്തലിനെതിരെ നിരന്തരം പ്രതിഷേധിച്ചു വരികയാണ്.

രാഷ്ട്രീയ അശാന്തിയുടെയും

പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും നീണ്ട ചരി
ത്രമുണ്ട് തായ്ലൻഡിന്. അടുത്ത
കാലത്തായി തായ്ലൻഡിൽ സർ
ക്കാരിന�ോടുള്ള അസംതൃപ്തി വർ
ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലുള്ള
പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കാരണം,
2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ ക�ോടതി
ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജനാധിപത്യാ
നുകൂലിയായ ഫ്യൂച്ചർ ഫ�ോർവേ
ഡ് പാർട്ടി പിരിച്ചുവിട്ടതാണ്.
ക�ോവിഡ് 19 നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ,
ഈ വർഷം ആദ്യം കുറച്ച് കാല
ത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചിരുന്നു എങ്കി
ലും ജൂലൈ പകുതിയ�ോടെ ഒരു
പ്രമുഖ ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തക
നെ കാണാതായപ്പോൾ സമരം
പുനരാരംഭിച്ചു. ജനാധിപത്യ പ്ര
വർത്തകന്റെ തിര�ോധാനം തായ്
(9-ാം പേജില് നിന്ന്)

നയുടെ 92 ശതമാനവും അസം
ഘടിത ത�ൊഴിലാളികളാണെന്നോ,

അധികൃതർ ആസൂത്രണം ചെയ്ത
തായി കരുതപ്പെടുന്നു. അതിനു
ശേഷം, കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്തി
യാർജ്ജിച്ചു. ഇത്തവണ ഹൈ
സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതി
ഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. താ
യ്ലൻഡിലെ പ്രതിഷേധം ജനാ
ധിപത്യ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറി
ച്ച് മാത്രമല്ല. വിദ്യാഭ്യാസ, സാമ്പ
ത്തിക മേഖലകളുടെ പരിഷ്ക്ക
രണം, പ്രവർത്തകരെ സ്വേച്ഛാപ
രമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കരി
നിയമങ്ങളുടെ അഴിച്ചുപണി തുട
ങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും അവർ ഉയർ
ത്തുന്നു.രാജകുടുംബത്തിന്റെആഡം
ഭരസമൃദ്ധമായ ജീവിതശൈലിക്ക്
നികുതിദായകർ നൽകുന്ന പണം
നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർ ആവശ്യ
പ്പെടുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവ്
ആദായ നികുതി ദായകരല്ലാ
ത്ത എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും
ക�ോവിഡ് കാലം മുഴുവൻ പ്രതി

തളിപ്പറമ്പില് എഐയുറ്റിയുസി ജില്ലാസെക്രട്ടറി അനൂപ് ജ�ോണ്
പ്രസംഗിക്കുന്നു.

14 ക�ോടി മനുഷ്യർ ഉപജീവന
ത്തിനായി ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നും
നഗരങ്ങളിൽ ചേക്കേറി പണി
യെടുക്കുന്ന കുടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാ
ളികളാണെന്നോ ഉള്ള പരിഗണ
നപ�ോലും ഇല്ലാതെ പ�ൊടുന്നനെ
പ്രഖ്യാപിച്ച ല�ോക് ഡൗണുകൾ
ഈ ത�ൊഴിലാളികളെ അന്തമറ്റ
ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയു
ണ്ടായി. അസംഘടിത ത�ൊഴിലാ
ളികൾക്ക് ക�ോവിഡ് കാലത്ത്
ത�ൊഴിലും കൂലിയും ഉറപ്പാക്കാൻ
യാത�ൊരു നടപടിയും സർക്കാർ
സ്വീകരിച്ചില്ല. ആദ്യം സർക്കാർ
ഇറക്കിയ ഒരു ഉത്തരവ് മുതലാ
ളിമാർ ക�ോടതിയിൽ ച�ോദ്യം
ചെയ്തപ്പോൾ, ഉത്തരവ് തന്നെ
പിൻവലിച്ച് സർക്കാർ ക�ോർപ്പ
റേറ്റുകൾക്ക് ഒപ്പം നിന്നു. കരാർ
-കാഷ്വൽ ത�ൊഴിലാളികൾക്ക്
ക�ോവിഡിനു മുമ്പ് ചെയ്ത ജ�ോലി
യുടെ വേതനം പ�ോലും ലഭിച്ചില്ല.

മാസം 7500 രൂപ അവരുടെ
അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ നൽകണമെ
ന്ന് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ
സമിതി സർക്കാറിന�ോട് നേര
ത്തെത്തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്.
സർക്കാർ ഇത് പരിഗണിച്ചില്ലെ
ന്ന് മാത്രമല്ല, ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക്
സഹായ പാക്കേജുകളും ഇളവുക
ളും നൽകുന്നതിനാണ് താൽപ്പര്യം

വാജിരല�ോങ്കോൺ 40 ബില്യൺ
ഡ�ോളർ ആസ്തിയുള്ള ല�ോകത്തി
ലെ ഏറ്റവും ധനികരായ രാജാക്ക
ന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. മറുവശത്ത്
സാധാരണക്കാരുടെ അവസ്ഥ
അനുദിനം വഷളായിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്. തായ്ലൻഡിലെ
ത�ൊഴിലില്ലായ്മാനിരക്ക് 2020
ഓഗസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ
മാസത്തിലെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ
നിന്ന് 1.9 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

തായ്ലൻഡിലെ ഭരണരീതി

ഭരണഘടനാപരമായ രാജവാ
ഴ്ചയ�ോട�ൊപ്പം പാർലമെന്ററി ജനാ
ധിപത്യവും കൂടിച്ചേർന്നതാണ്
തായ്ലൻഡിലെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവ
സ്ഥ. അനേകം സൈനിക അട്ടി
മറികളും സ്വേച്ഛാധിപത്യ കാല
ഘട്ടങ്ങളും തായ്ലൻഡിലുണ്ടായി

കാണിച്ചത്.
മൂന്ന് കർഷക വിരുദ്ധ കാർ
ഷിക നിയമങ്ങളും മൂന്ന് ത�ൊഴി
ലാളിവിരുദ്ധ ത�ൊഴിൽ ക�ോഡുക
ളും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പാർ
ലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ
രാജ്യത്ത് ക�ോവിഡ് വ്യാപനം
മൂർധന്യത്തിലെത്തിയ സമയംത
ന്നെ സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ആവശ്യങ്ങ
ളെ തടർന്ന് ഇത്തരം നിയമനിർ
മ്മാണത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറെ
ടുക്കുകയായിരുന്നു. ക�ോവിഡിനെ
പ്രതിയുള്ള സർക്കാറിന്റെ നിയ
ന്ത്രണ-നിര�ോധനങ്ങൾ കാരണം
ജനങ്ങൾക്ക് തെരുവിലിറങ്ങാനും
കൂടിച്ചേരാനും അസാദ്ധ്യമായ
സമയം തന്നെയാണ് ഈ ജന
വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ പാസ്സാക്കുവാൻ
അനുയ�ോജ്യമെന്ന സർക്കാറിന്റെ
കണ്ടെത്തൽ തികച്ചും അധാർമ്മി
കമാണ്. എന്നാൽ, ഭരണാധികാ
രികളുടെ ഇത്തരം കുബുദ്ധിക്ക്
പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ള തി

പ�ൊതുപണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി മൂലമറ്റം സെക്ഷനില് കെഎസ്ഇ
വര്ക്കേഴ്സ് യൂണിയന് നടത്തിയ പ്രകടനം

ട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിലു
ണ്ടായ 22 അട്ടിമറിയിലൂടെ, ഇക്കാ
ര്യത്തിൽ, ഒന്നാമതാണ് തായ്ലൻ
ഡിന്റെ സ്ഥാനം. 1932ൽ, സയാ
മീസ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം, കേവല
രാജവാഴ്ചയ്ക്ക് പകരം ഒരു ഭരണഘ
ടനാപരമായ രാജവാഴ്ച ഭരണം
സ്ഥാപിച്ചു. രാജാവിനുണ്ടായിരു
ന്ന അധികാരത്തെ പരിമിതിപ്പെ
ടുത്തി. പാർലമെന്റ് പാസാക്കുന്ന
ബില്ലുകൾ നിയമങ്ങളാകുന്നതിന്
മുമ്പ്രാജാവിന്റെഅനുമതിനേടണം
എന്നുണ്ടെങ്കിലും, രാജാവിന്
നിയമ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അധി
കാരം റദ്ദാക്കി. രാജാവിന്റെ പങ്ക്
പ്രതീകാത്മകവും ആചാരപരവു
മായിരിക്കണം. എന്നാൽ രാജാവ്
ഇന്നും രാഷ്ട്രത്തലവൻ മാത്രമല്ല,
ബുദ്ധമതത്തിന്റെ വിശ്വാസിയും
സംരക്ഷകനും കൂടിയാണ്. കർ
ശനമായ ലിസ്-മജസ്റ്റെ (രാജാ
വിന�ോട് തെറ്റ് ചെയ്യുക) നിയമ
പ്രകാരം, തായ് പൗരന്മാർക്ക്
അദ്ദേഹത്തെയ�ോ രാജകുടുംബ
ത്തെയ�ോ വിമർശിക്കാൻ അനു
വദമില്ല. ഈ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ
15 വർഷംവരെ തടവുശിക്ഷ അനു
ഭവിക്കേണ്ടിവരും. ഏതെങ്കിലും
കാരണങ്ങളാൽ, ജനാധിപത്യപ
രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർ
ക്കാരുകളെ സൈനിക നീക്ക
ത്തിലൂടെ അട്ടിമറിക്കുന്ന തായ്ലൻ
ഡിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിന്

എല്ലായ്പ്പോഴും രാജവാഴ്ചയുടെ
പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു. ''ഞാൻ നി
ങ്ങളുടെ പുറം ച�ൊറിയാം, നിങ്ങൾ
എന്റെ പുറം ച�ൊറിയുക'' ഇതാണ്
രാജവാഴ്ചയും സൈന്യവും തമ്മി
ലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം.
ഏറ്റവും
അവസാനമായി,
2006ലെ അട്ടിമറിയ�ോടെയാണ്
സ്വേച്ഛാധിപത്യഭരണം ആരംഭി
ച്ചത്. പതിവുപ�ോലെ സൈന്യ
ത്തിന് അതിന്റെ ഭരണം മുന്നോ
ട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ സാധിച്ചില്ല.
അങ്ങനെ 2007ൽ പ�ൊതുതെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും പുതിയ
സർക്കാർരൂപീകരിക്കുകയുംചെയ്തു.
2010 ൽ വീണ്ടും ജനകീയ പ്രക്ഷോ
ഭം ആളിക്കത്തി. ജനാധിപത്യ
ഭരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും,
അസമത്വം അവസാനിപ്പിക്കണ
മെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട്, സ്ത്രീകളും,
കുട്ടികളും, വയ�ോധികരും ഉൾപ്പെ
ടെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഷേ
ധക്കാർ തലസ്ഥാനമായ ബാങ്കോ
ക്കിന്റെ തെരുവുകളിൽ അണിനി
രന്നു. ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും
അടിച്ചമർത്തുന്നതുമായ ഭരണത്തി
ന് പേരുകേട്ട, ദരിദ്രരുടെയ�ോ സാ
ധാരണക്കാരുടെയ�ോ പ്രശ്നങ്ങ
ളിൽ യാത�ൊരു ഉത്കണ്ഠയുമില്ലാ
ത്ത, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി
അഭിസിത് വെജ്ജജീവയെ നീക്കം
ചെയ്യണമെന്നും അവർ ആവശ്യ
പ്പെട്ടു.

രിച്ചടിയാണ് ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പോൾ
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തെ 10 കേന്ദ്ര ട്രേഡ്
യൂണിയനുകളും വിവിധ സ്വതന്ത്ര
ഫെഡറേഷനുകളും ചേർന്ന് നവം
ബർ 26 ന്റെ പ�ൊതു പണിമുടക്ക്
പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, 250
ഓളം കർഷക സംഘടനകൾ
ചേർന്ന് രൂപം ക�ൊടുത്ത ആൾ

യുണ്ടായി. പണിമുടക്കിന�ൊപ്പം
നടന്ന കർഷകരുടെ ഗ്രാമീണ ഹർ
ത്താലും “ചല�ോ ദില്ലി” മാർച്ചും
രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും വൻ
ചലനമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തെ ത�ൊഴിലാളികളും
കർഷകരും യുവാക്കളും പ�ോരാട്ട
ത്തിനിറങ്ങേണ്ട ആവശ്യകത
നാൾക്കുനാൾ തിരിച്ചറിയുകയാ

(ശേഷം 11-ാം പേജില്)

പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുക; തിരുവല്ലയില് നടന്ന പ്രകടനം

ഇന്ത്യ കിസ്സാൻ സംഘർഷ് ക�ോ
-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി നവം
ബർ 26, 27 തിയ്യതികളിലായി
ഗ്രാമീണ ബന്ദും ചല�ോ ദില്ലി മാർ
ച്ചും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ
ത�ൊഴിലാളികളും കർഷകരും
ത�ോള�ോട് ത�ോൾ ചേർന്ന് ഒരു
സമരനിര രൂപപ്പെടുകയാണ്. 25
ക�ോടിയിലേറെ ത�ൊഴിലാളികൾ
പങ്കെടുത്ത ഈ പ�ൊതു പണിമുട
ക്ക് ല�ോക ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കു
കയാണ്. ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ പക്ഷ
മുള്ള അന്തർദേശീയ ട്രേഡ് യൂണി
യൻ പ്രസ്ഥാനമായ വേൾഡ്
ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂ
ണിയൻസ് ഈ പണിമുടക്കിന്
ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക

ണ്. ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താല്പര്യ
ങ്ങൾ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്ന, ഫാ
സിസ്റ്റ് നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന,
ഒരു സർക്കാറിൽനിന്നും ജനാനു
കൂല നയം പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ വയ്യ.
ജീവിതം മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോ
കാൻ ഇടതടവില്ലാത്ത പ�ോരാട്ട
മാണ് കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
നവംബർ 26 ന്റെ പ�ൊതു പണി
മുടക്ക്ഇത്തരംപ്രക്ഷോഭണത്തിന്റെ
തുടക്കമാകുകയാണ്. ആഴ്ചകളും
മാസങ്ങളും നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന ത�ൊ
ഴിലാളി-കർഷക സമരങ്ങളിലേ
ക്കാണ് ഇത് നീളുന്നത്. അത്ത
രം ഉശിരൻ പ�ോരാട്ടങ്ങൾക്ക്
ഇന്ത്യൻ തെരുവുകൾ താമസിയാ
തെ സാക്ഷിയാകും.
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ഡിസംബര് 2020
(10-ാം പേജില് നിന്ന്)

2014ന് ശേഷം

മാസങ്ങൾ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ
ക�ോലാഹലങ്ങൾക്ക് ശേഷം
2014ൽ അട്ടിമറിയിലൂടെ തായ്ലൻ
ഡിന്റെ സൈന്യം അധികാരം
പിടിച്ചെടുത്തു. ഗവൺമെന്റിന്റെ
നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതായി പ്ര
ഖ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ട്, ക്രമസമാധാ
നം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, രാ
ഷ്ട്രീയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാ
ക്കുന്നതിനുമായി ഭരണഘടന
സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേ
ഷം ഗവൺമെന്റിനെ നയിച്ചിരു
ന്നത് സൈനിക മേധാവിയായ
പ്രയൂത്ത് ചാൻ-ഒ-ച ആയിരുന്നു.
2014ലെ അട്ടിമറിക്കുശേഷം, സൈ
ന്യത്തിന് അനുകൂലമായി നിയമ
ങ്ങൾ മാറ്റുകയും, ഗവൺമെന്റിന്റെ
എതിരാളികൾക്ക് പല വിധേന
യുള്ള പീഡനം, അടിച്ചമർത്തൽ,
പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്നിവ നേരി
ടേണ്ടിവന്നു. തായ്ലൻഡിലെ നി
രീക്ഷണ സമിതിയായ ഐല�ോ
യുടെ നിയമസംബന്ധിയായ ഡാ
റ്റാബേസ് പ്രകാരം, 2014ലെ അട്ടി
മറിക്കും 2018ന്റെ തുടക്കത്തിനും
ഇടയിൽ, കുറഞ്ഞത് 98 ലിസ്
-മജസ്റ്റെ ചാർജുകൾ ഫയൽ ചെ
യ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യദ്രോഹം, കമ്പ്യൂട്ടർ
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് നി
യമങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് മറ്റനവധി
ആൾക്കാർക്കെതിരെ നിരവധി
കേസുകൾ ചുമത്തി.
2014 മാർച്ചിൽ സൈന്യം അധി
കാരം പിടിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം
2019 മാർച്ചിൽ ആദ്യ തിരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് നടന്നു. നിരവധി യുവാക്കളും,
കന്നി വ�ോട്ടർമാരും, വർഷങ്ങളാ
യുള്ള സൈനിക ഭരണത്തിന്
ശേഷം മാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു അവ
സരമായി ഇതിനെ കണ്ടു. എന്നാൽ
സൈന്യം അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പങ്ക്
ഉറപ്പിക്കുവാൻ നടപടികളെടുത്തി
രുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രയൂത്ത്
ചാൻ-ഒ-ച വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രി
യായി അധികാരമേറ്റു. ഇതാകട്ടെ,
ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പുകഞ്ഞുക�ൊ
ണ്ടിരുന്ന അമർഷത്തെ പുറത്തു
ചാടിച്ചു. ഇതുവരെ, തായ് പത്ര
ങ്ങൾ രാജവാഴ്ചയെ നിസ്സാരമായി
വിമർശിക്കുന്ന എന്തും സെൻസർ
ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത
കാലത്തായി സ�ോഷ്യൽ മീഡി
യയുടെ വളർച്ചയും സ്മാർട്ട് ഫ�ോൺ
ഉപയ�ോഗവും ഈ സെൻസർഷി
പ്പിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി ഇല്ലാതാക്കി.
തായ്ലൻഡിന്റെ മുഖ്യധാരാ മാ
ധ്യമങ്ങളെ അവഗണിച്ചുക�ൊണ്ട്
നിരവധി ട്വിറ്റർ ഉപയ�ോക്താക്കൾ
ക്കും ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും
രാജവാഴ്ചയെ വിമർശിക്കുന്ന വി
വരങ്ങൾപതിവായിപ്രചരിപ്പിക്കാൻ
കഴിയുന്നു. പ്രതിഷേധിച്ച തായ്
ജനത 'ദൈവമില്ല, രാജാക്കന്മാ
രില്ല, മനുഷ്യൻ മാത്രം' എന്നെഴു
തിയ ബാനറുകൾ ഉയർത്തി. താ
യ്ലൻഡിലെ ട്വിറ്ററിൽ, 'എന്തു
ക�ൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാ
വിനെ ആവശ്യമുണ്ട്' പ�ോലുള്ള
ഹാഷ്ടാഗുകളും വളരെയധികം പ്ര
ചരിക്കുന്നു. ഇത് സ്വേച്ഛാധിപത്യ
ആജ്ഞകളുടെ ധിക്കാരമാണെന്ന്
വ്യക്തം.

യുഎസിൽനിന്ന് ചൈനയിലേക്ക്
വിശ്വസ്തത മാറ്റുന്ന തായ്
ഭരണാധികാരികൾ

മറ്റൊരു സംഭവവികാസം
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവ
ശ്യമാണ്. മുമ്പ് തായ് ഭരണാധി
കാരികൾ യുഎസ് സാമ്രാജ്യത്വ
ത്തിന്റെ അടുത്ത സഖ്യകക്ഷിക
ളായിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി,
യുഎസ്എയുമായുള്ളബന്ധംതായ്
താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി
രുന്നു. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയി
ലെ ചൈനീസ്, വിയറ്റ്നാമീസ്
സ്വാധീനത്തിനെതിരായ ഒരു
ക�ോട്ടയായി തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ
അവർ കണ്ടു. തായ്ലൻഡിൽ
യുഎസ് സാമ്രാജ്യത്വ ഭരണാധി
കാരികളുടെ താൽപര്യത്തിന്റെ
ഒരു പ്രധാന കാരണം, ഇതുവരെ
ഇന്തോ-പസഫിക്കിലെ യുഎസ്
സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന
ല�ോജിസ്റ്റിക് കേന്ദ്രമായിരുന്ന
ഉട്ടാപാവ�ോ എയർബേസ് ആയി
രുന്നു. എന്നാൽ 2014ലെ അട്ടിമ
റിക്കുശേഷം യുഎസ് ആയുധത്തി
നുള്ള ധനസഹായം 4.7 മില്യൺ
ഡ�ോളർ വെട്ടിക്കുറച്ചു. പ്രതിവിപ്ല
വത്തിനുശേഷം സാമ്രാജ്യത്വശ
ക്തിയായ ചൈന, ഈ സന്ദർഭം
മുതലെടുത്ത് മുന്നോട്ടുവന്നു. വ്യ
വസ്ഥകളില്ലാതെയും, കുറഞ്ഞ നി
രക്കിലും പ്രധാന ആയുധ സംവി
ധാനങ്ങളുടെ ഒരു നിര ചൈന
വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. 2018ൽ തായ്
ഭരണാധികാരികൾ 10 വർഷത്തെ
സൈനിക നവീകരണ പരിപാടി
ആരംഭിച്ചു. അതിലേക്ക് ആധുനിക
ആയുധങ്ങളും പീരങ്കികളും നൽ
കുന്നതിൽ ചൈന പ്രധാന പങ്കു
വഹിച്ചു. അത�ോട�ൊപ്പം ചൈനീസ്
സൈനികാവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
വടക്കുകിഴക്കൻ തായ്ലൻഡിൽ
ആയുധ നിർമ്മാണത്തിനും റിപ്പ
യറിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാ
പിക്കാനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ
ധാരണയായി.
2019ൽ, മെക്കോംഗ് നദി തായ്
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ ഭീഷണിപ്പെടു
ത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന
നിലയിലായിരുന്നപ്പോൾ, ചൈന
ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം പുറത്തുവിടുക
മാത്രമല്ല 13 ഡാമുകളുടെ നിർമ്മാ
ണം തുടരുകയും ചെയ്തു. പകരമാ
യി, തായ് ഭരണാധികാരികൾ
ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ
വെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക്, ബെൽറ്റ്
ആൻഡ് റ�ോഡ് തുടങ്ങിയ പുതിയ
ചൈനീസ് സാമ്പത്തിക സംരം
ഭങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നതിന�ൊപ്പം,
ഈ പ്രദേശത്തിൽ കൂടുതൽ
ചൈനീസ് സൈനിക സാന്നി
ധ്യം നേടുന്നതിനും തിടുക്കം കാട്ടി.
സൈനിക പിന്തുണയുള്ള തായ്
ഭരണാധികാരികൾ ഇപ്പോൾ ചൈ
നയുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധം
പുലർത്തുന്നു. ചൈനയെ തങ്ങളു
ടെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക
പങ്കാളിയായും, തായ്ലൻഡിൽ ജനാ
ധിപത്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ശക്തി
കൾക്കെതിരായ പ�ോരാട്ടത്തിൽ
സഖ്യകക്ഷിയായും കാണുന്നു.
അതിനാൽ, അവർ അമേരിക്കൻ
സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അതൃപ്തിക്ക്
പാത്രമായി. ഇക്കാരണത്താലാ

ണ് സ്ഥാനമ�ൊഴിയുന്ന യുഎസ്
പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് തായ് സർക്കാ
രിനെ വിമർശിച്ചത്. ഭരണഘട
നാപരമായ രാജവാഴ്ചയുടെ കീഴിൽ
രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബൂർഷ്വാ ഭരണാ
ധികാരികൾ, തങ്ങളുടെ കൂറ്, ഒരു
സാമ്രാജ്യത്വശക്തിയിൽ നിന്ന്
മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റി
ക്കൊണ്ട് അവരുടെ സമ്പത്ത് വർ
ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, അധ്വാനിക്കുന്ന
തായ് ജനതയുടെ സാമ്പത്തിക
രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക ദുരിതങ്ങൾ
ഓര�ോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും
വർദ്ധിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതി
നാൽ അവർ ന്യായമായും ഇതി
ന�ൊരു പരിഹാരംം ആവശ്യപ്പെ
ടുന്നു. അവർ ജൂൺ 24ന്, തായ്ലൻ
ഡിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ രാജവാഴ്ചയെ
അട്ടിമറിച്ച 1932ലെ സയാമീസ്
വിപ്ലവത്തിന്റെ വാർഷികം ആച
രിച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രകടനങ്ങൾ നട
ത്തി. കേവല രാജവാഴ്ചയെ അട്ടി
മറിക്കുകയും ഭരണഘടനാപരമായ

യിരുന്നു ഇത്. 1965 ൽ അന്നത്തെ
തായ് സർക്കാരിനെതിരെ പാർ
ട്ടി ഒരു ഗറില്ലാ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു.
ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തിന്റെ തന്ത്രം
പാർട്ടി അന്ധമായി പകർത്തി,
ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുന്നോ
ട്ട് നീങ്ങുകയും അധികാരം പിടി
ച്ചെടുക്കാൻ നഗരങ്ങളെ വളയുക
യും ചെയ്യുക എന്ന നയം പ്രഖ്യാ
പിച്ചു. സൃഷ്ടിപരമായ ശാസ്ത്രമായ
മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തെ,
ഒരു രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള
ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിന് അനു
യ�ോജ്യമായ രീതിയിൽ മൂർത്ത
വൽക്കരിച്ചുക�ൊണ്ട് മാത്രമേ വി
പ്ലവത്തിന്റെ തന്ത്രം മെനയുവാൻ
സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന സത്യ
ത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് യാ
ന്ത്രിക ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ തന്ത്രം രൂ
പപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കാവു
ന്ന അനിവാര്യമായ അനന്തരഫ
ലങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. നിരവധി ആഭ്യ
ന്തര പാർട്ടി തർക്കങ്ങൾ, സ�ോ

ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, മാർക്സിസം-ലെനി
നിസത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും വികസിതമായ ധാരണ
പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എസ്യുസിഐ(സി) സ്ഥാ
പക ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ സഖാവ് ശിബ്ദാ
സ് ഘ�ോഷിന്റെ ചിന്തകളാണ്. അതിനാല്, തായ്
ജനത മാർക്സിസം-ലെനിനിസം-ശിബ്ദാസ്
ഘ�ോഷ് ചിന്തകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു യഥാർ
ത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കെട്ടുപ്പടുത്തുക�ൊണ്ട്
അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമര മുന്നേറ്റത്തെ യു
ക്തിസഹമായപര്യവസാനത്തിലെത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
രാജവാഴ്ച സ്ഥാപിക്കുന്ന തിൽ വി
ജയിക്കുകയും അതുവഴി ഭരണവ്യ
വസ്ഥയെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ
ചില രീതികളിലേക്ക് മാറ്റുകയും
ചെയ്ത രക്തരഹിതമായ ഒരു വി
പ്ലവം ആയിരുന്നു സയാമീസ് വി
പ്ലവം. ഈ ആചരണം അടിച്ചമർ
ത്തപ്പെട്ട തായ് പൗരന്മാരുടെ മാ
നസികാവസ്ഥയെയും അഭിലാഷ
ത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

തായ്ലൻഡിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുടെ പിരിച്ചുവിടൽ

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനങ്ങളുടെ
പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനും
ഏകീകരിക്കാനും ശരിയായ പാ
തയിലൂടെ നയിക്കാനും ശരിയായ
വിപ്ലവ നേതൃത്വം ഉണ്ടോ എന്ന്
ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ
നമുക്കുള്ള അറിവനുസരിച്ച് താ
യ്ലൻഡിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടി ഇല്ല.
1927ൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ
നിന്നും ചൈനയിലെ വിപ്ലവ പ�ോ
രാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രച�ോദനം
ഉൾക്കൊണ്ട് ചില പുര�ോഗമന
പ്രവർത്തകർ 1942 ഡിസംബർ
1ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ്
തായ്ലൻഡ് (സിപിടി) (തുടക്ക
ത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ്
സയാം എന്നറിയപ്പെട്ടു) ഔദ്യോ
ഗികമായി സ്ഥാപിച്ചു. 1960 കളിൽ,
സിപിടി അംഗത്വം വർദ്ധിച്ചു തു
ടങ്ങി, 1970 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ
വിയറ്റ്നാമിന് ശേഷം തെക്കുകി
ഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ
വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാ

വിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ക്രൂഷ്ചേ
വൈറ്റ് നേതൃത്വം റിവിഷനിസ്റ്റ്
നിലപാട് പിന്തുടർന്നതിനെത്തു
ടർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായ ഭിന്നിപ്പ്
എന്നിവ മൂലം ധാരാളം പാർട്ടി
പ്രവർത്തകർ തായ് സർക്കാരി
ന്റെ കലാപവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്ക്
കീഴടങ്ങി പ�ൊതുമാപ്പ് തേടി.
1990കളിൽ സ�ോവിയറ്റ് യൂണി
യനിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും സ�ോ
ഷ്യലിസം തകർന്നതിനെത്തുടർ
ന്ന്, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിന്ന് സി.പി.
ടി അപ്രത്യക്ഷമായി.

ശരിയായ വിപ്ലവ നേതൃത്വത്തിന്
മാത്രമേ ശരിയായ ദിശ
കാണിച്ചുതരാൻ കഴിയൂ

2010ൽ ജനാധിപത്യ പുനഃ
സ്ഥാപനത്തിനും, അസമത്വം
നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനും, പ്ര
ധാനമന്ത്രി അഭിഷിത് വെജ്ജാ
ജിവയെ പുറത്താക്കാനും ആവ
ശ്യപ്പെട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്ര
ക്ഷോഭകർ, കൂടുതലും സ്ത്രീകളും,
കുട്ടികളും, വയ�ോധികരും ഉൾപ്പെ
ടെയുള്ള നഗരവാസികളും ഗ്രാമീ
ണരുമായ സാധാരണ ജനങ്ങൾ
തലസ്ഥാനമായ ബാങ്കോക്കിന്റെ
തെരുവുകളിൽ അണിനിരന്ന ജന
കീയ പ്രതിഷേധങ്ങളാൽ രാജ്യം
ആടിയുലഞ്ഞപ്പോൾ, 2010 ജൂലൈ
1ലെ 'പ്രോലിട്ടേറിയൻ ഇറ' യിൽ
ഞങ്ങൾ നടത്തിയ വിശകലന
ത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ''താ
യ്ലൻഡിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ജന

കീയ പ്രസ്ഥാനം കരുത്തുറ്റതും
വീറുറ്റതും, സമര�ോത്സുകതയുള്ള
തും, അവരുടെ നീതിപൂർവകവും
അടിയന്തിരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ
നേടിയെടുക്കാൻ സഹായകമായ
തും, അത�ോട�ൊപ്പം മുതലാളിത്ത
ത്തെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാ
റ്റേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച്
ജനങ്ങളെ ബ�ോധവാന്മാരാക്കാൻ
പ്രാപ്തമായതും ആകുന്നു. എന്നാൽ,
വ്യവസ്ഥിതിക്കുള്ളിൽ അധി
കാരവും, സമ്പത്തും മാത്രം മ�ോ
ഹിച്ചു നടന്ന വ്യക്തികൾ നേതൃ
ത്വം നൽകിയതിനാൽ അവരുടെ
നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനം ദാ
രുണമായ നിരർത്ഥകതയിൽ
അവസാനിച്ചു. അതിനാൽ, ആ
രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദാഹിക
ളായ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ
എണ്ണമറ്റ മൃതദേഹങ്ങൾ നേതാ
ക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട്, വിജ
നമായ തെരുവുകളിൽ അവശേ
ഷിച്ചു. അത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ,
തായ്ലൻഡ് ജനകീയ പ്രസ്ഥാ
നം അവിസ്മരണീയമാംവിധം
ഉപേക്ഷിച്ച പാഠം, എല്ലാ സാധ്യ
തകളും നിലനിൽക്കെതന്നെ ആവ
ശ്യമുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ
കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതിന്റെ കാരണം
നയിക്കാനുള്ള ശരിയായ വിപ്ലവ
നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന
താണ്. അതേ വിശകലനം ഇപ്പോ
ഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലും വളരെ
ശരിയാണ്. തായ് ജനത ഈ
സത്യം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആവ
ശ്യമായ എല്ലാ കടമകളും നിറവേ
റ്റിക്കൊണ്ട് മണ്ണിൽ ശരിയായ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കെട്ടിപ്പടു
ക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തുക�ൊണ്ട്
അവരുടെ മുന്നേറ്റത്തെ അതിന്റെ
യുക്തിസഹമായ പര്യവസാനത്തി
ലേക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ ഉതകു
ന്ന ഒരു അമരക്കാരനെ കണ്ടുപി
ടിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്.
ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, മാർ
ക്സിസം-ലെനിനിസത്തെക്കുറിച്ച്
ഏറ്റവും വികസിതവും സമൃദ്ധവു
മായ ധാരണ എസ്യുസിഐ(
സി) സ്ഥാപക ജനറൽ സെക്രട്ടറി
സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റെ
ചിന്തകളിലാണ് കുടിക�ൊള്ളുന്നത്.
അദ്ദേഹം, മഹാന്മാരായ മാർക്സ്
-ഏംഗൽസ്-ലെനിൻ-സ്റ്റാലിൻ
-മാവ�ോ സെതൂങ്ങിന്റെ യ�ോഗ്യ
നായ പിൻഗാമിയും, മികച്ച മാർ
ക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനും ആണ്. അതി
നാൽ, ആവശ്യമായ എല്ലാ കടമ
കളും നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ശരിയായ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കുക
എന്നത് മാർക്സിസം-ലെനിനി
സം-ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് ചിന്തക
ളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരി
ക്കണം.
ഉറവിടം:
ഡിപ്ലോമാറ്റ് 04.07.11,
ഫ്രണ്ട്ലൈൻ 07.03.14,
warontherocks.com 02.01.20,
dw.com 24.06.20,
ബിബിസി 22.05.14, 24.05.14,
01.08.20,
സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ 06.03.14,
01.06.14, 09.11.14, 10.08.20,
യാഹൂ വാർത്ത 16.10.20,
ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് 31.10.20
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a-X-]-cn-hÀ-¯-\-¯n-s\-Xn-sc-bp-Å A-e-l-_m-Zv
ssl-t¡m-S-Xn hn-[n D-bÀ-¯p-¶ tNm-Zy-§Ä
പ�ൊലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് ദമ്പ

തികൾ സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ട് പുറപ്പെ
ടുവിച്ച വിധിയിൽ, വിവാഹത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമായി
നടത്തുന്ന മതപരിവർത്തനം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല
എന്നാണ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചിരിക്കു
ന്നത്. 'മതവികാരത്താൽ പ്രച�ോദിതമല്ലാത്തതും', 'മറ്റെ
ന്തെങ്കിലും അവകാശവാദങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്ന
തിനുമായി' നടത്തുന്ന മതപരിവർത്തനങ്ങൾ സത്യ
സന്ധമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയവയാകില്ല എന്നും
ക�ോടതി തുടർന്നു നിരീക്ഷിക്കുന്നു (scroll.in, 30.10.2020).

വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി ഹി

ന്ദുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം
നടത്തിയ മുസ്ലിം വനിത, നിയമ
പരമായ സംരക്ഷണത്തിനായി
നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന്റെ
വാതിലിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ ലഭിച്ച
വിധിന്യായമാണിത്. നിർബന്ധി
തമായ�ോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭൗതി
കനേട്ടങ്ങൾക്കായ�ോ അല്ലാതെ,
സ്വമേധയാ നടത്തുന്ന മതപരി
വർത്തനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം
നൽകുന്നതിനായി പുറപ്പെടുവിച്ച
താണ് ഈ വിധി എന്നു വിശ്വ
സിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ, മിശ്രവി
വാഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില
വിഷയങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യ
ത്തിൽ ഉയർന്നുവരികയാണ്. അവ
നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം
വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള
അവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്ന
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ

വിവാഹത്തിനു വേണ്ടിയ�ോ
മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം ക�ൊണ്ടോ
ആകട്ടെ, ഒരു വ്യക്തിയെ നിർബ
ന്ധിച്ചു മതപരിവർത്തനം നടത്തി
ക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റം തന്നെയാണെ
ന്നത് ശരിയായി ചിന്തിക്കുന്ന
ആരും അംഗീകരിക്കുന്ന വസ്തുത
യാണ്. അതേ പ�ോലെ തന്നെ,
സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വിവാഹം
കഴിക്കുവാനുള്ള ഒരാളുടെ അവ
കാശത്തെ തടയുന്നത്, അത് എന്തു
കാരണം പറഞ്ഞുമായിക്കൊള്ള
ട്ടെ, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മേ
ലേയുള്ള കടന്നുകയറ്റം തന്നെയാ
ണ്. പക്ഷേ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ
യിൽ, ശിക്ഷാഭീതി ഒട്ടുമില്ലാതെ,
അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കു
ന്നു. അധികാരം കൈയാളുന്നവ
രും, പിന്തിരിപ്പൻ വിഭാഗീയചി
ന്തകളിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരും
തന്നിഷ്ടത്തോടെ ഇത്തരം അവ
കാശങ്ങൾനിഷേധിക്കുന്നു.വിവിധ
മതവിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവർ തമ്മി
ലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല,
വിവിധ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള
വർക്കിടയിലും, ഒരേ ഗ�ോത്രത്തിൽ
പെടുന്നവർക്കിടയിലും നടക്കുന്ന
വിവാഹങ്ങൾ പ�ോലും, മാപ്പർഹി

ക്കാത്ത കടുത്ത കുറ്റമായി കണ
ക്കാക്കുന്നത് നാം പലപ്പോഴും കാ
ണുന്നു. ഇത്തരം വിവാഹബന്ധ
ത്തിലേർപ്പെടുന്നവരെ ബലമായി
വേർപിരിക്കുന്നതും, ആ പെൺ
കുട്ടിയേയും പുരുഷനേയും വിവര
ണാതീതമായ മനുഷ്യത്വരഹിത
പീഡനങ്ങൾക്കു വിധേയരാക്കു
ന്നതും, ചിലപ്പോൾ ക�ൊന്നുകള
യുന്നതും നമ്മൾ കേട്ടറിയുന്നു. സ്വ
യംപ്രഖ്യാപിത ഗ്രാമമുഖ്യന്മാരും
ഖാപ് പഞ്ചായത്തുകളും പരസ്യ
മായി തന്നെ ഇത്തരം പീഡന
ങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെ
ടുവിക്കുന്നു. ‘ദുരഭിമാനക്കൊല’ എന്ന
വാക്കു തന്നെ ഈ സാമൂഹിക
അനീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
രൂപം ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിന�ൊക്കെ പുറമേ, തങ്ങ
ളുടെ കണ്ണിൽ വിവാഹം എന്നല്ല
മതത്തിനു പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും
ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യ
ക്തിയെ, ഏതുവിധേനയും ശിക്ഷി
ക്കുവാനുള്ള ലൈസൻസ് തങ്ങൾ
ക്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ, അങ്ങേയ
റ്റം പിന്തിരിപ്പന്മാരായ മതമൗലി
കവാദികളും മതഭ്രാന്തന്മാരും വർ
ഗ്ഗീയവാദികളും ധിക്കാരത്തോടെ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിവിധ മതങ്ങ
ളിൽ പെട്ടവർ തമ്മിലുള്ള വിവാ
ഹങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, വിവിധ ജാ
തികളിൽ പെട്ടവർ തമ്മിലും, ഒരേ
ജാതിയിലും പല ജാതിയിലും
പെട്ട ഗ�ോത്രങ്ങളിൽ പെടുന്നവർ
തമ്മിലും ഒക്കെയുള്ള വിവാഹങ്ങ
ളിലും, പ്രണയബന്ധങ്ങളിലും, ദു
രഭിമാനക്കൊലകൾ നടക്കുന്നു.
മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം മതമൗ
ലികവാദികൾ ചെയ്യുന്നതു പ�ോലെ,
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുത്വശക്തി
കളുടെ പരിലാളനത്തിൽ ഇതെ
ല്ലാം നിത്യസംഭവമായി മാറിക്ക
ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ‘ലൗ ജിഹാദ്’
എന്ന പദം തന്നെ ഹിന്ദുത്വവാദി
കൾരൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഹിന്ദുമതത്തിൽ പെട്ട ഒരാളിൽ
പ്രണയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മുസ്ലിം
പുരുഷന�ോ പെൺകുട്ടിക്കോ അവർ
ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു, മതപരിവർ
ത്തനം എന്ന ആര�ോപണം ഉയർ
ത്തുന്നു. പക്ഷേ അതേ ആളുകൾ

തന്നെ, ‘ഘർ വാപസി’ (വീട്ടിലേ
ക്കു മടങ്ങുക) എന്ന പേരിൽ ഇസ്ലാം
മതത്തിൽ നിന്നും ഹിന്ദുമതത്തി
ലേക്ക് ബലം പ്രയ�ോഗിച്ച് മതപ
രിവർത്തനം നടത്തുന്നതിനു സ്തുതി
പാടുന്നു. ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകര
മായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ, ഇത്ത
രം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ
പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾക്ക് അധി
കാരകേന്ദ്രങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാ
കുന്നു എന്നതാണ്. സ്വയംപ്രഖ്യാ
പിത ‘ഖാപ് പഞ്ചായത്തുകളെ‘
നിശിതമായി വിമർശിച്ചു ക�ൊണ്ട്,
അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിയ
മപാലകരാകാൻ കഴിയുക എന്ന്
സുപ്രീം ക�ോടതി തന്നെ ച�ോദി
ച്ചത് നേരത്തേ നമ്മൾ കണ്ടതാ
ണ്. പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് വ്യ
ക്തികൾതമ്മിലുള്ളവിവാഹത്തിൽ,
മാതാപിതാക്കളുടേതാകട്ടെ, രാ
ഷ്ട്രത്തിന്റെതാകട്ടെ, മൂന്നാമത�ൊരു
കക്ഷിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാക
രുത് എന്നും ക�ോടതി വിധിച്ചി
രുന്നു. (ഇന്ത്യ ടുഡേ, 05.02.18).
എന്നാൽ പരമ�ോന്നത ക�ോടതി
യുടെ ഈ വിധിപ�ോലും തെറ്റു ചെ
യ്യുന്നവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നില്ല.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ, തങ്ങ
ളുടെ ജാതിക്കു വെളിയിൽ കല്ല്യാ
ണം കഴിച്ചതിന്റെ ശിക്ഷയായി
യുവദമ്പതികളെ ചാണകവും മൂത്ര
വും തീറ്റിക്കാനാണ് ഒരു ഖാപ്
പഞ്ചായത്ത് വിധിച്ചത്. (മിറർനൗ
ന്യൂസ് 09.02.20)

ദുരഭിമാനക്കൊലയും
ലൗ ജിഹാദ് തടയുവാനെന്ന
പേരിലുള്ള വേട്ടയാടലും

ദുരഭിമാനക്കൊലയും, ‘ലൗ ജി
ഹാദിന്റെ’ പേരിലുള്ള ക�ൊലപാ
തകവും നിർബാധം തുടരുകയാ
ണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ, അലഹബാ
ദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയുടെ
അന്തസത്തയെ വളച്ചൊടിച്ചു
ക�ൊണ്ട്, എല്ലാ ഹിന്ദു-മുസ്ലിം വി
വാഹങ്ങളേയും ലൗ ജിഹാദായി
കണ്ട് കേസെടുക്കണമെന്ന രീതി
യിൽ, ആർഎസ്എസ്-ബിജെ
പി-സംഘപരിവാർ ഹിന്ദുത്വ
ശക്തികൾ തങ്ങളുടെ മുസ്ലിം വി
രുദ്ധ വർഗ്ഗീയവെറിയുടെ അജണ്ട

കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമായി മുന്നോട്ടു വെ
ക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 28ന്, ഉത്തർപ്ര
ദേശിന്റെ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രി,
ലൗ ജിഹാദിന് അന്ത്യം വരുത്തു
വാനുള്ള പ്രവർത്തനപദ്ധതി തയ്യാ
റാക്കുവാൻ ആഭ്യന്തരവകുപ്പിനു
നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി. (ദ
വയർ 14.09.20). അടുത്തിടെ പ്ര
ശസ്ത ജുവലറി ശൃംഖലയായ തനി
ഷ്കിന്റെ ഗുജറാത്തിലെ ഷ�ോറൂ
മുകൾ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിനു
വിധേയമാവുകയുണ്ടായി. സാമു
ദായിക ഐക്യം വളർത്തുന്ന രീ
തിയിൽ ഒരു ഹിന്ദു-മുസ്ലിം വിവാഹം
തങ്ങളുടെ പരസ്യത്തിൽ ചിത്രീ
കരിച്ചു എന്നതായിരുന്നു അവർ
ചെയ്ത ഗുരുതരമായ കുറ്റം! അതി
ശക്തമായ വർഗ്ഗീയ ആക്രമണങ്ങ
ളുടെ മൂർദ്ധന്യത്തിൽ അവർക്ക്
ആ പരസ്യം തന്നെ പിൻവലി
ക്കേണ്ടി വന്നു. ചില ചലച്ചിത്രങ്ങ
ളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും സമാനമായ വർ
ഗ്ഗീയര�ോഷം ദൃശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഹി
ന്ദുത്വയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കെതി
രേ നിലക�ൊള്ളുന്ന എന്തിനേയും
നിയമവിരുദ്ധവും ദേശവിരുദ്ധവും
ദേശദ്രോഹപരവുമ�ൊക്കെയായി
ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
സാഹചര്യം ഇതായിരിക്കെ,
സർക്കാർ അധികാരം കൈയാ
ളുന്ന ബിജെപിയുടെ നേതാക്കൾ,
ലൗ ജിഹാദ്, ദുരഭിമാനക്കൊല,
ഘർവാപസി, തുടങ്ങിയവയില�ൊ
ക്കെ തങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീയ-മൗലി
കവാദ ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയ സ്വ
യംപ്രഖ്യാപിത ധർമ്മബ�ോധം
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാത�ൊരു
മടിയും കാണിക്കാറില്ല. ഉത്തർപ്ര
ദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യ�ോഗി ആദിത്യ
നാഥും, ഹരിയാനയിലേയും അസ്സാ
മിലേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാ
ളികളായ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും, പ്രഖ്യാ
പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ലൗ ജിഹാദ്
തടയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർ
മ്മിക്കുമെന്നാണ്. തങ്ങളുടെ സം
സ്ഥാനങ്ങളിൽ വഞ്ചനയിലൂടെയു
ള്ള വിവാഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പി
ക്കുമെന്ന് ഈ നേതാക്കൾ അവ
കാശപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദു പെൺകുട്ടി
കളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനാ
യി മുസ്ലിം പയ്യന്മാർ മനഃപൂർവ്വം
തങ്ങളുടെ മതം മറച്ചുവെക്കുന്നതാ
യി ഇവർ ആര�ോപിക്കുന്നു.
‘ലൗ ജിഹാദിന് മരണശിക്ഷ
നൽകുകയെന്നതാണ്’ ഒരു കാവി
സംഘടനയായ ‘അഖാര പരിഷ
ദ്’ പുറപ്പെടുവിച്ച ഭീഷണമായ മു
റവിളി. ഇപ്പോൾ, ക�ോടതിവിധി
യെ വളച്ചൊടിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചു
ക�ൊണ്ട് യുപി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാ
പിച്ചത്, - ‘ലൗ ജിഹാദ് നിർത്തു
ന്നതിനായുള്ള കടുത്ത നിയമനിർ
മ്മാണം തങ്ങൾ നടത്തുമെന്നാണ്.
സ്വന്തം സ്വത്വത്തെ മറച്ചുവെച്ചു
ക�ൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹ�ോദരി
മാരുടെ അഭിമാനം ക�ൊണ്ടു കളി

ക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പു
നൽകുകയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങ
ളുടെ വഴികൾ തിരുത്തിയില്ലെ
ങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാമനാമ സത്യ
യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.’ (scroll.
in 31.10.20) ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ
യാത്ര ഹൈന്ദവ ശവസംസ്ക്കാ
രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതാ
യത്, അഹിന്ദുക്കളായ യുവാക്കൾ
ക്ക്, വിശേഷിച്ചും മുസ്ലിം യുവാക്കൾ
ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വയം വധ
ഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
അധികാരകേന്ദ്രീകൃത ല�ോബി
കൾ പാരമ്പര്യം എന്നു പറഞ്ഞു
സ്തുതിക്കുന്ന ദുരാചാരങ്ങൾ പല
പ്പോഴും ഹിന്ദു യുവാക്കളേയും
വെറുതേ വിടാറില്ല. ദക്ഷിണ ബീ
ഹാറിലെ ഗയ ജില്ലയിൽ, തന്നേ
ക്കാൾ 10 വയസ്സിനു മുതിർന്ന, വി
ധവയായ തന്റെ സഹ�ോദരഭാര്യ
യെ നിർബന്ധിച്ചു വിവാഹം ചെ
യ്യിച്ച 15 വയസ്സുകാരനായ കുട്ടി,
രണ്ടുമണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽആത്മ
ഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. (ഹിന്ദുസ്ഥാൻ
ടൈംസ് 13.12.17) ഈ പറയുന്ന
പാരമ്പര്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവി
ക്കുന്നതിന്റെ ശാപം ഇതാണ്. ഈ
ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതു പ�ോലെ
യുള്ള ലൗ ജിഹാദ് വിരുദ്ധ നിയ
മനിർമ്മാണം നടപ്പിൽ വരുമ്പോൾ,
അത് വിവിധ സമുദായങ്ങൾക്കി
ടയിലുള്ള എന്തുതരത്തിലുമുള്ള
സാമൂഹികമായ ക�ൊടുക്കൽവാ
ങ്ങലുകളേയും കൂട്ടായ്മയേയും കുറ്റ
കരമാക്കുകയല്ലേ? ഏതാനും ദി
വസങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് യുപിയി
ലെ ഗ�ോവധനിര�ോധനനിയമം
ദുരുപയ�ോഗം ചെയ്യുകയാണെന്ന്
അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി നി
രീക്ഷിച്ചത്. (ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്
27.10.20) വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി
യുള്ള മതപരിവർത്തനത്തെ സം
ബന്ധിച്ച അലഹബാദ് ഹൈക്കോ
ടതിയുടെഅടുത്തിടെയുള്ളവിധിയും
സമാനമായി ദുരുപയ�ോഗം ചെ
യ്യില്ല എന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ്?
അധികാരക്കസേരകളിൽ ഇരി
ക്കുന്നവർ ചില സാമൂഹികവ്യവ
ഹാരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താന�ോ
കുറ്റകരമാക്കാന�ോ ശ്രമിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ ഇത്തരം നിയമനിർമ്മാ
ണങ്ങൾ സാമൂഹികജീവിതത്തി
നു തന്നെ കടുത്ത ആപത്ത് സൃ
ഷ്ടിക്കുകയല്ലേ? ഒരു ജനാധിപത്യ
ത്തിൽ, സാമൂഹികജീവിതത്തിലെ
സ്വതന്ത്രമായ ഇടപെടലുകൾക്കും,
സാമൂഹികബന്ധങ്ങൾക്കും, വിവി
ധസമുദായങ്ങൾക്കിടയിലെ സൗ
ഹാർദ്ദത്തിനും, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധി
കാരമുപയ�ോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും
അപായം വരുത്താൻ പാടുള്ളതാ
ണ�ോ? 1935-ലെ ജർമ്മനിയിൽ,
ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തതിന�ോട് ഭയാന
കമായ സാമ്യം ഇവിടെ നമുക്കു
കാണാം. “സെപ്റ്റംബറിൽ, ന്യൂ
(ശേഷം 13-ാം പേജില്)
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റംബർഗിൽ നടന്ന പാർട്ടി റാലി
യിൽ ഫ്യൂറർ സംബന്ധിച്ചു... ഒരു
പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിനായി
ന്യൂറംബർഗിൽ റെയ്ച്ച്സ്റ്റാഗ് വി
ളിച്ചുകൂട്ടി, ജൂതർക്കെതിരേയുള്ള
ന്യൂറംബർഗ് നിയമങ്ങൾ അതി
ന്റെ ഏകകണ്ഠമായ അംഗീകാര
ത്തിനായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതി
ലൂടെ ഒന്നാമതായി, ജൂതരായ ജർ
മ്മൻകാർക്ക് അവരുടെ പൗരത്വം
നിഷേധിച്ചു. രണ്ടാമതായി, ജർ
മ്മൻ രക്തവും ജർമ്മൻ അഭിമാന
വും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമത്തി
ലൂടെ ജർമ്മൻകാരും ജൂതരും
തമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധവും,
ജൂതർ ജർമ്മൻകാരെ വേലക്കാ
രായി നിർത്തുന്നതും നിര�ോധിച്ചു.
ഈ നിയമങ്ങളിലൂടെ, ജർമ്മനി
ക്ക് തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെ
ടുക്കാൻ സഹായിച്ച പ്രസ്ഥാന
ത്തോടുള്ള (അതിന്റെ ചിഹ്നമായ
സ്വസ്തിക അപ്പോൾ ജർമ്മൻ
ദേശീയ ചിഹ്നമാക്കിയിരുന്നു) കട
പ്പാട് വീട്ടുകയാണെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ
പ്രഖ്യാപിച്ചു.” (അലൻ ബുള്ളോ
ക്ക് എഴുതിയ, ഹിറ്റ്ലർ, നിഷ്ഠുര
വാഴ്ച്ചയുടെ പഠനം എന്ന പുസ്ത
കം, പുറം 339)

സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും
വലിയ ഇരകൾ

ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്ര
ധാന കാര്യമെന്തെന്നാൽ, ദുരഭി
മാനക്കൊല, ലൗ ജിഹാദ് തുട
ങ്ങിയ പിന്തിരിപ്പൻ പ്രയ�ോഗങ്ങ
ളുടെ പേരിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരമായി
ഇരയാക്കുന്നതും, കൂടുതൽ സാമൂ
ഹിക ഒറ്റപ്പെടലും അടിച്ചമർത്ത
ലും അനുഭവിക്കുന്നതും സ്ത്രീകളാ
ണ്. ‘ഞങ്ങളുടെ സഹ�ോദരിമാരു
ടെ അഭിമാനം വെച്ചു കളിക്കരുത്’
എന്നാണ് യുപി മുഖ്യമന്ത്രി മുന്ന
റിയിപ്പു നൽകിയത്. ഇത് സ്ത്രീക
ളുടെ അഭിമാനവും അന്തസ്സും ഉയർ
ത്തിപ്പിടിക്കുവാനുള്ള ആത്മാർ
ത്ഥത ക�ൊണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ
തല്ല എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്.
ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ മാനം കെടുത്തു
വാനും, മതം വിട്ട് വിവാഹം കഴി
ക്കുന്നതിനായി പരിവർത്തനം
നടത്തുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതും
മുസ്ലിം യുവാക്കൾ മാത്രമാണെന്ന
തരത്തിൽ, മുസ്ലിംവിരുദ്ധ വിഷം
തുപ്പുന്നതു മാത്രമാണ്. അതുക�ൊ
ണ്ട്, ഇദ്ദേഹത്തിന�ോ, മറ്റേത�ൊരു
ആർഎസ്എസ്-ബിജെപി നേ
താവിന�ോ
യഥാർത്ഥത്തിൽ
സഹ�ോദരിമാരുടെ അഭിമാനം
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ എന്തെ
ങ്കിലും താത്പര്യം ഉണ്ടോ?
നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർ
ഡ്സ് ബ്യൂറ�ോ പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റ
വും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം,
രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരേ ഏറ്റ
വുമധികം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ റിപ്പോർ
ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് യുപിയിൽ ആണെ
ന്നത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നിഷേ
ധിക്കാൻ പറ്റുമ�ോ? (ഇന്ത്യൻ
എക്സ്പ്രെസ് 30.09.20) ഇന്ത്യ

യിൽ പ്രതിലക്ഷം ജനസംഖ്യക്ക്
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ
നിരക്ക് ബിജെപി ഭരണത്തിനു
കീഴിൽ ഉയർന്നുക�ൊണ്ടേയിരി
ക്കുന്നു എന്നത് നിഷേധിക്കാൻ
പറ്റുമ�ോ? (എക്കണ�ോമിക് ടൈംസ്
30.09.20) ദളിതരുൾപ്പടെയുള്ള
പാർശ്വവൽകൃത വിഭാഗങ്ങൾക്കെ
തിരേ നടക്കുന്ന, ദുരഭിമാനക്കൊല
യടക്കമുള്ള വിദ്വേഷകുറ്റകൃത്യങ്ങ
ളുടെ എണ്ണത്തിൽ, തുടർച്ചയായ
മൂന്നാം വർഷവും യുപി മുന്നിട്ടു
നിൽക്കുന്നില്ലേ? (ഫസ്റ്റ് പ�ോസ്റ്റ്
06.03.19) ബിജെപി എംഎൽഎ
ആയിരുന്ന കുൽദീപ് സിങ്ങ് സെം
ഗാറിനെ ബലാൽസംഗക്കേസിൽ
ജയിലിലടച്ചില്ലേ? അടുത്തിടെ
തന്നെ ഹത്രാസിലും ബൽറാംപൂ
രിലും നടന്ന കൂട്ടബലാൽസംഗ
ക്കേസുകൾക്കു ശേഷം, വീണ്ടും
സമാനമായ രീതിയിൽ അത്തരം
കേസ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ റിപ്പോർ
ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലേ? പ്രയാഗ്രാജിൽ
ഒരു വനിതയെ ബലാൽസംഗം
ചെയ്തു എന്ന ആര�ോപണത്തിൽ
ഒരു ബിജെപി നേതാവിനെ അറ
സ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ? (ഇന്ത്യ ടുഡേ
04.10.20) അപ്പോൾ യുപി മുഖ്യമ
ന്ത്രി പറയുന്നതു പ�ോലെ സഹ�ോ
ദരിമാരുടെ മാനം ക�ൊണ്ടു കളി
ക്കുകയെന്നത് ബിജെപി ഭരണം
നിലനിൽക്കുന്ന മുതലാളിത്ത
ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നിത്യസംഭവ
മായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഈ ഇരുപത്തിയ�ൊന്നാം നൂ
റ്റാണ്ടിലും, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്,
രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാ
നങ്ങളിലും, രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കും
പടിഞ്ഞാറുമുള്ള വിവിധ പ്രദേശ
ങ്ങളിലും വധുവാക്കാൻ സ്ത്രീകളെ
കടത്തുന്നത് ഒരു വളരുന്ന വ്യാ
പാരം തന്നെയാണ്. ചിലയിടങ്ങ
ളിൽ പ്രായം ചെന്ന പുരുഷന്മാർ
ക്ക് വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനായി
പെൺകുട്ടികളെ പണം ക�ൊടുത്തു
വാങ്ങുന്ന രീതിയുണ്ട്. 2016ലെ
ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ്
ബ്യൂറ�ോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്,
33,855 സ്ത്രീകളേയാണ് വിവാഹ
ത്തിനായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോയി
ട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പകുതിയും 18
വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരായിരു
ന്നു. ‘എംപവർ പീപ്പിൾ’ എന്ന
സംഘടന, 2014-ൽ വീടുവീടാന്ത
രം കയറിനടത്തിയ ഒരു സർവ്വേ
പ്രകാരം, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ 85
ഗ്രാമങ്ങളിലായി 1,352 സ്ത്രീകളാ
ണ് തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയ

വരുമ�ൊത്ത് കഴിയുന്നത്. 2013ൽ
യുഎൻ ഓഫീസ് ഓൺ ഡ്രഗ്
ആൻഡ് ക്രൈം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, നിർബന്ധിത
വിവാഹത്തിനായി കടത്തുന്ന സ്ത്രീ
കളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും, അടി
സ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ കൂടി നി
ഷേധിക്കുകയും വീട്ടുജ�ോലിക്കാ
രാക്കി മാറ്റുകയും കാലക്രമേണ
ഉപേക്ഷിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടാകു
ന്നത്. ഇതിൽ പല സ്ത്രീകളേയും
അവരുടെ ഉടമസ്ഥരുടെ താത്പ
ര്യപ്രകാരം വീണ്ടും വിൽക്കുന്നു.
ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളേയും
പെൺകുട്ടികളേയും ഇങ്ങനെ അവ
രുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നകറ്റി,
വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്ത്,
വീട്ടുവേലക്കാരായും ലൈംഗിക

ജിഹാദ് പ�ോലെയുള്ളവ തടയുന്ന
തിനുള്ള നിയമം ക�ൊണ്ടുവരുന്നു.
ലിംഗനീതിയുടെ വശം അവഗണി
ച്ചുക�ൊണ്ട്, വിഭാഗീയമായ മത
വ്യത്യാസത്തിന്റെ വശത്തിൽ
മാത്രം ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നു. ഇത് ലൗ
ജിഹാദ് എന്ന പേരിൽ പുരുഷ
ന്മാർക്കെതിരേ വൈരനിര്യാതനം
നടത്തുക മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളേയും
ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

സാമൂഹികവിഭജനം വഷളാക്കു
വാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെറുത്തു
ത�ോൽപ്പിക്കണം

എന്തു കാരണത്തിന്റെ പേരി
ലാണെങ്കിലും ആരു നടത്തുന്ന
നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തന
വും അപലപിക്കേണ്ടതാണെന്ന

‘ലൗ ജിഹാദ്’ എന്ന പദം തന്നെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ
രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിൽ പെട്ട
ഒരാളിൽ പ്രണയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പു
രുഷന�ോ പെൺകുട്ടിക്കോ അവർ ശിക്ഷ വിധി
ക്കുന്നു, മതപരിവർത്തനം എന്ന ആര�ോപണം
ഉയർത്തുന്നു. പക്ഷേ അതേ ആളുകൾ തന്നെ,
‘ഘർ വാപസി’ (വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുക) എന്ന പേരിൽ
ഇസ്ലാം മതത്തിൽനിന്നും ഹിന്ദുമതത്തിലേയ്ക്ക് ബലം
പ്രയ�ോഗിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നതിന്
സ്തുതി പാടുന്നു. ഇതിന് അധികാരകേന്ദ്രങ്ങള് പി
ന്തുണയും നല്കുന്നു.
അടിമകളായും കുരുക്കിയിടുന്നു.
(ഗ്ലോബൽ പ�ോസ്റ്റ് 19.11.12, ദ ഗാർ
ഡിയൻ 07.03.18) ഞങ്ങൾ ഈ
കാര്യം പരാമർശിച്ചത്, ലൗ
ജിഹാദ്, ദുരഭിമാനക്കൊല തുട
ങ്ങിയവ സ്ത്രീകളുടെ ആത്മാഭിമാ
നത്തിന്റേയും സമത്വത്തിന്റേയും
സമാനമായ ലംഘനം തന്നെയാ
ണെന്നതു ക�ൊണ്ടാണ്. ഇത്തരം
ക്രൂരപ്രയ�ോഗങ്ങള�ൊക്കെയും, പു
രുഷമേധാവിത്വമുള്ള സമൂഹത്തി
ലെ ബന്ധങ്ങളിൽ, സ്ത്രീകളെ നി
സ്സഹായരും അബലകളുമായി
കണക്കാക്കുന്നു. ഇത്തരം നീച
മായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ സർ
ക്കാര�ോ ഭരണകൂടമ�ോ, നിലവിലു
ള്ള ശിക്ഷാനിയമങ്ങൾ പ�ോലും
മതിയാംവണ്ണം ഉപയ�ോഗിക്കുന്നി
ല്ല. സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സും അഭിമാ
നവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം,
യുപിയിലേയും ഹരിയാനയിലേ
യും ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള
സർക്കാരുകൾ അവരുടെ മന�ോ
രഥത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യമായ ലൗ

ത് ന്യായമായ വസ്തുതയാണ്. നേ
രത്തേ പറഞ്ഞതു പ�ോലെ പ്രായ
പൂർത്തിയായ ഏത�ൊരു പൗരനും
തനിക്ക്ഇഷ്ടപ്പെട്ടഒരാളെവിവാഹം
ചെയ്യുവാനുള്ള ഭരണഘടനാപര
മായ അവകാശമുണ്ട്. ഇതിൽ
ആർക്കും ഇടപെടാനാകില്ല. നമ്മു
ടെ നവ�ോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിലെ
അതികായന്മാരും ഇത് ഉയർത്തി
പ്പിടിച്ചിരുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ പു
ര�ോഗതിയുടെ പാതയിൽ തടസ്സ
മായി നിൽക്കുന്ന അറുപഴഞ്ചൻ
ജന്മിത്തകാല രീതികളും ആചാ
രങ്ങളും അനുശാസനങ്ങളും ഇല്ലാ
താക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹി
ച്ചിരുന്നു. ആർഎസ്എസ്- ബിജെ
പി - സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ
ലൗ ജിഹാദിനെതിരേ നടത്തുന്ന
യുദ്ധവും, ദുരഭിമാനക്കൊല കൾ
ക്ക് അനുകൂലമായി എടുക്കുന്ന നി
ലപാടുകളും വർഗ്ഗീയ-ജാതീയ ചേ
രിതിരിവുകളെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ
സഹായിക്കുന്നവയാണെന്ന് തി
രിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. മതിയായ രാ

കര്ഷകസമരത്തിന് അഭിവാദ്യങ്ങള് അര്പ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് തൂശൂര് നഗരത്തില്
എസ്യുസിഐ(സി) ജില്ലാസെക്രട്ടറി ഡ�ോ.പി.എസ്.ബാബു പ്രസംഗിക്കുന്നു

ഷ്ട്രീയ ബ�ോധത്തിന്റെ അഭാവ
ത്തിൽ, ഇത്തരം കരുതിക്കൂട്ടിയു
ണ്ടാക്കുന്ന വിഭജനങ്ങൾ തീക്ഷ്ണ
മാക്കുമ്പോൾ ജാതിയുടേയും മത
ത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങൾക്കി
ടയിലുള്ള ധ്രുവീകരണവും വർധി
ക്കും. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിൽ
ഇങ്ങനെ എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള,
മതഭ്രാന്തു നിറഞ്ഞതും പിന്തിരി
പ്പനുമായ രീതികൾ വർധിക്കു
മ്പോൾ, സാധാരണക്കാരായ
അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിട
യിൽമതിയായസാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ
അവബ�ോധം ഉണരുന്നതിനുള്ള
സാധ്യത അത്രയും കുറയും. രണ്ടാ
മതായി, ഏത�ൊരു രാജ്യത്തും, ഭൂ
രിപക്ഷ മൗലികവാദത്തിന്റെയും
വർഗ്ഗീയതയുടേയും പ്രചാരകർ,
ഇങ്ങനെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കു
ന്ന ധ്രുവീകരണത്തിൽ നിന്നാണ്
നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത്. മതവും മൗലി
കവാദവും ഒന്നല്ല. സങ്കുചിതമായ
വിഭാഗീയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കാ
യി മതത്തെ ഉപയ�ോഗിക്കുയ�ോ
ദുരുപയ�ോഗിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുമ്പോ
ഴാണ് അതിനെ മൗലികവാദം
എന്നു വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ
ഇന്ത്യയിൽ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ
വർഗ്ഗീയ പിരിമുറുക്കവും മതപര
മായ വിഭജനവും രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ,
ക�ൊടിയ വർഗ്ഗീയത പുലർത്തുന്ന
ആർഎസ്എസ്സിന്റെയും ബിജെ
പിയുടേയും നിലപാടിനാണ് നേ
ട്ടമുണ്ടാവുക. പിന്തിരിപ്പനും പഴ
ഞ്ചനുമായ എല്ലാത്തരം ചിന്തകളും
ആചാരങ്ങളും നിലനിർത്തുവാനും
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനുമാണ്
ആർഎസ്എസ്-ബിജെപി-സംഘ
പരിവാർ ശക്തികൾ ലക്ഷ്യം വെ
ക്കുന്നത്. ഒപ്പം, വർഗ്ഗീയത - മൗ
ലികവാദം - ജാതീയത എന്നിവ
യുൾപ്പടെ എല്ലാത്തരം വിഭാഗീയ
ചിന്തകളും ആളിക്കത്തിക്കുന്നു.
കാരണം, അവരുടെ യജമാനരും,
രക്ഷകർത്താക്കളുമായ, ഭരിക്കുന്ന
ചൂഷകരായ കുത്തകകൾക്ക്, മര
ണാസന്നമായി ദുഷിച്ച പിന്തിരി
പ്പൻ മുതലാളിത്ത സംവിധാന
ത്തിന് അധികജീവൻ നീട്ടിനൽ
കുവാനായി ഈ വിഭാഗീയചിന്ത
ആവശ്യമുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ട്, ജനാ
ധിപത്യവിശ്വാസികളായ എല്ലാ
ജനങ്ങളും മുന്നോട്ടു വന്ന്, ഇത്തരം
അപകടകരമായ വിഭാഗീയ ഫാ
സിസ്റ്റ് അജണ്ടയ്ക്കെതിരേ കാ
ര്യക്ഷമമായ, ഒറ്റക്കെട്ടായ, പ്രതി
ര�ോധം തീർക്കേണ്ടത് കാലത്തി
ന്റെ ആവശ്യമാണ്.

ക�ോഴിക്കോട് ഐക്യദാര്ഢ്യറാലിയില് എസ്യുസിഐ(സി)
ജില്ലാകമ്മിറ്റിയംഗം എം.രാജന് പ്രസംഗിക്കുന്നു
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മഹാനായ മാർക്സിന്റെ നിര്യാണത്തിനുശേഷം ല�ോക ത�ൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ നേതാവും
ഗുരുനാഥനും ഏംഗൽസായിരുന്നു. ഇരുവരും ചേർന്നാണ് മാർക്സിസം എന്ന മഹത്തായ തത്വചിന്തയ്ക്ക്
രൂപം നൽകിയത്. മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വ്യാധികളിൽനിന്നും സമൂഹത്തെ മ�ോചിപ്പിക്കാൻ
ത�ൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൂഷിതരും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവരുമായ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗ
ങ്ങളും അണിനിരക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മാർക്സിസം പഠിപ്പിച്ചു. ചരിത്രപ്രയാണത്തിൽ സബ�ോധമായ ഇട
പെടലിന് അത് അദ്ധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരെ പ്രാപ്തരാക്കി. ആദർശാത്മകമായ ല�ോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
സ്വപ്നങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് മാർക്സിസം ചൂഷണമുക്തമായ യഥാർത്ഥ ല�ോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കായുള്ള
ശാസ്ത്രം പ്രദാനംചെയ്തു. മഹാനായ ഏംഗല്സിന്റെ 200-ാം ജന്മവാര്ഷിക വേളയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അര്ഹനായ ശിഷ്യന് മഹാനായ ലെനിന് എഴുതിയ ലേഖനം ഞങ്ങള് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്.

ഫ്രെഡറിക് എംഗൽസ്

'യുക്തിയുടെ എത്രയ�ോ മഹത്തായ
പന്തമാണ് അണഞ്ഞുപ�ോയത്
നിലച്ചത് എത്രയ�ോ മഹത്തായ
ഹൃദയ സ്പന്ദനം'

1895 ആഗസ്റ്റ് 5ന് ഫ്രെഡ

റിക് എംഗൽസ് ലണ്ടനിൽ അന്ത
രിച്ചു. 1883-ൽ, ഉറ്റ സുഹൃത്തായ
കാൾമാർക്സിന്റെ നിര്യാണശേ
ഷം ല�ോകത്താകെ ആധുനിക
ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും
ഉജ്വലനായ പണ്ഡിതനും ഗുരുനാ
ഥനും എംഗൽസ് ആയിരുന്നു.
വിധി ഒരുമിപ്പിച്ചതിനുശേഷം ഈ
രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളും, തങ്ങളുടെ
ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും ഒരു
പ�ൊതുലക്ഷ്യത്തിനായി സമർപ്പി
ച്ചു. ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനുവേ
ണ്ടി എംഗൽസ് എന്താണ് ചെ
യ്തത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ, സമ
കാലിക ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ പ്ര
ക്ഷോഭങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കു
ന്നതിൽ മാർക്സിന്റെ പാഠങ്ങളും
പ്രവൃത്തികളും എത്രമേൽ പ്രധാ
നമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗവും അവർ
മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളും
നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ക്ര
മത്തിന്റെയും മുതലാളിത്ത വ്യവ
സ്ഥിതിയുടെയും അനിവാര്യഫല
മാണ് എന്ന് ഇദംപ്രഥമമായി ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചത് മാർക്സും എം
ഗൽസുമായിരുന്നു. മുതലാളിത്ത
മാണ് ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തെ
സൃഷ്ടിച്ചതും അവർ സംഘടിക്കാൻ
ഇടയാക്കിയതും.
ഉൽകൃഷ്ട ചിത്തരായ മനുഷ്യർ
നടത്തുന്ന സദുദ്ദേശപരമായ ഇട
പെടലുകളിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് സം
ഘടിത ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗം നട
ത്തുന്നവർഗസമരത്തിലൂടെ മാത്ര
മേ മാനവരാശിയെ, ഇപ്പോൾ
അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
തിന്മകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാൻ
സാധിക്കൂ എന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഉൽപാ
ദനശക്തികളുടെ വികാസത്തിന്റെ
അനിവാര്യ ഫലവും ത�ൊഴിലാളി
വർഗത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യ
വുമാണ് സ�ോഷ്യലിസം, അല്ലാതെ
സ്വപ്നദർശികളുടെ കണ്ടെത്തല
ല്ല എന്ന് തങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ കൃ
തികളിലൂടെ ആദ്യം വിശദീകരി
ച്ചത് മാർക്സും എംഗൽസുമാണ്.
ഇത:പര്യന്തമുള്ള ലിഖിത ചരി
ത്രം വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ ചരിത്ര
മാണ്. ഒരു വർഗത്തെ നിഷ്കാ
സനം ചെയ്ത് മറ്റൊരു വർഗ്ഗം അധി
കാരം പിടിച്ചെടുത്ത് ഭരണത്തുടർ
ച്ചനിലനിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്ന
ത്. വർഗ്ഗാധിപത്യത്തിന്റെയും
വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെയും അടിത്ത
റയായ സ്വകാര്യസ്വത്തും ഉൽപാ
ദന രംഗത്തെ അരാജകത്വവും
അവസാനിക്കുവ�ോളം ഇത് തുടരും.
മുതലാളിത്ത അടിത്തറ തകർക്കുക
എന്നതാണ് ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗ
താൽപര്യം. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ സമ
രങ്ങൾ ഈ ദിശയിലേയ്ക്കാണ്
നയിക്കപ്പെടേണ്ടത്. എല്ലാ വർ
ഗസമരങ്ങളും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ
രമാണ്.
വിമ�ോചനത്തിനു വേണ്ടി പ�ൊ
രുതുന്ന ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള ത�ൊ
ഴിലാളി വർഗ്ഗം മാർക്സിന്റെയും
എംഗൽസിന്റെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
ഇന്ന്ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.എന്നാൽ
1840 കളിൽ ഈ രണ്ടു സുഹൃത്തു
ക്കളും സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് സാഹിത്യ
രചനയിലും സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാന
ങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടു
ക�ൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഈ കാ
ഴ്ചപ്പാടുകൾ തികച്ചും നൂതനമായി
രുന്നു.
ഏകാധിപത്യ രാജവാഴ്ചയ്ക്കെ
തിരെയും രാഷ്ടീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
നുവേണ്ടിയും പ�ോലീസിനും പാ
തിരിമാർക്കുമെതിരെയുമ�ൊക്കെ
സമരം ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരുന്ന പ്രതി
ഭാധനൻമാരും, അങ്ങനെയല്ലാത്ത

സാധാരണക്കാരായ ആളുകളും,
സത്യസന്ധരും അങ്ങനെയല്ലാ
ത്ത കാപട്യക്കാരായ ആളുകളും
മനസ്സിലാക്കാതെ പ�ോയ കാര്യ
മാണ് മുതലാളി വർഗ്ഗവും ത�ൊഴി
ലാളി വർഗ്ഗവും തമ്മിലുള്ള പ്രതി
യ�ോഗിത വൈരുദ്ധ്യം. ഒരു സ്വ
തന്ത്ര സാമൂഹ്യശക്തിയായി ത�ൊ
ഴിലാളികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ
അവർക്കായില്ല.
മറുവശത്ത്, പ്രതിഭാശാലികളുൾ
പ്പെടെയുള്ള പലരും കരുതിയിരു
ന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ
ക്രമത്തിന്റെ അനീതി ഭരണാധി
കാരികളെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട
താണെന്നും അവർക്കത് ബ�ോധ്യ
പ്പെടുന്ന പക്ഷം സമാധാനവും
ബഹുജനക്ഷേമവും ഭുമിയിൽ സ്ഥാ
പിക്കാനാകുമെന്നുമാണ്. യാതന
യേതുമില്ലാതെ സ�ോഷ്യലിസം
വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ
സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത്. എന്നു
മാത്രവുമല്ല അക്കാലത്തെ സ�ോ

ഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ
പരിഭ്രമിച്ചില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ത�ൊ
ഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ വളർച്ചയി
ലായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതീക്ഷ
യത്രയും. ത�ൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം
വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വിപ്ല
വവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കും.
സ�ോഷ്യലിസം സ്ഥാപിതമാകു
വാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കും.
മാർക്സും എംഗൽസും ത�ൊഴി
ലാളി വർഗ്ഗത്തിനു നൽകിയ
സേവനം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ,
സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാനും അവ
നവനെക്കുറിച്ച് ബ�ോധവാൻമാ
രായിരിക്കുവാനും അവർ ത�ൊഴി
ലാളി വർഗ്ഗത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. സ്വ
പ്നങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ശാസ്ത്ര
ത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതുക�ൊണ്ടാണ് എംഗൽസി
ന്റെ പേരും ജീവിതവും ത�ൊഴി
ലാളികൾ അറിയേണ്ടിയിരിക്കു
ന്നത്. റഷ്യൻ ത�ൊഴിലാളികളിൽ
വർഗ്ഗ ബ�ോധം വളർത്തിയെടുക്കു

ഉൽകൃഷ്ട ചിത്തരായ മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന സദു
ദ്ദേശപരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെയല്ല, മറിച്ച്
സംഘടിത ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗം നടത്തുന്ന വർ
ഗസമരത്തിലൂടെ മാത്രമേ മാനവരാശിയെ,
ഇപ്പോൾ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിന്മ
കളിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് മാ
ര്ക്സും ഏംഗല്സും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഷ്യലിസ്റ്റുകളും ത�ൊഴിലാളി വർ
ഗ്ഗത്തിന്റെ ചങ്ങാതിമാരും ത�ൊ
ഴിലാളി വർഗ്ഗത്തെ ഒരു അൾസർ
എന്ന നിലയിലാണ് കണ്ടിരുന്ന
ത്. വ്യവസായ വികാസത്തോട�ൊ
പ്പം അൾസറും വളരുന്നു എന്നത്
ഭയപ്പാട�ോടെ അവർ നിരീക്ഷിക്കു
കയും ചെയ്തിരുന്നു. ത�ൊഴിലാളി
വർഗ്ഗത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടയി
ടാൻ വ്യവസായവത്ക്കരണത്തെ
ത്തന്നെ തടയുവാനാണ് അവർ
ഉദ്യമിച്ചത്. അതായത് ചരിത്ര
ത്തിന്റെ ചക്രങ്ങൾക്ക് തടയിടു
വാൻ!
മാർക്സും എംഗൽസും ത�ൊ

വാൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഈ ലേഖന
സമാഹാരത്തിൽ, ആധുനിക
ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ മഹാൻ
മാരായ രണ്ടു ഗുരുനാഥൻമാരില്
ഒരാളായ എംഗൽസിന്റെ ജീവി
തത്തിന്റെയുംപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും
ഒരു രേഖാചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന
ത് അതുക�ൊണ്ടാണ്.
പ്രഷ്യൻ രാജവാഴ്ചയ്ക്ക് കീഴിലാ
യിരുന്ന റൈൻ പ്രവിശ്യയിലെ
ബർമൻ എന്ന പ്രദേശത്ത് 1820
ലാണ് എംഗൽസ് ജനിച്ചത്. എം
ഗൽസിന്റെ പിതാവ് ഒരു വ്യവ
സായി ആയിരുന്നു. 1838-ൽ ഹൈ
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീക

രിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ കുടുംബ
സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം
ബ്രീ മൗനിലെ ഒരു വാണിജ്യസ്ഥാ
പനത്തിൽ ക്ലർക് ആയി ജ�ോലി
ക്ക് ചേരേണ്ടി വന്നു. തത്വശാസ്ത്ര
പഠനമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തി
ന് വഴികാട്ടി ആയത്. തത്വശാ
സ്ത്രത്തിൽ ഹെഗലിന്റെ ചിന്താഗ
തികൾക്കായിരുന്നു അന്ന് മേൽ
ക്കൈ. എംഗൽസ് ഹെഗലിന്റെ
ശിഷ്യനായി. പ്രഷ്യൻ ഭരണ കു
ടത്തെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചിരു
ന്നുവെങ്കിലും ബർലിൻ യൂണിവേ
ഴ്സിറ്റിയിലെപ്രൊഫസറായിരുന്ന
ഹെഗലിന്റെ ആശയങ്ങൾ വിപ്ല
വകരമായിരുന്നു.
മനുഷ്യന്റെയുക്തിബ�ോധത്തിലും
അതിന്റെ അവകാശങ്ങളിലും
ഹെഗൽ അർപ്പിച്ചിരുന്ന വിശ്വാ
സവും പ്രപഞ്ചം നിരന്തരമായ മാ
റ്റത്തിനും വികാസത്തിനും വിധേ
യമാണ് എന്ന ഹെഗലിയൻ തത്വ
ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമേയ
വും, നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി അംഗീ
കരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന ഹെ
ഗലിന്റെ ശിഷ്യരിൽ ചിലരെ നി
ലവിലെ സാഹചര്യത്തിനെതി
രായ സമരവും നിലനിൽക്കുന്ന
അനീതികൾക്കും തിൻമകൾക്കു
മെതിരായ സമരവും കൂടെ നിര
ന്തരമായ വികാസത്തിന് വിധേ
യമാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന
ആശയത്തിൽ എത്തിച്ചു.
എല്ലാം വികാസത്തിന് വിധേ
യമെങ്കിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് വഴി
മാറുക എന്നത് നിരന്തരം സംഭ
വിക്കുന്നുവെങ്കിൽ റഷ്യൻ സാറി
ന്റെയും പ്രഷ്യൻ രാജാവിന്റെയും
ഭരണം തുടർന്നുക�ൊണ്ടേയിരി
ക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഒരു ന്യൂനപ
ക്ഷം ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും
ചെലവിൽ സമ്പന്നരാകുന്നത്
എങ്ങനെ? മുതലാളിത്ത മേധാവി
ത്വം ജനങ്ങൾക്കുമേൽ അനസ്യൂ
തം തുടരുന്നത് എങ്ങനെ?
ഹെഗലിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ചർ
ച്ച ചെയ്തത് മനസ്സിന്റെയും ആശ
യങ്ങളുടെയും വികാസത്തെക്കുറി
ച്ചാണ്. അത് ആശയവാദപരമാ
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യിരുന്നു.മനസ്സിന്റെവികാസത്തിൽ
നിന്ന് പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യ
ന്റെയും മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളുടെ
യും വികാസം അനുമാനിച്ചെടുക്കു
കയായിരുന്നു അത്. ഹെഗലിന്റെ
നിരന്തര വികാസമെന്ന ആശയ
ത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾത്തന്നെ
ആശയവാദ സമീപനത്തോട് മാർ
ക്സും എംഗൽസും വിയ�ോജിച്ചു.
മനസിന്റെ വികാസത്തിലൂടെ പ്ര
കൃതിയുടെ വികാസം വിശദീകരി
ക്കപ്പെടുന്നു എന്നല്ല, മനസ്സിന്റെ
വിശദീകരണം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന്
അഥവാ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നാ
ണ് എന്ന് ജീവിതത്തെ നിരീക്ഷി
ച്ചതിൽ നിന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി.
മാർക്സും എംഗൽസും ഭൗതി
കവാദികൾ ആയിരുന്നു. ഹെഗ
ലിനെയും ശിഷ്യൻമാരെയുംപ�ോ
ലെ ആശയവാദികൾ ആയിരു
ന്നില്ല. എല്ലാ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതി
ഭാസങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഭൗതി
കമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന
തുപ�ോലെ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ
വികാസത്തിനുപിന്നിലും ഭൗതിക
ശക്തികളുടെ, ഉൽപ്പാദനശക്തിക
ളുടെ വികാസമാണ് എന്നവർ
കണ്ടെത്തി. സമൂഹത്തിന്റെ ആവ
ശ്യകതകളെ മുൻനിർത്തി മനു
ഷ്യൻ പരസ്പരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉൽ
പ്പാദന ബന്ധം ഉൽപ്പാദനശക്തി
കളുടെ വികാസത്തെ ആശ്രയി
ച്ചാണ് നിലക�ൊള്ളുന്നത്. സാമൂ
ഹ്യ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതി
ഭാസങ്ങളെയും മനുഷ്യന്റെ ആശയ
അഭിലാഷങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെ
യും ഒക്കെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകര
ണങ്ങൾ ഈ ബന്ധത്തിലാണ്
നിഹിതമായിരിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പാ
ദനശക്തികളുടെ വളർച്ച സ്വകാ
ര്യസ്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാ
മൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
എന്നാൽ സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ
വളർച്ച, ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും
സ്വത്ത് നിഷേധിക്കുകയും ഒരു
ചെറു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ കരങ്ങ
ളിൽ സ്വത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെ
ടാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെ
ന്ന് ഇന്ന് നാം കാണുന്നു. ഉൽ
പ്പാദനശക്തികളുടെ വളർച്ച, ആധു
നിക സാമൂഹ്യക്രമത്തിന്റെ അടി
ത്തറയായ സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്
വിരാമമിടുന്നു. സ�ോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ
മുന്നോട്ടു വച്ച അതേ ലക്ഷ്യത്തി
ലേയ്ക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്ന
ത്. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ, പദ
വിയുടെ പ്രത്യേകതക�ൊണ്ട് ഏതു
സാമൂഹ്യശക്തിയാണ�ോ സ�ോഷ്യ
ലിസം ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിൽ തൽ
പരരായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാ
ക്കി, ആ ശക്തികളെ തങ്ങളുടെ
ചരിത്രപരമായ കടമകളെ സംബ
ന്ധിച്ചും താൽപര്യത്തെ സംബ
ന്ധിച്ചും ബ�ോധവാൻമാരാക്കുക
എന്നതാണ് സ�ോഷ്യലിസ്ററുക
ളുടെ കർത്തവ്യം. ഈ സാമൂഹ്യ
ശക്തി ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗമാണ്.
പിതാവ് ഓഹരി പങ്കാളിയാ
യിരുന്ന വാണിജ്യകേന്ദ്രത്തിൽ
ജ�ോലി ന�ോക്കവേ, 1842 മുതൽ
മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ,
ഇംഗ്ലീഷ് വ്യവസായത്തിന്റെ കേ
ന്ദ്രമായ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ത�ൊഴിലാ

ളികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ
എംഗൽസിന് അവസരം കൈവ
ന്നു. ഓഫീസിൽ ചടഞ്ഞിരിക്കു
ന്നതിന് പകരം, എംഗൽസ് ത�ൊ
ഴിലാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന
ചേരികൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവ
രുടെ ദാരിദ്ര്യവും ക്ലേശങ്ങളും
നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും
ചെയ്തു. എന്നിരിക്കിലും സ്വന്തം
നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒതു
ങ്ങി നിന്നില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ത�ൊ
ഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ
യെ സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമായതെ
ല്ലാം അദ്ദേഹം വായിച്ചു. ലഭ്യമായ
ഒദ്യോഗിക രേഖകളെല്ലാം ശ്രദ്ധാ
പൂർവ്വം അദ്ദേഹം പഠിച്ചു.
ഈ പഠനങ്ങളുടെയും നിരീ
ക്ഷണങ്ങളുടെയും ഫലമായിരുന്നു
1845-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ 'ഇം
ഗ്ലണ്ടിലെ ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി
ന്റെ അവസ്ഥ' എന്ന കൃതി.
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ത�ൊഴിലാളി വർ
ഗ്ഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന കൃതി
യിലൂടെ എംഗൽസ് നൽകിയ മി
കച്ച സംഭാവന എന്താണ് എന്ന
നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. എംഗൽസി
ന് മുമ്പുതന്നെ നിരവധി ആളുകൾ
ത�ൊഴിലാളികളുടെ ദുരവസ്ഥയെ
ക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ
സഹായിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യ
കതചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്.എന്നാൽ
ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗം, കഷ്ടതയനു
ഭവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട വർഗ്ഗം
മാത്രമല്ലെന്നും ത�ൊഴിലാളികളുടെ
അപമാനകരമായ സാമ്പത്തിക
നിലയാണ്, അപ്രതിര�ോധിതമാ
യി മുന്നേറാനും അന്തിമവിമ�ോച
നത്തിനായി പ�ൊരുതാനും ത�ൊ
ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെപ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്
എന്ന് ആദ്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്
എംഗൽസാണ്. പ�ൊരുതുന്ന ത�ൊ
ഴിലാളി വർഗ്ഗം സ്വയം സഹായി
ച്ചുക�ൊള്ളും. തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ
മുക്തി സ�ോഷ്യലിസമാണ് എന്ന
അനിവാര്യമായ പാഠം ത�ൊഴിലാ
ളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ�ോ
രാട്ടങ്ങളിലൂടെ ത�ൊഴിലാളികൾ
പഠിച്ചെടുക്കും. ത�ൊഴിലാളി വർ
ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളുടെ
ലക്ഷ്യം സ�ോഷ്യലിസമാകുമ്പോൾ
മാത്രമേ സ�ോഷ്യലിസം ഒരു ശക്തി
യായി തീരൂ. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ത�ൊ
ഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്ഥിതി
എന്ന എംഗൽസിന്റെ കൃതിയിലെ
പ്രധാന ആശയഗതികൾ ഇത�ൊ
ക്കെയാണ്. ഇന്ന് ഏവരും എറ്റെ
ടുക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ് എന്നി
രിക്കിലും അക്കാലത്ത് ഇവ തി
കച്ചും നൂതനമായിരുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ത�ൊഴിലാളി വർ
ഗ്ഗത്തിന്റെ ശ�ോച്യാവസ്ഥയുടെ
നേർസാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഞെട്ടി
പ്പിക്കുന്നതുമായ ചിത്രങ്ങള�ോട�ൊ
പ്പം ഹൃദയാവർജ്ജകമായ ഭാഷ
യിലെഴുതിയ ഒരു കൃതിയിലാണ്
ഈ ആശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെ
ട്ടത്. മുതലാളിത്തത്തിനും മുതലാ
ളി വർഗത്തിനും എതിരെയുള്ള
കടുത്ത കുറ്റാര�ോപണമായി വ്യാ
ഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത
കൃതി വമ്പിച്ച മതിപ്പുളവാക്കി.
ആധുനിക ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി
ന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്മയ
ചിത്രം എന്ന നിലയിൽ എംഗൽ

സിന്റെ കൃതി പരക്കെ ഉദ്ധരിക്ക
പ്പെട്ടു തുടങ്ങി. യഥാർത്ഥത്തിൽ,
ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ ദുരവ
സ്ഥ ഇത്രമേൽ ഹൃദയസ്പൃക്കായി
1845 ന് മുമ്പോ പിമ്പോ ചിത്രീ
കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എത്തുന്നതുവരെ
എംഗൽസ് സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയി
രുന്നില്ല. 'ഇംഗ്ലിഷ് ലേബർ മൂവ്മെ
ന്റിൽ' സജീവമായിരുന്ന ആൾ
ക്കാരുമായി മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വച്ച്
എംഗൽസ്ബന്ധംസ്ഥാപിക്കുകയും
സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങ
ളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും
ചെയ്തുവന്നു. 1844-ൽ ജർമ്മനിയി
ലേയ്ക്ക് മടങ്ങും വഴി പാരീസിൽ
വച്ച് അദ്ദേഹം മാർക്സുമായി
കണ്ടുമുട്ടി. അതിനു മുമ്പു തന്നെ
മാർക്സും എംഗൽസും തമ്മിൽ

ക്കും രാഷ്ട്രിയത്തിനും അതീതമാ
യി നിൽക്കുന്നതും എല്ലാ പ്രയ�ോ
ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിര
സിക്കുന്നതും ചുറ്റുമുള്ള ല�ോകത്തെ
യും അതിലെ സംഭവ വികാസ
ങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിമർശനാത്മ
കമായി പര്യാല�ോചിക്കുക മാത്രം
ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള വിമർ
ശനമാണ്ഇവർമുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നത്.
ബ�ോർ സഹ�ോദരന്മാർ ത�ൊഴി
ലാളി വർഗ്ഗത്തെ നിരൂപമണാത്മ
കമല്ലാത്ത ജനക്കൂട്ടം എന്ന നില
യിൽ വില കുറച്ചാണ് കണ്ടിരു
ന്നത്.
അസംബന്ധ ജടിലവും ഹാ
നികരവുമായിരുന്ന ഈ പ്രവണ
തയെ മാർക്സും എംഗൽസും
അതിനിശിതമായി എതിർത്തു.
ത�ൊഴിലാളിയുടെ ദുരവസ്ഥയെ

ഇത:പര്യന്തമുള്ള ലിഖിത ചരിത്രം വർഗ്ഗസമര
ത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ്. ഒരു വർഗത്തെ നിഷ്കാ
സനം ചെയ്ത് മറ്റൊരു വർഗ്ഗം അധികാരം പിടി
ച്ചെടുത്ത് ഭരണത്തുടർച്ചനിലനിർത്തുകയാണ്
ചെയ്യുന്നത്. വർഗ്ഗാധിപത്യത്തിന്റെയും വർഗ്ഗസ
മരത്തിന്റെയും അടിത്തറയായ സ്വകാര്യസ്വത്തും
ഉൽപാദന രംഗത്തെ അരാജകത്വവും അവസാ
നിക്കുവ�ോളം ഇത് തുടരും.

ലെനിന്

കത്തിടപാടുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
പാരീസിലെ ജീവിതംമൂലവും ഫ്രെ
ഞ്ച് സ�ോഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായുള്ള
സമ്പർക്കം ക�ൊണ്ടും മാർക്സും
ഒരു സ�ോഷ്യലിസ്റ്റായി പരിണ
മിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെവച്ച് ഇരു സു
ഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് 'വിശുദ്ധ
കുടുംബം' അഥവാ വിമർശനാത്മക
വിമർശനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിമർ
ശനം എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു. ഇം
ഗ്ലണ്ടിലെ ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി
ന്റെ അവസ്ഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്ക
പ്പെടുന്നതിനും ഒരു വർഷം മുമ്പ്
രചിക്കപ്പെട്ട ഈ കൃതിയുടെ സിം
ഹഭാഗവും മാർക്സിന്റെ സംഭാ
വനയാണ്. വിപ്ലവാത്മക, ഭൗതി
കവാദസ�ോഷ്യലിസമാണ്ഇതിലെ
പ്രധാന പ്രമേയം. മുകളിൽ അത്
വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.
തത്വചിന്തകരായിരുന്ന ബ�ോർ
സഹ�ോദരൻമാരും അവരുടെ അനു
യായികളും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന
പരിഹാസപ്പേരാണ് വിശുദ്ധ
കുടുംബം. എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
ക്കും അതീതമായി, പാർട്ടികൾ

ക്കുറിച്ചുള്ള പരിചിന്തനങ്ങളല്ല,
മറിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട സാമൂഹ്യക്രമ
ത്തിനായുള്ള പ�ോരാട്ടമാണ് ആവ
ശ്യമെന്ന്, ഭരണകൂടത്താലും ഭരണ
വർഗ്ഗത്താലും ചവിട്ടി അരയ്ക്കപ്പെ
ടുന്ന, ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ വ്യ
ക്തിയുടെ, ത�ൊഴിലാളിയുടെ പേരിൽ
അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ പ�ോ
രാട്ടം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ തത്പ
രരും പ്രാപ്തരുമായി അവർ കണ്ടെ
ത്തിയത് ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തെ
യാണ്.
വിശുദ്ധ കുടുംബം പുറത്തിറങ്ങു
ന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ മാർക്സിന്റെ
യും റുഗയുടെയും പ്രസിദ്ധീകരണ
മായിരുന്ന 'ദ�ൊയ്ച്-ഫ്രൻത് സ്യോ
സി ഷെയാർ ബുക്കറി'ൽ എംഗൽ
സ് തന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തെക്കു
റിച്ചുള്ള നിരൂപണ പ്രബന്ധങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ
അദ്ദേഹം, കാലിക സാമ്പത്തിക
ക്രമത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഭാസ
ങ്ങളെ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് നിലപാടി
നെ മുൻനിർത്തി വിശകലനം ചെ
യ്യുകയും സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ
ആധിപത്യത്തിന്റെ അനിവാര്യ
ഫലങ്ങളായി വിലയിരുത്തുകയും
ചെയ്തിരുന്നു. പ�ൊളിറ്റിക്കൽ എക്ക
ണ�ോമിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠി
ക്കുവാൻ മാർക്സ് തീരുമാനിച്ച
തിൽ എംഗൽസുമായുള്ള സമ്പർ
ക്കം നിസ്സംശയമായും ഒരു ഘട
കമാണ്. മാർക്സിന്റെ കൃതികൾ
സുനിശ്ചിതമായും ഒരു വിപ്ലവത്തി
ന് ഇടവരുത്തിയത് അർത്ഥശാ
സ്ത്രത്തിലാണല്ലോ.
1845 മുതൽ 47വരെ എംഗൽ
സ് ബ്രസ്സൽസിലും പാരീസിലുമാ
യി താമസിച്ചുക�ൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയ
പ്രവർത്തനങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ബ്ര
സൽസിലെയും പാരീസിലെയും
ജർമ്മൻ ത�ൊഴിലാളികളുടെയും

ഇടയിൽ പ്രായ�ോഗിക പ്രവർത്ത
നങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ
വച്ച് മാർക്സും എംഗൽസും രഹ
സ്യ സംഘടനയായ 'ജർമ്മൻ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗു'മായി ബന്ധം
സ്ഥാപിച്ചു. തങ്ങൾ ആവിഷ്കരി
ച്ച സ�ോഷ്യലിസത്തിന്റെ പ്രധാന
തത്വങ്ങൾ വിശദമാക്കാൻ അവർ
നിയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടു. തത്ഫലമാ
യാണ് 1848-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ പിറ
വിയെടുത്തത്. എത്രയ�ോ ബൃഹദ്
ഗ്രന്ഥങ്ങള�ോളം വിലപ്പെട്ടതാണ്
ഈ ക�ൊച്ചു പുസ്തകം. പരിഷ്കൃത
ല�ോകത്തെ സമരനിരതരും സു
സംഘടിതരുമായ ത�ൊഴിലാളി
വർഗ്ഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ
ളം മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ സത്ത
ഇന്നും പ്രച�ോദനാത്മകവും മാർ
ഗ്ഗദർശകവുമാണ്.
ഫ്രാൻസിൽ പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെടു
കയും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറ�ോപ്യൻ
രാജ്യങ്ങളിലാകെ വ്യാപിക്കുകയും
ചെയ്ത 1848-ലെ വിപ്ലവത്തെത്തു
ടർന്ന് മാർക്സും എംഗൽസും ജൻ
മനാട്ടിൽ തിരികെയെത്തി. ഇവിടെ,
റൈനിഷ്പ്രഷ്യയിൽ ക�ൊള�ോണിൽ
നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകൃതമായിരുന്നതും
ജനാധിപത്യ സ്വഭാവമുണ്ടായിരു
ന്നതുമായ ന്യൂ റൈനിഷെ സെതു
ങ്ങിന്റെ ചുമതല അവർ ഏറ്റെടു
ത്തു. റൈനിഷ്പ്രഷ്യയിലെ എല്ലാ
വിപ്ലവ, ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭ
ങ്ങ'ളുടെയും ആത്മാവും ഹൃദയവു
മായിരുന്നുഈരണ്ടുസുഹൃത്തുക്കളും.
ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യവും സ്വാ
തന്ത്ര്യവും സംരക്ഷിക്കുവാൻ പി
ന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾക്കെതിരെ
അങ്ങേയറ്റംവരെ അവർ പ�ൊരുതി.
പക്ഷേ മേൽക്കൈ പിന്തിരിപ്പൻ
ശക്തികൾക്കായിരുന്നു. ന്യൂറൈ
നിഷെ സേതൂങ്ങ് അടിച്ചമർത്ത
പ്പെട്ടു. പ്രവാസ കാലത്ത് പ്രഷ്യൻ
പൗരത്വം നഷ്ടഷെട്ട മാർക്സ്
നാടുകടത്തപ്പെട്ടു. എംഗൽസ് ജന
ങ്ങളുടെ സായുധ കലാപത്തിൽ
പങ്കെടുത്തു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാ
യുള്ള മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടു
ത്തു. കലാപകാരികൾ പരാജയ
പ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് സ്വിറ്റ്സർ
ലണ്ട് വഴി ലണ്ടനിലേയ്ക്ക് പലാ
യനം ചെയ്തു.
മാർക്സും ലണ്ടനിൽ സ്ഥിര
താമസമാക്കി. 1840 കളിൽ പണി
യെടുത്തിരുന്ന അതേ വാണിജ്യ
സ്ഥാപനത്തിൽഎംഗൽസ്വീണ്ടും
ക്ലാർക്കായി ജ�ോലിയിൽ പ്രവേ
ശിച്ചു, പിന്നീടതിന്റെ ഓഹരി പങ്കാ
ളിയായി. 1870വരെ എംഗൽസ്
മാഞ്ചസ്റ്ററിലും മാർക്സ് ലണ്ടനി
ലും താമസിച്ചു. എന്നാൽ അവർ
തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും സജീവമായ
ആശയ കൈമാറ്റത്തിന് ഇത�ൊരു
തടസ്സമായില്ല. നിത്യേനയെന്നവ
ണ്ണം അവർ തമ്മിൽ കത്തിടപാ
ടുകൾ നടന്നിരുന്നു. ഈ കത്തിട
പാടുകളിലൂടെ രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളും
ആശയങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും
കൈമാറുകയും ശാസ്ത്രീയ സ�ോഷ്യ
ലിസം പ്രവൃത്തി പഥത്തിലെത്തി
ക്കാനുള്ള കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങൾ
തുടരുകയും ചെയ്തു. 1870ൽ എം
ഗൽസ് ലണ്ടനിലേയ്ക്ക് താമസം
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മാറി. അന്നു മുതൽ അവർ ഇരുവ
രും ഒത്തുചേർന്നു നടത്തിയ അക്ഷീ
ണവും കഠിനവുമായ ബൗദ്ധിക
പ്രവർത്തനം 1883-ൽ മാർക്സി
ന്റെ മരണംവരെ തുടർന്നു. ഈ
പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു
കാൾ മാർക്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും
അർത്ഥശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗ്രന്ഥ
മായ മൂലധനം. എംഗൽസിന്റെ
ഭാഗത്തുനിന്നാകട്ടെ ചെറുതും വലു
തുമായ ഒട്ടനവധി കൃതികളും. മുത
ലാളിത്ത സമ്പദ് ക്രമത്തിലെ
സങ്കീർണ്ണ പ്രതിഭാസങ്ങളെ അപ
ഗ്രഥിക്കുന്നതിൽ മാർക്സ് ശ്രദ്ധ
ചെലുത്തി. എംഗൽസാകട്ടെ, ലളി
തമെങ്കിലും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും
വിവാദത്തിന് ഇടയാക്കുംവിധ
ത്തിലും എഴുതിയ കൃതികളിൽ
സാമാന്യ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ശാ
സ്ത്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും, പി
ന്നിട്ടതും നിലവിലുള്ളതുമായ കാ
ലത്തെ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഭാസങ്ങളെ
മാർക്സിന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്ര സി
ദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും ഭൗതികവാദ
ചരിത്ര ധാരണയുടെയും അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുകയും
ചെയ്തു.
എംഗൽസിന്റെ രചനകളിൽ
പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയേണ്ട കൃ
തികളാണ്, ഡ്യൂറിങ്ങിനെതിരെ
എഴുതിയ സംവാദാത്മക കൃതി,
(തത്വചിന്തയുടെയും ശാസ്ത്രത്തി
ന്റെയും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെയും
മേഖലകളിലെ സുപ്രധാനമായ
വിഷയങ്ങൾ പ്രസ്തുത കൃതി ചർച്ച
ചെയ്യുന്നു) 'കുടുംബം, സ്വകാര്യസ്വ
ത്ത്, ഭരണകൂടം എന്നിവയുടെ
ഉദ്ഭവത്തെപ്പറ്റി', 'ലുദ്വിഗ് ഫ�ൊയർ
ബാഹ്്', 'റഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ
വിദേശനയം', പാർപ്പിട പ്രശ്നം
സംബന്ധിച്ച നിരവധി ലേഖന
ങ്ങൾ, അവസാനമായി റഷ്യയുടെ
സാമ്പത്തിക വികാസത്തെ സം
ബന്ധിച്ച് ചെറുതെങ്കിലും വിലപ്പെ
ട്ട രണ്ടു ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവ.
മൂലധനത്തിൻമേലുള്ള തന്റെ
ബൃഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
അന്തിമരൂപം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ്
മാർക്സ് അന്തരിച്ചു. കൈയെഴു
ത്തു പ്രതി അതിനകം തന്നെ പൂർ
ത്തിയായിരുന്നു. സുഹൃത്തിന്റെ
മരണശേഷം മൂലധനത്തിന്റെ
രണ്ടും മൂന്നും വാല്യങ്ങൾ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭാരിച്ച ചുമതല എം
ഗൽസ് ഏറ്റെടുത്തു. 1885ൽ രണ്ടാം
വാല്യവും 1894-ൽ മൂന്നാം വാല്യ
വും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. എം
ഗൽസിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന്

നാലാം വാല്യത്തിന്റെ പ്രകാശ
നം തടസ്സപ്പെട്ടു. രണ്ടും മൂന്നും വാ
ല്യങ്ങൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കേ
ണ്ടി വന്ന അധ്വാനം വളരെ വലു
താണ്. മുലധനത്തിന്റെ രണ്ടും
മൂന്നും വാല്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക
വഴി എംഗൽസ് തന്റെ സുഹൃത്തായ
മഹാപ്രതിഭയ്ക്ക് രാജ�ോചിതമായ
സ്മാരകമാണ് ഉയർത്തിയതെന്നും
ബ�ോധപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും അതിലൂ
ടെ സ്വന്തം നാമവും മായാത്തവ
ണ്ണം അതിൽ ക�ൊത്തിവച്ചുവെന്നും
ആസ്ത്രിയൻ സ�ോഷ്യൽ ഡെമ�ോ
ക്രാറ്റ് ആഡ്ലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ട
ത് വളരെ ശരിയാണ്. വാസ്തവ
ത്തിൽ മൂലധനത്തിന്റെ രണ്ടും
മൂന്നും വാല്യങ്ങൾ മാർക്സിന്റെ
യും എംഗൽസിന്റെയും കൃതിയാ
ണ്.
സൗഹൃദത്തിന്റെ ഹൃദയസ്പർ
ശിയായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പല ഐതി
ഹ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. മനുഷ്യ സൗ
ഹാർദ്ദങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പഴയ കഥ
കളെപ്പോലും നിഷ്പ്രഭമാക്കുംവിധം
അന്യോന്യം ബന്ധം പുലർത്തി
പ്പോന്നിരുന്ന മഹാപ്രതിഭകളും
പ�ോരാളികളുമായിരുന്ന രണ്ടു
പേരാണ് തങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം നിർ
മ്മിച്ചത് എന്ന് യൂറ�ോപ്പിലെ ത�ൊ
ഴിലാളി വർഗ്ഗം പറയും. എംഗൽ
സ് എപ്പോഴും വിനയാന്വിതനാ
യി, മാർക്സിന് പിന്നിലാണ്
സ്വയം സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന
ത്. മാർക്സ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ
ഞാൻ പിന്നണിയിൽ മാത്രമേ
ഫിഡിൽ വായിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നാ
ണ് എംഗൽസ് തന്റെ ഒരു സുഹൃ
ത്തിന് എഴുതിയത്. മാർക്സിന്റെ
സ്മരണകള�ോടുള്ള എംഗൽസിന്റെ
ആദരവ് നിസ്സീമമായിരുന്നു. ഈ
കടുത്ത പ�ോരാളിക്ക്, ഉഗ്ര നിഷ്ഠ
നായ ചിന്തകന് എത്രയും സ്നേ
ഹമസൃണമായ ഒരു ഹൃദയമുണ്ടാ
യിരുന്നു.
1848-49 കാലത്തെ വിപ്ലവ
ത്തിന്ശേഷംപ്രവാസത്തിലായിരു
ന്ന മാർക്സും എംഗൽസും ശാ
സ്ത്രീയഗവേഷണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
മാത്രമായി ഒതുങ്ങിനിന്നില്ല. 1864ൽ
മാർക്സ്, 'ഇന്റർനാഷണൽ വർ
ക്കിംഗ് മെൻസ് അസ�ോസിയേ
ഷന്' രൂപം നൽകി. ഒരു പതി
റ്റാണ്ടോളം അതിനെ നയിച്ചു. എം
ഗൽസും വളരെ സജീവമായി
അസ്സോസിയേഷന്റെ പ്രവർത്ത
നങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി. മാർ
ക്സിന്റെ ആശയപ്രകാരം, എല്ലാ
രാജ്യങ്ങളിലെയും ത�ൊഴിലാളി
വർഗ്ഗത്തെ ഏക�ോപിപ്പിച്ചുക�ൊ
ണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ അസ്സോ

സിയേഷൻ നടത്തിയ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ, ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗ പ്ര
ക്ഷോഭങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന
തിൽ ഗണ്യമായ പങ്കുവഹിച്ചു. 70
കളിൽ ഇന്റർനാഷണൽ അസ�ോ
സിയേഷൻ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടതിനു
ശേഷവും ത�ൊഴിലാളികളെ ഏക�ോ
പിപ്പിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദി
ത്തം മാർക്സും എംഗൽസും അവ
സാനിപ്പിച്ചില്ല. നേരെ മറിച്ച് ത�ൊ

ങ്ങളിൽ താൽപര്യം പുലർത്തുക
യും റഷ്യൻ വിപ്ലവകാരികളുമായി
നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തു
കയും റഷ്യയിലെ വിപ്ലവ മുന്നേ
റ്റങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷി
ക്കുകയും ചെയ്തുവന്നിരുന്നു.
ജനാധിപത്യവാദികളായതി
നു ശേഷമാണ് മാർക്സും എം
ഗൽസും സ�ോഷ്യലിസ്റ്റുകളായത്.
രാഷ്ട്രീയ സ്വേഛാധിപത്യത്തോ

മാര്ക്സും എംഗല്സും

ഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ ആത്മീയ
നേതാക്കളെന്നനിലയിൽ അവരു
ടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുകയാണ്
ഉണ്ടായത്. കാരണം ത�ൊഴിലാളി
കളുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇടതടവി
ല്ലാതെ ഉയർന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
മാർക്സിന്റെ നിര്യാണശേ
ഷം എംഗൽസ് യൂറ�ോപ്യൻ സ�ോ
ഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ഉപദേഷ്ടാവും നേ
താവുമായി തുടർന്നു. ഗവൺമെന്റി
ന്റെ അടിച്ചമർത്തലിനെ അതി
ജീവിച്ച് അതിവേഗതയിലും ക്ര
മാനുഗതമായും ശക്തിപ്രാപിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരുന്ന ജർമ്മൻ സ�ോഷ്യ
ലിസ്റ്റുകളും, ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പിനെ
ക്കുറിച്ച് പര്യാല�ോചിക്കുകയും
അതിനായി ഒരുക്കം തുടങ്ങുകയും
ചെയ്തിരുന്ന റഷ്യ, സ്പെയിൻ,
റുമേനിയ തുടങ്ങിയ പിന്നാക്ക രാ
ജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും ഒരേ
സമയം എംഗൽസിന്റെ ഉപദേശം
സ്വീകരിച്ചു വന്നിരുന്നു. വാർദ്ധ
ക്യത്തിലെത്തിയിരുന്ന എംഗൽ
സിന്റെ സമ്പുഷ്ടമായ വിജ്ഞാന
ശേഖരവും അനുഭവസമ്പത്തും
അവർ ആവ�ോളം പ്രയ�ോജനപ്പെ
ടുത്തി. മാർക്സിനും എംഗൽസി
നും റഷ്യൻ ഭാഷ വശമുണ്ടായിരു
ന്നു. അവർ റഷ്യൻ പുസ്തകങ്ങൾ
വായിക്കുകയും റഷ്യയിലെ കാര്യ

ടുള്ള വെറുപ്പ് എന്ന ജനാധിപത്യ
വികാരം ഇവരിൽ വളരെ ശക്ത
മായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വേഛാധി
പത്യവും സാമ്പത്തികമായ അടി
ച്ചമർത്തലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവാർന്ന
സൈദ്ധാന്തിക ധാരണയുമായി
ഒത്തുചേർന്ന ഈ പ്രത്യക്ഷ രാ
ഷ്ട്രീയ വികാരവും സമ്പുഷ്ടമായ
ജീവിത അനുഭവങ്ങളും മാർക്സി
നെയും എംഗൽസിനെയും രാഷ്ട്രീ
യമായി അസാധാരണമായ പ്ര
തികരണശേഷി ഉള്ളവരാക്കി.
അതുക�ൊണ്ടാണ് സർവസജ്ജ
രായ സാറിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ
തിരെ ഒരുപിടിവരുന്ന റഷ്യൻ
വിപ്ലവകാരികൾ നടത്തിയ ഐതി
ഹാസികമായ പ�ോരാട്ടം അനുഭ
വസമ്പന്നരായ ഈ വിപ്ലവകാരി
കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭാവ
പൂർവമായ പ്രതിധ്വനി ഉളവാക്കി
യത്.
മറുവശത്ത്, നാമമാത്രമായ
സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുടെ പേരിൽ,
രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുക എന്ന
റഷ്യൻ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ പര
മപ്രധാനവും അടിയന്തരവുമായ
കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാ
റുവാനുള്ള പ്രവണതയെ അവർ
സംശയദൃഷ്ടിയ�ോടെയാണ് വീ

ക്ഷിച്ചത്. മാത്രമല്ല അവരുടെ അഭി
പ്രായത്തിൽ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവം
എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തെ പ്ര
ത്യക്ഷത്തിൽത്തന്നെ വഞ്ചിക്കു
ന്നതിന് തുല്യവുമായിരുന്നു അത്.
ത�ൊഴിലാളികളുടെ വിമ�ോച
നം ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ
തന്നെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയായിരി
ക്കണം എന്ന് മാർക്സും എംഗൽ
സും നിരന്തരം പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ
സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു
വേണ്ടിയുള്ള പ�ോരാട്ടത്തിന് ത�ൊ
ഴിലാളി വർഗ്ഗം ചില രാഷ്ട്രീയ അവ
കാശങ്ങൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്. മാത്ര
വുമല്ല റഷ്യയി'ലെ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ല
വത്തിന് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറ�ോപ്പി
ലെ ത�ൊഴിലാളി വർഗത്തെ സം
ബന്ധിച്ച് വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യമുണ്ട്
എന്ന് മാർക്സും എംഗൽസും
വ്യക്തമായി കണ്ടു. ഏകാധിപത്യ
റഷ്യ എന്നും യൂറ�ോപ്യൻ പിന്തി
രിപ്പത്തത്തിന്റെ നെടുങ്കോട്ട ആയി
രുന്നു. ദീർഘകാലത്തേയ്ക്ക് ജർമ്മ
നിയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള ഭി
ന്നിപ്പിന് വഴിതെളിച്ച 1870-ലെ
യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി സാർവ്വ
ദേശീയ തലത്തിൽ റഷ്യ അനു
ഭവിച്ചുപ�ോന്ന അസാധാരണമാം
വിധം അനുകൂലമായ സാഹചര്യം
ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തി എന്ന
നിലയിൽ ഏകാധിപത്യ റഷ്യയു
ടെപ്രാധാന്യംവർദ്ധിപ്പിച്ചതേയുള്ളൂ.
ഒരു സ്വതന്ത്ര റഷ്യയ്ക്കു മാത്ര
മേ, പ�ോളണ്ട്, ജർമ്മനി, ഫിൻല
ണ്ട്, അർമേനിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ
തെങ്കിലുമ�ൊരു ചെറിയ രാജ്യത്തെ
ആക്രമിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത, ഫ്രാൻ
സിനെയും ജർമ്മനിയെയും നിര
ന്തരം തമ്മിലടിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലാ
ത്ത ഒരു റഷ്യയ്ക്ക് മാത്രമേ യുദ്ധഭാ
രമ�ൊഴിവാക്കി ആധുനിക യൂറ�ോ
പ്പിനെ ബലപ്പെടുത്താനാകൂ. യൂ
റ�ോപ്പിലെ എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ
ശക്തികളെയും ദുർബലപ്പെടുത്തി
ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തെ ശക്തി
പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ. അതുക�ൊ
ണ്ടാണ് റഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ
സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ
എംഗൽസ് ഉൽക്കടമായി അഭി
ലഷിച്ചത്. അത് യൂറ�ോപ്പിലെ
ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക്
കരുത്തേകും. എംഗൽസിന്റെ നി
ര്യാണത്തോടെ റഷ്യൻ ത�ൊഴി
ലാളി വർഗ്ഗത്തിന് അവരുടെ ഉറ്റ
ചങ്ങാതിയെയാണ് നഷ്ടമായത്.
ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഗുരു
നാഥനും മഹാനായ പ�ോരാളിയു
മായ ഫ്രെഡറിക് എംഗൽസിന്റെ
സ്മരണകൾ എക്കാലവും നമ്മിൽ
ദീപ്തമായിരിക്കട്ടെ.
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