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ഇ ൻഡ്യയുടെ ഹൃദയഭൂമിയായയുപിയിൽനിന്നുംഉയരുന്നകരൾ

പിളർത്തും വാർത്തകൾക്ക് അന്തമില്ല. നിരാലംബരായ നമ്മുടെ
സഹജീവികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക�ൊടിയ പീഡനങ്ങൾക്കും വ്യ
ഥകൾക്കും അപമാനത്തിനും അന്തമില്ല. ഭരണകൂടത്തിന്റെ രാ
ക്ഷസീയശക്തിക്കുമുമ്പിൽ സ്ത്രീകളും ദളിതരും നിർദ്ധനരും ത�ൊ
ഴിലാളികളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഞെരിഞ്ഞമരുകയാണ് യുപിയു
ടെ മണ്ണിൽ. അവർക്കുവേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുന്നവർ രാജ്യദ്രോ
ഹികളും ഗൂഢാല�ോചനക്കാരുമായി മാറുന്നു. ഹത്രാസ് അവസാ
നത്തെ സംഭവമാകുന്നില്ല എന്നത് നമ്മെ വീണ്ടും ഞെട്ടിക്കുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗീയ പിൻബല
മുള്ള ക്രിമിനിലുകളുടെ അഴിഞ്ഞാ
ട്ടം സ്ത്രീകൾക്ക് മാനം മാത്രമല്ല ജീ
വൻപ�ോലും സംരക്ഷിക്കാനിടയി
ല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിഷ്ഠുരമായ
നിരന്തര അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ
ഉറക്കെ ഒന്നു നിലവിളിക്കാൻപ�ോ
ലും അനുവദിക്കപ്പെടാതെ ഹൃദയം
വിങ്ങി, ഇരകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നി
ശബ്ദരായി കഴിയുമ്പോൾ അധികാ

രത്തിന്റെ ധാർഷ്ട്യത്തിനുനേരെ
നിർഭയം വിരൽ ചൂണ്ടാൻ തുനിയു
ന്നവരെ വേട്ടയാടി ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നവർക്കെല്ലാമുള്ള
സർക്കാരിന്റെ വിധി ഇതാണെന്ന
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മാനഭംഗ
ത്തിനിരയായവൾ നീതിനിഷേധ
ത്തിൽ മനംന�ൊന്ത് സ്വയംതീക�ൊ
ളുത്തേണ്ടി വന്ന, പിതാവിന്റെയും
രണ്ടു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ജീവൻ

വിലയായിനൽകേണ്ടിവന്ന'ഉന്നാവ'
പെൺകുട്ടി കരളുറഞ്ഞ ഉദാഹര
ണമായിരുന്നു. ഇപ്പോള് വാര്ത്ത
ഹത്രാസില് നിന്ന് എന്നുമാത്രം.
പശുക്കള്ക്ക്പുല്ലരിയാൻഅമ്മ
യ�ോട�ൊപ്പംപ�ോയ ഒരു പെൺകു
ട്ടിയെ,മേൽജാതിക്കാരായഏതാനും
യുവാക്കൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോയി
ക്രൂരബലാൽസംഗത്തിനിരയാക്കി.
നാവരിഞ്ഞ്, നട്ടെല്ലു തകർത്ത്

ഉപേക്ഷിച്ചു. സെപ്തംബർ 14ന് മൃ
ഗീയപീഡനത്തിനിരയായ ആ
പെൺകുട്ടി, ക�ൊടിയ യാതനകൾ
സഹിച്ച് സെപ്തംബർ 29ന് ജീവൻ
വെടിഞ്ഞു. പക്ഷേ പ�ോലീസ് നട
പടികളുണ്ടായത് പെൺകുട്ടിക്കും
കുടുംബത്തിനും എതിരെയായിരു
ന്നു, പ്രതികൾക്കെതിരെ ആയിരു
ന്നില്ല. ബലാൽസംഗത്തിനിരയാ
യതായി ഫ�ോറൻസിക് പരിശ�ോ
ധനയിൽ തെളിവില്ല എന്നാണ്
യുപി പ�ോലീസ് നിലപാടെടുത്ത
ത്.പെൺകുട്ടിയുടെകുടുംബാംഗങ്ങൾ
വീട്ടുതടങ്കലിലായി. പുറംല�ോകവു
മായുള്ളഅവരുടെബന്ധംപ�ോലീസ്
വിച്ഛേദിച്ചു. അവർക്കെതിരേ കേ
സെടുക്കുമെന്നും, കായികമായി
കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും ഒക്കെ
ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് പ്രതികളാ
യിരുന്നില്ല. പ�ോലീസും യുപി ഭര
ണകൂടവുമായിരുന്നു. അവസാനം,
മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വീട്ടുനൽ
കാൻ തയ്യാറാകാതെ, എന്തിന്
കാണാന�ോ ആചാരപ്രകാരം സം

സ്ക്കരിക്കാന�ോ അനുവദിക്കാതെ,
പ�ോലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും
ചേർന്ന് പുലർച്ചെ 2 മണിക്ക് പെ
ട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു ചാരമാക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി
യായിവരെ സംഘപരിവാരം ഉയർ
ത്തിക്കാട്ടുന്ന യ�ോഗി ആദിത്യനാ
ഥ് എന്ന ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രി വാ
ണരുളുന്നഉത്തർപ്രദേശിലെഹത്രാ
സിൽ നടന്നത് ഇതാണ്.
ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, കത്വ,
ഉന്നാവ എന്നിങ്ങനെ ഏറെക്കാല
മായി അവസാനമില്ലാതെ തുടരു
ന്ന, സ്ത്രീകൾക്കു നേരേയുള്ള അതി
ക്രമങ്ങളിലെ മറ്റൊരു പേരു മാത്ര
മാകുന്നില്ല ഹത്രാസ്. കാരണം, മറ്റു
സംഭവങ്ങളില�ൊക്കെ കുറ്റവാളിക
ളെ കണ്ടെത്തുന്നതിലും അവർക്ക്
മതിയായ ശിക്ഷ യഥാസമയം വാ
ങ്ങിനൽകുന്നതിലും കാട്ടുന്ന ഗുരു
തരമായ വീഴ്ച, ഇത്തരം അതിക്ര
മങ്ങൾക്ക് ഹേതുവാകുന്ന സാമൂഹി
കസാഹചര്യംരൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ
(ശേഷം 2-ാം പേജില്)

C-S-Xp-]-£ IÀ-¯-hy-§-Ä sh-Sn-ª FÂ-UnF-^v `cWw
ക�ോവിഡ്-19 മഹാമാരിയു
ടെ ഭീഷണി വകവയ്ക്കാതെ തെരു
വിലിറങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ നിർബ
ന്ധിതരായിത്തീരുന്ന രാഷ്ട്രീയ
കാലാവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് നമ്മുടെ സം
സ്ഥാനംപ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കാസർക�ോഡ് മുതൽ തിരുവന
ന്തപുരംവരെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങ
ളിലെ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ താൽപര്യ
ങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചാലും അവ ഉയർ
ത്തുന്ന ഡിമാന്റുകൾ അവഗണി
ക്കാവുന്നതല്ല. സ്വജനപക്ഷപാത
വും ക്രമക്കേടും ധിക്കാരവും മുഖമു
ദ്രയാക്കിയ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ
വകുപ്പുമന്ത്രി, കെ.ടി.ജലീൽ പ്രമാ
ദമായ സ്വർണക്കടത്തുകേസിൽ
സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായത�ോ
ടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ രാജി എന്ന
ആവശ്യം സമരങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര മു
ദ്രാവാക്യമായത്.
അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ
ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകിയാൽപ്പോലും
മന്ത്രി ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഗുരുതരം
തന്നെയാണ്. കേന്ദ്രഗവൺമെന്റി
ന്റെ അനുമതി വാങ്ങാതെയാണ്
ഖുറാൻ യുഎഇയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ

യിലേയ്ക്ക് ക�ൊണ്ടുവന്നത്. അതി
ന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ക�ോൺസു
ലേറ്റിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവച്ചാലും
മന്ത്രി അത് കൈപ്പറ്റിയത് ചട്ടവി
രുദ്ധമായാണ്. സ്വർണ കള്ളക്ക
ടത്തുകേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന
സുരേഷുമായുള്ള ബന്ധവും ന്യാ
യീകരണങ്ങളില്ലാത്തതാണ്.
ഖുറാൻ കൈപ്പറ്റിയതിനുശേഷമു
ള്ള നടപടികളും സംശയാസ്പദം
തന്നെ. ദേശീയ അന്വേഷണ
ഏജൻസിയും മറ്റ് കേന്ദ്ര അന്വേ
ഷണ ഏജൻസികളും അന്വേഷി
ക്കുന്ന കേസുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞു
കിടക്കുന്നു ഖുറാന്റെ വരവ് എന്ന
തുക�ൊണ്ടുതന്നെ മന്ത്രി എത്രത
ന്നെ നിഷ്കളങ്കത ഭാവിച്ചാലും
തടിയൂരുക എളുപ്പമല്ല. ഖുറാന്റെ
മറയിൽ സ്വർണക്കടത്താണ് നട

ന്നത് എങ്കില�ോ, മന്ത്രിക്ക് ജയി
ലിൽനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരമുണ്ടാ
കില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ്.
ഒരു മന്ത്രിയെ മാറ്റിനിർത്താൻ
ഇത്രയ�ൊന്നും കാര്യങ്ങൾ ആവ
ശ്യമില്ല എന്നിരിക്കെ അറസ്റ്റുചെ
യ്താലും രാജിവയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന
നിലപാടാണ് സിപിഐ(എം)ഉം
എൽഡിഎഫും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള
ത്.
ത�ോമസ് ചാണ്ടിയെയും ശശീ
ന്ദ്രനെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കാണി
ച്ച വ്യഗ്രതയും ജയരാജനെ തിരി
ച്ചെടുക്കാൻ കാണിച്ച ശുഷ്കാന്തി
യും പിണറായി സർക്കാരിന്റെ
യഥാർത്ഥസ്വഭാവം വെളിവാക്കി
യിട്ടുള്ളതാണ്. ജലീലിന്റെ കാര്യ
ത്തിലാകട്ടെ അതില�ൊക്കെ ഉപ
രിയായ താൽപര്യങ്ങൾ ഉള്ളട

ങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നേ കരുതാനാകൂ.
രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയുടെ കാര്യ
ത്തിൽ ബിജെപിയുടയ�ോ ക�ോൺ
ഗ്രസ്സിന്റെയ�ോ ഭരണത്തിൽനിന്ന്
എൽഡിഎഫിന് ഒരു വ്യത്യാസ
വും അവകാശപ്പെടാനില്ല എന്ന്
ഒരിക്കൽക്കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക
യാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം.
ജ�ോസ് കെ.മാണിയുടെ പാർ
ട്ടിയെ എൽഡിഎഫിൽ തിരുകി
ക്കയറ്റാൻ കാണിക്കുന്ന അഭ്യാസ
ങ്ങളും ഈ ധാർമികച്യുതിയുടെ
മറ്റൊരു പ്രതിഫലനമാണ്. മാണി
ക�ോൺഗ്രസിനെ അഴിമതിയുടെ
പര്യായമായി അവതരിപ്പിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് നിയമസഭയിലടക്കം നടത്തിയ
ക�ോപ്രായങ്ങൾ മറക്കാനുള്ള സമ
യംപ�ോലും ജനങ്ങൾക്കു നൽകാ
തെയാണ് പുതിയ കരുനീക്കങ്ങൾ

നടത്തുന്നത്. ജനാധിപത്യ വിരു
ദ്ധര�ോ വർഗ്ഗീയവാദികള�ോ ആരു
മാട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമു
ണ്ടാകുമെങ്കിൽ ആരുമായും കൂട്ടുകൂ
ടാൻ സിപിഐ(എം) എന്നും
ഒരുക്കമായിരുന്നു. ചില വിഷയ
ങ്ങളിൽ സിപിഐ ഉയർത്തുന്ന
എതിർപ്പുകൾക്ക് വിലപേശലിന
പ്പുറം കഴമ്പില്ലെന്ന കാര്യവും പല
തവണ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാ
ണ്.
എൽഡിഎഫിന് വ�ോട്ടുചെയ്യു
ന്നവരിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് ഇടതുപ
ക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ആഭിമുഖ്യമു
ള്ളവരും അഴിമതിക്കും വർഗ്ഗീയ
തയ്ക്കുമെതിരെ ചിന്തിക്കുന്നവരു
മാണെന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്.
എന്നാൽ എൽഡിഎഫിൽ ഇട
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ഉള്ള പങ്ക്-എന്നീ കാരണങ്ങളിലാ
യിരുന്നു പ്രധാനമായും ഭരണകൂടം
പ്രതിസ്ഥാനത്തു വന്നിരുന്നത്.
എന്നാൽ ഹത്രാസിൽ, ഇതിനപ്പു
റം പ�ോയ മനുഷ്യത്വഹീന - ജനാ
ധിപത്യവിരുദ്ധ നടപടികളാണ്
യ�ോഗി സർക്കാരിന്റെയും ഉത്തർ
പ്രദേശ് പ�ോലീസിന്റെയും ഭാഗത്തു
നിന്നുണ്ടായത്.
രാജ്യത്തിന്റെ മനഃസാക്ഷിയെ
ഉലച്ചുകളഞ്ഞ ഈ സംഭവത്തിൽ
ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാന�ോ, പെൺ
കുട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കാന�ോ, നാളി
തുവരെയുപിമുഖ്യമന്ത്രിയ�ോഇന്ത്യൻ
പ്രധാനമന്ത്രിയ�ോ തയ്യാറായിട്ടില്ല.
മറിച്ച്, പകൽ പ�ോലെ വ്യക്തമായ
യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മറച്ചുവെച്ചുക�ൊ
ണ്ട്, പെൺകുട്ടി ബലാൽസംഗത്തി
നിരയായിട്ടില്ലെന്നും, ഇത് സർക്കാ
രിനെതിരെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂ
ഢാല�ോചനയാണെന്നുമ�ൊക്കെ
പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് യ�ോഗി ആദി
ത്യനാഥ്. യുപി പ�ോലീസാകട്ടെ,
ഈ നീചകൃത്യം നടത്തിയ കുറ്റവാ
ളികൾക്ക് ഉചിതമായ ശിക്ഷ വാ
ങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു
പകരം, ഇരയായ പെൺകുട്ടിയേ
യും കുടുംബത്തേയും താറടിച്ചു കാ
ണിക്കുവാനും, പ്രതികളെ രക്ഷപെ
ടുത്തുവാനും, പെൺകുട്ടിയുടെ കുടും
ബത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കു
ന്ന രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളേയും, മാധ്യ
മപ്രവർത്തകരേയുമടക്കം തടയുവാ
നും അവർക്കെതിരേ രാജ്യദ്രോഹ
ക്കേസ് ചാർത്തുവാനുമാണ് ഉത്സാ
ഹിക്കുന്നത്. ഭരണകക്ഷിയായ
ബിജെപിയും അതിന്റെ ജനപ്രതി
നിധികളടക്കമുള്ള നേതാക്കളും
പരസ്യമായി, ഇരയായ പെൺകു
ട്ടിയേയും സ്ത്രീത്വത്തേയും നിരന്ത
രം അപമാനിക്കുകയും പ്രതികളെ
രക്ഷിക്കുവാൻ തുറന്ന പ്രതിഷേധ
ങ്ങൾക്കടക്കം രംഗത്തുവരികയും
ചെയ്യുന്നു.
ഹത്രാസ് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭ
വമല്ല. യ�ോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ
ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരമേ
റ്റതിനു ശേഷം ദളിതർക്കും മറ്റ് പി
ന്നാക്കക്കാർക്കും, മുസ്ലീങ്ങൾക്കും
എതിരെ നിർവിഘ്നം അരങ്ങേ
റുന്ന അക്രമങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രം.
സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്ര
മങ്ങളാകട്ടെ ഭയാനകമായ നില
യിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ കേസുക
ളിലെല്ലാം പ്രതികൾ സംരക്ഷിക്ക
പ്പെടുന്നു. യ�ോഗി ആദിത്യനാഥ്
എന്ന കാവിയണിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി
യും, അദ്ദേഹത്തെ അധികാരത്തി
ലേറ്റിയ സംഘപരിവാറും ആഗ്ര
ഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള, വെറുപ്പി
ന്റെയും മത-ജാതി വെറിയുടേയും
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു മന�ോ
ഘടന വലിയ�ൊരു വിഭാഗം ജന
ങ്ങളിലും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ചിട്ടയായ
ശ്രമങ്ങളാണ് യുപിയിൽ നടക്കു
ന്നത്. അനീതിയുടെയും അക്രമ
ത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ
തയുടെയും തികഞ്ഞ പ്രതീകമായി

മാറിക്കഴിഞ്ഞ യ�ോഗിയുടെ ദുഷ്ട
വാഴ്ചക്കെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധമ�ോ
പ്രതികരണമ�ോ ഉയരുന്നില്ലെന്ന്
ഉറപ്പാക്കാനായി അധ്വാനിച്ചു ജീ
വിക്കുന്ന സാധാരണജനവിഭാഗ
ങ്ങളെയാകെ അന്ധരാക്കി, ഭയച
കിതരാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഇവിടെ
ഹത്രാസ് ഒരു പ്രതീകമായി മാറേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആത്മാഭിമാനമു
ള്ള, രാജ്യസ്നേഹമുള്ള, ജനാധി
പത്യബ�ോധമുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ
ഓര�ോ പൗരനും ഉണർന്ന് ഒറ്റക്കെ
ട്ടായി ശബ്ദമുയർത്താനുള്ള സമയം

നു ശേഷം. പെൺകുട്ടി മരിച്ചപ്പോൾ
ബന്ധുക്കളുടെ ര�ോദനങ്ങൾക്കു ചെ
വിക�ൊടുക്കാതെ പ�ൊലീസ് തിക
ഞ്ഞ ധാർഷ്ട്യത്തോടെ അനാദര
വ�ോടെ ആ മൃതദേഹം കത്തിച്ചുക
ളഞ്ഞു. ഇത്തരം കേസുകളിലെ കീ
ഴ്വഴക്കമനുസരിച്ച് മൃതദേഹം ഒരി
ക്കലും ദഹിപ്പിക്കാറില്ല. പക്ഷേ,
ഇവിടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ആചാരപ
രമായ ചടങ്ങുകൾക്കോ കാണാന്
പ�ോലുമ�ോ വിട്ടുനൽകാതെ ഭീഷ
ണിപ്പെടുത്തിയാണ് പ�ൊലീസും
ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഇതു ചെയ്തത്.

അനീതിയുടെയും അക്രമത്തിന്റെയും ജനാധിപ
ത്യവിരുദ്ധതയുടെയും തികഞ്ഞ പ്രതീകമായി മാ
റിക്കഴിഞ്ഞ യ�ോഗിയുടെ ദുഷ്ടവാഴ്ചക്കെതിരെ ഒരു
പ്രതിഷേധമ�ോ പ്രതികരണമ�ോ ഉയരുന്നില്ലെന്ന്
ഉറപ്പാക്കാനായി അധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുന്ന സാധാ
രണജനവിഭാഗങ്ങളെയാകെ അന്ധരും, ഭയച
കിതരുമാക്കി മാറ്റുകയാണ് യ�ോഗി ആദിത്യനാ
ഥും സംഘപരിവാറും. വെറുപ്പിന്റെയും മത-ജാതി
വെറിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു മന�ോ
ഘടന സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ചിട്ടയായ ശ്രമങ്ങളാണ്
യുപിയിൽ നടക്കുന്നത്.
അതിക്രമിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പ്ര
തീകം.

ഹത്രാസും ഉന്നാവ�ോയും
സൃഷ്ടിക്കാൻ ആദിത്യനാഥ്
ഭരണത്തിനു മാത്രമേ കഴിയൂ

യ�ോഗി സർക്കാർ ഭരണകൂട
അതിക്രമങ്ങളുടെ റെക്കാർഡിനെ
മറികടക്കുകയാണെന്ന് ഹത്രാസി
ലെ പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും നേ
രിടേണ്ടിവന്ന ദുരവസ്ഥയുടെ വിശ
ദാംശങ്ങൾ പരിശ�ോധിച്ചാൽ മന
സ്സിലാക്കാം. ക്രൂരമായ പീഡനമേ
റ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ഏറെ ദിവസം
കിടന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടി മരിച്ച
ത്. പക്ഷേ യുപി പ�ോലീസിന്റെ
അഡീഷണൽ ഡിജിപി തന്നെ
നേരിട്ട് മാധ്യമങ്ങള�ോട് പറഞ്ഞ
ത് പെൺകുട്ടി ബലാൽസംഗം ചെ
യ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഫ�ോറൻസിക് പരി
ശ�ോധനയിൽ അവളുടെ ശരീര
ത്തിൽ നിന്ന് പീഡനം തെളിയി
ക്കുന്ന പുരുഷബീജമടക്കമുള്ള ഫ�ോ
റൻസിക് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചില്ല
എന്നാണ്. പക്ഷേ, പെൺകുട്ടിയെ
ആദ്യം ചികിത്സിച്ച അലിഗഢിലെ
ആശുപത്രിയിലെ ഡ�ോക്ടർമാർ
നൽകിയ മെഡിക്കോ-ലീഗൽ റി
പ്പോർട്ടിൽ അവൾ ക്രൂര പീഡന
ത്തിനിരയായി എന്ന കണ്ടെത്ത
ലും, കൂടുതൽ ഫ�ോറൻസിക് പരി
ശ�ോധന അടിയന്തിരമായി നടത്ത
ണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരു
ന്നുവെന്ന് പിന്നീട് വെളിപ്പെട്ടു.
പക്ഷേ, മണിക്കൂറുകൾക്കകം നട
ത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട
ആ ഫ�ോറൻസിക് പരിശ�ോധന
ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് നട
ത്തിയത്. അതായത്, തെളിവുകൾ
നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നു ഉറപ്പായതി

പ്രതിഷേധിച്ചവർക്കു നേരേ ലാ
ത്തിച്ചാർജ്ജ് നടത്തി. പെൺകുട്ടി
യുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിര�ോധനാജ്ഞ
പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധ
നടപടികളെന്ന പേരിൽ പുറത്തു
നിന്നൊരാളെയും ഗ്രാമത്തിൽ പ്ര
വേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.
കുടുംബാഗങ്ങളെ അക്ഷരാർത്ഥ
ത്തിൽ തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നു
അവർ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയേയും പ്രി
യങ്ക ഗാന്ധിയേയും പ�ോലെയുള്ള
പ്രമുഖ നേതാക്കളെപ�ോലും പ്രവേ
ശനമനുവദിക്കാതെ ബലം പ്രയ�ോ
ഗിച്ചു തടഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ തികച്ചും
ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും മനുഷ്യ
ത്വഹീനവുമായ തരത്തിൽ ഒരു
പ�ൊലീസ് സേനക്കും ഭരണകൂട
ത്തിനും പെരുമാറാൻ എങ്ങനെ
ധൈര്യം വന്നു?
മറുവശത്ത്, നിര�ോധനാജ്ഞ
നിലനിൽക്കുന്നഇതേ ഹത്രാസിൽ,
ഒക്ട�ോബർ നാലിന്, സ്ഥലത്തെ
പ്രമുഖ ബിജെപി നേതാവിന്റെ നേ
തൃത്വത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് ‘നീതി
ലഭ്യമാക്കാനായി’ അഞ്ഞൂറിലധി
കം പേർ പങ്കെടുത്ത യ�ോഗം നട
ന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തി
നെതിരേ കേസ് എടുക്കണമെന്ന
തായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം.
ഈ പ്രതികൾ മുഖ്യമന്ത്രി യ�ോഗി
ആദിത്യനാഥിന്റെ അതേ സമുദാ
യത്തിൽ പെട്ട മേൽജാതിക്കാരാ
യിരുന്നു. ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപെ
ട്ട പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ഇല്ലാ
താക്കിയ ജാതിവെറിപൂണ്ട ക്രിമി
നലുകൾക്ക്, വീണ്ടും നിയമവാഴ്ചയെ
വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ളധാർഷ്ട്യംഎവി
ടെനിന്നു ലഭിച്ചു? ക്രിമിനലുകൾ
സവർണ്ണജാതിക്കാരായതിനാൽ
മാത്രം അവരെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തും

ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത പ�ൊലീസും
ഭരണകൂടവും ഭരണകക്ഷിയായ ബി
ജെപിയും. യുപി കാട്ടുന്ന ഭയാനക
മായ ജനാധിപത്യധ്വംസനത്തി
ന്റെ മാതൃക ഈ രാജ്യത്തെ എവി
ടെയെത്തിക്കും? പ�ൊതുവേ ഭരണ
കക്ഷിയുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് മൗ
നാനുവാദം നൽകിയിരുന്ന സുപ്രീം
ക�ോടതി പ�ോലും ഹത്രാസ് ഞെ
ട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാൻ നിർ
ബ്ബന്ധിതമായി. എന്നിട്ടും യാത�ൊരു
കുലുക്കവുമില്ലാതെ, ഇരയ്ക്കെതി
രെ വേട്ടക്കാർക്കൊപ്പം ഉറച്ചുതന്നെ
നിൽക്കുകയാണ് യ�ോഗിയും ബി
ജെപിയുംയുപിപ�ൊലീസും.വിവാദം
തണുപ്പിക്കാൻ സിബിഐ അന്വേ
ഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും അതി
നുള്ളയാത�ൊരുനടപടിയുംഇനിയും
കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. അന്വേഷണ
ത്തിനായി രൂപം ക�ൊടുത്ത പ്ര
ത്യേകഅന്വേഷണസംഘംപെൺ
കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ സമ്മർദ്ദ
ത്തിലാക്കുകയും അവരെ നുണപ
രിശ�ോധന നടത്തണമെന്ന് ആവ
ശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത�ൊരു
ദുരഭിമാനക്കൊല മാത്രമാണെന്ന്
ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു.
കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ ശ്ര
മിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു നേരെ
യുഎപിഎ ചുമത്തുന്നു. പ്രതിഷേ
ധത്തിനിറങ്ങുന്നവരെ പാഠം പഠി
പ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യ�ോഗി
തന്നെ പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെ
ടുത്തുന്നു. ജീവനുതന്നെ ഭീഷണി
യായത�ോടെ ഹത്രാസിൽ നിന്നും
പലായനം ചെയ്യാൻ ആ കുടുംബം
തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഒടുവിൽ
അറിയുന്നത്. എത്ര പരിതാപകര
മായ അവസ്ഥയാണ് ഇത്? ഇതി
നിടെ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയേയും
കുടുംബത്തേയും വ്യക്തിപരമായി
അധിക്ഷേപിക്കാൻ
പ�ോലും
ബിജെപി നേതാക്കൾ മടിച്ചില്ല.
പെൺകുട്ടികളെ മൂല്യങ്ങൾ പഠി
പ്പിച്ചാൽ ഹത്രാസ് പ�ോലെയുള്ള
സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ്
ബിജെപി എംഎൽഎയായ സുരേ
ന്ദ്രസിങ്ങ് പറഞ്ഞത്. ഇത്ര ഹീന
മായ കൃത്യം ചെയ്തവരെ സംരക്ഷി
ക്കുകയും ഇരകളെ മൂല്യം പഠിപ്പി
ക്കാനിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം
നീചന്മാരെ എങ്ങിനെ വിശേഷി
പ്പിക്കും. ഹത്രാസ് ബലാൽസംഗ
മല്ല, ദുരഭിമാനക്കൊലയാണെങ്കിൽ,
എന്ത് ഒളിക്കാനാണ് പ�ൊലീസും
ഭരണകൂടവും ആ മൃതദേഹം ചുട്ടെ
രിച്ചതും കുടുംബത്തെ വീട്ടുതടങ്ക
ലിൽ വെക്കുന്നതും എന്ന ച�ോദ്യ
ത്തിന് ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഉത്തരമില്ല.
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ
കാട്ടുനീതി നടപ്പിലാക്കി മുന്നേറുന്ന
യ�ോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരി
ന്റെ ജനവിരുദ്ധ ഭരണകാലയളവി
ലെ ആദ്യത്തേയ�ോ അവസാന
ത്തേയ�ോഅതിക്രമമല്ലഹത്രാസിൽ
നടന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ മനഃസാക്ഷി
യെ ഞെട്ടിച്ച ഉന്നാവ�ോ സംഭവം
നടന്നിട്ട് അധികമായില്ല എന്നോർ
ക്കണം. 2017 ജൂണിൽ, ഉന്നാവ�ോ

യിലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത
പെൺകുട്ടിയെ, അന്ന് ബിജെപി
എംഎൽഎ ആയിരുന്ന കുൽദീപ്
സിങ്ങ് സെംഗാർ അടക്കമുള്ളവർ
കൂട്ടബലാൽസംഗം ചെയ്ത കേസിൽ,
പെൺകുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും
നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരന്ത പരമ്പര
കളും, അതിനു യുപി പ�ോലീസും
ഭരണകൂടവും ചെയ്ത ഒത്താശയും
കേട്ടുകേൾവിപ�ോലും ഇല്ലാത്തതാ
യിരുന്നു. 2018 ഏപ്രിലിൽ, നീതി
ക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി യ�ോഗിയുടെ മു
ന്നിൽ ആ പെൺകുട്ടി സ്വയം തീ
ക�ൊളുത്തി. അവളുടെ അച്ഛനെ
പ�ൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുക
യും, അദ്ദേഹം കസ്റ്റഡിയിൽ ക�ൊ
ല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പി
ന്നിൽ സെംഗാറായിരുന്നുവത്രേ.
വമ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന്
കേസ് സിബിഐക്കു വിടാൻ സർ
ക്കാർ നിർബന്ധിതമായി. തുടർന്ന്
സെംഗാറിനെ
പ്രതിയാക്കി
എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്
സിബിഐ അയാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു.
പ്രതികാരമായി പെൺകുട്ടിയുടെ
അമ്മാവനേയും സഹ�ോദരനേയും
പ�ൊലീസ് ജയിലിടച്ചു. 2019 ജൂലൈ
28ന് പെൺകുട്ടി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന
കാറിൽ ദുരൂഹമായ ട്രക്ക് വന്നി
ടിക്കുകയും അടുത്ത രണ്ടു ബന്ധു
ക്കൾ ക�ൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പെൺകുട്ടിയും അഭിഭാഷകയും ഗു
രുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയി
ലായി. തുടർന്ന് രാജ്യവ്യാപകമാ
യി ഉയർന്ന വൻപ്രതിഷേധത്തെ
തുടർന്ന് സുപ്രീ ക�ോടതി തന്നെ
നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് കേസ് ഡൽഹി
യിലേക്ക് മാറ്റി പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി
ഉറപ്പാക്കി. 2019 ഡിസംബറിൽ
സെംഗാർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന്
ക�ോടതി കണ്ടെത്തി അയാൾക്ക്
ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധി
ച്ചു. പക്ഷേ ഈ കേസിലുടനീളം
പ്രതിക്കൊപ്പമാ യിരുന്നു യുപി
പ�ൊലീസും സർക്കാരും എന്നത്
വ്യക്തമാണ്. നിർഭയമായി കേസു
മായി മുന്നോട്ടു പ�ോയ ആ പെൺ
കുട്ടിയേയും കുടുംബത്തേയും ഇല്ലാ
താക്കാൻവരെ ഇക്കൂട്ടർ ശ്രമിച്ചു.
എന്നാൽ ഇത്രത്തോളും ശ്രദ്ധ
കിട്ടാതെ, പ്രതിഷേധമുയരാതെ
എത്രയ�ോ സംഭവങ്ങൾ. വാർത്ത
പ�ോലുമാകാത്ത എത്രയ�ോ സംഭ
വങ്ങൾ. ലാഖിംപൂർ ജില്ലയിൽ
13-കാരിയായ ദളിത് പെൺകുട്ടി
യെ പീഡിപ്പിച്ച് കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെ
ടുത്തു. യ�ോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ
തട്ടകമായ ഗ�ോരഖ്പൂരിൽ പീഡ
നത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയെ
സിഗരറ്റു ഉപയ�ോഗിച്ച് ദേഹമാസ
കലം പ�ൊള്ളിച്ചു. മരവിച്ച മനസ്സോ
ടു കൂടിയേ ഈ ക്രൂരതകൾ വിവരി
ക്കാന് സാധിക്കൂ. എന്നാൽ, ഇതെ
ല്ലാം യുപിയിൽ സാധാരണമായി
രിക്കുന്നു. ഹത്രാസിനുശേഷവും
പെൺകുട്ടികൾക്കു നേരെയുള്ള
അക്രമങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ പ്രവ
ഹിക്കുകയാണ്. ഫത്തേപൂരിൽ
(ശേഷം 3-ാം പേജില്)
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നിന്നു മാത്രമായി രണ്ടു സംഭവങ്ങൾ
റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പട്ടു. 17കാരി ബലാൽ
സംഗത്തിനിരയായി ക�ൊല്ലപ്പെട്ട
നിലയിൽ വയലിൽ കണ്ടെത്തിയ
സംഭവവുംഅവിടെത്തന്നെലിലൗലി
ഗ്രാമത്തിൽ വീണ്ടും ദളിത് പെൺ
കുട്ടി ബലാൽസംഗത്തിന്നിരയായ
സംഭവവുമാണവ. ദേശീയ ക്രൈം
റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറ�ോയുടെ കണ
ക്കനുസരിച്ച് തന്നെ 2018-ൽ മാത്രം
സ്ത്രീകൾക്കെതിരേയുള്ള അതിക്ര
മങ്ങളുടെ 59445 കേസുകളാണ്
യുപിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
ഈ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം പല
തരത്തിലുള്ളസമാനതകൾകാണാൻ
സാധിക്കും. അധികാരമ�ോ സമ്പ
ത്തോ സ്വാധീനമ�ോ ഇല്ലാത്ത കർ
ഷകരും കൂലിപ്പണിക്കാരും ത�ൊ
ഴിലാളികളുമായ താണ ജാതിക്കാ
ര�ോ മുസ്ലീങ്ങള�ോ ആകും പലപ്പോ
ഴും ഈ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാ
കുന്നത്. പ്രതിസ്ഥാനത്ത് പലപ്പോ
ഴും പ്രബലരായ സവർണ്ണവിഭാഗ
ങ്ങളും. യ�ോഗി ആദിത്യനാഥ് അധി
കാരമേറ്റ ശേഷം ഈ പ്രവണത
വർധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വ്യ
ക്തമാവുന്നത്. ഈ അന്യായങ്ങൾ
ക്കെതിരേപ്രതിഷേധിക്കാൻപ�ോലും
യ�ോഗിയുടെ സർക്കാർ അനുവദി
ക്കുന്നില്ല.

മുതലാളിത്ത ദുഷ്ടവാഴ്ചയെ
മറയ്ക്കാനായി വർഗ്ഗീയതയെ
കരുവാക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ
യുപി ഭരണം

ഗ�ോരഖ്പൂരിലെ ഗ�ോരഖ്നാഥ്
മഠത്തിൽ സന്യാസിയായി ചേർ
ന്ന യ�ോഗി ആദിത്യനാഥ്, 2014
-ൽ അവിടുത്തെ മഹന്ത് അഥവാ
മുഖ്യപൂജാരിയായി മാറി. 1998 മുതൽ
2017 വരെ അദ്ദേഹം ഗ�ോരഖ്പൂ
രിൽ നിന്നുള്ള ല�ോക്സഭാംഗമാ
യിരുന്നു. 2002-ൽ ഉയർന്ന ജാതി
ക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ ചേർത്ത്
ഹിന്ദു യുവവാഹിനി എന്ന സംഘ
ടനയുണ്ടാക്കി. കടുത്ത ഹിന്ദുത്വ
വർഗ്ഗീയത അടിസ്ഥാനമാക്കി
മാഫിയ സ്വഭാവത്തിലാണ് ഈ
സംഘടനപ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന്
മാധ്യമങ്ങൾ ആര�ോപണം ഉന്ന
യിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ മൃഗീയ
സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ച യ�ോഗിയേയും
കൂട്ടരേയും പിണക്കാൻ ആർഎ
സ്എസ്സിനും ബിജെപിക്കും കഴി
യുമായിരുന്നില്ല. വർഗ്ഗീയവിഷം
മുറ്റിയ വിദ്വേഷപ്രസംഗങ്ങൾ വഴി
സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിയുടെ താ
രപ്രചാരകനായി യ�ോഗി മാറി.
2017-ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടു
പ്പിൽ യുപിയിൽ വർഗ്ഗീയകലാപ
ങ്ങളടക്കം കുത്തിയിളക്കി, സാമു
ദായിക ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിച്ച്,
വൻത�ോതിൽ പണം കുത്തിയ�ൊ
ഴുക്കി, ജനങ്ങളുടെ ദയനീയമായ
പിന്നാക്കാവസ്ഥ മുതലെടുത്ത്,
അമിത്ഷായുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ
വൻഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബിജെപി
അധികാരത്തിലെത്തി. യ�ോഗി

ആദിത്യനാഥിനേയാണ് ബിജെ
പി-ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വം മു
ഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ കടുത്ത
വർഗ്ഗീയവാദിയായ യ�ോഗിയെ നേ
തൃത്വം ഏൽപ്പിച്ചത് യാദൃശ്ചികമല്ല.
24 ക�ോടി ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർ
ക്കുന്ന വിശാലമായ ഉത്തർപ്രദേ
ശിൽ ദേശീയ കുത്തക മുതലാളി
ത്തത്തിന്റെ താത്പര്യങ്ങൾ ജന
ങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി നടപ്പാക്കാ
നുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ
അവർക്ക് യ�ോഗിയെ പ�ോലെ ഒരു
ഏകാധിപതിയെ ആവശ്യമായി
രുന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം, തങ്ങള�ോ
ട�ൊപ്പം ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും
നിന്ന യ�ോഗിയേയും കൂട്ടരേയും
ഒപ്പം നിർത്തി, തങ്ങൾ ആഗ്രഹി
ക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടകളും ഹി
ന്ദുത്വ രാഷ്ട്രസംവിധാനവും നടത്തി
യെടുക്കുവാൻ സംഘപരിവാർ
-ബിജെപി ശക്തികൾ താത്പര്യ
പ്പെട്ടു. ഭൂരിപക്ഷ വർഗ്ഗീയത ആളി
ക്കത്തിച്ച് അധികാരത്തിലേറിയ
യ�ോഗി സർക്കാർ സവർണ്ണജാതി
ശക്തികളെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുന്ന കാ
ഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്.
മുതലാളിമാരുടെ മൂലധന താൽ
പ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം
വരെയും പ�ോകുന്ന സർക്കാരാണ്
യ�ോഗിയുടേത്. ഒരു ഉദാഹരണം
മാത്രം കാണുക. ഗ�ോസംരക്ഷണ
ത്തിന്റെ പേരിൽ അനധികൃതം
എന്നു മുദ്ര കുത്തി ചെറുകിട കശാ
പ്പുശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും കാലി
ക്കടത്തു കർശനമായി തടയുകയും
ചെയ്തു. ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തി
ച്ചിരുന്ന ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും
ത�ൊഴിലാളികളും പ്രധാനമായും മു
സ്ലീങ്ങളും പിന്നാക്കജാതിക്കാരു
മായിരുന്നു. ഇത്തരം നടപടികൾ
ഈ വിഭാഗത്തെ സാമ്പത്തികമാ
യും സാമൂഹികമായും തകർത്തു.
അതേസമയം തന്നെ ഇന്നും ബീഫ്
കയറ്റുമതി അടക്കമുള്ള ഫുഡ് പ്രേ
ാസസിങ്ങ് മേഖലയിൽ വൻത�ോ
തിൽ നിക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്ന
സംസ്ഥാനമാണ് യുപി. ഗ�ോസം
രക്ഷണവുംവർഗ്ഗീയമുദ്രാവാക്യങ്ങളും
പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച്
വ�ോട്ടു തട്ടാനുള്ള നാട്യങ്ങൾ മാത്രം.
അംബാനി മുതൽ എംഎ യൂസഫ
ലി വരെയുള്ള സമ്പന്നരുടെ മൂലധ
നതാൽപ്പര്യത്തിനുമുമ്പിൽ ഗ�ോസം
രക്ഷണമല്ല എന്തു മുദ്രാവാക്യവും
അവർ പൂട്ടിക്കെട്ടും.
മൂന്നുവർഷംപൂർത്തിയായപ്പോൾ
ആദിത്യനാഥ് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു
പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ ക്രമസമാ
ധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി, വികസനം
ഊർജ്ജിതമാക്കി, വർധിച്ച ത�ൊ
ഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു, തുടങ്ങി
നിരവധിയായ അവകാശവാദങ്ങൾ
നിരത്തിയിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം പ�ൊ
ള്ളയായ അവകാശവാദങ്ങൾ മാ
ത്രമായിരുന്നു. 2018 ഫെബ്രുവരി
യിൽ ലഖ്നൗവിൽ വച്ച് യ�ോഗി
സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച ആഗ�ോള
നിക്ഷേപസംഗമം വഴി 4.28 ലക്ഷം

ക�ോടിയുടെ 1045 ധാരണാപത്ര
ങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടിരുന്നുവത്രേ. ഇതിൽ
371 പദ്ധതികൾ നടപ്പായി എന്ന്
ആദിത്യനാഥ് അവകാശപ്പെടു
മ്പോൾ,സംസ്ഥാനത്തെവ്യവസായ
വകുപ്പു മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത്,
39000 ക�ോടിയുടെ 90 പദ്ധതികൾ
മാത്രമാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്നാ
ണ്. ത�ൊഴിലില്ലായ്മയുടെ കാര്യ
ത്തിൽ, സെന്റർ ഫ�ോർ മ�ോണിറ്റ
റിങ്ങ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ
റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2018-ൽ 5.91%
ആയിരുന്ന യുപിയിലെ ത�ൊഴിലി
ല്ലായ്മ നിരക്ക്, 2019-ൽ 9.95% ആയി
വർദ്ധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. തീർ
ച്ചയായും ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്കു താ
ത്പര്യമുള്ള പുതിയ എക്സ്പ്രസ്
ഹൈവേകൾ, വൈദ്യുത പദ്ധതി
കൾ, പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന
ത്താവളങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ
നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേ
ന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സർക്കാരി
ന്റെ നിർല്ലോഭമായ സാമ്പത്തിക
സഹായം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള
വാരണാസിയിലെ ക്ഷേത്രനഗര

ട്യം വെളിവാക്കുന്നതാണ് ഹാത്രാ
സിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം
ബന്ധുക്കൾക്കു പ�ോലും വിട്ടുക�ൊ
ടുക്കാതെ, അവരെ അന്തിമ�ോപചാ
രം അർപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ,
തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് പെട്രോ
ള�ൊഴിച്ചു കത്തിച്ച നടപടി. ശവസം
സ്കാരമെന്നു പ�ോലും വിളിക്കാ
നാവാത്ത വിധം ആ 19കാരിയുടെ
മൃതദേഹത്തോട് കാട്ടിയ അനാദ
രവും മാന്യതയില്ലായ്മയും ഒരു മത
വിശ്വാസിയ്ക്കോ അല്ലാത്തയാൾ
ക്കോ പ�ോാലും അംഗീകരിക്കാനാ
വില്ല. ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിന്റെ
പേരിൽ ആണയിടുന്നത് പാവപ്പെ
ട്ട ഹിന്ദുക്കളെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി
മാത്രമാണെന്ന് ഈ മനുഷ്യത്വഹീ
നമായ നടപടി ഒരിക്കൽ കൂടി തെ
ളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുത്വ എന്ന
പേരിൽ സംഘപരിവാർ പ്രചരി
പ്പിക്കുന്ന വെറുപ്പിന്റെ വിഭജനസി
ദ്ധാന്തത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ
ശരിയായ
പാരമ്പര്യവുമായി
യാത�ൊരു ബന്ധവുമില്ല. കാലക്ര
മേണ മതാചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി

ഗ�ോസംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ചെറുകിട കശാ
പ്പുശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടി കാലിക്കടത്ത് കർശന
മായി നിര�ോധിച്ച് ഈ മേഖലയില്പ്രധാനമായും
പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന മുസ്ലീങ്ങളെയും പിന്നാക്കവി
ഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവരെയും സാമ്പത്തികമായും സാ
മൂഹികമായും തകര്ക്കാന് ശ്രമിക്കുമ്പോള്ത്തന്നെ,
ബീഫ് കയറ്റുമതി അടക്കമുള്ള ഫുഡ് പ്രോസസി
ങ്ങ് മേഖലയിൽ വൻത�ോതിൽ നിക്ഷേപം നില
നിര്ത്തിയിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് യു.പി. ഗ�ോ
സംരക്ഷണവും വർഗ്ഗീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പാ
വപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് വ�ോട്ടുതട്ടാനുള്ള
നാട്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
നിർമ്മാണം, ഗംഗ പുനരുജ്ജീവനം,
ഇപ്പോൾ അയ�ോദ്ധ്യയിലെ വൻ
കിട രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ പദ്ധ
തി ഇത�ൊക്കെയാണ് യ�ോഗി സർ
ക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളായി അവതരി
പ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹൈന്ദവ താൽ
പര്യാർത്ഥമുള്ള പദ്ധതികളെന്ന
പ്രതിഛായയുള്ള ഇത്തരം പദ്ധതി
കൾ നിർമ്മാണരംഗത്തെ സ്വകാ
ര്യഭീമന്മാർക്കു വേണ്ടിയുള്ളവയാ
ണ്. ഇവയിലൂടെ, ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്ര
രായ, ക�ോടിക്കണക്കായ യുപിയി
ലെ സാധാരണക്കാർക്ക് എന്തു
പ്രയ�ോജനം കിട്ടിയെന്നതാണ്
അടിസ്ഥാന ച�ോദ്യം. ദാരിദ്ര്യം
യുപിയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുകയാണ്.
ആഗ്രയിൽ നിന്ന് പട്ടിണി മരണ
ങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യ
ത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
ത�ൊഴിൽ യാചിച്ചു കുടിയേറിയിട്ടു
ള്ളതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നാലു
ക�ോടി പേരെങ്കിലും ഉത്തർപ്രദേ
ശിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള യാഥാർ
ത്ഥ്യം ഇവിടെ നാം ഓർക്കണം.
ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ
വക്താക്കളെന്ന പേരിലുള്ള ഇവരു
ടെ അവകാശവാദത്തിന്റെ കാപ

ത്തീർന്ന ഏറ്റവും പിന്തിരിപ്പൻ
വശങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ആളു
കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും, അവരെ
സങ്കുചിത മതവികാരം ഇളക്കിവി
ട്ട് തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ശത്രുക്കൾ
ക്കെതിരേ വെറിയ�ോടെ സംഘടി
ക്കുവാനും തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഫാ
സിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. മതവും
ഈശ്വരവിശ്വാസവും ഈ വർഗ്ഗീ
യവാദികളുടെ കൈയ്യിൽ തരം
പ�ോലെ ഉപയ�ോഗിക്കുവാനുള്ള
ആയുധങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു. അതി
നപ്പുറം ഒരു കൂറും അവർക്ക് മത
ത്തോട�ോ, വിശ്വാസികള�ോട�ോ ഇല്ല.

അക്രമിസംഘമായി മാറിയ
യുപി പ�ൊലീസ്

ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ
പ�ൊലീസ് സേനകളില�ൊന്നാണ്
യുപി പ�ൊലീസ്. എങ്കിലും കുറ്റകൃ
ത്യങ്ങളുടെയും നിയമരാഹിത്യത്തി
ന്റെയും കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ
ഏറ്റവും മ�ോശം അവസ്ഥയുള്ള സം
സ്ഥാനങ്ങളില�ൊന്നാണ് ഉത്തർ
പ്രദേശ്. ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശ
കാലത്തു തന്നെ ജാതീയമായും
വർഗ്ഗീയമായും ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ട

മർദ്ദന ഉപകരണമായിട്ടാണ് യുപി
പ�ൊലീസിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത
ത്.
കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും വർഗ്ഗീയസം
ഘർഷങ്ങളിലും തികച്ചും പക്ഷപാ
തപരമായ നിലപാട് പലപ്പോഴും
അവർ കൈക്കൊള്ളുന്നു. യുപി പ�ോ
ലീസിന്റെ സായുധസേന വിഭാഗ
മായ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആംഡ്
ക�ോൺസ്റ്റാബുലറി എന്ന പിഎസി
യുടെ ചരിത്രം തന്നെ ന�ോക്കാം.
1937-ൽ പ്രാദേശിക ജന്മിമാരുടെ
കൂടി സഹായത്തോടെയാണ് ബ്രി
ട്ടീഷുകാർ അന്നത്തെ പ്രൊവിൻ
ഷ്യൽ ആംഡ് ക�ോൺസ്റ്റാബുലറി
ക്കു രൂപം ക�ൊടുത്തത്. പ്രധാനമാ
യും ഭൂമിഹാർ, രജപുത്രർ തുടങ്ങിയ
ഉയർന്ന ജാതികളിൽ നിന്നുമായി
രുന്നു ഇതിൽ ആളെ ചേർത്തത്.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം, ഈ സായു
ധസേന യുപി പ�ൊലീസിന്റെ ഭാ
ഗമായി. പക്ഷേ പിഎസി കണി
കപ�ോലും ജനാധിപത്യവൽക്കരി
ക്കപ്പെട്ടില്ല. ജനാധിപത്യഭാരത
ത്തിലും നിരവധി മനുഷ്യാവകാശ
ലംഘനങ്ങളാണ് പിഎസിയിൽ
ആര�ോപിതമായിട്ടുള്ളത്. 1978-ലെ
അലിഗഢ് കലാപം, 1980-ൽ 150
പേരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത മ�ൊറാ
ദാബാദ് സംഭവം, 1982-ൽ മീററ്റിൽ
വർഗ്ഗീയ സംഘർഷം ഇളക്കിവിട്ട
ത്, ഹാഷിംപുരയിൽ 40 പേരെ
കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത സംഭവം, 2001ൽ കാൺപൂരിൽ ചന്തകളിൽ നിന്നു
ക�ൊള്ളയടിച്ചത് - തുടങ്ങിയവയി
ലെല്ലാം ഈ സേനയുടെ പങ്ക് ച�ോ
ദ്യംചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സമൂഹത്തി
ലെ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളെ
ലക്ഷ്യംവെച്ച് അക്രമം നടത്തുക,
നിയമസംവിധാനത്തെ കാറ്റിൽ
പറത്തി പ്രവർത്തിക്കുക, തുടങ്ങി
മനുഷ്യജീവനു പ�ോലും പുല്ലുവില
കൽപ്പിക്കാതെപ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ
യുപി പ�ൊലീസിനുള്ള കുപ്രസിദ്ധി
ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനാണ് പിഎസിയുടെ
ഉദാഹരണം വ്യക്തമാക്കിയത്.
അക്രമിസംഘമായി മാറിയ
ഈ പ�ൊലീസ് സംവിധാനത്തെ
യ�ോഗി ആദിത്യനാഥ് അധികാര
മേറ്റത�ോടെ ആയുധമണിയിച്ച് കയ
റൂരി വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. വളരെ
പ്രാകൃതമായ ധാരണകൾ മാത്രമാ
ണ് ക്രമസമാധാനപാലനത്തെ കു
റിച്ച് തനിക്കുള്ളതെന്ന് വിളിച്ചു
പറയുന്നതായിരുന്നു യ�ോഗിയുടെ
നാളിതുവരെയുള്ള വാക്കും പ്രവൃത്തി
യും. ജനാധിപത്യബ�ോധമ�ോ, നി
യമ-നീതി നിർവ്വഹണമ�ോ അദ്ദേ
ഹത്തിന് അപരിചിതമായിരുന്നു.
ആദ്യനടപടികളില�ൊന്ന് ആന്റി
-റ�ോമിയ�ോ സ്ക്വാഡുകളായിരു
ന്നു. സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ
കൈകാര്യംചെയ്യാൻഎന്നപേരിൽ
രൂപീകരിച്ച ഈ സംവിധാനം ഫല
ത്തിൽ തരംതാഴ്ന്ന സദാചാര
പ�ൊലീസ് ആയി മാറി. സ്ത്രീപുരുഷ
ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഘപരി
വാർ-ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ അങ്ങേ
(ശേഷം 4-ാം പേജില്)
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shdp-¸nsâbpw hn-tZz-j¯
- n-sâbpw cm-{ão-b¯
- n-s\-Xn-sc, DbÀ-¶ P-\m-[n]-Xy
{]-_p-²X
- b
- p-sS DÄ-¡c- p-¯pÅ P-\Io-b {]-t£m`-Ww ]-Sp-¯p-bÀ-¯pI
(3-ാം പേജില് നിന്ന്)

യറ്റം ഇടുങ്ങിയ, സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ
വീക്ഷണം ഇതിൽ പ്രകടമാണ്.
മറുവശത്ത് ബിജെപിക്കാര�ോ, വരേ
ണ്യവിഭാഗക്കാര�ോ ആയ കുറ്റവാ
ളികൾക്ക് ശിക്ഷാഭീതിയ�ൊഴിവാ
യതിനാൽ സ്ത്രീകള�ോട് എത്ര നീ
ചമായ അക്രമവുമാകാമെന്ന തര
ത്തിലായി കാര്യങ്ങൾ.
ക്രിമിനലുകൾ ഒന്നുകിൽ യുപി
വിട്ടു പ�ോകാൻ നിർബന്ധിതരാകും
അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ
വധിക്കും എന്നാണ് ഈ മുഖ്യമ
ന്ത്രി 2017 നവംബറിൽ പരസ്യമാ
യി പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഈ ആശീർവാദം പ�ൊലീസിനു
എന്തുമാകാമെന്ന സ്ഥിതി സൃഷ്ടി
ച്ചു. ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യ 16 മാസ
ങ്ങൾക്കിടയിൽ 3000-ഓളം ഏറ്റു
മുട്ടലുകളിലായി 78 പേരെങ്കിലും
മരിച്ചു എന്നതാണ് പുറത്തു വന്നി
ട്ടുള്ള കണക്ക്. ത�ോക്കുപയ�ോഗി
ക്കാൻ പ�ൊലീസിനു അത്യാവേശ
മാണ്. 2018-ൽ ആപ്പിൾ കമ്പനി
യിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ, കൈ
കാണിച്ചപ്പോൾ വാഹനം നിർത്തി
യില്ല എന്ന പേരിൽ ഒരു പ�ൊലീ
സുകാരൻ വെടിവെച്ചു ക�ൊന്നത്
ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. അടുത്തി
ടെയാണ് വികാസ് ദുബെ എന്ന
മഫിയാതലവനെയുംകൂട്ടാളികളേയും
അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും, നിയമത്തിനു
വിട്ടുക�ൊടുക്കാതെ പ�ൊലീസ് ഏറ്റു
മുട്ടൽ ക�ൊലയിലൂടെ അവരെ ഇല്ലാ
താക്കിയത്, ഭരണവർഗ്ഗത്തിന്
ഏറെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്ന ഈ
പ്രതികൾ വായ തുറക്കാതിരിക്കാ
നായിരുന്നു എന്ന് ആര�ോപണം
ഉയർന്നിരുന്നു. യുപി പ�ൊലീസും
ക്രിമിനലുകളും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത
ബന്ധത്തെ പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യ
മങ്ങളും നിരീക്ഷകരും പലവുരു
തെളിവുകൾ സഹിതം വ്യക്തമാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ ക�ൊ
ലകളെ സാധൂകരിച്ച് ആവശ്യാനു
സരണം ഫ�ോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട്
തയ്യാറാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന സംവി
ധാനവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. വധിച്ചവ
രുടെ മൃതദേഹം പലപ്പോഴും കുടും
ബത്തിനു
വിട്ടുക�ൊടുക്കാതെ
പ�ൊലീസ് തന്നെ കത്തിച്ചുകളയും
എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇതേ സം
വിധാനം തന്നെയാണ് ഹത്രാസി
ലെ പെൺകുട്ടിയുടെ കേസിലും
പ�ൊലീസ് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.
ക്രമസമാധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താ
നെന്ന പേരിൽ യ�ോഗി സർക്കാർ
പ�ൊലീസിലേക്ക് വൻത�ോതിൽ
നിയമനം നടത്തുകയും പ�ൊലീസി
നെ ആധുനികവൽക്കരിക്കാനുള്ള
നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും
ചെയ്തു. പുതിയ നിയമനത്തിലൂടെ
യ�ോഗിയുടെഅനുയായികളും,സവർ
ണ്ണവിഭാഗങ്ങളുമാണ് കൂടുതലായി
പ�ൊലീസിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന
വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. പൗരനെ
സമ്പൂർണ്ണ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാ
നും, അവനെ അടിച്ചമർത്താനും,
കൂടുതൽ ആയുധങ്ങളും സാങ്കേതി

കവിദ്യയും ആൾബലവും നൽകി
പ�ൊലീസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക
യാണ് ആധുനികവൽക്കരണത്തി
ലൂടെ യുപി. സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്
(മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതേ
മാതൃകയിൽത്തന്നെയാണ് മുന്നേ
റുന്നത്). ഇതിന് രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങ
ളാണുള്ളത്. മുതലാളിത്തം സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽ
അസംതൃപ്തരായ ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോ
ഭത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം തേടുമെന്ന് എല്ലാ

ടയ്ക്കാൻ ഒരു നിയമത്തിന്റെ പിൻ
ബലവും അവർക്കു വേണ്ടിവന്നില്ല.
പ�ൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചു എന്ന കുറ്റം
ചാർത്തപ്പെട്ട, പൗരത്വ നിയമത്തി
നെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ
പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖരുടെ ചിത്രങ്ങൾ
കൂറ്റൻഹ�ോർഡിംഗുകളിലൂടെലക്ന�ോ
നഗരത്തിൽപ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുത്
ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഹൈ
ക്കോടതി കർശന നിർദ്ദേശം നൽ
കിയിട്ടും അതിനു തരിമ്പും വില

സാമൂഹ്യ -സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, മാധ്യമ
പ്രവർത്തകർ, എഴുത്തുകാർ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്ത
കർ തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെയെതിരെ എണ്ണമറ്റ
വ്യാജകേസ്സുകളാണ് യുപി പ�ോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെ
യ്തിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകൾക്കെതിരെ
നിലപാടെടുക്കുന്നവരെ, സത്യം പറയുന്നവരെ തി
കഞ്ഞ ഫാസിസ്റ്റ് ശൈലിയിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ
യ�ോഗി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും കൃ
ത്യമായ ഉദാഹരണമാണ് ഡ�ോക്ടർ കഫീൽഖാ
നെതിരെ കൈക്കൊണ്ട നടപടികള്.
മുതലാളിത്ത സർക്കാരുകളും തി
രിച്ചറിയുന്നു. അതിനാൽ ഏതുവി
ധേനയും ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ന്യാ
യമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തടയാനും
അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി അടിച്ചമർ
ത്താനും പ�ൊലീസിന്റെ കരുത്തു
വർദ്ധിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ. രണ്ടാമ
ത്തെ ലക്ഷ്യം ആധുനികവൽക്കര
ണം തുറന്നുതരുന്ന വമ്പിച്ച കമ്പോ
ളസാധ്യതയാണ്. പക്ഷേ, എത്ര
ആധുനികവൽക്കരിച്ചിട്ടും ക്രമസ
മാധാനനില മെച്ചപ്പെടുകയ�ോ, കു
റ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയുകയ�ോ ചെയ്യു
ന്നില്ല. കാരണം, പ�ൊലീസിന്റെ
ലക്ഷ്യം അതല്ലല്ലോ.

യുപിയിൽ ജനാധിപത്യം
കശാപ്പു ചെയ്യപ്പെടുന്നു

ജനാധിപത്യത്തിനും നിയമ
വാഴ്ചക്കും യുപിയിലെ ബിജെപി
സർക്കാർ പുല്ലുവിലപ�ോലും കൽ
പ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്നര
വർഷത്തെ ഭരണം തെളിയിച്ചുക
ഴിഞ്ഞു. ഭരണഘടനയെയും ജൂഡി
ഷ്യൽ സംവിധാനങ്ങളെയും മാധ്യ
മവിമർശനങ്ങളെയും പരമപുഛ
ത്തോടെയാണ് യ�ോഗി ഭരണം
കാണുന്നത്. യു.പി സർക്കാർ കു
ടിപ്പകയ�ോടെ കാണുന്ന ഡ�ോ.
കഫീൽ ഖാനെ രണ്ടാമതും തുറുങ്കി
ലടച്ചത് കരുതൽ തടങ്കൽ വകുപ്പ്
ചാർത്തിയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിനും
രണ്ടു മാസം മുമ്പു നടന്ന ഒരു പ്ര
സംഗത്തിന്റെ പേരിൽ എങ്ങിനെ
യാണ് കരുതൽ തടവ് സാധ്യമാ
കുന്നതെന്ന് ക�ോടതി ച�ോദ്യമുയർ
ത്തിയപ്പോൾ ഒരു മറുപടിയും നൽ
കാൻ സർക്കാരിനായില്ല. സാധാ
രണ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ എങ്ങി
നെയാണ് ഇപ്രകാരം നഗ്നമായി
ലംഘിക്കുന്നതെന്ന്നിയമരംഗത്തെ
പ്രമുഖരെല്ലാം ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു.
ഒരു ഡ�ോക്ടറെ - അതും ക�ോവിഡ്
കാലത്ത്- 200 ദിവസം ജയിലില

കൽപ്പിക്കാൻ യു.പി സർക്കാർ കൂ
ട്ടാക്കിയില്ല. തങ്ങൾ സുപ്രീം ക�ോ
ടതിയിൽ അപ്പീൽ പ�ോവുകയാ
ണെന്ന ന്യായം ഉന്നയിച്ച് , സാമൂ
ഹ്യവ്യക്തിത്വങ്ങളെ ക�ൊടുംകുറ്റവാ
ളികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത
ബ�ോർഡുകൾസർക്കാർനഗരത്തിൽ
നിലനിർത്തി. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചവ
ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം.
പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരേ സമാ
ധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച അലി
ഗഢ് സർവ്വകലാശാലയിലെ വി
ദ്യാർത്ഥികളെ കാമ്പസിൽ കടന്നു
കയറി അതിക്രൂരമായി പ�ൊലീസ്
നേരിട്ടു. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെ
ടുത്ത ആയിരക്കണക്കിനു പേർ
അറസ്റ്റിലായി. 19 പേർ ക�ൊല്ലപ്പെ
ട്ടു എന്നത് ഔദ്യോഗികഭാഷ്യം.
നഷ്ടം ഈടാക്കാനെന്ന പേരിൽ
പൗരപ്രമുഖരുടെ സ്വത്ത് ജപ്തി ചെ
യ്യുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ കൈ
ക്കൊണ്ടു. ഹത്രാസിൽ ക�ൊലചെ
യ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്ക
ളെ കാണാൻ അവിടേക്കു പുറപ്പെ
ട്ട പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ പ�ോലെയ�ൊ
രു നേതാവിനെ പ�ോലും യുപി
പ�ോലീസ് ശാരീരികമായി കയ്യേ
റ്റം ചെയ്തതാണ് ഏറ്റവുമ�ൊടുവില
ത്തെ സംഭവം. സാമൂഹ്യ-സാം
സ്കാരിക വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, മാധ്യമ
പ്രവർത്തകർ, എഴുത്തുകാർ, സാ
മൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ
ക്കെതിരെ എണ്ണമറ്റ വ്യാജകേസ്സു
കളാണ് യുപി പ�ോലീസ് രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധി
ക്കുന്നവര�ോട് സർക്കാർ ബദ്ലാ
അഥവാ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നാ
ണ് ജനാധിപത്യബ�ോധം ത�ൊട്ടു
തീണ്ടാത്ത ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യ
മായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്.
ഇതാണ് ജനാധിപത്യ നിയമവാ
ഴ്ചയ�ോടുള്ള യ�ോഗി സർക്കാരിന്റെ
നിലപാട്.
സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകൾക്കെതി

രെ നിലപാടെടുക്കുന്നവരെ, സത്യം
പറയുന്നവരെ തികഞ്ഞ ഫാസിസ്റ്റ്
ശൈലിയിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ
യ�ോഗിസർക്കാർശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ
ഏറ്റവും കൃത്യമായ ഉദാഹരണമാ
ണ് ഡ�ോക്ടർ കഫീൽഖാൻ. യ�ോ
ഗിയുടെ സ്വന്തം ഗ�ോരഖ്പൂരിലെ
സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ശി
ശുര�ോഗവിദഗ്ദനായിരുന്ന ഡ�ോ.
ഖാൻ. അവിടെ 2017 ആഗസ്റ്റിൽ,
70 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചത് സർക്കാ
രിന്റെ ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥ കാ
രണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യ
മായി പറഞ്ഞു. തക്കസമയത്ത്
ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കയിരുന്നെ
ങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മരണമ�ൊഴിവാ
ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്ന നി
ലപാടെടുത്തുവെന്ന ഒറ്റക്കാരണ
ത്താൽ അദ്ദേഹം നിരന്തരം വേട്ട
യാടപ്പെട്ടു. തുറുങ്കിലടയ്ക്കപ്പെട്ടു. അന്നു
മുതൽ അദ്ദേഹം ഭരണകൂടത്തിന്റെ
കണ്ണിലെ കരടാണ്. പിന്നീട് പൗ
രത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രസം
ഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ദേശീയ സു
രക്ഷാ നിയമമനുസരിച്ച് സർക്കാർ
ഡ�ോ. ഖാനെ വീണ്ടും 200 ദിവസ
ത്തിലധികം ജയിലിലടച്ചു. വൈ
രാഗ്യബുദ്ധിയ�ോടെയുള്ള ഈ സർ
ക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേർ
സാക്ഷ്യമാണ് ഡ�ോ. കഫീൽഖാൻ.

യു.പി.യിലെ സാമൂഹ്യ
തകർച്ചെയ്ക്കതിരെ ജനാധിപ
ത്യപ്രബുദ്ധത ഉയരട്ടെ

നാളിതുവരെ സംസ്ഥാനം ഭരി
ച്ച, ക�ോൺഗ്രസ് അടക്കം എല്ലാ
നിറങ്ങളിലുമുള്ള രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിക
ളുടേയും സർക്കാരുകൾക്കും, യുപി
യുടെ ദയനീയമായ പിന്നാക്കാവ
സ്ഥയിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.
താത്കാലിക തെരഞ്ഞെടുപ്പു നേ
ട്ടങ്ങൾക്കായി എല്ലാക്കാലത്തും
ഇവരെല്ലാം വർഗ്ഗീയതയും ജാതീ
യതയും അകമഴിഞ്ഞ് പ്രോത്സാ
ഹിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജന
സംഖ്യയുള്ള ഈ സംസ്ഥാനത്തി
ന്റെ സാമൂഹികവും, സാമ്പത്തിക
വും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്നാ
ക്കാവസ്ഥപരിഹരിക്കാൻആത്മാർ
ത്ഥമായ ഒരു നടപടിയും ഇവരാരും
കൈക്കൊണ്ടില്ല. എന്നാൽ യ�ോഗി
ആദിത്യനാഥ് എന്നു വിളിക്കപ്പെ
ടുന്ന അജയ്മ�ോഹൻ ബിഷ്ട് 2017
മാർച്ചിൽ യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയായി
അധികാരമേറ്റത�ോടെ യുപിയിൽ
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിഗ
തികൾ തീർത്തും വഷളാവുകയാ
ണുണ്ടായത്. ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണി
യും ര�ോഗപീഡകളും വർദ്ധിക്കുന്നു
വെന്നതിന�ോട�ൊപ്പം ചരിത്രത്തി
ലുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത സാമൂഹ്യത്തകർ
ച്ചയാണ് യുപി എന്ന സംസ്ഥാനം
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. പേപിടിച്ച
വർഗ്ഗീയവാദികളും സവർണ്ണ പ്ര
മാണിമാരും ജാതിരാഷ്ട്രീയക്കാരും
സാമൂഹ്യരംഗം അടക്കിവാഴുന്നു.
മാഫിയാസംഘങ്ങളും ക്രിമിനൽ
ക്കൂട്ടങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പിൻബലത്തോ
ടെക�ൊലപാതകങ്ങൾക്കുംബലാൽ

സംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തരം സാ
മൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും
ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു. നിയമരാഹി
ത്യത്തിനു സർക്കാർതന്നെ നേതൃ
ത്വം നൽകുന്നു. നന്മയുടെയും സത്യ
ത്തിന്റെയും ചെറുതിരികൾ ഊതി
ക്കെടുത്തപ്പെടുന്നു. എത്രമേൽ ഭയാ
നകമായ ഒരു സാമൂഹ്യസാഹചര്യ
മാണ് ബിജെപിയുടെ ഭരണം സൃ
ഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് അള
ക്കാൻ പ�ോലുമാവില്ല.
നമ്മുടെചരിത്രത്തിൽഈഗംഗ
-യമുന സമതലഭൂവിന്റെ പ്രാധാന്യം
വളരെ വലുതാണ്. കാശിയും ആഗ്ര
യും താജ്മഹലുമടക്കം ഇന്നും ല�ോ
കത്തെആകർഷിക്കുന്നസാംസ്കാ
രിക പൈതൃകങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര
യ�ോ ശിരസ്സുയർത്തി നിൽക്കുന്നു.
1857-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ
ഉയർന്ന ആദ്യസംഘടിത പ�ോരാ
ട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം മീററ്റിലായിരു
ന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെ അന
നുരഞ്ജനധാരയുടെ വീറുറ്റ പ�ോരാ
ട്ടങ്ങൾ പലതും നടന്നത് ഈ മണ്ണി
ലായിരുന്നു. ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്,
രാംപ്രസാദ് ബിസ്മിൽ, അഷ്ഫഖുള്ള
ഖാൻ തുടങ്ങിയ പ�ോരാളികളുടെ
ജന്മനാട്. ബനാറസ് സർവകലാ
ശാലയും അലിഗഢും പ�ോലെയുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെയാണ്. ദാ
രിദ്ര്യവുംപിന്നാക്കാവസ്ഥയുംഉണ്ടാ
യിട്ടും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടിയ
ന്തിരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരേശക്തമായ
മറുപടി നൽകാനുള്ള രാഷ്ട്രീയബ�ോ
ധം ഒരുകാലത്ത് യുപിയിലെ ജന
ങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. യുപി
നേരിടുന്ന ഇന്നത്തെ അതിപരിതാ
പകരമായ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റാൻ
ജനങ്ങൾഉണർന്നെഴുൽക്കുകതന്നെ
ചെയ്യും.
യു.പിയിലെ വൈദ്യുതി മേഖ
ലയുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തി
നെതിരെ 15 ലക്ഷം ത�ൊളിലാളി
കൾ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ
മുമ്പിൽ യ�ോഗി സർക്കാർ മുട്ടുകു
ത്തിയത് ഒരു സന്ദേശമാണ്. രാ
ജ്യത്തിന്റെ ത�ൊഴിൽശക്തിയുടെ
ഏറ്റവും ഗണ്യമായ വിഭാഗമാണ്
ഈ സംസ്ഥാനത്തെ അങ്ങേയറ്റം
ദരിദ്രരായ കർഷകരും കർഷക
ത്തൊഴിലാളികളുംകൂലിപ്പണിക്കാരും,
ഒപ്പം ത�ൊഴിൽരഹിതരായ യുവജ
നങ്ങളും. ഈ വമ്പിച്ച ത�ൊഴിൽശ
ക്തി, സാമൂഹികവും സാംസ്ക്കാ
രികവും ജനാധിപത്യപരവും വി
ദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പുര�ോഗതി
കൈവരിച്ച് വർഗ്ഗബ�ോധം നേടി
യാൽ, പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ചൂഷ
കവർഗ്ഗത്തിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാകി
ല്ല. ഇത് അറിയാവുന്ന മുതലാളിവർ
ഗ്ഗവും അവരുടെ ആജ്ഞാനുവർ
ത്തികളായ ഭരണകൂടവും, ഈ ജന
തയെഎന്നുംഭിന്നിപ്പിച്ചുനിർത്താൻ,
പരസ്പരം പ�ോരടിപ്പിച്ച് നിർത്താ
നും, അതുവഴി വർഗ്ഗബ�ോധവും വർ
ഗ്ഗപരമായ ഐക്യവും അവരിൽ
നിന്നും അകലെയാക്കാനും ശ്രമി
ക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്കു നേർവ
(ശേഷം 5-ാം പേജില്)
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തുപക്ഷീയതയുമില്ല ജനാധിപത്യ
വുമില്ല എന്നതാണ് സ്ഥിതി. മുത
ലാളിവർഗ്ഗ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ബദ
ലായി ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ
രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇടതുപക്ഷം ഉയർ
ത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത്. കേന്ദ്രം ഭരി
ക്കുന്നത് ബിജെപി ആയാലും
ക�ോൺഗ്രസ് ആയാലും അതേ
നയങ്ങൾ കൗശലപൂർവ്വം പിന്തു
ടരുക എന്നതാണ് എൽഡിഎഫ്
സർക്കാരുകൾ കേരളത്തിൽ അനു
വർത്തിക്കുന്ന രീതി. പ�ൊതുമേഖ
ലയുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം വി
ദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വാണിജ്യവൽ
ക്കരണം ചാർജ് നികുതി വർദ്ധ
നവുകൾ തുടങ്ങിയവയില�ൊക്കെ
ഇത് പ്രകടമാണ്. സർക്കാർ ഉദ്യേ
ാഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളം ആറുമാസം
കൂടി ഏകപക്ഷീയമായി പിടിച്ചെ
ടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ
സമീപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിലാണ്. ആര�ോഗ്യമേഖലയെ
പ്പോലും ഇതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കു
ന്നില്ല. 868 ജൂണിയർ ഡ�ോക്ടർ
മാരിൽ 382 പേർക്ക് മൂന്നുമാസ
മായി ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല. ഇവരു
ടെപ�ോലും ശമ്പളം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു.
ത�ൊഴിലെടുക്കുന്ന ജനവിഭാ
ഗങ്ങള�ോടുള്ള സമീപനത്തിൽ തി
കഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷേതര നിലപാ
ടിലേയ്ക്കും എൽഡിഎഫ് ഭരണം
എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ത�ോട്ടം
ത�ൊഴിലാളികളുടെ യാതനകൾ
ഇവരുടെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കാത്തത്
അതുക�ൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് നൽ
കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുക
ളായിട്ടും പാലിക്കപ്പെടാതെ അവ
ശേഷിക്കുന്നു. മുതലാളിമാരുടെ
ക�ൊടിയ ചൂഷണത്തിന് പര�ോ
ക്ഷമായി ഒത്താശ ചെയ്യുന്നു. ഇട
തുലേബലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയനു
യുപിയിൽ യ�ോഗിയുടെ കാട്ടാള ഭരണം
(4-ാം പേജില് നിന്ന്)

ഴി കാട്ടാൻ പര്യാപ്തമായ, ഉയർന്ന
ജനാധിപത്യ പ്രബുദ്ധതയുടെ ഉൾ
ക്കരുത്തുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭം പടു
ത്തുയർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ യു
പിയുടെ ഈ ദുർഗ്ഗതിക്കു മാറ്റമുണ്ടാ
ക്കാൻ കഴിയൂ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ
രാഷ്ട്രീയനേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള തരം
താണ ഏർപ്പാടല്ല അത്. അതി
നുമപ്പുറത്തേയ്ക്ക് ജനങ്ങളെ നയി
ക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ജനാധിപത്യ
മുന്നേറ്റമാണ് വേണ്ടത്.
വീണ്ടും ആവർത്തിക്കട്ടെ, തി
കഞ്ഞ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയും
വർഗ്ഗീയതയും മുഖമുദ്രയാക്കിയ
യ�ോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരി
നു കീഴിൽ ഹത്രാസ് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട
സംഭവമാകുന്നില്ല. ഈ ക്രൂരപീഡ
നത്തെ ദുരഭിമാനക്കൊലയാക്കി
ചിത്രീകരിച്ച് പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാ
നുള്ള ജാതിക്കോമരങ്ങളുടെ ഉറ
ഞ്ഞുതുള്ളൽ വിജയിച്ചേക്കാം. ദളി
തരേയും പിന്നാക്കക്കാരെയുമ�ൊ
ക്കെ, തങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിലിട്ടു

കൾബഹിഷ്ക്കരിച്ച്മുന്നോട്ടുവരാൻ
ആയിരക്കണക്കിന് ത�ൊഴിലാളി
കളെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നത്
ഈ സാഹചര്യമാണ്. അടിമപ്പ
ണിയുടെയുംപ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെയും
പിന്നാക്കാവസ്ഥയുടെയും ദുരിത
ങ്ങൾപേറി ജീവിതം തള്ളിനീക്കു
ന്നത് അനേകായിരങ്ങളാണ്.
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം സമര
രാഷ്ട്രീയമാണ്. നിലനിൽക്കുന്ന
വ്യവസ്ഥിതിയെ അടിസ്ഥാനപ
രമായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ
അത�ൊന്നുമാത്രമേ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ
എന്നതുക�ൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം
സമരപാത തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
ചൂഷണരഹിതമായ�ൊരു സമൂഹ
ത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലേയ്ക്കുള്ള ചുവടു
വയ്പുകളാണ് ഈ സമരങ്ങൾ.
1967ലും 69ലും ബംഗാളിൽ
സിപിഐ, സിപിഐ(എം) പാർ
ട്ടികള�ോട�ൊപ്പം ഭരണം നടത്തിയ
എസ്.യു.സി.ഐ ന്യായമായ ത�ൊ
ഴിലാളി സമരങ്ങളിൽ പ�ോലീസ്
ഇടപെടരുത് എന്ന നയം മുന്നോ
ട്ടുവച്ചതും നടപ്പിലാക്കിയതും ഈ
കാഴ്ചപ്പാടിലാണ്. എന്നാൽ മുത
ലാളിമാരുടെ ആശീർവാദത്തോ
ടെ അധികാരം നിലനിർത്താൻ
ഈ നിലപാട് സഹായകരമല്ലെ
ന്നുകണ്ട സിപിഐ, സിപിഐ
(എം) പാർട്ടികൾ എസ്.യു.സി.
ഐയുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം അവ
സാനിപ്പിക്കുകയും മുതലാളിത്താ
നുകൂലമായ പാതയിലൂടെ മുന്നോ
ട്ടുപ�ോകുകയും ചെയ്തു. ഈ പാർട്ടി
കളുടെ സമരവിരുദ്ധ നിലപാട്
പിന്നീട് നാൾക്കുനാൾ ശക്തിപ്പെ
ടുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സമരം
ചെയ്യുന്നവരെ ക്രൂരമായി അടിച്ച
മർത്തുന്ന നിലപാടാണ് എൽഡി
എഫ് സർക്കാരിനുള്ളത്. സമര

ങ്ങളെ മാത്രമല്ല, എതിർപ്പിന്റെ
നാമ്പുകളെപ്പോലും മുളയിലെ നുള്ളി
അധികാരക്കസേരകൾ സുരക്ഷി
തമാക്കുന്ന തരത്തിലേയ്ക്ക് ഭരണം
മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ക�ോഴിക്കോട്,
രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ മാവ�ോ വാ
ദികളെന്ന് മുദ്രകുത്തി 9 മാസം
ജയിലിലടച്ചത് ഒരു ജനാധിപത്യ
സർക്കാരിനുപ�ോലും ഭൂഷണമല്ല
എന്നിരിക്കെ ഇടതെന്നവകാശ
പ്പെടുന്ന സർക്കാരാകുമ്പോൾ അത്
അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധമാകു
ന്നു. മാവ�ോയിസ്റ്റുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ
നിലപാടുകള�ോട് വിയ�ോജിക്കു
മ്പോൾത്തന്നെ ഒരാൾക്ക് മാവ�ോ
യിസ്റ്റ് സംഘടനകളുടെ രാഷ്ട്രീയ
ത്തോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്താനു
ള്ള അനിഷേധ്യമായ അവകാശം

ചവിട്ടിമെതിക്കാൻ പരിശീലിപ്പി
ക്കപ്പെട്ട ഈ ഭ്രാന്തിൽ, ഇനിയും
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തി
ക്കപ്പെടാം. ഉന്നതരായ പ്രതികളെ
രക്ഷിക്കാനും ഇരയെ തേജ�ോവധം
ചെയ്യാനും ജനാധിപത്യമ�ോ മനു
ഷ്യത്വമ�ോ ത�ൊട്ടുതീണ്ടിയിട്ടില്ലാ
ത്തസംഘപരിവാരപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
അതിന്റെ സർക്കാരും, അതിന്റെ
മൂശയിൽവാർത്തെടുത്തപ�ൊലീസും
മത്സരിക്കും. അതിനാൽ രാജ്യമ�ൊ
ട്ടാകെ നടപ്പാക്കുന്ന ഭരണപരമായ
ഫാസിസ്റ്റ് നടപടികളുടെ അടുത്ത
ഘട്ടമായ യുപി മ�ോഡലിനെ പരാ
ജപ്പെടുത്തേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ
നിലനിൽപ്പിനു തന്നെ ആവശ്യമാ
ണ്. ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീ
തമായി, അധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുന്ന
എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി, ശരിയായ
വർഗ്ഗബ�ോധത്തോടെ ഉണർന്നെ
ണീക്കണം. ഇവിടെ ഹത്രാസ് ഒരു
പ്രതീകമാകട്ടെ, ജനാധിപത്യ മൂ
ല്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും തുല്യത
യും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ�ോരാട്ടത്തി
ന്റെ പ്രതീകം.
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ല�ോകമെമ്പാടും മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥ തകർച്ചയെ നേരിടുക
യാണ്. മുതലാളിത്ത ഉൽപ്പാദന
വിതരണ സമ്പ്രദായത്തിന് സമൂ
ഹത്തെ ഒരിഞ്ചുപ�ോലും മുന്നോട്ടു
നയിക്കാനാവില്ല എന്ന ചരിത്ര
യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ തകർച്ച
വെളിവാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഉയർ
ന്ന സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദന വ്യ
വസ്ഥയിലേയ്ക്ക് സമൂഹം പരിവർ
ത്തനം ചെയ്യുക എന്നതുമാത്രമേ
ഈ തകർച്ചയ്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാ
രമായുള്ളൂ. ഈ പരിവർത്തനത്തി
ന്റെ ആവശ്യകതയും ഔന്നത്യവും
അദ്ധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ജനവി
ഭാഗങ്ങളെയാകെ ബ�ോധ്യപ്പെടു
ത്തുകയും അവരെ ആ മഹത്തായ
ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി സമരവേദി

മുതലാളിവർഗ്ഗ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ബദലായി ത�ൊ
ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇടതുപക്ഷം
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത്. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത്
ബിജെപി ആയാലും ക�ോൺഗ്രസ് ആയാലും
അതേനയങ്ങൾ കൗശലപൂർവ്വം പിന്തുടരുക
എന്നതാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരുകൾ കേ
രളത്തിൽ അനുവർത്തിക്കുന്ന രീതി. പ�ൊതുമേ
ഖലയുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന്റെ വാണിജ്യവൽക്കരണം ചാർജ് നികുതി
വർദ്ധനവുകൾ തുടങ്ങിയവയില�ൊക്കെ ഇത്
പ്രകടമാണ്.
ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥ അംഗീക
രിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തുത മറക്കാ
നാവില്ല. ബൂർഷ്വാ ക�ോടതിക്കു
പ�ോലും ദഹിക്കാത്ത നടപടി
എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽനിന്നു
ണ്ടാകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ധാർമികത
യുടെ അധ:പതനമായി തിരിച്ച
റിയേണ്ടതല്ലേ.

പതിനായിരങ്ങളെ കുടിയ�ൊ
ഴിപ്പിക്കുന്ന, കേരളത്തിന്റെ പരി
സ്ഥിതിയെ തകിടം മറിക്കുന്ന
കെ.റയില് പദ്ധതി സമ്പൂര്ണമാ
യും ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാവശ്യ
പ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് ജകീയ പ്രതിര�ോധ
സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില് സം
സ്ഥാന വ്യാപകമായി ജനകീയ
പ്രക്ഷോഭം ശക്തിപ്പെടുകയാണ്.
ജനകീയ സമരത്തിന്റെ ഭാഗ
മായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി
ഓണത്തലേന്ന് പട്ടിണി സമരം

കളിൽ അണിനിരത്തുകയുമാണ്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ ഉത്തരവാദി
ത്തം. സമരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തു
ന്ന നിലപാടെടുക്കാൻ ഇടതുപക്ഷം
ബാധ്യസ്ഥമാകുന്നത് അതുക�ൊ
ണ്ടാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിയുടെ നാൾ
മുതൽ മുതലാളിവർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയമാണ്

കേന്ദ്രഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽ
കിയക�ോൺഗ്രസ്സും പിന്നീട് ബി
ജെപിയും അനുവർത്തിച്ച് പ�ോ
രുന്നത്. ജനജീവിതം അടിക്കടി
തകരുന്നതും മുതലാളിവർഗ്ഗം സമ്പ
ത്ത് കുന്നുകൂട്ടുന്നതും മതുലാളിത്ത
നയങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതു
ക�ൊണ്ടാണ്. ഇതിനെതിരായ�ൊ
രു പ്രവാഹം രാജ്യവ്യാപകമായി
വളർത്തിയെടുക്കാൻ സിപിഐ,
സിപിഐ(എം) പാർട്ടികൾ മി
നക്കെടാതിരുന്നതുമൂലമാണ് മുത
ലാളിവർഗ്ഗ രാഷ്ട്രീയം ഇത്രയേറെ
കരുത്തും മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധതയും
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതി രാജ്യ
ത്ത് സംജാതമായത്. അധികാര
ത്തിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങൾക്കു പിന്നാ
ലെയുള്ള അവരുടെ പരക്കംപാ
ച്ചിൽ ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ
ക�ൊടിയ ചൂഷണത്തിലേയ്ക്കും അടി
ച്ചമർത്തലിലേയ്ക്കും നിസ്സഹായാ
വസ്ഥയിലേയ്ക്കും തള്ളിയിട്ടിരിക്കു
ന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം ഇടതുപക്ഷ
വിരുദ്ധത ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ
തന്നെ ജീർണതയ്ക്കും വഴിയ�ൊരു
ക്കുകയുണ്ടായി. പാർട്ടിയിലെ പി
ളർപ്പുകൾ അഴിമതി വർഗ്ഗീയ
ചായ്വ് സാംസ്കാരികാധഃപത
നം തുടങ്ങി എല്ലാ തിന്മകളുടെയും
കൂടാരമായി വലതുപക്ഷത്തെപ്പോ
ലെതന്നെ ഇടതെന്നവകാശപ്പെ
ടുന്ന ഈ പാർട്ടികളും പരിണമി
ച്ചിരിക്കുന്നു.
ഭരണത്തിന്റെ അവസരവും
സാദ്ധ്യതകളും സമരരാഷ്ട്രീയത്തെ
പ�ോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാനായി ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന ഇടതുപ
ക്ഷ ധർമ്മം അവഗണിക്കപ്പെട്ട
ത�ോടെ പാർട്ടിയ�ൊന്നാകെ അഴി
മതിയിലേയ്ക്ക് വഴുതിവീഴുകയും
ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ത�ൊഴിൽരഹിത
(ശേഷം 6-ാം പേജില്)

സഖാവ് പി.എം.ശ്രീകുമാർ കാട്ടിലപ്പീടികയില് പ്രസംഗിക്കുന്നു

സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ക�ോഴിക്കോ

സഖാവ് എസ്.രാജീവന് കുന്നന്താനത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ട് ജില്ലയിലെ കാട്ടിലപ്പീടികയി
ല് നടന്ന പട്ടിണിസമരത്തിന്റെ
ഉദ്ഘാടനസമ്മേളനത്തില് എസ്.
യു.സി.ഐ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക�ോഴി
ക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം
സഖാവ് പി.എം.ശ്രീകുമാറും പത്ത
നംതിട്ട ജില്ലയിലെ കുന്നന്താനത്ത്
നടന്ന പട്ടിണി സമരത്തെ അഭി
വാദ്യം ചെയ്തുക�ൊണ്ട് എസ്
യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ് എസ്.രാ
ജീവനും പ്രസംഗിച്ചു.
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രായ അനേകായിരങ്ങളെ അവ
ഗണിച്ച് കൺസൾട്ടൻസി രാജ്
ഏർപ്പെടുത്തുകയും അതെല്ലാം
സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കായി
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന
സ്ഥിതിയിൽനിന്ന് ഇനി എൽ
ഡിഎഫ് ഭരണത്തിന് മ�ോചന
മുണ്ടാകുമെന്നേ കരുതാനാകില്ല.
കേറിക്കിടക്കാന�ൊരു കൂരയില്ലാ
ത്തവന് ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം
യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നിസ്വാർ
ത്ഥമായും അർപ്പണബ�ോധത്തോ
ടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട എൽ
ഡിഎഫ് അത്തരം പദ്ധതികളെ
പ്പോലും അഴിമതിയുടെ മേച്ചിൽ
പ്പുറങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് പതനത്തി
ന്റെ ആഴമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അഴിമതി മാത്രമല്ല, ജീർണത
യുടെ വൈറസുകൾ പാർട്ടിയിലും
ഭരണത്തിലും സർവ്വാംഗം പടർ
ന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സ്ഥിതി.
സ്വന്തക്കാരെയും പാർട്ടിക്കാരെ
യും എല്ലാ നിയമങ്ങളും മര്യാദക
ളുംപ�ോലും കാറ്റിൽ പറത്തി എല്ലാ
യിടത്തും തിരുകിക്കയറ്റുന്നു. പ്ര
കൃതി സംരംക്ഷണം മറ്റാരെക്കാളും
ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കടമയും ശൈ
ലിയുമായിരിക്കെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ
കനത്ത ആഘാതമേൽപ്പിക്കാൻ
പ�ോന്ന നടപടികൾ കൂസലെന്യേ
കൈക്കൊള്ളുന്നു. ജനങ്ങളുടെ പരി
ദേവനങ്ങൾക്കും യാതനകൾക്കും
ചെവിക�ൊടുക്കാൻപ�ോലും തയ്യാ
റാകുന്നില്ല. സർവ്വരംഗങ്ങളും മാ
ഫിയകൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നു.
യാത�ൊരു ന്യായീകരണവുമില്ലാ
തെ മദ്യം കുത്തിയ�ൊഴുക്കുന്നു. സ്ത്രീ
കൾക്കുമേൽ അതിക്രമങ്ങൾ നട
ത്തുന്നവരടക്കം ഏത് കുറ്റവാളിക്കും
സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നു.
ആശയപരമായ പാപ്പരത്തമാ
ണ് അക്രമം അവലംബിക്കുവാൻ
പ്രേരണയാകുന്നത് എന്നത�ൊരു
വസ്തുതയാണല്ലോ. സംസ്ഥാനത്തി
ന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളെ
ഇത്രയേറെ ക്രിമിനൽവൽക്കരി
ക്കുന്നതിൽ
സിപിഐ(എം)
പ�ോല�ൊരു പാർട്ടി ഇതപര്യന്തം
കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകൾ ഒരു
ആത്മപരിശ�ോധനയ്ക്ക് വിധേയ
മാക്കേണ്ടതല്ലേ. അക്രമം ആത്മ
നാശത്തിനേ ഇടയാക്കൂ എന്നത്
തർക്കമറ്റ വസ്തുതയാണല്ലോ. അക്ര
മം കൈമുതലാക്കി പതിറ്റാണ്ടുകൾ
അടിക്കവാണ ബംഗാളിലെ സം
ഘടനാ സ്ഥിതി ഇതല്ലേ ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ
ത്തന്നെ എത്രയെത്ര ക�ൊലപാ
തകങ്ങൾ,ആക്രമണങ്ങൾനടത്തി.
പെരിയയിലെ ഇരട്ടക�ൊലപാത
കം ജനമനസ്സുകളിൽ എത്ര വെറു
പ്പാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നിട്ടും ജന
ങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണമെടുത്ത് അക്ര
മികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സുപ്രീം
ക�ോടതിയുടെ തിണ്ണ നിരങ്ങുകയാ
ണ് ഈ ഗവൺമെന്റ്. ബ�ോംബെ
റിഞ്ഞ് പ്രതിയ�ോഗികളെ ക�ൊല്ലുക
മാത്രമല്ല, ബ�ോംബു നിർമ്മാണ

ത്തിനിടയിൽ സ്വന്തം പ്രവർത്ത
കർ ക�ൊല്ലപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയും
അപൂർവ്വമല്ലാതായിരിക്കുന്നു.
കേരളത്തിൽ ആർഎസ്എ
സിന്റെ വളർച്ച തടയാൻ എന്ന
പേരിലാണ് സിപിഐ(എം) അക്ര
മമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ മുന്നേറിത്തുട
ങ്ങിയത്. അക്രമത്തിലൂടെ ഒരു
സംഘടനയെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാ
നാവില്ലെന്നും ആർക്കാണറിയാ
ത്തത്. ആർഎസ്എസിന്റെ വളർ
ച്ചയ്ക്കാണ് ഈ തലതിരിഞ്ഞ രാ
ഷ്ട്രീയം വഴിയ�ൊരുക്കിയത് എന്ന
ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുഭവ
മാണ്. പാർട്ടിയ�ോട് വിയ�ോജി
ക്കുന്നവരെ വകവരുത്തുന്നതും
വരുതിയിൽ നിൽക്കാത്തവരെ
കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കുന്നതും ഉൾ
പ്പെടെയുള്ള ഹീനമാർഗ്ഗങ്ങളുടെ
യും അധികാരത്തിന്റെയും പിൻ
ബലത്തിലുള്ള സഞ്ചാരം ഇവരെ
എത്ര ദയനീയമായ പതനത്തി
ലാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർ
ട്ടിയുടെ ആശയപരമായ പരാധീ
നതകൾ ഒരു ശരിയായ കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റു പാർട്ടിയായി വികസിച്ചുവരു
ന്നതിന് അവരെ അശക്തരാക്കി
എന്നത് മാർക്സിസത്തിന്റെ പാ
ഠങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വി
ശകലനം ചെയ്യുന്ന ആർക്കും ഇന്ന്
മനസ്സിലാകും. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം
1948ൽ ത്തന്നെ ആഴത്തിൽ മന
സ്സിലാക്കിയതുക�ൊണ്ടാണ്സഖാവ്
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് എന്ന മഹാ
നായ മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വചിന്തകൻ
എസ്.യു.സി.ഐയ്ക്ക് രൂപംക�ൊടു
ക്കാൻ മുതിർന്നത്. അന്ന് അദ്ദേ
ഹംപ്രവചനതുല്യംചൂണ്ടിക്കാണിച്ച
കാര്യങ്ങള�ൊക്കെ ഇന്ന് ഏത�ൊ
രാൾക്കും മനസ്സിലാകുംവിധം വ്യ
ക്തമായിരിക്കുന്നു.
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ നില
നിൽക്കുവ�ോളം ജനങ്ങളുടെ ദുരി
തങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ
പരിഹാരമുണ്ടാകില്ല. വ്യവസ്ഥി
തിയുടെ മാറ്റമാകട്ടെ ഗവൺമെന്റ്
രൂപീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് പരിഷ്കരണ
നടപടികളിലൂടെ സാദ്ധ്യമാക്കാ
വുന്നതല്ല. അതിന് ജനങ്ങൾ അധി
കാരം കൈയാളാൻ പ്രാപ്തരാകണം.
അവരെ ആശയപരമായും സംഘ
ടനാപരമായും അതിന് പ്രാപ്തരാ
ക്കുന്ന കളരികളാണ് സമരവേദി
കൾ. സമരപാത വെടിയുകയെ
ന്നാൽ അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ മാർ
ക്സിസ്റ്റു പാതയിൽ നിന്നുതന്നെ
യുള്ള വ്യതിചലനമാണ്. സർക്കാ
രിന്റെ പരിമിതമായ അധികാര
ങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്ന
ങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാമെന്ന
വ്യാമ�ോഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവരെ
നിരായുധരാക്കുന്നതിന് തുല്യമാ
ണ്. ഭാവിയിലേയ്ക്കുള്ള വാതിൽ
ക�ൊട്ടിയടയ്ക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് സാഹചര്യം ഏറെ പ്ര
തികൂലമാണ്. സ�ോഷ്യലിസ്റ്റു ചേ
രിയുടെ തകർച്ചയും സാമ്രാജ്യത്വം
സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഏകധ്രു

വല�ോകവും അന്തർദ്ദേശീയ രംഗ
ത്ത് പുര�ോഗതിക്കുമുന്നിൽ വലിയ
വിലങ്ങു തടികൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഉപര�ോധങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും അട്ടി
മറികളും പട്ടിണിയും ത�ൊഴിലി
ല്ലായ്മയും പലായനങ്ങളും നിറഞ്ഞ
ല�ോകമാണ് മുതലാളിത്തം സൃഷ്ടി
ച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും
ലാഭം കുന്നുകൂട്ടാനുള്ള ഉപാധിയാ
ക്കുന്ന ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾ സമ്പത്ത്
പെരുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
ഈ ദുഷ്ചെയ്തികൾക്ക് കളമ�ൊ
രുക്കാനായി കമ്മ്യൂണിസത്തിനെ

തിരെ ശക്തമായ�ൊരു ചെറുത്തു
നിൽപ്പ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ജന
ങ്ങൾ പ്രാപ്തരായേ മതിയാകൂ. ചരി
ത്രത്തിന്റെയും സയൻസിന്റെയും
പിൻബലത്തിലേ അതിന്റെ ആശ
യാടിത്തറ രൂപപ്പെടുത്താനാകൂ.
മാർക്സിസ്റ്റ് ദർശനത്തിന്റെ വെ
ളിച്ചത്തിലേ പുതിയ ല�ോകത്തി
ന്റെ സൃഷ്ടിക്കായുള്ള ധാർമ്മിക
മായ കരുത്ത് നേടാനാകൂ.
ജനങ്ങളുടെ ഐക്യം, സാഹ�ോ
ദര്യം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിപ�ോലെ
കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാ

മാർക്സിസമെന്ന മഹനീയ ദർശനത്തോട് ജന
ങ്ങളിൽ ആഭിമുഖ്യം കുറഞ്ഞാൽ അത് ആശയപര
മായി ഒരു ജനതയെയാകെ ദുർബലരാക്കും. മുതലാ
ളിത്ത നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ
ഹീനമായ പ്രചാര വേലകൾക്കെതിരെ ശക്തമാ
യ�ൊരു ചെറുത്തുനിൽപ്പ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ജന
ങ്ങൾ പ്രാപ്തരായേ മതിയാകൂ. ചരിത്രത്തിന്റെയും
സയൻസിന്റെയുംപിൻബലത്തിലേഅതിന്റെആശ
യാടിത്തറ രൂപപ്പെടുത്താനാകൂ. മാർക്സിസ്റ്റ് ദർശ
നത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേ പുതിയ ല�ോകത്തിന്റെ സൃ
ഷ്ടിക്കായുള്ള ധാർമ്മികമായ കരുത്ത് നേടാനാകൂ.
തിരായ പ്രചാരവേല അനസ്യൂതം
നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ദേശീയ സാഹചര്യവും ഒട്ടും
വ്യത്യസ്തമല്ല. മ�ോദിഭരണം വലിയ
സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേയ്ക്ക് രാ
ജ്യത്തെ എത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞു. രാ
ഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ക�ൊടിയ ആക്ര
മണങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യ അവ
കാശങ്ങളും പൗരാവകാശങ്ങളുമെ
ല്ലാം പഴങ്കഥയായി മാറിയിരിക്കു
കയാണ്. എതിർപ്പിന്റെ ശബ്ദമു
യർത്തുന്നവരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച്
വകവരുത്തുന്ന സാഹചര്യം. വി
ദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരം
പ�ോലും ജനങ്ങൾക്ക് നിഷേധി
ക്കുന്ന നടപടി മറുവശത്ത്. അറിവ്
ന ി ഷ േ ധ ി ക്കു ന്ന ത�ോ ട �ൊപ്പം
അന്ധത പടർത്തുകകൂടി ചെയ്യുന്നു.
വർഗ്ഗീയത ഊട്ടിവളർത്തി ജന
ങ്ങളുടെ ഐക്യം തകർക്കുന്നു.
ഭയചകിതമായ�ൊരു സാമൂഹ്യാവ
സ്ഥയിലേയ്ക്ക് ജനങ്ങൾ ചെന്നെ
ത്തുകയാണ്.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ഇടതുപക്ഷ
ക്കാരുമെല്ലാം കൂടുതൽ ഉത്തരവാ
ദിത്തത്തോടെയും മാതൃകാപരമാ
യും പ്രവത്തിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാ
ണിത്. സിപിഐ, സിപിഐ
(എം) പാർട്ടികളുടെ ചെയ്തികൾ
മാർക്സിസത്തോട് അവമതിപ്പു
ണ്ടാക്കിയാൽ ഭാവിയിലെ ജന
കീയ മുന്നേറ്റങ്ങളെത്തന്നെ അത്
പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. മാർ
ക്സിസമെന്ന മഹനീയ ദർശന
ത്തോട് ജനങ്ങളിൽ ആഭിമുഖ്യം
കുറഞ്ഞാൽ അത് ആശയപരമാ
യി ഒരു ജനതയെയാകെ ദുർബ
ലരാക്കും. മുതലാളിത്ത നയങ്ങൾ
ക്കെതിരെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ
ഹീനമായ പ്രചാര വേലകൾക്കെ

ണിത്. ആ ഉത്തരവാദിത്തവും
ഇടതുപക്ഷം തന്നെയാണ് ഏറ്റെ
ടുക്കേണ്ടത്. ജാതി, മതം, വിശ്വാ
സം, ആചാരം, ഭാഷ തുടങ്ങി എന്തും
ജനങ്ങളുടെ ഐക്യം തകർക്കാ
നുള്ള ഉപാധികളായി ഉപയ�ോഗി
ക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണിത്. ജലീൽ
രാജി വയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന
സമരത്തെ ഖുറാനെതിരെയുള്ള
സമരമായി സിപിഐ(എം) വ്യാ
ഖ്യാനിക്കുന്നത് ഏറെ അപകട
കരമാകുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തല
ത്തിലാണ്. ശരി അത്ത് വിവാദ
മ�ോ, അമേരിക്കയുടെ ഇറാഖ്
ആക്രമണമ�ോ ബിജെപിയുടെ
ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധതയ�ോ എന്തു
മാകട്ടെ അവയ�ൊക്കെ വിലകുറ
ഞ്ഞതും നിരുത്തരവാദപരവുമായ
പ്രചാരണ വിഷയമാക്കി ന്യൂനപ
ക്ഷങ്ങളുടെ വ�ോട്ടുപിടിക്കാൻ ശ്ര
മിക്കുന്നത് സിപിഐ(എം) ശൈ
ലിയാണ്. സ്വർണക്കടത്തുകേസി
ലെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനും
ഇതേ തന്ത്രംതന്നെ പയറ്റുകയാ
ണിപ്പോൾ. ഇത് ആത്യന്തികമാ
യി സംഘപരിവാർശക്തികൾക്കു
തന്നെ നേട്ടമാകുകയുംചെയ്യും.
ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ
വേട്ടയാടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നത�ൊ
രു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അവർ സ്വ
ന്തം സംഘടനകളുണ്ടാക്കിയ�ോ
വിഘടനപരമായമുദ്രാവാക്യങ്ങൾ
ഉയർത്തിയ�ോ അല്ല ഇതിനെ നേ
രിടേണ്ടത്. അങ്ങനെചെയ്താൽ
ഭരണവർഗ്ഗം ഒരുക്കുന്ന കെണി
യിൽ പെടുക എന്നാണർത്ഥം.
കരിനിയമങ്ങൾ പടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന
തിനും ക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തലി
നുമ�ൊക്കെ അത് ന്യായീകരണ
ങ്ങളാകും. ജനാധിപത്യ മതേത
രമുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തുന്ന ജനാ

ധിപത്യ ശൈലിയിലുള്ള ബഹു
ജന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കാളി
യാകുക എന്നതാണ് ന്യൂനപക്ഷ
ങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട്.
അതിലൂടെ മാത്രമേ ഭരണവർഗ്ഗ
ത്തിന്റെ മുതലാളിത്ത താൽപര്യം
തുറന്നുകാട്ടാനും അതിനെ പരാ
ജയപ്പെടുത്താനും അതുവഴി ന്യൂ
നപക്ഷങ്ങളടക്കം മുഴുവൻ സാധാ
രണ ജനങ്ങൾക്കും നീതി ഉറപ്പാ
ക്കാനും കഴിയൂ. വികാരങ്ങൾക്ക്
അടിപ്പെടാതെ അപരാജിതമാ
യ�ൊരു സമരശക്തിയാകാൻ ന്യൂ
നപക്ഷങ്ങളെപ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്
ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി
ത്തം എന്നു വ്യക്തം. ഇവിടെയാ
ണ് വർഗ്ഗീയ ചേരിതിവുണ്ടാക്കി
വ�ോട്ടുപിടിക്കാനും
സ്വാർത്ഥ
താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനു
മുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ സിപിഐ(എം)
പയറ്റുന്നത്.
എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിന്റെ
യും സിപിഐ, സിപിഐ(എം)
പാർട്ടികളുടെയും ചെയ്തികളും സമീ
പനങ്ങളും വർത്തമാനകാലത്തെ
ഈ കടമകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ജന
ങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതല്ല എന്നു
മാത്രമല്ല ശരിയായ ജനകീയ മു
ന്നേറ്റത്തിനുമുന്നിൽ കടുത്ത വൈ
തരണികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ്.
ജനങ്ങൾക്ക് ആശയപരവും സാം
സ്കാരികവുമായ കരുത്ത് പ്രദാ
നം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവർ
ജനങ്ങളെ മൂല്യച്യുതിയിലേയ്ക്ക്
തള്ളിയിട്ട് പ�ോരാട്ടവീര്യം ച�ോർ
ത്തിക്കളയുന്നു.
എസ്.യു.സി.ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
പാർട്ടി സിപിഐ, സിപിഐ
(എം) പാർട്ടികളുടെ ചെയ്തികളെ
വിമർശിക്കുന്നത് ഒരു മഹത്തായ
ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ഇടതുപക്ഷ
ചിന്താഗതിക്കാരും പുര�ോഗമന
കാംക്ഷികളുമായ മുഴുവൻ ജനങ്ങ
ളുടെയും ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാ
നും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഹീന
മായ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ
സമസ്ത രംഗങ്ങളിലും കരുത്തുറ്റ
പ�ോരാട്ടം വളർത്തിയെടുക്കാനു
മാണ്. ഈ ഉദ്ദേശശുദ്ധി തിരിച്ച
റിഞ്ഞ് സ്വന്തം തെറ്റുകൾ തിരു
ത്താൻ ഈ പാർട്ടികൾ തയ്യാറാ
യില്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര പുര�ോഗതി
യിൽ ഒരു പങ്കും നിറവേറ്റാനില്ലാ
ത്ത അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് അവർ നി
പതിക്കും. ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്നവർ ഈ
വസ്തുത തിരിച്ചറിയണം. എത്ര മാ
രകമായ ആക്രമണത്തെയും അതി
ജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് മാർക്സി
സം എന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്ര ആയുധം
പ്രദാനം ചെയ്യും. ചരിത്രത്തിന്റെ
വഴിമുടക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കുമാകി
ല്ല. താത്ക്കാലികമായ തിരിച്ചടി
കൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അവ നമ്മ
ളെ ചഞ്ചലചിത്തരാക്കുന്നില്ല. കൂ
ടുതൽ ഉത്തരവാദിത്ത ബ�ോധമു
ള്ളവരാക്കുന്നു. ഉറച്ച ചുവടുവയ്പുക
ള�ോടെ നാം മന്നോട്ടുതന്നെ പ�ോ
കുന്നു.
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സ്വകാര്യവൽക്കരണ വിരുദ്ധ
പ�ോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകർ
ന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് ബിപിസി
എൽ ത�ൊഴിലാളികള് സെപ്തം
ബർ 7, 8 തീയതികളില് 48 മണി
ക്കൂർ അഖിലേന്ത്യാതലത്തില്
പണിമുടക്ക് നടത്തി. അധ്വാനിച്ച്
ജീവിതമാർഗംകണ്ടെത്തുന്നഏവർ
ക്കും ആശ്വാസവും ആവേശവും
പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്ന സംഭവവി
കാസമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റം
ബർ 7, 8 തീയതികളിൽ ഉണ്ടാ
യത്. മ�ോദി സർക്കാർ നാടിന്റെ
സമ്പത്ത് ക�ോർപ്പറേറ്റ് കരങ്ങളിൽ
എത്തിക്കാൻ നടത്തുന്ന സ്വേച്ഛാ
ധിപത്യ പരമായ നീക്കങ്ങൾക്ക്
എതിർ സ്വരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല
എന്ന് കണക്കുകൂട്ടലുകളെ തെറ്റി
ക്കുന്നവിധം ബിപിസിഎല്ലിലെ
ഉശിരുള്ള ത�ൊഴിലാളികൾ ഒറ്റ
ക്കെട്ടായി 48 മണിക്കൂർ പണിമു
ടക്കി.
സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ ചാപ്പ
കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ
പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളി
ലെയും ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് നൽ
കുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ സന്ദേശമാണ്
ബിപിസിഎൽ ത�ൊഴിലാളികൾ
നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത�ോട�ൊ
പ്പം ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഏജന്റ്
ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാ
രിന് ഒരു താക്കീതും ആണിത്.
അതീവ ലാഭകരമായി പ്രവർ
ത്തിച്ചു വരുന്ന പ�ൊതുമേഖല സ്ഥാ
പനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ
രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന
ആഗ�ോളവൽക്കരണ - ഉദാരവൽ
ക്കരണ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി
കുത്തകകൾക്ക് കൈമാറിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്ര മ�ോ
ദിയുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. രാജ്യ
സുരക്ഷയ്ക്കും സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കും താ
ങ്ങായിരുന്ന തന്ത്ര പ്രധാനമായ
മേഖലകൾ എല്ലാം ക�ോർപ്പറേ
റ്റുകൾക്ക് അടിയറ വയ്ക്കുകയാണ്.
പ്രതിര�ോധം,റെയിൽവേ പെട�ോ
ളിയം, കൽക്കരി, വൈദ്യുതി,
വ്യോമയാനം. ബഹിരാകാശം
തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ കൈ
മാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അഭം
ഗുരം തുടരുന്നു.
പത്ത് ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയി
ലധികം ആസ്തിയുള്ള ഭാരത് പെ
ട്രോളിയം ക�ോർപ്പറേഷൻ (ബി
പിസിഎൽ) സ്വദേശ-വിദേശ കു
ത്തകകൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള നട
പടികൾ ജനജീവിതത്തിൽ ഏറെ
പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ഒന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഊർജ്ജ
രംഗം ഇപ്പോൾ തന്നെ അദാനി/
അംബാനിമാരുടെ കൈപ്പിടിയി
ലേക്ക് വന്നു ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാ
ണ്. വൈദ്യുതി ഉത്പാദന-വിത
രണ മേഖലയിലുള്ള കമ്പനിക
ളായ ക�ോർബ വെസ്റ്റ് പവ്വർ, ഉടു
പ്പി പവ്വർ, ബി&സി ട്രാൻസ്മിഷൻ,
മുംബൈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പവ്വർ, ജി
എംആർ എനർജി, സ�ോളാർ പവ്വർ
അസറ്റ്, ഒഡിഷ പവ്വർ ജനറേ
ഷൻ, ബിക്കാനീർ ട്രാൻസ്മിഷൻ,
ആലിപ്പൂർ ട്രാൻസ്മിഷൻ തുടങ്ങിയ

കമ്പനികളെ 2014 ന് ശേഷം
അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കൈയടക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രാഥമിക ഊർ
ജ്ജാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത്
പ്രധാനമായും കൽക്കരി, എണ്ണപ്രകൃതിവാതകം തുടങ്ങിയവയി
ലൂടെയാണ്. പെട്രോളിയം സംസ്ക
രണ രംഗത്ത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ
വലിയ പ്ലാന്റ് റിലയൻസിന്റെ
ജാംനഗറിലുളളതാണെങ്കിൽ
പ�ോലും ഇന്ത്യയിലെ പെട്രോളി
യം സംസ്കരണവും വിതരണവും
ഐഒസി , ബിപിസിഎൽ, എച്ച്പി
സി എൽ, ഒ എൻ ജി സി , ഗെയിൽ
തുടങ്ങിയ പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാ
ണ്. 1991-ൽ നടപ്പിലാക്കിയ സ്വ
കാര്യവൽക്കരണനയങ്ങളെ തു
ടർന്നാണ് റിലയൻസ്, എസ്സാർ,
മിത്തൽ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ സ്വകാ
ര്യ കമ്പനികൾ പെട്രോളിയം മേ
ഖലയിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്.
ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്കരിക്കു
ന്ന 249.366 എംഎംടിപിഎ (മി
ല്യൺ മെട്രിക് ടൺസ് പെർ
ആനം) ക്രൂഡ�ോയിലിന്റെ 107.3
എംഎംടിപിഎ ക്രൂഡും സ്വകാര്യസംയുക്ത മേഖലയിൽ സംസ്കരി
ക്കുന്നതിൽ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുക
യാണ്. ഇത�ോട�ൊപ്പം ബിപിസി
എൽ കൂടി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്ക
പ്പെട്ടാൽ ഇത് 134.8 എംഎംടി
പിഎ ആകും. ബിപിസിഎൽ
ന�ൊട�ൊപ്പം തന്നെ വില്പനയ്ക്ക് വച്ചി
രുന്ന എച്ച്പിസിഎൽ തൽക്കാ
ലം ഒഎൻജിസിയെ ഏൽപ്പിച്ചി
രിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ�ോലും
ഒഎൻജിസി, ഐഒസി എന്നിവ
യും സ്വകാര്യവൽക്കരണ ഭീഷ
ണിയിലാണ്.
പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളു
ടെ വില നിയന്ത്രണം പടിപടി
യായി സർക്കാർ എടുത്തു കളഞ്ഞ
ത് സ്വദേശ വിദേശ ഭീമൻമാരു
ടെ കടന്നുവരവിന് ആക്കം കൂട്ടാ
നായിരുന്നു.
വിദേശ എണ്ണകമ്പനികളായ
എക്സോൺ മ�ൊബിൽ, ഷെൽ, ട�ോ
ട്ടൽഎസ്എ തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യൻ
കമ്പനികളുമായി സംയുക്ത പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്കായി ഇതിന�ോടകം
ധാരണയായിരിക്കുകയുമാണ്.
സ്വദേശ എണ്ണ കമ്പനികളെ
വിദേശ കമ്പനികൾ കൈയടക്കു
ന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എസ്സാർ ഓയി
ലിനെ റഷ്യൻ കമ്പനിയായ റ�ോ
സ്നെഫ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തു. ഈ രീതിയിൽ
രാജ്യത്തിന്റെ എണ്ണ മേഖലയും
ക�ോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ കയ്യട
ക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ
സുരക്ഷിതത്വം തന്നെ അട്ടിമറി
ക്കുന്ന നടപടികളാണ് ഇവയെ
ല്ലാം രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കു
ന്നതും
ത�ൊഴിലില്ലായ്മ
രൂക്ഷമാക്കുന്നതും പ�ൊതുമുതൽ
ക�ൊള്ളയടിക്കുന്നതുമായ ഈ നയ
ങ്ങളെ ഏതു വിധേനയും തടഞ്ഞെ
മതിയാവു.
പത്ത് ലക്ഷം ക�ോടി രൂപ
ആസ്തിയുള്ളബിപിസിഎൽ 56000
ക�ോടി രൂപയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിനെ

തിരെ ജീവനക്കാർ നടത്തിവന്ന
മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന സമരം
ഏറെ
ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
ക�ോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ പ്രസ്തുത സമരപരി
പാടികൾ താൽക്കാലികമായി
നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ
ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തുപ�ോ
ലും ത�ൊഴിലാളികൾ തെരുവിലി
റങ്ങേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ബി
പിസിഎൽ മാനേജ്മെന്റും ഗവൺ
മെന്റും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി,
പെൻഷൻ തുടങ്ങിയവ പ�ൊതുമേ
ഖലാസ്ഥാപനമായി നിലനിൽ
ക്കുന്ന കാലയളവിൽ മാത്രമെ
അനുവദിക്കാൻ കഴിയൂ, സ്വകാ
ര്യവൽക്കരണ സമയത്ത് ഗവൺ
മെന്റ് ഒപ്പുവയ്കുന്ന വില്പ്പനകരാ
റിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകളെ
ല്ലാം ത�ൊഴിലാളികൾ അംഗിക
രിക്കണം, പുതുതായി ജ�ോലിയിൽ
പ്രവേശിച്ചവരുടെ ശമ്പളം വെട്ടി
കുറയ്ക്കണം തുടങ്ങിയ നിരവധി നി

പണിമുടക്കിന�ോടനുബന്ധിച്ച് ക�ൊച്ചിന് റിഫൈനറിയുടെ മുന്പില്
നടന്ന ത�ൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കു
റയ്ക്കുന്നതിന്റ ഭാഗമായി വ�ോളന്ററി
റിട്ടയർമെന്റ് സ്കീം (വി.ആർ.എ
സ്) നടപ്പിലാക്കി. ഇത�ോട�ൊപ്പം
സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ മുന്നിൽ
കണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ സേവന
- വേതന വ്യവസ്ഥകൾ അട്ടിമറി
ക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും മാനേജ്മെ
ന്റ്ആരംഭിച്ചു. പെട്രോളിയം സെ
ക്ടറിലെ പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപ
നങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പത്ത്
വർഷ കാലാവധിയുള്ള സേവനവേതന കരാറുകളാണ് നടപ്പിലാ
ക്കിയിരിക്കുന്നത്.
രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റവും മറ്റ്
ജീവിത ചെലവുകളുടെ വർദ്ധന
യും മൂലം അഞ്ച് വർഷത്തെ വേതന
കരാർ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് എല്ലാ
കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ആവ
ശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്
നിലവിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പു
റപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ പ�ോലും ത�ൊഴിലാളികളുടെ
ശമ്പള കരാറിൽ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന
നിലപാട് ബിപിസിഎൽ മാനേ
ജ്മെന്റിന്റേത്. ഡിപിഇ മാനദ
ണ്ഡങ്ങളും മൂന്നാം ശമ്പള പരിഷ്ക്ക
രണ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിലവിൽ
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാ
യി നിലക�ൊള്ളുന്ന ബിപിസിഎൽ
ല്ലിന് ബാധകമാണ്. ഇത് ത�ൊ
ഴിലാളികളുടെ ശമ്പള കരാറിൽ
നടപ്പിലാക്കാത്തത് കേന്ദ്ര ഗവൺ
മെന്റിന്റെ കൂടി ഒത്താശയ�ോടെ
യാണ് എന്നാണ് ത�ൊഴിലാളിയൂ
ണിയനുകളുടെ ആര�ോപണം.
ശമ്പള കരാറിൽ ബിപിസിഎൽ
വാങ്ങാൻ വരുന്ന കുത്തക മുതലാ
ളിക്കുവേണ്ടി, ത�ൊഴിലാളികൾ
ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശമ്പ
ളമുൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ
മൂന്ന് വർഷത്തില�ൊരിക്കൽ പുന:
പരിശ�ോധിക്കാൻ (വെട്ടിക്കുറ
യ്ക്കാൻ) അവകാശം നൽകണം,
റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളായ

ബന്ധനകൾ മാനേജ്മെന്റ് മുന്നോ
ട്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തര
ത്തിലുള്ള ത�ൊഴിലാളിവിരുദ്ധ
നയങ്ങൾക്കെതിരെ യൂണിയനു
കൾഒറ്റക്കെട്ടായി പ�ൊരുതുകയാ
ണ്.
ഈ പ�ോരാട്ടങ്ങളെ തകർക്കു
വാൻ സ്വകാര്യ മുതലാളിമാരെ
പ്പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ
കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുകയാണ്
മാനേജ്മെന്റ്. മാർക്കറ്റിംഗ് വി
ഭാഗത്തിലെ രണ്ടു യൂണിയനുകളെ
സ്വാധീനിച്ച് ത�ൊഴിലാളിവിരുദ്ധ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ കരാ
റിന്റെ മിനിട്സ് ഒപ്പിടുവിച്ചു. അത്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറ്റു യൂണിയനുകളേ
യും ത�ൊഴിലാളികളേയും ഭീഷ
ണിപ്പെടുത്തുന്നു . പ്രസ്തുത കരാർ
ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട
ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമെ
ന്നു അന്ത്യശാസനം നൽകുന്നു.
ഇതിനെയെല്ലാം സധൈര്യം ചെ
റുത്തു ക�ൊണ്ട് ക�ൊച്ചി റിഫൈ
നറി, മുംബൈ റിഫൈനറി, മാർ
ക്കറ്റിംഗ് ഡിവിഷനുകൾ അടക്ക
മുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും 14 യൂ
ണിയനുകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നി
ന്നുക�ൊണ്ട് ത�ൊഴിലാളിവിരുദ്ധ
നയങ്ങൾക്കെതിരെ സെപ്തംബർ
7, 8 തീയതികളിൽ 48 മണി
ക്കൂർ മുടക്കുകയുണ്ടായി. ബി.
പി.സി.എൽ -ൽ ത�ൊഴിലാളി
കളുടെ പണിമുടക്ക് ഇന്ത്യയിലെ
പെട്രോളിയം മേഖല ദർശിച്ച
ഏറ്റവും വലിയ പണിമുടക്കായി
മാറി. ബിപിസിഎൽ ഷെയർ
വില മാർക്കറ്റിൽ ഇടിഞ്ഞു. കു
തന്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പേരു
കേട്ട ബിപിസിഎൽ മാനേജ്മെ
ന്റ് ത�ൊഴിലാളികളുടെ ഐക്യ
ത്തിനു മുന്നിൽ അന്ധാളിച്ചു. ജാ
ള്യത മറയ്ക്കാനായി പ്രതികാര നട
പടികളുമായി ഇപ്പോൾ രംഗത്തി
രങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പണിമു
ടക്കിയതിന് ത�ൊഴിലാളികളുടെ

8 ദിവസത്തെ ശമ്പളം ശിക്ഷയെ
ന്ന നിലയിൽ പിടിച്ചെടുക്കുമെ
ന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ത�ൊഴിലാളികൾ
ക്ക് ന�ോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കു
കയാണ്.രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന
പ�ൊതുപണിമുടക്കിൽ പങ്കെടു
ത്താൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷയെന്ന
നിലയിൽ ത�ൊഴിലാളികളുടെ
കൂടുതൽ ദിവസത്തെ ശമ്പളം
കവർന്നെടുക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധ ചരി
ത്രമുള്ളവരാണ് ബിപിസിഎൽ
മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ
ഈ നടപടികൾക്കും ഭീഷണി
കൾക്കും മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാതെ
കൂടുതൽ ശക്തമായ പ�ോരാട്ടത്തി
ന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ബിപി
സിഎൽ ത�ൊഴിലാളികൾ.ഈ
പ�ോരാട്ടം രാജ്യമെമ്പാടും വളർ
ന്നു വരുന്ന സ്വകാര്യവൽക്കരണ
വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് കരുത്തു
പകരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സം
ശയമില്ല
ബിപിസിഎൽ - ക�ൊച്ചി
റിഫൈനറി സംസ്ഥാനഗവൺ
മെന്റിന് ഓഹരി വിഹിതമുള്ള
കേന്ദ്ര പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപന
മാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ
വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്തിനുമായി
ആയിരക്കണക്കിനാളുകളെ കു
ടിയിറക്കി ഏറ്റെടുത്തു നൽകിയ
ഭൂമിയിലാണ് ക�ൊച്ചി റിഫൈ
നറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മറ്റ് അടി
സ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ ജലം,
വൈദ്യുതി,റ�ോഡ്, തുടങ്ങിയവ
കേരള ഗവൺമെന്റാണ് നൽകു
ന്നത്. ക�ൊച്ചിറിഫൈനറിയെ
പ�ൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ നി
ലനിർത്തേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തെ
ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. ഈ
ആവശ്യം നേടിയെടുക്കു ന്നതി
നുവേണ്ടിയുള്ളപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
കേരള സർക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങണ്ട
തുണ്ട്. പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപന
ത്തിനായി ഏറ്റെടുത്ത ഒരിഞ്ചു
ഭൂമി പ�ോലും സ്വകാര്യ മുതലാ
ളിമാർക്ക് വിട്ടു ക�ൊടുക്കില്ല എന്ന
ആവശ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ
ഉയർത്തണം. ആസാമിലെ ന്യൂ
മാലിഗർ റിഫൈനറിയുടെ വിൽ
പ്പനയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രഗവൺ
മെന്റിന് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്ന
ത് ആസ്സാം ഗവൺമെന്റും ജന
ങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നതു ക�ൊ
ണ്ടാണ്. കേരളത്തിലും അതുണ്ടാ
വണം. ത�ൊഴിലവകാശം ഇല്ലാ
താക്കുന്നതും പ�ൊതുമുതൽ ക�ൊ
ളളയടിക്കുന്നതുമായ ഇത്തരം
നയനടപടികളുമായി
കേന്ദ്ര
ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടു പ�ോവുന്ന
സാഹചര്യത്തിൽ ബിപിസിഎൽ
ത�ൊഴിലാളികൾ നടത്തിവരുന്ന
സമരത്തിന് വളരെ വലിയ പ്രാ
ധാന്യമുണ്ട്. പ്രസ്തുത സമരം വി
ജയിപ്പിക്കുവാൻ കക്ഷി രാഷ്ട്രിയ
ത്തിനും ജാതി മത ചിന്തകൾക്കും
അതീതമായി ബിപിസി എൽ
സംരക്ഷണ സമിതികൾ നാടെ
മ്പാടും രൂപീകരിച്ചു ക�ൊണ്ട് സമര
രംഗത്ത് അണിനിരക്കാൻ മുഴുവൻ
ജനങ്ങള�ോടും ഞങ്ങൾ അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു.
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അതിരൂക്ഷമായസാമ്പത്തിക

തകർച്ചയുടെദുരിതങ്ങൾ അനുഭ
വിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും
പ്രതിമാസം 10,000 രൂപധനസ
ഹായം നൽകുക, കരാർ കൺ
സൾട്ടൻസിനിയമനങ്ങൾ അവ
സാനിപ്പിക്കുക, ഒഴിവുള്ള എല്ലാ
തസ്തികകളിലും പിഎസ്സി വഴി
സ്ഥിരനിയമനം നടത്തുക, ബി
പിസിൽ, റയിൽവേ, വിമാനത്താ
വളങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ�ൊതുമേഖ
ലാ സംരംഭങ്ങൾ സ്വകാര്യവത്ക്ക
രിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്നും
കേന്ദ്രസർക്കാർ പിൻമാറുക, വി
ദ്യാഭ്യാസ വിധ്വംസക പദ്ധതി
എൻ.ഇ.പി 2020 പിൻവലിക്കുക,
പ്രകൃതിയെയും പരിസ്ഥിതിയെ
യും ക്രിമിനൽ മൂലധനത്തിന് തീ

പ്രതിഷേധവാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുമുന്നില് നടന്ന
ധര്ണ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്അംഗം സഖാവ് ആര്.കുമാര്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ്
വി.വേണുഗ�ോപാല് നിര്വ്വഹിച്ചു.
യൂണിറ്റിമാസിക ഫേസ്ബുക്ക്
പേജില് നടന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേ

പ്രതിഷേധവാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചങ്ങനാശ്ശേരിയില് നടന്ന
സായാഹ്നധര്ണ

റെഴുതുന്ന ഇ.ഐ.എ 2020 പിൻ
വലിക്കുക, ത�ൊഴിലാളിദ്രോഹ
ത�ൊഴിൽനിയമ ഭേദഗതികൾ
പിൻവലിക്കുക, കർഷകരുടെ കട
ങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളുക, കാർഷിക
ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പാ
ക്കുക, തിരുവനന്തപുരം വിമാന
ത്താവളം അദാനിക്ക് തീറെഴുതിയ
നടപടി നിരുപാധികം പിൻവലി
ക്കുക, ആയിരങ്ങളെ കുടിയ�ൊഴി
പ്പിക്കുന്ന, പരിസ്ഥിതിയെ തകർ
ക്കുന്ന കെ.റയിൽ പദ്ധതി ഉപേ
ക്ഷിക്കുക, സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ
ത�ോട്ടംത�ൊഴിലാളികൾക്കും ഒരേ
ക്കർ ഭൂമിയും സുരക്ഷിതമായ വീടും
നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്
ഉന്നയിച്ചുക�ൊണ്ട് എസ്.യു.സി.
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്
സെപ്റ്റംബര് 11 മുതല് 17വരെ പ്ര
തിഷേധവാരം ആചരിച്ചു.

ളനത്തില് സംസ്ഥാ നസെക്രട്ടേ
റിയറ്റ് അംഗം സഖാവ് ടി.കെ.
സുധീര്കുമാര് അദ്ധ്യക്ഷത വഹി
ച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
അംഗങ്ങള് സഖാക്കള് ജയ്സ
ണ് ജ�ോസഫ്, ആര്.കുമാര്, സം
സ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ്
ഷൈല കെ.ജ�ോണ് എന്നിവര്
പ്രസംഗിച്ചു.
പ്രതിഷേധവാരത്തോടനുബ
ന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി
പ്രചാരണ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി
കള് നടന്നു. പ്രാദേശിക പ്രചാര
ണങ്ങള്ക്ക് ശേഷം സമാപന ദി
നത്തില് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെ
ക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയില് പ്രതിഷേധ
സംഗമം നടന്നു. വിവിധ ജില്ലാ
കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ സമ
രങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എസ്.
യു.സി.ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സം
സ്ഥാന സെക്രട്ടറിസഖാവ് വി

അമ്പലപ്പുഴയില് നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില്
സഖാവ് വിശ്വകുമാര് പ്രസംഗിക്കുന്നു

പ്രതിഷേധവാരത്തിന്റെഉദ്ഘാ
ടനം സെപ്റ്റംബര് 11-ാംതീയതി
എസ്.യു.സി.ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)

വേണുഗ�ോപാല്,
ജയ്സണ്
ജ�ോസഫ്, ടി.കെ സുധീര്കുമാര്,
ആര്.കുമാര് എന്നിവരും ഇതര

ധസംഗമം എസ് യുസിഐ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം
സഖാവ് എന്.കെ.ബിജു ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്തു. സഖാക്കള് കെ.സദാ
നന്ദന്, അരവിന്ദ് വേണുഗ�ോപാ
ല് എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.
തെങ്ങണാല്, തൃക്കൊടിത്താ
നം, കുരിശുംമൂട്, ഫാത്തിമാപുരം,
ചിങ്ങവനം, മെഡിക്കല് ക�ോളജ്,
എരുമേലി, പുതുച്ചിറ, മനക്കച്ചിറ
എന്നിവിടങ്ങളില് പ്രതിഷേധ
സംഗമങ്ങളും വിശദീകരണയ�ോ

ല്കുമാര് ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു.
സഖാക്കള് എസ്.രാധാമണി,
ബിനു ബേബി, ലക്ഷ്മി ആര്.ശേഖര്
എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.

ആലപ്പുഴ

പ്രതിഷേധവാരാചരണത്തി
ന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ജില്ലയിൽ
നിരവധി പരിപാടികൾ നടന്നു.
മവേലിക്കരയിൽ നടന്ന പരിപാ
ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗം പാർ
ത്ഥസാരഥി വർമ്മ ഉദ്ഘാടനം

സംസ്ഥാന നേതാക്കളും നേതൃ
ത്വം നല്കി.

തിരുവനന്തപുരം

പ്രതിഷേധ വാരാചരണത്തിൽ
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പ�ോ
ത്തൻക�ോട്, വള്ളക്കടവ്, പൂന്തുറ
എസ്.എംല�ോക്ക്, പേട്ട, പ്രാവച്ച
മ്പലം, ബാലരാമപുരം വഴിമുക്ക്,
വട്ടിയൂർക്കാവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ
ല�ോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ വിശദീകരണ യ�ോഗ
ങ്ങൾ നടന്നു. സമാപനം സെക്ര
ട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിലും നടത്തി. ഈ
പരിപാടികളിൽ സഖാക്കൾ ആർ.

പ്രതിഷേധവാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക�ൊല്ലം ചിന്നക്കടയില് നടന്ന സംഗമം
ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഷൈല കെ.ജ�ോണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ഗങ്ങളും നടന്നു. ഈ പരിപാടിക
ളില് സഖാക്കള് കെ.എന്.രാജന്,
വി.പി.ക�ൊച്ചുമ�ോന്, റ്റി.ജെ.ജ�ോ
ണിക്കുട്ടി, പി.ജി.ശശികുമാര്, കെ

കണ്ണൂര് കളക്ട്രേറ്റ് ധര്ണ സഖാവ് കെ.കെ.സുരേന്ദ്രന്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

ബിജു, എം.ഷാജർഖാൻ, ജി.ആർ.
സുഭാഷ്, പി.എസ്.ഗ�ോപകുമാർ,
എ.സബൂറ, എസ്.ശ്രീകുമാർ, എ.
ഷൈജു, ബി.എസ്.എമിൽ, കെ
.പ്രസന്നകുമാർ, പ്രസാദ് കരമന
എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

.സജി, കെ.എസ്. ശശികല, കെ
.എസ്.ചെല്ലമ്മ, ആര്.മീനാക്ഷി,

ചെയ്തു. ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ
രാജ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കു
തിച്ചുയരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതി
ര�ോധിക്കുവാനെന്ന് പറഞ്ഞ് കേ
ന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ല�ോക്
ഡൗണും 20 ലക്ഷം ക�ോടിയുടെ
സാമ്പത്തിക പാക്കേജും ത�ൊഴി
ലാളി- കർഷക-ബഹുജനങ്ങളുടെ
ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നു പ�ൊന്തിയ
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യാത�ൊരു പരിഹാ
രവും ലക്ഷ്യം വച്ചുക�ൊണ്ടായിരു
ന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ വെളിവാ
യിരിക്കുകയാണ്. ഒട്ടുമിക്ക ല�ോ
കരാജ്യങ്ങളും ക�ോവി ഡി നാൽ
നഷ്ടപ്പെട്ട ത�ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾക്ക്
പരിഹാരമായി ജനങ്ങളുടെ കൈ
യ്യിൽ പണമെത്തിക്കുവാനുള്ള
ധനതത്വശാസ്ത്ര പരമായ പരിഹാര
നീക്കിയിരുപ്പു നടത്തുമ്പോൾ
ബിജെപി സർക്കാരാകട്ടെ കൽ
ക്കരി ഖനികളും റെയിൽവേയും

ക�ൊല്ലം

പ്രതിഷേധവാരത്തോടനുബ
ന്ധിച്ച് ചിന്നക്കട ഹെഡ് പ�ോസ്റ്റ്
ഓഫീസിനുമുന്നില് നടന്ന പ്രതി
ഷേധധര്ണ്ണ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
സഖാവ് ഷൈല കെ. ജ�ോണ്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുു. പി.പി.പ്രശാ
ന്ത് കുമാര്, ബി.രാമചന്ദ്രന്, എസ്.
രാഘവന്, ട്വിങ്കിള് പ്രഭാകരന്,
ആര്.രാഹുല്, എസ്.സുധിലാല്
തുടങ്ങിയവര് പ്രസംഗിച്ചു. കരുനാ
ഗപ്പള്ളി, പെരുമ്പുഴ, കുണ്ടറ, പുന
ലൂര്, അഞ്ചല് എന്നിവിടങ്ങളിലും
പ്രതിഷേധ പരിപാടികള് സം
ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

ക�ോട്ടയം

പ്രതിഷേധവാരത്തോടനുബ
ന്ധിച്ച് ക�ോട്ടയം ജില്ലയില് ചങ്ങ
നാശ്ശേരിയില് നടന്ന പ്രതിഷേ

പത്തനംതിട്ടയില് പ്രതിഷേധ ധര്ണ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം
സഖാവ് കെ.ജി.അനില്കുമാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

എ.ജി.അജയകുമാര്, ജതിന് രാ
ജീവന്, എം.ആര്.മണി, അസഫ്
അലി തുടങ്ങിയവര് പ്രസംഗിച്ചു.

പത്തനംതിട്ട

പ്രതിഷേധവാരത്തോടനുബ
ന്ധിച്ച് പത്തനംതിട്ടയില് നടന്ന
പ്രതിഷേധയ�ോഗം
എസ്
യുസിഐ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജില്ലാക
മ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ് കെ.ജി അനി

എയർപ�ോർട്ടുകളും ബിപിസിഎ
ല്പോലുള്ള വൻകിട പ�ൊതുമേ
ഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളടക്കം എല്ലാം
വിറ്റുതുലക്കുവാനാണ് വ്യഗ്രത കാ
ട്ടുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരാക
ട്ടെ നിർലജ്ജമായ അഴിമതികളും
ത�ൊഴിൽ നിഷേധ മടക്കമുള്ള
ജനവിരുദ്ധ നടപടികളിലൂടെ കേ
ന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വഴിയിൽതന്നെ
(ശേഷം 5-ാം പേജില്)
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യകുമാർ പ്രസംഗിച്ചു.

എറണാകുളം

പാലക്കാട് നടന്ന പ്രതിഷേധ ധര്ണയില് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ്
അബ്ദുള് അസീസ് പ്രസംഗിക്കുന്നു
(8-ാം പേജില് നിന്ന്)

മുന്നേറുകയാണ്. 10,000 രൂപ
സ്ഥിതിഗതികൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകു
ന്നതുവരെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നത
ടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി
ക്കൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക്
ഈ വാരാചരണം കരുത്തു പക
രുമെന്നുംഉദ്ഘാടനപ്രസംഗത്തിൽ
സഖാവ് പാർത്ഥസാരഥി വർമ്മ
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ല�ോക്കൽ സെ
ക്രട്ടറി സഖാവ് കെ.ആര്. ഓമന
ക്കട്ടൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ല�ോ
ക്കൽ കമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ് വർ
ഗ്ഗീസ് ജ�ോർജ് പ്രസംഗിച്ചു. ആല
പ്പുഴ പറവൂരിൽ ല�ോക്കൽ കമ്മിറ്റി

യംഗം സഖാവ് സി.സി.ഉദയപ്പൻ
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച യ�ോഗത്തിൽ
ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ് ടി
.മുരളി ല�ോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം
.എ.ബിന്ദു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
അമ്പലപ്പുഴകച്ചേരിമുക്കിൽസഖാവ്
ടി.വിശ്വ കുമാറിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതി
യിൽ നടന്ന യ�ോഗത്തിൽ ജില്ലാ
ക്കമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ് കെ.ആര്.
ശശി, ബി.ഭദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസം
ഗിച്ചു. ഹരിപ്പാട് കെ.എസ്.ആര്.
ടി.സിജംഗ്ഷനിൽ സഖാവ് ടി.
മുരളിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നട
ന്ന യ�ോഗത്തിൽ ജില്ലാക്കമ്മിറ്റി
യംഗം സഖാവ് എന്.ആര്.അജ

പ്രതിഷേധവാരത്തോടനുബ
ന്ധിച്ച് എറണാകുളം ജില്ലയില്
കരിങ്ങാച്ചിറ, അരയന്കാവ്, ഉദ
യംപേരൂര് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങ
ളില് പരിപാടികള് നടന്നു.
തൃപ്പൂണിത്തറപാസ്പോര്ട്ട്ഓഫീ
സിനുമുന്നില് നടന്ന പ്രതിഷേധ
പരിപാടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം
സഖാവ് കെ.എസ്. ഹരികുമാര്
ഉദ്സഘാടനം ചെയ്തു. സഖാക്കള്
സി.ബി. അശ�ോകന്, പി.എം.ദി
നേശന് തുടങ്ങിയവര് പ്രസംചിച്ചു.

തൃശൂര്

പ്രതിഷേധവാരത്തോടനുബ
ന്ധിച്ച് ജില്ലയില് തൃശൂര് ട�ൌണില്
ശക്തന് തമ്പുരാന് ബസ് സ്റ്റാന്ഡി
ല് നടന്ന പ്രതിഷേധയ�ോഗത്തില്
ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് പി.എ
സ്.ബാബു മുഖ്യ പ്രസംഗം നടത്തി.
സഖാക്കള് എം.പ്രദീപന്, എ.
എം.സുരേഷ്, അബ്ദുള് നവാസ്
എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.
ക�ൊടുങ്ങല്ലൂര്, ചാവക്കാട്, ചാ
ലക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളില് പ്രതി
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ഷേധപരിപാടികള് നടന്നു. വിവിധ
യ�ോഗങ്ങളില് സഖാക്കള് എം.
കുമാര്, ഒ.കെ.വത്സലന്, സി.ആ
ര് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, സജീവന് പണി
ക്കശ്ശേരി, സുജ ആന്റണി, മായ
റ്റി.ജി, അനീഷ, ധര്മ്മജന്, പി.കെ.
ഷിബു എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.

ക�ോഴിക്കോട്

ക�ോഴിക്കോട് ട�ൌണില് നട
ന്ന പ്രതിഷേധയ�ോഗം എസ്
യുസിഐ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജില്ലാ
കമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ് പി.എം.
ശ്രീകുമാര് ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു.
പ�ോള് ടി.സാമുവല്, മന�ോജ് കുമാര്
തുടങ്ങിയവര് പ്രസംഗിച്ചു.
ബാലുശ്ശേരി, കുറ്റ്യാടി, കക്കോ

ടി എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ
പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

കണ്ണൂര്

കണ്ണൂര് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ
ആഭിമുഖ്യത്തില് കളക്ട്രേറ്റിനുമു
ന്നില് നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാ
ടി ജില്ലാസെക്രട്ടറി സഖാവ്
കെ.കെ.സുരേന്ദ്രന് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. അനൂപ് ജ�ോണ്, പി.സി.
വിവേക്, അഡ്വ.സനൂപ്, അകില്
മുരളി തുടങ്ങിയവര് പ്രസംഗിച്ചു.
തലശ്ശേരി ട�ൌണിലും കമ്പി
ല് ബസാറിലും പ്രതിഷേധ പരി
പാടികള് നടന്നു. സഖാക്കള് രശ്മി
രവി, സബില രാജേഷ്, പി.സി.
സുധ എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു.

ചാവക്കാട് നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില് ജില്ലാകമ്മിറ്റിയംഗം
സഖാവ് കുമാര് പ്രസംഗിക്കുന്നു
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ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസി

ല് കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്ര
തികളെ കര്ശനമായി ശിക്ഷിക്ക
ണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ക�ൊണ്ട്
എഐഡിഎസ്ഒ സെപ്റ്റംബർ
30ന് ദേശവ്യാപകമായി കരിദി
നം ആചരിച്ചു.
പാടത്ത് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ
കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ
പെൺകുട്ടി ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർ
ജങ് ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മര
ണമടഞ്ഞത്. അമ്മയുൾപ്പടെയുളള
ബന്ധുക്കളെ മൃതദേഹംകാണുവാൻ
പ�ോലീസ് അനുവദിച്ചില്ല. ഇത്ത
രം സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്
സ്ത്രീകളുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ
യാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബിജെപി
യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്രസർ
ക്കാരും യു പി സംസ്ഥാന സർക്കാ
രും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും
മാന്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പൂർ
ണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
യ�ോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ഭര
ണത്തില് പെണ്കുട്ടികള്ക്കും

അമ്പലപ്പുഴയില് നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി

സ്ത്രീകള്ക്കും നേരെയുള്ള പൈശാ
ചികമായ ബലാത്സംഗക�ൊലപാ
തകങ്ങള് ലക്കുംലഗനുമില്ലാതെ
പെരുകുകയാണ്. പട്ടിണി മരണ
ങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും സ്ത്രീകള് പി
ന്നാക്ക, മുസ്ലീം തുടങ്ങി ന്യൂനപക്ഷ,
ദുര്ലബവിഭാഗങ്ങള്ക്കുനേരെയു
ള്ള ആക്രമണങ്ങളും ആള്ക്കൂട്ട
ക്കൊലപാതകങ്ങളും യുപിയില്
വര്ദ്ധിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ താൽ
പര്യങ്ങൾ
സംരക്ഷിക്കേണ്ട
പ�ോലീസ് കുറ്റവാളികളുടെ പക്ഷ
ത്തു നിൽക്കുകയും, രാഷ്ട്രീയക്കാ
രും പ�ോലീസുകാരും കുറ്റവാളിക
ളും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധം

ഓര�ോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും
ദൃഢമാവുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്നു. ശിക്ഷയുടെ കാലതാമസ
വും കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷ നൽ
കാത്തതും ഇത്തരം ഭയാനകമായ
സംഭവങ്ങൾ നടത്താൻ കുറ്റവാളി
കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
കരിദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗ
മായി നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാ
ടിയിൽ എഐഡിഎസ്ഒ സം
സ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി കെ പ്രഭാ
ഷ്, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസി
ഡന്റ് അലീന എസ്, ജില്ലാ സെ
ക്രട്ടറി വിദ്യ വി.പി എന്നിവർ പ്ര
സംഗിച്ചു.

സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങ
ള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ
നിര്മ്മാണം നടത്തുക, നിയമം
കര്ശനമായി നടപ്പിലാക്കുക,
വനിതാപ�ൊതുപ്രവര്ത്തകരെ
അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തിയ സം
ഭവത്തില് കുറ്റവാളിക്ക് കര്ശന
ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, അശ്ലീല യു
ട്യൂബ് ചാനലുകളും അശ്ലീല സൈ
റ്റുകളും നിര�ോധിക്കുക, സ്ത്രീകള്ക്കു
നേരെയുള്ള ശാരീരികവും മാ
നസികവുമായ അതിക്രമങ്ങ
ള്ക്കും ഭരണകൂട നിഷ്ക്രിയത്വത്തി
നുമെതിരെ ശക്തമായ വനിതാ

IÀjI IpSpw_§Ä¡v 10,000 cq] {]Xnamk [\klmbw
\ÂIpI; IÀjI {]Xntcm[ kanXn A-hIm-i Zn-\w B-N-cn¨p
സാ മ്പത്തീക പ്രതിസന്ധി

യിലായ മുഴുവൻ കർഷക കുടും
ബങ്ങൾക്കും 10,000 രൂപ പണ
മായി സാമ്പത്തിക സഹായം
നൽകുക, കർഷകരുടെ വായ്പ
കൾ എഴുതിത്തളളുക, കാർഷി
ക�ോല്പന്നങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവില
നിശ്ചയിച്ച് സർക്കാർ സംഭരി
ക്കുക, വന്യ മൃഗ ശല്യത്തിന്
അടിയന്തര പരിഹാരമുണ്ടാക്കുക,
വിളനാശത്തിന് മതിയായ നഷ്ട
പരിഹാരം നൽകുക തുടങ്ങിയ

ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുക�ൊണ്ട്
സെപ്റ്റംബർ 16 ന് സംസ്ഥാന
തലത്തില് കര്ഷക പ്രതിര�ോധ
സമിതിയുടെ മുന്കൈയില്
കര്ഷകര് സംസ്ഥാനതലത്തി
ല് അവകാശദിനം ആചരിച്ചു.
കര്ഷകുരുടെ ഭവനങ്ങള് കേന്ദ്രീ
കരിച്ചുക�ൊണ്ട് നടന്ന സമരപ
രിപാടിയില് നൂറുകണക്കിന്
കുടുംബങ്ങള് പങ്കുചേര്ന്നു.
കർഷക പ്രതിര�ോധ സമിതി
സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രഖ്യാ

പിച്ച അവകാശ ദിനത്തിന്റെ
ഭാഗമായിവയനാട് ജില്ലയില്
നടന്ന യ�ോഗത്തില് ഡ�ോ. ഡി
.സുരേന്ദ്രനാഥ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹി
ച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡണ്ടുമാരായ
അഡ്വ. കെ. അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ,
ഡ�ോ. വി. സത്യാനന്ദൻ നായർ,
പ്രേംരാജ് ചെറുകര, വി.കെ.
ഹംസ മാസ്റ്റർ, ട�ോമി വടക്കും
ചേരി, ട്രഷറർ ദേവസ്യ പുററ
നാൽ, സെക്രട്ടറി വി.കെ. സദാ
നന്ദൻ, കെ.ജെ. മാത്യു കണ്ണന്താ

നം, വേലായുധൻ പുതിയ�ോടി,
പി.കെ.ഭഗത് തുടങ്ങിയവർ സം
സാരിച്ചു
രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തീക
തകർച്ച യുടെ ഭാരം മുഴുവൻ കർ
ഷകർക്കും ത�ൊഴിലാളികൾക്കും
മേൽ കയറ്റി വെക്കുന്ന സർക്കാർ,
ക�ോവിഡ് കാലത്തും ലാഭം കുന്നു
കൂട്ടിയ ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് പ�ൊതു
ഖജനാവിൽ നിന്നും ഇളവുകൾ
വാരിക്കോരി ക�ൊടുക്കുകയാണെ
ന്നും യ�ോഗം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

മുന്നേറ്റം വളര്ത്തിയെടുക്കുക
തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള് ഉന്ന
യിച്ചുക�ൊണ്ട്എഐഎംഎസ്എ
സ്, എഐഡിഎസ്ഒ, എഐ
ഡിവൈ ഒ സംഘടനകളുടെ
സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില് ക�ോട്ട
യം ഗാന്ധിസ്ക്വയറില് നടന്ന
സംഗമം എഐഎംഎസ്എസ്
സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
എസ്. രാധാമണി ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. എഐഡിവൈഒ ജില്ലാ
സെക്രട്ടറി രജിത ജയറാം, ഇ.വി.
പ്രകാശ്, ജതിന് ആര്. എന്നി
വര് പ്രസംഗിച്ചു.

F-kv.-bp.-kn.sF(kn)
kw-Øm-\ sk-{I-t«-dn-b-äv
hn-]p-eo-I-cn-¨p

സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയംഗവും
തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ
സഖാവ് പി.എസ്.ബാബു, സം
സ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയംഗവും പത്ത
നംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ
സഖാവ് എസ്.രാജീവൻ എന്നീ
സഖാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊ
ണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
വിപുലീകരിക്കാൻ എസ്യുസി
ഐ(സി) സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റി
തീരുമാനിച്ചതായി സെക്രട്ടറി
സഖാവ് വി.വേണുഗ�ോപാൽ അറി
യിച്ചു.
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ImÀjnI taJe tImÀ¸tdäpIfpsS
Ic§fneacp¶p
ഫാര്മേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആന്റ് ക�ൊമേഴ്സ് (പ്രൊമ�ോഷന് ആന്റ് ഫസി

ലിറ്റേഷന്) ആക്റ്റ് 2020, ഫാര്മേഴ്സ് (എംപവര്മെന്റ് ആന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന്) എഗ്രി
മെന്റ് ഓണ് പ്രൈസ് അഷ്വറന്സ് ആന്റ് ഫാര്മേഴ്സ് സര്വീസ് ആക്റ്റ് 2020,
എസന്ഷ്യല് കമ�ൊഡിറ്റീസ് (അമെന്റ്മെന്റ്) ആക്റ്റ് 2020 എന്നീ മൂന്ന് നിയമ
ങ്ങളും കാര്ഷികമേഖലയില് സ്വദേശ-വിദേശ കുത്തകകളുടെ സമ്പൂര്ണ ആധി
പത്യവും അതുവഴി ദരിദ്ര, ചെറുകിട, ഇടത്തരം കര്ഷകരുടെയും കര്ഷകത്തൊ
ഴിലാളികളുടെയും സമ്പൂര്ണ നാശവും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ്.

ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തി

ലുള്ള കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റ,് തീര്ത്തും
കര്ഷകവിരുദ്ധമായ മൂന്ന് ഓര്ഡി
നന്സുകള് ജൂണ് 5ന് പുറത്തിറ
ക്കുകയും തിടുക്കത്തില് മണ്സൂ
ണ് സെഷനില് പാര്ലമെന്റിന്റെ
ഇരുസഭകളിലും ശബ്ദവ�ോട്ടോടെ
പാസാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തി
രിക്കുകയാണ്. ക�ോവിഡ് 19 സൃ
ഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക തകര്ച്ചയെ
നേരിടാനെന്ന പേരില് ധനകാര്യ
മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ദുരിതാശ്വാസ
പാക്കേജില് ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ്
ഈ മുന്നു ഓര്ഡിനന്സുകളും പു
റപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത് എന്നതാണ്
വിര�ോധാഭാസം. അന്നു തന്നെ
ഈ ഓര്ഡിനന്സുകള്ക്കെതി
രെ
ശക്തമായ
പ്രതിഷേധമുയര്ന്നിരുന്നു. മഹാ
വ്യാധി അതിവേഗം പടര്ന്നുപി
ടിക്കുകയും കര്ഷകരും സാധാ
രണ ജനങ്ങളും ത�ൊഴിലാളികളും
പ്രതിസന്ധിയുടെ നിലയില്ലാക്ക
യത്തില് മുങ്ങിത്താഴുകയും ചെയ്യു
ന്ന ദുരിതകാലത്തു തന്നെ ഈ
നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുന്നത്
കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ ദ്രോഹബു
ദ്ധിയുടെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാ
ണ്. ബിജെപി ഗവണ്മെന്റിന്റെ
ഈ ഹീന നീക്കം, നിര്ദ്ദയമായ
ചൂഷണം നടത്തുന്ന കുത്തകകളു
ടെ വര്ഗതാല്പര്യം സംരക്ഷിക്കു
ന്നതില് അവര് എത്രത്തോളം
ജാഗരൂകരാണെന്നും, ജീവിക്കാ
ന്വേണ്ടി അഹ�ോരാത്രം പണി
യെടുക്കുന്ന ദരിദ്രകര്ഷകരുടെ ദു
രിതങ്ങളെ അവര് എത്ര നിസ്സാ
രമായാണ് കാണുന്നതെന്നും വ്യ
ക്തമാക്കിത്തരുന്നതാണ്. ഫാര്മേ
ഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആന്റ്
ക�ൊമേഴ്സ് (പ്രൊമ�ോഷന് ആന്റ്
ഫസിലിറ്റേഷന്) ആക്റ്റ് 2020,
ഫാര്മേഴ്സ് (എംപവര്മെന്റ് ആന്റ്
പ്രൊട്ടക്ഷന്) എഗ്രിമെന്റ് ഓണ്
പ്രൈസ് അഷ്വറന്സ് ആന്റ് ഫാ
ര്മേഴ്സ് സര്വീസ് ആക്റ്റ് 2020,
എസന്ഷ്യല് കമ�ൊഡിറ്റീസ്
(അമെന്റ്മെന്റ്) ആക്റ്റ് 2020 എന്നീ
മൂന്ന് നിയമനിര്മ്മാണങ്ങളും രാ
ജ്യത്തെ കാര്ഷികമേഖലയില്
സ്വദേശ-വിദേശ കുത്തകകളുടെ
സമ്പൂര്ണ ആധിപത്യവും അതു
വഴി ദരിദ്ര, ചെറുകിട, ഇടത്തരം
കര്ഷകരുടെയും കര്ഷകത്തൊ

ഴിലാളികളുടെയും
സമ്പൂര്ണ
നാശവും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ്. ഭക്ഷ്യ
വസ്തുക്കളുടെ വില നിര്ണ്ണയം പരി
പൂര്ണ്ണമായും വന്കിട മുതലാളി
മാരുടെ കരങ്ങളില് അമരുന്നത�ോ
ടെ രാജ്യത്തെ മുഴുവന് ജനങ്ങളും
നടുവ�ൊടിക്കുന്ന വില നല്കി നി
ത്യോപയ�ോഗസാധനങ്ങള് വാ
ങ്ങേണ്ടി വരും. ഈ പൈശാചിക
നടപടിയെ എത്ര അപലപിച്ചാ
ലും മതിയാകില്ല.

കര്ഷകരുടെ മാത്രമല്ല
സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയും
ജീവിതത്തെ തകര്ക്കുന്നു

കാര്ഷികമേഖലയെ വേട്ടയാ
ടിയിരുന്ന കുത്തകകളുടെ സമ്പൂ
ര്ണ ആധിപത്യം ഇത�ോടെ പൂ
ര്ണ്ണമായിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യധാന്യ
ങ്ങള്, പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള്, എണ്ണക്കു
രുക്കള്, ഭക്ഷ്യ എണ്ണ, ഉരുളക്കി
ഴങ്ങ്, ഉള്ളി തുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ
പൂഴ്ത്തിവയ്പുകാര്ക്ക് എത്രവേണമെ
ങ്കിലും സംഭരിച്ചുവയ്ക്കാന്, '1955
ലെ അവശ്യസാധനനിയമ'ത്തില്
വരുത്തിയ ഭേദഗതി നിയമസാ
ധുത നല്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെപ്പോലും
അപകടത്തിലാക്കുംവിധം ഭക്ഷ്യ
വസ്തുക്കളുടെയടക്കം കരിഞ്ചന്തയ്ക്കും
കൃത്രിമ വിലക്കയറ്റത്തിനും ഇട
യാക്കും. കച്ചവടക്കാരുടെയ�ോ
ക�ോള്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉടമകളുടെ
യ�ോ കാര്ഷിക�ോല്പന്ന കമ്പനി
കളുടെയ�ോ ഒക്കെ വേഷംകെട്ടി
വരുന്ന കരിഞ്ചന്തക്കാരും പൂഴ്ത്തിവ
യ്പുകാരും കര്ഷകരില്നിന്ന് അവ
രുടെ ഉല്പന്നങ്ങള് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും അവരുടെ
കൂറ്റന് ഗ�ോഡൗണുകളില് വന്തോ
തില് സംഭരിക്കുകയും കമ്പോള
ത്തില് കൃത്രിമക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കു
കയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഉല്പ
ന്നങ്ങള് ഓര�ോന്നായി വിപണി
യിലെത്തിച്ച് ഉപഭ�ോക്താക്കള്ക്ക്
വന്വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് ഭീമമായ ലാഭം
ക�ൊയ്തെടുക്കും. അങ്ങനെ അവ
ശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചു
യരും. സര്ക്കാരുകള് ഇടപെടില്ല.
കാരണം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വി
ലയില് ഒരു വര്ഷം ശരാശരി 50
ശതമാനത്തിനും കേടുവരുന്ന സാ
ധനങ്ങളുടെ വിലയില് 100 ശത
മാനത്തിനുംമേലെ വര്ദ്ധനവ്

ഉണ്ടായാലേ സര്ക്കാര് ഇടപെടേ
ണ്ടതുള്ളൂ. അങ്ങനെ സംഭരണവും
വിപണനവും ക�ോര്പ്പറേറ്റ് ഭീമ
ന്മാരുടെ സ്വൈരവിഹാരത്തിന്റെ
വേദിയായിത്തീരുന്നു. ഈ കടുത്ത
കുത്തകാനുകൂല നയത്തിന്റെ ഭാരം
ഏറ്റവുമധികം താങ്ങേണ്ടിവരുന്ന
ത് കര്ഷകര�ോട�ൊപ്പം ദരിദ്രരായ
ഉപഭ�ോക്താക്കള് കൂടിയാണ്. ല�ോ
കത്താകെയുള്ള പട്ടിണിക്കാരുടെ
മൂന്നില് ഒന്ന് ഇപ്പോള്ത്തന്നെ
ഇന്ത്യയിലാണ് അടിഞ്ഞുകൂടിയി
രിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ 20 ക�ോടി
ആളുകള് വിശന്ന് അന്തിയുറങ്ങു
ന്നവരാണ്. ഒരു ദിവസം 7000
പേരാണ് പട്ടിണി കിടന്ന് മരി
ക്കുന്നത്. പ�ോഷകാഹാരക്കുറവ്
രാജ്യത്തെ നിശ്ശബ്ദമായി ബാധി
ച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അത്യാഹിതമാ
ണ്. രാജ്യത്തെ കുട്ടികളില് പകു
തിയും ഭാരക്കുറവുള്ളവരാണ്. സ്ത്രീ
കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കാര്യ
ത്തില് 70 ശതമാനവും വിളര്ച്ച
പ�ോലുള്ള, പ�ോഷകാഹാരക്കുറ
വിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ര�ോഗ
ങ്ങള്ക്ക് ഇരയാണ്. 84 ശതമാനം
ഇന്ത്യക്കാര്ക്കും 20 രൂപയില്
താഴെയാണ് ദിവസവരുമാനം.
അതിനാല്ത്തന്നെ തന്നെ പൂഴ്ത്തി
വയ്പിന്റെയും കരിഞ്ചന്തയുടെയു
മ�ൊക്കെ കാര്യത്തില് ഉദാരസമീ
പനം പുലര്ത്തുന്നത് സ്ഥിതി കൂ
ടുതല് വഷളാക്കും.

താങ്ങുവിലയും സര്ക്കാര്
സംഭരണവും ഇല്ലാതാകും;
മൂലധന ശക്തിക്കു മുമ്പില്
നിസ്സഹായ ഇരകളായി
കര്ഷകര് തകരും

'ഫാര്മര് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ്
ആന്റ് ക�ൊമേഴ്സ് (പ്രൊമ�ോഷ
ന് ആന്റ് ഫെസിലിറ്റേഷന്) ആക്റ്റ്
2020' നിയമമായത�ോടെ, 'അഗ്രി
കള്ച്ചറല് പ്രൊഡ്യൂസ് മാര്ക്കറ്റിം
ങ് കമ്മിറ്റി (എപിഎംസി) ആക്ട്'
പ്രകാരം സ്വന്തം ഉല്പന്നങ്ങള് ന്യാ
യമായ വിലയ്ക്ക് വില്ക്കുന്നതില്
കര്ഷകര് ചെറിയത�ോതിലെങ്കി
ലും അനുഭവിച്ചിരുന്ന സംരക്ഷണം
റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആക്റ്റിന്റെ
5ാം വകുപ്പ് പറയുന്നത് ഇപ്രകാ
രമാണ്. ‘എപിഎംസിയുടെ നില
വിലെ വില അല്ലെങ്കില് ഓണ്ലൈ

ന് ട്രേഡിംഗിന്റെ വില അതുമല്ലെ
ങ്കില്അനുയ�ോജ്യമായഒരുബെഞ്ച്
മാര്ക്ക് വില ഇവയില് ഏതിന�ോ
ടെങ്കിലും കാര്ഷിക�ോല്പ്പന്നങ്ങ
ളുടെ വിലയെ ബന്ധിപ്പിക്കും’
എവിടെയാണ്
താങ്ങുവില?
എവിടെ സര്ക്കാര് സംഭരണം?
മണ്ഡികള് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാ
മീണ മേഖലയിലെ കാര്ഷിക�ോ
ല്പന്ന സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളില്
ഗവണ്മെന്റ് നിയന്ത്രണം നിലനി
ര്ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാര്ഷിക
രംഗത്തെ ഭീമന്മാരും ബഹുരാഷ്ട്ര
കുത്തകകളുമ�ൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കു
ന്ന സ്വകാര്യ മണ്ഡികളുടെ ഒരു
ശൃംഖലതന്നെ രാജ്യമെമ്പാടും
അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഈ ശൃംഖലവഴി ഈ കുത്തകക
ള്ക്ക് യഥേഷ്ടം ഇനി കാര്ഷിക�ോ
ല്പന്നങ്ങള് സംഭരിക്കാന് കഴിയും.
ഈ നിയമം, കര്ഷകര്ക്ക്,
സംഭരണശാലകളുടെ ഉടമസ്ഥരും
ഇടനിലക്കാരുമ�ൊക്കെ ആയിട്ടു
ള്ളവരുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തി
ല്നിന്ന് ഒരു രക്ഷാകവചം നല്കി
യിരിക്കുകയാണെന്നും അവര്ക്ക്
സ്വന്തം ഉല്പന്നങ്ങള് ഇനി എവിടെ,
ആര്ക്ക് വേണമെങ്കിലും നേരിട്ട്
വില്ക്കാന് കഴിയുമെന്നുമാണ് വാദം.
കര്ഷകരെ 'സ്വതന്ത്ര' രാക്കിയി
രിക്കുന്നുവത്രെ. കാശ്മീരിലെ കര്ഷ
കനു ആപ്പിള് ഇനി നേരിട്ട് കേ
രളത്തിലും വില്ക്കാം. ഇതു കര്ഷ
കര്ക്കു നേരെയുള്ള ക്രൂരമായ പരി
ഹാസമാണ്. രാജ്യത്തെ കര്ഷ

ലാസില് മാത്രമേ കാണൂ. അങ്ങേ
യറ്റം അഴിമതി നിറഞ്ഞ അവി
ശുദ്ധ സംഘങ്ങളാണ് ഇക്കാലമ
ത്രയും കാര്ഷിക�ോല്പന്ന സംഭര
ണരംഗം കൈയടക്കിയിരുന്നതെ
ന്ന് സംഭരണ പ്രക്രിയയെപ്പറ്റി
ധാരണയുള്ള ഏത�ൊരാള്ക്കും
അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഉദ്യേ
ാഗസ്ഥര്, ഗ്രാമീണ ദല്ലാള്മാര്,
പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്മാര്, ഭരണ
കക്ഷി നേതാക്കള്, സംഭരണശാല
ഉടമസ്ഥര്, ഇടനിലക്കാര് തുടങ്ങി
യവര�ൊ ക്കെയാണ് ഈ അവി
ശുദ്ധ സഖ്യത്തിലുള്ളത്. ഇതിലൂ
ടെ കര്ഷകര്ക്ക് അര്ഹതപ്പെട്ട
പ്രതിഫലം നിഷേധിക്കപ്പെടുക
യും സര്ക്കാര് സംവിധാനം കാ
ഴ്ചക്കാരായി ന�ോക്കിനില്ക്കുകയു
മായിരുന്നു. ഈ കൂട്ടുകെട്ട് തക
ര്ക്കുന്നുവെന്നും സംഭരണരംഗമാ
കെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നും അവ
കാശപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് കാര്ഷികമേ
ഖലയാകെ വന്കിട കുത്തകക
ള്ക്കും ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികള്ക്കും
തീറെഴുതുകയാണ് സര്ക്കാര് ചെ
യ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്, ആരാണ്
കാര്ഷിക മേഖലയിലെ ഈ വമ്പ
ന്മാര്? അവര് സംശുദ്ധരാണ�ോ?
കര്ഷകര്ക്ക് അര്ഹതപ്പെട്ടതെ
ല്ലാം പല മാര്ഗ്ഗേണ നിഷേധിച്ച്
അവരെ പിഴിഞ്ഞൂറ്റി പരമാവധി
ലാഭമുണ്ടാക്കുക എന്നതല്ലാതെ
മറ്റെന്ത് ലക്ഷ്യമാണ് അവരുടെ
ബിസിനസ്സിലുള്ളത്? എന്നുമാത്ര
മല്ല, നിലവില് കാര്യങ്ങള് നിയ

കർഷക പ്രതിര�ോധ സമിതി ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ത�ൊടുപുഴയിൽ
നടത്തിയ MSP(മിനിമം താങ്ങുവില) അവകാശ ദിനാചരണം
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ.വിന�ോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

കരില് 86.2 ശതമാനവും 2 ഹെ
ക്റ്ററില് താഴെ മാത്രം കൃഷി ചെ
യ്യുന്നവരാണ്. ഇത്രയും ദുര്ബ്ബലരായ
പാവപ്പെട്ട കര്ഷകനു രാജ്യത്തി
ന്റെ ഏതു വിപണിയിലാണു വി
ല്ക്കാന് കഴിയുക. ഇത് വെറും
തട്ടിപ്പും വഞ്ചനയുമാണ്. 'ഒരു രാ
ഷ്ട്രം - ഒരു കമ്പോളം' എന്ന മുദ്രാ
വാക്യമുയര്ത്തിക്കൊണ്ട് ക�ോര്പ
റേറ്റ് ഭീമന്മാര്ക്ക് മണ്ഡികള്ക്കു
വെളിയില് കര്ഷകരില്നിന്ന്
യഥേഷ്ടം വിളകള് സംഭരിക്കാന്
അവസരമ�ൊരുക്കുയാണ് ഈ
നിയമം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗവ
ണ്മെന്റ് നിയന്ത്രണമ�ൊക്കെ കട

ന്ത്രിക്കുന്ന സംഭരണശാല ഉടമ
സ്ഥരെയും മറ്റും അപേക്ഷിച്ച് സമ്പ
ത്തിന്റെയും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളു
ടെയും കാര്യത്തില് ഇവര് ആയിരം
മടങ്ങ് ശക്തരുമാണ്.
കാര്ഷികമേഖലയില് ആഴ്ന്നി
റങ്ങാന് താല്പര്യപ്പെടുന്ന തദ്ദേശ
കുത്തകകള് പലരും വിദേശബ
ഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകകളുമായി ബന്ധ
മുള്ളവരാണ്. ഇവര് സ്വന്തം നി
ലയിലും ഈ കമ്പനികളുമായി
ചേര്ന്നുമാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുക.
വിളകളെ ഇവര് എ,ബി,സി എന്നി
ങ്ങനെ പലതരമാക്കി തിരിച്ച് സ്വ
(ശേഷം 11-ാം പേജില്)
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IÀjIÀ IcmÀIrjnbpsS sIWnbnemIpw;
hcm\ncn¡p¶Xv `oIcamb hne¡-bäw.
(10-ാം പേജില് നിന്ന്)

ന്തം നിലയില് ഗുണനിലവാരം
നിശ്ചയിക്കും. എന്നിട്ട് ഇവര് നി
ശ്ചയിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് കര്ഷകരി
ല്നിന്ന് ഉല്പന്നങ്ങള് വാങ്ങും.
ഇവിടെ നിയമം എന്തെങ്കിലും
രക്ഷാകവചം നല്കുന്നുണ്ടെങ്കില്
അത് ഈ കുത്തകകള്ക്ക് മാത്ര
മാണ്. ഏത് വിള കൃഷിചെയ്യണം,
അത് എന്തുവിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെ
ന്നൊക്കെ അവരാണ് തീരുമാനി
ക്കുക. ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ
ഫലമായി, മിനിമം സഹായവില
പ്രകാരമേ ഉല്പന്നങ്ങള് സംഭരി
ക്കാവൂ എന്ന് ഗവണ്മെന്റ് പറയു
ന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കാര്ഷിക
മേഖലയിലെ ഈ കുത്തകകള്ക്ക്
ബാധകമാണ�ോ എന്ന് ഇതുവരെ
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഗവണ്മെന്റ്
സ്കൂളുകളെ ചിട്ടയായി തകര്ത്ത്
ചെലവേറിയ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാ
സം പകരം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതു
പ�ോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും
സംഭവിക്കുക. നിലവിലുള്ള അടി
സ്ഥാന ഘടന തകര്ത്ത് സ്വദേശ
-വിദേശ കുത്തകകള് പിടിമുറുക്കി
ക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ കാര്യങ്ങ
ളെല്ലാം കൈവിട്ടുപ�ോകുകയാകും
ഫലം. ഇത് ഭക്ഷ്യോല്പാദനത്തെ
മാത്രമല്ല വിതരണത്തെയും ഭക്ഷ്യ
സുരക്ഷയെയും അപകടത്തിലാ
ക്കുകയും ചെയ്യും.

കര്ഷകനെ കരാര് കൃഷിയുടെ
കെണിയിലകപ്പെടുത്തുന്നു

ക�ോര്പറേറ്റ് കമ്പനികളും മ�ൊ
ത്തക്കച്ചവടക്കാരും വന്കിട ചി
ല്ലറ-വ്യാപാരികളും കയറ്റുമതിക്കാ
രും മൂലധന കമ്പോളത്തിലെ ഇട
പാടുകാരുമ�ൊക്കെ 'ഫാര്മേഴ്സ്
(എംപവര്മെന്റ്ആന്റ്പ്രൊട്ടക്ഷന്)
എഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് അഷ്വ
റന്സ് ആന്റ് ഫെയര് സര്വ്വീസ
സ് ബില് 2020'ല് നിന്ന് ശക്തി
സംഭരിച്ചുക�ൊണ്ട്, തങ്ങളുടെ ബി
സിനസ് താല്പര്യങ്ങള്ക്ക് ഇണ
ങ്ങുന്നതും പരമാവധി ലാഭമെന്ന
ലക്ഷ്യത്തിന് നിരക്കുന്നതുമായ
വിളകള് കൃഷി ചെയ്യാന് കര്ഷ
കരെ നിര്ബന്ധിതരാക്കും. 'കാ
ര്ഷികസേവനങ്ങള്'എന്നപേരില്
അവര്, കരാര് അടിസ്ഥാനത്തില്

കര്ഷകര്ക്ക് വായ്പയും വളവും
വിത്തും ഉപകരണങ്ങളും പുതിയ
സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമ�ൊക്കെ
പ്രദാനം ചെയ്യുമത്രേ. പകരം കര്ഷ
കരുടെ ഉല്പന്നങ്ങള് ഇവര്ക്കുത
ന്നെ വില്ക്കേണ്ടിവരും. വിത്തി
റക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ ഉണ്ടാക്കു
ന്ന കരാര് പ്രകാരമായിരിക്കും
ഉല്പന്നത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുക.
ഏത് വിള, എത്ര തവണ കൃഷി
ചെയ്യണമെന്നും ഈ കരാറില്
വ്യവസ്ഥചെയ്യും. അഞ്ചോ അതി
ലധികമ�ോ വര്ഷത്തേയ്ക്കുപ�ോലും
ഈ കരാര് പാലിക്കേണ്ടിവരും.
ഉല്പന്നം എവിടെ, ആര്ക്ക്, എന്ത്
വിലയ്ക്ക് വില്ക്കണമെന്നുവരെ ഈ
കുത്തകകള് തീരുമാനിക്കുന്ന
സ്ഥിതി വരും. ഇക്കാര്യങ്ങളില�ൊ
ന്നും കര്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം
പരിഗണിക്കപ്പെടില്ല. അതായത്
ക�ൊട്ടിഘ�ോഷിക്കപ്പെടുന്ന 'ഒരു
രാഷ്ട്രം-ഒരു കമ്പോളം' കടലാസി
ല�ൊതുങ്ങുമെന്ന് സാരം. ബഹുരാ
ഷ്ട്ര കുത്തകകള് നിയന്ത്രിക്കുന്ന
ബഹു-സ്ഥലങ്ങളിലെ, ബഹു
-കമ്പോളങ്ങളായിരിക്കും നിലവി
ല് വരുക. ഉല്പന്നങ്ങള് വില്ക്കു
മ്പോള് ആദ്യമേതന്നെ കുത്തക
കള് മുടക്കിയ പണം അവര് കര്ഷ
കരില്നിന്ന് വസൂലാക്കും. ഈ
പിടുങ്ങല് കഴിഞ്ഞ്, വിയര്പ്പൊ
ഴുക്കുന്ന കര്ഷകന് എന്തുകിട്ടും
എന്ന് ആര്ക്കറിയാം. ഉല്പന്നങ്ങ
ള്ക്ക് നിശ്ചിത ഗുണനിലവാരമി
ല്ലെന്ന് കുത്തകകളുടെതന്നെ 'വി
ദഗ്ദ്ധസംഘം' വിധിയെഴുതിയാല്
കര്ഷകര്ക്ക് മൂന്നില�ൊന്ന് വില
നഷ്ടമാകും. ഇതില് തൃപ്തരല്ലാത്ത
കര്ഷകര്ക്ക് ക�ോടതിയെ സമീ
പിക്കാനുള്ള അവസരവും നിഷേ
ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത്
കുത്തകകളുടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമു
ള്ള നടപടികളില്നിന്ന് ദരിദ്ര
രായ കര്ഷകര്ക്ക് ഒരു നിയമപ
രിരക്ഷയും കിട്ടില്ലെന്നര്ത്ഥം.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത്, 19-ാം
നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവില്, അവിഭക്ത
ബംഗാളിലെ നീലം കര്ഷകര്
സമാനമായ കരാര് കൃഷിയില്
ഏര്പ്പെട്ടിരുന്നു. ക�ൊടിയ ചൂഷ
ണംമൂലം തകര്ന്ന അവര് വലി

യ�ൊരു സമരത്തിന് തയ്യാറായി.
''നീലം കര്ഷകരുടെ പ്രക്ഷോഭം''
എന്ന പേരില് ചരിത്രത്തില് രേ
ഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആ പ�ോരാട്ടം
ഇവിടെയും പ്രസക്തമാകുകയാണ്.
ആമസ�ോണ് തീരത്തെ വാഴകൃ
ഷിക്കാരും പല ആഫ്രിക്കന് രാ
ജ്യങ്ങളും ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകക

ക്കെ കര്ഷകര്ക്ക് വച്ചുനീട്ടുക.
മരണാസന്നമായ മുതലാളിത്ത
ത്തില് അത് അങ്ങനെയാകാതെ
തരമില്ല.

കര്ഷകര് രാജ്യമാസകലം
സംഘടിത ശക്തിയാവുക

ശരിയായ സമരനേതൃത്വത്തി
ന് കീഴില് അണിനിരക്കുക

ക�ോര്പറേറ്റ് കമ്പനികളും മ�ൊത്തക്കച്ചവടക്കാ
രും വന്കിട ചില്ലറ-വ്യാപാരികളും കയറ്റുമതി
ക്കാരും മൂലധന കമ്പോളത്തിലെ ഇടപാടുകാരു
മ�ൊക്കെ 'ഫാര്മേഴ്സ് (എംപവര്മെന്റ് ആന്റ്
പ്രൊട്ടക്ഷന്) എഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് അഷ്വ
റന്സ് ആന്റ് ഫെയര് സര്വ്വീസസ് ബില് 2020'ല്
നിന്ന് ശക്തി സംഭരിച്ചുക�ൊണ്ട്, തങ്ങളുടെ ബി
സിനസ് താല്പര്യങ്ങള്ക്ക് ഇണങ്ങുന്നതും പരമാ
വധി ലാഭമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് നിരക്കുന്നതുമായ
വിളകള് കൃഷി ചെയ്യാന് കര്ഷകരെ നിര്ബ
ന്ധിതരാക്കും.
ളുമായി കരാര് കൃഷിയിലേര്പ്പെട്ട്
തകര്ന്നടിഞ്ഞത് നമ്മള് കണ്ട
താണ്. യാത�ൊരു പിഴയുമ�ൊടു
ക്കാതെ കരാറില്നിന്നും ഏത്
സമയത്തും പിന്വാങ്ങാന് കര്ഷ
കര്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും
എന്നാണ് ബിജെപി നേതാക്കള്
അവകാശപ്പെടുന്നത്. കരാര് കൃഷി
നിയമമാകുകയും കടിഞ്ഞാണ്
കുത്തകകളുടെയും ബഹുരാഷ്ട്ര
കമ്പനികളുടെയും കൈയിലായി
രിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്, ഒന്നും
ഒന്നരയും രണ്ടുമ�ൊക്കെ ഏക്കര്
കൈവശമുള്ള ചെറുകിട കര്ഷക
ര് നിസ്സഹായരായിത്തീരും. ഇവരും
കുത്തകകളുമ�ൊക്കെ ഒരേനിലയി
ലാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക എന്നാ
രെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് അത് തി
കഞ്ഞ അസംബന്ധവും ക�ൊടിയ
വഞ്ചനയുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.
ചൂഷിതനു വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, ചൂ
ഷകര്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നി
യമങ്ങള്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
'കര്ഷകരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന
പേരില് 'ശാശ്വതമായ അടിമ
ത്തമായിരിക്കും ഗവണ്മെന്റും ഭര
ണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുമ�ൊ

''പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്കിടയില്
കര്ഷകര്ക്ക് ഇത്രയേറെ ഗുണപ്ര
ദമായ നിയമങ്ങള് ആദ്യമായാ
ണ്'' എന്ന് ബിജെപി നേതാവായ
പ്രധാനമന്ത്രി ന്യായീകരിക്കുന്ന
ഈ മൂന്ന് കാര്ഷിക നിയമങ്ങളു
ടെ ഭീകരമുഖമാണ് ഇവിടെ അനാ
വരണം ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയുടെ ജന
സംഖ്യയില് 70 ശതമാനം വരു
ന്ന, നിരന്തരം പാപ്പരാക്കപ്പെട്ടു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന കര്ഷകരുടെ
പരിതാപകരമായ സ്ഥിതി എളു
പ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കു
ത്തകകളുടെയും ഗ്രാമീണ മേഖല
യിലെ വന്കിടക്കാരുടെയും ചൂഷ
ണവും അടിച്ചമര്ത്തലും മൂലം
കര്ഷകരും കര്ഷകത്തൊഴിലാ
ളികളുമായ 4 ലക്ഷംപേരാണ്
ഇതിനകം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.
അനേകം കര്ഷകര് കൃഷിഭൂമി
നഷ്ടപ്പെട്ട് കര്കത്തൊഴിലാളിക
ളായി മാറി. പലരും കുടിയേറ്റ
ത്തൊഴിലാളികളും പാതയ�ോര
ത്ത് അന്തിയുറങ്ങുന്നവരും തെരു
വുതെണ്ടികളുമായിത്തീര്ന്നിരിക്കു
ന്നു. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയെക്കു
റിച്ച് മഹാനായ ലെനിന് പറഞ്ഞ
തുപ�ോലെ, ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങള്

അനന്തമായ ഭീകരതയുടെ താവ
ളങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സ്വ
ന്തം ജീവനും ഉപജീവനമാര്ഗ്ഗ
ത്തിനും മേലുള്ള ഈ ആക്രമണ
ങ്ങളെ തുരത്താന് ചൂഷിതരും മര്ദ്ദി
തരുമായ കര്ഷകര്ക്കുമുന്നിലുള്ള
ഒരേയ�ൊരു മാര്ഗ്ഗം, ശരിയായ
നേതൃത്വത്തിന്കീഴില് സംഘടി
തവും ശക്തവും നിരന്തരവും പ്രബു
ദ്ധവുമായ പ്രക്ഷോഭം വളര്ത്തി
യെടുക്കുക എന്നതുമാത്രമാണ്.
അധികാരശക്തിക്കെതിരായ യ�ോ
ജിച്ച പ�ോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ്
അന്തസ്സായി നിലനില്ക്കാന്
കഴിയുക എന്ന സത്യം അവര് തി
രിച്ചറിയണം.
ഒരു പ�ൊതുമിനിമം പരിപാടി
യുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്, ഈ
കരിനിയമങ്ങള്ക്കെതിരെ കര്ഷ
കരുടെ യ�ോജിച്ച ചെറുത്തുനില്പി
ന് നേതൃത്വം നല്കാനായി 250
കര്ഷക സംഘടനകള് ചേര്ന്ന്
ആള് ഇന്ത്യാ കിസാന് സംഘ
ര്ഷ് ക�ോ-ഓര്ഡിനേഷന് കമ്മി
റ്റി(എഐകെഎസ്സിസി) രൂപീ
കരിച്ചിരിക്കുന്നു. കര്ഷകരുടെ
ഈ ഐക്യവേദിയില് ആള്
ഇന്ത്യാ കിസാന് ഖേദ് മസ്ദൂര്
സംഘടന് (എഐകെകെഎംഎ
സ്) അഭേദ്യ ഭാഗവും പ്രമുഖാംഗ
വുമാണ്. സെപ്തംബര് 25ന്റെ ഗ്രാ
മീണ ബന്ദ് ഈ സമിതി ആഹ്വാ
നം ചെയ്ത രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോ
ഭമായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരുടെയും
കര്ഷകത്തൊഴിലാളികളുടെയും
അദ്ധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദരിദ്ര
ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും അകമഴി
ഞ്ഞ സഹകരണവും പിന്തുണയും
ക�ൊണ്ട് ഈ പ്രക്ഷോഭം ഉജ്ജ്വ
ലവിജയം നേടി. രാജ്യമെമ്പാടും
വീറുറ്റ കര്ഷകസമരങ്ങള് വള
ര്ത്തിയെടുക്കാന് എഐകെകെ
എംഎസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയെന്നോണം
ഒക്ട�ോബര് 14 കര്ഷകരുടെ ചെ
റുത്തുനില്പിന്റെ ദിനമായി ആചരി
ക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാ
ണ്. ബിജെപി ഗവണ്മെന്റിന്റെ
കര്ഷകവിരുദ്ധ നിയമങ്ങള്ക്കും
നയങ്ങള്ക്കുമെതിരെയായിരിക്കും
ഈ ചെറുത്തുനില്പ്.

{Kmäzphnän hnXcWw: \nc´c sXmgnemfn kac¯nsâ hnPbwþIiph@n sXmgnemfn skâÀ
കശുവണ്ടി ത�ൊഴിലാളി സെ
ന്റർ (എഐയുടിയുസി) യുടെ നേ
തൃത്വത്തിൽ ത�ൊഴിലാളികൾ നട
ത്തിയ 18 വർഷത്തെ നിരന്തര
സമരത്തിന്റെവിജയമാണ്,ഇപ്പോൾ
കശുവണ്ടി വികസന ക�ോർപ്പറേ
ഷനെക്കൊണ്ട് ഗ്രാറ്റ്വുവിറ്റി വിത
രണം നടത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ
തെന്ന് കശുവണ്ടി ത�ൊഴിലാളി
സെന്റർ സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട്
വി.കെ.സദാനന്ദൻ, ജനറൽ സെ
ക്രട്ടറി എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നി
വർ പറഞ്ഞു.
2002 ൽ സുപ്രിംക�ോടതി വി

ധിയെത്തുടർന്ന് കാഷ്യൂ ക�ോർപ്പ
റേഷൻ സ്വകാര്യ ഉടമകൾക്ക്
തിരികെ ക�ൊടുത്ത മുഖത്തല, എഴു
ക�ോൺ, നെടുവത്തൂർ, കല്ലമ്പലം
ഫാക്ടറികളിലെ ത�ൊഴിലാളികൾ
ക്ക് ഗ്രാറ്റ്വുവിറ്റിയ്ക്കു വേണ്ടി ദീർഘ
കാല സമരമാണ് നടത്തേണ്ടി
വന്നത്. 2005 ഫിബ്രുവരിയിൽ മു
ഖത്തല ജയശ്രീ കമ്പനി ത�ൊഴി
ലാളികൾ നടത്തിയ 57 ദിവസം
നീണ്ടുനിന്നസമരംമുതൽ,അനേകം
തവണ കാഷ്യൂ ക�ോർപ്പറേഷൻ
ഹെഡ് ഓഫീസ്സ് മാർച്ചും, സെക്ര
ട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചും ഇതിനുവേണ്ടി

നടത്തുയുണ്ടായി. 2019 മാർച്ച് 14
മുതൽ കാഷ്യൂ ക�ോർപ്പറേഷൻ
ഹെഡ് ഓഫീസ്സിനു മുമ്പിൽ ആരം
ഭിച്ച അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ
സമരത്തെതുടർന്ന്, മൂന്നു മാസത്തി
നകം മുഴുവൻ ത�ൊഴിലാളികൾക്കും
ഗ്രാറ്റ്വുവിറ്റി ക�ൊടുത്തു തീർക്കാമെ
ന്ന് മാനേജ്മെന്റ് രേഖാമൂലം ഉറ
പ്പ് നൽകി. എന്നാൽ, ഗ്രാറ്റ്വുവിറ്റി
ലഭിക്കാനുള്ള വൗച്ചറുകളിൽ ത�ൊ
ഴിലാളികൾ ഒപ്പു വെച്ച ശേഷവും,
ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാതെ കാഷ്യൂ ക�ോർ
പ്പറേഷൻ ഗ്രാറ്റ്വുവിറ്റി വിതരണം
നീട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോയി.

എന്നാൽ, അടുത്ത തിരുവ�ോ
ണം മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പട്ടി
ണി സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന കശു
വണ്ടി ത�ൊഴിലാളി സെന്ററിന്റെ
പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാ
റ്റ്വുവിറ്റി വിതരണം നടത്താൻ
ഇടയാക്കിയത്. ട്രേഡ് യൂണിയ
നുകൾ ഭരിക്കുന്ന കശുവണ്ടി വി
കസന ക�ോർപ്പറേഷൻ പ�ോലുള്ള
ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ത�ൊഴിലാ
ളികൾക്ക് ഗ്രാറ്റ്വുവിറ്റി പ�ോലുള്ള
അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾക്ക്
വേണ്ടി നീണ്ട 18 വർഷം പ�ൊരു
തേണ്ടി വന്നു എന്നത് തികച്ചും

ലജ്ജാകരമാണ്. ഈ പ�ോരാട്ട
ത്തിനിടയിൽ 30 വർഷത്തോളം
പണിയെടുത്ത 1600 ഓളം ത�ൊ
ഴിലാളികൾ ഗ്രാറ്റ്വുവിറ്റി കൈപ്പ
റ്റാൻ കഴിയാതെ മരണപ്പെടുകയും
ചെയ്തു. ഗ്രാറ്റ്വുവിറ്റി നിയമം അനു
ശ്വാസിക്കുന്ന വിധം കഴിഞ്ഞ 18
വർഷത്തെ 10 ശതമാനം പലിശ
ഉടൻ നൽകാൻ ക�ോർപ്പറേഷൻ
തയ്യാറാകണം. നിശ്ചയദാർഢ്യ
ത്തോടെ വിജയംവരെ പ�ൊരു
തിയ മുഴുവൻ ത�ൊഴിലാളികളെ
യും യൂണിയൻ നേതാക്കൾ അഭി
വാദ്യം ചെയ്തു.
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ImÀ-jn-I-cw-Kw Ip-¯-I-IÄ-¡v A-Sn-b-dh-bv-¡p¶
IÀjI hncp² \nb-a§Ä ]n³hen¡pI

IÀjIsc XIÀ¡p-¶, P\§sf ]«nWnbnte
bv¡v XÅnhnSp¶ \nba\nÀamW¯ns\-Xn-sc
{Kmao-W lÀ-¯mÂ hnPbn¸n-¡pI
എസ്.യു.സി.ഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജനറൽ
സെക്രട്ടറി സഖാവ്
പ്രോവാഷ് ഘ�ോഷിന്റെ
പ്രസ്താവന

അവശ്യസാധന നിയമഭേദ
ഗതി ബിൽ 2020, കർഷക ഉല്പ
ന്നങ്ങളുടെ വ്യാപാരവും വാണി
ജ്യവു (പ്രോത്സാഹനവും സൗക
ര്യമ�ൊരുക്കലും)മായി ബന്ധപ്പെട്ട
ബിൽ, വില ഉറപ്പിക്കൽ സംബ
ന്ധിച്ചും സേവനങ്ങളെ സംബന്ധി
ച്ചുമുള്ള കർഷകരുടെ കരാറുമായി
(ശാക്തീകരണവും സംരക്ഷണവും)
ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ 2020, എന്നിവ
പാസാക്കിയതിനെ ശക്തമായി
അപലപിച്ചുക�ൊണ്ട് എസ്.യു.സി
.ഐ(സി) ജനറൽ സെക്രട്ടറി
സഖാവ് പ്രോവാഷ് ഘ�ോഷ് താഴെ
പറയുന്ന പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചു.
എല്ലാത്തരം ധാന്യങ്ങളും പയ
റുവർഗങ്ങളും, എണ്ണക്കുരുക്കൾ,

കാർഷിക ഉല്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കാനും വിറ്റഴിക്കാനും കർഷകർക്ക് സർ
ക്കാരുകൾ നൽകിയിരുന്ന സംരക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ, വൻ
കിട സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ കരാർ കൃഷിക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരെ,
അവശ്യസാധന പട്ടികയിൽ നിന്ന് നിരവധി നിത്യോപയ�ോഗ കാർഷിക
ഉല്പന്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സംഘർഷ്
ക�ോഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയും എ.ഐ.കെ.കെ.എം.എസ് ഉം ആഹ്വാനം
ചെയ്ത സെപ്തംബർ 25-ന്റെ ഭാരത് ബന്ദിന്റെ പ്രചരണാര്ത്ഥം കരിങ്ങാ
ച്ചിറ പാസ്പ്പോർട്ട് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധര്ണ്ണ

ടകം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാല്
ലക്ഷത്തിലേറെ കർഷകരും കർ
ഷകത�ൊഴിലാളികളും ആത്മഹ
ത്യ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. ല�ോകമെങ്ങു

കാര്ഷിക ബില്ലിനെതിരെ ക�ോട്ടയം ജില്ലയില് തെങ്ങണയില് നടന്ന
പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില് സഖാവ് എന്.കെ.ബിജു പ്രസംഗിക്കുന്നു.

ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയും
അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ പരിധിയിൽ
നിന്നും നീക്കം ചെയ്തുക�ൊണ്ട്,
ദേശ- വിദേശ ക�ോർപ്പറേറ്റ് കഴു
കന്മാർക്ക് ശക്തി പകരാനുദ്ദേ
ശിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള ഈ നടപടി,
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷകർക്ക്
നേരെയുള്ള ഹീനമായ അക്രമ
ണമാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതിലൂടെ
മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങ
ളും ഭക്ഷ്യശൃംഖലയപ്പാടെയും
ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൈമാറ്റപ്പെ
ടും. ബിജെപി ഗവണ്മെന്റിന്റെ
ഈ നടപടി, കർഷകർക്കൊപ്പം
മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും
താല്പര്യങ്ങളെ അപകടപ്പെടുത്തും.
കർഷകരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെ
റുകിട, ഇടത്തരം കർഷകരുടെ
സമ്പൂർണമായ നാശത്തിന് ആത്യ
ന്തികമായിഇടയാക്കുന്നതരത്തിൽ,
ബഹുരാഷ്ട്രകുത്തകകളുമായി കരാർ
കൃഷിയിലേർപ്പെടാൻ ഈ മൂന്ന്
കിരാത ബില്ലുകളിലൂടെ കൃഷി
ക്കാർക്കുമേൽ സമ്മർദ്ദവും നിർ
ബന്ധവും
ചെലുത്തുകയാണ്
ബിജെപി സർക്കാർ. ഇതിന�ോ

മുള്ള ധനികകർഷകരെയും ബഹു
രാഷ്ട്ര ക�ോർപറേഷനുകളെയും
കൂടുതൽ സമ്പന്നരാക്കുന്ന ഈ
നടപടി കർഷകരെ ആത്മനാശ
ത്തിലേക്കും ആത്മാഹുതിയിലേ
ക്കും നയിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ

സംശയമില്ല.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർഷ
കരുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് സമരം
കെട്ടിപ്പടുക്കാനുദ്ദേശിച്ചു ക�ൊണ്ട്
എഐകെകെഎംഎസ്(എസ്.
യു.സി.ഐ(സി)യുടെ കർഷക
ത�ൊഴിലാളി സംഘടന) ഒരു പ്ര
ധാന ഘടക കക്ഷിയായി പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ
സംഘർഷ് ക�ോഓർഡിനേഷൻ
കമ്മിറ്റി (എഐകെഎസ്സിസി)
2020 സെപ്റ്റംബർ 25 നു ഭാരത്
ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കു
കയാണ്. ഈ ഭാരത ബന്ദിന്
പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നത�ോ
ട�ൊപ്പം ഈ ജനവിരുദ്ധ കർഷക
വിരുദ്ധ ബില്ലുകൾ ഉടൻ പിൻവ
ലിക്കാൻ സർക്കാരിനുമേൽ സമ്മർ
ദ്ദം ചെലുത്താൻ അണിനിരക്കണ
മെന്ന്ഞങ്ങൾജനങ്ങള�ോട്അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു.

]p\eqcnÂ {]Xntj[tbmKw

സെപ്തംബർ 25 ന്റെ അഖിലേന്ത്യാ ഗ്രാമീണ ഹർത്താൽ വിജയിപ്പി
ക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ക�ൊണ്ട് പുനലൂർ മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷനില്
സഖാവ് എന്. ഗ�ോപരാജിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ പ്രതിഷേധ ധര്ണ
യും യ�ോഗവും നടന്നു. എസ്.യു.സി.ഐകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
യംഗം സഖാവ് ജി.ധ്രുവകുമാർ മുഖ്യപ്രസംഗം നടത്തി. പാർട്ടി ജില്ലാ
കമ്മിറ്റി അംഗം സഖാവ് കെ.ശശാങ്കൻ എഐഡിവൈഒ ജില്ലാ
കമ്മിറ്റി അംഗം സഖാവ് കെ.മഹേഷ്, കർഷക പ്രധിര�ോധ സമിതി
ക്കു വേണ്ടി ഫിലിപ്പ് ജ�ോസഫ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.
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രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ
വൻ പ്രതിഷേധത്തെ വകവെ
ക്കാതെകേന്ദ്ര സർക്കാർഇപ്പോൾ
ക�ൊണ്ടുവന്ന, 1955 ലെ ഭക്ഷ്യ
വസ്തു നിയമത്തിന്റെ ഭേദഗതി
ബിൽ, കാർഷിക ഉല്പന്ന വ്യാ
പാര - വാണിജ്യ നിയമം, കർ
ഷക ശാക്തീകരണ സംരക്ഷണ
നിയമം (കരാർകൃഷി പ്രോത്സാ
ഹന നിയമം) എന്നീ കടുത്ത
കർഷക ദ്രോഹ നിയമങ്ങൾ
പിൻവലിക്കണമെന്ന് കർഷക
പ്രതിര�ോധ സമിതി സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും നട
പ്പിലായാൽ ഇന്ത്യയിലെ കർ
ഷകർക്ക് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന
എല്ലാ നിയമ സംരക്ഷണങ്ങളും
ഇല്ലാതാകും. ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾ
ക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ കാർഷിക

യമങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുകയെ
ന്നും കർഷക പ്രതിര�ോധ സമിതി
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ കർഷക വിരുദ്ധ നി
യമങ്ങൾക്കെതിരെ ആൾ ഇന്ത്യ
കിസാൻ സംഘർഷ് ക�ോർ
ഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ആഹ്വാ
നം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെപ്റ ് റം
ബർ 25 ന്റെ ഭാരത് ബന്ദിന്
പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുവാനും
ഇന്ന് ചേർന്ന സമിതിയുടെ
ഓൺലൈൻ യ�ോഗം തീരുമാ
നിച്ചു.
കർഷക പ്രതിര�ോധ സമിതി
സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് ജ�ോർ
ജ്ജ് മാത്യു ക�ൊടുമൺ അദ്ധ്യ
ക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന രക്ഷാ
ധികാരികളായ ഡ�ോ.ഡി.സുരേ
ന്ദ്രനാഥ്, അഡ്വ. കെ. അബ്ദുൾ
റഹ്മാൻ കാതിരി, സി.എ. ഫെ

കര്ഷക പ്രതിര�ോധ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് കുറവിലങ്ങാട്
നടന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമം ജനകീയ പ്രതിര�ോധ സമിതി ക�ോട്ടയം
ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജ�ോര്ജ്ജ് മുല്ലക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

രംഗം സമ്പൂർണ്ണമായി കയ്യടക്കു
വാൻ മാത്രമാണ് ഈ നിയമ
ങ്ങൾ സഹായിക്കുക. മിനിമം
താങ്ങു വിലയും സർക്കാർ സം
ഭരണവും ഇല്ലാതാകുന്നത�ോടെ
കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാ
നങ്ങളിലെ നെൽ കർഷകരട
ക്കം കൃഷിയിടം വിട്ടൊഴിയേ
ണ്ടിവരും. അവശ്യ ഭക്ഷ്യ വസ്തു
ക്കളുടെ വൻ വിലക്കറ്റത്തിനും
ഇത് ഇടയാക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ
കാർഷിക�ോല്പന്നങ്ങളുടെ വില
ത്തകർച്ചയിലും കടക്കെണിയി
ലും പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർഷകരുടെ
സമ്പൂർണ്ണ നാശമാണ് ഈ നി

ലിക്സ്, സെക്രട്ടറി എൻ.വിന�ോദ്
കുമാർ, പ്രേംരാജ് ചെറുകര,
വി.കെ. ഹംസ മാസ്റ്റർ (വയനാ
ട് ), എസ്.രാജീവൻ (പത്തനം
തിട്ട), ഫ്രാൻസിസ് കളത്തിങ്കൽ
(ഏറണാകുളം), എ. ശേഖർ (ക�ോ
ഴിക്കോട്), കെ. അബ്ദുൾ അസീസ്
(പാലക്കാട്), ജി.ധ്രുവകുമാർ
(അഞ്ചൽ) പി.ആർ. സതീശൻ
(കുട്ടനാട് ), കെ.പി വിജയൻ (
കുറവിലങ്ങാട്) സെബാസ്റ്റ്യൻ
എബ്രഹാം (ഇടുക്കി), കെ.ഹരി
(തിരുവനന്തപുരം), അനൂപ്
ജ�ോൺ (കണ്ണൂർ), ബി. ഇമാമു
ദ്ദീൻ, വി.കെ. സദാനന്ദൻ എന്നി
വർ സംസാരിച്ചു.

കർഷക വിരുദ്ധ ബില്ലിനെതിരെ AIDSO അമ്പലപ്പുഴയിൽ നടത്തിയ
പരിപാടി എസ്.യു.സി.ഐകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
സഖാവ് എസ്. സീതിലാൽ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.എഐഡിഎസ്ഒ
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് പി.കെ. പ്രഭാഷ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
സഖാവ് വിദ്യ വി.പി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
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