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emÂ-kemw
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) മുൻ പ�ോളിറ്റ്ബ്യൂ
റ�ോ അംഗവും ആൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ട്രേഡ് യൂ
ണിയൻ സെന്റർ(എഐയുറ്റിയുസി)യുടെ മുൻ ദേശീയ
പ്രസിഡന്റുമായ സഖാവ് കൃഷ്ണ ചക്രവർത്തി അന്ത
രിച്ചു. ശ്വാസക�ോശസംബന്ധിയായ അസുഖത്തെ
ത്തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ
സുദീർഘമായ വിപ്ലവജീവിതം കൽക്കത്ത ഹാർട്ട്
ക്ലിനിക് ആന്റ് ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ 2021 മെയ് 8ന് അവ
സാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 87 വയസ്സായിരുന്നു.
സൗത്ത് കൽക്കത്തയിലെ കാളിധാൻ ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത്
1950കളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് സഖാവ് കൃഷ്ണചക്ര
വർത്തി എസ്യുസിഐയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്.
തുടർന്ന് അദ്ദേഹം, സഖാവ് പ്രൊവാഷ് ഘ�ോഷി
ന്റെ മുൻകൈയിൽ അന്ന് നടന്നുവന്നിരുന്ന സാം
സ്കാരികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സജീവഭാഗമായി
മാറി. എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാർട്ടിയുടെ
ആശയങ്ങള�ോട് ത�ോന്നിയ ആകർഷണം സഖാവ്
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തെ
എത്തിച്ചു. ആ കൂടിക്കാഴ്ച ഒരു വഴിത്തിരിവായിരു

ന്നു. തുടർന്ന് സഖാവ് കൃഷ്ണ ചക്രവർത്തി എസ്യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി
ചേരുകയും മാർക്സിസം-ലെനിനിസം-സഖാവ്
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് ചിന്തകളുടെ സത്ത മനസ്സിലാ
ക്കുവാനും ഒരു യഥാർത്ഥ വിപ്ലവകാരിയാകാനുമു
ള്ള കഠിനപരിശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
1954ൽ നടന്ന എഐഡിഎസ്ഒയുടെ സ്ഥാ
പക കൺവൻഷനിൽ സഖാവ് പ്രൊവാഷ് ഘ�ോഷ്
സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും സഖാവ്
കൃഷ്ണ ചക്രവർത്തി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയായും
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കുടുംബത്തോട�ൊപ്പം ന�ോർ
ത്ത് കൽക്കത്തയിലേയ്ക്ക് താമസം മാറിയ അദ്ദേ
ഹം പാർട്ടി സംഘാടനപ്രവർത്തനങ്ങളും ഇത�ോ
ട�ൊപ്പം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 1960കളുടെ മധ്യത്തിൽ
സഖാവ് കൃഷ്ണചക്രവർത്തി എഐഡിഎസ്ഒയുടെ
പശ്ചിമബംഗാൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തെ
രഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1968ൽ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത്
പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഭരമേൽ
പ്പിക്കപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേയ്ക്ക് പ�ോയി.
(ശേഷം 12-ാം പേജില്)

\n-b-a-k-`m sX-c-sª-Sp-¸v ^-ew:

C-S-Xp-a-\-x-km-£n-tbm-Sv
H-cp A-`yÀ-°-\

15-ാമത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 99 സീറ്റ് നേടിയ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി മെയ് 20ന് സത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്ത് വീണ്ടും
അധികാരത്തിലേറിയിരിക്കുന്നു. ഓര�ോ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരെ പ്രതിപക്ഷത്തിരുത്തുക എന്ന കേരള
ത്തിന്റെ ദീർഘകാല പാരമ്പര്യം മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തുടർച്ച സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പണിയെടുത്ത് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന ജനക�ോടികളെ എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നും മ�ോചിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഓര�ോ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാ
സവും വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാകണമെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് ഫലത്തെ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഇവിടെ. അടിയുറച്ച സത്യാവബ�ോധവും ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള കറകളഞ്ഞ പ്രതി
ബദ്ധതയും മാത്രം മുൻനിർത്തിയുള്ള ഈ വിശകലനം പരിശ�ോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു.

ക�ോൺഗ്രസ്സ് നയിക്കുന്ന യു
ഡിഎഫിന് ആറ് സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെ
ട്ട് ആകെ എണ്ണം 41 ആയി ചുരു
ങ്ങി. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ച വ�ോട്ടിൽ
ഏതാണ്ട് 6 ശതമാനത്തോളം
അവർക്ക് കുറവുണ്ടാകയും ചെയ്തു.
വലിയ അവകാശവാദങ്ങളുയർ
ത്തിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ നിയമ
സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ
ഒരു സീറ്റ് ബിജെപിയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെ
ടുകയും മുന്നണിയുടെ വ�ോട്ട് 3.8
ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്തു.
എൽഡിഎഫ് നേടിയ ഈ
വിജയത്തോട് ആവേശകരമായി
പ്രതികരിച്ചുക�ൊണ്ട് കേരളം ചു
വന്നു എന്ന് ഇടതുപക്ഷ അണി

കൾ
ക�ൊണ്ടാടുകയുണ്ടായി.
സിപിഐ, സിപിഐ(എം) കക്ഷി
കൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഇടതുപക്ഷ
വിശ്വാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തി
നും ഈ വിജയം ആഹ്ലാദം നൽകി.
ബിജെപിയുടെ ദയനീയമായ പരാ
ജയമാണ് മറുവശത്ത് ഉണ്ടായത്
എന്നതിനാൽ ജനാധിപത്യ-മതേ
തരവിശ്വാസികളും പ�ൊതുവിൽ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ ആശ്വ
സിക്കുകയാണുണ്ടായത്. സംസ്ഥാ
നത്ത് ഇടതുപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവ
രുടെ സ്വാധീനം തിരിച്ചുപിടിക്കു
ന്നു, എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ
അഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണനയങ്ങ
ളെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു, ബി
ജെപിയെ നേരിടാൻ എൽഡിഎ

ഫിനേ കഴിയൂ എന്ന് തെളിഞ്ഞു
എന്നൊക്കെയുള്ള വിലയിരുത്ത
ലുകളും പ്രസ്താവനകളും വിജയാ
നന്തരം ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രമുഖ
നേതാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടായി. ഈ
പ്രസ്താവനകൾ എത്രത്തോളം ശരി
യാണ്? സംസ്ഥാനത്ത് ഇടതു
ജനാധിപത്യമുന്നണി നേടിയ
വിജയം യഥാർത്ഥത്തിൽ അട
യാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനെയാ
ണ്?വൈകാരികപ്രകടനങ്ങളുടെയും
പ്രതീക്ഷകളുടെയും നടുവിലും വി
ജയത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള,
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് തീർ
ത്തും നിരക്കാത്ത സമീപനങ്ങളും
ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളും യുക്തിഭദ്ര
മായി പരിശ�ോധിച്ച് കണ്ടെത്തു

ന്നില്ലെങ്കിൽ പുര�ോഗമനത്തിന്റെ
ദിശയിൽ ജനങ്ങളുടെ പ�ോരാട്ട
ത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം തെളിച്ചെടുക്കാ
നാവില്ല. വ്യാമ�ോഹങ്ങളുടെ സ്ഥാ
നത്ത് പ്രബുദ്ധതയുടെ അടിസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള ഇടതുരാഷ്ട്രീയ മന�ോ
ഘടന സ്ഥാപിച്ചുറപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടു
മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ വിജയം
നേടാനാകൂ. പണിയെടുത്ത് സമ്പ
ത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജനക�ോടികളെ
എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ബന്ധന

t]Pv 13
tIm-hn-Uv: tam-Zn kÀ-¡mÀ
P-\-§-fp-sS tIm-S-Xn-bnÂ
hn-Nm-c-W sN-¿-s¸-Spw

ങ്ങളിൽനിന്നും മ�ോചിപ്പിക്കുന്ന
പ്രക്രിയയിൽ ഓര�ോ രാഷ്ട്രീയ സം
ഭവവികാസവും വഹിക്കുന്ന പങ്കി
നെസംബന്ധിച്ച്കൃത്യമായധാരണ
ഉണ്ടാകണമെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലാണ്
ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. അടിയുറച്ച
സത്യാവബ�ോധവും ത�ൊഴിലാളി
വർഗ്ഗ രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള കറകള
ഞ്ഞ പ്രതിബദ്ധതയും മാത്രം മുൻ
(ശേഷം 2-ാം പേജില്)

t]Pv 15
s]m-cp-Xp¶
]e-kv-Xo\v
sFIyZmÀVyw
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`cWhn-cp-² hn-Imc-s¯ a-dn-I-S-¡m-\m-bn I-£n-IÄ
ssh-Imcn-I hn-j-b§Ä D-bÀ-¯p¶p
(1-ാം പേജില് നിന്ന്)

നിർത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതു
നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. മുൻവിധിയ�ൊ
ന്നും തന്നെ കൂടാതെ ഈ വിശ
കലനം പരിശ�ോധനയ്ക്ക് വിധേയ
മാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഭരണകാലത്തെ ജനവിരുദ്ധ
ചെയ്തികളെ വിജയം
സാധൂകരിക്കുന്നില്ല

ആദ്യംതന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യ
ക്തമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹി
ക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്ര
ക്രിയയുടെ ജനാധിപത്യ അന്തഃ
സത്ത അപ്പാടെ ച�ോർന്നുപ�ോയി
രിക്കുന്ന വർത്തമാന ഇൻഡ്യയിൽ
ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിയ�ോ
പാർട്ടിയ�ോ ജയിച്ചുവരുന്നത് അവ
രുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെയും
ഭരണകാലത്തെ ചെയ്തികളെയും
ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ തെ
ളിവായി കാണാനാവില്ല.
നരേന്ദ്ര മ�ോദിയുടെ ആദ്യടേ
മിലെ ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരു
ത്തലായി 2019-ലെ പാർലമെന്റ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഗണിക്കാനാ
വുമ�ോ?മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ
ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ മ�ോദി സർക്കാ
രിനെ വീണ്ടും അധികാരത്തലേ
റ്റിയതു വഴി, അഞ്ച് വർഷത്തേത്
സദ്ഭരണമായിരുന്നുവെന്ന് സമർ
ത്ഥിക്കുന്നില്ല. ന�ോട്ടുനിര�ോധനവും
കർഷകദ്രോഹവും അന്തമില്ലാത്ത
സ്വകാര്യവൽക്കരണവും ഇന്ധന
വിലവർദ്ധനവുമെല്ലാം ജനങ്ങൾ
പൂർണ്ണസംതൃപ്തിയ�ോടെ സ്വീകരി
ച്ചുവെന്ന് ഈ വിധിയെഴുത്തിലൂടെ
നമുക്ക് വിലയിരുത്താനാവില്ല.
തങ്ങളുടെ ഭരണത്തിനു ലഭിച്ച അം
ഗീകാരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വി
ജയത്തെ ബിജെപി നേതൃത്വം
വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ,സിപിഐ,
സിപിഐ(എം) ഉൾപ്പടെയുള്ള
പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഈ അവ
കാശവാദത്തെ തള്ളിക്കളയുക
യും ചെയ്തതാണല്ലോ.
ഇക്കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെ
രഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് കേര
ളത്തിൽ 19 സീറ്റും കരസ്ഥമാക്കി
യത്, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാ
ടുകൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയ നല്ല
സർട്ടിഫിക്കറ്റാണെന്ന് ആരും
കരുതുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നടന്ന നി
യമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ
മൂന്ന് സംസ്ഥാനത്തും അധികാര
ത്തിലിരുന്ന പാർട്ടികൾതന്നെ
വീണ്ടും ജയിച്ചുവരുന്നതാണ് നാം
കണ്ടത്. അസമിൽ ബിജെപിയും
ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ ക�ോൺഗ്ര
സ്സും ജയിച്ചുവന്നത് അവരുടെ
ഭരണം അടിമുടി ജനങ്ങൾക്കു വേ
ണ്ടിയായിരുന്നു എന്നതുക�ൊണ്ടാ
ണെന്ന അഭിപ്രായം സിപിഐ
(എം) മുതലായ പാർട്ടികൾക്കും
ഇല്ലല്ലോ. ഈ ഉദാഹരണങ്ങളെ
ല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് വിജയവും ഭരണനയങ്ങളുടെ
ശരി-തെറ്റുകളും തമ്മിൽ മുഖ്യമാ

യും ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുതന്നെ
യാണ്. ഭരണനയങ്ങളെ ജനങ്ങൾ
അംഗീകരിക്കുന്നതു വഴിയും ഒരു
സർക്കാർ വിണ്ടും അധികാരത്തി
ലേക്ക് വരാം. എന്നാൽ വിജയിച്ചു
എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ തങ്ങളു
ടെ ഭരണകാലത്തെ എല്ലാ നടപ
ടികളും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു
എന്ന് അർത്ഥമില്ല. തങ്ങളുടെ ഭര
ണകാലത്ത് കൈക്കൊണ്ട എല്ലാ
തീരുമാനങ്ങൾക്കും നയങ്ങൾക്കു
മുള്ള ജനങ്ങളുടെ മാൻഡേറ്റായി
എൽഡ്എഫ് വിജയത്തെ അവ
തരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, വിമർശാത്മ
കമായ പരിശ�ോധനയിലൂടെ അത്
സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയണം.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഒരു രാഷ്ട്രീയപ�ോരാട്ടം
ആയിരുന്നില്ല

സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ സം
ബന്ധിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിലയി
രുത്തൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്ര
ധാനഘടകമായിപ്രവർത്തിക്കുന്നത്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ�ോ
രാട്ടമായി മാറുമ്പോൾ മാത്രമാണ്.
രാഷ്ട്രീയ പ�ോരാട്ടമെന്നാൽ നയ
ങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ജനാ
ധിപത്യ ചർച്ചകളും വിശകലന
ങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ
ത്തിൽ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് പ്രതി
ഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ സ്വ
തന്ത്രവും നീതിപൂർവ്വകവുമായ
വിധിയെഴുത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക്
അവസരം നൽകുന്ന ഒരു പ്രക്രി
യയും
തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ
ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമു
ക്ക് അറിയാം. അധികാരത്തിലി
രിക്കുന്ന കക്ഷികൾ മാത്രമല്ല പ്ര
തിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവരും അത്ത
രമ�ൊരു വിധിയെഴുത്ത് ലക്ഷ്യം
വയ്ക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ
വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ രാഷ്ട്രീയ
കക്ഷികൾ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നതാ
ണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഭരണവും നയ
ങ്ങളും സന്ദേഹമില്ലാത്തവിധം
ധനികവർഗ്ഗത്തിന്റെ താൽപ്പര്യ
ങ്ങൾ മാത്രമാവുകയും അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ പൂർണ്ണമായും ജനങ്ങൾ
ക്കെതിരാവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സാ
ഹചര്യത്തിൽ, നയങ്ങളെ സംബ
ന്ധിച്ച ചർച്ചയും പരിശ�ോധനയും
തങ്ങൾക്കുതന്നെ വിനയാകുമെന്ന്
എല്ലാ വ്യവസ്ഥാപിത പ്രസ്ഥാന
ങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അതിനാലാണ് ജനജീവിതം അഭി
മുഖീകരിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായ
രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പ�ോ
കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, കഴമ്പുള്ള
ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ�ോരാട്ടമല്ലാതായി
മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ ഒരു
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും രാഷ്ട്രീയ
വിജയ-പരാജയങ്ങളെ അടയാള
പ്പെടുത്തുന്നില്ല. അങ്ങേയറ്റം അരാ
ഷ്ട്രീയമായ നടത്തപ്പെട്ട ഇക്കഴി
ഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പി
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ലും ജനജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട അടിസ്ഥാനനയങ്ങള�ൊന്നും
ജനങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ വിധിയെഴു
ത്തിനുള്ള പരിഗണനാവിഷയങ്ങ
ളായി വന്നതേയില്ല.

രാഷ്ട്രീയമ�ൊഴികെയുള്ള
മറ്റനേകം ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾ
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പണവും പ്രചാ
രണവും അധികാരവുംക�ൊണ്ട്
നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നവയായി മാറി
ക്കഴിഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ അഭിലാ
ഷങ്ങള�ോതാൽപ്പര്യങ്ങള�ോഅതിൽ
പ്രതിഫലിക്കണമെന്നില്ല. ജനജീ
വിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രശ്ന
ങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാ
ഷ്ട്രീയം ഒഴികെ, അതിനു പുറത്തു
ള്ള അനേക ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാ
ണ് ഇന്ന് വിജയം നിർണ്ണയിക്കു
ന്നത്. സമകാലിക ഭാരതത്തിൽ
അതിന് ഒരു ഫ�ോർമുല തന്നെ
വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച്
വർഷത്തെ ഭരണം ജനങ്ങളിൽ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസംതൃപ്തിയെയും
ര�ോഷത്തെയും മറികടക്കാനായി
മുൻകൂർ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഒരു തി
രക്കഥ പ്രകാരം അതിനുള്ള വഴി
കൃത്രിമമായ�ോ അല്ലാതെയ�ോ വി
കസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. മ�ോദി ഭരണ
ത്തിന്റെ ആദ്യ ടേം അവസാനി
ക്കാറാകുമ്പോഴാണ് പുൽവാമ
ആക്രമണമുണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന്

ഭരണവും നയങ്ങളും
സന്ദേഹമില്ലാത്തവി
ധം ധനികവർഗ്ഗത്തി
ന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ
മാത്രമാവുകയും അതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെ പൂർ
ണ്ണമായും ജനങ്ങൾ
ക്കെതിരാവുകയും
ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹച
ര്യത്തിൽ, നയങ്ങളെ
സംബന്ധിച്ച ചർച്ച
യും പരിശ�ോധനയും
തങ്ങൾക്കുതന്നെ വി
നയാകുമെന്ന് എല്ലാ
വ്യവസ്ഥാപിത പ്ര
സ്ഥാനങ്ങളും തിരിച്ച
റിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അതിനാലാണ് ജന
ജീവിതം അഭിമുഖീക
രിക്കുന്ന ഗൗരവതര
മായ രാഷ്ട്രീയ വിഷയ
ങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടു
പ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെ
ടാതെ പ�ോകുന്നത്.

ബലാക്കോട്ട് പ്രത്യാക്രമണവും.
പിന്നെ നമ്മൾ രാജ്യത്ത് കാണു
ന്നത് തീവ്രദേശീയതയെ മുൻനിർ
ത്തിയുള്ള അതിവൈകാരികമായ
ആസൂത്രിത പ്രചാരവേലയാണ്.
ആക്രമണ�ോൽസുകമായ മുസ്ലീം
വിരുദ്ധതയെ ആ പ്രചാരവേലയുടെ
കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കി മാറ്റിയെടുത്തു.
മാധ്യമങ്ങളും സ�ോഷ്യൽ മീഡി
യയും ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച ദേശഭ്രാ
ന്തിനെ ജനങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ
സമർത്ഥമായി സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ
മ�ോദി സർക്കാരിനെതിരെയുണ്ടാ
യിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെ
ല്ലാം മുക്കിത്താഴ്ത്തപ്പെട്ടു, വിസ്മൃതമാ
യി. ബിജെപി വീണ്ടും വർദ്ധിച്ച
ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തി
ലെത്തി.
കഴിഞ്ഞ ല�ോക്സഭാ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻതിരിച്ചടിക്ക് കാ
രണമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാര
ത്തെ മറികടക്കുന്നതിനായി മമതാ
ബാനർജി, ആസൂത്രിതമായി വളർ
ത്തിയെടുത്തത്'സുവർണ്ണബംഗാൾ'
എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ തീവ്ര
ബംഗാൾ വികാരമാണ്. ഒപ്പം സാ
മ്പത്തിക സഹായങ്ങളുടെയും
ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും പദ്ധതിക
ളും മമതയെ തുണച്ചു. തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിന് ഒരു വർഷം മുമ്പേ രാജ്യ
ത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത്
കിഷ�ോറിന്റെ ടീം ഈ പ്രചാരവേ
ലയുടെ മുഴുവൻ അജണ്ടയും നിർ
ണ്ണയിച്ചു. പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണ
ത്തിലൂടെ മുകളിൽ പരാമർശിച്ച
വിഷയങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ
കേന്ദ്രഅജണ്ടയാക്കി മാറ്റിക്കൊ
ണ്ട് തനിക്കെതിരായ രാഷ്ട്രീയ
സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാൻ
മമതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും
ഇതേ ഫ�ോർമുല ഫലപ്രദമായി
നടപ്പാക്കപ്പെട്ടതായി കാണാൻ
കഴിയും. ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധ
വിജയഗാഥയും സാമ്പത്തിക
സഹായനടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള
പ്രകീർത്തനങ്ങളും ആകമാന പ്ര
ചാരണത്തിന്റെ മർമ്മമാക്കി മാ
റ്റിക്കൊണ്ട് പ്രതികൂല രാഷ്ട്രീയ
സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കുകയാ
ണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിണറായി
വിജയൻ ചെയ്തത്.
പരമ്പരാഗത തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത്
ക�ോടികൾ ഒഴുക്കി, എണ്ണമറ്റ തന്ത്ര
ങ്ങളെ അതിവിശേഷമായ മാനേ
ജുമെന്റ് വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തോടെ ഏക�ോ
പിപ്പിച്ച്നടത്തപ്പെടുന്നഒരുബൃഹത്
യജ്ഞമാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു വളരെമു
മ്പുതന്നെ ഒരു പാർട്ടിയുടെയ�ോ മു
ന്നണിയുടെയ�ോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
തന്ത്രങ്ങൾ സമഗ്രമായി തയ്യാറാ
ക്കുന്നതിനായി പ്രൊഫഷണൽ
മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ദ്ധ സംഘത്തെ
നിയ�ോഗിക്കും. നേതാവിന്റെ ശരീ
രഭാഷ മുതൽ പ്രചാരണത്തിന്റെ

മുദ്രാവാക്യംവരെ അവർ തീരുമാ
നിക്കും. തങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്ന
വാർത്തകൾ നിരന്തരമായി പ്ര
സിദ്ധീകരിക്കാനായി മാധ്യമങ്ങ
ളെ വിലയ്ക്കെടുക്കും. 'പെയ്ഡ്
ന്യൂസ്' എന്നാണ് സമ്പ്രദായത്തി
ന്റെ പേര്. പത്രങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത
പേജുകളും ടെലിവിഷൻ ചാനലു
കൾക്ക് നിശ്ചിത സമയവും ഉള്ള
പ്പോൾ സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ
അനന്തമായ ഇടവും അനന്തമായ
സാധ്യതയുമാണുള്ളത്. വ്യക്തി
യ�ോ പ്രസ്ഥാനമ�ോ പണം എത്ര
മുടക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അത്രയും
പ്രചാരണം ഈ രംഗത്ത് സംഘ
ടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അവിടെ ചെ
ലവഴിക്കപ്പെടുന്ന ക�ോടികൾ തെ
രഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അറിവി
ന�ോ പരിശ�ോധനയ്ക്കോ വിധേ
യമല്ല. കൂറ്റൻ പ്രതിഫലം നൽകി
നൂറുകണക്കിന് സ്റ്റാഫിനെ നിയ
മിച്ച് സുഘടിതമായി നിർവ്വഹി
ക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സ�ോഷ്യൽ
മീഡിയക്യാമ്പയിൻ. കഴിഞ്ഞ
എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളി
ലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീ
നം വളരെ പ്രകടമായും കാണാ
വുന്നതാണ്.
ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും വൻ
ധനിക  വിഭാഗങ്ങളുടെയും പിന്തു
ണയും സഹായവും ഉറപ്പാക്കുക,
വർഗ്ഗീയതയെയും മതാന്ധതയെ
യും പരമാവധി ജ്വലിപ്പിച്ച് വ�ോട്ട് 
നേടുക, വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയും
തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയ�ോഗിച്ചും സമ്മർ
ദ്ദഗ്രൂപ്പുകളെയും സാമുദായിക ചേ
രികളെയും കൂടെനിർത്തുക, പ്രതി
യ�ോഗികളുടെ ചേരിയിലെ  വൈ
രുദ്ധ്യങ്ങളെ മുതലെടുക്കാൻ കരു
ക്കൾ നീക്കുക, അവിടെ പിളർപ്പ് 
സംഘടിപ്പിക്കുക, നേതാക്കളെ
പദവിയും പണവും നൽകി വില
യ്ക്കെ
 ടുക്കുക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്ര
ക്രിയയെ സ്വാധീനിക്കാനായി ഭര
ണസംവിധാനങ്ങളെ ഉപയ�ോഗി
ക്കുക, വ�ോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ
മുതൽ പ�ോളിംഗ്വരെയുള്ള നടപ
ടികളിൽ കൃത്രിമങ്ങൾ സംഘടിപ്പി
ക്കുക തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ഘടക
ങ്ങളെ ഒര�ൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് 
കൂട്ടിയ�ോജിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് ഇന്ന് 
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം സൃഷ്ടിക്ക
പ്പെടുന്നത്. ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഭര
ണത്തുടർച്ച നൽകിയ ഈ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിലും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച
ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഏറിയ�ോ കുറ
ഞ്ഞോ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തേക്ക്
കണക്കില്ലാതെ ഒഴുകുന്ന ക�ോർ
പ്പറേറ്റുകളുടെ കറുത്ത പണത്തി
ന്റെ സ്വാധീനം ഇത്തവണ മറനീ
ക്കി വെളിച്ചത്ത് വന്നു. ഇതിന്റെ
പ്രധാന
ഗുണഭ�ോക്താവായ
ബിജെപി സംസ്ഥാനത്ത് വാരി
യെറിഞ്ഞ തുക ആരെയും അതി
ശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് ബ�ോണ്ട്, ഏപ്രിൽ മാ
(ശേഷം 3-ാം പേജില്)
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സത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്തുക�ൊടുത്ത
സുപ്രീം ക�ോടതി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
രംഗത്തേക്കുള്ള ക�ോർപ്പറേറ്റ്
ഫണ്ടിംഗിന്റെ പ്രവാഹത്തെ ശക്തി
പ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ തെ
രഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഒഴുക്കപ്പെട്ട
ഭീമമായ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ വ്യ
ക്തമായ തെളിവാണ് ക�ൊടകര
യിലെ പണത്തട്ടിപ്പിലൂടെ പുറത്തു
വന്നത്. നിയമവിരുദ്ധമായി തുക
കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ചുക്കാൻ
പിടിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ നേ
താക്കൾതന്നെ പ്രസ്തുത തുക ക�ൊ
ള്ളയടിക്കാനും പദ്ധതി തയ്യാറാ
ക്കുന്നു! ഏപ്രിൽ 3ന് വന്ന ഈ
തുക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തി
നു വേണ്ടിയായിരിക്കില്ലല്ലോ.
എന്താവശ്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ്
ഈ തുക ക�ൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ആർ
ക്കുമറിയില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
കക്ഷികളുടെ ‘ആവശ്യങ്ങൾ’ഇത്ര
മേൽ ദുരൂഹമായിരിക്കുന്നതിനാൽ
ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയയുടെ പിന്നിൽ
നടക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധവും ജന
വിധിയെ അട്ടിമറിക്കുന്നതുമായ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ
ണെന്ന് നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കുക
സാധ്യമല്ല. ഇത�ൊക്കെ ചേർന്നാ
ണ് ഫലം നിർണ്ണയിക്കുന്നതെ
ങ്കിൽ പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
രാഷ്ട്രീയത്തിന് എന്ത് റ�ോൾ?

ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ
ചരിത്രദൗത്യം വെടിഞ്ഞ
ഇടതുപക്ഷം

സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിന്റെ ചരി
ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ
ദശാസന്ധിയുടെ നാളുകളിലൂടെ
യാണ് രാജ്യം കടന്നുപ�ോകുന്നത്.
സർവ്വസീമകളും ലംഘിച്ച കേന്ദ്ര
സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹനയ
ങ്ങൾ രാജ്യത്തെ തകർക്കുന്നു.
അങ്ങേയറ്റം ഹതാശരാണ് ജന
ങ്ങൾ. ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്കുവേണ്ടി
യുള്ള കർഷക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ
ക്കെതിരെ രാജ്യമെമ്പാടും കർഷ
കരുടെ പ�ൊട്ടിത്തെറിക്ക് നാം
സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. രാജ്യത്തി
ന്റെ ആസ്തികൾ മുഴുവൻ വൻ കു
ത്തകകൾക്ക് ദാനമായി നൽകു
ന്നു. അന്തംവിട്ട സ്വകാര്യവൽക്ക
രണത്തിനെതിരെ വലതുക്യാമ്പി
ലെ സാമ്പത്തികവിദഗ്ദ്ധർ യുക്തി
ഭദ്രമായി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന വാദങ്ങൾ
പരിശ�ോധിക്കാൻപ�ോലും കേന്ദ്ര
മന്ത്രിസഭ
തയ്യാറാവുന്നില്ല.
‘ക�ോവിഡ് കാലത്ത് യാത്ര കുറ
യ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്
പെട്രോൾ വില കൂട്ടുന്നത്’എന്ന
കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാര
മന്റെ ക്രൂരമായ വാക്കുകൾ യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ കുത്തിക്കവർച്ചയായി
മാറിയിരിക്കുന്ന ഇന്ധനവില വർ
ദ്ധനവിനെ നുണകൾ അവതരി
പ്പിച്ചുപ�ോലും ന്യായീകരിക്കാനാ
വുന്നില്ല എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ
തെളിവാണ്. തെരുവുപ്രതിഷേധ
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ങ്ങൾ
വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
ക�ോവിഡ് കാലത്തെ പെട്രോൾ
വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ രാജ്യ
മെമ്പാടും ജനങ്ങൾ അമർഷം കടി
ച്ചമർത്തുകയാണ്. നിർദ്ധനരായ
ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞ് ഖജനാവിൽ
പെരുക്കപ്പെടുന്ന പണമത്രയും വൻ
ധനികഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സഹായങ്ങ
ളും ഇളവുകളുമായി പ്രവഹിക്കുന്നു.
ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ ഭ്രാന്തൻ
കൈകൾ വിയ�ോജിപ്പുകളെയും
വിമർശനങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്തു
ന്നു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, പൗ
രാവകാശപ്രവർത്തകർ, എഴുത്തു
കാർ തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ പൗരന്മാ
രെ കരിനിയമങ്ങൾ ചുമത്തി, വി

രിച്ച് പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടുന്ന, കർ
ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ അചഞ്ച
ലമായ, അഭിമാനകരമായ മാതൃക
ഉയർന്നു വന്നിട്ടുപ�ോലും രാജ്യത്തെ
പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ പ്രക്ഷോ
ഭത്തെ തിരിഞ്ഞുന�ോക്കാൻ തയ്യാ
റായില്ല.
പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തി
ന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യ
മാക്കി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന, ഭീരുത്വ
ത്തിന്റെ നേർപ്രതീകങ്ങളായി
പ്രതിപക്ഷം അധ:പതിച്ചിരിക്കു
ന്നു. പ്രത്യേക പദവി പിൻവലി
ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കാശ്മീരിലെ സ്ഥിതി
നേരിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ രാഹുൽ
ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീ

കെ പ്രതീക്ഷ നൽകും വിധം സമ
രരാഷ്ട്രീയം ഉയരുകയും ശക്തിപ്പെ
ടുകയും വേണം. രാജ്യത്തിന് നിർ
ഭയമായ നേതൃത്വം വേണം. വിട്ടു
വീഴ്ചയില്ലാതെ നിലക�ൊള്ളുന്ന
ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ രാഷ്ട്രം
ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഏറ്റവും വിധിനിർണ്ണായകമായ
ഈ വേളയിൽ ഇൻഡ്യയിലെ
ഇടതുപക്ഷം എന്നു വിളിക്കപ്പെ
ടുന്നവർ ദേശവ്യാപകമായ പ്ര
ക്ഷോഭം പടുത്തുയർത്താൻ ഒരു
കടമയും നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ല എന്ന
താണ് രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും
വലിയ ദുരന്തം. ഇക്കഴിഞ്ഞ നി
യമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ

അതാണ് ചരിത്രപാഠം.

സമരരഹിത കേരളം
സൃഷ്ടിച്ച എൽഡിഎഫ്
ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ
യശസ്സിന് കളങ്കമേൽപ്പിച്ചു

പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ദൗത്യം പാ
ടേവെടിഞ്ഞ ദേശീയ സമീപന
ത്തിന്റെ കേരള പതിപ്പായിരുന്നു
എൽഡിഎഫിന്റെ അഞ്ചു വർഷ
ത്തെ ഭരണം. കേന്ദ്രത്തിലെ
ബിജെപി ഭരണത്തിന്റെ സാമ്പ
ത്തിക-രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളുടെ പരാ
ജയം ഉറപ്പാക്കത്തക്കവിധമുള്ള
എതിർപ്പിന്റെ സമീപനം എൽ
ഡിഎഫിന്റെയ�ോ ഭരണത്തിന്റെ

വിധിനിർണ്ണായകമായ വര്ത്തമാന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തില് ഇൻഡ്യയിലെ വ്യവസ്ഥാപിത
ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങള് ദേശവ്യാപകമായ പ്രക്ഷോഭം പടുത്തുയർത്താൻ ഒരു കടമയും
നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന വലിയ ദുരന്തം. രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തന
ങ്ങളുടെയാകെ കേന്ദ്രമായി മാറത്തക്കവിധം ഫാസിസ്റ്റ്വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം പടുത്തുയർത്താൻ
ഇനിയും ഒട്ടും വൈകിക്കൂടാ എന്ന് ഓര�ോ നിമിഷവും സാഹചര്യം നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുകയാ
ണ് . ജനങ്ങൾക്കാകെ പ്രതീക്ഷ നൽകുംവിധം സമരരാഷ്ട്രീയം ഉയരുകയും ശക്തിപ്പെടുകയും
വേണം. രാജ്യത്തിന് നിർഭയമായ നേതൃത്വം വേണം. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നിലക�ൊള്ളുന്ന ഒരു
രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തെ രാഷ്ട്രം ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ചാരണപ�ോലും നിഷേധിച്ച്, തു
റുങ്കുകളിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു. അവ
ര�ൊക്കെ എന്ന് വെളിച്ചംകാണു
മെന്നുപ�ോലും ആർക്കുമറിയില്ല.
കർഷകർ രചിക്കുന്ന ഐതിഹാ
സികമായ സമരത്തിന് സമാന
മായ നിലയിൽ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള
ത�ൊഴിലാളികളുടെ പ്രക്ഷോഭം 
നാല് ലേബർക�ോഡുകൾക്കെതി
രെ ഉയിർക�ൊള്ളേണ്ടതായിരുന്നു.
അത്രമേൽ ദ്രോഹകരമായിരുന്നു
അവ.
ഈ അക്ഷരങ്ങളില് മഷി പു
രളുമ്പോൾ രാജ്യം പ്രാണവായുവി
നുവേണ്ടി  കേഴുകയാണ്. ക�ോടി
ക്കണക്കിന് പൗരന്മാരെ നിസ്സഹാ
യരായ ഇരകളാക്കി മാറ്റി ക�ോവിഡ്
മഹാവ്യാധിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കേ
ന്ദ്രസർക്കാർ എറിഞ്ഞുക�ൊടുത്തി
രിക്കുന്നു. ഗംഗയിലും യമുനയിലും
മൃതദേഹങ്ങൾ നിറയുന്നു. കണ്ണിൽ
ച്ചോരയില്ലാത്ത കേന്ദ്രസർക്കാർ
വാക്സിനും മരുന്നുകളും വിറ്റ് ക�ൊ
ള്ളലാഭം നേടാൻ മുതലാളിമാർക്ക് 
വിപണി തുറന്നുക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
എത്ര ഭീതിജനകമായ ദുരന്തത്തെ
യാണ്രാജ്യം നേരിടുന്നത്.എന്നാൽ
അപ്പോഴും ബിജെപിയുടെ വിവര
ണാതീതമായ ക്രൂരതകൾക്കെതിരെ 
രാജ്യത്ത് സംഘടിത പ്രതിഷേധ
ത്തിന്റെ ഒരു ചെറുചലനംപ�ോലും
കാണുന്നില്ല. പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീ
യത്തിന്റെ വേദികളിൽ, ദുർബ്ബല
മായ തെരഞ്ഞടുപ്പ് മൽസരത്തി
ന്റെ പ്രതിനിധികളാകുന്നത�ൊഴിച്ചു 
നിർത്തിയാൽ ബിജെപിയുടെ ഫാ
സിസ്റ്റ് നയങ്ങൾക്കെതിരെ നാമ
മാത്ര പ്രക്ഷോഭങ്ങൾപ�ോലും ഉയ
രുന്നില്ല. സർവ്വശക്തിയും സമാഹ

നഗർ എയർപ�ോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ
സീതാറാം യച്ചൂരി ഉൾപ്പടെയുള്ള
12 പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വി
മാനത്താവളത്തിനു വെളിയിലേ
ക്ക് ഇറങ്ങാൻപ�ോലും അനുവദി
ക്കാതെ തടഞ്ഞപ്പോൾ നാണം
കെട്ട നിലയിൽ അതിനു കീഴട
ങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വം എന്തു
സന്ദേശമാണ് രാജ്യത്തിനും ജന
ങ്ങൾക്കും നൽകിയത്? മടക്കയാ
ത്രയ്ക്കുള്ള വിമാനം നല്കിയ ബിജെ
പിയുടെ ഔദാര്യത്തിനു നന്ദി പറ
ഞ്ഞ്, ദില്ലിയിൽ വന്നിറങ്ങിയ
നേതാക്കൾ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്ര
സ്താവനയ്ക്കുപ�ോലും മെനക്കെടാതെ
സ്വന്തം മാളങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി
പ്പോയി! ഇത�ൊരു ഉദാഹരണം
മാത്രം. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളുടെ
ഒരു ഘ�ോഷയാത്രതന്നെ നാം കാ
ണുകയാണ്. ദേശീയതലത്തിൽ
പ്രതിപക്ഷകക്ഷികളുടെ ദയനീ
യമായ പതനത്തെയാണ് ഇത്
വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഭയ
ന്നു മാറിനിൽക്കുന്നു. അഴിമതിയു
ടെയും സാമ്പത്തികത്തട്ടിപ്പുകളു
ടെയും ഗുണഭ�ോക്താക്കളായ രാ
ഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ കേന്ദ്ര ഏജൻ
സികളുടെ ഭീഷണികളിലൂടെ
ബിജെപി ഭരണം ഭയപ്പെടുത്തി
നിശബ്ദരാക്കിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യം
ഇന്നൊരു സന്നിഗ്ദ്ധ ഘട്ടത്തിലാ
ണ്. രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
യാകെ കേന്ദ്രമായി മാറത്തക്കവി
ധം ഫാസിസ്റ്റ്വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം
പടുത്തുയർത്താൻ ഇനിയും ഒട്ടും
വൈകിക്കൂടാ എന്ന് ഓര�ോ നി
മിഷവും സാഹചര്യം നമ്മോടാ
വശ്യപ്പെടുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്കാ

കേരളമ�ൊഴികെ എല്ലാ സംസ്ഥാ
നത്തും സിപിഐ(എം), സിപിഐ
പാർട്ടികൾ ക�ോൺഗ്രസ്സുമായി
സഖ്യം രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് മൽ
സരിച്ചത്. പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീ
യത്തിന്റെ സങ്കുചിതമായ കണ
ക്കുകൂട്ടലല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഈ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യത്തിൽ പ്ര
തിഫലിക്കുന്നില്ല. താൽക്കാലിക
മായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടങ്ങൾ
ക്കായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ അവസ
രവാദ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ജനാനുകൂല
മായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനെ
യും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നില്ല
എന്നതിനാൽ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാ
സ്യത നേടുന്നതിൽ അവ തീർ
ത്തും പരാജയപ്പെടുന്നു. മറുവശത്ത്
അത് ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തി
ന് മേധാവിത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ അവ
സരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉട
നടിയുള്ള പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയ
നേട്ടം എന്ന ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായും
ഉപേക്ഷിച്ച്, വിജയ പരാജയങ്ങൾ
ക്കിടയിലും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ജനാ
ധിപത്യ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ദുഷ്ക
രമായ ഒരേയ�ൊരു ദൗത്യത്തെ
മുറുകെപ്പിടിച്ചുക�ൊണ്ട് മുന്നേറുക
എന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷം നിർവ്വ
ഹിക്കേണ്ടുന്ന ചരിത്രകടമ. സമ
രരാഷ്ട്രീയത്തിന് അനുകൂലമായി
വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി, സമരനിര
ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നേറിയാൽ
തത്വാധിഷ്ഠിതമായ ഈ സമരമു
ന്നണി ക്രമേണ ജനങ്ങളുടെ പി
ന്തുണ ആർജ്ജിക്കുമെന്നതിൽ
ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ജനങ്ങ
ളെയാകെ ഒരു പുതുശക്തിയാക്കി
അത് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തും.

യ�ോ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതേയി
ല്ല. നാട്ടുകാരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ
യാചകരാക്കി മാറ്റിയ കേന്ദ്രഭര
ണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു
താക്കീത് ഉയർത്താൻപ�ോലും
ഇടതുമുന്നണിയ�ോ സിപിഐയും
സിപിഐ(എം)ഉം തയ്യാറായില്ല.
കർഷക സമരത്തിന് അളവ
റ്റ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് കേ
രളത്തിൽ പ്രക്ഷോഭക�ൊടുങ്കാറ്റ്
സൃഷ്ടിക്കാൻ കരുത്തുള്ളവർ, ജില്ലാ
കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു പന്തലും കെട്ടി
സഹനസമരമിരുന്നു. രാജ്ഭവനു
കൾ ഉപര�ോധിക്കാൻ ദില്ലിയിൽ
നിന്ന് കർഷകർ ആഹ്വാനുമുയർ
ത്തിയപ്പോൾ കേരളഗവർണ്ണറുടെ
ക�ൊട്ടാരത്തിനുമുമ്പിൽ ഒരു പ്രതി
ഷേധവും ഉയർന്നില്ല. പെട്രോളി
യം വിലവർദ്ധനവ് പകൽവെളി
ച്ചത്തിലെ കുത്തിക്കവർച്ചയായി
മാറിയിട്ടും ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു സമ
രപ്രവർത്തനവും സംസ്ഥാനത്ത്
ഉണ്ടായില്ല. വരവരറാവു മുതൽ
സിദ്ധിക്ക് കാപ്പൻവരെ യുഎപിഎ
ചുമത്തപ്പെട്ട് ജയിലുകളിൽ നര
കിക്കുമ്പോൾ അതേ കരിനിയമം
ഇവിടെ നടപ്പാക്കി മ�ോദിയുടെ
മർദ്ദനകരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും
ശക്തിയും നൽകുന്നതാണ് നാം
കണ്ടത്. ക�ോടതികൾപ�ോലും
നഗ്നമായ മനുഷ്യാവകാശലംഘ
നങ്ങൾക്ക് നിർലജ്ജമായി കൂട്ടു
നിന്നപ്പോൾ ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാൻ
ഇടതുപക്ഷമെന്ന ലേബലണിഞ്ഞ
വർ ഉണ്ടായില്ല. സമരപ്രവർത്ത
നങ്ങളിലൂടെ ബിജെപിയുടെ നയ
ങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ജനാഭിപ്രാ
യം ദൃഢീകരിക്കാനും രാഷ്ട്രീയ
(ശേഷം 4-ാം പേജില്)
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ദിശ നൽകി അതിനെ ഒന്നാകെ
സമാഹരിക്കാനും ഏറ്റവും അനു
കൂലമായ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ
യായിരുന്നുകഴിഞ്ഞഅഞ്ച്വർഷം
നിലനിന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ
അത്തരമ�ൊരു പ്രവർത്തനത്തെ
സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ�ോലും
സിപിഐ(എം)ഉം സിപിഐയും
തയ്യാറായില്ല. ബിജെപിയുടെ
നയങ്ങൾക്കെതിരെ വീറുറ്റ സമ
രങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച്, ജനവികാ
രത്തെക�ോർത്തിണക്കാനുംഅങ്ങി
നെ സമ്മതിദാനത്തെയും ഒരു
സമരപ്രവർത്തനമാക്കി മാറ്റാനും
ഒരു നടപടിയും എൽഡിഎഫ്

തികരണമ�ൊന്നുമുണ്ടായില്ല. തെ
രഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവേദിയിൽ
14 ജില്ലയിലും പ്രസംഗിച്ച മുഖ്യമ
ന്ത്രി, കർഷക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ
ക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരി
ക്കാൻപ�ോലും തയ്യാറായില്ല. സി
പിഐ(എം)ന്റെ ഒരു നേതാവെ
ന്നതിനുമപ്പുറം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിനുള്ള
രാഷ്ട്രീയ ഘനം എത്രയ�ോ ആണ്.
കേന്ദ്രനയങ്ങൾക്കെതിരായ ജന
ങ്ങളുടെ എതിർപ്പിന് ദൃഢമായ
രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കം നൽകാനും
പ്രക്ഷോഭത്തെ മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു
പ�ോകാനും അതു വലിയ ത�ോതിൽ

\n-b-a-k-`m
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നാം കണ്ടത്. കള്ളപ്പണം തടയാൻ
സഹായകരമായ നടപടി എന്നാ
ണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന
ത്തിന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രി ന�ോട്ട്
നിര�ോധനത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കുകൂടി
ന�ോട്ട് വിതരണത്തിനുള്ള അനു
വാദം നൽകാത്തതിലുള്ള പ്രതി
ഷേധം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
നവലിബറൽ നികുതി ഘടനയായ
ജിഎസ്റ്റിയെ പരിപൂർണ്ണമായും
പിന്തുണച്ചുക�ൊണ്ട് അതിന്റെ നട

ദിക്കില്ല എന്ന മൗലിക നിലപാ
ടിന�ോട�ൊപ്പം വിപുലമായ ജനാ
ധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ, സർക്കാ
രിന�ോട് വിയ�ോജിക്കാനും കല
ഹിക്കാനുമുള്ള പൗരന്റെ സ്വാത
ന്ത്ര്യം, സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ
നിർഭയമായി പ്രകാശിപ്പി ക്കാനു
ള്ള സ്വാഭാവിക സാഹചര്യം ഇവ
യെല്ലാം ഉറപ്പാക്കപ്പെടണം. ഇക്കാ
ര്യങ്ങളിലെല്ലാം നേർവിപരീതമാ
യാണ് പിണറായി സർക്കാർ
പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ഖേദപൂർവ്വം
പറയാതെ വയ്യ. യുഎപിഎ ചുമ
ത്തി രണ്ട് യുവാക്കളെ എൻഐ
എക്കു പിടിച്ചുക�ൊടുത്ത് അതീവ
അപകടകരമായ കീഴ്വഴക്കം സൃ

സ്വാഭാവികമായി സ്വീകരിക്കാൻ നിർബ്ബന്ധിതമായിത്തീരുന്ന പ്രതിപക്ഷ നിലപാടിന്റെ പ്രതികരണ
ങ്ങൾ മാത്രമാണ് വ്യവസ്ഥാപിത ഇടതു പാര്ട്ടികളുടെ പ്രസ്താവനകളും സമരപരിപാടികളും. ജനവിരുദ്ധ
നയങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമ�ോ ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വിജയം ഉണ്ടാകണമെ
ന്ന നിർബ്ബന്ധമ�ോ അത്തരം സമരങ്ങൾക്കില്ല. പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചില കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്ര
മേ ഇത്തരം സമരങ്ങൾക്കുള്ളൂ. ഉയർത്തുന്ന ഡിമാന്റിന�ോടും സത്യസന്ധമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ കണി
കപ�ോലുമില്ല. നേരും നെറിവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം സമരങ്ങളിൽ അണിനിരക്കുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക്
ലഭിക്കുന്നത് എന്തുതരം രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്? ഇത്തരം ആത്മവഞ്ചന, പ്രവർത്തകരെ അറപ്പുള
വാക്കുന്നതരം അവസരവാദികളും തൻകാര്യംന�ോക്കികളുമാക്കി അധഃപതിപ്പിക്കുന്നു. ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തി
ന്റെപേരിൽ പ്രസരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപചയത്തിന്റെ ഈ ദുർഗ്ഗന്ധമാണെങ്കിൽ, അറുവഷളായ വലതുപ
ക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ നാം എങ്ങിനെ പ്രതിപ്രവാഹം സൃഷ്ടിക്കും.
സ്വീകരിച്ചില്ല. കേരളത്തിലെ ബി
ജെപിയുടെ പരാജയം ഇടതുപ
ക്ഷം പണിചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാ
ണെന്ന വാദം എട്ടുകാലി മമ്മൂ
ഞ്ഞെന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ്
ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്.
സാമ്പത്തിക-ഭരണ രംഗത്തെ
ബിജെപിയുടെ അടിസ്ഥാനനയ
ങ്ങളെ എവിടെയാണ് വിട്ടുവീഴ്ച
യില്ലാതെ എൽഡിഎഫ് എതിർ
ത്തിട്ടുള്ളത്? കേന്ദ്രസർക്കാരുമാ
യി ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പാത ഒഴിവാ
ക്കി, പരമാവധി യ�ോജിച്ചുപ�ോവുക
എന്ന രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ കാട്ടുന്നുവെ
ന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ച് അതിൽ
തലയ�ൊളിപ്പിക്കുകയാണ് കേര
ളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം
പിണറായി സർക്കാർ ചെയ്തത്.
പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ കടമ തിരസ്ക
രിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള തങ്ങളുടെ നില
പാടിനെ വെള്ളപൂശാൻ ഈ കപട
രാഷ്ട്രീയ മര്യാദയുടെ അന്തരീക്ഷം
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി. മുതലാളി
മാർക്ക് നൽകിയ സമരരഹിത
കേരളം എന്ന വാഗ്ദാനം അങ്ങ
നെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുകയും
ചെയ്തു. പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കി
ക്കൊണ്ട് മ�ോദിയുടെ രണ്ടാംസർ
ക്കാർ കാശ്മീരിനെ വെട്ടിമുറിച്ച
പ്പോൾ ഒരു പ്രസ്താവന ക�ൊണ്ടു
പ�ോലും ച�ോദ്യംചെയ്യാൻ മുഖ്യമ
ന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തയ്യാ
റായില്ല. അയ�ോദ്ധ്യാ ക്ഷേത്രവി
ധിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതേ നി
ലപാടാണ് അദ്ദേഹം തുടർന്നത്.
നാലുക�ോഡുകൾ നടപ്പാക്കി രാ
ജ്യത്തിന്റെ ത�ൊഴിൽ നിയമങ്ങ
ളെയാകെ കുഴിച്ചുമൂടിയപ്പോഴും പ്ര

സഹായിക്കുമായിരുന്നു. വേദന
യ�ോടെ പറയട്ടെ; അപ്രകാരമ�ൊ
രു നിലപാട് ഉണ്ടായില്ല. ബിജെ
പിയുടെ ആപൽക്കരമായ നവലി
ബറൽ സാമ്പത്തികനയങ്ങളും
രാഷ്ട്രീയ നടപടികളും കാര്യക്ഷ
മമായി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കു
കവഴി ബിജെപിയുടെ നയങ്ങൾ
ക്ക് സാധൂകരണം നൽകി എന്ന
താണ് സിപിഐ(എം) സർക്കാർ
ചെയ്ത പാതകം. ബിജെപിയുടെ
ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങൾക്കെതിരായ
പ�ോരാട്ടത്തിന് അത് വരുത്തിവ
ച്ച ആഘാതം അളവറ്റതാണ്.
സ്വകാര്യ മൂലധന നിക്ഷേപ
ത്തിന്റെ പുതിയ മേഖലകളെന്ന
നിലയിൽ കേന്ദ്ര ബിജെപി സർ
ക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച സമസ്ത പദ്ധ
തികളെയും പിണറായി വിജയൻ
സർക്കാർ ആശ്ലേഷിക്കുകയാണ്
ചെയ്തത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും
നല്ല ഉദാഹരണം ദേശീയപാത
വികസനം തന്നെയാണ്. കുടി
യ�ൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട പതിനായിര
ങ്ങളും ഭീമമായ ചുങ്കം ഒടുക്കി മുടി
യുന്ന ലക്ഷങ്ങളും ഈ വികസന
ത്തിന്റെ ഇരകളാണ്. വിഴിഞ്ഞം
തുറമുഖം, വിമാനത്താവള വിക
സനം, മെട്രോ റെയിൽ തുടങ്ങി
വയെല്ലാം എൽഡിഎഫ് സർക്കാ
രിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയ�ോ
ടെയ�ോ മുൻകൈയില�ോ മുന്നറുന്ന
കേന്ദ്ര പദ്ധതികളാണ്. ബിജെ
പിയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ
അടിസ്ഥാനനയങ്ങളുടെയും നട
പടികളുടെയും നടത്തിപ്പുകാരായി
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ മാറുന്ന
താണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം

പ്പാക്കലിനുവേണ്ടിയുള്ള കമ്മിറ്റി
യിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹി
ച്ചു. ബിപിസിഎൽ സ്വകാര്യവൽ
ക്കരണത്തിന് എതിരാണെന്ന
പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത
ല്ലാതെ അതിനെ ഫലപ്രദമായി
ചെറുക്കാൻ സർക്കാർ അധികാ
രങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് യത�ൊന്നും
ചെയ്യുകയുണ്ടായില്ല. കേന്ദ്രസർ
ക്കാർ ക�ൊണ്ടുവന്ന കരിനിയമ
ങ്ങൾ നടപ്പാക്കി, ജനാധിപത്യ
ധ്വംസനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാ
യി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാറി.
ജനങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രവും പ്ര
ബുദ്ധവുമായ ജനാധിപത്യ ഉണർ
വ്വിന് കളമ�ൊരുക്കത്തക്കവിധം
ജനസമരങ്ങൾ ജന്മമെടുക്കാനും
വികസിക്കാനും അനുകൂലമായ
സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന
താണ് ഒരു ഇടത് സർക്കാരിന്റെ
പരമപ്രധാനമായ കർത്തവ്യം.
അതിനാൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മർ
ദ്ദനകരങ്ങൾക്ക് ശക്തി വർദ്ധിപ്പി
ക്കുക എന്നതിൽനിന്നും ഒരു ഇട
തുപക്ഷ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും
വിട്ടുനിൽക്കണം. ജനങ്ങളുടെ സം
ഘടിതമായ ജനാധിപത്യപ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി വളർ
ന്നു വികസിച്ചു വരുന്നത് തടയാൻ
ഭരണകൂട ശക്തികളെ അനുവദി
ക്കില്ല എന്നതായിരിക്കണം ഇടതു
ഗവൺമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനന
യം. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ
ഘടന ആധാരശിലയായി നില
നിൽക്കുന്നുവെന്നത് ഉറപ്പാക്കപ്പെ
ടണം.
ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ ഇട
പെടാൻ പ�ോലീസിനെ അനുവ

ഷ്ടിച്ചതും മാവ�ോയിസ്റ്റ് വേട്ടയുടെ
പേരിൽ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ സം
ഘടിപ്പിച്ച് എട്ടുപേരെ ക�ൊലപ്പെ
ടുത്തിയതും പ�ോലീസിന് മജിസ്റ്റീ
രിയൽ അധികാരം നൽകാനായി
നീങ്ങിയതും പ�ോലീസ് ആക്റ്റ് ഭേ
ദഗതി ചെയ്ത് 118(എ) നടപ്പാക്കാൻ
ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചതും
പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതി
രെ തികച്ചും സമാധാനപരമായി
നടന്ന സമരങ്ങൾക്കെതിരെ ഏതാ
ണ്ട് അഞ്ഞൂറ�ോളം കേസുകൾ രജി
സ്റ്റർ ചെയ്തതും എണ്ണമറ്റ ല�ോക്കപ്പ്
ക�ൊലപാതകങ്ങളും ഭരണകൂട
ത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയ�ോഗപ്പെടു
ത്തി സാധാരണ പൗരനെ വേട്ട
യാടുന്ന വലതുപക്ഷ സർക്കാരുക
ളുടെ തനിപ്പകർപ്പ് നടപടികളാ
ണ്. ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
മനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തകരും
ഉയർത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങള�ോട്
സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട ധാർഷ്ട്യം
നിറഞ്ഞ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരു
ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് തീർത്തും
നിരക്കാത്ത സമീപനമായിരുന്നു.
ഈ നടപടികളെല്ലാം തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് വിജയത്തിലൂടെ സാധൂകരി
ക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത്
തുടർനാളുകളിൽ നഗ്നമായ ഈ
പ ൗ ര ാ വക ാ ശ ല ം ഘ ന ങ്ങ ൾ
ഇതിലും ഭീഷണമായി ആവർത്തി
ക്കപ്പെടുമെന്നതിന്റെ ആപത്സൂ
ചനയാണ്.
ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ക�ോർപ്പറേ
റ്റ് നയങ്ങളിൽനിന്നും മ�ോചനം
ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അഭി
ലാഷങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ഇടതെന്ന
പേരിലുള്ള ഒരു മുന്നണി നിലക�ൊ

ള്ളേണ്ടതല്ലേ? വടക്കേ ഇൻഡ്യൻ
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പോലും സാ
ധാരണ ജനങ്ങളും കർഷകരും
സാമൂഹ്യ പ്രതിഭകളും പ്രക്ഷോഭ
ത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെരുവിലെ
ത്തിയിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് നാം
കണ്ടത് മൃതമായ ഒരു സാമൂഹ്യാ
വസ്ഥയായിരുന്നു. ദേശമ�ൊട്ടാകെ
യുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ സ്ഥിതി
പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ബിജെപി
ക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ഉയർത്തി
ക്കൊണ്ടുവന്നതിൽ കേരളത്തിന്റെ
പങ്കെന്താണ്? പേരിനെങ്കിലും
ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുവാൻ കേരള
ത്തിൽഇടതുപക്ഷപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല. രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധത
യിൽ പിന്നിലെന്ന് കരുതപ്പെടു
ന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലും ഹരിയാന
യിലും പഞ്ചാബിലും ബിജെപി
വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആളിക്ക
ത്തുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം ഭരണ
ത്തുടർച്ച സൃഷ്ടിച്ച സംസ്ഥാനത്ത്
നാം കാണുന്നത് കനത്ത നിശ
ബ്ദതയാണ്.
കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ
ക്കെതിരെയുള്ള ചില പ്രസ്താവന
കളും സമരപരിപാടികളും വീക്ഷി
ക്കുന്ന സാധാരണ പ്രവർത്തകരും
അണികളും, ബിജെപി സർക്കാ
രിനെതിരെയുള്ള നിലപാടിലാണ്
സിപിഐ(എം) നിലക�ൊള്ളുന്നു
തെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയിട്ടു
ണ്ട്. ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്താ
ണ്? സ്വഭാവികമായി സ്വീകരി
ക്കാൻ നിർബ്ബന്ധിതമായിട്ടുള്ള
പ്രതിപക്ഷ നിലപാടിന്റെ പ്രതി
കരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രസ്താവ
നകളും സമരപരിപാടികളും. ജന
വിരുദ്ധ നയങ്ങളെ പരാജയപ്പെ
ടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമ�ോ ജനങ്ങൾ
ക്ക് അനുകൂലമായ വിജയം ഉണ്ടാ
കണമെന്ന നിർബ്ബന്ധമ�ോ അത്ത
രം സമരങ്ങൾക്കില്ല. ഒരു ചടങ്ങ്
അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുപ�ോലെ സംഘ
ടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രസ്തുത സമരപ
രിപാടികളിൽ ആട്ടിത്തെളിക്ക
പ്പെടുന്ന കുറച്ച് അണികൾ പങ്കെ
ടുക്കുന്നതല്ലാതെ പാർട്ടിക്കു പുറ
ത്തുനിന്ന് സാധാരണമനുഷ്യരുടെ
പങ്കാളിത്തമ�ോ പിന്തുണയ�ോ ഉണ്ടാ
കുന്നില്ല. പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയ
ത്തിന്റെ ചില കണക്കുകൂട്ടൽ മാ
ത്രമേ ഇത്തരം സമരങ്ങൾക്കുള്ളൂ.
ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തങ്ങൾ പ്ര
തിഷേധിച്ചു എന്ന് നാലാളെ ബ�ോ
ധ്യപ്പെടുത്തി ഏതാനും വ�ോട്ടുനേ
ടുക എന്ന സങ്കുചിതവും പരിമിത
വുമായ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ അതിനു
ള്ളൂ. ഉയർത്തുന്ന ഡിമാന്റിന�ോടും
സത്യസന്ധമായപ്രതിബദ്ധതയുടെ
കണിക പ�ോലുമില്ല. അതാത് സമ
യത്തെ ഇടുങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം
നിറവേറ്റപ്പെടണം. അത്രമാത്രമേ
യുള്ളൂ. കെ.എം.മാണിക്കെതിരെ
നടന്ന സമരം വെറുമ�ൊരു രാഷ്ട്രീയ
നാടകം മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന്
പിന്നീട് തെളിഞ്ഞില്ലേ. നേരും
നെറിവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം സമര
(ശേഷം 5-ാം പേജില്)
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കമ്പിനികൾ, വൻകിട കരാറുകാർ,
ങ്ങളിൽ അണിനിരക്കുന്ന പാർട്ടി ഭൂമി കൈയേറ്റക്കാര്, സ്വകാര്യ 
പ്രവർത്തകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ധനകാര്യ  സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉട
എന്തുതരം രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസ മകൾ, ക്വാറി ഉടമകൾ, സ്വാശ്രയ
മാണ്? ഇത്തരം ആത്മവഞ്ചന, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നട
പ്രവർത്തകരെ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ത്തുന്ന വമ്പൻ സാമ്പത്തികഗ്രൂപ്പു
തരം അവസരവാദികളും തൻകാ കൾ, ബാർ മുതലാളിമാർ തുടങ്ങി 
ര്യംന�ോക്കികളുമാക്കി അധഃപതി എല്ലാ ധനികവിഭാഗങ്ങളും എൽ
പ്പിക്കുന്നു. പദവികൾക്കും സ്ഥാ ഡിഎഫ് തുടർന്നും അധികാരത്തി
നമാനങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി എന്തുമാ ലേറണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തു
കാമെന്ന് ഇവർ പഠിക്കുന്നു. ഇട ക�ൊണ്ടാണ്? സർക്കാരിന്റെ ബ്രാ
തുരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രസ ന്റ് അംബാസഡറെപ്പോലെ വ്യവ
രിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപചയത്തി സായ പ്രമുഖനായ യൂസഫലി നി
ന്റെ ഈ ദുർഗ്ഗന്ധമാണെങ്കിൽ, ലക�ൊണ്ടതെന്തുക�ൊണ്ടാണ് ?
അറുവഷളായ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണനടപടി
യത്തിനെതിരെ നാം എങ്ങിനെ കളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ
പ്രതിപ്രവാഹം സൃഷ്ടിക്കും. ഇടതു ക്കുവേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു എന്ന
രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇന്നും നെഞ്ചോട് തുമാത്രമാണ് അതിനുകാരണം.
ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന സത്യസന്ധ
രായ മനുഷ്യരുടെ മനഃസാക്ഷി
യ�ോട് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച്
അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇട
തുരാഷ്ട്രീയമല്ലെന്ന് നാം തിരിച്ച
റിയണം. ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ രാ
ഷ്ട്രീയം ഇതിനു നേർവിപരീതമാ
ണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം.
(4-ാം പേജില് നിന്ന്)

എൽഡിഎഫ് വിജയം
ജനങ്ങളുടെയ�ോ ഇടതുരാഷ്ട്രീ
യത്തിന്റെയ�ോ വിജയമല്ല

ഒരു ഇടതു സർക്കാരിനെ വല
തുപക്ഷ സർക്കാരിൽ നിന്നും മൗ
ലികമായി വ്യതിരിക്തമാക്കുന്ന
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ നിർവ്വഹ
ണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒന്നായി
രുന്നു പിണറായി വിജയൻ നയി
ച്ച കേരളത്തിലെ എൽഡിഎഫ്
സർക്കാർ. രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക
-ഭരണ രംഗങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന
നയങ്ങൾ വൻകിട മൂലധന നി
ക്ഷേപകരുടെയും ധനികവിഭാഗ
ങ്ങളുടെയും വളർച്ചയ്ക്കും ലാഭവേട്ട
യ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ളവയായിരുന്നു.
മുതലാളിമാരുടെ വ്യവസായ നട
ത്തിപ്പ് ഏറ്റവും ആയാസരഹിത
മാക്കാനായി ക�ൊണ്ടുവന്ന ‘ഈസ്
ഓഫ്ഡൂയിംഗ്ബിസിനസ്സ്’ആണ്
തങ്ങളുടെ നയമെന്നും അതിനി
യും തുടരുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഫലം പുറത്തുവന്ന ദിനത്തിൽ മു
ഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പത്രസമ്മേ
ളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടാ
യി. ഭരണത്തുടർച്ചയിൽ ആഹ്ലാദം
രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ചെയ്തുത
ന്ന നല്ലകാര്യങ്ങൾ സ്മരിച്ചുക�ൊണ്ടും
മുതലാളിമാരുടെ സംഘടനയായ
ക�ോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻ
ഡ്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേരള
ഘടകം മെയ് 3നു പുറപ്പെടുവിച്ച
പ്രസ്താവന എൽഡിഎഫ് സർ
ക്കാരിന്റെ അടിസ്ഥാനനയങ്ങൾ
ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ്.
എൽഡിഎഫിന്റെ വിജയത്തി
നുവേണ്ടി പണിയെടുത്ത പാവപ്പെ
ട്ട ഇടതുപക്ഷ വിശ്വാസികൾ അവ
നവന�ോട് ച�ോദിക്കേണ്ട ച�ോദ്യം 
ഇതാണ്. കേരളത്തിലെ വൻകിട 
മുതലാളിമാർ, കൂറ്റൻ നിർമ്മാണ
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ത്ത ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീ
സറെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്.
കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ ഉയർ
ത്തുന്ന ആവലാതികളെ പുഛത്തോ
ടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ്, ദേശീയപാത
വികസിപ്പിച്ച്, ചുങ്കം പിരിക്കാൻ
മുതലാളിമാർക്ക് വരം നൽകുന്ന
മുഖ്യമന്ത്രിയെയാണ് അവർക്ക്
വേണ്ടത്. ത�ൊഴിൽരംഗത്തെ
‘അനാശാസ്യപ്രവണതകൾ’ക്കെ
തിരെ വടിയെടുക്കുന്ന മേലാളനെ
യാണ് മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടു
ന്നത്. പ്രതീക്ഷകൾക്ക് യ�ോജിച്ച
ഭരണാധികാരിയെ ലഭിച്ചതിനാ

ട്ടിക്കൊടുത്തും ഈ സ്ഥാപനങ്ങ
ളിലെ വിദ്യാർത്ഥിപീഡനത്തിന്
സംരക്ഷണം നൽകിയും വിദ്യാ
ഭ്യാസ കച്ചവടക്കാരെയും കൂടെ
നിർത്തി. സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജുകളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
ഫീസായിരുന്ന 1.85 ലക്ഷം രൂപ,
പല തവണയായി 7.65 ലക്ഷം
രൂപയാക്കി ഉയർത്തിക്കൊടുത്തു.
കിഫ്ബി വഴി കൂറ്റൻ പദ്ധതിക
ളുടെ വൻകിട ഓഫറുകൾ നൽകി
യും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിർമ്മാ
ണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുക ഉറ
പ്പാക്കിയും കരാറുകാർക്കും നിർ
മ്മാണ കമ്പിനികൾക്കും ലാഭത്തി
ന്റെ ചാകര തുറന്നുക�ൊടുത്ത സർ
ക്കാരിന്റെ കൂടെ അവരും നില
ക�ൊണ്ടു.
വമ്പൻ

(മാതൃഭൂമി, 2021 മെയ് 3)

കരുത്തനായ ഭരണാധികാരിയെയാണ് മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടത്. മൂല
ധനത്തിന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനെയ�ോ വി
യ�ോജിപ്പിന്റെ ശബ്ദങ്ങളെയ�ോ തെല്ലും പരിഗണിക്കാത്ത ചീഫ് എക്സ
 ി
ക്യുട്ടീവ് ഓഫീസറെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന
വർ ഉയർത്തുന്ന ആവലാതികളെ പുഛത്തോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ്, ദേശീ
യപാത വികസിപ്പിച്ച്, ചുങ്കം പിരിക്കാൻ മുതലാളിമാർക്ക് അവസരം നൽ
കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്.. ത�ൊഴിൽരംഗത്തെ
‘അനാശാസ്യപ്രവണതകൾ’ക്കെതിരെ വടിയെടുക്കുന്ന മേലാളനെയാ
ണ് മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടത്. പ്രതീക്ഷകൾക്ക് യ�ോജിച്ച ഭരണാധികാ
രിയെ ലഭിച്ചതിനാലാണ് അവർ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിനെ പ്ര
ശംസകൾക�ൊണ്ട് മൂടിയത്.
യുഡിഎഫിന്റെ ഭരണനാളിൽ
അദാനിയുടെ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി
ക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച
വർ, അധികാരത്തിലെത്തിയ
പ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർ
മ്മാണത്തിന്റെ പ്രമ�ോട്ടർമാരുടെ
റ�ോളിലേക്ക് മാറി. തുടർന്ന് വി
മാനത്താവള വികസനത്തിന്റെ
പദ്ധതിയിലും അദാനിക്കു സഹാ
യകരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ 1100 ക�ോടി
രൂപ മുടക്കി, കെ.എസ്.ഇ.ബി.
യുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തി വീടുകളിൽ കേബിൾ
വഴി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽ
കുന്ന കെ-ഫ�ോൺ പദ്ധതി യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാ
താക്കളായ ജിയ�ോ ഉൾപ്പടെയുള്ള
വൻകിടക്കാർക്ക് അടിസ്ഥാന
സൗകര്യമ�ൊരുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
യുള്ളതാണ്.
മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടത് കരു
ത്തനായ ഭരണാധികാരിയെയാ
ണ്. മൂലധനത്തിന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ
ക്ക് മുമ്പിൽ ജനങ്ങളുടെ എതിർ
പ്പിനെയ�ോ വിയ�ോജിപ്പിന്റെ ശബ്ദ
ങ്ങളെയ�ോ തെല്ലും പരിഗണിക്കാ

ലാണ് അവർ ഒന്നാം പിണറായി
സർക്കാരിനെ പ്രശംസകൾക�ൊ
ണ്ട് മൂടിയത്. മുതലാളിമാർ മാത്ര
മല്ല, നിതിൻ ഗഡ്കരിയെപ്പോലു
ള്ളകേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുംമുഖ്യമന്ത്രിയെ
പ്രശംസിക്കാൻ ക്യൂ നിന്നു.
പുതിയതായി ലൈസൻസ്
നൽകിയതുൾപ്പടെ 545 ബാറുകൾ
തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി
നൽകിയത് ബാർ മുതലാളിമാരെ
എത്രമേൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാ
കും! വനത്തിന�ോട് ചേർന്നു പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന ക്വാറികളുടെ ദൂരപ
രിധി 50 മീറ്ററാക്കി ഉത്തരവിട്ടതും
ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ക്വാറികൾക്ക്
ലൈസൻസ് നൽകിയതും ക്വാറി
ഉടമകൾക്കും വളരെ ആഹ്ലാദം
നൽകി. സർക്കാർ ഭൂമി കൈയേ
റിയവർക്കെതിരെ ക�ോടതികളിൽ
നടന്ന കേസ്സുകളിൽ സർക്കാർ
സ്വയം ത�ോറ്റുക�ൊടുത്ത് കൈേയ
റ്റത്തിന് നിയമസാധുത നൽകി
അവർക്കും സന്തോഷം പകർന്നു.
പ�ൊന്തൻപുഴ വനം അതിന�ൊരു
ഉദാഹരണം മാത്രം. സ്വാശ്രയ
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
എല്ലാത്തരം ഫീസും കുത്തനെ കൂ

മൂലധനനിക്ഷേപത്തിന്റെ പദ്ധതി
കൾ മുതൽ താഴേത്തലത്തിൽ
ഒരു ത�ൊഴിൽത്തർക്കത്തിൽ വരെ
മുതലാളിമാർക്ക് അനുകൂലമായ
നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സർക്കാരാ
യിരുന്നു പിണറായിയുടേത്. സു
പ്രീംക�ോടതി വിധിച്ച ശമ്പളം
ഒന്നാം ടേം ഭരണം അവസാനി
ക്കുമ്പോഴും നേഴ്സുമാർക്ക് നൽ
കാത്ത സ്വകാര്യആശുപത്രികളു
ണ്ടെന്ന് നാം വിസ്മരിക്കരുത്. നേ
ഴ്സുമാർക്കായി സമരം ചെയ്ത യു
എൻഎയുടെ നേതാക്കളെ കള്ള
ക്കേസ് ചുമത്തി ജയിലിലടച്ച്
ആശുപത്രിമുതലാളിമാരെയും
സന്തോഷിപ്പിച്ചു. നിലവിലുള്ള
എല്ലാ ത�ൊഴിൽനിയമങ്ങളും ലം
ഘിച്ചുക�ൊണ്ട്, ക�ൊല്ലത്തെ വിജ
യലക്ഷ്മി കാഷ്യൂ ഫാക്ടറി അടച്ചു
പൂട്ടിയപ്പോൾ ത�ൊഴിലാളികൾക്ക്
അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ
ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ സർ
ക്കാർ കാലാവധി തീരുന്നതുവരെ
മുതലാളിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം
ഫാക്ടറി അടഞ്ഞുതന്നെ കിടക്കാൻ
വഴിയ�ൊരുക്കിയത് ആരെ സഹാ
യിക്കാനായിരുന്നു? മുത്തൂറ്റ് ധന

കാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ സമരം
ചെയ്ത ജീവനക്കാരുടെ അവകാ
ശങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെന്താണ്? കു
ത്തകമുതലാളിമാരുടെയും ധനി
കവിഭാഗങ്ങളുടെയും മധ്യവർഗ്ഗ
ത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളെ തൃ
പ്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരേയ�ൊരു
അജണ്ടയാണ് ഇന്ന് സിപിഐ
(എം)നെയും എൽഡിഎഫിനെ
യും നയിക്കുന്നത്.
ഇടതെന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്ര
സ്ഥാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗ
ത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ�ോരാട്ടത്തി
ന്റെയും ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെയും രാഷ്ട്രീ
യം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദളിത്
ജനവിഭാഗങ്ങളും ദരിദ്രജനവിഭാ
ഗങ്ങളും അവരുടെ കണക്കുപുസ്ത
കത്തിന് പുറത്തായി. സംവരണ
ത്തോടുള്ള എൽഡിഎഫ് സർ
ക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അതിന്റെ
വ്യക്തമായ തെളിവായിരുന്നു. മറാ
ത്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർ
ക്കാർ സുപ്രീംക�ോടതിയിൽ നൽ
കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സം
വരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സാ
മ്പത്തികമാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതും
തങ്ങളുടെ കൂറ് ആര�ോടാണെന്ന
തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു.
പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ
ബജറ്റ് രേഖകളിലും നിക്ഷേപക
സമ്മേളനങ്ങളിലും ഒടുവിൽ മെയ്
3ന്റെപത്രസമ്മേളനത്തിലുംആവർ
ത്തിച്ച ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ്
ബിസിനസ്സ് ഇടതുപ്രസ്ഥാനങ്ങ
ളുടെ പണിയല്ല. മുതലാളിമാരുടെ
ബിസിനസ്സ് നടത്തിക്കൊടുക്കാ
നല്ല, ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തി
ലേറുന്നത്. സമസ്ത ജീവിത മാർ
ഗ്ഗങ്ങളും അടഞ്ഞ ത�ൊഴിലാളിക
ളുടെ, സർവ്വവും അപഹരിക്കപ്പെ
ട്ട പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോ
ഭത്തെ വളർത്താനാണ് ഇടതുപ
ക്ഷം ഭരണചക്രം കൈയാളേണ്ട
ത്. അങ്ങിനെയ�ൊരു അജണ്ടയേ
ഇന്ന് ഇടതെന്ന് ഘ�ോഷിക്കുന്ന
വരുടെ കണക്കിലില്ല. ഇതാണ്
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ദുരന്തം.

വികസനമെന്ന അജണ്ട;
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെ
കാപട്യം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഏറ്റ
വും സജീവമായത് വികസനം
എന്ന വിഷയമാണ്. കൃത്യമായ
നിർവ്വചനമ�ൊന്നും വികസനം
എന്ന സംജ്ഞയ്ക്ക് ഇല്ല എന്ന സൗ
കര്യം മുതലെടുത്തുക�ൊണ്ട് എല്ലാ
മുന്നണികളും പാർട്ടികളും നാട്ടു
കാർക്ക് വമ്പിച്ച ഗുണം ചെയ്യുന്ന
ഒന്നായി വികസനത്തെ അവത
രിപ്പിച്ച് അതിന്റെ വക്താക്കളായി
നിലക�ൊള്ളുകയാണ്. അതിനാ
ലാണ് അധികാരഘടനയുടെ ഭാ
ഗമായി നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ
മുന്നണികൾക്കും കക്ഷികൾക്കും
ഒരുപ�ോലെ ഈ മുദ്രാവാക്യം സ്വീ
കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. മണ്ഡലത്തി
(ശേഷം 6-ാം പേജില്)
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hnIk-\w F-¶ he-Xv A-P-@bp-sS {]-Nm-c-I-cm-bn
hy-h-Øm]n-X C-S-Xp]-£w amdn
(5-ാം പേജില് നിന്ന്)

ന്റെ വികസനം, സംസ്ഥാനത്തി
ന്റെ വികസനം അല്ലെങ്കിൽ രാ
ജ്യത്തിന്റെ വികസനം എന്നൊ
ക്കെ അറുപിന്തിരപ്പൻ വലതു രാ
ഷ്ട്രീയ ചേരികൾ വീറ�ോടെ പ്രച
രിപ്പിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം വള്ളിപു
ള്ളിവിസർഗ്ഗ ഭേദങ്ങളില്ലാതെ
ഇടതുപക്ഷം എന്നു സ്വയം സാ
ക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് ഏറ്റുപറ
യാൻ കഴിയുന്നതെന്തുക�ൊണ്ടെ
ന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇടതുസുഹൃ
ത്തുക്കൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ.
പുറമേയ്ക്ക് അരാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവ
മുള്ള വികസനമെന്ന വിഷയം
യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ആസൂ
ത്രിതമായ ഒരു വലതുപക്ഷ അജ
ണ്ടയാണ്. ഖജനാവിലെ പണമ�ോ
സർക്കാരുകളെ പണയപ്പെടുത്തി
കൈപ്പറ്റുന്ന കൂറ്റൻ വിദേശവായ്പ
കള�ോ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി മെഗാ
നിർമ്മാണ പ്രോജക്റ്റുകളിലും അടി
സ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ രംഗത്തും
ക�ോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് മൂല
ധനനിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള സാ
ധ്യതയെയാണ് വികസനം എന്ന
തുക�ൊണ്ട് മുതലാളിത്ത ഭരണകൂ
ടങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിനു
സാധാരണമനുഷ്യരുടെ ജീവിതാ
ഭിവൃദ്ധിയുമായി യാത�ൊരു ബന്ധ
വുമില്ല. ഭക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം,
ത�ൊഴിൽ, കൂലി, ചികിൽസ, പാർ
പ്പിടം, പൗരാവകാശങ്ങള്, സ്വത
ന്ത്രവും അന്തസ്സാർന്നതുമായ മനു
ഷ്യജീവിതം, ജനാധിപത്യപര
മായ നിലനിൽപ്പ് തുടങ്ങി, ഈ
രാജ്യത്തെ പൗരസഞ്ചയത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം
സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കിക�ൊണ്ട് അടി
ച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വികസനം എന്ന
അജണ്ട നവലിബറൽ കാലഘട്ട
ത്തിൽ മുതലാളിമാരുടെ കണക്ക
റ്റ വളർച്ചക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.
ആറുവരിയ�ോ പന്ത്രണ്ടു വരിയ�ോ
ഉള്ളആധുനികറ�ോഡുകൾ,എക്സ്പ്ര
സ് ഹൈവേകൾ, വികസന ഇട
നാഴികൾ, കൂറ്റൻ നിർമ്മിതികൾ,
രാജ്യമെമ്പാടും മെട്രോ റയിലുകൾ,
കേരളത്തിന്റെ കെ-റെയിൽ,
ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ പണിയുന്ന
സെൻട്രൽവിസ്തതുടങ്ങിയവയെല്ലാം
ഈ വികസനത്തിന്റെ പ്രതീക
ങ്ങളാണ്. അവയെല്ലാം ബൃഹത്
മൂലധനനിക്ഷേപത്തിന്റെ ഇടങ്ങ
ളാണ്.
റ�ോഡ�ോ പാലമ�ോ കെട്ടിടങ്ങ
ള�ോ പണിയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായ
മായാണ് സാധാരണജനങ്ങൾ
വികസനത്തെ മനസ്സിലാക്കി വച്ചി
രിക്കുന്നത്. ഇത�ൊക്കെ വന്നുക
ഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രയ�ോ
ജനമല്ലേ എന്ന, സാധാരണക്കാ
രെ നയിക്കുന്ന നിരുപദ്രവകരമായ
ചിന്തയാണ് വളരെ ആപൽക്കര
മായ ഒരു വലതുപക്ഷ അജണ്ട
യിൽ അവർ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ
ഇടയാക്കുന്നത്. മുതലാളിവർഗ്ഗ
ഉള്ളടക്കമുള്ള ഇത്തരമ�ൊരു വി

ഷയത്തെ തുറന്നുകാണിക്കാനും
സാധാരണമനുഷ്യന്റെ ജീവിതപ്ര
ശ്നങ്ങളുടെ മൂലകാരണമായ നി
ലനിൽക്കുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥിതി
യെ സ്ഥാനഭൃഷ്ടമാക്കാതെ മനുഷ്യ
ന്റെ സർവ്വത�ോമുഖമായ വികസ
നം അസാധ്യമാണെന്നമുള്ള വി
ലപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാഠം പകർന്നു
നൽകാനും ബാധ്യതപ്പെട്ടവർ
ഇടതുപക്ഷമാണ്. നാടിന്റെ വിക
സനമെന്ന വർഗ്ഗാതീത സംജ്ഞ
യുടെ പിറകിലെ അപകടകരമായ
രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വൻ പ്രചാരക
രായി അവർതന്നെ മാറിയിരിക്കു
ന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെ ഏറ്റവും ആഴ
മേറിയ രാഷ്ട്രീയചതിയാണ് വി
കസനം എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന
പ്രചാരണം.
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ളെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസ
മ്മേളനം കാണാൻ ടി.വി.ചാനലു
കളുടെ മുമ്പിൽ മുടക്കംകൂടാതെ
എത്തിച്ചു. സൗജന്യ ഭക്ഷ്യകിറ്റ്
വിതരണം, സൗജന്യറേഷൻ, സാ
മൂഹ്യ അടുക്കള, ജനകീയ ഹ�ോ
ട്ടൽ, ഇതര സാമ്പത്തിക സഹാ
യങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തുട
ങ്ങിയവ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസ
മ്മേളനത്തിന്റെ പതിവ് ഇനങ്ങ
ളായി മാറി. ഏകപക്ഷീയ അവ
തരണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി  സമയ
മെടുത്തും  സർക്കാരിനെ  സംബ
ന്ധിച്ച വിമർശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ
അവസരം നൽകാതെയും ജനാ

അതിവിപുലവും വിദഗ്ദ്ധവുമായ
പ്രൊഫഷണൽ പ്രചാര
വേലയിലൂടെ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ
പ്രശ്നങ്ങളെ തമസ്കരിച്ചു

ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപി
ക്കപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാര
ണത്തിനും ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം
മുമ്പേ എൽഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിനെ ലക്ഷ്യംവച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള
പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പര
സ്യരംഗത്ത് അതിവൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള
പ്രൊഫഷണൽ ഏജൻസികളുടെ
നേതൃത്വത്തിലും ആസൂത്രണത്തി
ലുമായിരുന്നു എൽഡിഎഫിന്റെ
പ്രചാരണം മുഴുവൻ. ബിജെപിയും
ഇക്കാര്യത്തിൽ ത�ൊട്ടുപിന്നിൽ
തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. യുഡിഎ
ഫാകട്ടെ വളരെ പിന്നിലും.
ക�ോവിഡ് പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങി
ഏതാനും ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ,
2020 മാർച്ച് അവസാനം മുതൽ
വളരെ ആസുത്രിതമായ ഒരു പബ്ലി
ക് റിലേഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്
എൽഡിഎഫ് തുടക്കം കുറിച്ചു.
സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും സ്വ
കാര്യ ഏജൻസികളും ഒത്തുചേർ
ന്ന്
നടത്തിയ
ഈ
പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം,
ഗൗരവപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങ
ള�ൊന്നും പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്റെ
പരിഗണനാവിഷയമാകാത്തവി
ധം ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധ വിജ
യത്തെ സംബന്ധിച്ച അവകാശ
വാദത്തെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് പ്രതി
ഷ്ഠിക്കുകഎന്നതായിരുന്നു.അതിൽ
അവർ പൂർണ്ണമായും വിജയിക്കു
കയും ചെയ്തു. സർക്കാരിനെതിരായ
വിമർശങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങളിൽ
ഇടം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയ�ോ അപ്ര
ധാനമായ ഇടത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങു
കയ�ോ ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തു
ന്ന പ്രതിദിന പത്രസമ്മേളനമാ
യിരുന്നു ഈ പ്രചാരവേലയുടെ
പ്രമുഖ ഇനം. മഹാവ്യാധിയെ സം
ബന്ധിച്ച സ്വഭാവികമായ ആശ
ങ്കയും പ്രതിര�ോധ നടപടികൾ
അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയും കേ
രളത്തിലെ മൂന്നരക്കോടി ജനങ്ങ

പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പി
നും അതിനുശേഷം നിയമസഭാ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും രണ്ട് മാസം
മുമ്പേ, സർക്കാർ ഖജനാവിൽ
നിന്നും ക�ോടികൾ ചെലവഴിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം തുടർ
ച്ചയായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ
പ്രമുഖ ദിനപത്രങ്ങളിലും ടി.വി
ചാനലുകളിലും സർക്കാരിനെ പ്ര
കീർത്തിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ
പ്രളയംതന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. നിയമസ
ഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു 3 മാസം
മുമ്പേ, കേരളം മുഴുവൻ സർക്കാർ
പരസ്യങ്ങളുടെ ഹ�ോർഡിംഗുകൾ
സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
സ്വകാര്യകമ്പനി തയ്യാറാക്കിയ
പരസ്യ വാചകത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി
സംസ്ഥാനമെമ്പാടും എൽഡിഎ

ക�ോടികൾ ചെലവഴിച്ച് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ച പരസ്യപ്രളയം

ഫിന്റെ പേരിൽ കൂറ്റൻ ഹ�ോർഡിം
ഗുകൾ ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ
മൂന്ന് മടങ്ങെങ്കിലും വീണ്ടും സ്ഥാ
പിച്ചു. സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ
ക�ോടികൾ ചെലവഴിച്ചുക�ൊണ്ട്
നടത്തപ്പെട്ടപരസ്യപ്രചരണത്തോ
ട് ആർക്കും മൽസരിക്കാൻ കഴി
യുമായിരുന്നില്ല. ഔദ്യോഗിക
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമാകട്ടെ
അന്നുവരെ നടത്തപ്പെട്ടതിന്റെ
എത്ര മടങ്ങായിരുന്നു എന്ന് ഊഹി
ക്കുകപ�ോലും അസാധ്യമായിരു
ന്നു. വൻ പരസ്യങ്ങൾ നൽകി മാ
ധ്യമങ്ങളെസ്വാധീനിച്ചുക�ൊണ്ട്
നടത്തിയതെന്ന് ആര�ോപിക്ക
പ്പെട്ട പ്രീ പ�ോൾ സർവ്വെകൾ
ഇത്തരമ�ൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ചെറുത
ല്ലാത്ത പങ്ക് വഹിച്ചു. ഈ പ്രചാ
രണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന
ഉള്ളടക്കം ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധ
രംഗത്ത്നേടിയതെന്നു വിശേഷി
പ്പിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാർ വിജയ
ത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അവകാ
ശവാദങ്ങളും സർക്കാർ ധനസ
ഹായങ്ങളുടെ കണക്കുമായിരുന്നു.
ദിനംപ്രതിയുള്ള പത്രസമ്മേ
ധിപത്യവിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ രൂ ളനത്തിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങൾ
പകൽപ്പന ചെയ്തവയായിരുന്നു വഴിയുള്ള ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധ
ഈ  പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ. അഞ്ച്  വിജയ പ്രചാരവേലയിലൂടെയും
മാസം നീണ്ട അസാധാരണമായ ഭരണമുന്നണിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും
ഈ പ്രചാരണത്തിലൂടെ മുഖ്യമ പ�ൊതുസമൂഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു
ന്ത്രിയും ഇടതു മുന്നണി സർക്കാ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഭരണകക്ഷിയ�ൊ
രും ക�ോവിഡ്കാല ആശങ്കകളുടെ ഴികെയുള്ള മുഴുവൻ പാർട്ടികളുടെ
ഉത്തരമാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു.   
യും സാമൂഹ്യസംഘടനകളുടെയും

സർക്കാർ സംവിധാ
നങ്ങളും സ്വകാര്യ
ഏജൻസികളും ഒത്തു
ചേർന്ന് നടത്തിയ
ഈ പ്രവർത്തനത്തി
ന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം, ഗൗ
രവപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്ര
ശ്ന
 ങ്ങള�ൊന്നും
പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്റെ
പരിഗണനാവിഷയ
മാകാത്തവിധം
ക�ോവിഡ് പ്രതി
ര�ോധ വിജയത്തെ
സംബന്ധിച്ച അവ
കാശവാദത്തെ കേ
ന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് പ്രതി
ഷ്ഠിക്കുക എന്നതായി
രുന്നു. അതിൽ
അവർ പൂർണ്ണമായും
വിജയിക്കുകയും
ചെയ്തു.

പ്രവർത്തനം ല�ോക്ക്ഡൗൺ നി
മിത്തം അസാധ്യമായി. എല്ലാ
പ്രോട്ടോക്കോളും പാലിച്ചുക�ൊണ്ട്
നടത്തപ്പെട്ട പരിപാടികൾക്കെ
തിരെപ�ോലും പ�ോലീസ് വ്യാപ
കമായി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്
മറ്റു പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ
നിര�ോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫല
ത്തിൽ ഭരണമുന്നണിയുടെ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ നിർബാധം മുന്നേറുക
യും അതിനു പരമാവധി പ്രചാര
ണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ
ഭരണമുന്നണിയ�ൊഴികെയുള്ളവ
രുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബലപ്ര
യ�ോഗത്തിലൂടെ തടയപ്പെട്ടു. മുഖ്യ
മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെ
ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറ
ത്തുവരുമ്പോഴുംസംസ്ഥാനംല�ോക്ക്
ഡൗണിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ
ഭരണമുന്നണിയും ഭരണവും സന്ദർ
ഭവശാൽ രക്ഷപെടുകയാണുണ്ടാ
യത്. നാണംകെട്ട അഴിമതികളെ
വെള്ളപൂശിക്കൊണ്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി
യുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ഇടതു
നേതാക്കളുടെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
ഒരു വിഘ്നവും കൂടാതെ പ്രവഹി
ച്ചു. എന്നാൽ അവയെ സംബന്ധി
ച്ച സാരവത്തായ വിമർശങ്ങൾ
പ�ൊതുസമൂഹത്തിന് അവതരിപ്പി
ക്കാന�ോ ജനങ്ങൾക്ക് അവ സ്വ
തന്ത്രമായി പരിശ�ോധിക്കാന�ോ
അവസരം ലഭിച്ചതേയില്ല. സ�ോളാർ
അഴിമതിയേക്കാൾ ഗുരുതരമായ
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്ക
ടത്തുമായി ഉയർന്നുവന്നെങ്കിലും,
സ�ോളാറിന്റെ പേരിൽ യുഡിഎ
ഫ് നേരിട്ട രാഷ്ട്രീയ വിചാരണയു
ടെ ഒരംശംപ�ോലും എൽഡിഎ
ഫിനു നേരിടേണ്ടി വരാതെ
പ�ോയത് ക�ോവിഡ് നിയന്ത്രണ
ങ്ങൾമൂലം സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ നിര�ോധിക്കപ്പെ
ട്ടിരുന്നുവെന്നതിനാലാണ്.
അങ്ങിനെ ക�ോവിഡ് മഹാ
വ്യാധി എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തി
ന് തുറന്നുക�ൊടുത്ത അനുകൂല സാ
ധ്യതകൾ നിരവധിയായിരുന്നു.
നവ�ോത്ഥാന നാളുകൾ മുതൽ മനു
ഷ്യസ്നേഹികളുടെയും ജനാധി
പത്യ ഭരണകർത്താക്കളുടെയും
മുൻകൈയിൽ രൂപപ്പെട്ട സംസ്ഥാ
നത്തിന്റെ താരതമ്യേന ശക്തമായ
പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ സംവിധാന
ത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ നട
ത്തിയ പ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തന
ങ്ങളെല്ലാം പിണറായി സർക്കാ
രിന്റെമാത്രം കണക്കിലെഴുതപ്പെ
ട്ടു. ക�ോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലെ
ആശ്വാസ നടപടികളും സാമ്പ
ത്തിക സഹായങ്ങളും സർക്കാരി
ന്റെ വൻനേട്ടങ്ങളായി അവതരി
പ്പിക്കപ്പെട്ടു. വളരെ സുഘടിതമാ
യി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രചാര
വേലയിലൂടെ മനുഷ്യകാരുണ്യ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം
നൽകുന്ന സർക്കാരെന്ന പ്രതി
ഛായ ആസൂത്രിതമായി സൃഷ്ടിക്ക
(ശേഷം 7-ാം പേജില്)
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പ്പെട്ടു. അത�ോട�ൊപ്പം ക�ോവിഡി
നു മുമ്പിൽ ദയനീയമായി പരാജ
യപ്പെട്ട വടക്കേ ഇൻഡ്യൻ സം
സ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യംകൂ
ടി വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ
നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവതരണം
ച�ോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത ഒന്നാ
യി മാറുകയുംചെയ്തു. മറുവശത്ത്
സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്നുവന്ന
അതീവ ഗൗരവമുള്ള രാഷ്ട്രീയ വി
ഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കപ്പെടു
ന്നത് തടയാൻ ഇതേ ക�ോവിഡു
തന്നെ വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്തു.
സർക്കാരിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതിഗീ
തങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ശബ്ദത്തിൽ
കേൾപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്, സംസ്ഥാന
ത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ വി
ഷയങ്ങൾ ആഴത്തിൽ മുക്കിത്താ
ഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞു. വിധിയെഴുത്തി
ന്റെ മാനദണ്ഡമായി വരേണ്ടുന്ന
യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ,
ജനങ്ങളുടെ സജീവ പരിഗണന
യിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളല്ലാ
താക്കി മാറ്റുന്നതിൽ സർക്കാർ
തന്ത്രപൂർവ്വം വിജയിച്ചു എന്നതാ
ണ് എൽഡിഎഫ് വിജയത്തിന്റെ
പ്രധാന ഘടകങ്ങളില�ൊന്ന്. അതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ
നിലപാടുകൾക്കുള്ള അംഗീകാര
മാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമെ
ന്ന വാദത്തിന് ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ല.

ക്ഷേമനടപടികൾ വലതുപക്ഷ
സർക്കാരിൽനിന്നും ഇടതുപക്ഷ
സർക്കാരിനുള്ള മൗലികമായ
വ്യതിരിക്തതയല്ല

ക�ോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ
വേളയിൽ സർക്കാർ കൈക്കൊ
ണ്ട ആശ്വാസ-ക്ഷേമനടപടികളും
സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും ജന
ങ്ങൾക്ക് - പ്രത്യേകിച്ചു നിർദ്ധന
കുടുംബങ്ങൾക്ക്-ഒരാശ്വാസം
തന്നെയായിരുന്നു.ല�ോക്ക്ഡൗൺ,
ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും നീണ്ടപ്പോൾ,
അസാധാരണമായ ജീവിത പ്ര
തിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ അന്ധാ
ളിച്ചുപ�ോയ സാധാരണക്കാരനെ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര
പരിമിതമെങ്കിലും ലഭ്യമായ സഹാ
യങ്ങൾ ഒരനുഗ്രഹമായി മാറി.
അതിനാൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ
സഹായനടപടികളെ ജനങ്ങൾ
കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി.
അളക്കാനാവാത്ത വരുമാന
മില്ലായ്മയും നിസ്സഹായതയുമാണ്
മഹാവ്യാധിയും ല�ോക്ക് ഡൗണും
സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇന്നും അതു ഭയാന
കമായ നിലയിൽ തുടരുകയാണ്.
സാധാരണക്കാരെ അടിമുടി ഉല
ച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയ്ക്ക്
ആനുപാതികമായ പരിഹാരം
നൽകുക എന്നതായിരുന്നു കേന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നിറ
വേറ്റേണ്ടിയിരുന്ന അടിയന്തര
കർത്തവ്യം. അത്തരമ�ൊരു സമീ
പനം ഇരുസർക്കാരുകളുടെയും
ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായില്ല. കന

ത്ത നഷ്ടത്തിന് ആനുപാതിക
പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ്
നിരവധി മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ
ജനങ്ങൾക്കായി വൻതുകകളുടെ
സാമ്പത്തികസഹായ പാക്കേജു
കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെ
ട്ടത് ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുക
യും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തര
ത്തിലുള്ള, തുഛതുകകളുടെ സഹാ
യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. ജൻധൻ
അക്കൗണ്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക്
പ്രതിമാസം 500 രൂപ എന്ന കേ
ന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായം നിർദ്ധ
നരെ അപമാനിക്കുന്ന നടപടിയാ
യിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരി
ന്റെ ശരാശരി 500 രൂപ വിലവ
രുന്ന ഭക്ഷ്യക്കിറ്റും പരിമിതമായ
ചില സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും

ക്കാറുണ്ട്.
ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കും
അഴിമതിക്കും അക്രമ രാഷ്ട്രീയ
ത്തിനും പേരുകേട്ട തൃണമൂൽ
ക�ോൺഗ്രസ്സ് ഭരിക്കുന്ന ബംഗാ
ളിലും ഫലപ്രദമായ ആശ്വാസ
പദ്ധതികളും ക്ഷേമനടപടികളും
കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത്തവണ
ത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമത ബാ
നർജിയെ അധികാരത്തിലേറ്റാൻ
അവ വലിയ ത�ോതിൽ സഹായി
ച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ജയലളിതയുടെ ഭരണ
നാളുകളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെ ട്ടി
ട്ടുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതികൾ അവരെ
അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന
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പ്രചരിപ്പിച്ച് വ�ോട്ടുതേടുന്ന ബിജെ
പിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എത്രമേൽ വഞ്ച
നാപരമാണ്. ഈ ഉള്ളടക്കമുള്ള
രാഷ്ട്രീയം ആര് അനുവർത്തിച്ചാലും
അത് ആപൽക്കരം തന്നെയാണ്.
ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി പാട്ടിലാ
ക്കാൻ പറ്റാത്തവിധം ജനങ്ങളെ
വിവേകവും ആത്മാഭിമാനവും രാ
ഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുമുള്ളവരാക്കി
മാറ്റുകയല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇട
തുപക്ഷം ചെയ്യേണ്ടത്?
സർക്കാർ നൽകുന്ന ആനുകൂ
ല്യങ്ങളുടെയും ധനസഹായങ്ങളു
ടെയും ഔദാര്യം പറ്റുന്നവരെന്ന
നിലയിൽ വ�ോട്ടു നൽകി ഉപകാ
രസ്മരണ കാട്ടണമെന്നതായിരുന്നു
ഇടതുമുന്നണിയുടെയും ഒരളവുവ
രെ ബിജെപിയുടെയും തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ മുഖ്യമായ

ജനങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാ
ണ് യഥാർത്ഥ ഇടതുരാഷ്ട്രീയ കടമ.
അത് നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു പകരം
പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ
വിജയം സൃഷ്ടിച്ച ഉപകാരസ്മരണ
യുടെ രാഷ്ട്രീയം ആവർത്തിക്കണ
മെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ ആനുകൂ
ല്യങ്ങളെയും ധനസഹായങ്ങളെ
യും ഫലപ്രദമായ പ്രചാരണവി
ഷയങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഭര
ണമുന്നണി ചെയ്തത്. അതിലൂടെ
ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തെ മറിക
ടക്കുന്നതിൽ എൽഡിഎഫ് കാ
ണിച്ച മികവാണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
വിജയം സൃഷ്ടിച്ച പ്രധാനഘടക
ങ്ങളില�ൊന്ന്.
പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നാലു
പഞ്ചായത്തിൽ മൽസരിച്ച് അനാ

സർക്കാരിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ ഔദാര്യമല്ലെന്നും ജനാധിപത്യക്രമത്തിൽ നികുതിദാ
യകന്റെ അവകാശമാണെന്നുമുള്ള രാഷ്ട്രീയബ�ോധത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഔദാര്യം കൈപ്പറ്റുന്നവ
ന്റെ വിധേയമന�ോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രിതമന�ോഭാവം സൃഷ്ടിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടം ഉണ്ടാ
ക്കാനാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വച്ചത്. വളരെ പരിമിതമായ ചില ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കണക്കുപറഞ്ഞ്
ഇന്ന് വ�ോട്ടുനേടുമ്പോൾ നാളെ അതിനെ കവച്ചുവയ്ക്കുന്ന പാരിത�ോഷിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി വരു
ന്നവരുടെ പിറകെ ജനങ്ങൾ പ�ോകില്ലേ? സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുക�ൊണ്ട്
നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനും വ്യാമ�ോഹങ്ങളിൽനിന്നും വിധേയത്വത്തിൽനിന്നും മുക്തമായ ജനാധിപ
ത്യ പ്രബുദ്ധതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമ്മതിദാനം വിനിയ�ോഗിക്കാനും ജനങ്ങളെ പരിശീലിപ്പി
ക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ഇടതുരാഷ്ട്രീയ കടമ.
യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക്
അർഹതപ്പെട്ട തുകയുടെ വളരെ
ചെറിയ അംശം മാത്രമായിരുന്നു.
ആ സഹായങ്ങളെപ്പോലും വലിയ
മതിപ്പോടെ കാണാൻ തയ്യാറായ
ത് ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളും യാ
തനകളും അത്രയും കഠിനതരമാ
യിരുന്നു എന്നതിനാലാണ്.
ക�ോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ
വേളയിൽ സർക്കാർ കൈക്കൊ
ണ്ട ആശ്വാസ-ക്ഷേമനടപടികളും
സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും വല
തുപക്ഷ സർക്കാരിൽ നിന്നും ഇട
തുപക്ഷ സർക്കാരിനുള്ള മൗലിക
മായ വ്യത്യസ്തതയല്ല. മുതലാളി
ത്തത്തിന്റെ ഉദയനാളുകളിൽ രൂ
പംക�ൊണ്ട സർക്കാരുകൾ ഉയർ
ന്ന ജനാധിപത്യ-ധാർമ്മിക മൂല്യ
ങ്ങളുടെ മാതൃകകളെന്ന നിലയിൽ
ജനക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
അടിയുറച്ച വക്താക്കളായിരുന്നു.
തുഛമായ സാമ്പത്തിക സഹായ
ങ്ങളുടെ പദ്ധതികളല്ല, മറിച്ച് ഭക്ഷ
ണം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആര�ോഗ്യം,
പാർപ്പിടം തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പാക്കു
ന്ന അടിസ്ഥാന ക്ഷേമ പ്രവത്ത
നങ്ങളായിരുന്നു അവ. തീവ്ര മുത
ലാളിത്തത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ കാ
ലഘട്ടത്തിൽ ഈ ക്ഷേമബാധ്യ
തകൾ കൈയ�ൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കി
ലും ജനര�ോഷത്തെ ശമിപ്പിക്കുക
എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ധനസഹാ
യത്തിന്റെയും ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ
യും പ�ോപ്പുലിസ്റ്റ് പദ്ധതികൾ വല
തുപക്ഷ സർക്കാരുകളും സ്വീകരി

തിൽ നിരവധി തവണ പങ്ക് വഹി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷക് സമ്മാൻ പദ്ധ
തിയിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാ
ലുമാസത്തില�ൊരിക്കൽ രാജ്യമെ
മ്പാടും കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ട
ലേക്ക് 2000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കു
ന്നു. ഉജ്ജ്വൽ സ്കീമിനു കീഴിൽ
രാജ്യത്ത് നാലുക�ോടി സൗജന്യ
പാചകവാതക കണക്ഷൻ നൽ
കിയതായാണ് ബിജെപിയുടെ
പ്രചാരണം. ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ
സാഹചര്യം തങ്ങൾക്ക് എതിരാ
കുന്നുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പുതിയ
ചില ആനുകൂല്യ പ്രഖ്യാപനങ്ങ
ളുമായി മെയ് 14ന് പ്രധാനമന്ത്രി
എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തികഞ്ഞ ജനവി
രുദ്ധമായ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം 
നൽകുന്ന ഒരു കക്ഷി, ജനങ്ങളിൽ
നിന്ന് കവർന്നെടുക്കുന്ന ലക്ഷക്ക
ണക്കിന് ക�ോടി രൂപയിലെ ഒരു
ചെറുഭാഗം  ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി 
എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങള�ോ
ആകർഷകമായ പാരിത�ോഷിക
മ�ോ നൽകി, തങ്ങളുടെ പാപക്കറ 
മുഴുവൻ കഴുകിക്കളഞ്ഞ്  ജനങ്ങ
ളുടെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധവേഷം കെ
ട്ടുന്നത് വഞ്ചനയാണ്. ജനാധിപ
ത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അപചയത്തെ
യാണ് അത് വെളിവാക്കുന്നത്.
അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിധിയെ
ഴുത്തിന് മാനദണ്ഡമാകുന്നത് അതി
ലേറെ അപകടകരമാണുതാനും.
കർഷകരെ  മുച്ചൂടും തകർത്തിട്ട്,
അവർക്ക് നാല് മാസത്തില�ൊരി
ക്കൽ 2000 രൂപ നൽകുന്നുവെന്ന് 

ഇനം. കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാന
ത്തും അധികാരത്തിലില്ല എന്നത്
യുഡിഎഫിന് ഇവ്വിധമ�ൊരു പ്ര
ചാരണത്തിന്റെ സാധ്യത നൽകി
യില്ല. സർക്കാരിൽനിന്നും ലഭി
ക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ ഔദാര്യമ
ല്ലെന്നും ജനാധിപത്യക്രമത്തിൽ
നികുതിദായകന്റെ അവകാശമാ
ണെന്നുമുള്ള രാഷ്ട്രീയബ�ോധത്തി
ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഔദാര്യം കൈ
പ്പറ്റുന്നവന്റെ വിധേയമന�ോഭാവം
അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രിതമന�ോഭാവം
സൃഷ്ടിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടം
ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവർ ലക്ഷ്യം
വച്ചത്.
വളരെ പരിമിതമായ ചില
ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കണക്കുപറ
ഞ്ഞ് ഇന്ന് വ�ോട്ടുനേടുമ്പോൾ
നാളെ അതിനെ കവച്ചുവയ്ക്കുന്ന
പാരിത�ോഷിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളു
മായി വരുന്നവരുടെ പിറകെ ജന
ങ്ങൾ പ�ോകില്ലേ? പാരിത�ോഷി
കങ്ങളുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ
യും തിരികുറ്റിയിൽ കിടന്നു കറ
ങ്ങുന്ന തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം, അപ
ചയമല്ലാതെ ഗുണപരമായ എന്തു
മാറ്റമാണ് ഇൻഡ്യൻ ജനാധിപ
ത്യത്തിനു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സർ
ക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ വിശകലനം
ചെയ്തുക�ൊണ്ട് നിലപാട് സ്വീക
രിക്കാനും വ്യാമ�ോഹങ്ങളിൽ
നിന്നും വിധേയത്വത്തിൽനിന്നും
മുക്തമായ ജനാധിപത്യ പ്രബുദ്ധ
തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമ്മ
തിദാനം വിനിയ�ോഗിക്കാനും

യാസേന വിജയിക്കുകയും നിയ
മസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതി
നായിരക്കണക്കിന് വ�ോട്ടുപിടി
ക്കുകയും ചെയ്ത ട്വന്റി - ട്വന്റി എന്ന
അരാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മ ആവശ്യപ്പെ
ട്ടത്, ചെയ്തുക�ൊടുത്ത സഹായങ്ങ
ളുടെ പേരിലുള്ള ഉപകാരസ്മരണ
യുടെ പ്രതിഫലമാണ്. ട്വന്റി-ട്വ
ന്റിയുടേത് രാഷ്ട്രീയ വിജയമല്ല
എന്നു പ്രസ്താവിച്ച സിപിഐ(എം)
ന് അതേ അരാഷ്ട്രീയ നിലപാട്
സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തി നേടിയ വിജയത്തെ
എങ്ങിനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ വിജ
യമെന്നു അവകാശപ്പെടാൻ കഴി
യുക?

വിജയം നിർണ്ണയിച്ചതിൽ
വർഗ്ഗീയ കരുനീക്കങ്ങൾക്ക്
ഗണനീയമായ പങ്ക്

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പി
ന്റെ പ്രചാരണരംഗത്ത് മത-ജാതി
വികാരങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിൽ
പ്രമുഖ മുന്നണികൾ തമ്മിൽ മൽ
സരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ശബരിമല
യുടെ പേരിൽ സംഭവിച്ചതിനെ
ല്ലാം മാപ്പ് ച�ോദിച്ചുക�ൊണ്ട് ഒരു
കൂട്ടർ. ആചാരസംരക്ഷണത്തിന്
നിയമമുണ്ടാക്കാൻ മറ്റൊരു കൂട്ടർ.
സ്വയം അയ്യപ്പനും മാളികപ്പുറത്ത
മ്മയുമായി അവതരിച്ച വേറ�ൊരു
കൂട്ടർ. എല്ലാവരും ഭൂരിപക്ഷ വർ
ഗ്ഗീയതയുടെ ആൾരൂപങ്ങളായി
സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ മണ്ടി നടന്നു.
(ശേഷം 8-ാം പേജില്)
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കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത നഷ്ടം
നികത്താനുള്ള മാർഗ്ഗമെന്ന നില
യിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടു
പ്പിൽ കൂടുതൽ ആപൽക്കരമായ
വർഗ്ഗീയകരുനീക്കങ്ങൾനടത്താൻ
ഇടതുമുന്നണി മുതിരുകയാണ് ചെ
യ്തത്. ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ
എൽഡിഎഫിന്റെ ആകമാന ശരീ
രഭാഷ മാപ്പപേക്ഷയുടെയും പശ്ചാ
ത്താപത്തിന്റെയും ഖേദത്തിന്റെ
യുമായിരുന്നു. നാമജപഘ�ോഷ
യാത്രയുടെ പേരിൽ എടുത്തിരുന്ന
2600 കേസുകൾ റദ്ദാക്കിയും അമ്പ
ലങ്ങളായ അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫറെയും കൂട്ടി ത�ൊ
ഴാൻപ�ോയും വെരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത
ഭൗതിവാദത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞും
ഒടുവിൽ അയ്യപ്പനും ദേവഗണങ്ങ
ളും എൽഡിഎഫിൽ ചേർന്നു

മായി മുദ്രകുത്തുന്ന അതേ ശൈ
ലിയിലും സ്വരത്തിലും സിപിഐ
(എം) ആവർത്തിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ
ദുഷ്ടലക്ഷ്യങ്ങള�ോടെയാണ്. യുഡി
എഫിനെ നയിക്കുന്നത് ലീഗാ
ണെന്നു ആവർത്തിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചും
ലീഗ് നേതാക്കളെ സന്ദർശിക്കാൻ
പ�ോയ യുഡിഎഫ് നേത്വത്തെ
വിമർശിച്ചും ന്യൂനപക്ഷവർഗ്ഗീയത
ഏറ്റവും ആപൽക്കരമാണെന്ന്
വിശേഷിപ്പിച്ചുംമുസ്ലീംവിര�ോധത്തെ
ജ്വലിപ്പിച്ചുനിർത്തി.
മുസ്ലീംവർഗ്ഗീയതക്കെതിരായ
പ�ോരാട്ടമെന്ന പുര�ോഗമനവേഷം 
കെട്ടിയാടുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗ്ഗീ
യതയുടെ സഹായം നേടുക എന്ന 
നീചമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ മാത്ര
മാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിജെപി
യ�ോട് മൽസരിക്കുകയാണ് യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ സിപിഐ(എം) ചെയ്യു
ന്നത്. മുസ്ലീം വിഭാഗമാണ് യുഡി

(ദീപിക, 2021 മാര്ച്ച് 12)

എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചും ഭൂരിപക്ഷ വി
ഭാഗത്തിനുണ്ടാക്കിയ വേദനകൾ
പരിഹരിക്കാൻ ആവതും ശ്രമിച്ചു.
അപകടം മണത്ത യുഡിഎഫ്
അതേനാണയത്തിൽ തിരിച്ചടി
ച്ചുക�ൊണ്ട് ശബരിമലയിലെ ആചാ
രസംരക്ഷണത്തിനായി നിയമം
ക�ൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.
മണ്ഡലകാലത്തെ അതിക്രമങ്ങൾ
മറക്കില്ലെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി
ബിജെപി അവരുടെ സ്വതസിദ്ധ
മായ ശൈലിയിൽ തീവ്രനിലപാ
ടുകളുമായി രംഗം ക�ൊഴുപ്പിച്ചു.
അങ്ങിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രാച
രണരംഗം വർഗ്ഗീയ നിലപാടുക
ളുടെ മൽസര രംഗമായി മാറി.
ജനജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
പ്രശ്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രം
ഗത്തുനിന്ന് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമാ
യും നിഷ്കാസിതമായി.
ബിജെപി ആസൂത്രിതമായി
വളർത്തുന്ന മുസ്ലിം വിര�ോധം സമർ
ത്ഥമായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താൻ
സിപിഐ(എം) ഈ തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിൽ ബ�ോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചു.
സംസ്ഥാനരാഷ്ട്രീയം അഭിമുഖീക
രിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖവും ഗൗര
വതരവുമായ വിപത്ത് മുസ്ലിം മതാ
ടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംഘടിത
പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണെന്ന പ്രതീതി
സൃഷ്ടിക്കാൻ നിരന്തരം സിപിഐ
(എം) ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ടേയേിരുന്നു.
ഇവരെ ഭീകരവാദികളെന്നും വി
ഘടനവാദികളെന്നും ബിജെപി
യും സംഘശക്തികളും നിരന്തര

(മാതൃഭൂമി, 2021 ഏപ്രില് 7)

എഫിനെ നയിക്കുന്നതെന്നു സ്ഥാ
പിച്ചാൽ യുഡിഎഫ് മുന്നണിയുടെ
ശക്തമായ വ�ോട്ടുബാങ്കായി ഇന്നും 
നിലക�ൊള്ളുന്ന ചില വിഭാഗങ്ങളെ
മുസ്ലീം  വിര�ോധത്തെ  ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തി  അകറ്റാൻ കഴിയും.
ഏതാനും വ�ോട്ടുകൾക്കുവേണ്ടി 
ഇക്കൂട്ടർ നടത്തുന്ന നീചമായ  ഈ
രാഷ്ട്രീയം  ദീർഘകാലാടിസ്ഥാന
ത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനാ
ധിപത്യഘടനയ്ക്ക് അളവറ്റ  ആഘാതം 
ഏൽപ്പിക്കും. ഇത്തരം കുൽസിത
നീക്കങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന  
സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം നാളെ ഫാ
സിസ്റ്റ് ശക്തികൾ കൂടുതൽ കൗശ
ലപൂർവ്വം ഉപയ�ോഗിക്കുകതന്നെ 
ചെയ്യും. ഹ്രസ്വകാല നേട്ടങ്ങൾ
ക്കായി ദീർഘകാല വിപത്തുകളെ
കുടിയിരുത്തുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയത്തി
ന് സംസ്ഥാനം കനത്തവില നൽ
കേണ്ടിവരും.
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം
നിൽക്കുന്നവർക്ക് ത�ൊഴിൽ മേ
ഖലയിൽ സംവരണമെന്ന പ്രഖ്യാ
പനം സവർണ്ണ വിഭാഗങ്ങളുടെ
ധ്രുവീകരണം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂ
ലമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരു
ന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ
അത�ൊരു സ്വാധീന ഘടകമായി
പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർത്തഡ�ോ
ക്സ്-യാക്കോബായ സഭാ തർ
ക്കത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ
വക്താവായി നിലക�ൊണ്ടതും സാ
മുദായികമായ ചേരിതിരിവ് ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ

നേട്ടമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോ
ടെയായിരുന്നു. മധ്യകേരളത്തിൽ
പരമ്പരാഗത യുഡിഎഫ് വ�ോട്ടിൽ
വിള്ളൽ സൃഷ്ടിക്കാനും ഒരു വിഭാ
ഗത്തിന്റെ വ�ോട്ട് ഒന്നാകെ കര
സ്ഥമാക്കാനും എൽഡിഎഫിനു
ഇതിലൂടെ സാധ്യമായി. യാക്കോ
ബായ സഭയും കാന്തപുരവും ഇതര
സാമുദായിക ശാക്തിക ചേരിക
ളും തുടങ്ങി ഏവർക്കും അവരുടേ
തായ പങ്ക് നിർവ്വഹിക്കാൻ ധാ
രണകൾ രൂപപ്പെട്ടു. വർഗ്ഗീയത
യുടെയും രാഷ്ട്രീയ അധാർമ്മിക
തയുടെയും രംഗത്തുനടന്ന ഈ
മൽസരത്തിൽ ഇതരമുന്നണികളെ
പിന്നിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന

\n-b-a-k-`m
sX-c-sª-Sp-¸v ^-ew
ബിജെപിയുടെ വ�ോട്ട്
ഒരു സ്ഥിര നിക്ഷേപ
മാണെന്ന തരത്തിലു
ള്ള അവതരണം ഫല
ത്തിൽ അവരെ
സഹായിക്കുന്ന നിരീ
ക്ഷണമാണ്. സംഘ
പരിവാർ ആശയങ്ങ
ളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
വരുടെ പരിമിതമായ
വ�ോട്ട് മാറ്റിനിർത്തി
യാൽ, അവർക്ക് ലഭി
ക്കുന്ന വ�ോട്ടിൽ ഗണ്യ
മായ പങ്കും പല ഘട
കങ്ങളാൽ സ്വാധീനി
ക്കപ്പെട്ട് പുറത്തുനിന്ന്
ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമാ
ണ്. അതുക�ൊണ്ടുത
ന്നെ ഒരു തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന വ�ോട്ട്
അടുത്ത തെരഞ്ഞെടു
പ്പിൽ അവർക്ക് ലഭി
ക്കണമെന്നേയില്ല.
തും എൽഡിഎഫിന്റെ വിജയ
ത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളിൽ മറ്റൊന്നാ
ണ്. ഇപ്രകാരം അധമമായ നി
രവധി മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചെ
ടുത്ത വിജയത്തെയാണ് രാഷ്ട്രീയ
വിജയമായും ഇടതുവിജയമായും
അവതരിപ്പിച്ച് ഊറ്റംക�ൊള്ളുന്നത്.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ
നയങ്ങള�ോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ
എതിർപ്പ് ബിജെപിക്ക് വ�ോട്ട്
കുറയാൻ കാരണമായി

മൂന്ന് മുന്നണികൾക്കിടയിൽ
പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അവി
ഹിതബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഡീലു
കളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആര�ോപണ-പ്ര
ത്യാര�ോപണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
രംഗമാകെ അവസാനദിനംവരെ

യും നിറഞ്ഞുനിന്നു. ബിജെപിയും
യുഡിഎഫും തമ്മിൽ രഹസ്യധാ
രണയുണ്ടെന്നആര�ോപണംആവർ
ത്തിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി
തന്നെയായിരുന്നു ഈ പ്രചരണ
ത്തിന്റെ നായകൻ. ബിജെപിയും
സിപിഎമ്മും തമ്മിലാണ് രഹ
സ്യധാരണയെന്ന് യുഡിഎഫും
പ്രചരിപ്പിച്ചു. മൽസരിക്കാൻ സീ
റ്റുലഭിക്കാതെപ�ോയ ആർഎസ്എ
സ് നേതാവിന്റെ സമാനസ്വഭാവ
ത്തിലുള്ള ആര�ോപണം കൂടി വന്ന
പ്പോൾ ‘ഡീൽ’ പ്രചാരണരംഗത്തെ
താരവിഷയമായി മാറി. തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന അടുത്ത
ദിനംതന്നെ യുഡിഎഫും ബിജെ
പിയും തമ്മിൽ വ�ോട്ട് കച്ചവടം
നടന്നുവെന്ന് ആര�ോപിച്ചുക�ൊണ്ട്
മുഖ്യമന്ത്രിതന്നെ ചില കണക്കു
കൾ നിരത്തുകയുണ്ടായി. മറിച്ചു
ക�ൊടുത്തതുക�ൊണ്ടു മാത്രമാണ്
ബിജെപിക്ക് വ�ോട്ട് കുറഞ്ഞതെ
ന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം
രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തം വെളിവാക്കു
ന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനമാ
യിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ വ�ോട്ട്
ഒരു സ്ഥിര നിക്ഷേപമാണെന്ന
തരത്തിലുള്ള അവതരണം ഫല
ത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്ന
നിരീക്ഷണമാണ്. സംഘപരിവാർ
ആശയങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
വരുടെ പരിമിതമായ വ�ോട്ട് മാ
റ്റിനിർത്തിയാൽ, അവർക്കു ലഭി
ക്കുന്ന വ�ോട്ടിൽ ഗണ്യമായ പങ്കും
പല ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്ക
പ്പെട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്
മാത്രമാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന
വ�ോട്ട് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
അവർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നേയില്ല.
അത് ബിജെപിയുടെ സ്ഥിരനി
ക്ഷേപവുമല്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസ
ഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ
നേടിയ 14.43 ശതമാനം വ�ോട്ടും
അവരുടെ കീശയിൽ കിടക്കുന്ന,
എത്ര പ്രതികൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാ
ഹചര്യത്തിലും ഒരെണ്ണംപ�ോലും
കുറയാതെ നിലക�ൊള്ളുന്ന വ�ോ
ട്ടാണ�ോ? ഒരിക്കലുമല്ല.
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട്ബിജെപി
ചേരിയിലേക്ക് പ�ോകുന്ന വ�ോട്ടു
കൾ ഉണ്ടെന്നും ശരിയായ രാഷ്ട്രീയ
പ്രചാരണത്തിലൂടെ
അവരെ
തിരികെ ക�ൊണ്ടുവരണമെന്നും
വിലയിരുത്തുകയല്ലേ ഇടതുപക്ഷം
ചെയ്യേണ്ടത്. ബിജെപിയുടെ നയ
ങ്ങൾക്കെതിരായ ശക്തമായ ജന
വികാരം നിയമസഭാതെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വി
ലയിരുത്തൽ ജനങ്ങൾക്കു പകർ
ന്നുനൽകി, കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ
തിരായ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭ
ങ്ങളെശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ളആത്മ
വിശ്വാസമാക്കി അതിനെ പരി
വർത്തനപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു
സിപിഐ(എം) നിർവ്വഹിക്കേ
ണ്ടിയിരുന്ന കടമ. ബിജെപി നയി
ക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന�ോടുള്ള

ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് അതിന്റെ
പാരമ്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു
വെന്നതാണ് അവർക്ക് ഇത്രമേൽ
വ�ോട്ട് കുറയാൻ കാരണം. മറിച്ചു
ക�ൊടുത്തതുക�ൊണ്ടു മാത്രമാണ്
ബിജെപിയുടെ വ�ോട്ട് കുറഞ്ഞ
തെന്ന സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പി
ക്കുന്ന സിപിഐ(എം), വ�ോട്ട് കു
റയാൻ യഥാർത്ഥ കാരണമായ
കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ
നയങ്ങൾ ഒരു പങ്കും വഹിച്ചിട്ടി
ല്ലെന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. സം
സ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ കേന്ദ്രനയ
ങ്ങൾക്കെതിരെ വളർന്നുവരേണ്ടു
ന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ദുർബ്ബലപ്പെ
ടുത്തുന്ന ആപൽക്കരമായ സമീ
പനമാണത്. സത്യസന്ധരായ
ഇടതുപക്ഷ വിശ്വാസികൾ സി
പിഐ(എം)ന്റെ ഈ നിലപാടി
നെ വിമർശനാത്മകമായി പരി
ശ�ോധിക്കാൻ തയ്യാറാകണം.

ബിജെപി ബന്ധത്തെച്ചൊല്ലി
പരസ്പര ആര�ോപണം: ന്യൂനപക്ഷ
വ�ോട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനായുള്ള
നികൃഷ്ട നീക്കം

ബിജെപിയുടെ വ�ോട്ട്, കുറയാ
നിടയില്ലാത്തവിധം അത്ര ഉറപ്പു
ള്ളതാണെന്ന സിപിഐ(എം)
പ്രചാരണം അവരുടെ അറിവില്ലാ
യ്മയിൽ നിന്നുവരുന്നതല്ല, മറിച്ച്ദു
ഷ്ടബുദ്ധിയിൽനിന്ന് വരുന്നതാ
ണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണരം
ഗമുടനീളം വ�ോട്ടു മറിച്ചുക�ൊടുക്കൽ
എന്ന ആര�ോപണത്തിൽ ചുറ്റി
ത്തിരിയണ മെന്ന നിർബ്ബന്ധബു
ദ്ധി ഹീനമായ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളെ
മുൻനിർത്തി രൂപം ക�ൊള്ളുന്നതാ
ണ്. ന്യൂനപക്ഷവ�ോട്ടുകളെ ഭയ
പ്പെടുത്തി കൂടെനിർത്തുക എന്ന
താണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം. ബി
ജെപിയുമായി രഹസ്യധാരണയു
ണ്ടാക്കിയവർക്ക് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ
വ�ോട്ടുക�ൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ!
ബിജെപി വിരുദ്ധ ന്യൂനപക്ഷ ധ്രു
വീകരണം കേരളത്തിലെ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ഗണനീയ
മായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘട
കമാണെന്നതിനാൽ മറുചേരിയുടെ
വ�ോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും
ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങളില�ൊന്നാ
യി ഈ ആര�ോപണം കഴിഞ്ഞ
രണ്ട് ദശാബ്ദമായി ഉപയ�ോഗപ്പെ
ടുത്തിവരുന്നു. യുഡിഎഫും ഇതേ
ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് സി
പിഐ(എം) -ബിജെപി രഹസ്യ
ബന്ധം ആര�ോപിക്കുന്നത്. ഉയർ
ന്ന മതേതര മൂല്യങ്ങളെ ആധാര
മാക്കിയുള്ള അടിയുറച്ച ജനാധി
പത്യ നിലപാടാണ് ന്യൂനപക്ഷ
ങ്ങൾക്ക് തുണയാവുക എന്ന രാ
ഷ്ട്രീയപാഠം ശക്തമായി സ്ഥാപി
ക്കപ്പെടണം. ഇതിന് നേർവിപ
രീതമായ നിലയിൽ ബിജെപിയു
മായുള്ള രഹസ്യബന്ധം ആര�ോ
പിച്ച്, ഭീഷണിയുടെയും ഭയത്തി
ന്റെയും അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് ധ്രു
(ശേഷം 9-ാം പേജില്)
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(8-ാം പേജില് നിന്ന്)

പുറത്തുവന്നവരാണ്കേരളാക�ോൺ മാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് അം യിരത്തിനും മൂവായിരത്തിനുമിടയ്ക്ക് 
വീകരണം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സി ഗ്രസ്സുകാർ. ഇടതു രാഷ്ട്രീയം പ�ോ മ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ സിപിഐ ഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ വിഷയം വ�ോട്ട് കൃത്രിമങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുക 
പിഐ(എം)ശ്രമിക്കുന്നത്.
കട്ടെ, ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തെ (എം) നേതാക്കൾ, അണികളെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് പ�ോളിംഗിനു എന്നത് ഇന്നത്തെ  സാഹചര്യ
ബിജെപിയുമായുള്ള രഹസ്യ യെങ്കിലും ഇക്കൂട്ടർ പ്രതിനിധാനം ചെങ്കൊടിയും ക�ൊടുത്ത് പറഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്കുമുമ്പാ ത്തിൽ ഒട്ടും  അസാധ്യമായ കാ
ബാന്ധവത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രച ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മധ്യകേരളത്തി യച്ചു! ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയും കുട്ട ണെന്നതിനാൽ ഇത്തരം വ�ോട്ടർ ര്യമല്ല. അങ്ങിനെയെങ്കിൽ വ്യാപ
രണം കേന്ദ്രവിഷയമായി മാറുന്ന ലെധനികക്രൈസ്തവവിഭാഗത്തിന്റെ നാട്, ചവറ, കുന്നത്തുനാട് തുട മാരെ പൂർണ്ണമായി കണ്ടെത്താനും കമായി ആര�ോപിക്കപ്പെട്ട കൃത്രി
ത�ോടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി രാഷ്ട്രീയ അഭിലാഷങ്ങളുടെ പൂർ ങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർ തിരുത്താനുമുള്ള സാവകാശം തെ മങ്ങൾ, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല
ബന്ധപ്പെട്ട അതിപ്രധാനമായ രാ ത്തീകരണത്തിനായി നിലക�ൊ ത്ഥികളും അവരുടെ പണത്തിന്റെ രഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ലഭിക്കുക ത്തിൽ അതിന്റേതായ ഒരു പങ്ക് 
ഷ്ട്രീയവിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പി ള്ളുകയും ഭൂമി കൈയ്യേറ്റം മുതലു മിടുക്കുക�ൊണ്ടാണ് ജയിച്ചുകയറി യുണ്ടായില്ല. കണ്ടെത്തപ്പെട്ട വ�ോ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 14 മണ്ഡലങ്ങളിൽ
ന്റെ വേദിയിൽനിന്നും കഴിയുന്നത്ര  ള്ള വൻഅഴിമതികൾക്കു നായക യത് എന്നു പറഞ്ഞാൽ സത്യസ ട്ടർമാരുടെ സമ്മതിദാനം നിർവ്വ എൽഡിഎഫ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന
അകറ്റിനിർത്തപ്പെടുന്നു. ജനങ്ങളു ത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കക്ഷി ന്ധരായ ഇടത് അണികൾക്ക് നി ഹിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കാനായി ത് മൂവായിരത്തിന് അടുത്ത് മാത്രം 
ടെ ജീവിതയാതനകൾക്ക് തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കാതി
വരുമാനത്തിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കേസ് എടുത്തപ്പോൾ
രിക്കാൻ മുന്നണികൾ തമ്മിൽ എഴു
യൂത്ത് ക�ോൺഗ്രസ്സിന്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിത്വം 2021 ജനുവരിയിൽ രാജിവയ്ക്കേണ്ടിവന്ന
തപ്പെടാത്ത  ഒരു ധാരണയായി
ആര�ോപണം ഉന്നയിക്കൽ തുടർ
വ്യക്തിയായിരുന്നു സിപിഐ(എം)ന്റെ കുന്നത്തുനാട് സ്ഥാനാർത്ഥി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ്, യൂത്ത്
ന്നുപ�ോരികയാണ്.
ക�ോൺഗ്രസ്സിന്റെ ഭാരവാഹിയായിരിക്കാൻ അയ�ോഗ്യതയാണെങ്കിലും സിപിഐ(എം)

അവസരവാദവും രാഷ്ട്രീയ
സദാചാരരാഹിത്യവും
നിറഞ്ഞാടിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഏതാനും സീറ്റിനുവേണ്ടി എന്തു
നെറികേട് കാട്ടാനും മുന്നണികൾ
ക്കൊന്നിനും ഒരു മനഃസാക്ഷിക്കു
ത്തുമുണ്ടായില്ല. ബിജെപിയുടെ
എട്ടിലധികം സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ
കൂടുതലും
ഇടതുമുന്നണിയിൽ
നിന്നും ഏതാനും പേർ യുഡിഎ
ഫിൽ നിന്നും കൂറുമാറി വന്നവരാ
യിരുന്നു. രാജ്യമെമ്പാടും ഓപ്പറേ
ഷൻ ല�ോട്ടസ് എന്ന പേരിൽ
അങ്ങാടിയിൽ കാലികളെയെന്ന
പ�ോലെ എംഎൽഎമാരെ വില
യ്ക്കെടുക്കുന്ന ബിജെപിക്ക് അത്
അഭിമാനകരമായ ഒന്നായിരുന്നു.
35 പേർ ജയിച്ചാൽ മന്ത്രിസഭ
ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഈ
കാലിക്കച്ചവടത്തിന് കടയും തറ
ന്നിരുന്ന ബിജെപിയുടെ ‘ധാർമ്മി
കതയ്ക്ക്’ എത്രയും യ�ോജിക്കുന്ന
സ്ഥാനാർത്ഥികളായിരുന്നു അവർ.
അവസരവാദത്തിനും രാഷ്ട്രീയ
സദാചാരഹത്യക്കും ഏറ്റവും മുമ്പ
ന്തിയിൽ നിന്നത് ഇടതുപക്ഷ
ജനാധിപത്യ മുന്നണിയായിരുന്നു.
വർഗ്ഗീയവിരുദ്ധ പുര�ോഗമന മുന്ന
ണിയെന്നു സ്വയം വിശേഷിപ്പി
ക്കുന്ന എൽഡിഎഫിൽ, തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിനു ഏതാനും മാസങ്ങൾ
ക്ക് മുമ്പ്, പരേതനായ കെ.എം.
മാണിയുടെ പുത്രൻ ജ�ോസ് കെ.
മാണി നയിക്കുന്ന കേരളാ ക�ോൺ
ഗ്രസ്സിന് പ്രവേശനം നൽകി. ക�ോഴ
മാണിയുടെ രാജിയ്ക്കായി സ്വന്തം
പ്രവർത്തകരെ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തി
ലേക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും
ആട്ടിത്തെളിച്ചവർ, അഴിമതി
വീരൻ മാണിയെ ബജറ്റ് അവത
രിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നു
പ്രഖ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ട് നിയമസഭ
യിൽ ക�ൊലവിളിച്ചവർ പറഞ്ഞ
തെല്ലാം വിഴുങ്ങി കെ.എം.മാണിയെ
ചുമക്കുന്ന നാണംകെട്ട ദൃശ്യമാണ്
കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വേ
ളയിൽ കണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയ പദവി
കൾക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും
വേണ്ടി തരംതാണ നിലയിൽ യു
ഡിഎഎഫിനുള്ളിൽ തമ്മിലടിച്ച്

എം.എൽ.എ ആകാൻ അത് മതിയായ യ�ോഗ്യതയാണ്. അദ്ദേഹം ഇടതുമുന്നണിയിൽ ചേർന്നത്
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ശക്തിപ്പെട്ടുകാണാനുള്ള അതിയായ മ�ോഹം ക�ൊണ്ടാണ�ോ? അങ്ങിനെ
അവസരവാദത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ സദാചാരരാഹിത്യത്തിന്റെയും എണ്ണമറ്റ ഘടകങ്ങളെല്ലാം സമാ
സമം ചേർത്ത് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത വിജയം, ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റേതാണെന്ന മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്നത്,
ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപമാനകരമാണ്.

യാണ് കേരളാ ക�ോൺഗ്രസ്സ്.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി യുഡിഎഫി
ന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഇത്തരത്തി
ല�ൊരു കക്ഷിയെ ഒരു ഉളിപ്പുമി
ല്ലാതെ കൂടെക്കൂട്ടിയതു വഴി ക�ോ
ട്ടയം, എറണാകുളം, പത്തനംതി
ട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ നേടിയ
മുൻതൂക്കം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിൽ ഗണ്യമായ നിലയിൽ എൽ
ഡിഎഫിന് പ്രയ�ോജനകരമായി
ഭവിച്ചു. ക�ോൺഗ്രസ്സിന്റെ പരമ്പ
രാഗത വ�ോട്ടർമാരെ വിഭജിക്കുന്ന
തിൽ കേരളാ ക�ോൺഗ്രസ്സിന്റെ
മുന്നണിമാറ്റം ഇടയാക്കുകയും
ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിർ
ണ്ണയിച്ചതിൽ ഈ ഘടകങ്ങളും
അവഗണിക്കാനാവാത്ത പങ്ക്
വഹിച്ചു.
അധികാരത്തിനും പദവിക്കും
വേണ്ടി രാപകൽ തമ്മിലടിക്കുന്ന
വരും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനാ
ധിപത്യ രാഷ്ട്രീയഘടനയ്ക്ക് പേരി
നുപ�ോലും ഒരു സംഭാവനയും ചെ
യ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവരുമായ നി
രവധി ചെറുകക്ഷികളും എൽഡി
എഫ് എന്ന സംവിധാനത്തിലുണ്ട്.
ഒരു മണ്ഡലത്തിലെയ�ോ ഏറിയാൽ
ഒരു ജില്ലയിലെയ�ോ കുറച്ച് വ�ോ
ട്ടുകൾ രാഷ്ട്രീയേതരമായ മാർഗ്ഗ
ങ്ങളിലൂടെ സമാഹരിക്കാൻ ശേ
ഷിയുള്ള ഏകാംഗസൈന്യങ്ങളാ
ണവ. ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതി
നിധീകരിക്കാൻ ഒരു യ�ോഗ്യത
യുമില്ലാത്ത നിരവധി വ്യക്തികൾ
ഇത്തവണയും എൽഡിഎഫിന്റെ
സ്ഥാനാർത്ഥികളായിരുന്നു.ആഫ്രി
ക്കയിൽ ഇരുപതിനായിരം ക�ോടി
രൂപയുടെ സ്വർണ്ണ-വജ്ര ഖനന
വ്യവസായത്തിൽ മുതൽമുടക്കുള്ള
വ്യക്തി ഇത്തവണയും നിലമ്പൂരിൽ
എം.എൽ.എ ആയി ജയിച്ചുവന്നി
ട്ടുണ്ട്. മൂന്നുമാസത്തോളം കാണാ
മറയത്തായിരുന്ന അദ്ദേഹം വി

ഷേധിക്കാനാവുമ�ോ? വരുമാന
ത്തിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാ
ദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ക്രൈം ബ്രാ
ഞ്ച് കേസ് എടുത്തപ്പോൾ യൂത്ത്
ക�ോൺഗ്രസ്സിന്റെ സംസ്ഥാന ഭാ
രവാഹിത്വം 2021 ജനുവരിയിൽ
രാജിവയ്ക്കേണ്ടിവന്ന വ്യക്തി
യായിരുന്നു സിപിഐ(എം)ന്റെ
കുന്നത്തുനാട്സ്ഥാനാർത്ഥി.ക്രൈം
ബ്രാഞ്ച് കേസ്, യൂത്ത് ക�ോൺ
ഗ്രസ്സിന്റെ ഭാരവാഹിയായിരിക്കാൻ
അയ�ോഗ്യതയാണെങ്കിലും സി
പിഐ(എം)എം.എൽ.എആകാൻ
അത് മതിയായ യ�ോഗ്യതയാണ്.
അദ്ദേഹം ഇടതുമുന്നണിയിൽ ചേർ
ന്നത് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ശക്തി
പ്പെട്ടുകാണാനുള്ള അതിയായ
മ�ോഹം ക�ൊണ്ടാണ�ോ? ന�ോമി
നേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരാ
ഴ്ച മുമ്പുവരെയും കെ.പി.സി.സി
സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഒരു മാന്യ
ദേഹമായിരുന്നു സുൽത്താൻ
ബത്തേരിയിൽ സിപിഐ(എം)
ന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ
മൽസരിച്ചത്. അദ്ദേഹവും ഇടതു
മുന്നണിയിൽ ചേർന്നത് ഇടതുപ
ക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ശക്തിപ്പെട്ടുകാണാ
നുള്ള അടങ്ങാത്ത വാഞ്ഛ ക�ൊ
ണ്ടല്ലല്ലോ. അങ്ങിനെ അവസര
വാദത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ സദാ
ചാരരാഹിത്യത്തിന്റെയും എണ്ണ
മറ്റ ഘടകങ്ങളെല്ലാം സമാസമം
ചേർത്ത് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത വിജയം,
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റേതാ
ണെന്ന മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്നത്, ത�ൊ
ഴിലാളിവർഗ്ഗ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ
മാനകരമാണ്.

വ�ോട്ടര് പട്ടികയിലെയും പ�ോ
സ്റ്റല്വോട്ടിലെയും ക്രമക്കേട്

വ�ോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഒന്നില
ധികം വ�ോട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന്
പേരുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്നത്

കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച മാനദ
ണ്ഡങ്ങൾ എത്ര പ�ോളിംഗ് സ്റ്റേ
ഷനുകളിൽ പാലിക്കപ്പെട്ടു എന്ന്
ആർക്കുമറിയില്ല. ഇതിനും പുറമെ
യാണ് പ�ോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിനെ സം
ബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന ഗുരുതരമായ
ആര�ോപണങ്ങൾ. ക�ോവിഡ് ബാ
ധിതർ, വൃദ്ധർ, ര�ോഗികൾ എന്നി
വർക്കായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട പ�ോ
സ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ഇത്തവണ ശരാശ
രി ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ 5000 എണ്ണം
വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. വീടുകളി
ലെത്തി വ�ോട്ട് ചെയ്യിക്കുക, പ്ര
സ്തുത വ�ോട്ട് സീൽ ചെയ്ത് ഭദ്രമാ
ക്കുക, തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുക ഈ
പ്രക്രിയകളെല്ലാംപൂർത്തിയാക്കാൻ
ഒരാഴ്ചത്തെ സമയദൈർഘ്യം അനു
വദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കർശനമായ
മേൽന�ോട്ടം അസാധ്യമായിരുന്ന
വിധത്തിലായിരുന്നു പ�ോസ്റ്റൽ
വ�ോട്ടിന്റെ സമസ്ത പ്രക്രിയയും നട
ന്നിരുന്നത്. രാഷ്ട്രീയപക്ഷപാത
ത്തിന് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ഇട
തുയൂണിയനിലെ സർക്കാർ ജീവ
നക്കാർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷ
ന്റെ സ്റ്റാഫെന്ന നിലയിൽ പ�ോ
സ്റ്റൽ വ�ോട്ടിൽ കൃത്രിമം കാട്ടുന്ന
തായി വ്യാപകമായി പരാതികൾ
ഉയർന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയ
ത്തിനുവേണ്ടി  എന്തും കാട്ടാൻ
തയ്യാറുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യസാഹച
ര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർ
വ്വകവും സുതാര്യവുമായ പ�ോളിംഗ്
പ്രക്രിയ ആരാണ് ഉറപ്പാക്കുക?
അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുകയുടെ
പത്തും  ഇരുപതും മടങ്ങ് തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് ചെല
വഴിക്കുന്ന പ്രകടമായ ചട്ടലംഘ
നത്തിനെതിരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന തെ
രഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ആ ഉത്ത
രവാദിത്തം നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴി
യുമ�ോ? ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടാ

ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണെന്ന വസ്തു
തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്ര
ത്യേകിച്ചും.

ജനവിരുദ്ധ ഭരണത്തിന്റെ
ചരിത്രവും ദുർബ്ബലമായ
സംഘടനയും യുഡിഎഫിന്റെ
തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി

അധികാരത്തിലായിരുന്ന ദീർ
ഘകാലം മുതലാളിത്ത വികസ
നത്തിന്റെ അടിയുറച്ച വക്താക്ക
ളായി നിലക�ൊണ്ടിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ
കക്ഷിയാണ്ക�ോൺഗ്രസ്സ്. ആഗ�ോ
ളവൽക്കരണ - നവലിബറൽ നയ
ങ്ങളുടെ ആവിഷ്കർത്താക്കളായ
ക�ോൺഗ്രസ്സ്,രാജ്യത്തിന്റെആസ്തി
കൾ വിറ്റുതുലച്ചും അന്നുവരെ പ്ര
വേശനമില്ലാതിരുന്ന മേഖലകളി
ലേക്ക് സ്വകാര്യമൂലധനത്തെ കു
ടിയിരുത്തിയും ഏതാണ്ട് 3 ലക്ഷ
ത്തോളം കർഷകരുടെ ജീവഹ
ത്യയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയ കർഷക ദ്രേ
ാഹനയങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയും രാ
ജ്യത്തെ അസാധാരണമായ ദുര
ന്തങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. ജനങ്ങളെ
ഒരു പ�ൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കിലേ
ക്ക് നയിച്ചത് ക�ോൺഗ്രസ്സ് നയി
ച്ച യുപിഎ ഭരണത്തിന്റെ അഴി
മതികളായിരുന്നു. രണ്ട് ദശകങ്ങ
ളായി ഈ രാഷ്ട്രീയഘടകങ്ങൾ
ക�ോൺഗ്രസ്സിനെതിരായ വ�ോട്ടിം
ഗിന് കാരണമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ
പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും
രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങൾ പ്രതികൂല
മായി പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും ന്യൂന
പക്ഷ
ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെ
അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ
തുക�ൊണ്ടാണ് യുഡിഎഫ് കേര
ളത്തിൽ വിജയിച്ചത്. ബിജെപി
വച്ചുനീട്ടുന്ന പണത്തിലും പദവിയി
ലും  മയങ്ങി, സ്വയം വിൽക്കപ്പെ
ടാൻ ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാത്ത ക�ോൺ
(ശേഷം 10-ാം പേജില്)
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ap¶Wnsb¦nÂ AXv P\XmÂ¸cyw kwc-£n-¡nÃ
(9-ാം പേജില് നിന്ന്)

ഗ്രസ്സ് നേതാക്കാന്മാരെയാണ് രാ
ജ്യമെമ്പാടും കാണുന്നത്. ബിജെ
പിയുടെ തീവ്രവർഗ്ഗീയ നിലപാടു
കള�ോട് മൃദുഹിന്ദുത്വം  ഉയർത്തി 
മൽസരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ക�ോൺ
ഗ്രസ്സിന് ആശയപരമായ വ്യത്യ
സ്തത കാട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന
തിനാൽ ജനാധിപത്യ-മതേതര
വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വസനീയമായ
നേതൃത്വമായി ഉയരാനാവില്ല.
അയ�ോധ്യാ ക്ഷേത്രവിധിയെ സ്വാ
ഗതം ചെയ്ത നിലപാട് ക�ോൺഗ്ര
സ്സിന്റെ മൃദുഹിന്ദുത്വ സമീപനത്തി
ന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു.
സ്വാർത്ഥപൂരണത്തിന്റെ ഒരേ
യ�ൊരു അജണ്ട മാത്രമാണ് സം
സ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് എന്ന രാ
ഷ്ട്രീയ മുന്നണിയെ നയിക്കുന്നത്.
അന്തഛിദ്രവും ഗ്രൂപ്പ്കലാപവും
മൂലം അമ്പേതകർന്ന ക�ോൺഗ്ര

വിവിധ പരാധീനതകള�ോടെ വളരെ
ദുർബ്ബലമായിരുന്ന യുഡിഎഫായി
രുന്ന പ്രധാന പ്രതിയ�ോഗി എന്ന
തും എൽഡിന്റെ വിജയം ആയാ
സരഹിതമാകാൻ വഴി തുറന്നു.

കഴിഞ്ഞകാല ചെയ്തികൾക്ക്
അംഗീകാരം ലഭിച്ചെന്ന
അവകാശവാദം അവ
തുടരാനുള്ള നീക്കമാകരുത്

മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചു കഴി
ഞ്ഞ വിശകലനം പ്രാഥമികമായി
വ്യക്തമാക്കുന്നത് എൽഡിഎഫി
ന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം അവ
രുടെ നയങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാ
രമല്ല എന്നതാണ്. ഒരു കാരണ
വശാലും അവർ കൈക്കൊണ്ട
നയങ്ങൾ ജനവിരുദ്ധമല്ലെന്ന്
വിജയം തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നാം
പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഭരണ
കാലത്ത് കൈക്കൊണ്ട നയപര

\n-b-a-k-`m
sX-c-sª-Sp-¸v ^-ew
പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം
ആ കൃത്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ല.
വാളയാറിൽ പ�ോലീസിന് സംഭ
വിച്ചത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയല്ലെ
ന്ന് ഈ വിജയം തെളിയിക്കുന്നി
ല്ല. പിഎസ്സി റാങ്ക് ഹ�ോൾഡേ
ഴ്സായിട്ടുള്ള ത�ൊഴിൽരഹിതര�ോ
ട് കാട്ടിയ മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായ
സമീപനം കേരളം വകവച്ചുതന്നു
എന്ന് ഈ വിജയം സമർത്ഥിക്കു
ന്നില്ല. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ആവി
ഷ്കരിച്ച പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ
പദ്ധതി പിൻവലിക്കാതിരുന്നത്
ശരിയാണെന്ന് ഈ വിജയം തെ
ളിയിക്കുന്നില്ല.
വിജയത്തിന്റെ കണക്കിൽ
പെടുത്തി ജനവിരുദ്ധനയങ്ങളെ

ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സം
സ്ഥാനത്തും വ്യവസ്ഥാപിത ഇട
തുപാർട്ടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്
ഈ നിലപാടാണ്. ഒരു സംസ്ഥാ
നത്ത് സഖ്യകക്ഷിയായിട്ടുള്ളവർ
അടുത്ത സംസ്ഥാനത്ത് എതി
ര്പാളയത്തിലാണെന്ന് വരാം.
എന്തെങ്കിലും തത്വത്തിന്റെയ�ോ
ആദർശത്തിന്റെയ�ോ പ്രശ്നം
ഇതിൽ ഉദിക്കുന്നില്ല. തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാ
ക്കാൻ ഇടവരുത്തുമെങ്കിൽ സഖ്യ
മാകാം. പുര�ോഗമനപരമെന്നും
വർഗ്ഗീയ വിരുദ്ധമെന്നുമ�ൊക്കെ
വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സഖ്യങ്ങൾ
രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയഘടനയിൽ
പുര�ോഗമനാത്മകമായ എന്തെങ്കി
ലും മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഈ പ്ര
സ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കൾപ�ോ
ലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പാർലമെ
ന്ററി നേട്ടത്തിനായി എന്ത് നെ

സമരത്തിനുവേണ്ടിയല്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും അധികാരത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മുന്നണിയെങ്കിൽ
അതിനെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി ജനതാൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്ന ഇടതുവീക്ഷണം ഉയർ
ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനാലാണ് എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ഒരു മുന്നണിയുടെയും ഭാഗമാകാതെ നില
ക�ൊള്ളുന്നത്. അത്തരം മുന്നണികളിലെ പ്രവേശനം വഴിയുള്ള മേൽവിലാസം വേണ്ട എന്നതാണ്
എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)ന്റെ തീരുമാനം. എല്ലാ ആദർശവും തത്വവും വെടിഞ്ഞ് പാർലമെന്ററി
രാഷ്ട്രീയം തുറന്നുതരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എങ്ങിനെയും നേടാനുള്ള ഭ്രാന്തൻ മൽസരങ്ങൾ അറപ്പുള
വാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അപചയമാണെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
സ്സാണ് യുഡിഎഎഫിനെ നയി
ക്കുന്നത്. വേഷംകെട്ടി നടക്കുന്ന,
ഉദരപൂരണത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങ
ളായ കുറച്ച് നേതാക്കളല്ലാതെ,
താഴെത്തലത്തിൽ സംഘടനയ�ോ
പ്രവർത്തനമ�ോ ഇന്ന് ക�ോൺഗ്ര
സ്സിനില്ല. പരമ്പരാഗത വ�ോട്ടുകൾ
മെയ്യനങ്ങാതെതന്നെ തങ്ങളുടെ
പെട്ടിയിൽ വീഴുമെന്നും അങ്ങി
നെ എല്ലാക്കാലവും നേതാക്കളാ
യി വിലസാമെന്നുമാണ് വ്യാമ�ോ
ഹം. മുതലാളിമാരിൽ നിന്നുള്ള
ഫണ്ട് വരവും കുറഞ്ഞത�ോടെ
ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെ
രഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും ദുർബ്ബല
മായ പ്രവർത്തനമാണ് യുഡിഎ
ഫ് നടത്തിയത്.
ഘടകക്ഷികൾ രണ്ടെണ്ണം മറു
ചേരിയിലേക്ക് പ�ോയത�ോടെ യു
ഡിഎഫ് കൂടുതൽ ക്ഷീണിച്ചു.
കണക്കില്ലാതെ പണവും സർവ്വ
സന്നാഹങ്ങള�ോടെയുള്ള തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് മെഷിനറിയും സർക്കാർ
ഏജൻസികളുടെ വൻപ്രചാരണ
വും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
വിജയത്തിലൂടെ ഉറപ്പാക്കിയ താ
ഴേത്തലത്തിലെ സംഘടനാസം
വിധാനവും ഉള്ള, അടിമുടി സുസ
ജ്ജമായ ഇടതുമുന്നണിയുമായി
മൽസരിക്കാൻപ�ോലും കഴിവില്ലാ
ത്ത വളരെ ക്ഷയിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ
കൂടാരമായിരുന്നു യുഡിഎഫ്. പ്ര
ചാരണരംഗത്താകട്ടെ, രണ്ടാം
സ്ഥാനം ബിജെപി കരസ്ഥമാക്കി
യത�ോടെ യുഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാ
നത്താവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം

മായ തീരുമാനങ്ങൾക്കും നടപ
ടികൾക്കും താഴെ ജനങ്ങൾ അനു
മതി നൽകി ഒപ്പിട്ടു എന്ന നേതാ
ക്കളുടെ അവകാശവാദത്തിന്റെ
ലക്ഷ്യമെന്താണ്? വിജയത്തിന്റെ
മേലുള്ള നിരുപദ്രവകരമായ ആഹ്ലാ
ദപ്രകടനമായി അവയെ ചുരുക്കി
ക്കാണരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങ
ള�ോടഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ
അഞ്ചുവര്ഷം നടന്ന പ�ോലീസി
ന്റെ ജനാധിപത്യധ്വംസനങ്ങൾ
മുഴുവൻ മാതൃകാനടപടികളാണെ
ന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
തെളിയിച്ചതായി നേതാക്കൾ വാ
ദിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് യു
എപിഎ ചുമത്തുന്ന കീഴ്വഴക്കം
സൃഷ്ടിച്ച നടപടി ശരിയാണെന്ന്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ കൂട്ടു
പിടിച്ച് ന്യായീകരിക്കുകയാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി പിൻ
വലിക്കൽ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെ
ടുവിച്ച് റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്ന പ�ോലീസ്
ആക്റ്റ് ഭേദഗതി ശരിയായ ദിശ
യിലുള്ള നീക്കമായിരുന്നു എന്നാ
ണ് നേതാക്കൾ സമർത്ഥിക്കുന്ന
ത്. കെ-റെയിൽ നാടിന്റെ വിക
സനമാണെന്നാണ് വിജയം ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാപി
ക്കാൻശ്രമിക്കുന്നത്.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
മൂക്കിനുതാഴെ, പ്രിൻസിപ്പൽ സെ
ക്രട്ടറിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ
നടന്ന അഴിമതികളിൽനിന്നും
വഴിവിട്ട ചെയ്തികളിൽ നിന്നും
തന്റെ ഒന്നാം സർക്കാർ കുറ്റവിമു
ക്തമാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാ
നുള്ള വ്യഗ്രത മനസ്സിലാക്കാം.

യും മൂലധനസേവയേയും വെള്ള
പൂശാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, പഴയതി
നേക്കാൾ തീവ്രമായി അവ തുട
രുന്നതിനുവേണ്ടിയാണെങ്കിൽ
ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് ജനാ
ധിപത്യം അനുവദിക്കുന്ന മഹിമ
യാർന്ന പാത മാത്രമാണ്. അത്
പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പാതയാണ്.
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശരിയായ
വികാരം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഒന്നാം
ടേമിലെ ജനദ്രോഹകരമായ സമീ
പനങ്ങൾ തിരുത്താൻ രണ്ടാം പി
ണറായി സർക്കാർ തയ്യാറാവുക
യാണ് വേണ്ടത്. കേരളത്തിലെ
ഇടത്-ജനാധിപത്യ വിശ്വാസി
കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ നട
പടിയാണ്.

എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തെ
പ്രാണനെപ്പോലെ
നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നു

ഇൻഡ്യയുടെ വർത്തമാന രാ
ഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടതുപ്ര
സ്ഥാനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നേർവി
പരീതമായ രണ്ട് മാര്ഗങ്ങളാണു
ള്ളത്. ഓര�ോ സംസ്ഥാനത്തെയും
ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമുഖകക്ഷിയുടെ
അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷികളുടെ നേതൃ
ത്വത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യ
ങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടുക, അതതിട
ങ്ങളിലെ വിലപേശൽ ശേഷി
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി ഏതാനും
സീറ്റുകൾ തരപ്പെടുത്തുക, ഏറി
യാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റുകളിൽ
ജയിക്കുക; ഇതാണ് ഒരു മാര്ഗ്ഗം.

റിവുകേടും കാട്ടാമെന്ന് ഇടതുമുദ്ര
യണിഞ്ഞവർതന്നെ മാതൃക കാ
ട്ടിയത�ോടെ, വലതുകക്ഷികൾക്ക്
അത് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായി. അപ
ചയത്തിലേക്കുള്ള കൂപ്പുകുത്തല
ല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇത് സൃഷ്ടിക്കു
ന്നില്ല. പൂർണ്ണമായും ഈ പാതയി
ലൂടെയാണ് സിപിഐ, സിപിഐ
(എം) പാർട്ടികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
മുതലാളിത്തവിരുദ്ധ സ�ോഷ്യ
ലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന് അനുര�ോധ
മായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യസമരങ്ങൾ
ക്കായി ജനങ്ങളെ തയ്യാറെടുപ്പി
ക്കുക എന്ന ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ
യഥാർത്ഥ മാര്ഗ്ഗമാണ് രണ്ടാമ
ത്തേത്. ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തി
ന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാ
ത്ത പ�ോരാട്ടത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം മാ
ത്രമാണ്. ഒരു സമരസഖ്യത്തിന്
പാർലമെന്ററി അധികാരരാഷ്ട്രീ
യത്തിന്റെ രംഗത്ത് താൽക്കാലി
കമായ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായെ
ന്നുവരാം. അപ്പോഴും ജനാധിപ
ത്യസമരത്തിന്റെ അജണ്ട കൈ
വിടാതെ, നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ�ോ
രാട്ടത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അണിക
ളെ ചേർത്ത് മുന്നേറും. ജനങ്ങൾ
ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ
രൂക്ഷമാകുന്നതനുസരിച്ച് വർദ്ധി
തമാകുന്ന ജനര�ോഷവും അസം
തൃപ്തിയും ശക്തമായ സമരരൂപങ്ങ
ളായി വികസിക്കും.
പാർലമെന്ററി പ്രവർത്തന
ത്തെയും സമരരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ
ഭാഗം മാത്രമായി കാണുന്ന യഥാർ
ത്ഥ ഇടതുരാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം നിർ

വ്വഹിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്
എസ്യു സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് )
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കുന്ന
ത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെ
രഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 36
മണ്ഡലങ്ങളിലും അഞ്ച് സംസ്ഥാ
നങ്ങളിലുമായി ആകെ 265 മണ്ഡ
ലങ്ങളിലും പാർട്ടി മൽസരിച്ചു.
അധികാരത്തിന്റെയ�ോ സീറ്റിന്റെ
യ�ോ എന്തിന് വ�ോട്ടിന്റെയ�ോപ�ോ
ലുമുള്ള പാർലമെന്ററി നേട്ടത്തി
ന്റെ ഉടനടിയുള്ള ഫലത്തെ മുഖ്യ
ലക്ഷ്യമായി നിർണ്ണയിച്ചുക�ൊണ്ട
ല്ല ശരിയായ ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസ
രിക്കുന്നത്. ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
വിപ്ലവമുന്നേറ്റത്തെ സഹായിക്കാ
നും ശക്തിപ്പെടുത്താനും തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് മൽസരവും പാർലമെന്ററി
പ്രവർത്തനവും ഇടനൽകണം.
പാർലമെന്ററി അധികാരഘ
ടനയുടെ രംഗത്ത് എസ്യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ഗണനീയമായ
ഒരു നാമമല്ല. ഇന്നത്തെ വഷളൻ
രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവുമായി സന്ധി
ചെയ്തുക�ൊണ്ടുള്ള പാർലമെന്ററി
നേട്ടങ്ങൾ വേണ്ട എന്നതാണ്
പാർട്ടിയുടെ നിലപാട്. ഏതെങ്കി
ലും ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത മുന്നണി
യുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടുമാത്രമാ
ണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏതുപാർട്ടി
യും പാർലമെന്ററി രംഗത്ത് മേൽ
വിലാസമുണ്ടാക്കുന്നത്. സമരത്തി
നുവേണ്ടിയല്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും
അധികാരത്തിനുംവേണ്ടി മാത്ര
മാണ് മുന്നണിയെങ്കിൽ അതിനെ
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി ജനതാൽപ
ര്യം സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഈ
ഇടതുവീക്ഷണം ഉയർത്തിപ്പിടി
ക്കുന്നതിനാലാണ് എസ്യുസിഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ഒരു മുന്നണിയുടെ
യും ഭാഗമാകാതെ നിലക�ൊള്ളുന്ന
ത്. എല്ലാ ആദർശവും തത്വവും
വെടിഞ്ഞ് പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീ
യം തുറന്നുതരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ
എങ്ങനെയും നേടാനുള്ള ഭ്രാന്തൻ
മൽസരങ്ങൾ അറപ്പുളവാക്കുന്ന
രാഷ്ട്രീയ അപചയമാണെന്നാണ്
പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
മുന്നണിപ്രവേശനത്തിന്റെ സാ
ധാരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുമപ്പുറം
കർമ്മശേഷിയും കേഡർ കരുത്തു
മുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ്യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്). കേരളത്തിന്റെ
രാഷ്ട്രീയ - സാമൂഹ്യമണ്ഡലങ്ങളിൽ
അസാധാരണമായ ഇഛാശക്തി
യ�ോടെ, ചലനാത്മകതയ�ോടെ
ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, ജനാധിപ
ത്യജീവിതത്തിന്റെ എണ്ണമറ്റ പ്ര
ശ്നങ്ങളിൽ നിരന്തരം പ�ോരടി
ക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് എസ്യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്). നിയമസഭാ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ത�ൊട്ടുമുമ്പുള്ള
മാസങ്ങളിൽ, ദില്ലിയിലെ കർഷക
സമരത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരി
പ്പിച്ചും പിന്തുണ നൽകിയുമുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രാപകൽ
(ശേഷം 11-ാം പേജില്)
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വ്യാപൃതമായിരുന്നു ഈ പാർട്ടി.
സമാന്തരമായിത്തന്നെ
കെ
-റെയിൽ എന്ന വിനാശപദ്ധതി
ക്കെതിരെയുള്ള സമരപ്രവർത്ത
നരംഗത്തും സജീവമായി നില
ക�ൊണ്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചര
ണദിനങ്ങളിലാകട്ടെ, പിഎസ്സി
റാങ്ക് ഹ�ോൾഡേഴ്സ് നടത്തിയ
ഏറ്റവും ന്യായയുക്തമായ സമര
ത്തിന് നിർണ്ണായക സഹായങ്ങൾ
നൽകിക്കൊണ്ട്, എസ്യുസിഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)ന്റെ ആശയനേതൃ
ത്വത്തിലുള്ള യുവജന സംഘടന
എഐഡിവൈഒ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
നടയിൽ ത�ൊഴിൽരഹിതരായ
യുവാക്കള�ോട�ൊപ്പം ഉണ്ടായിരു
ന്നു. ന്യായമായ ത�ൊഴിൽ സമര
ങ്ങളിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ
പ്പോരാട്ടങ്ങളിൽ, വനിതകളുടെ
അഭിമാനപ്പോരാട്ടങ്ങളിൽ, വിക
സനത്തിന്റെ ഇരകളുടെ ജീവന്മ
രണ സമരങ്ങളിൽ എവിടെയും
ഈ പാർട്ടിയും അതിന്റെ സഖാ
ക്കളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉന്നതമായ
സംസ്കാരവും നീതിബ�ോധവും
ധാർമ്മികതയും ഒരു പ്രതിപ്രവാ
ഹമായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാ
മൂഹ്യമണ്ഡലത്തിന്റെ എല്ലാ തുറ
കളിലും വിശ്രമരഹിതമായി പണി
യെടുക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് എസ്യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്).
എത്രദുഷ്കരമെങ്കിലും ജന
കീയ സമരത്തിന്റെ ദൗത്യം ചുമ
ലിലേറ്റി ഒറ്റയ്ക്ക് പ�ൊരുതുകയാണ്
എസ്യു സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ) .
ജനകീയ സമരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം
കൈവെടിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവ
ശേഷിക്കുന്നത് അറുവഷളൻ അവ
സരവാദത്തിന്റെയും അധാർമ്മി
കതയുടെയും പാതയാണ്. അതി
ന�ോട് സന്ധിയില്ലാത്ത നിലപാ
ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ്
എസ്യു സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ) .
മൽസരിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ തത്വാ
ധിഷ്ഠിതവും മഹനീയവുമായ ഇട
തുരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്ര
ചാരണമാണ് പാർട്ടി നടത്തിയ
ത്. രാജ്യത്തിന്റെ വർത്തമാനസ്ഥി
തിയിൽ ആശങ്കയും വേദനയുമുള്ള,
രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങളെ ഗൗരവപൂർ
വ്വം വീക്ഷിക്കുന്ന നിരവധി മനു
ഷ്യസ്നേഹികൾ, ഇടതുപക്ഷ
വിശ്വാസികൾ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ
അംഗീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാ
നും മുന്നോട്ടുവരികയുണ്ടായി. ജന
കീയസമരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ
കൂടുതൽ കരുത്തോടെ സ്ഥാപി
ക്കാൻ വലിയ ത�ോതിൽ നിയമ
സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം
സഹായിക്കുകയുണ്ടായി.

അടിസ്ഥാന പരിവർത്തനത്തി
നായി ജനങ്ങളെ തയ്യാറെടുപ്പി
ക്കലാണ് ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ
പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം

99 സീറ്റിലെ വിജയം കാട്ടി
ക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇടതു
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പക്ഷ രാഷ്ട്രീയം മുന്നേറുന്നു, കേരളം
ചുവക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയക്കെയു
ള്ള അവകാശവാദങ്ങളുടെ യഥാർ
ത്ഥസ്ഥിതി എന്തെന്ന് വിലയി
രുത്താൻ സത്യസന്ധരായ ഇടത്
വിശ്വാസികള�ോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു. എൽഡിഎഫ് ജയി
ക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ സാമൂ
ഹ്യമണ്ഡലത്തിൽ ഇടത് മന�ോ
ഘടന അടിക്കടി ദുർബ്ബലമാകുന്നു

നിലപാടുള്ള അഹമ്മദ് സിദ്ധിഖി
യുമായിപ്പോലും സഖ്യം രൂപപ്പെ
ടുത്തിയതിൽ എന്തെങ്കിലും ജനാ
ധിപത്യവിരുദ്ധത ഉള്ളതായി തി
രിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധമാണ്
ഈ അപചയം. എതിർചേരിയി
ലായിരിക്കുമ്പോൾ ചെകുത്താനും
സ്വന്തം ചേരിയിലാകുമ്പോൾ മാ
ലാഖയുമാകുന്ന നിലപാട് ഒന്നോ
രണ്ടോ സീറ്റിന്റെ വിജയത്തിനു

സ്ഥാനപരിവർത്തനമാണ് ഇടതു
രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതി
നായി ജനങ്ങളെ വിപുലമായി
തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ
രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയാണ് ജനാധി
പത്യപ്രക്ഷോഭങ്ങൾ. അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ സമരരാഷ്ട്രീയമാണ്
ഇടതുദർശനത്തിന്റെ ജീവനും
സത്തയും. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ
യുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ നാൾ

ത്തായ ശൈലിയെ ജനങ്ങൾ
പുൽകും. ക�ൊടിയ നിരാശയുടെ
യും വ്യാമ�ോഹങ്ങളുടെയും സ്ഥാ
നത്ത് സബ�ോധതയുടെ അടിസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷയും ശുഭാപ്തി
വിശ്വാസവും ജനങ്ങളെ മുന്നോട്ടു
നയിക്കും. ഐക്യപ്പെട്ട ജനത ഒരു
പുതുശക്തിയായി ഉയരും. ഒരു പുതു
സമൂഹ സൃഷ്ടിക്ക് അങ്ങനെ കള
മ�ൊരുങ്ങും. മുതലാളിത്ത വിരുദ്ധ

ജനാധിപത്യ സമരങ്ങൾ നിര്വ്വഹിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായ ധർമ്മം, അത് ജനങ്ങൾക്ക് വൻത�ോ
തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു എന്നതാണ്. ജനകീയ സമരങ്ങളും ത�ൊഴിലാളി
പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ പാഠശാലകളായി മാറും. ജനങ്ങൾ സ്വന്തം സമരാനുഭവങ്ങളിൽനി
ന്നും ജീവിതദുരിതങ്ങളുടെ മൂലകാരണമെന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയും. ഈ ധാരണകൾക്ക് വർഗ്ഗസമരത്തി
ന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൂടി ലഭിക്കുന്നത�ോടെ പ�ോരാട്ടത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ ദിശ തികഞ്ഞ വ്യക്തതയ�ോ
ടെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. സമരത്തിലൂടെ ആർജ്ജിതമാകുന്ന അറിവും പ്രബുദ്ധതയും എല്ലാവിധ
ഫ്യൂഡൽ മാലിന്യങ്ങളെയും ആട്ടിയകറ്റും. ഉയർന്ന ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും സം
സ്കാരവും ശ�ോഭയ�ോടെ സമൂഹത്തെയാകമാനം സ്വാധീനിക്കും. എല്ലാം കഴുകി വെടിപ്പാക്കാനുള്ള
രാഷ്ട്രീയ അഭിവാഞ്ഛ രാജ്യമെമ്പാടും അലയടിക്കും. ഐക്യപ്പെട്ട ജനത ഒരു പുതുശക്തിയായി
ഉയരും. മുതലാളിത്ത വിരുദ്ധ ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ വിപ്ലവത്തിന് അനുര�ോധമായി നാം വികസിപ്പിച്ചെടു
ക്കേണ്ട ജനാധിപത്യപ്രക്ഷോഭ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സാരാംശവും ലക്ഷ്യവും ഇതാണ്.
എന്നതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം? അറുവ
ഷളൻ അവസരവാദം, സ്വാർത്ഥ
നേട്ടങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എന്തു നീച
കൃത്യവും ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്ന
രാഷ്ട്രീയ അധാർമ്മികത, ജാതി-മത
വികാരങ്ങളുടെ ഏറിവരുന്ന സ്വാ
ധീനം, സാമുദായിക സംഘടനക
ളുടെ അധീശത്വം, ശാസ്ത്രീയ ചിന്താ
ഗതിയും യുക്തിബ�ോധവും അതി
വേഗം അസ്തമിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ
അന്തരീക്ഷം, ട്രേഡ്യൂണിയൻ സം
ഘടനകളെ നയിക്കുന്ന അതീവ
വഷളായ സാമ്പത്തികവാദവും നി
യമവിധേയവാദവും, അവകാശ
ങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വീറ�ോടെ പ�ൊരു
തുന്ന സമരപ്രബുദ്ധതയുടെ സ്ഥാ
നത്ത് യാചനയുടെയും അധികാര
വിധേയത്വത്തിന്റെയും സന്ധിമ
ന�ോഭാവം ഇവയെല്ലാം അനുനിമി
ഷം പെരുകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത്
ഇടതുരാഷ്ട്രീയം ശക്തിപ്പെടുകയാ
ണെന്ന് കരുതാനാകുമ�ോ?. എന്തു
ക�ൊണ്ടാണ് ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കു
ന്നത്? സത്യസന്ധമായ ഒരാത്മ
പരിശ�ോധനയ്ക്ക് നാം ഇടതുപക്ഷ
വിശ്വാസികൾ തയ്യാറാകണം.
ഏറ്റവും ജീർണ്ണമായ മുതലാ
ളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷി
ക്കുന്ന പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയ
അധികാരഘടനയുടെ-എസ്റ്റാബ്ലി
ഷ്മെന്റിന്റെ-അവിഭാജ്യ ഭാഗമാ
യി വ്യവസ്ഥാപിത ഇടതുപക്ഷം
മാറിയിരിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പും
അധികാരവുമല്ലാതെ മറ്റൊരു
ലക്ഷ്യവും ഇന്ന് അവർക്കില്ല.
എന്തെങ്കിലും ആദർശമ�ോ തത്വ
മ�ോ അവരെ അലട്ടുന്നില്ല. അറപ്പു
ളവാക്കുന്ന അവസരവാദത്തെയും
രാഷ്ട്രീയ സദാചാരരാഹിത്യത്തെ
യും പ്രയ�ോഗിക രാഷ്ട്രീയ കണ
ക്കുകൂട്ടൽക�ൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കു
ന്നു. ബംഗാളിൽ തീവ്രവർഗ്ഗീയ

വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഇരട്ടത്താപ്പാ
ണ്. ഉന്നതമായ മതേതര-ജനാ
ധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ വ്യക്തിതല
ത്തിലും സാമൂഹ്യമണ്ഡലത്തിലും
അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള സമരത്തിന്
നേതൃത്വം നൽകേണ്ടുന്നവർ, തെ
രഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടങ്ങൾക്കായി ജാ
തി-മത വികാരങ്ങളുമായി സന്ധി
ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നൽകുന്ന
പാഠവും സന്ദേശവും ഏറ്റവും അപ
കടകരമായിരിക്കും. പ�ൊതുസമൂ
ഹത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ മുൻ
ഗണനാപൂർവ്വം സമീപിക്കുന്ന ജീ
വിതവീക്ഷണം പരിശീലിപ്പിക്ക
പ്പെടേണ്ടതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സങ്കു
ചിതമായ വ്യക്തിവാദവും അഴി
മതിയുടെ ചിന്താഗതിയും വ്യവ
സ്ഥാപിത ഇടത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുക
ളിലൂടെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നു.
അപരന്റെ വിമർശനങ്ങള�ോട് പു
ലർത്തേണ്ടുന്ന സഹിഷ്ണുത ജനാ
ധിപത്യ ജീവിതശൈലിയുടെ പ്രാ
ണനാണ്. പ്രതിയ�ോഗികളെ അടി
ച്ചമർത്തിയും വകവരുത്തിയും മു
ന്നേറുന്ന ഇടതെന്നപേരിലുള്ള
രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന മാതൃക സഹി
ഷ്ണുതയുടെ സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലാ
താക്കുന്നു. ഇടതെന്ന പേരിൽ നി
ലക�ൊള്ളുകയും പ�ൊതുമണ്ഡല
ത്തിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും
വഷളായ വലതുനിലപാടുകൾ
സ്വീകരിക്കുകയും പ�ോരാട്ടത്തി
ന്റെ രാഷ്ട്രീയം കൈയ�ൊഴിയുക
യും ചെയ്യുന്നതുവഴിയാണ് ഇടതു
പക്ഷ മന�ോഘടന സമൂഹത്തിൽ
നിന്നും അതിവേഗം അപ്രത്യക്ഷ
മാകുന്നത്.
നിർദ്ദയമായ ചൂഷണത്തിലും
അനീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായി
ട്ടുള്ള നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ
-സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിന്റെ അടി

ക്കുനാൾ ശക്തിപ്പെട്ടുവരുന്ന അസം
തൃപ്തിക്കും പ്രതിഷേധത്തിനും സം
ഘടിത ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭ
ത്തിന്റെ രൂപം നൽകുകയാണ്
ഇടതു കടമ. വിജയിച്ചാലും ഇല്ലെ
ങ്കിലും ജനാധിപത്യ സമരങ്ങൾ
വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഗൗരവപ്പെട്ട
ധർമ്മം, അത് ജനങ്ങൾക്ക് വൻ
ത�ോതിൽ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം
നൽകുന്നു എന്നതാണ്. ജനകീയ
സമരങ്ങളും ത�ൊഴിലാളി പ്രക്ഷോ
ഭങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ പാഠശാലക
ളായി മാറും. ജനങ്ങൾ സ്വന്തം
സമരാനുഭവങ്ങളിൽനിന്നും തങ്ങ
ളുടെ ജീവിതദുരിതങ്ങളുടെ മൂലകാ
രണമെന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയും. ഈ
ധാരണകൾക്ക് വർഗ്ഗസമരത്തി
ന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൂടി ലഭിക്കുന്നത�ോ
ടെ തങ്ങളുടെ പ�ോരാട്ടത്തിന്റെ
വിപ്ലവകരമായ ദിശ തികഞ്ഞ
വ്യക്തതയ�ോടെ ജനങ്ങൾ മനസ്സി
ലാക്കും. ചൂഷകവാഴ്ച നീട്ടിക്കൊ
ണ്ടുപ�ോകാനായി മുതലാളിവർഗ്ഗം
ആസൂത്രിതമായി വളർത്തുന്ന കൃ
ത്രിമമായ ഭേദങ്ങളെയും വിഭാഗീ
യതയെയും ജനങ്ങൾ വലിച്ചെറി
യും. സമരത്തിലൂടെ ആർജ്ജിത
മാകുന്ന അറിവും പ്രബുദ്ധതയും
എല്ലാവിധ ഫ്യൂഡൽ മാലിന്യങ്ങ
ളെയും ആട്ടിയകറ്റും. ഉയർന്ന ജനാ
ധിപത്യമൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മികത
യും സംസ്കാരവും ശ�ോഭയ�ോടെ
സമൂഹത്തെയാകമാനം സ്വാധീ
നിക്കും. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജന
ങ്ങളും അത്യധികമായ ഇഛാശ
ക്തിയ�ോടെ, ഉൽസാഹപൂർവ്വം
ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കും. എല്ലാം
കഴുകി വെടിപ്പാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ
അഭിവാഞ്ഛ രാജ്യമെമ്പാടും അല
യടിക്കും. കഴമ്പുകെട്ട ജീവിതത്തി
ന്റെ സ്ഥാനത്ത് സാരവത്തായ
ജീവിതവർത്തനത്തിന്റെ മഹ

ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ വിപ്ലവത്തിന്
അനുര�ോധമായി നാം വികസി
പ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ജനാധിപത്യപ്ര
ക്ഷോഭ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സാരാം
ശവും ലക്ഷ്യവും ഇതാണ്. ഇടതു
-വലതു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യസ്തത
ഇത�ൊന്നു മാത്രമാണ്. ഇതു നിർ
വ്വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ
പിന്നെ ഇടതെന്ന മുദ്രയണിയുന്ന
തിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല. ഈ ദൗത്യം
വിസ്മരിക്കുകയ�ോ ബ�ോധപൂർവ്വം
കൈവെടിയുകയ�ോ ചെയ്തിട്ട് മറ്റെ
ന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് സമർത്ഥി
ച്ചാലും അത് ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തെ
അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല.
സിപിഐ, സിപിഐ(എം)
പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിനു
മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി, യഥാർ
ത്ഥ ഇടതുരാഷ്ട്രീയം അനുവർത്തി
ക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴി
യുന്നില്ലെങ്കിൽ, വലിയ നേട്ടമെന്ന്
സാധാരണ പ്രവർത്തകർ കരുതു
ന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയ
ത്തിന് ഒരായുസ്സും ഉണ്ടാകില്ല.
ശക്തമായി സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ
ഒരു ജനകീയസമരത്തിന്റെ ഫല
മായ�ോ പ�ൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇട
തുമന�ോഘടന വൻത�ോതിൽ വർ
ദ്ധിച്ചതുവഴിയ�ോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല,
മറിച്ച് ഈ വിജയം ത�ൊലിക്കു
പുറമെയുള്ളതു മാത്രമാണ്. അതി
നാൽ വിജയത്തെ അടിസ്ഥാന
പ്പെടുത്തിയുള്ളപ്രതീക്ഷകൾ നി
രാശയ്ക്ക് വഴിമാറും. അങ്ങിനെയാ
കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ
ഇടതുമുന്നേറ്റത്തിന്റെ പാതയിലേ
ക്ക് വ്യവസ്ഥാപിത ഇടതുപാർട്ടി
കൾ വരണം. ദുഷ്കരമായ ആശ
യസമരത്തിലൂടെയും നിതാന്തജാ
ഗ്രതയിലൂടെയും ത�ൊഴിലാളിവർ
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ഗ്ഗരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആധികാരികത
സ്ഥാപിക്കേണ്ടിവരും.

മാനവരാശിയുടെ
മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ദീപശിഖയാണ്
മാർക്സിസം

സിപിഐ, സിപിഐ(എം)
പാർട്ടികൾ മഹത്തായ കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് ദർശനത്തെ പൂർണ്ണമായും
കൈവെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വൈരു
ദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം ഇൻ
ഡ്യയിൽ പ്രായ�ോഗികമല്ല എന്ന
പ്രഖ്യാപനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്ര
ചാരണത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായത്
യാദൃശ്ചികമല്ല. പാർലമെന്ററി രാ
ഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സങ്കുചിതനേട്ടങ്ങൾ
മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ആ

\n-b-a-k-`m
sX-c-sª-Sp-¸v ^-ew
പ്രസ്താവന വന്നിട്ടുള്ളത്. മാർക്സി
സത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികാ
ട്ടിയായി കാണുന്ന സത്യസന്ധ
രായ ഇടതുപക്ഷവിശ്വാസികളിൽ
അത് വേദനയും ഞെട്ടലും സൃഷ്ടി
ച്ചുവെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റെന്ന
പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പാർ
ട്ടികളുടെ വർഗ്ഗസ്വഭാവം ഉദാത്ത
മായ മാർക്സിസ്റ്റ് ദർശനത്തിന്റെ
വെളിച്ചത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു
ള്ളഎസ്.യു.സി.ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
പാർട്ടിക്ക് ഒരത്ഭുതവും ത�ോന്നി
യില്ല. ഈ പാർട്ടികളുടെ പതന
ത്തെ സംബന്ധിച്ച് എസ്.യു.

സി.ഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)ന്റെ സ്ഥാ
പക ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സമു
ന്നത മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനുമായ
സഖാവ് ശിബ്ദാസ്ഘ�ോഷ് നൽ
കിയിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ എത്ര
മേൽ ശരിയാണെന്ന് വീണ്ടും തെ
ളിയിക്കപ്പെടുകയാണ്.ചൂഷകവാ
ഴ്ചയുടെ വിപ്ലവപരിവർത്തനമെന്ന
ലക്ഷ്യം ഇന്ന് അവരുടെ വാക്കു
കളിൽപ�ോലുമില്ലാതായിരിക്കുന്നു.
മൂലധനത്തിന്റെ നിക്ഷേപം ശക്തി
പ്പെടുത്തി, വ്യവസായം സ്ഥാപി
ച്ച് രാജ്യത്തെ വികസിപ്പിക്കാമെ
ന്ന സിദ്ധാന്തം മാത്രമാണ് ഇന്ന്
അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. മാർക്സി
സം അനാവരണം ചെയ്ത ചരിത്ര
പാഠത്തെ സ്വന്തം പ്രവർത്ത നങ്ങ
ളിലൂടെ കുഴിച്ചുമൂടിയവർ, ഇന്ന്

വാക്കുകളിലൂടെ അത് പ്രഖ്യാപി
ച്ചിരിക്കുന്നു.
മുതലാളിത്തത്തെ മാനവരാ
ശിയുടെ ക�ൊടിയശത്രുവായി ജന
ങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങ
ളിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ�ൊട്ടിത്തെ
റിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ, നമ്മുടെ
പ�ോരാട്ടവീഥിയിൽ മാനവരാശി
യുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ദീപശിഖ
യായ മാർക്സിസം വെളിച്ചം
പകരും. ഭയാനകമായ സാമ്പ
ത്തിക അസമത്വവും ദാരിദ്ര്യവും
ത�ൊഴിലില്ലായ്മയും മാത്രം സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന, ഇത:പര്യന്തം മനുഷ്യൻ
നേടിയെടുത്ത സമസ്തമൂല്യങ്ങളുടെ
യും കുഴിമാടം ഒരുക്കുന്ന മുതലാ
ളിത്ത-സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ
ക്കെതിരെയുള്ള വിപ്ലവമുന്നേറ്റ

ത്തിൽ മാർക്സിസം-ലെനിനി
സം മാത്രമാണ് അപരാജിതമായ
ആയുധം. ഒരു മുൻകൂർ പ്രതിവിപ്ല
വമെന്നനിലയിൽഫാസിസത്തിൽ
അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന മുതലാളി
ത്തം മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യഗുണ
ങ്ങളെയുമാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്.
മാർക്സിസം-ലെനിനിസം പകർ
ന്നു നൽകുന്ന ചരിത്രബ�ോദ്ധ്യം
ക�ൊണ്ടുമാത്രമേ ഫാസിസത്തി
നെതിരായ പ�ോരാട്ടത്തെ നയി
ക്കാനാവൂ. ഉദാത്തമായ കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് ദർശനത്തിന്റെ പതാകവാഹ
കരായിക്കൊണ്ട് ചരിത്രം ഭരമേൽ
പ്പിക്കുന്ന ഏത�ൊരു ദൗത്യവും
ഏറ്റെടുക്കാൻ മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന്
എല്ലാ മനുഷ്യസ്നേഹികള�ോടും
ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

kJmhv IrjvW N{IhÀ¯n¡v emÂ-kemw
(1-ാം പേജില് നിന്ന്)

1969ലാണ് സഖാവ് കൃഷ്ണ ചക്ര
വർത്തി പാർട്ടി സംഘാടന ദൗ
ത്യവുമായി കേരളത്തിൽ എത്തു
ന്നത്. പാർട്ടിയുടെ കേരളഘടക
ത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണ
ചക്രവർത്തി എന്ന നാമം അത്ര
മേൽ പാർട്ടിയുമായി ചേർന്നിരി
ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. 1969ൽ ക�ൊല്ലം
ടികെഎം എൻജിനീയറിംഗ് ക�ോ
ളജിലെ അധ്യാപകനും ബംഗാൾ
സ്വദേശിയുമായിരുന്ന നചികേത
മുഖർജിയിലൂടെ സഖാവ് ശിബ്ദാ
സ് ഘ�ോഷ് ചിന്തയെക്കുറിച്ചും
എസ്യുസിഐ എന്ന പ്രസ്ഥാന
ത്തെക്കുറിച്ചുംകേട്ടറിഞ്ഞഏതാനും
വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കേരളത്തിൽ
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)പാർ
ട്ടിയുടെ പതാകവാഹകരായി രം
ഗത്തുവരുന്നത്.
നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനം കേ
രളത്തിൽ നിര�ോധിക്കപ്പെടുകയും
അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ�ോലീസ്
നടപടികൾ നിരന്തരമായി നട
ന്നുവരികയും ചെയ്തിരുന്ന ആ നാ
ളുകളിൽ, ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാന
മായി എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ്)് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ
നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
ഭാഗമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും
ക�ൊല്ലത്തെ ഓഫീസ് പ�ോലീസ്
റെയ്ഡ് ചെയ്ത് സഖാക്കളെ അറ
സ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹച
ര്യമുണ്ടായി. 1948ൽ രൂപീകൃതമായ
എസ്യു സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് )
നക്സലൈറ്റ് പാർട്ടിയല്ല എന്ന
കാര്യംസ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ
പ്രയത്നം വേണ്ടിവന്നു. ആരംഭ
കാലത്തെ സഖാക്കൾക്ക് ഇതിനെ
യെല്ലാം അതിജീവിക്കേണ്ടിവന്നു.
ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം സഖാ
ക്കൾക്ക് ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാ
സവും പകർന്നുനൽകി സഖാവ്
കൃഷ്ണ ചക്രവർത്തി സഖാക്കളുടെ
കൂടെത്തന്നെയുണ്ടാ യിരുന്നു. വളരെ
യാതനാപൂർണമായ ഒരു കാലഘ
ട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇന്ത്യൻ മണ്ണി
ലെ യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്ര
സ്ഥാനം കേരളത്തിൽ കെട്ടിപ്പടു

ക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച സഖാക്കൾ
ക്ക് ആ സമരം ഏറ്റെടുക്കാൻ സാ
ധിച്ചത് സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോ
ഷിന്റെ ചിന്ത ബൗദ്ധികതലത്തിൽ
മനസ്സിലായതുക�ൊണ്ട് മാത്രമല്ല,
മറിച്ച് അവരുടെ കൂടെനിന്ന് വിപ്ല
വജീവിതസമരം എന്തെന്ന് കാട്ടി
ക്കൊടുക്കുവാൻ സഖാവ് കൃഷ്ണ ചക്ര
വർത്തിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതു
ക�ൊണ്ടുകൂടിയാണ്.
മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും അദ്ദേ
ഹം കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ചെ
ലവഴിച്ചു. ചുരുങ്ങിയ സമയംക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ
സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറി
ച്ചും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേക
തകളെക്കുറിച്ചുംആഴമാർന്നധാരണ
അദ്ദേഹം ആർജ്ജിച്ചെടുത്തു. ബം
ഗാളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത്
വല്ലപ്പോഴുമായി. സീനിയർ നേ
താക്കൻമാരെ കേരളത്തിലെത്തി
ച്ച് പഠനക്ലാസ്സുകൾ യഥേഷ്ടം നട
ത്തി, ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റെ ചി
ന്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്ര
മായ പരിശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം
നടത്തി. വിദ്യാർത്ഥികളും ചെറു
പ്പക്കാരുമായി നിരവധി സഖാ
ക്കൾ മുന്നോട്ടുവന്നുവെങ്കിലും തീ
ക്ഷ്ണമായ ജീവിതസമരം മുന്നോട്ടു
ക�ൊണ്ടുപ�ോകാനാകാതെ പലർ
ക്കും പ്രാരംഭദശയിൽത്തന്നെ
പിൻവാങ്ങേണ്ടിവന്നു. അങ്ങനെ
ക്രമേണ, വളരെ ക്രമേണ ക�ൊല്ല
ത്ത് പാർട്ടിയുടെ യൂണിറ്റ് രൂപീ
കൃതമായി, ഒരുസംഘം ചെറുപ്പ
ക്കാർ വിപ്ലവജീവിതം ഏറ്റെടുത്ത്
മുന്നോട്ടുവന്നു. ഈ ചെറുപ്പക്കാരു
ടെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ
നിരവധി ത�ൊഴിലാളികളെ സം
ഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. കുണ്ടറ
യിലെ അലിൻഡ് ഫാക്ടറിയിലും
നിരവധി കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിക
ളിലും യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കാ
നായി. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ
നിരവധിപേർ പ്രവർത്തനരംഗത്ത്
സജീവമായി. ഇതിനിടയിൽ അപ്ര
തീക്ഷിതമായി പാർട്ടി ക�ൊല്ലം
ജില്ലാ
സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന
സഖാവ് വി.നടരാജൻ അന്തരിച്ചു.

അസാധാരണമായ സംഘാടന
പാടവവും ശേഷികളുമുള്ള അപൂർ
വ്വ വ്യക്തിത്വത്തിന്നുടമയായിരുന്ന
സഖാവ് നടരാജന്റെ നിര്യാണം,
ക്രമേണ വേരുറപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരു
ന്ന പാർട്ടി സംഘടനയ്ക്കേറ്റ കന
ത്ത ആഘാതവും നഷ്ടവുമായിരു
ന്നു. സഖാവ് കൃഷ്ണചക്രവർത്തിയുടെ
സാന്നിദ്ധ്യവും നേതൃത്വവും പകർ
ന്ന കരുത്തിലാണ് ആ സന്ദർഭ

കൃഷ്ണചക്രവർത്തി അവർക്കൊപ്പം
ചേർന്നുനിന്നു. സാമ്പത്തിക പരാ
ധീനതകളും പട്ടിണിയും സഖാവ്
കൃഷ്ണ ചക്രവർത്തി സഖാക്കൾ
ക്കൊപ്പം പങ്കുവച്ചു. സഖാക്കള�ോ
ട�ൊപ്പം ജീവിച്ച് സെന്റർ ജീവിതം
അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. പാർട്ടി
സംഘാടനദൗത്യവുമായി കേരള
ത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം സഞ്ചരി
ച്ചു. ഒര�ോ സഖാക്കളെയും കൂടുതൽ

മഹത്തായ നവംബർ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആചരണത്തി
ന്റെ ഭാഗമായി അടുരിൽ നടന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് പ�ൊളിറ്റിക്സ് നയിക്കുന്ന
സഖാവ് കൃഷ്ണ ചക്രവർത്തി.

ത്തെ സഖാക്കൾ മറികടന്നത.്
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനും ഈ
യുഗം ദർശിച്ച സമുന്നതമാർക്സി
സ്റ്റ് ദാർശനികനുമായ സഖാവ്
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് പക്ഷേ അന്ന്
ഏറെയ�ൊന്നും അറിയപ്പെടുന്ന
ആളായിരുന്നില്ല എങ്കിലും മാർ
ക്സിസം ലെനിനിസം പൂർണ
മാകുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ആധു
നികവിശകലനമായ സഖാവ് ശി
ബ്ദാസ്ഘ�ോഷ് ചിന്തയുംകൂടെ
ചേരുമ്പോഴാണ്. കേരളത്തിൽ
ഒരുപിടിവരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ
മനസ്സിൽ ഈ വിപ്ലവദർശനം
അതിന്റെ ആഴത്തിലും പരപ്പിലും
എത്തിക്കുവാൻ സഖാവ് കൃഷ്ണ
ചക്രവർത്തിക്ക് സാധിച്ചു. പ്രൊ
ഫഷണൽ വിപ്ലവകാരികളുടെ
ഒരു ദളം സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള സമ
രത്തിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടു. വിപ്ല
വജീവിതം ഏറ്റെടുക്കുക, വിപ്ലവ
പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുക, ശ്രമ
കരമായ ആ ദൗത്യത്തിൽ സഖാവ്

തികവുറ്റവരാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ,
അവരുടെ ഇടർച്ചകളിൽ കൈപി
ടിച്ച് ഒപ്പം അദ്ദേഹം നിലക�ൊണ്ടു.
മാർക്സിസ്റ്റ് ദർശനത്തിന്റെ
അിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ ആധാര
മാക്കി സഖാവ് കൃഷ്ണ ചക്രവർത്തി
നയിച്ച എണ്ണമറ്റ ചർച്ചകളും പഠന
ക്ലാസ്സുകളും സ്കൂൾ ഓഫ് പ�ൊളി
റ്റിക്സുകളും സഖാക്കളിൽ വിപ്ലവ
പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച്
ആഴമാർന്ന ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ
പര്യാപ്തമായിരുന്നു. മാർക്സിസ്റ്റ്
പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെപ്രാമാണിക
തത്ത്വങ്ങൾ മറ്റ് സഖാക്കൾക്ക്
പകർന്നുനൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള
ഒരു നിര സഖാക്കളെയും അദ്ദേ
ഹം വാർത്തെടുത്തു. സാമൂഹ്യ ശാ
സ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല
ആധുനിക ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, കല,
സാഹിത്യം, സംഗീതം തുടങ്ങി
എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹ
ത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അടിസ്ഥാന
ധാരണകൾ ആരെയും അത്ഭുത
പ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു.

ക�ൊല്ലത്ത് വളരെ എളിയ
ത�ോതിൽ ആരംഭിച്ച പാർട്ടി
ഏതാനും പ�ോളിടെക്നിക് വി
ദ്യാർത്ഥികളിലൂടെ ക�ോഴിക്കോട,്
ഏതാനും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥ
കളിലൂടെ തിരുവനന്തപുരം, പി
ന്നീട് ക�ോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറ
ണാകുളം തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ
എല്ലാ ജില്ലകളിലും പാർട്ടിയുടെ
സന്ദേശമെത്തി. പാർട്ടി സംഘാ
ടന ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുത്തു
ക�ൊണ്ട് സഖാക്കൾ മുന്നോട്ടുവന്നു.
കേരളത്തിലെ ഓര�ോ ജില്ലയിലും
എസ്യുസിഐയുടെ ഘടകങ്ങൾ
രൂപീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഓടി
നടന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിലുടനീളം
ശക്തമായ സംഘടനയുള്ള പ്രസ്ഥാ
നമായി എസ്യുസിഐ വളരുക
യും കേരളത്തിലെ ഗണനീയമായ
ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി പാർ
ട്ടി ശക്തിയാർജ്ജിക്കുകയും ചെ
യ്തുവെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിത്തറ
യായി പ്രവർത്തിച്ചത് സഖാവ്
കൃഷ്ണ ചക്രവർത്തിയുടെ വിശ്രമര
ഹിതമായ പ്രവർത്തനവും നേതൃ
ത്വവുമാണ്.
കർണാടക, തമിഴ് നാട്, ആന്ധ്ര,
തെലുങ്കാന തുടങ്ങി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്നു കാണു
ന്ന ശക്തമായ പാർട്ടി സംഘടന
സഖാവ് കൃഷ്ണ ചക്രവർത്തിയുടെ
അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫല
മാണ്. 2009ൽ ഡൽഹിയിൽ നട
ന്ന രണ്ടാം പാർട്ടി ക�ോൺഗ്രസ്സി
ന്റെ പ്രധാന സംഘാടകൻ സഖാവ്
കൃഷ്ണ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു.
1988ൽ നടന്ന ഒന്നാം പാർട്ടി
ക�ോൺഗ്രസ്സിൽ സഖാവ് കൃഷ്ണ
ചക്രവർത്തി പാർട്ടി കേന്ദ്രക്കമ്മി
റ്റിയംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ
ട്ടു. 2008ൽ നടന്ന അഖിലേന്ത്യ
സമ്മേളനം സഖാവ് കൃഷ്ണചക്രവർ
ത്തിയെ എഐയുറ്റിയുസിയുടെ
അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റായി തെ
രഞ്ഞെടുത്തു. നിരവധി സാർവ്വദേ
ശീയ വേദികളിൽ അദ്ദേഹം പാർ
ട്ടിയെയും എഐയുറ്റിയുസിയെയും
പ്രതിനിധീകരിച്ചു. സഖാവ് കൃഷ്ണ
ചക്രവർത്തിക്ക് ലാൽസലാം.
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hn-Nm-c-W sN-¿-s¸-Spw
ഇ ൻഡ്യ എന്ന രാജ്യം നിസ്സഹായതയുടെയും നിരാലംബത്വത്തി

ന്റെയും അഗാധമായ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നിപതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭരണാ
ധികാരികളുടെ നിസംഗതയ്ക്കും കുറ്റകരമായ നിഷ്ക്
 രിയത്വത്തിനും
ക്രൂരതയ്ക്കും വിലയായി മൂന്നുലക്ഷം ജനങ്ങൾ അവരുടെ ജീവൻ നൽ
കിക്കഴിഞ്ഞു. അശരണരായ നൂറ്റിമുപ്പതു ക�ോടി ജനങ്ങളിൽ ആര�ൊ
ക്കെ ഇനി ജീവൻ നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് ഭയന്ന് നാളുകൾ എണ്ണി
ത്തീർക്കുന്നു. പ്രാണവായുവിനും ചികിൽസയ്ക്കും വേണ്ടി കേഴുന്നവരു
ടെ നിലവിളികളിൽ രാജ്യതലസ്ഥാനവും യുപിയും മധ്യപ്രദേശും
മഹാരാഷ്ട്രയും ബീഹാറും ഗുജറാത്തും നടുങ്ങുന്നു. ആശുപത്രികളിൽ
ഇടംകിട്ടാതെ വഴിയിൽ വീണുമരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഹതഭാഗ്യർ. ഗംഗയിലും യമുനയിലും ഒഴുകിന
ടക്കുന്ന ക�ോവിഡ് ബാധിതരുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് മൃതദേഹങ്ങൾ നായയും കുറു
ക്കനും വലിച്ചുകീറുന്നു! അപമാനിതമായ രാജ്യം ല�ോകത്തിനുമുമ്പിൽ ശിരസ്സ് താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നു.

മതിയായ ചികിൽസ നൽകി
ജീവന�ോ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞി
ല്ല, മൃതശരീരമെങ്കിലും ആദരവ�ോ
ടെ മറവ്ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്ത
പ്പെട്ടവർ ആരുമുണ്ടായില്ല. മറ്റെ
ന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര
ദരിദ്രനെങ്കിലും ഒരാൾ തന്റെ പ്രി
യപ്പെട്ട ആളുടെ മൃതദേഹം നായ
കൾക്കും കുറുനരികൾക്കും ഭക്ഷ
ണമാക്കാൻ വിട്ടുക�ൊടുക്കുമ�ോ?
എല്ലാ ഗതിയും മുട്ടി, ശ്മശാനങ്ങൾ
ക്കുമുമ്പിൽ മണിക്കൂറുകള�ോളം കാ
ത്തുകിടന്നിട്ടും ആദരവ�ോടെയുള്ള
ശവസംസ്കാരത്തിന് ഒരു വഴിയും
കാണാതെ നിസ്സഹായതയാൽ
സ്വയം ശപിക്കേണ്ടി വരുന്ന ജന
ങ്ങൾ. ക�ോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരം
ഗത്തിന്റെ ഭയാനക പ്രതിസന്ധി
യിൽ പെട്ടുഴലുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യ
ത്തിന്റെ നേർചിത്രമിതാണ്.

രണ്ടാം തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ഹൃദ
യഭേദകമായ ദുരന്തത്തിന്
ഉത്തരവാദി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ക�ോവിഡ് പടരുന്നതിലും, വാ
ക്സിൻ, ഓക്സിജൻ, മരുന്നുകൾ
എന്നിവയുടെ വിതരണത്തിൽ
കാണിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ കൃത്യ
വില�ോപത്തിലും, സുപ്രീം ക�ോട
തിയടക്കമുള്ള രാജ്യത്തെ നീതി
പീഠങ്ങളുടെ ച�ോദ്യങ്ങൾക്കു മു
മ്പിൽ ഉത്തരംമുട്ടി നിൽക്കുക
യാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ. ല�ോകം
മുഴുവൻ ദില്ലി വാഴുന്നവർക്കുനേരെ
യാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഈ
സാഹചര്യത്തിന് ഒരേയ�ൊരു
ഉത്തരവാദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന
മന്ത്രി നരേന്ദ്രമ�ോദിയും അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ഭരണസംഘവുമാണ്.
ചില മാധ്യമങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെ
ട്ടത് ഇത് മരണങ്ങളല്ല, ക�ൊലപാ
തകങ്ങളാണെന്നാണ്. രാജ്യത്തി
നകത്തെ മുതലാളിത്ത ദാസന്മാ
രായ മാധ്യമങ്ങളെ നിശബ്ദമാക്കു
ന്നതിൽ സർക്കാർ കുറേയ�ൊക്കെ
വിജയിച്ചുവെങ്കിലും, വിദേശമാധ്യ
ങ്ങളിലും ല�ോകാര�ോഗ്യസംഘട

നയടക്കമുള്ള ഏജൻസികളിലും
നിന്നുള്ള വിമർശനശരങ്ങൾ രാ
ജ്യത്തെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ
അനുസ്യൂതം പ്രവഹിക്കുകയാണ്.
കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ കാണ്മാനില്ല
എന്ന് നട്ടെല്ലുള്ള ചില മാധ്യമങ്ങ
ളെങ്കിലും പരസ്യമായി പറഞ്ഞു
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ
ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ
ആപത്ഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പം നിൽ
ക്കാതെ തികച്ചും ജനവിരുദ്ധമാ
യി മാറിയിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമ�ോദി
സർക്കാർ.
ഏപ്രിൽ മാസം ത�ൊട്ട് ഇന്ത്യ
യിൽ ആരംഭിച്ച ക�ോവിഡിന്റെ
അതിശക്തമായ രണ്ടാം തരംഗം,
ഇതുവരെ ല�ോകത്തുണ്ടായതിൽ
ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒന്നായി മാ
റിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ ക�ോവിഡ്
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല എന്ന്
കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇതിന്റെ ഉത്തരവാ
ദിത്തം പ�ൊതുജനത്തിനു തലയി
ലിട്ട് കൈകഴുകാനാണ് കേന്ദ്ര
-സംസ്ഥാനസർക്കാരുകൾ ശ്രമി
ച്ചത്. സർക്കാരുകളുടെ, പ്രധാന
മായും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാഗ
ത്തുനിന്നും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയു
ണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതകൾ
പരിശ�ോധിക്കുന്ന ആർക്കും മന
സ്സിലാകും.
2020 ഫെബ്രുവരിയിലും മാർ
ച്ചിലുമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട
ആദ്യ ക�ോവിഡ് കേസുകളെ തു
ടർന്ന് ര�ോഗം രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ
ഭാഗങ്ങളിലും ക്രമേണ വ്യാപിച്ചു.
മഹാവ്യാധിയെ നേരിടാനുള്ള
യാത�ൊരു മുന്നൊരുക്കമ�ോ കൂടി
യാല�ോചനയ�ോ ഇല്ലാതെ രാജ്യ
വ്യാപക ല�ോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാ
പിക്കുക എന്നതാണ് കേന്ദ്രസർ
ക്കാർ ചെയ്തത്. അളവറ്റ ദുരിതങ്ങ
ളിലേക്കാണ് ആ ല�ോക്ക്ഡൗൺ
വലിയ�ൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ
യും തള്ളിയിട്ടത്. ല�ോക്ക്ഡൗൺ
ഇളവുകൾ ക�ൊണ്ടുവന്നശേഷം,
ജൂലൈ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയു
ള്ള കാലയളവിൽ ര�ോഗനിരക്കിൽ

വൻവർധനവ് രാജ്യം കണ്ടിരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ പകുതിയ�ോടെ
പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം വലിയ
ത�ോതിൽ കുറഞ്ഞു. മരണനിരക്കും
കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. കൂടുതൽ ശക്ത
മായ രണ്ടാം തരംഗം ഉണ്ടാകാ
മെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ അപ്പോൾ തന്നെ
മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നതാ
ണ്. പക്ഷേ, എല്ലാം ഭദ്രമായി,
നമ്മൾ ക�ോവിഡിനെ മറികടന്നി
രിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ വിജ
യാരവം മുഴക്കി ആത്മപ്രശംസ
നടത്തുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ഭര
ണാധികാരികൾ. 2021 ജനുവരി
യിൽ, കേന്ദ്ര ആര�ോഗ്യവകുപ്പു
മന്ത്രിഹർഷവർധൻപ്രഖ്യാപിച്ചത്,
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
ഇന്ത്യ വിജയകരമായി ക�ോവി
ഡിനെ മറികടന്നു എന്നാണ്.
ഇത്തരമ�ൊരു നിരുത്തരവാദപര
മായ പ്രസ്താവന ജനങ്ങൾക്ക് നൽ
കുന്ന സന്ദേശമെന്താണ്?
എല്ലാമേഖലകളുംസാമ്പത്തിക
താത്പര്യം മാത്രംമുൻനിർത്തി
തുറന്നു ക�ൊടുത്തപ്പോൾ ജീവിത
ദുരിതത്തിലാണ്ട സാധാരണക്കാ
രനു പുറത്തിറങ്ങിയേ മതിയാകു
മായിരുന്നുള്ളു. എല്ലാം ഭദ്രം എന്ന്
അവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത് സർക്കാ
രുകൾതന്നെയായിരുന്നു.“ഞങ്ങൾ
പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക മാ
ത്രമല്ല ചെയ്തത്, മഹാമാരിയെ നേ
രിടാൻ ല�ോകത്തെ സഹായിക്കു
കയും ചെയ്തു,” എന്ന് കഴിഞ്ഞ
ജനുവരിയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ
യുടെ വേദിയിൽ പറഞ്ഞത് പ്ര
ധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ്. തുടർന്ന്
കേരളമടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാന
ങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടു
പ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമ
ന്ത്രിമാരും, സംസ്ഥാനമന്ത്രിമാരും
ഒക്കെ നേരിട്ടിറങ്ങി പ്രചാരണം
നടത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ ക�ോവിഡ്
സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങളെയും കാ
റ്റിൽപ്പറത്തിയില്ലേ? മാർച്ച് മാസം
മുതൽ കൂറ്റൻ ഇലക്ഷൻ റാലിക
ളേയും പ�ൊതുസമ്മേളനങ്ങളേയും

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മ�ോദി തന്നെ
മുന്നിൽ നിന്നു നയിച്ചില്ലേ? അവിടെ
തിങ്ങിനിറഞ്ഞെത്തിയതിൽ
അണികളെ അദ്ദേഹം മുക്തകണ്ഠം
പ്രശംസിച്ചില്ലേ? തീർന്നില്ല, 12
വർഷത്തില�ൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന
ഹരിദ്വാറിലെ കുംഭമേള അനുവ
ദിച്ചത് ഇതേ സർക്കാരല്ലേ? അതും
അടുത്ത വർഷം നടക്കേണ്ടത്,
നല്ല മുഹൂർത്തം ന�ോക്കിയാണ
ത്രേ ഈ വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിയ
ത്. മാർച്ച് 11 മുതൽ പ്രതിദിനം 10
ലക്ഷത്തിലധികം
പേരാണ്
യാത�ൊരു ക�ോവിഡ് മാനദണ്ഡ
വും ന�ോക്കാതെ കുംഭമേളയിൽ
തടിച്ചു കൂടിയത്. ക�ോവിഡ് വ്യാ
പിച്ചത�ോടെയാണ് കുംഭമേളയുടെ
ചടങ്ങുകൾ അവസാനഘട്ടത്തി
ലെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സർ
ക്കാർ തയ്യാറായത്.
ര�ോഗവ്യാപനത്തെ കേന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഗൗ
രവപൂർവ്വം സമീപിക്കാതിരുന്ന
താണ് സ്ഥിതി ഗുരുതരമാക്കിയ
തെന്ന് ആര�ോഗ്യവിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടുന്നു. ക�ോവിഡിന്റെ ഒന്നാം
വരവിനെ കീഴടക്കിയെന്ന് വാദി
ക്കുന്നതിനും വാക്സിൻ നേട്ടവും,
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്സിൻ
നയതന്ത്രവും എടുത്തു കാട്ടി പ്രച
രിപ്പിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രഭരണകൂ
ടം സമയം പാഴാക്കിയപ്പോൾ
രണ്ടാം വ്യാപനത്തെ തടയാൻ
എന്തു നടപടിയെടുത്തു എന്ന ച�ോ
ദ്യമാണ് ഇന്ന് ക�ോടതികളടക്കം
വിവിധ ക�ോണുകളിൽ നിന്നും
ഉയരുന്നത്. പുതിയ ആശുപത്രി
കള�ോ, ഡിസ്പെൻസറികള�ോ,
ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകള�ോ സ്ഥാ
പിക്കുകയ�ോ, നിലവിലുള്ളവ കാ
ര്യക്ഷമമാക്കുകയ�ോ ചെയ്തില്ല.
എവ്വിധവും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ
വിജയം നേടാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീക
രിച്ചപ്പോൾ അതീവപ്രാധാന്യ
ത്തോടെ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടിയിരു
ന്ന കടമകൾ പെരുവഴിയിലായി.
ഇത�ോട�ൊപ്പം മരുന്നും ഓക്സി

ജനും വാക്സിനുമ�ൊക്കെ സം
സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെ
യ്യുന്നതിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ വേർ
തിരിവ് കാണിക്കുന്നുവെന്നും രാ
ഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള
ആര�ോപണം ഉയർന്നു. ഇന്ത്യയിൽ
തന്നെ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ച
തും, ഓക്സ്ഫ�ോർഡ് വാക്സിൻ
രാജ്യത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും
ആത്മനിർഭർ ഭാരതിന്റെ നേട്ടമാ
യി അവതരിപ്പിച്ച സർക്കാർ, രാ
ജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും
അതിവേഗം വാക്സിനേഷൻ
നൽകാൻ ഒരു നടപടിയും കൈ
ക്കൊണ്ടില്ല. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ
ഉത്പാദിപ്പിച്ച വാക്സിന്റെ പകു
തിയ�ോളവും, സൗജന്യമായി
പ�ോലും വിദേശരാജ്യങ്ങൾക്കു
കൈമാറുന്ന വാക്സിൻ നയത
ന്ത്രത്തിനാണ് കേന്ദ്രം പ്രാധാന്യം
നൽകിയത്. കേരളമുൾപ്പടെയുള്ള
സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും അലം
ഭാവസമീപനമാണ് കൈക്കൊ
ണ്ടത്.
ഹ�ോസ്പിറ്റൽ കിടക്കകളുടെ
സാന്ദ്രതയുടെ കാര്യത്തിൽ ല�ോ
കത്ത് 167 രാജ്യങ്ങളിൽ 155 -ാം
സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. 1511 പേർ
ക്ക് ഒരു ഡ�ോക്ടറും, 670 പേർക്ക്
ഒരു നഴ്സും മാത്രമാണെന്നാണ്
കണക്കുപ്രകാരം നമ്മുടെ രാജ്യ
ത്തുള്ളത്. നമ്മുടെ പ�ൊതുജനാ
ര�ോഗ്യരംഗത്തെ ഇത്തരം പരിമി
തികൾ ക�ോവിഡിന്റെ ഒന്നാം
ഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ വെളിവായ
താണ്. കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമായ രണ്ടാം
തരംഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയി
പ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടും ഈ പരിമിതി
കൾ പരിഹരിക്കാന�ോ, സൗക
ര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാന�ോ സർ
ക്കാരുകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനു
പുറമേയാണ് വൈറസിനു സംഭ
വിക്കുന്ന ജനിതക വ്യതിയാനം
സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി. രണ്ടി
ലധികം തവണ ജനിതകവ്യതി
യാനം സംഭവിച്ച വൈറസ് ഇന
ങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും
കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ
തീവ്രമായ വ്യാപനത്തിനും, ഉയർ
ന്ന മരണനിരക്കിനും കാരണം
ഇത്തരം വ്യതിയാനം വന്ന വൈ
റസുകളാണെന്നാണ് നിഗമനം.
ല�ോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മിക
ച്ച ജനിതകവിശകലന സൗകര്യ
ങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഇത് മഹാമാരിയു
ടെ കാലത്ത് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തു
ന്നതിൽ ഇന്ത്യ തീർത്തും പരാജ
യപ്പെട്ടു. 2021 ജനുവരി മുതൽ മാർ
ച്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ
ആകെ ക�ോവിഡ് സാമ്പിളുകളു
ടെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ
മാത്രമാണ് ജനിതക വിശകലന
ത്തിനു വിധേയമാക്കിയത്. വൈ
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റസിന്റെ വ്യതിയാനം നേരത്തേ
തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് കൂടുതൽ പേ
രിലെത്തുന്നത് തടയേണ്ടതായി
രുന്നു. കൂടുതൽ പേരിലേക്കെത്തു
ന്തോറും കൂടുതൽ ജനിതകവ്യതി
യാനവും സംഭവിക്കും. ഇതിന�ൊ
ക്കെ ആരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേ
ണ്ടത്? സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്ത
ങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്ന സർ
ക്കാരാണിതെന്ന്കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്,
മുൻ കേന്ദ്ര ആര�ോഗ്യസെക്രട്ടറി
സുജാത റാവുവാണ്. തങ്ങളുടെ
കുറ്റകരമായ അലംഭാവത്തെയും
വീഴ്ച്ചകളേയും കഴുകിക്കളയാൻ
എത്ര വാചകമടിക�ൊണ്ടും മാധ്യ
മസ്തുതിഗീതങ്ങൾക�ൊണ്ടും സാ
ധിക്കില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയും
മറ്റ് അധികാരികളും മനസ്സിലാ
ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

നാലര മാസത്തിനുള്ളിൽ
പൂർണ്ണ വാക്സിൻ ലഭിച്ചത്
ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്ന്
ശതമാനത്തിനുമാത്രം

രാജ്യത്തെ 30ക�ോടി ജനങ്ങൾ
ക്കെങ്കിലും അടിയന്തരമായി വാ
ക്സിനെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യ
ത്തോടെയാണ് ജനുവരി 16ന്
ക�ോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആരം
ഭിച്ചത്. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ മേയ്
അവസാനമാകുമ്പോഴും, മ�ൊത്തം
ജനസംഖ്യയുടെ പത്തു ശതമാന
മാനം ആളുകൾക്കു മാത്രമാണ്
ആദ്യഡ�ോസ് വാക്സിൻ നൽ
കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടുഡ�ോ
സും പൂർത്തിയാക്കിയത് കഷ്ടിച്ച്
മൂന്നു ശതമാനത്തിലേറെ പേർക്കു
മാത്രം. വാക്സിൻ ലഭ്യമല്ലാത്ത
തിനാൽ കേരളമടക്കം പല സം
സ്ഥാനങ്ങളിലും 45 വയസ്സിനു
താഴെയുള്ളവർക്ക് കുത്തിവെയ്പ്പ്
ഇനിയും ആരംഭിക്കാനായിട്ടില്ല.
സമൂഹത്തിലെ 70% ജനങ്ങൾക്കും
എത്രയും വേഗത്തിൽ പ്രതിര�ോധ
കുത്തിവെയ്പ്പെടുത്താൽ മാത്രമേ
ക�ോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ
അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയു
ള്ളൂ. എന്നാൽ, ശാസ്ത്രീയമായി മന
സ്സിലാക്കി വേണ്ട നടപടിയെടു
ത്തില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഈ ദുരിത
ത്തിലും കച്ചവടം കാണുന്ന ക�ോർ
പ്പറേറ്റുകളുടെ പിണിയാളാവുകയാ
യിരുന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ.
മാർച്ച് 17ന് സർക്കാർ രാജ്യ
സഭയിൽ നൽകിയ മറുപടി പ്ര
കാരം, രാജ്യത്ത് 7.06ക�ോടി
ഡ�ോസ് വാക്സിൻ വിതരണം
ചെയ്തപ്പോൾ, 5.96 ക�ോടി ഡ�ോസ്
74രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി
ചെയ്തു. ഏപ്രിൽ 19ന്റെ കണക്കു
പ്രകാരം, 6.60 ക�ോടി ഡ�ോസ്
കയറ്റുമതി ചെയ്തു. അതേ സമയം
തന്നെ കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാ
നങ്ങൾആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെപകുതി
ഡ�ോസുപ�ോലും നൽകാൻ കേന്ദ്രം
തയ്യാറായതുമില്ല. എന്നിട്ടും കേന്ദ്ര
ആര�ോഗ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിക്കു

tcm-Khpw Zp-cn-Xhpw a-c-W-hpw-hnÂ-¸-\-¨-c-¡m-¡p-¶ ap-X-em-fn¯w
ന്നത്, കയറ്റുമതി കാരണം ഇന്ത്യ
ക്കാർ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ലെന്നാ
ണ്. പക്ഷേ, വാക്സിൻ വിതരണ
കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ജനങ്ങ
ളുടെ നീണ്ട നിരകൾ പറയുന്നത്
മറ്റൊന്നാണ്. വാക്സിനായി കാ
ത്തുനിന്നു പ്രായമായവരും ദുർബ്ബ
ലരും കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നു.
കേന്ദ്രം നൽകുന്ന വാക്സിനു
കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചുമതല
സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കാണ്.
മഹാരാഷ്ട്രയിലും കേരളത്തിലുമ
ടക്കം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും
മതിയായ വാക്സിനില്ലാതെ കു
ത്തിവെയ്പ്പുകൾ മുടങ്ങുമ്പോൾ,
കൃത്യമായ വിതരണസൗകര്യം
ഒരുക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
50 ലക്ഷത്തോളം ഡ�ോസ്, വാ
ക്സിൻ ഉപയ�ോഗശൂന്യമായതാ
യാണ് റിപ്പോർട്ട്. മഹാമാരിയെ
മറികടക്കാനുള്ള ഏക ഉപാധി
യായ വാക്സിൻ തുറന്നവിപണി
യിലെകച്ചവടച്ചരക്കാക്കിയപുതിയ
കേന്ദ്രനയവും, സംസ്ഥാനങ്ങളി
ലെ അതിന്റെ കുത്തഴിഞ്ഞ വിത
രണവും വാക്സിൻ പൂഴ്ത്തിവെയ്പ്പും
മറ്റ് തട്ടിപ്പുകളും നടക്കുന്നുണ്ടോ
എന്നു സംശയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഓര�ോ പ്രദേശത്തേയും ആവശ്യ
കതയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി വാ

സൗജന്യമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ
ക്ക് വിതരണത്തിനായി നൽകുക
എന്ന നയത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻ
മാറ്റമായിരുന്നു ഏപ്രിൽ 19ന് കേ
ന്ദ്രംപ്രഖ്യാപിച്ചപുതിയവാക്സിൻ
നയം. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ,
കമ്പനികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന വി
ലയ്ക്ക് 50% വാക്സിൻ, സ്വകാര്യ
കമ്പനികള�ോടും മറ്റ് കമ്പോളശ

എല്ലാ പ�ൊതുസഹായവും ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിക്കൊ
ണ്ട് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഭാരത് ബയ�ോ
ടെക് എന്നീ സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉത്പാദി
പ്പിക്കുന്ന വാക്സ
 ിനുകൾ ആണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യ
യിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഡ�ോസിനു 150 രൂപ
നിരക്കിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ വാങ്ങി സൗജന്യമാ
യി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിതരണത്തിനായി നൽ
കുക എന്ന നയത്തിൽനിന്നുള്ള പിൻമാറ്റമായി
രുന്നു ഏപ്രിൽ 19ന് കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ
വാക്സിൻ നയം.
ക്തികള�ോടും മൽസരിച്ചു വാങ്ങി
യെടുക്കേണ്ട ഒന്നായി മാറ്റിക്കൊ
ണ്ടാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ പുതിയ
നയം ആവിഷ്കരിച്ചത്. രണ്ട്
വാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കളും
ആകെ ഉത്പാദനത്തിന്റെ അമ്പ

ഓക്സിജൻ നിറയ്ക്കാൻ കാലി സിലണ്ടറുമായി ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷനുമുമ്പിൽ
കാത്തുനിൽക്കുന്നവരുടെ നീണ്ട ക്യൂ. മെയ് 8, ഡൽഹി

ക്സിൻ എത്തിച്ച് എല്ലാവർക്കും
ലഭ്യമാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
ഈ ആധുനികകാലത്ത് എത്രയ�ോ
ആയാസരഹിതമായ കാര്യമാണ്.
അതിനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു
നടപടിയും ഇതുവരെ സർക്കാരു
കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി
ട്ടില്ല.

ദുരന്തത്തെ വിൽപ്പന
വസ്തുവാക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ
പുതിയ വാക്സിൻ നയം

തുല്യത ഉറപ്പാക്കി വാക്സിൻ
എല്ലാവർക്കും നൽകുക എന്ന
ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്രസർക്കാർ
കൈയ�ൊഴിയുന്നതാണ് ഏപ്രിൽ
19നു രാജ്യം കണ്ടത്. എല്ലാ പ�ൊ
തുസഹായവും ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി
ക്കൊണ്ട് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
ഇന്ത്യ, ഭാരത് ബയ�ോടെക് എന്നീ
സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉത്പാ
ദിപ്പിക്കുന്ന വാക്സിനുകൾ ആണ്
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം
ചെയ്യുന്നത്. ഡ�ോസിനു 150 രൂപ
നിരക്കിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ വാങ്ങി

പടിയും മ�ോദി സർക്കാർ കൈ
ക്കൊള്ളാത്തതും ഇത�ോട�ൊപ്പം
ചേർത്തു വായിക്കണം. മതിയായ
വാക്സിൻ ഉറപ്പാക്കാതെ, നാലു
ദിവസം വാക്സിനേഷൻ ഉത്സ
വം നടത്തുന്നതുപ�ോലെയുള്ള പ്ര
ഹസനം മാത്രമാണ് മ�ോദിയുടെ
സർക്കാർ നടത്തിയത്. തുടക്ക
ത്തിൽത്തന്നെ, ക�ോവിഡിനെ

തു ശതമാനം കേന്ദ്രത്തിനു നൽകും.
ശേഷിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ,
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ, സ്ഥാ
പനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ കമ്പനി
കൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് വി
പണിയിൽ നിന്നും വാങ്ങണം.
മേയ് ഒന്നു മുതൽ വാക്സിനെടു
ക്കേണ്ട 45 വയസ്സിൽ താഴെയു
ള്ളവർക്ക് സൗജന്യമായി വാ
ക്സിൻ ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ്
കേന്ദ്രസർക്കാർ നയത്തിൽ വ്യ
ക്തമാക്കുന്നത്. അതായത്, ഇന്ത്യ
യുടെ ജനസംഖ്യയുടെ 70% വരു
ന്ന ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ജീവിച്ചി
രിക്കാനുള്ള
അവകാശത്തെ
ചൂഷണം ചെയ്ത് ക�ൊള്ളലാഭമുണ്ടാ
ക്കാൻ, ഈ രണ്ട് വാക്സിൻ കു
ത്തകകൾക്കും
വിശാലമായ
വിപണി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മ�ോദി
സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പല
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആഴ്ച
കളായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാ
ക്സിൻ ക്ഷാമവും, നിരന്തരമായി
ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് പരിഹരി
ക്കാൻ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു നട

നേരിടാനുള്ള വാക്സിൻ സ്വകാ
ര്യ ആശുപത്രികളിൽ 250 രൂപ
വില നിശ്ചയിച്ച് വിതരണം ചെ
യ്യാൻ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരു
ന്നു. ല�ോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തും
ക�ോവിഡ് വാക്സിൻ ഇങ്ങനെ
വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായ
മില്ല. വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദകരായ
കുത്തകകളുടെ ഇഛയ്ക്ക് എല്ലാം
വിട്ടുക�ൊടുത്തുക�ൊണ്ടുള്ള ഏപ്രിൽ
19ന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ, പൗ
രന്മാർക്ക് സാർവത്രികമായി പ്ര
തിര�ോധ കുത്തിവെയ്പ്പ് ഉറപ്പാ
ക്കി, ക�ോവിഡിൽ നിന്ന് സമൂഹ
ത്തെ കരകയറ്റാനുള്ള സാമൂഹിക
ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്നും
മ�ോദി സർക്കാർ പിൻമാറുകയാ
ണ് ചെയ്തത്. ഇത് മാപ്പർഹിക്കാ
ത്ത അപരാധമാണ്. ഈ നയ
ത്തെ സംബന്ധിച്ച് ച�ോദ്യങ്ങൾ
ഉന്നയിച്ച സുപ്രീംക�ോടതിയ�ോട്,
നയപരമായ കാര്യത്തിൽ ക�ോടതി
ഇടപെടേണ്ട എന്ന നിഷേധാത്മക
മറുപടിയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ
നൽകിയത്. ഈ രീതിയിൽ ലാഭം
ഉറപ്പാക്കി കച്ചവടം ചെയ്യാൻ കമ്പ
നികളെഅനുവദിച്ചാലേവാക്സിൻ
ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനാകൂ എന്നായി
രുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ
നിലപാട്.
ആര�ോഗ്യമേഖല അടിമുടി സ്വ
കാര്യവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ള യുഎസ്എ
യിൽപ�ോലും പ്രായപൂർത്തിയാ
യവർക്കെല്ലാം സൗജന്യമായി
അതിവേഗത്തിൽ വാക്സിൻ
നൽകുന്നു. അതാകട്ടെ, നമ്മുടെ
രാജ്യത്ത് അനുമതി നൽകിയ
ക�ോവിഷീൽഡിനേയും, ക�ോവാ
ക്സിനേയും അപേക്ഷിച്ച് വിലയും
ഫലപ്രാപ്തിയും കൂടുതലുള്ള ഫൈ
സറിന്റെയും മ�ൊഡേണയുടേയും
വാക്സിനുകളാണ് അവിടെ സൗ
ജന്യമായി പൗരനു ലഭ്യമാക്കുന്ന
ത്. ജനസംഖ്യയുടെ 46 ശതമാ

നത്തിലധികം ജനങ്ങൾക്ക് ഇതി
നകം യുഎസിൽ വാക്സിൻ
എത്തിച്ചുവെന്നാണ് കണക്ക്. യു
കെയിൽ ഇത് 52 ശതമാനമാണ്.
എല്ലാ വികസിത രാജ്യങ്ങളും ഈ
മാതൃക തന്നെയാണ് പിന്തുടരുന്ന
ത്. വികസിതരാജ്യങ്ങൾ മാത്രമ
ല്ല, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം
നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ അയൽരാജ്യ
മായ ഭൂട്ടാനിൽപ�ോലും 62 ശത
മാനത്തിലധികം ജനങ്ങൾക്ക്
വാക്സിൻ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ജന
ങ്ങള�ോട് എന്തെങ്കിലും പ്രതിബ
ദ്ധതയുള്ള ല�ോകത്തെ എല്ലാ സർ
ക്കാരുകളും, ആവശ്യത്തിനു വാ
ക്സിൻ സംഭരിച്ച്, പരമാവധി
വേഗത്തിൽ പരമാവധി ജനങ്ങൾ
ക്ക് നൽകി, മഹാമാരിയിൽ നിന്നു
രക്ഷനേടാനാണ്ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലാക
ട്ടെ, ക�ോവിഡ് അതിവേഗം പടർ
ന്നു പിടിച്ച്, ശ്വാസം കിട്ടാതെ
ജനം പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന ഈ കാ
ലത്തും, പരമാവധി ക�ൊള്ളലാഭം
നേടി വാക്സിൻ കച്ചവടം നട
ത്തുന്നതിന്് സ്വകാര്യ കമ്പനിക
ളെഅനുവദിക്കുന്നചൂതാട്ടത്തിനാണ്
സർക്കാർ തുനിയുന്നത്.
ഓക്സ്ഫ�ോർഡ് സർവ്വകലാ
ശാല ഗവേഷണം നടത്തി വിക
സിപ്പിച്ച്, ആസ്ട്രസെനെക എന്ന
കമ്പനിയിലൂടെ ഉത്പാദനചുമതല
നൽകിയ ക�ോവിഷീൽഡ് വാ
ക്സിൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്പാദിപ്പി
ക്കാനുള്ള കരാറാണ് സിറം ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സ്വ
കാര്യസ്ഥാപനത്തിനുള്ളത്. വാ
ക്സിൻ, പേറ്റന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത
തിനാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള
അവകാശം സൗജന്യമായി നൽകി
എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചി
പ്പിക്കുന്നത്. 1966-ൽ 12000 രൂ
പയുടെ മൂലധനത്തിൽ സൈറസ്
പൂനവാല സ്ഥാപിച്ച സെറം ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ, വാക്സിൻ ഉത്പാദ
നത്തിനായി 6000 ക�ോടിയുടെ
മുതൽമുടക്ക് നടത്തേണ്ടി വന്നു
എന്നാണ്സ്ഥാപനത്തിന്റെസിഇഒ
അദാർ പൂനാവാല പറഞ്ഞത്.
ഇതിൽ 2000 ക�ോടിയാണ് സെറം
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മുതൽ
മുടക്ക്. ബാക്കി, ബിൽ ആൻഡ്
മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ
പ�ോലെയുള്ളവർ നൽകിയ സഹാ
യവും സർക്കാരിന്റെ നികുതിയി
ളവുകളുടെ സഹായവും ഉണ്ട്.
1996ൽ ഡ�ോ.കൃഷ്ണ എല്ല സ്ഥാപി
ച്ച ഭാരത് ബയ�ോടെക്കാണ് രണ്ടാ
മത്തെ വാക്സിനായ ക�ോവാ
ക്സിന്റെനിർമ്മാതാക്കൾ.ഇന്ത്യൻ
കൗൺസിൽ ഫ�ോർ മെഡിക്കൽ
റിസർച്ച് ആണ് വാക്സിൻ വി
കസിപ്പിച്ചത്. പൂർണ്ണമായും സ്വ
ദേശി എന്ന ലേബലിൽ എത്തിയ
ക�ോവാക്സിൻ തുടക്കം ത�ൊട്ടേ
വിവാദങ്ങളിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു.
2020 ആഗസ്റ്റ് 15ന് പുറത്തിറക്കും
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s]m-cp-Xp¶ ]e-kv-Xo\v sFIyZmÀVyw
ജറുസലേമിൽ ഇസ്രയേൽ
നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തെ
അപലപിച്ചുക�ൊണ്ട്
എസ്യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊവാഷ്
ഘ�ോഷ് മെയ് 13ന് പുറപ്പെടു
വിച്ച പ്രസ്താവന

ചരിത്രപരമായി എല്ലാകാ

ലത്തും ജെറുസലേം പലസ്തീ
നിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. യുഎസ്,
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ ഭരണാ

tIm-hn-Uv
Zp-c-´w
(14-ാം പേജില് നിന്ന്)

ധികാരികളുടെ പിന്തുണയ�ോ
ടെ ഇസ്രായേൽ ബലാൽക്കാ
രേണ ഈ പ്രദേശത്ത് അധി
നിവേശം നടത്തുകയും തലമു
റകളായി അവിടെ അധിവസി
ച്ചുവന്ന പലസ്തീൻ ജനതയെ
ബലം പ്രയ�ോഗിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കു
കയുമാണ് ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്നത്.
അതിനെതിരെ പാലസ്തീൻ
ജനത സ്വാഭാവികമായ പ്രതി

ഷേധമുയർത്തി. അവരെ അടി
ച്ചമർത്താനായി ഇസ്രായേൽ
സയണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരി
കൾ ഭീകര താണ്ഡവം നടത്തു
കയാണ്. ഈ നരനായാട്ടിനെ
എസ്യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു.
ഈനിഷ്ഠൂരതക്കെതിരെഇന്ത്യൻ
ജനത പ്രതിഷേധ ശബ്ദമുയർ
ത്തണമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ
ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

sFIyZmÀVy I¬-h³j³
പലസ്തീന് ജനതയ്ക്കുമേല് ഇസ്രാ
യേല് നടത്തുന്ന പൈശാചികമായ
ആക്രമണങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കു
വാന് ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടും പല
സ്തീന് ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാര്ഢ്യം
അര്പ്പിച്ചുക�ൊണ്ടും ആള് ഇന്ത്യ
ആന്റി ഇംപീരിയലിസ്റ്റ് ഫ�ോറ
ത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടന്ന
ഐക്യദാര്ഢ്യ കണ്വന്ഷന് ജെ
എന്യുവിലെ സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്റ
ര്നാഷണല് സ്റ്റഡീസ് പ്രൊഫസ

ര് ഡ�ോ. എ.കെ.രാമകൃഷ്ണന് ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്തു.
ഡ�ോ.പി.ജെ.വിന്സെന്റ്(ക
ണ്ട്രോളര് ഓഫ് എക്സാമിനേഷ
ന്സ്, കണ്ണൂര് യൂണിവേഴ്സിറ്റി),
ആള് ഇന്ത്യ ആന്റി ഇംപീരിയലി
സ്റ്റ് ഫ�ോറം കേരള ചാപ്റ്റര് സെക്ര
ട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എ.ശേഖര്, വി.കെ.
സദാനന്ദന്, കെ.എസ്.ഹരികുമാര്
എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു. ഡ�ോ.ഡി.സു
രേന്ദ്രനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

kuP-\y hm-Iv-kn-t\-j³ G-hÀ¡pw D-d-¸m-¡pI

എന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചതു
തന്നെ വിവാദമായിരുന്നു. ആവ
ശ്യമായ മൂന്നാമത്തെ ട്രയൽ വി
ജയകരമായിപൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു
മുമ്പാണ് ക�ോവാക്സിൻ അടിയ
ന്തിര ഉപയ�ോഗത്തിനുള്ള അനു
മതി ലഭിച്ചത്. ഇതും ച�ോദ്യങ്ങ
ളുയർത്തിയിരുന്നു. ഭാരത് ബയ�ോ
ടെക്കിനും ബിൽ ആൻഡ് മെ
ലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ
പ�ോലെയുള്ളവയുടെ സഹായം
കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നു പറയപ്പെടു
ന്നു. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നി
ന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ വേറെ. ജന
വിരുദ്ധ വാക്സിൻ നയം പ്രഖ്യാ
പിക്കുന്നതിനു ത�ൊട്ടുമുമ്പാണ്
സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് 3000
ക�ോടിയും, ഭാരത് ബയ�ോടെക്കി
ന് 1500 ക�ോടിയും രൂപ കേന്ദ്ര
സർക്കാർ സഹായമായി നൽകി
യത്.ഇത്രയുംസഹായങ്ങൾപറ്റിയ
ഈ രണ്ട് ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്കാ
ണ്, ഉത്പാദനച്ചെലവിന്റെ പല
മടങ്ങുവരുന്ന വില ഏകപക്ഷീയ
മായി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാ
ശം, പുതിയ നയത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര
സർക്കാർ തീറെഴുതിയത്.
സർക്കാർ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു
ത�ൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ, ക�ോവി
ഷീൽഡ് ഒരു ഡ�ോസിന് കേന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക്
400 രൂപയും, സ്വകാര്യമേഖലക്ക്,
600 രൂപയുമായി സിറം ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് വില നിശ്ചയിച്ചു. പിന്നീട്
പ�ൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നും ക�ോട
തികളിൽ നിന്നും എതിർപ്പുണ്ടാ
യപ്പോൾ ഔദാര്യമായി 100 രൂപ
വില കുറച്ചു. ഒരു ഡ�ോസിന് 150
രൂപയുടെ വിലതന്നെ തങ്ങൾക്ക്
ലാഭമാണെന്നായിരുന്നു സിറം
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മേധാവി അദാർ പൂ
നാവാല, ഏപ്രിൽ 6ന് എൻഡി
ടിവിക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ
പറഞ്ഞത്. സമാനമായ നിലപാ
ടാണ് ഭാരത് ബയ�ോടെക്കിന്റേ
തും. അതായത്, ദുരിതകാലത്തെ
മുതലെടുത്തുക�ൊണ്ട് തങ്ങൾ പര
മാവധി ലാഭം ക�ൊയ്യുമെന്ന്ഒരു
ശിക്ഷാഭീതിയുമില്ലാതെ പ്രഖ്യാ
പിക്കാൻ വാക്സിൻ മുതലാളി
മാർക്ക് ധൈര്യം നൽകിയത്
മ�ോദി സർക്കാരാണ്. ഇതെല്ലാം
ചെയ്തുകൂട്ടിയതിനുശേഷം, ചാനലു
കളിലൂടെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ
വിതുമ്പൽ ഒരു നാടകമാണെന്ന്

ജനങ്ങൾക്ക് ത�ോന്നുന്നത് സ്വാ
ഭാവികമല്ലേ.
ഇന്ത്യയിൽ വാക്സിൻ വി
തരണം ചെയ്യാൻ ആദ്യം അപേ
ക്ഷ നൽകിയ ഫൈസറിന്റെ അട
ക്കമുള്ള അപേക്ഷകൾ സാങ്കേതിക
കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അനുമതി
വൈകിപ്പിച്ചു. വാക്സിൻ ഇന്ത്യ
യിൽത്തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കണ
മെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്.
ഡ�ോക്ടർ റെഡ്ഢീസ് ലാബുമായി
ചേർന്ന് കരാറുണ്ടാക്കിയ റഷ്യൻ

സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് വാരി
ക്കോരി ക�ൊടുത്ത സഹായത്തി
ന്റെ പകുതി ചിലവാക്കിയിരുന്നെ
ങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രവർ
ത്തനക്ഷമമാക്കി ഇതിലും എത്ര
യ�ോ കൂടുതൽ ഡ�ോസുകൾ കുറഞ്ഞ
ചെലവിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ
സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും
ഈസാധ്യതതുറന്നുകിടക്കുകയാണ്.
എന്നാൽ അതിനുള്ള നടപടിക
ള�ൊന്നും സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളു
ന്നില്ല. രാജ്യത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന

ക്കാരുകളും ചാരിറ്റി സംഘടനക
ളും ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി. അതു
പ�ോലെ തന്നെ, ക�ോവാക്സിനാ
കട്ടെ ഐസിഎംആർ എന്ന പ�ൊ
തുസ്ഥാപനം വികസിപ്പിച്ചതും.
അങ്ങനെ പ�ൊതുമേഖലയിൽ വി
കസിപ്പിച്ച വാക്സിനുകൾക്ക്,
വില നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാ
ശം സർക്കാരിനാണെന്ന് അസ
ന്നിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴി
യാത്തത് കുത്തക മുതലാളിമാര�ോ
ടുള്ള നാണംകെട്ട ദാസ്യത്തിന്റെ
പ്രതിഫലനമാണ്.

സാർവത്രികവും സൗജന്യവു
മായ വാക്സിൻ വിതരണം
അടിയന്തര ആവശ്യം

ക�ോവിഡ് ബാധിതരായി മരിച്ചവരെ കൂട്ടത്തോടെ
സംസ്കരിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ ഒരു ശ്മശാനം

വാക്സിനായ സ്പുട്നിക്കിന് മേയ്
മുതൽ സ്വകാര്യമേഖലയിൽ വിൽ
ക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ല�ോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടാവുന്ന
പരമാവധി വാക്സിൻ ഡ�ോസു
കൾ സംഭരിക്കാനും, അതിനുള്ള
വിതരണസംവിധാനമ�ൊരുക്കാ
നും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എന്തുക�ൊണ്ട്
സർക്കാർ അത്തരമ�ൊരു മുന്നൊ
രുക്കം ഇവിടെ നടത്തിയില്ല. അനു
മതി നൽകിയതാകട്ടെ ട്രയൽ
പ�ോലും പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു
വാക്സിനും. ഇതെല്ലാം യാദൃശ്ചി
കമായി ഉണ്ടായ പിടിപ്പുകേടുകൾ
മാത്രമാണ�ോ? രാജ്യത്തു തന്നെ
നിർമ്മിച്ച വാക്സിൻ ക�ൊണ്ടു
മാത്രം ക�ോവിഡിന്റെ അടിയന്ത
രസാഹചര്യത്തെ നേരിടാനാകി
ല്ല എന്നത് പകൽപ�ോലെ വ്യക്ത
മായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, 100 ക�ോ
ടിയ�ോളം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക്
വേണ്ട 200 ക�ോടിയ�ോളം ഡ�ോസ്
വാക്സിനുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള
ശേഷി ഈ രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്കുമില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും എന്തു
ക�ൊണ്ട് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടി
പങ്കാളികളാക്കിയില്ല?
കേന്ദ്രസർക്കാരിനു കീഴിൽ
പ�ൊതുമേഖലയിൽ നാലു വാ
ക്സിൻ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ
2012 മുതൽ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്.

മറ്റ് അനവധി സ്വകാര്യ വാക്സിൻ
ഉത്പാദകരുടെ ശേഷി കൂടി വി
നിയ�ോഗിക്കാമായിരുന്നു. അതും
ഉണ്ടായില്ല. ഇങ്ങനെ രണ്ടു സ്ഥാ
പനങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു മു
ന്നോട്ടു പ�ോയാൽ, നമ്മുടെ രാജ്യ
ത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യകത
ക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പാദനം തിക
യുകയില്ലെന്നും,കുത്തകകളായിട്ടുള്ള
അവരുടെ രാജ്യം അകപ്പെടുമെന്നും
തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി നമ്മുടെ
ഭരണകർത്താക്കൾക്കില്ലായിരുന്നു
എന്ന് കരുതുന്നില്ല. അവർക്കുവേ
ണ്ടി വിടുപണി ചെയ്തതിലൂടെ, ക�ൊ
ള്ളലാഭത്തിന് ആർത്തിപൂണ്ട രണ്ട്
ക�ോർപ്പറേറ്റ് വാക്സിൻ കുത്തക
കളുടെ ദയാദാക്ഷിണ്യത്തിനു മു
ന്നിലേക്ക് േരാജ്യത്തെ വലിച്ചെ
റിഞ്ഞു ക�ൊടുക്കുകയാണ് മ�ോദി
ഭരണകൂടം ചെയ്തത്.
ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർ
ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വാക്സിൻ വി
കസിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും പണവും
അധ്വാനവും വേണ്ടിവരുന്നത്
അതിന്റെ ഗവേഷണത്തിനാണ്.
എന്നാൽ ഇവിടെ ക�ോവീഷീൽ
ഡ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത്
ഓക്സ്ഫ�ോർഡ് സർവ്വകലാശാ
ലയാണ്. അതിനെ ഏറ്റവുമധികം
ഫണ്ട് ചെയ്തത് ബ്രീട്ടീഷ് സർക്കാ
രും. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സർ

ക�ോവിഡ് പ�ോലെയുള്ള പകർ
ച്ചവ്യാധിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ,
പ്രതിര�ോധ കുത്തിവെയ്പ്പിലൂടെ
ഒരു അസുഖത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടണ
മെങ്കിൽ, അതിവേഗം സമൂഹത്തി
ന്റെ 70% ജനങ്ങൾക്കെങ്കിലും വാ
ക്സിൻ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങ
നെ ആർജ്ജിക്കുന്ന സാമൂഹ്യപ്ര
തിര�ോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ ര�ോഗ
ത്തെ മറികടക്കാനും പുതിയ ജനി
തകവ്യതിയാനങ്ങളെ തടയാനും
സാധിക്കൂ. സാമ്പത്തിക പിന്നാ
ക്കാവസ്ഥയും ദാരിദ്ര്യവും നിമിത്തം
രാജ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മേഖല
വാക്സിൻസ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ
മഹാവ്യാധിയുടെ ബാധ വീണ്ടും
ഉണ്ടാകാനുള്ള വലിയ സാധ്യത
നിലനിൽക്കുന്നു. ഏവരും വാ
ക്സിൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ്
എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാകുന്നത്
എന്ന ര�ോഗപ്രതിര�ോധത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനതത്വമായിരിക്കണം
വാക്സിൻ നയത്തിന്റെ ആധാരം.
പണമില്ലാവർ കുത്തിവയ്പ് നടത്തി
യില്ലെങ്കിൽ ര�ോഗം അവർക്ക് മാ
ത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വരും. ചാ
ണകവും ശരീരത്ത് വാരിത്തേച്ച്,
ഗ�ോമൂത്രവുംകുടിച്ച്നടക്കുന്നഅജ്ഞ
രുടെ ഉപദേശമാണ് സർക്കാരിനെ
നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ
കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാദുരന്തങ്ങ
ളാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന
ത് വിദഗ്ദ്ധരായ ആര�ോഗ്യപ്രവർ
ത്തകരാണ്. അതുക�ൊണ്ട് അതി
വേഗമുള്ള സാർവത്രിക പ്രതിര�ോധ
കുത്തിവെയ്പ്പാണ് അടിയന്തര
ആവശ്യം.
ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട
സുപ്രീം ക�ോടതി തന്നെ ചില ച�ോ

ദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി.
ഏത�ൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്
എത്ര വീതം വാക്സിൻ ഡ�ോസു
കൾ നൽകണമെന്നത് കമ്പനിക
ളാണ�ോ തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന്
സുപ്രീംക�ോടതി ച�ോദിച്ചു. വാക്സി
നു വില നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവ
കാശവും അതിന്റെ വിതരണവും
സ്വകാര്യ ഉത്പാദകകർക്കു വിട്ടു
നൽകരുതെന്നും, അത് കേന്ദ്രസർ
ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെ
ന്നും, ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി.വൈ.
ചന്ദ്രചൂഡ്, എൽ.എൻ.റാവു, എസ്.
ആർ.ഭട്ട് എന്നിവരടങ്ങിയ ബഞ്ച്
ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വാക്സിൻ നിർമ്മാ
ണത്തിനായി 4500 ക�ോടി നൽ
കിയ സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ
ഉടമസ്ഥാവകാശമുണ്ടെന്നും, മുതൽ
മുടക്കിയതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഉത്പ
ന്നം രാജ്യത്തിന്റെ സ്വന്തമാകുമെ
ന്നും ക�ോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതു
പ�ോലെ തന്നെ, കേന്ദ്രസർക്കാരി
ന് 150 രൂപക്കു നൽകിയ വാക്സി
ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ 400 രൂപ നൽ
കണമെന്നു പറയുന്നതിന്റെ യുക്തി
യും ബഞ്ച് ആരാഞ്ഞു. മ�ൊത്തം
വിലയിൽ ഇത് 30,000-40,000
ക�ോടി രൂപയുടെ അധികബാധ്യ
തയാണ് ജനങ്ങള്ക്കുണ്ടാക്കുക.
എന്തിന് രാജ്യം ഈ നഷ്ടം സഹി
ക്കണമെന്ന് ക�ോടതി ച�ോദിച്ചു.
ഇതേ വാക്സിനുകൾക്ക് തന്നെ
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിലും കുറഞ്ഞ
വിലയേ ഉള്ളൂ എന്നും ക�ോടതി
നിരീക്ഷിച്ചു. എന്തുക�ൊണ്ട് ഉത്പാ
ദിപ്പിക്കുന്ന വാക്സിൻ മ�ൊത്തമാ
യി കേന്ദ്രത്തിന് സംഭരിച്ച്, സം
സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിതരണത്തിനു
നൽകിക്കൂടാ എന്നതും ക�ോടതി
യുടെ ച�ോദ്യമായിരുന്നു. സമാന
മായ ച�ോദ്യങ്ങൾ, വാക്സിൻ വി
തരണവുമായിബന്ധപ്പെട്ടും,ഓക്സി
ജൻ-മരുന്ന് വിതരണവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടും, ക�ോവിഡ് രണ്ടാം
തരംഗത്തെക്കുറിച്ച്മുന്നറിയിപ്പുകൾ
കിട്ടിയിട്ടും വേണ്ട നടപടികൾ
സ്വീകരിക്കാത്തതിലും, രാജ്യത്തെ
വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിൽ
നിന്നും മ�ോദി സർക്കാർ നേരിട്ടു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ ച�ോ
ദ്യങ്ങൾ തന്നെ രാജ്യത്തെ സാധാ
രണ പൗരന്മാരും വിദഗ്ദ്ധരും ച�ോ
ദിക്കുന്നത്. ഈ ദുരന്തകാലത്തും
രാജ്യത്തിന�ൊരു ബാധ്യത മാത്ര
മായി തീരുകയാണ് മ�ോദിയുടെ
സർക്കാർ.

16

REGISTERED. R.N. 24773/1992
P.R.No. KL/TV(N)/452/2018-20

UNITY

Malayalam
Monthly

2021 June
Vol.48 No.2 Price: Rs. 5.00

Zzo-]v \n-hm-kn-I-fp-sS kzX-{´ Po-hn-s¯bpw Zzo-]n-s\bpw
X-IÀ-¡p-¶ e-£-Zzo-]v A-Uv-an-\n-kv-t{Sä-sd Xn-cn-sI hn-fn¡pI

XoctZi P\X t\cnSp¶ sImSnb
ZpcnX¯n\dpXn hcp¯pI

ejZzo]v \nhmknIfpsS
{]t£m`s¯ ]n´pWbv¡pI

സർക്കാരിന്റെ പ�ൊള്ളയായ
പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മതിയാക്കി തീ
രദേശ ജനത നേരിടുന്ന ദുരിത
ത്തിന് അറുതി വരുത്തുവാൻ തയ്യാ
റാകണമെന്ന് എസ്യുസിഐ(ക
മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി
സഖാവ് വി.വേണുഗ�ോപാൽ ആവ
ശ്യപ്പെട്ടു.
ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ
രണ്ടാം തരംഗവും ല�ോക് ഡൗണും
മൂലം ദുരിതത്തിലായിരുന്ന തീര
ദേശ ജനതയുടെ ജീവിതം ടൗട്ടേ
ചുഴലിക്കാറ്റും പേമാരിയും അതി
രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണവും മൂലം
തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നൂറു
കണക്കിനു വീടുകളും മത്സ്യബ
ന്ധന യാനങ്ങളും കടലാക്രമണ
ത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. മത്സ്യബന്ധനം
പൂർണമായും നിലച്ച സാഹചര്യ
മാണുള്ളത്. മൽസ്യത്തൊഴിലാ
ളികളുടെ ജീവിതത്തെ തെല്ലും
പരിഗണിക്കാതെ, മൂലധന താൽ
പര്യാർത്ഥം നടത്തുന്ന വികസന
പദ്ധതികളാണ് ഈ ദുരിതങ്ങളു
ടെ പ്രധാന കാരണം. വിഴിഞ്ഞം
അടക്കമുള്ള ഹാർബറുകളുടെ അശാ

എസ്യുസിഐ(കമ്യൂണിസ്റ്റ്)
കേരള സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റി മെയ്
24ന് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവന

പ്രഫുൽ പട്ടേൽ എന്ന മ�ോദി
വിശ്വസ്തൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി
ചുമതലയേറ്റ നാൾ മുതൽ നടപ്പി
ലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനവി
രുദ്ധ നയങ്ങളാൽ പ�ൊറുതി മുട്ടിയ
ലക്ഷദ്വീപ് ജനതയുടെ ന്യായമായ
സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ എസ്യു
സിഐ(കമ്യൂണിസ്റ്റ്) കേരള സം
സ്ഥാനക്കമ്മിറ്റി ഏവര�ോടും അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു. ക�ോവിഡ് പ്രൊട്ടോ
ക്കോളിൽ ഇളവുകൾ നൽകി ദ്വീ
പിലെ ക�ോവിഡ് കേസുകൾ പൂ
ജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നുള്ള അയ്യാ
യിരത്തിലെത്താൻ ഇടയാക്കിയാ
ണ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ തന്റെ ഭരണം
ആരംഭിച്ചത്.
സിഎഎ-എന്ആര്സി വിരു
ദ്ധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ
അറസ്റ്റ് ചെയ്തും ഒരു തരത്തിലുള്ള
കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നടക്കാത്ത, ഒഴി
ഞ്ഞ ജയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക
പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപിൽ ലക്ഷ
ദ്വീപ് പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ആന്റി
സ�ോഷ്യൽ ആക്റ്റ് അഥവാ ഗുണ്ടാ
നിയമം നടപ്പിലാക്കിയും ജനാധി
പത്യ ധ്വംസനത്തിന് നേതൃത്വം
നൽകി. മത്സ്യബന്ധന ത�ൊഴി
ലാളികളായ ദ്വീപ് വാസികൾ
തീരങ്ങളിൽ വലയും മറ്റ് ഉപകര

ണങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാനായി കെ
ട്ടിയുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഷെഡ്ഡുകൾ
യാത�ൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ
പ�ൊളിച്ചു മാറ്റി. മാത്രമല്ല ദ്വീപി
ലെ വിവിധ സർക്കാർ ഓഫിസു
കളിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന തദ്ദേശീ
യരായ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാ
രെ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പിരിച്ചു
വിടുകയും ചെയ്തു. 38 അംഗനവാ
ടികൾ അടച്ചുപൂട്ടി.
ദ്വീപിൽ മദ്യത്തിനുണ്ടായിരു
ന്ന നിയന്ത്രണം നീക്കി. തുടർന്ന്
മാംസാഹാരത്തിന് നിയന്ത്രണം
ഏർപ്പെടുത്തി. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാ
പനങ്ങളിലെ മെനുവിൽ നിന്ന്
മാംസാഹാരം പൂർണമായും എടു
ത്ത് മാറ്റപ്പെട്ടു. പശു മാംസം നി
ര�ോധിക്കാനും തടവ് ശിക്ഷ ലഭി
ക്കാവുന്നക്രിമിനൽകുറ്റമാക്കാനുള്ള
നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഏത് തരം
മൃഗങ്ങളുടേയും കശാപ്പിന് അധി
കൃതരുടെ അനുവാദം വേണമെന്ന
നിർദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. കാല
ങ്ങളായി ദ്വീപ്നിവാസികളുടെ ജീ
വിതവൃത്തിയായിരുന്ന മൃഗപരി
പാലനവും മാംസ കച്ചവടവും ഇല്ലാ
താക്കുന്ന
നടപടിയാണിത്.
പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ
കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ളവരെ വിലക്കു
ന്ന നിയമഭേദഗതിയായിരുന്നു
പ്രഫുൽ പട്ടേലിന്റെ അടുത്ത പരി

ഷ്കരണം. ഇതിന�ൊപ്പം ദ്വീപിനെ
ആകെ തകർക്കാനിടയാക്കുന്ന
വൻകിട ടൂറിസം പദ്ധതികൾ നട
പ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും അഡ്മി
നിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിവരുന്നു. ദ്വീ
പിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക
വും രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവു
മായ നിലനിൽപ്പിനെ ച�ോദ്യം
ചെയ്യുന്ന നടപടികളാണ് ഇവ
ഓര�ോന്നും. ദ്വീപ് നിവാസികളെ
മൂലധന ശക്തികളുടെ അടിമകളാ
ക്കുന്ന സമീപമനമാണിത്. ഈ
നടപടികളെ ചെറുക്കുന്നവരെ നേ
രിടാനാണ് ഗുണ്ടാനിയമം നടപ്പി
ലാക്കുന്നത്.
സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെമേൽ അധി
നിവേശ ശക്തിയെപ്പോലെ പെരു
മാറുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ
സ്വഭാവമാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ നട
പടികളിൽ
പ്രകടമാവുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ
സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും സാം
സ്കാരികവുമായ നിലനിൽപ്പിന്
വേണ്ടി പ�ോരടിക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപി
ലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിലക�ൊ
ള്ളണമെന്ന് ഏവര�ോടും അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൈ
ക�ൊണ്ട എല്ലാ ജനവിരുദ്ധ നടപ
ടികളും പിൻവലിക്കണമെന്നും
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ തിരികെ വിളി
ക്കണമെന്നും എസ് യുസിഐ(ക
മ്യൂണിസ്റ്റ്) ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

`cWLS\mhncp²amb \S]SnIfneqsS {]^pÂ
]t«Â e£Zzo]nse ssPhnIþkmwkv-ImcnI
A´co£w XIÀ¡p¶p: AUz.kRvPbv slKv-tU
ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ജൈവിക
-സാംസ്കാരിക ഘടനയെ നി
രാകരിച്ചുക�ൊണ്ടുളള അഡ്മിനി
സ്ട്രേറ്റര് പ്രഫുല് കെ പട്ടേലി
ന്റെ നടപടികള് ഇന്ത്യന് ഭര
ണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന്
സുപ്രീം ക�ോടതി അഭിഭാഷക
ന് സഞ്ജയ് ഹെഗ്ഡേ. ലക്ഷ
ദ്വീപ് ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാര്ഢ്യം
പ്രഖ്യാപിച്ചു ക�ൊണ്ടും ജനവി
രുദ്ധ നയങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്ന
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര് പ്രഫുല് കെ
പട്ടേലിനെ തിരികെ വിളിക്ക
ണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊ
ണ്ട്ജനകീയപ്രതിര�ോധസമിതി
സംഘടിപ്പിച്ച ഓണ്ലൈന്
കണ്വന്ഷന് ഉദ്ഘാടനം ചെ
യ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജന
ങ്ങളെ വിശ്വാസിത്തിലെടുക്കാ
ത്ത, ഒരുനാടിന്റെ ജൈവികത
യെ തകര്ക്കുന്ന ഗുജറാത്ത്
മ�ോഡല് വികസനമാണ് അഡ്മി

നിസ്ട്രേറ്റര് ലക്ഷദ്വീപ് ജനത
യുടെ മേല് അടിച്ചേല്പ്പിക്കു
ന്നത്. രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാര്ട്ടി
യുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും
വിശ്വസ്തനാണെന്നതു ക�ൊണ്ട്
ഇത്തരം ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങള്
നടപ്പിലാക്കുവാന് ആര്ക്കും
ആധുനിക ഇന്ത്യയില് അവ
കാശമില്ല. വളരെ മാതൃക പര
മായ സാംസ്കാരികവും ജനാ
ധിപത്യപരവുമായ അന്തരീക്ഷ
മുളള നാടായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപ്.
വികസനമെന്ന പേരില്
ഈ അന്തരീക്ഷം തകര്ക്കുവാ
നുളള നീക്കത്തിനെതിരെ അവി
ടുത്തെ ജനങ്ങള് നടത്തുന്ന
പ�ോരാട്ടത്തിന് പിന്തുണ നല്ക
ണമെന്നും താന് ലക്ഷദ്വീപ്
ജനതയ്ക്കൊപ്പമാണെന്നും
ആവശ്യമെങ്കില് നിയമപരമായ
എല്ലാ സഹായവും അവര്ക്ക്
നല്കുമെന്നുംസഞ്ജയ്ഹെഗ്ഡേ

പറഞ്ഞു. കശ്മീര് ലക്ഷദീപില്
ആവര്ത്തിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര
ഭരണാധികാരികള് കരുക്കള്
നീക്കുന്നതെന്ന് കണ്വെന്ഷ
നില് പങ്കെടുത്ത സിപിഎം
നേതാവ് എളമരം കരീം എംപി
പറഞ്ഞു.പാര്ലമെന്റ് അംഗങ്ങ
ള്ക്ക് പ�ോലും ലക്ഷദീപില്
പ�ോകാന് അനുമതി നിഷേധി
ച്ച് മ�ോദി രാജ്യത്ത് നടത്തുന്ന
കിരാത ഭരണം ജനങ്ങള് ഒറ്റ
ക്കെട്ടായി
ചെറുക്കുമെന്ന്
ബിന�ോയ് വിശ്വം എംപി പറ
ഞ്ഞു.ജനകീയ പ്രതിര�ോധ
സമിതി സംസ്ഥാന വൈസ്
പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ.മാത്യു വേ
ളങ്ങാടന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
എന് കെ പ്രേമചന്ദ്രന് എംപി,
ജയ്സണ് ജ�ോസഫ്,ജനകീയ
പ്രതിര�ോധ സമിതി സംസ്ഥാന
സെക്രട്ടറി എം ഷാജര്ഖാന്
പ്രസംഗിച്ചു.

സ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണങ്ങളും തീര
ശ�ോഷണം തടയുന്നതിനുള്ള ശാ
സ്ത്രീയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാ
ത്തതും സ്ഥിതി ഗുരുതരമാക്കുന്നു.
പട്ടിണിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന
മത്സ്യബന്ധന - സംസ്ക്കരണ ത�ൊ
ഴിലാളികളടക്കമുള്ള മുഴുവൻ കുടും
ബങ്ങൾക്കും അടിയന്തിര ധനസ
ഹായമായി 10000 (പതിനായി
രം) രൂപ വീതം നൽകണം. തീരം
സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്ശാസ്ത്രീയമായ
മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കണം.
കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായ സ്ഥല
ങ്ങളിൽ ടെട്രാപ�ോഡുകൾ ഉപ
യ�ോഗിച്ച് പുലിമുട്ടോടു കൂടിയ കടൽ
ഭിത്തികെട്ടണം. വിഴിഞ്ഞം അട
ക്കമുള്ള എല്ലാ ഹാർബറുകളുടെയും
നിർമ്മാണം നിർത്തി വെച്ച് ശാ
സ്ത്രീയപഠനം നടത്തുവാൻ സർ
ക്കാർ തയ്യാറാവണം.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ തീരത്ത്
കരിമണൽ ഖനനം നടത്തി കട
ത്തിക്കൊണ്ട് പ�ോകുന്നതിൽ
നിന്നും സർക്കാർ പിന്തിരിയണ
മെന്നും സഖാവ് വേണുഗ�ോപാൽ
ആവശ്യപ്പെട്ടു.

F-kvbp-kn-sF(I-½yq-Wn-Ìv) 73þmwØm-]-\-hmÀ-jn-Iw B-N-cn-¨p
ഏപ്രിൽ 24 എസ് യുസിഐ

(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) 73-ാം സ്ഥാപന
വാർഷികം യൂണിറ്റി മാസിക ഫേ
സ്ബുക്ക് പേജിൽ നടന്ന സം
സ്ഥാനതല പരിപാടിയ�ോടെ
സഗൗരവം ആചരിക്കപ്പെട്ടു. എസ്
യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) കേന്ദ്ര
കമ്മിറ്റിയംഗവും സംസ്ഥാനസെ
ക്രട്ടറിയുമായ സഖാവ് വി.വേണു
ഗ�ോപാൽ മുഖ്യപ്രസംഗം നടത്തി.
മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ബീഭത്സത
യും മുതലാളിത്തത്തെ സേവിക്കുക
എന്ന ഏകലക്ഷ്യവുമായി അധി
കാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റു
കളുടെ ജനവിരുദ്ധതയും മറനീക്കി
പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഇന്ന് മനുഷ്യോചിതമാംവിധം
അന്തസ്സാർന്ന ജീവിതം കരഗത
മാക്കുവാൻ മുതലാളിത്തത്തെ
അധികാരഭ്രഷ്ടമാക്കുകയല്ലാതെ
മറ്റ് പ�ോംവഴികളില്ല എന്ന് സഖാവ്
വി.വേണുഗ�ോപാൽ അഭിപ്രായ

പ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയ
റ്റ്അംഗങ്ങൾസഖാക്കൾജയ്സൺ
ജ�ോസഫ്, ആർ.കുമാർ, ടി.കെ.
സുധീർകുമാർ എന്നിവർ പ്രസം
ഗിച്ചു. സംസ്ഥാനമെമ്പാടും പാർട്ടി
ഓഫീസുകളിൽ പതാക ഉയർത്തു
കയും ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ
മഹാനായ ആചാര്യനും ഈ യുഗം
ദർശിച്ച സമുന്നത മാർക്സിസ്റ്റ്
ദാർശനികനും എസ ്യുസിഐ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാ
പകനുമായ സഖാവ് ശിബ്ദാസ്
ഘ�ോഷിന്റെ ബാഡ്ജ് ധരിക്കുക
യും ചെയ് തുക�ൊണ്ട് സഖാക്കളു
ടെ ഭവനങ്ങളും പാർട്ടിഓഫീസു
കളും കേന്ദ്രമാക്കി വ്യാപകമായ
ആചരണപരിപാടികൾ സംഘ
ടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.(സ്ഥലപരിമിതിമൂ
ലം സഖാവ് വി.വേണുഗ�ോപാലി
ന്റെ പ്രസംഗം ഈ ലക്കത്തിൽ
ക�ൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ
ഖേദിക്കുന്നു)

ഐതിഹാസികമായ കര്ഷകസമരം ആറ് മാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയ
മെയ് 26ന് ജനവിരുദ്ധ കാര്ഷികനിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കണമെന്ന്
ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് ദേശവ്യാപകമായി നടന്ന കരിദിനാചരണത്തി
ന്റെ ഭാഗമായി ക�ോട്ടയത്തുനടന്ന പരിപാടി
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