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നിയമസഭാ തെരതഞെടുപ്പ് ഫലം:
ഇടതുമനഃസാക്ിയയാടപ് 

ഒരു അഭ്യർത്ഥന

15-ാമെപ് നിയമസഭാ തെരതഞെടുപ്ിൽ 99 സീറ്പ് യനടിയ ഇടതുപ
ക് ജനാധിപെ്യമുന്നണി തമയപ് 20നപ് സെ്യപ്രെിജ്ഞതെയ്പ് വീണ്ം 
അധികാരത്ിയലറിയിരിക്കുന്നു. ഓയരാ അഞ്പ് വർഷം കഴിയുയ്ാ
ഴം ഭരണത്ിലിരിക്കുന്നവതര പ്രെിപക്ത്ിരുത്തുക എന്ന യകര
ളത്ിതറെ ദീർഘകാല പാര്ര്യം മാറ്ിത്ാണ്ാണപ് എൽഡിഎ
ഫപ് ഭരണത്തുടർച്ച സൃഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നെപ്. പണിതയടുത്പ് സ്ത്പ് 
സൃഷ്ിക്കുന്ന ജനയകാടികതള എല്ാത്രത്ിലുമുള്ള ബന്ധനങ്ങ
ളിൽനിന്നും യമാെിപ്ിക്കുന്ന പ്രക്ിയയിൽ ഓയരാ രാഷ്ടീയ സംഭ
വവികാസവം വഹിക്കുന്ന പങ്ിതന സംബന്ധിച്ചപ് കൃെ്യമായ 
ധാരണ  ഉണ്ാകണതമന്നെിതറെ അടിസ്ാനത്ിൽ നിയമസ
ഭാ തെരതഞെടുപ്പ് ഫലതത് വിലയിരുത്തുകയാണപ് ഇവിതട. അടി
യുറച്ച സെ്യാവയബാധവം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ രാഷ്ടീയയത്ാടുള്ള 
കറകളഞെ പ്രെിബദ്ധെയും മാത്ം മുൻനിർത്ിയുള്ള ഈ വിശ
കലനം പരിയശാധനയ്കപ് വിയധയമാ്ണതമന്നപ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
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ക�ോൺഗ്രസ്സ് നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫിനസ് ആറസ് സീറ്സ് നഷ്ട
പ്പെട്സ് ആപ്െ എണ്ണം 41 ആയി ചുരുങ്ി. െഴിഞ്ഞ നിയമസ
ഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ ലഭിച്ച വ�ാട്ിൽ ഏൊണ്സ് 6 ശെമാന
വ്ാളണം അ�ർക്സ് കുറവുണ്ാെയുണം പ്െയ്തു. �ലിയ അ�ൊശ
�ാദങ്ളുയർ്ിപ്യങ്ിലണം െഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെിൽ വനടിയ ഒരു സീറ്സ് ബിപ്െപിയ്കസ് നഷ്ടപ്പെടുെയുണം മുന്ന
ണിയുപ്ട വ�ാട്സ് 3.8 ശെമാനണം കുറയുെയുണം പ്െയ്തു. 

എൽഡിഎഫസ് വനടിയ ഈ �ിെയവ്ാടസ് ആവ�ശെരമാ
യി പ്രെിെരിച്ചുപ്ൊണ്സ്  വെരളണം ചു�ന്നു എന്നസ് ഇടതുപക്ഷ 
അണിെൾ പ്ൊണ്ാടുെയുണ്ായി. സിപിഐ, സിപിഐ(എണം) 
െക്ഷിെൾക്സ് പുറത്തുള്ള ഇടതുപക്ഷ �ിശ്ാസിെളിൽ ഒരു 
�ിഭാഗ്ിനണം  ഈ �ിെയണം ആഹ്ാദണം നൽെി. ബിപ്െപി
യുപ്ട ദയനീയമായ പരാെയമാണസ് മറു�ശ്സ് ഉണ്ായെസ് 
എന്നെിനാൽ െനാധിപെ്യ-മവെെര�ിശ്ാസിെളുണം പ്പാതു
�ിൽ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫല്ിൽ ആശ്സിക്കുെയാണുണ്ാ
യെസ്. സണംസ്ാന്സ് ഇടതുപ്രസ്ാനങ്ൾ അ�രുപ്ട സ്ാധീ
നണം െിരിച്ചുപിടിക്കുന്നു, എൽഡിഎഫസ് സർക്ാരിപ്റെ അഞ്സ് 
�ർഷപ്് ഭരണനയങ്പ്ള െനങ്ൾ അണംഗീെരിച്ചു, ബിപ്െ
പിപ്യ വനരിടാൻ എൽഡിഎഫിവന െഴിയൂ എന്നസ്  പ്െളിഞ്ഞു 
എപ്ന്നാപ്ക്യുള്ള �ിലയിരു്ലെളുണം പ്രസ്ാ�നെളുണം �ിെ
യാനന്തരണം ഇടതുമുന്നണിയുപ്ട പ്രമുഖ വനൊക്ളിൽ നിന്നു
ണ്ായി. ഈ പ്രസ്ാ�നെൾ എത്രവ്ാളണം ശരിയാണസ്? സണം
സ്ാന്സ് ഇടതു െനാധിപെ്യമുന്നണി വനടിയ �ിെയണം യഥാർ
ത്ഥ്ിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നെസ് എന്തിപ്നയാണസ് ? വ�
ൊരിെ പ്രെടനങ്ളുപ്ടയുണം പ്രെീക്ഷെളുപ്ടയുണം നടു�ിലണം �ി
െയ്ിൽ അന്തർഭ�ിച്ചിട്ടുള്ള, ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയ്ിനസ് 
െീർത്തുണം നിരക്ാ് സമീപനങ്ളുണം ഗുരുെരമായ �ീഴ്ചെളുണം 
യുക്ിഭദ്രമായി പരിവശാധിച്ചസ് െപ്ണ്ത്തുന്നിപ്ലെങ്ിൽ പുവരാ
ഗമന്ിപ്റെ ദിശയിൽ െനങ്ളുപ്ട വപാരാട്്ിപ്റെ മാർഗ്ണം 
പ്െളിപ്ച്ചടുക്ാനാ�ിലെ. �്യാവമാഹങ്ളുപ്ട സ്ാന്സ് പ്രബു
ദ്ധെയുപ്ട അടിസ്ാന്ിലള്ള ഇടതുരാഷ്ടീയ മവനാഘടന 
സ്ാപിച്ചുറപെിച്ചുപ്ൊണ്ടു മാത്രവമ നമുക്സ് യഥാർത്ഥ �ിെയണം 
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വനടാനാകൂ. പണിപ്യടു്സ് സമ്പ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന െനവൊ
ടിെപ്ള എലൊ്ര്ിലമുള്ള ബന്ധനങ്ളിൽനിന്നുണം വമാെി
പെിക്കുന്ന പ്രക്ിയയിൽ ഓവരാ രാഷ്ടീയ സണംഭ��ിൊസവുണം 
�ഹിക്കുന്ന പങ്ിപ്ന സണംബന്ധിച്ചസ് കൃെ്യമായ ധാരണ  ഉണ്ാ
െണപ്മന്നെിപ്റെ അടിസ്ാന്ിലള്ള �ിലയിരു്ലാണസ് 
ഇ�ിപ്ട നടത്തുന്നെസ്. അടിയുറച്ച സെ്യാ�വബാധവുണം പ്ൊഴി
ലാളി�ർഗ് രാഷ്ടീയവ്ാടുള്ള െറെളഞ്ഞ പ്രെിബദ്ധെയുണം 
മാത്രണം മുൻനിർ്ിയാണസ് ഞങ്ൾ ഇതു നിർവ്വഹിക്കുന്നെസ്.  
മുൻ�ിധിപ്യാന്നുണം െപ്ന്ന കൂടാപ്െ ഈ �ിശെലനണം പരിവശാ
ധനയ്കസ് �ിവധയമാക്ണപ്മന്നസ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.  

ഭരണകാലത്തെ ജനവിരുദ്ധ ത്െയ്ികത്െ വിജയം സാധൂകരിക്കുന്ില്ല
ആദ്യണംെപ്ന്ന ഒരു ൊര്യണം �്യക്മാക്ാൻ ഞങ്ൾ ആഗ്രഹിക്കുെയാണസ്. പ്െര

പ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രക്ിയയുപ്ട െനാധിപെ്യ അന്തതഃസ് അപൊപ്ട വൊർന്നുവപായിരിക്കു
ന്ന �ർ്മാന ഇൻഡ്യയിൽ ഏപ്െങ്ിലണം ഒരു മുന്നണിവയാ പാർട്ിവയാ െയിച്ചു�
രുന്നെസ് അ�രുപ്ട രാഷ്ടീയ നിലപാടുെപ്ളയുണം ഭരണൊലപ്് പ്െയ്ിെപ്ളയുണം െന
ങ്ൾ അണംഗീെരിച്ചെിപ്റെ പ്െളി�ായി ൊണാനാ�ിലെ. 

നവരന്ദ്ര വമാദിയുപ്ട ആദ്യവടമിപ്ല ഭരണ്ിപ്റെ �ിലയിരു്ലായി  2019-പ്ല 
പാർലപ്മറെസ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിപ്ന ഗണിക്ാനാവുവമാ? മുമ്പുണ്ായിരുന്നെിവനക്ാൾ 
ഭൂരിപക്ഷവ്ാപ്ട വമാദി സർക്ാരിപ്ന �ീണ്ടുണം അധിൊര്വലറ്ിയതു �ഴി, അഞ്സ് 
�ർഷവ്െസ് സദസ്ഭരണമായിരുന്നുപ്�ന്നസ് സമർത്ഥിക്കുന്നിലെ. വനാട്ടുനിവരാധനവുണം 
െർഷെവദ്രാഹവുണം അന്തമിലൊ് സ്ൊര്യ�ൽക്രണവുണം ഇന്ധന�ില�ർദ്ധനവു
പ്മലൊണം െനങ്ൾ പൂർണ്സണംതൃപ്ിവയാപ്ട സ്ീെരിച്ചുപ്�ന്നസ് ഈ �ിധിപ്യഴു്ിലൂ
പ്ട നമുക്സ് �ിലയിരു്ാനാ�ിലെ. െങ്ളുപ്ട ഭരണ്ിന ലഭിച്ച അണംഗീൊരമായി 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയപ്് ബിപ്െപി വനതൃെ്ണം �ിലയിരു്ിയവപൊൾ, സിപിഐ, 
സിപിഐ(എണം) ഉൾപെപ്ടയുള്ള പ്രെിപക്ഷ െക്ഷിെൾ ഈ അ�ൊശ�ാദപ്്  
െള്ളിക്ളയുെയുണം പ്െയ്ൊണവലൊ. 

ഇക്ഴിഞ്ഞ പാർലപ്മറെസ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ യുഡിഎഫസ് വെരള്ിൽ 19 സീറ്ണം 
െരസ്മാക്ിയെസ്, അ�രുപ്ട രാഷ്ടീയ നിലപാടുെൾക്സ് െനങ്ൾ നൽെിയ നലെ 
സർട്ിഫിക്റ്ാപ്ണന്നസ് ആരുണം െരുതുന്നിലെ. ഇവപൊൾ നടന്ന നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപ്പുെളിൽ മൂന്നസ് സണംസ്ാനത്തുണം അധിൊര്ിലിരുന്ന പാർട്ിെൾെപ്ന്ന �ീണ്ടുണം 
െയിച്ചു�രുന്നൊണസ് നാണം െണ്െസ്. അസമിൽ ബിപ്െപിയുണം ബണംഗാളിൽ തൃണമൂൽ 
വൊൺഗ്രസ്ണം െയിച്ചു�ന്നെസ് അ�രുപ്ട ഭരണണം അടിമുടി െനങ്ൾക്കു വ�ണ്ിയാ
യിരുന്നു എന്നതുപ്ൊണ്ാപ്ണന്ന അഭിപ്രായണം സിപിഐ(എണം) മുെലായ പാർട്ി
െൾക്കുണം ഇലെവലൊ. ഈ ഉദാഹരണങ്പ്ളലൊണം �്യക്മാക്കുന്നെസ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ി
െയവുണം ഭരണനയങ്ളുപ്ട ശരി-പ്െറ്െളുണം െമ്ിൽ മുഖ്യമായുണം ഒരു ബന്ധവുമിലെ 
എന്നുെപ്ന്നയാണസ്. ഭരണനയങ്പ്ള െനങ്ൾ അണംഗീെരിക്കുന്നതു �ഴിയുണം ഒരു സർ
ക്ാർ �ിണ്ടുണം അധിൊര്ിവലക്സ് �രാണം. എന്നാൽ �ിെയിച്ചു എന്ന ഒറ്ക്ാരണ
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്ാൽ െങ്ളുപ്ട ഭരണൊലപ്് എലൊ നടപടിെളുണം െനങ്ൾ അണംഗീെരിച്ചു എന്നസ് 
അർത്ഥമിലെ. െങ്ളുപ്ട ഭരണൊല്സ് വെപ്ക്ാണ് എലൊ െീരുമാനങ്ൾക്കുണം 
നയങ്ൾക്കുമുള്ള െനങ്ളുപ്ട മാൻവഡറ്ായി എൽഡസ്എഫസ് �ിെയപ്് അ�െരിപെി
ക്ണപ്മങ്ിൽ, �ിമർശാത്മെമായ പരിവശാധനയിലൂപ്ട അെസ് സ്ിരീെരിക്ാൻ െഴി
യണണം. 

നിയമസഭാ ത്െരത്ഞെടുപ്പ് ഒരു രാഷ്ട്രീയപ�ാരാട്ം ആയിരുന്ില്ല
സർക്ാരിപ്റെ നയങ്പ്ള സണംബന്ധിച്ചുള്ള െനങ്ളുപ്ട �ിലയിരു്ൽ, പ്െര

പ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലണം നിർണ്യിക്കുന്നെിൽ ഏറ്വുണം പ്രധാനഘടെമായി പ്ര�ർ്ിക്കുന്നെസ് 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഒരു രാഷ്ടീയ വപാരാട്മായി മാറുവമ്പാൾ മാത്രമാണസ്. രാഷ്ടീയ വപാ
രാട്പ്മന്നാൽ നയങ്പ്ള ആധാരമാക്ിയുള്ള െനാധിപെ്യ െർച്ചെളുണം �ിശെലന
ങ്ളുണം പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രൊരണ്ിൽ വെന്ദ്രസ്ാന്സ് പ്രെിഷ്ിക്പ്പെടണണം.  
എന്നാൽ സ്െന്ത്രവുണം നീെിപൂർവ്വെവുമായ �ിധിപ്യഴു്ിനസ് െനങ്ൾക്സ് അ�സ
രണം നൽകുന്ന ഒരു പ്രക്ിയയുണം പ്െരപ്ഞ്ഞടുപ്പുെളിൽ ഇവപൊൾ നടക്കുന്നിലെ എന്നസ് 
നമുക്സ് അറിയാണം. അധിൊര ി്ലിരിക്കുന്ന െക്ഷിെൾ മാത്രമലെ പ്രെിപക്ഷ ി്രിക്കുന്ന�രുണം 
അ്രപ്മാരു �ിധിപ്യഴു്സ് ലക്ഷ്യണം �യ്ക്കുന്നിലെ. െനങ്ൾക്സ് രാഷ്ടീയ �ിദ്യാഭ്യാ
സണം നൽൊൻ രാഷ്ടീയ െക്ഷിെൾ ഭയപ്പെടുന്നുപ്�ന്നൊണസ് യാഥാർത്ഥ്യണം. ഭരണ
വുണം നയങ്ളുണം സവദേഹമിലൊ്�ിധണം ധനിെ�ർഗ്്ിപ്റെ ൊൽപെര്യങ്ൾ മാത്ര
മാവുെയുണം അതുപ്ൊണ്ടുെപ്ന്ന പൂർണ്മായുണം െനങ്ൾപ്ക്െിരാവുെയുണം പ്െയ്ിട്ടുള്ള 
സാഹെര്യ്ിൽ, നയങ്പ്ള സണംബന്ധിച്ച െർച്ചയുണം പരിവശാധനയുണം െങ്ൾക്കു
െപ്ന്ന �ിനയാകുപ്മന്നസ് എലൊ �്യ�സ്ാപിെ പ്രസ്ാനങ്ളുണം െിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു. അെിനാലാണസ് െനെീ�ിെണം അഭിമുഖീെരിക്കുന്ന ഗൗര�െരമായ രാഷ്ടീയ �ി
ഷയങ്ൾ  പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ െർച്ച പ്െയ്യപ്പെടാപ്െ വപാകുന്നെസ്. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ്, 
െഴമ്പുള്ള ഒരു രാഷ്ടീയ വപാരാട്മലൊൊയി മാറിക്ഴിഞ്ഞു. അെിനാൽ ഒരു പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലവുണം രാഷ്ടീയ �ിെയ-പരാെയങ്പ്ള അടയാളപ്പെടുത്തുന്നിലെ.  അവങ്
യറ്ണം അരാഷ്ടീയമായ നട്പ്പെട് ഇക്ഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിലണം െന
െീ�ിെവുമായി ബന്ധപ്പെട് അടിസ്ാനനയങ്പ്ളാന്നുണം െനങ്ൾക്കുമുമ്പിൽ �ിധി
പ്യഴു്ിനള്ള പരിഗണനാ�ിഷയങ്ളായി �ന്നവെയിലെ.

രാഷ്ട്രീയത്മാഴിത്കയുള്ള മറ്റപനകം ഘടകങ്ങൾ പെർന്പ് ത്െരത്ഞെടുപ്പ് വിജയം സൃഷ്ി
ക്കുന്നു

 പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയങ്ൾ നമ്മുപ്ട രാെ്യ്സ് പണവുണം പ്രൊരണവുണം അധിൊ
രവുണംപ്ൊണ്സ് നിർമ്ിപ്ച്ചടുക്കുന്ന�യായി മാറിക്ഴിഞ്ഞു. െനങ്ളുപ്ട അഭിലാഷങ്
വളാ ൊൽപെര്യങ്വളാ അെിൽ പ്രെിഫലിക്ണപ്മന്നിലെ. െനെീ�ിെ്ിപ്റെ അടി
സ്ാനപ്രശസ് നങ്ൾ പ്രെിനിധാനണം പ്െയ്യുന്ന രാഷ്ടീയണം ഒഴിപ്െ, അെിന പുറത്തുള്ള 
അവനെ ഘടെങ്ൾ വെർന്നാണസ് ഇന്നസ് �ിെയണം നിർണ്യിക്കുന്നെസ്. സമൊലിെ 
ഭാരെ്ിൽ അെിനസ് ഒരു വഫാർമുല െപ്ന്ന �ിെസിപെിപ്ച്ചടു്ിട്ടുണ്സ്. അഞ്സ് �ർ
ഷപ്് ഭരണണം െനങ്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസണംതൃപ്ിപ്യയുണം വരാഷപ്്യുണം മറിെ
ടക്ാനായി മുൻകൂർ െയ്യാറാക്പ്പെട് ഒരു െിരക്ഥ പ്രൊരണം  അെിനള്ള �ഴി കൃ



5
ത്രിമമാവയാ അലൊപ്െവയാ �ിെസിപെിപ്ച്ചടുക്കുന്നു. വമാദി ഭരണ്ിപ്റെ ആദ്യ വടണം 
അ�സാനിക്ാറാകുവമ്പാഴാണസ് പുൽ�ാമ ആക്മണമുണ്ാകുന്നെസ്. തുടർന്നസ് ബലാ
വക്ാട്സ് പ്രെ്യാക്മണവുണം. പിപ്ന്ന നമ്ൾ രാെ്യ്സ് ൊണുന്നെസ് െീവ്രവദശീയെപ്യ 
മുൻനിർ്ിയുള്ള അെിവ�ൊരിെമായ ആസൂത്രിെ പ്രൊരവ�ലയാണസ്. ആക്മ
വണാൽസുെമായ മുസീണം �ിരുദ്ധെപ്യ ആ പ്രൊരവ�ലയുപ്ട വെന്ദ്രബിന്ദു�ാക്ി 
മാറ്ിപ്യടുത്തു. മാധ്യമങ്ളുണം വസാഷ്യൽ മീഡിയയുണം ഊെിപ്പെരുപെിച്ച വദശഭ്ാന്തി
പ്ന െനങ്ളുപ്ട െിന്തയിൽ സമർത്ഥമായി സ്ാപിച്ചവപൊൾ വമാദി സർക്ാരിപ്ന
െിപ്രയുണ്ായിരുന്ന രാഷ്ടീയ �ിഷയങ്പ്ളലൊണം മുക്ി്ാഴ്ത്തപ്പെട്ടു, �ിസ്മൃെമായി. 
ബിപ്െപി �ീണ്ടുണം �ർദ്ധിച്ച ഭൂരിപക്ഷവ്ാപ്ട അധിൊര്ിപ്ല്ി. 

െഴിഞ്ഞ വലാെസ് സഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ �ൻെിരിച്ചടിക്സ് ൊരണമായ ഭരണ
�ിരുദ്ധ �ിൊരപ്് മറിെടക്കുന്നെിനായി മമൊ ബാനർെി, ആസൂത്രിെമായി 
�ളർ്ിപ്യടു്െസ് 'സു�ർണ് ബണംഗാൾ' എന്ന മുദ്രാ�ാെ്യ്ിലൂപ്ട െീവ്ര ബണംഗാൾ 
�ിൊരമാണസ്. ഒപെണം സാമ്പ്ിെ സഹായങ്ളുപ്ടയുണം ആനകൂല്യങ്ളുപ്ടയുണം പദ്ധ
െിെളുണം മമെപ്യ തുണച്ചു. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിനസ് ഒരു �ർഷണം മുവമ്പ രാെ്യപ്് ഏറ്വുണം 
പ്രശസ്നായ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് െന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്തസ് െിവഷാറിപ്റെ ടീണം ഈ പ്രൊര
വ�ലയുപ്ട മുഴു�ൻ അെണ്യുണം നിർണ്യിച്ചു. പ്രെണ്ഡമായ പ്രൊരണ്ിലൂപ്ട മുെ
ളിൽ പരാമർശിച്ച �ിഷയങ്പ്ള പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിപ്റെ വെന്ദ്രഅെണ്യാക്ി മാറ്ിപ്ക്ാ
ണ്സ് െനിപ്ക്െിരായ രാഷ്ടീയ സാഹെര്യപ്്  മറിെടക്ാൻ മമെയ്കസ് െഴിഞ്ഞു. 
വെരള്ിപ്ല നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിലണം ഇവെ വഫാർമുല ഫലപ്രദമായി നട
പൊക്പ്പെട്ൊയി ൊണാൻ െഴിയുണം. വൊ�ിഡസ് പ്രെിവരാധ �ിെയഗാഥയുണം സാ
മ്പ്ിെ സഹായനടപടിെപ്ളക്കുറിച്ചുള്ള പ്രെീർ്നങ്ളുണം ആെമാന പ്രൊരണ
്ിപ്റെ മർമ്മാക്ി മാറ്ിപ്ക്ാണ്സ് പ്രെികൂല രാഷ്ടീയ സാഹെര്യപ്് മറിെടക്കു
െയാണസ് യഥാർത്ഥ്ിൽ പിണറായി �ിെയൻ പ്െയ്െസ്. 

പരമ്പരാഗെ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്ര�ർ്ന്ിപ്റെ സ്ാന്സ് വൊടിെൾ ഒഴുക്ി, 
എണ്മറ് െന്ത്രങ്പ്ള അെി�ിവശഷമായ മാവനജുപ്മറെസ് വ�ദഗ്ദ്യവ്ാപ്ട ഏവൊ
പിപെിച്ചസ് നട്പ്പെടുന്ന ഒരു ബൃഹെസ് യജ്ഞമാണസ് ഇവപൊൾ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ്. പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെിന �ളപ്രമുമ്പുെപ്ന്ന ഒരു പാർട്ിയുപ്ടവയാ മുന്നണിയുപ്ടവയാ പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെസ് െന്ത്രങ്ൾ സമഗ്രമായി െയ്യാറാക്കുന്നെിനായി പ്പ്രാഫഷണൽ മാവനെസ് പ്മറെസ് 
�ിദഗ്ദ സണംഘപ്് നിവയാഗിക്കുണം. വനൊ�ിപ്റെ ശരീരഭാഷ മുെൽ പ്രൊരണ്ി
പ്റെ മുദ്രാ�ാെ്യണം�പ്ര അ�ർ െീരുമാനിക്കുണം. െങ്പ്ള അനകൂലിക്കുന്ന �ാർ്െൾ 
നിരന്തരമായി പ്രസിദ്ധീെരിക്ാനായി മാധ്യമങ്പ്ള �ിലയസ് പ്ക്ടുക്കുണം. 'പ്പയസ്ഡസ് 
നയൂസസ്' എന്നാണസ് സമ്പ്രദായ്ിപ്റെ വപരസ്. പത്രങ്ൾക്സ് നിശ്ിെ വപജുെളുണം പ്ട
ലി�ിഷൻ ൊനലെൾക്സ് നിശ്ിെ സമയവുണം ഉള്ളവപൊൾ വസാഷ്യൽ മീഡിയയിൽ 
അനന്തമായ ഇടവുണം അനന്തമായ സാധ്യെയുമാണുള്ളെസ്. �്യക്ിവയാ പ്രസ്ാനവമാ 
പണണം എത്ര മുടക്ാൻ െയ്യാറുവണ്ാ അത്രയുണം പ്രൊരണണം ഈ രണംഗ്സ് സണംഘടി
പെിക്ാൻ െഴിയുണം. അ�ിപ്ട പ്െല�ഴിക്പ്പെടുന്ന വൊടിെൾ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് െമ്ീ
ഷപ്റെ അറി�ിവനാ പരിവശാധനയസ് വക്ാ �ിവധയമലെ. കൂറ്ൻ പ്രെിഫലണം നൽെി 
നൂറുെണക്ിനസ് സ്റാഫിപ്ന നിയമിച്ചസ് സുഘടിെമായി നിർവ്വഹിക്പ്പെടുന്ന ഒന്നാണസ് 
വസാഷ്യൽ മീഡിയെ്യാമ്പയിൻ.  െഴിഞ്ഞ എലൊ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലങ്ളിലണം സമൂ
ഹമാധ്യമങ്ളുപ്ട സ്ാധീനണം �ളപ്ര പ്രെടമായുണം ൊണാവുന്നൊണസ്.       
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ക�ോർപ്പകേറ്റു�ളുടെയും വൻ ധനി� വിഭോഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണയും സഹോയവും 
ഉേപ്പോക്കു�, വർഗ്ഗീയതടയയും മതോന്ധതടയയും പരമോവധി ജ്വലിപ്പിച്ച് കവോട്ച് കനടു�, 
വോഗ്ോനങ്ങൾ നൽ�ിയും തന്ത്രങ്ങൾ പ്രകയോഗിച്ും സമ്മർദ്ദഗ്രൂപ്പു�ടെയും സോമുദോയി� 
കേരി�ടെയും കൂടെനിർത്തു�, പ്രതികയോഗി�ളുടെ കേരിയിടല വവരുദ്ധ്യങ്ങടെ മുത
ടലടുക്ോൻ �രുക്ൾ നഗീക്കു�, അവിടെ പിെർപ്പച് സുംഘെിപ്പിക്കു�, കനതോക്ടെ പദ
വിയും പണവും നൽ�ി വിലയച് ടക്ടുക്കു�, ടതരടഞെടുപ്പച് പ്രക്ിയടയ സ്വോധഗീനിക്ോ
നോയി ഭരണസുംവിധോനങ്ങടെ ഉപകയോഗിക്കു�, കവോട്ർ പട്ി� തയ്ോേോക്ൽ മുതൽ 
കപോെിുംഗച് വടരയള്ള നെപെി�െിൽ കൃത്ിമങ്ങൾ സുംഘെിപ്പിക്കു� തുെങ്ങിയ ഒട്നവധി 
ഘെ�ങ്ങടെ ഒടരോറ്റ ലക്ധ്യത്ികലക്ച് കൂട്ികയോജിപ്പിച്ട�ോണ്ോണച് ഇന്ച് ടതരടഞെ
ടുപ്പച് വിജയും സൃഷ്ിക്ടപ്പടുന്തച്. ഇടതുമുന്നണിക്സ് ഭരണത്തുടർച്ച നൽെിയ ഈ 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിലണം മുെളിൽ സൂെിപെിച്ച ഘടെങ്പ്ളലൊണം ഏറിവയാ കുറവഞ്ഞാ പ്ര
�ർ്ിച്ചിട്ടുണ്സ്. 

പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് രണംഗവ്ക്സ് െണക്ിലൊപ്െ ഒഴുകുന്ന വൊർപെവററ്െളുപ്ട െറു
് പണ്ിപ്റെ സ്ാധീനണം ഇ്�ണ മറനീക്ി പ്�ളിച്ച്സ് �ന്നു. ഇെിപ്റെ പ്ര
ധാന ഗുണവഭാക്ാ�ായ ബിപ്െപി സണംസ്ാന്സ് �ാരിപ്യറിഞ്ഞ തുെ ആപ്രയുണം 
അെിശയിപെിക്കുന്നൊയിരുന്നു. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് വബാണ്സ്, ഏപ്രിൽ മാസ്ിൽ 
റിലീസസ് പ്െയ്തുപ്ൊടു് സുപ്രീണം വൊടെി, പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് രണംഗവ്ക്കുള്ള വൊർ
പെവററ്സ് ഫണ്ിണംഗിപ്റെ പ്ര�ാഹപ്് ശക്ിപ്പെടു്ി. സണംസ്ാനപ്് പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെസ് രണംഗ്സ് ഒഴുക്പ്പെട് ഭീമമായ െള്ളപെണ്ിപ്റെ �്യക്മായ പ്െളി�ാണസ് പ്ൊ
ടെരയിപ്ല പണ്ട്ിപെിലൂപ്ട പുറത്തു�ന്നെസ്. നിയമ�ിരുദ്ധമായി തുെ െട്ി
പ്ക്ാണ്ടു�രാൻ ചുക്ാൻ പിടിക്കുന്ന ബിപ്െപിയുപ്ട വനൊക്ൾെപ്ന്ന പ്രസ്തുെ തുെ 
പ്ൊള്ളയടിക്ാനണം പദ്ധെി െയ്യാറാക്കുന്നു! ഏപ്രിൽ 3നസ് �ന്ന ഈ തുെ, പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെസ് പ്രെരണ്ിന വ�ണ്ിയായിരിക്ിലെവലൊ. എന്താ�ശ്യ്ിനവ�ണ്ിയാണസ് 
ഈ തുെ പ്ൊണ്ടു�ന്നപ്െന്നസ് ആർക്കുമറിയിലെ. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ െക്ഷിെളുപ്ട ‘ആ�
ശ്യങ്ൾ’ഇത്രവമൽ ദുരൂഹമായിരിക്കുന്നെിനാൽ ഇലക്ഷൻ പ്രക്ിയയുപ്ട പിന്നിൽ 
നടക്കുന്ന നിയമ�ിരുദ്ധവുണം െന�ിധിപ്യ അട്ിമറിക്കുന്നതുമായ പ്ര�ർ്നങ്ൾ 
എപ്ന്താപ്ക്യാപ്ണന്നസ്  നമുക്സ് സങ്ൽപെിക്കുെ സാധ്യമലെ. ഇപ്ൊപ്ക് വെർന്നാ
ണസ്  ഫലണം നിർണ്യിക്കുന്നപ്െങ്ിൽ പിപ്ന്ന പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ രാഷ്ടീയ്ിനസ് എന്തസ് 
വറാൾ?   

പേശ്രീയ പ്രപ്ാഭതെിത്റെ െരിത്രേൗെ്ം ത്വടിഞെ ഇടതു�്ം
സ്െന്ത്രഭാരെ്ിപ്റെ െരിത്ര്ിപ്ല ഏറ്വുണം സങ്ീർണ്മായ ദശാസന്ധിയുപ്ട 

നാളുെളിലൂപ്ടയാണസ് രാെ്യണം െടന്നുവപാകുന്നെസ്. സർവ്വസീമെളുണം ലണംഘിച്ച വെന്ദ്ര
സർക്ാരിപ്റെ  െനവദ്രാഹനയങ്ൾ രാെ്യപ്് െെർക്കുന്നു. അവങ്യറ്ണം ഹൊശ
രാണസ് െനങ്ൾ. വൊർപെവററ്െൾക്കുവ�ണ്ിയുള്ള െർഷെ �ിരുദ്ധ നിയമങ്ൾപ്ക്
െിപ്ര രാെ്യപ്മമ്പാടുണം െർഷെരുപ്ട പ്പാട്ിപ്്റിക്സ് നാണം സാക്ഷ്യണം �ഹിക്കുന്നു. 
രാെ്യ്ിപ്റെ ആസ്ിെൾ മുഴു�ൻ �ൻ കു്െെൾക്സ് ദാനമായി നൽകുന്നു. അന്തണം
�ിട്  സ്ൊര്യ�ൽക്രണ്ിപ്നെിപ്ര �ലതുെ്യാമ്പിപ്ല സാമ്പ്ിെ�ിദഗ്ദർ 
യുക്ിഭദ്രമായി മുവന്നാട്ടു�യ്ക്കുന്ന �ാദങ്ൾ പരിവശാധിക്ാൻവപാലണം വെന്ദ്രമന്ത്രിസഭ 
െയ്യാറാവുന്നിലെ. ‘വൊ�ിഡസ് ൊല്സ് യാത്ര കുറയ്കാൻ വപ്രരിപെിക്കുന്നെിനാണസ് പ്പ
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വരോൾ �ില കൂട്ടുന്നെസ്’എന്ന വെന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്ലാ സീൊരമപ്റെ  ക്രൂരമായ �ാക്കു
െൾ യഥാർത്ഥ്ിൽ കു്ിക്�ർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഇന്ധന�ില �ർദ്ധന
�ിപ്ന നണെൾ അ�െരിപെിച്ചുവപാലണം ന്യായീെരിക്ാനാവുന്നിലെ എന്നെിപ്റെ �്യ
ക്മായ പ്െളി�ാണസ്. പ്െരുവുപ്രെിവഷധങ്ൾ �ിലക്പ്പെട്ിരിക്കുന്ന വൊ�ിഡസ് 
ൊലപ്് പ്പവരോൾ �ില�ർദ്ധന�ിപ്നെിപ്ര രാെ്യപ്മമ്പാടുണം െനങ്ൾ അമർഷണം 
െടിച്ചമർത്തുെയാണസ്. നിർദ്ധനരായ െനങ്പ്ള പിഴിഞ്ഞസ് ഖെനാ�ിൽ പ്പരുക്
പ്പെടുന്ന പണമത്രയുണം �ൻ ധനിെഗ്രൂപ്പുെൾക്സ് സഹായങ്ളുണം ഇളവുെളുമായി പ്ര�
ഹിക്കുന്നു. ഏൊധിപെ്യ്ിപ്റെ  ഭ്ാന്തൻ വെെൾ �ിവയാെിപ്പുെപ്ളയുണം �ിമർശ
നങ്പ്ളയുണം അടിച്ചമർത്തുന്നു. മാധ്യമ പ്ര�ർ്െർ, പൗരാ�ൊശപ്ര�ർ്െർ, 
എഴുത്തുൊർ തുടങ്ി എണ്മറ് പൗരന്ാപ്ര െരിനിയമങ്ൾ ചുമ്ി, �ിൊരണ
വപാലണം നിവഷധിച്ചസ്, തുറുങ്കുെളിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു. അ�പ്രാപ്ക് എന്നസ് പ്�ളിച്ചണം
ൊണുപ്മന്നുവപാലണം ആർക്കുമറിയിലെ. �ർഷ�ർ രേിക്കുന് ഐതിഹോസി�മോയ 
സമരത്ിനച് സമോനമോയ നിലയിൽ രോജധ്യടമമ്ോടുമുള്ള ടതോഴിലോെി�ളുടെ പ്രകക്ോ
ഭും നോലച് കലബർക�ോഡു�ൾടക്തിടര ഉയിർട�ോകള്ളണ്തോയിരുന്നു. അത്കമൽ 
കരേോഹ�രമോയിരുന്നു അവ. 

ഈ അക്രങ്ങെിൽ മഷി പുരളുകമ്ോൾ രോജധ്യും പ്രോണവോയവിനുകവണ്ി ക�ഴു�
യോണച്. ക�ോെിക്ണക്ിനച് പൗരന്ോടര നിസ്സഹോയരോയ ഇര�െോക്ി മോറ്റി ക�ോവിഡച് 
മഹോവധ്യോധിയടെ മുമ്ികലക്ച് ക�ന്ദ്രസർക്ോർ എേിഞ്ഞുട�ോടുത്ിരിക്കുന്നു. ഗുംഗയി
ലും യമുനയിലും മൃതകദഹങ്ങൾ നിേയന്നു. �ണ്ിൽകച്ോരയില്ോത് ക�ന്ദ്രസർക്ോർ 
വോ�ച് സിനുും മരുന്നു�ളുും വിറ്റച് ട�ോള്ളലോഭും കനെോൻ മുതലോെിമോർക്ച് വിപണി തുേ
ന്നുട�ോടുത്ിരിക്കുന്നു. എത് ഭഗീതിജന�മോയ ദുരന്തടത്യോണച് രോജധ്യും കനരിടുന്തച്. 
എന്ോൽ അകപ്പോഴുും ബിടജപിയടെ വിവരണോതഗീതമോയ ക്രൂരത�ൾടക്തിടര രോജധ്യ
ത്ച് സുംഘെിത പ്രതികഷധത്ിടറെ ഒരു ടേറുേലനുംകപോലും �ോണുന്ില്. പോർല
ടമറെേി രോഷ്ടഗീയത്ിടറെ കവദി�െിൽ, ദുർബ്ബലമോയ ടതരഞെടുപ്പച് മൽസരത്ിടറെ 
പ്രതിനിധി�െോകുന്ടതോഴിച് നിർത്ിയോൽ ബിടജപിയടെ ഫോസിസ്റച് നയങ്ങൾടക്
തിടര നോമമോത് പ്രകക്ോഭങ്ങൾകപോലും ഉയരുന്ില്. സർവ്വശക്ിയുണം സമാഹരിച്ചസ് 
പിന്തുണയസ് വക്ണ്ടുന്ന, െർഷെ പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ അെഞ്ലമായ, അഭിമാനെരമായ 
മാതൃെ ഉയർന്നു �ന്നിട്ടുവപാലണം രാെ്യപ്് പ്രെിപക്ഷ െക്ഷിെൾ പ്രവക്ഷാഭപ്് 
െിരിഞ്ഞുവനാക്ാൻ െയ്യാറായിലെ.  

പാർലപ്മറെറി രാഷ്ടീയ്ിപ്റെ സൗഭാഗ്യങ്ൾ മാത്രണം ലക്ഷ്യമാക്ി െഴിഞ്ഞുകൂ
ടുന്ന, ഭീരുെ്്ിപ്റെ വനർപ്രെീെങ്ളായി പ്രെിപക്ഷണം അധ:പെിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്ര
വെ്യെ പദ�ി പിൻ�ലിക്പ്പെട്വപൊൾ ൊശ്ീരിപ്ല സ്ിെി വനരിൽ മനസ്ിലാ
ക്ാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുപ്ട വനതൃെ്്ിൽ ശ്ീനഗർ എയർവപാർട്ിൽ ഇറങ്ിയ 
സീൊറാണം യച്ചൂരി ഉൾപെപ്ടയുള്ള 12 പ്രെിപക്ഷ വനൊക്പ്ള �ിമാന്ാ�ള്ിന 
പ്�ളിയിവലക്സ് ഇറങ്ാൻവപാലണം അന�ദിക്ാപ്െ  െടഞ്ഞവപൊൾ നാണണംപ്െട് 
നിലയിൽ അെിന െീഴടങ്ിയ രാഷ്ടീയവനതൃെ്ണം എന്തുസവദേശമാണസ് രാെ്യ്ി
നണം െനങ്ൾക്കുണം നൽെിയെസ്? മടക്യാത്രയ്ക്കുള്ള �ിമാനണം നല്ിയ ബിപ്െപിയുപ്ട 
ഔദാര്യ്ിന നദേി പറഞ്ഞസ്, ദിലെിയിൽ �ന്നിറങ്ിയ വനൊക്ൾ ഒരു പ്രെിവഷധ 
പ്രസ്ാ�നയ്ക്കുവപാലണം പ്മനപ്ക്ടാപ്െ സ്ന്തണം മാളങ്ളിവലക്സ് മടങ്ിവപൊയി! ഇപ്ൊരു 
ഉദാഹരണണം മാത്രണം. ഇ്രണം സദേർഭങ്ളുപ്ട ഒരു വഘാഷയാത്രെപ്ന്ന നാണം ൊണു
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െയാണസ്. വദശീയെല്ിൽ പ്രെിപക്ഷെക്ഷിെളുപ്ട ദയനീയമായ പെനപ്്യാ
ണസ് ഇെസ് �്യക്മാക്കുന്നെസ്. 

രാഷ്ടീയ പ്രസ്ാനങ്ൾ ഭയന്നു മാറിനിൽക്കുന്നു. അഴിമെിയുപ്ടയുണം സാമ്പ്ി
െ്ട്ിപ്പുെളുപ്ടയുണം ഗുണവഭാക്ാക്ളായ രാഷ്ടീയ െക്ഷിെപ്ള വെന്ദ്ര ഏെൻസിെ
ളുപ്ട ഭീഷണിെളിലൂപ്ട ബിപ്െപി ഭരണണം ഭയപ്പെടു്ി നിശബ്ദരാക്ിയിരിക്കുന്നു. 
രാെ്യണം ഇപ്ന്നാരു സന്നിഗ്ദ ഘട്്ിലാണസ്. രാഷ്ടീയപ്ര�ർ്നങ്ളുപ്ടയാപ്െ വെ
ന്ദ്രമായി മാറ്ക്�ിധണം ഫാസിസ്റസ് �ിരുദ്ധ പ്രവക്ഷാഭണം പടുത്തുയർ്ാൻ ഇനിയുണം 
ഒട്ടുണം വ�െിക്കൂടാ എന്നസ് ഓവരാ നിമിഷവുണം സാഹെര്യണം നവമ്ാടാ�ശ്യപ്പെടുെയാ
ണസ്. െനങ്ൾക്ാപ്െ പ്രെീക്ഷ നൽകുണം �ിധണം സമരരാഷ്ടീയണം ഉയരുെയുണം ശക്ി
പ്പെടുെയുണം വ�ണണം. രാെ്യ്ിനസ് നിർഭയമായ വനതൃെ്ണം വ�ണണം. �ിട്ടു�ീഴ്ചയിലൊപ്െ 
നിലപ്ൊള്ളുന്ന ഒരു രാഷ്ടീയ വനതൃെ്പ്് രാഷ്ടണം ഇന്നസ് ആ�ശ്യപ്പെടുന്നു.

ഏറ്വുണം �ിധിനിർണ്ായെമായ ഈ വ�ളയിൽ ഇൻഡ്യയിപ്ല ഇടതുപക്ഷണം എന്നു 
�ിളിക്പ്പെടുന്ന�ർ വദശ�്യാപെമായ പ്രവക്ഷാഭണം പടുത്തുയർ്ാൻ ഒരു െടമയുണം 
നിർവ്വഹിക്കുന്നിലെ എന്നൊണസ്  രാെ്യണം വനരിടുന്ന ഏറ്വുണം �ലിയ ദുരന്തണം. ഇക്ഴി
ഞ്ഞ നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപ്പുെളിൽ വെരളപ്മാഴിപ്െ എലൊ സണംസ്ാനത്തുണം സി
പിഐ(എണം), സിപിഐ പാർട്ിെൾ വൊൺഗ്രസ്മായി സഖ്യണം രൂപപ്പെടു്ിയാണസ് 
മൽസരിച്ചെസ്. പാർലപ്മറെറി രാഷ്ടീയ്ിപ്റെ സങ്കുെിെമായ െണക്കുകൂട്ലലൊപ്െ 
മപ്റ്ാന്നുണം ഈ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് സഖ്യ്ിൽ പ്രെിഫലിക്കുന്നിലെ. ൊൽക്ാലിെമായ 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് വനട്ങ്ൾക്ായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ അ�സര�ാദ കൂട്ടുപ്െട്ടുെൾ െനാ
നകൂലമായ ഒരു രാഷ്ടീയ നിലപാടിപ്നയുണം പ്രെിനിധാനണം പ്െയ്യുന്നിലെ എന്നെിനാൽ 
െനങ്ളുപ്ട �ിശ്ാസ്യെ വനടുന്നെിൽ അ� െീർത്തുണം പരാെയപ്പെടുന്നു. മറു�ശ്സ് 
അെസ് ബിപ്െപിയുപ്ട രാഷ്ടീയ്ിനസ് വമധാ�ിെ്ണം ഉറപെിക്ാൻ അ�സരണം നൽകു
െയുണം പ്െയ്യുന്നു. ഉടനടിയുള്ള പാർലപ്മറെറി രാഷ്ടീയ വനട്ണം എന്ന ലക്ഷ്യണം പൂർണ്
മായുണം ഉവപക്ഷിച്ചസ്, �ിെയ പരാെയങ്ൾക്ിടയിലണം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന െനാധിപ
െ്യ പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ ദുഷസ് െരമായ ഒവരപ്യാരു ദൗെ്യപ്് മുറുപ്െപെിടിച്ചുപ്ൊണ്സ് 
മുവന്നറുെ എന്നൊണസ് ഇടതുപക്ഷണം നിർവ്വഹിവക്ണ്ടുന്ന െരിത്രെടമ. സമരരാഷ്ടീ
യ്ിനസ് അനകൂലമായി �രുന്ന രാഷ്ടീയ സാഹെര്യങ്പ്ള ഉപവയാഗപ്പെടു്ി, 
സമരനിര ശക്ിപ്പെടു്ി മുവന്നറിയാൽ െെ്ാധിഷ്ിെമായ ഈ സമരമുന്നണി ക്
വമണ െനങ്ളുപ്ട പിന്തുണ ആർജ്ിക്കുപ്മന്നെിൽ ഒരു സണംശയവുണം വ�ണ്. െന
ങ്പ്ളയാപ്െ ഒരു പുതുശക്ിയാക്ി അെസ് പരി�ർ്നപ്പെടുത്തുണം. അൊണസ് െരി
ത്രപാഠണം.

 

സമരരഹിെ പകരെം സൃഷ്ിച്ച എൽഡിഎഫപ് ഇടതുരാഷ്ട്രീയതെിത്റെ യശസ്ിനപ് 
കെങ്കപമൽപ്ിച്ചു

പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ ദൗെ്യണം പാവടപ്�ടിഞ്ഞ വദശീയ സമീപന്ിപ്റെ വെരള 
പെിപൊയിരുന്നു എൽഡിഎഫിപ്റെ അഞ്ചു �ർഷപ്് ഭരണണം. വെന്ദ്ര്ിപ്ല ബിപ്െപി 
ഭരണ്ിപ്റെ സാമ്പ്ിെ-രാഷ്ടീയ നയങ്ളുപ്ട പരാെയണം ഉറപൊക്്ക്�ിധ
മുള്ള എെിർപെിപ്റെ സമീപനണം എൽഡിഎഫിപ്റെവയാ ഭരണ്ിപ്റെവയാ ഭാഗത്തു
നിന്നുണ്ായവെയിലെ.  നാട്ടുൊപ്ര അക്ഷരാർത്ഥ്ിൽ യാെെരാക്ി മാറ്ിയ വെ
ന്ദ്രഭരണ്ിപ്നെിപ്ര ശക്മായ ഒരു ൊക്ീെസ് ഉയർ്ാൻവപാലണം ഇടതുമുന്നണി
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വയാ സിപിഐയുണം സിപിഐ(എണം)ഉണം െയ്യാറായിലെ.

െർഷെ സമര്ിനസ് അള�റ് പിന്തുണ നൽെിപ്ക്ാണ്സ് വെരള്ിൽ പ്രവക്ഷാ
ഭപ്ൊടുങ്ാറ്സ് സൃഷ്ടിക്ാൻ െരുത്തുള്ള�ർ, െിലൊ വെന്ദ്രങ്ളിൽ ഒരു പന്തലണം പ്െട്ി 
സഹനസമരമിരുന്നു. രാെസ്ഭ�നെൾ ഉപവരാധിക്ാൻ ദിലെിയിൽ നിന്നസ് െർഷെർ 
ആഹ്ാനമുയർ്ിയവപൊൾ വെരളഗ�ർണ്റുപ്ട പ്ൊട്ാര്ിനമുമ്പിൽ ഒരു പ്രെി
വഷധവുണം ഉയർന്നിലെ. പ്പവരോളിയണം �ില�ർദ്ധന�സ് പെൽപ്�ളിച്ച്ിപ്ല കു്ി
ക്�ർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണം ഗൗര�പ്പെട് ഒരു സമരപ്ര�ർ്നവുണം സണംസ്ാന്സ് 
ഉണ്ായിലെ. �ര�രറാവു മുെൽ സിദ്ധിക്സ് ൊപെൻ�പ്ര യുഎപിഎ ചുമ്പ്പെട്സ് െയി
ലെളിൽ നരെിക്കുവമ്പാൾ  അവെ െരിനിയമണം ഇ�ിപ്ട നടപൊക്ി വമാദിയുപ്ട മർ
ദ്ദനെരങ്ൾക്സ് പിന്തുണയുണം ശക്ിയുണം നൽകുന്നൊണസ് നാണം െണ്െസ്. വൊടെിെൾ
വപാലണം നഗ്നമായ മനഷ്യാ�ൊശലണംഘനങ്ൾക്സ് നിർലജ്മായി കൂട്ടുനിന്നവപൊൾ 
ഒരക്ഷരണം ഉരിയാടാൻ ഇടതുപക്ഷപ്മന്ന വലബലണിഞ്ഞ�ർ ഉണ്ായിലെ. സമരപ്ര
�ർ്നങ്ളിലൂപ്ട ബിപ്െപിയുപ്ട നയങ്ൾപ്ക്െിപ്രയുള്ള െനാഭിപ്രായണം ദൃഢീ
െരിക്ാനണം രാഷ്ടീയ ദിശ നൽെി അെിപ്ന ഒന്നാപ്െ സമാഹരിക്ാനണം ഏറ്വുണം 
അനകൂലമായ രാഷ്ടീയ ൊലാ�സ്യായിരുന്നു െഴിഞ്ഞ അഞ്സ് �ർഷണം നിലനി
ന്നിരുന്നെസ്. എന്നാൽ അ്രപ്മാരു പ്ര�ർ്നപ്് സണംബന്ധിച്ചസ് െിന്തിക്ാൻ 
വപാലണം സിപിഐ(എണം)ഉണം സിപിഐയുണം െയ്യാറായിലെ.   ബിപ്െപിയുപ്ട നയങ്ൾ
പ്ക്െിപ്ര �ീറുറ് സമരങ്ൾ സണംഘടിപെിച്ചസ്, െന�ിൊരപ്് വൊർ്ിണക്ാനണം 
അങ്ിപ്ന സമ്െിദാനപ്്യുണം ഒരു സമരപ്ര�ർ്നമാക്ി മാറ്ാനണം ഒരു നടപ
ടിയുണം എൽഡിഎഫസ് സ്ീെരിച്ചിലെ.  വെരള്ിപ്ല ബിപ്െപിയുപ്ട പരാെയണം ഇട
തുപക്ഷണം പണിപ്െയ്സ് ഉണ്ാക്ിയൊപ്ണന്ന  �ാദണം എട്ടുൊലി മമ്മൂപ്ഞ്ഞന്ന െഥാ
പാത്രപ്്യാണസ് ഓർമ്പ്പെടുത്തുന്നെസ്.  

സാമ്പ്ിെ-ഭരണ രണംഗപ്് ബിപ്െപിയുപ്ട അടിസ്ാനനയങ്പ്ള എ�ിപ്ട
യാണസ് �ിട്ടു�ീഴ്ചയിലൊപ്െ എൽഡിഎഫസ് എെിർ്ിട്ടുള്ളെസ്? വെന്ദ്രസർക്ാരുമായി 
ഏറ്മുട്ലിപ്റെ പാെ ഒഴി�ാക്ി, പരമാ�ധി വയാെിച്ചുവപാവുെ എന്ന രാഷ്ടീയ മര്യാദ 
ൊട്ടുന്നുപ്�ന്ന പ്രെീെി സൃഷ്ടിച്ചസ് അെിൽ െലപ്യാളിപെിക്കുെയാണസ് വെരള്ിൽ 
െഴിഞ്ഞ അഞ്സ് �ർഷണം പിണറായി സർക്ാർ പ്െയ്െസ്. പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ െടമ 
െിരസസ് െരിച്ചുപ്ൊണ്ടുള്ള െങ്ളുപ്ട നിലപാടിപ്ന പ്�ള്ളപൂശാൻ ഈ െപട രാഷ്ടീയ 
മര്യാദയുപ്ട അന്തരീക്ഷണം പ്രവയാെനപ്പെടു്ി. മുെലാളിമാർക്സ് നൽെിയ സമരര
ഹിെ വെരളണം എന്ന �ാഗ്ാനണം അങ്പ്ന ഫലപ്രദമായി നടപൊക്കുെയുണം പ്െയ്തു. പ്ര
വെ്യെ പദ�ി റദ്ദാക്ിപ്ക്ാണ്സ് വമാദിയുപ്ട രണ്ാണംസർക്ാർ ൊശ്ീരിപ്ന പ്�ട്ിമുറി
ച്ചവപൊൾ ഒരു പ്രസ്ാ�ന പ്ൊണ്ടുവപാലണം വൊദ്യണംപ്െയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി 
�ിെയൻ െയ്യാറായിലെ.  അവയാദ്ധ്യാ വക്ഷത്ര�ിധിയുപ്ട ൊര്യ്ിലണം ഇവെ നില
പാടാണസ് അവദ്ദഹണം തുടർന്നെസ്. നാലവൊഡുെൾ നടപൊക്ി  രാെ്യ്ിപ്റെ പ്ൊഴിൽ 
നിയമങ്പ്ളയാപ്െ കുഴിച്ചുമൂടിയവപൊഴുണം പ്രെിെരണപ്മാന്നുമുണ്ായിലെ. പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെസ് പ്രൊരണവ�ദിയിൽ 14 െിലെയിലണം പ്രസണംഗിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, െർഷെ �ിരുദ്ധ 
നിയമങ്ൾപ്ക്െിപ്ര ശക്മായി പ്രെിെരിക്ാൻവപാലണം െയ്യാറായിലെ. സിപിഐ
(എണം)പ്റെ ഒരു വനൊപ്�ന്നെിനമപ്പുറണം സണംസ്ാന്ിപ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നില
യിൽ അവദ്ദഹ്ിപ്റെ പ്രെിെരണ്ിനള്ള രാഷ്ടീയ ഘനണം എത്രവയാ ആണസ്. 
വെന്ദ്രനയങ്ൾപ്ക്െിരായ െനങ്ളുപ്ട എെിർപെിനസ് ദൃഢമായ രാഷ്ടീയ ഉള്ളടക്ണം 
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നൽൊനണം പ്രവക്ഷാഭപ്് മുവന്നാട്ടു പ്ൊണ്ടുവപാൊനണം അതു �ലിയ വൊെിൽ 
സഹായിക്കുമായിരുന്നു. വ�ദനവയാപ്ട പറയപ്ട്; അപ്രൊരപ്മാരു നിലപാടസ് ഉണ്ാ
യിലെ. ബിപ്െപിയുപ്ട ആപൽക്രമായ ന�ലിബറൽ സാമ്പ്ിെനയങ്ളുണം രാ
ഷ്ടീയ നടപടിെളുണം ൊര്യക്ഷമമായി വെരള്ിൽ നടപൊക്കുെ�ഴി ബിപ്െപിയുപ്ട 
നയങ്ൾക്സ് സാധൂെരണണം നൽെി എന്നൊണസ് സിപിഐ(എണം) സർക്ാർ പ്െയ് 
പാെെണം.  ബിപ്െപിയുപ്ട ഫാസിസ്റസ് നയങ്ൾപ്ക്െിരായ വപാരാട്്ിനസ് അെസ് 
�രു്ി�ച്ച ആഘാെണം അള�റ്ൊണസ്. 

സ്ൊര്യ മൂലധന നിവക്ഷപ്ിപ്റെ പുെിയ വമഖലെപ്ളന്ന നിലയിൽ വെന്ദ്ര 
ബിപ്െപി സർക്ാർ ആ�ിഷസ് െരിച്ച സമസ് പദ്ധെിെപ്ളയുണം പിണറായി �ിെയൻ 
സർക്ാർ ആവലേഷിക്കുെയാണസ് പ്െയ്െസ്. ഇക്ാര്യ്ിൽ ഏറ്വുണം നലെ ഉദാഹരണണം 
വദശീയപാെ �ിെസനണം  െപ്ന്നയാണസ്. കുടിപ്യാഴിപെിക്പ്പെട് പെിനായിരങ്ളുണം 
ഭീമമായ ചുങ്ണം ഒടുക്ി മുടിയുന്ന ലക്ഷങ്ളുണം ഈ �ിെസന്ിപ്റെ ഇരെളാണസ്. �ി
ഴിഞ്ഞണം തുറമുഖണം, �ിമാന്ാ�ള �ിെസനണം, പ്മവരോ പ്റയിൽ തുടങ്ി�പ്യലൊണം 
എൽഡിഎഫസ് സർക്ാരിപ്റെ അെമഴിഞ്ഞ പിന്തുണവയാപ്ടവയാ മുൻവെയിവലാ 
മുന്നറുന്ന വെന്ദ്ര പദ്ധെിെളാണസ്. ബിപ്െപിയുപ്ട സാമ്പ്ിെ രണംഗപ്് അടിസ്ാ
നനയങ്ളുപ്ടയുണം നടപടിെളുപ്ടയുണം നട്ിപ്പുൊരായി എൽഡിഎഫസ് സർക്ാർ 
മാറുന്നൊണസ്  െഴിഞ്ഞ അഞ്സ് �ർഷണം നാണം െണ്െസ്. െള്ളപെണണം െടയാൻ സഹാ
യെരമായ നടപടി എന്നാണസ് ആദ്യഘട്്ിൽ സണംസ്ാന്ിപ്റെ ധനൊര്യ മന്ത്രി 
വനാട്സ് നിവരാധനപ്് �ിവശഷിപെിച്ചെസ്. സഹെരണ ബാങ്കുെൾക്കുകൂടി വനാട്സ് �ി
െരണ്ിനള്ള അന�ാദണം നൽൊ്െിലള്ള പ്രെിവഷധണം മാത്രവമ ഉണ്ായിരു
ന്നുള്ളൂ. ന�ലിബറൽ നികുെി ഘടനയായ െിഎസ്റിപ്യ പരിപൂർണ്മായുണം പിന്തുണ
ച്ചുപ്ൊണ്സ് അെിപ്റെ നടപൊക്ലിനവ�ണ്ിയുള്ള െമ്ിറ്ിയിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്സ് 
�ഹിച്ചു. ബിപിസിഎൽ സ്ൊര്യ�ൽക്രണ്ിനസ് എെിരാപ്ണന്ന പ്രെീെി സൃ
ഷ്ടിക്ാൻ ശ്മിച്ചെലൊപ്െ അെിപ്ന ഫലപ്രദമായി പ്െറുക്ാൻ സർക്ാർ അധിൊ
രങ്ൾ ഉപവയാഗിച്ചസ്  യപ്ൊന്നുണം പ്െയ്യുെയുണ്ായിലെ. വെന്ദ്രസർക്ാർ പ്ൊണ്ടു�ന്ന 
െരിനിയമങ്ൾ  നടപൊക്ി, െനാധിപെ്യ ധ്ണംസനങ്ൾക്സ് ഒരു മാതൃെയായി സണം
സ്ാന സർക്ാർ മാറി. 

െനങ്ളുപ്ട സ്െന്ത്രവുണം പ്രബുദ്ധവുമായ െനാധിപെ്യ ഉണർവ്വിനസ് െളപ്മാരുക്
്ക്�ിധണം െനസമരങ്ൾ െന്പ്മടുക്ാനണം �ിെസിക്ാനണം അനകൂലമായ സാ
ഹെര്യണം സൃഷ്ടിക്കുെ എന്നൊണസ് ഒരു ഇടെസ് സർക്ാരിപ്റെ പരമപ്രധാനമായ െർ
്�്യണം. അെിനാൽ ഭരണകൂട്ിപ്റെ മർദ്ദനെരങ്ൾക്സ് ശക്ി �ർദ്ധിപെിക്കുെ 
എന്നെിൽനിന്നുണം ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്ാർ പൂർണ്മായുണം �ിട്ടുനിൽക്ണണം. െന
ങ്ളുപ്ട സണംഘടിെമായ െനാധിപെ്യപ്ര�ർ്നങ്ൾ സ്െന്ത്രമായി �ളർന്നു �ി
െസിച്ചു �രുന്നെസ് െടയാൻ ഭരണകൂട ശക്ിെപ്ള അന�ദിക്ിലെ എന്നൊയിരിക്
ണണം ഇടതു ഗ�ൺപ്മറെിപ്റെ അടിസ്ാനനയണം. െനാധിപെ്യ്ിപ്റെ രാഷ്ടീയ ഘടന 
ആധാരശിലയായി നിലനിൽക്കുന്നുപ്�ന്നെസ് ഉറപൊക്പ്പെടണണം. 

െനെീയ സമരങ്ളിൽ ഇടപ്പടാൻ വപാലീസിപ്ന അന�ദിക്ിലെ എന്ന മൗലിെ 
നിലപാടിവനാപ്ടാപെണം �ിപുലമായ െനാധിപെ്യ അ�ൊശങ്ൾ, സർക്ാരിവനാടസ് 
�ിവയാെിക്ാനണം െലഹിക്ാനമുള്ള  പൗരപ്റെ സ്ാെന്ത്ര്യണം, സ്ന്തണം അഭിപ്രായ
ങ്ൾ നിർഭയമായി പ്രൊശിപെി ക്ാനള്ള സ്ാഭാ�ിെ സാഹെര്യണം ഇ�പ്യലൊണം 
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ഉറപൊക്പ്പെടണണം. ഇക്ാര്യങ്ളിപ്ലലൊണം വനർ�ിപരീെമായാണസ്  പിണറായി സർ
ക്ാർ പ്ര�ർ്ിച്ചപ്െന്നസ് വഖദപൂർവ്വണം പറയാപ്െ �യ്യ. യുഎപിഎ ചുമ്ി രണ്സ് 
യു�ാക്പ്ള എൻഐഎക്കു പിടിച്ചുപ്ൊടു്സ് അെീ� അപെടെരമായ െീഴസ് �ഴക്ണം 
സൃഷ്ടിച്ചതുണം മാവ�ായിസ്റസ് വ�ട്യുപ്ട വപരിൽ �്യാെ ഏറ്മുട്ലെൾ സണംഘടിപെിച്ചസ് 
എട്ടുവപപ്ര പ്ൊലപ്പെടു്ിയതുണം വപാലീസിനസ് മെിസ്റീരിയൽ അധിൊരണം നൽൊ
നായി നീങ്ിയതുണം വപാലീസസ് ആക്റസ് വഭദഗെി പ്െയ്സ് 118(എ) നടപൊക്ാൻ ഓർഡി
നൻസസ് പുറപ്പെടു�ിച്ചതുണം പൗരെ് നിയമവഭദഗെിപ്ക്െിപ്ര െിെച്ചുണം സമാധാനപ
രമായി നടന്ന സമരങ്ൾപ്ക്െിപ്ര ഏൊണ്സ് അഞ്ഞൂവറാളണം വെസുെൾ രെിസ്റർ 
പ്െയ്തുണം എണ്മറ് വലാക്പെസ് പ്ൊലപാെെങ്ളുണം ഭരണകൂട്ിപ്റെ ശക്ി ഉപവയാ
ഗപ്പെടു്ി സാധാരണ പൗരപ്ന വ�ട്യാടുന്ന �ലതുപക്ഷ സർക്ാരുെളുപ്ട െനി
പെെർപെസ് നടപടിെളാണസ്. െനാധിപെ്യപ്രസ്ാനങ്ളുണം മനഷ്യാ�ൊശപ്ര�ർ്
െരുണം ഉയർ്ിയ പ്രെിവഷധങ്വളാടസ് സർക്ാർ വെപ്ക്ാണ് ധാർഷ്ട്യണം നിറഞ്ഞ 
പ്രെിെരണങ്ൾ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്ാരിനസ് െീർത്തുണം നിരക്ാ് സമീപനമാ
യിരുന്നു. ഈ നടപടിെപ്ളലൊണം പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയ്ിലൂപ്ട സാധൂെരിക്പ്പെട്ടു
പ്�ന്നസ് സ്ാപിക്കുന്നെസ് തുടർനാളുെളിൽ നഗ്നമായ ഈ പൗരാ�ൊശലണംഘനങ്ൾ  
ഇെിലണം ഭീഷണമായി ആ�ർ്ിക്പ്പെടുപ്മന്നെിപ്റെ ആപെസ് സൂെനയാണസ്.       

ശ്ാസണം മുട്ിക്കുന്ന വൊർപെവററ്സ് നയങ്ളിൽനിന്നുണം വമാെനണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
െനങ്ളുപ്ട അഭിലാഷങ്വളാപ്ടാപെണം ഇടപ്െന്ന വപരിലള്ള ഒരു മുന്നണി നിലപ്ൊ
വള്ളണ്െവലെ? �ടവക് ഇൻഡ്യൻ സണംസ്ാനങ്ളിൽവപൊലണം സാധാരണ െനങ്ളുണം 
െർഷെരുണം സാമൂഹ്യ പ്രെിഭെളുണം പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ ഭാഗമായി പ്െരു�ിപ്ല്ിയി
ട്ടുണം സണംസ്ാന്സ് നാണം െണ്െസ് മൃെമായ ഒരു സാമൂഹ്യാ�സ്യായിരുന്നു. വദശപ്മാ
ട്ാപ്െയുള്ള പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ സ്ിെി പരിഗണിക്കുവമ്പാൾ ബിപ്െപിപ്ക്െിപ്ര 
പ്രവക്ഷാഭണം ഉയർ്ിപ്ക്ാണ്ടു�ന്നെിൽ വെരള്ിപ്റെ പപ്ങ്ന്താണസ്? വപരിപ്നങ്ി
ലണം ഒരു പങ്സ് �ഹിക്കു�ാൻ വെരള്ിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ാനങ്ൾക്സ് െഴിഞ്ഞി
ലെ. രാഷ്ടീയപ്രബുദ്ധെയിൽ പിന്നിപ്ലന്നസ് െരുെപ്പെടുന്ന ഉ്ർപ്രവദശിലണം ഹരിയാ
നയിലണം പഞ്ാബിലണം ബിപ്െപി �ിരുദ്ധ പ്രവക്ഷാഭങ്ൾ ആളിക്ത്തുവമ്പാൾ ഇട
തുപക്ഷണം ഭരണത്തുടർച്ച സൃഷ്ടിച്ച സണംസ്ാന്സ് നാണം ൊണുന്നെസ് െന് നിശബ്ദ
െയാണസ്.    

 വെന്ദ്രസർക്ാരിപ്റെ നയങ്ൾപ്ക്െിപ്രയുള്ള െില പ്രസ്ാ�നെളുണം സമരപരി
പാടിെളുണം �ീക്ഷിക്കുന്ന സാധാരണ പ്ര�ർ്െരുണം അണിെളുണം, ബിപ്െപി സർ
ക്ാരിപ്നെിപ്രയുള്ള നിലപാടിലാണസ് സിപിഐ(എണം) നിലപ്ൊള്ളുന്നുപ്െന്ന നി
ഗമന്ിപ്ല്ിയിട്ടുണ്സ്. ഇെിപ്റെ യാഥാർത്ഥ്യപ്മന്താണസ്? സ്ഭാ�ിെമായി സ്ീ
െരിക്ാൻ നിർബ്ബന്ധിെമായിട്ടുള്ള പ്രെിപക്ഷ നിലപാടിപ്റെ പ്രെിെരണങ്ൾ മാ
ത്രമാണസ് പ്രസ്ാ�നെളുണം സമരപരിപാടിെളുണം. െന�ിരുദ്ധ നയങ്പ്ള പരാെയപ്പെ
ടുത്തുെ എന്ന ലക്ഷ്യവമാ െനങ്ൾക്സ് അനകൂലമായ �ിെയണം ഉണ്ാെണപ്മന്ന നിർ
ബ്ബന്ധവമാ അ്രണം സമരങ്ൾക്ിലെ. ഒരു െടങ്സ് അനഷ്ിക്കുന്നതുവപാപ്ല സണംഘ
ടിപെിക്പ്പെടുന്ന പ്രസ്തുെ സമരപരിപാടിെളിൽ ആട്ിപ്്ളിക്പ്പെടുന്ന കുറച്ചസ് അണി
െൾ പപ്ങ്ടുക്കുന്നെലൊപ്െ പാർട്ിക്കു പുറത്തുനിന്നസ് സാധാരണമനഷ്യരുപ്ട പങ്ാ
ളി്വമാ പിന്തുണവയാ ഉണ്ാകുന്നിലെ. പാർലപ്മറെറി രാഷ്ടീയ്ിപ്റെ െില െണ
ക്കുകൂട്ൽ മാത്രവമ ഇ്രണം സമരങ്ൾക്കുള്ളൂ. െനങ്ൾക്കുവ�ണ്ി െങ്ൾ പ്രെിവഷ
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ധിച്ചു എന്നസ് നാലാപ്ള വബാധ്യപ്പെടു്ി ഏൊനണം വ�ാട്ടുവനടുെ എന്ന സങ്കുെിെവുണം 
പരിമിെവുമായ ലക്ഷ്യണം മാത്രവമ അെിനള്ളൂ. ഉയർത്തുന്ന ഡിമാറെിവനാടുണം സെ്യ
സന്ധമായ പ്രെിബദ്ധെയുപ്ട െണിെ വപാലമിലെ. അൊെസ് സമയപ്് ഇടുങ്ിയ 
രാഷ്ടീയ ലക്ഷ്യണം നിറവ�റ്പ്പെടണണം. അത്രമാത്രവമയുള്ളൂ. പ്െ.എണം.മാണിപ്ക്െിപ്ര 
നടന്ന സമരണം പ്�റുപ്മാരു രാഷ്ടീയ നാടെണം മാത്രമായിരുന്നുപ്�ന്നസ് പിന്നീടസ് പ്െളി
ഞ്ഞിവലെ. വനരുണം പ്നറിവുമിലൊ് ഇ്രണം സമരങ്ളിൽ അണിനിരക്കുന്ന പാർട്ി 
പ്ര�ർ്െർക്സ് ലഭിക്കുന്നെസ് എന്തുെരണം രാഷ്ടീയ �ിദ്യാഭ്യാസമാണസ്? ഇ്രണം 
ആത്മ�ഞ്ന, പ്ര�ർ്െപ്ര അറപ്പുള�ാക്കുന്നെരണം അ�സര�ാദിെളുണം െൻൊ
ര്യണംവനാക്ിെളുമാക്ി അധതഃപെിപെിക്കുന്നു. പദ�ിെൾക്കുണം സ്ാനമാനങ്ൾക്കുണംവ�ണ്ി 
എന്തുമാൊപ്മന്നസ് ഇ�ർ പഠിക്കുന്നു. ഇടതുരാഷ്ടീയ ി്പ്റെ വപരിൽ പ്രസരിപെിക്പ്പെടുന്നെസ് 
അപെയ്ിപ്റെ ഈ ദുർഗ്ന്ധമാപ്ണങ്ിൽ, അറു�ഷളായ �ലതുപക്ഷ രാഷ്ടീയ
്ിപ്നെിപ്ര നാണം എങ്ിപ്ന പ്രെിപ്ര�ാഹണം സൃഷ്ടിക്കുണം. ഇടതുരാഷ്ടീയപ്് ഇന്നുണം 
പ്നവഞ്ാടസ് വെർത്തുപിടിക്കുന്ന സെ്യസന്ധരായ മനഷ്യരുപ്ട മനതഃസാക്ഷിവയാടസ് 
ഞങ്ൾ ആ�ർ്ിച്ചസ് അഭ്യർത്ഥിക്കുെയാണസ്. ഇെസ് ഇടതുരാഷ്ടീയമപ്ലെന്നസ് നാണം െി
രിച്ചറിയണണം. പ്ൊഴിലാളി�ർഗ് രാഷ്ടീയണം ഇെിന വനർ�ിപരീെമാപ്ണന്നസ് നാണം 
െിരിച്ചറിയണണം. 

എൽഡിഎഫപ് വിജയം ജനങ്ങളുത്ടപയാ ഇടതുരാഷ്ട്രീയതെിത്റെപയാ വിജയമ
ല്ല

ഒരു ഇടതു സർക്ാരിപ്ന �ലതുപക്ഷ സർക്ാരിൽ നിന്നുണം മൗലിെമായി �്യ
െിരിക്മാക്കുന്ന ഉ്ര�ാദിെ്ങ്ളുപ്ട നിർവ്വഹണ്ിൽ പരാെയപ്പെട് ഒന്നായി
രുന്നു പിണറായി �ിെയൻ നയിച്ച വെരള്ിപ്ല എൽഡിഎഫസ് സർക്ാർ. രാ
ഷ്ടീയ-സാമ്പ്ിെ-ഭരണ രണംഗങ്ളിപ്ല അടിസ്ാന നയങ്ൾ �ൻെിട മൂലധന 
നിവക്ഷപെരുപ്ടയുണം ധനിെ�ിഭാഗങ്ളുപ്ടയുണം �ളർച്ചയ്ക്കുണം ലാഭവ�ട്യ്ക്കുണം വ�ണ്ിയു
ള്ള�യായിരുന്നു. മുെലാളിമാരുപ്ട �്യ�സായ നട്ിപെസ് ഏറ്വുണം ആയാസരഹിെ
മാക്ാനായി പ്ൊണ്ടു�ന്ന ‘ഈസസ് ഓഫസ് ഡൂയിണംഗസ് ബിസിനസ്സ്’ ആണസ് െങ്ളുപ്ട 
നയപ്മന്നുണം അെിനിയുണം തുടരുപ്മന്നുണം പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലണം പുറത്തു�ന്ന ദിന്ിൽ 
മുഖ്യമന്ത്രി നട്ിയ പത്രസവമ്ളന്ിൽ �്യക്മാക്കുെയുണ്ായി. ഭരണത്തുടർ
ച്ചയിൽ ആഹ്ാദണം വരഖപ്പെടു്ിപ്ക്ാണ്ടുണം പ്െയ്തുെന്ന നലെൊര്യങ്ൾ സ്മരിച്ചുപ്ൊണ്ടുണം 
മുെലാളിമാരുപ്ട സണംഘടനയായ വൊൺപ്ഫഡവറഷൻ ഓഫസ് ഇൻഡ്യൻ ഇൻഡ
സ്ടിയുപ്ട വെരള ഘടെണം പ്മയസ് 3ന പുറപ്പെടു�ിച്ച പ്രസ്ാ�ന എൽഡിഎഫസ് സർക്ാ
രിപ്റെ അടിസ്ാനനയങ്ൾക്കുള്ള അണംഗീൊരമാണസ്.  

എൽഡിഎഫിടറെ വിജയത്ിനുകവണ്ി പണിടയടുത് പോവടപ്പട് ഇെതുപക് വി
ശ്വോസി�ൾ അവനവകനോെച് കേോദികക്ണ് കേോദധ്യും ഇതോണച്. ക�രെത്ിടല വൻ�ിെ 
മുതലോെിമോർ, കൂറ്റൻ നിർമ്മോണ �മ്ിനി�ൾ, വൻ�ിെ �രോറു�ോർ, ഭൂമി വ�കയറ്റ
ക്ോർ, സ്വ�ോരധ്യ ധന�ോരധ്യ സ്ോപനങ്ങളുടെ ഉെമ�ൾ, �്വോേി ഉെമ�ൾ, സ്വോശ്രയ 
വിദധ്യോഭധ്യോസ സ്ോപനങ്ങൾ നെത്തുന് വമ്ൻ സോമ്ത്ി�ഗ്രൂപ്പു�ൾ, ബോർ മുതലോ
െിമോർ തുെങ്ങി എല്ോ ധനി�വിഭോഗങ്ങളുും എൽഡിഎഫച് തുെർന്നുും അധി�ോരത്ികല
േണടമന്ച് ആഗ്രഹിച്തച് എന്തുട�ോണ്ോണച്? സർക്ോരിടറെ ബ്ോറെച് അുംബോസഡടേ
കപ്പോടല വധ്യവസോയ പ്രമുഖനോയ യൂസഫലി നിലട�ോണ്ടതന്തുട�ോണ്ോണച്? അഞ്ച് 
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വർഷടത് ഭരണനെപെി�ടെല്ോും യഥോർത്ഥത്ിൽ അവർക്കുകവണ്ിയള്ളതോയിരു
ന്നു എന്തുമോത്മോണച് അതിനു�ോരണും.

യുഡിഎഫിപ്റെ ഭരണനാളിൽ അദാനിയുപ്ട �ിഴിഞ്ഞണം പദ്ധെിപ്ക്െിപ്ര നി
ലപാടസ് സ്ീെരിച്ച�ർ, അധിൊര്ിപ്ല്ിയവപൊൾ �ിഴിഞ്ഞണം തുറമുഖ നിർമ്ാ
ണ്ിപ്റെ പ്രവമാട്ർമാരുപ്ട വറാളിവലക്സ് മാറി. തുടർന്നസ് �ിമാന്ാ�ള �ിെസ
ന്ിപ്റെ പദ്ധെിയിലണം അദാനിക്കു സഹായെരമായ നിലപാടസ് സ്ീെരിച്ചു. സണം
സ്ാന സർക്ാർ 1100 വൊടി രൂപ മുടക്ി, പ്െ.എസസ്.ഇ.ബി.യുപ്ട സൗെര്യങ്ൾ 
ഉപവയാഗപ്പെടു്ി �ീടുെളിൽ വെബിൾ �ഴി ഇറെർപ്നറ്സ് െണക്ഷൻ നൽകുന്ന 
പ്െ-വഫാൺ പദ്ധെി യഥാർത്ഥ്ിൽ ഇറെർപ്നറ്സ് വസ�നദാൊക്ളായ െിവയാ 
ഉൾപെപ്ടയുള്ള �ൻെിടക്ാർക്സ് അടിസ്ാന സൗെര്യപ്മാരുക്കുന്നെിനവ�ണ്ി
യുള്ളൊണസ്. 

മുെലാളിമാർക്സ് വ�ണ്െസ് െരു്നായ ഭരണാധിൊരിപ്യയാണസ്. മൂലധന്ി
പ്റെ അഭീഷ്ടങ്ൾക്സ് മുമ്പിൽ െനങ്ളുപ്ട എെിർപെിപ്നവയാ �ിവയാെിപെിപ്റെ ശബ്ദ
ങ്പ്ളവയാ പ്െല്ണം പരിഗണിക്ാ് െീഫസ് എെസ് സിെയുട്ീ�സ് ഓഫീസപ്റയാണസ് 
അ�ർക്സ് വ�ണ്െസ്. കുടിപ്യാഴിപെിക്പ്പെടുന്ന�ർ ഉയർത്തുന്ന ആ�ലാെിെപ്ള പു
ഛവ്ാപ്ട െള്ളിക്ളഞ്ഞസ്, വദശീയപാെ �ിെസിപെിച്ചസ്, ചുങ്ണം പിരിക്ാൻ മുെലാ
ളിമാർക്സ് �രണം നൽകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിപ്യയാണസ് അ�ർക്സ് വ�ണ്െസ്. പ്ൊഴിൽരണംഗ
പ്് ‘അനാശാസ്യപ്ര�ണെെൾ’പ്ക്െിപ്ര �ടിപ്യടുക്കുന്ന വമലാളപ്നയാണസ് മുെ
ലാളിമാർക്സ് വ�ണ്ടുന്നെസ്. പ്രെീക്ഷെൾക്സ് വയാെിച്ച ഭരണാധിൊരിപ്യ ലഭിച്ചെി
നാലാണസ് അ�ർ  ഒന്നാണം പിണറായി സർക്ാരിപ്ന പ്രശണംസെൾപ്ൊണ്സ് മൂടിയെസ്. 
മുെലാളിമാർ മാത്രമലെ, നിെിൻ ഗഡസ്െരിപ്യവപൊലള്ള വെന്ദ്രമന്ത്രിമാരുണം മുഖ്യമന്ത്രി
പ്യ പ്രശണംസിക്ാൻ െയൂ നിന്നു.    

പുെിയൊയി വലസൻസസ് നൽെിയതുൾപെപ്ട 545 ബാറുെൾ തുറന്നുപ്ര�ർ ി്ക്ാൻ 
അനമെി നൽെിയെസ് ബാർ മുെലാളിമാപ്ര എത്രവമൽ സവന്താഷിപെിച്ചിട്ടുണ്ാകുണം! 
�ന്ിവനാടസ് വെർന്നു പ്ര�ർ്ിക്കുന്ന െ്ാറിെളുപ്ട ദൂരപരിധി 50 മീറ്റാക്ി ഉ്
ര�ിട്തുണം െട്ങ്ൾ ലണംഘിച്ചസ് െ്ാറിെൾക്സ് വലസൻസസ് നൽെിയതുണം െ്ാറി ഉടമ
െൾക്കുണം �ളപ്ര ആഹ്ാദണം നൽെി. സർക്ാർ ഭൂമി വെവയറിയ�ർപ്ക്െിപ്ര വൊ
ടെിെളിൽ നടന്ന വെസ്െളിൽ സർക്ാർ സ്യണം വൊറ്പ്ൊടു്സ് വെവയറ്്ിനസ് 
നിയമസാധുെ നൽെി അ�ർക്കുണം സവന്താഷണം പെർന്നു. പ്പാന്തൻപുഴ �നണം അെി
പ്നാരു ഉദാഹരണണം മാത്രണം. സ്ാശ്യ �ിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ളുപ്ട എലൊ്രണം 
ഫീസുണം കു്പ്ന കൂട്ിപ്ക്ാടുത്തുണം ഈ സ്ാപനങ്ളിപ്ല �ിദ്യാർത്ഥിപീഡന്ി
നസ് സണംരക്ഷണണം നൽെിയുണം �ിദ്യാഭ്യാസ െച്ച�ടക്ാപ്രയുണം കൂപ്ടനിർ്ി. സ്ാശ്യ 
പ്മഡിക്ൽ വൊവളജുെളിപ്ല ഏറ്വുണം കുറഞ്ഞ ഫീസായിരുന്ന 1.85 ലക്ഷണം രൂപ, 
പല െ�ണയായി 7.65 ലക്ഷണം രൂപയാക്ി ഉയർ്ിപ്ക്ാടുത്തു. െിഫസ്ബി �ഴി 
കൂറ്ൻ പദ്ധെിെളുപ്ട �ൻെിട ഓഫറുെൾ നൽെിയുണം ഉയർന്ന നിരക്ിൽ നിർമ്ാ
ണപ്ര�ർ്നങ്ളുപ്ട തുെ ഉറപൊക്ിയുണം െരാറുൊർക്കുണം നിർമ്ാണ െമ്പിനിെൾ
ക്കുണം ലാഭ്ിപ്റെ ൊെര തുറന്നുപ്ൊടു് സർക്ാരിപ്റെ കൂപ്ട അ�രുണം നിലപ്ൊ
ണ്ടു. �മ്പൻ മൂലധനനിവക്ഷപ്ിപ്റെ പദ്ധെിെൾ മുെൽ ൊവഴ്ല്ിൽ ഒരു 
പ്ൊഴിൽ്ർക്്ിൽ �പ്ര മുെലാളിമാർക്സ് അനകൂലമായ നിലപാടസ് സ്ീെരിച്ച 
സർക്ാരായിരുന്നു പിണറായിയുവടെസ്. സുപ്രീണംവൊടെി �ിധിച്ച ശമ്പളണം ഒന്നാണം 
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വടണം ഭരണണം അ�സാനിക്കുവമ്പാഴുണം വനഴസ് സുമാർക്സ് നൽൊ് സ്ൊര്യആശുപ
ത്രിെളുപ്ണ്ന്നസ് നാണം �ിസ്മരിക്രുെസ്. വനഴസ് സുമാർക്ായി സമരണം പ്െയ് യുഎൻഎയു
പ്ട വനൊക്പ്ള െള്ളവക്സസ് ചുമ്ി െയിലിലടച്ചസ് ആശുപത്രിമുെലാളിമാപ്രയുണം 
സവന്താഷിപെിച്ചു. നില�ിലള്ള എലൊ പ്ൊഴിൽനിയമങ്ളുണം ലണംഘിച്ചുപ്ൊണ്സ്, പ്ൊ
ലെപ്് �ിെയലക്ഷി ൊഷയൂ ഫാക്ടറി അടച്ചുപൂട്ിയവപൊൾ പ്ൊഴിലാളിെൾക്സ് അർ
ഹെപ്പെട് ആനകൂല്യങ്ൾ ലഭ്യമാക്ാൻ ശ്മിക്ാപ്െ സർക്ാർ ൊലാ�ധി െീരു
ന്നതു�പ്ര മുെലാളിയുപ്ട ആഗ്രഹപ്രൊരണം ഫാക്ടറി അടഞ്ഞുെപ്ന്ന െിടക്ാൻ �ഴി
പ്യാരുക്ിയെസ് ആപ്ര സഹായിക്ാനായിരുന്നു? മുത്തൂറ്സ് ധനൊര്യസ്ാപന്ിൽ 
സമരണം പ്െയ് െീ�നക്ാരുപ്ട അ�ൊശങ്ളുപ്ട സ്ിെിപ്യന്താണസ്? കു്െമുെ
ലാളിമാരുപ്ടയുണം ധനിെ�ിഭാഗങ്ളുപ്ടയുണം മധ്യ�ർഗ്്ിപ്റെയുണം അഭിലാഷങ്പ്ള 
തൃപ്ിപ്പെടുത്തുെ എന്ന ഒവരപ്യാരു അെണ്യാണസ് ഇന്നസ് സിപിഐ(എണം)പ്നയുണം 
എൽഡിഎഫിപ്നയുണം നയിക്കുന്നെസ്.   

ഇടപ്െന്ന വപരിലള്ള ഈ പ്രസ്ാനങ്ൾ അടിസ്ാന�ർഗ്്ിനവ�ണ്ിയുള്ള 
വപാരാട്്ിപ്റെയുണം ഏറ്മുട്ലിപ്റെയുണം രാഷ്ടീയണം ഉവപക്ഷിച്ചു െഴിഞ്ഞു. ദളിെസ് െന
�ിഭാഗങ്ളുണം ദരിദ്രെന�ിഭാഗങ്ളുണം അ�രുപ്ട െണക്കുപുസ്െ്ിനസ് പുറ്ായി.  
സണം�രണവ്ാടുള്ള എൽഡിഎഫസ് സർക്ാരിപ്റെ പ്രഖ്യാപനണം അെിപ്റെ �്യക്
മായ പ്െളി�ായിരുന്നു. മറാ് വെസുമായി ബന്ധപ്പെട്സ് സർക്ാർ സുപ്രീണംവൊടെിയിൽ 
നൽെിയ സെ്യ�ാങസ്മൂല്ിൽ സണം�രണ്ിപ്റെ അടിസ്ാനണം സാമ്പ്ിെമാ
പ്ണന്നസ് പ്രസ്ാ�ിച്ചതുണം െങ്ളുപ്ട കൂറസ് ആവരാടാപ്ണന്നെിപ്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. 

പിണറായി �ിെയൻ സർക്ാർ ബെറ്സ് വരഖെളിലണം നിവക്ഷപെ സവമ്ളനങ്
ളിലണം ഒടു�ിൽ പ്മയസ് 3പ്റെ പത്രസവമ്ളന്ിലണം ആ�ർ്ിച്ച ഈസസ് ഓഫസ് ഡൂയിണംഗസ് 
ബിസിനസ്സ് ഇടതുപ്രസ്ാനങ്ളുപ്ട പണിയലെ. മുെലാളിമാരുപ്ട ബിസിനസ്സ് നട
്ിപ്ക്ാടുക്ാനലെ, ഇടതുപക്ഷണം അധിൊര്ിവലറുന്നെസ്. സമസ് െീ�ിെ മാർഗ്
ങ്ളുണം അടഞ്ഞ പ്ൊഴിലാളിെളുപ്ട, സർവ്വവുണം അപഹരിക്പ്പെട് പാ�പ്പെട് െനങ്
ളുപ്ട  പ്രവക്ഷാഭപ്് �ളർ്ാനാണസ് ഇടതുപക്ഷണം ഭരണെക്ണം വെയാവളണ്െസ്. 
അങ്ിപ്നപ്യാരു അെണ്വയ ഇന്നസ് ഇടപ്െന്നസ് വഘാഷിക്കുന്ന�രുപ്ട െണക്ിലിലെ. 
ഇൊണസ് വെരള രാഷ്ടീയ്ിപ്റെ ദുരന്തണം. 

വികസനത്മന് അജണ്ട; ത്െരത്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെ കാ�ട്ം 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് രണംഗ്സ് ഏറ്വുണം സെീ�മായെസ് �ിെസനണം എന്ന �ിഷയമാണസ്. 

കൃെ്യമായ നിർവ്വെനപ്മാന്നുണം �ിെസനണം എന്ന സണംജ്ഞയ്കസ് ഇലെ എന്ന സൗെര്യണം 
മുെപ്ലടുത്തുപ്ൊണ്സ് എലൊ മുന്നണിെളുണം പാർട്ിെളുണം നാട്ടുൊർക്സ് �മ്പിച്ച ഗുണണം 
പ്െയ്യുന്ന ഒന്നായി �ിെസനപ്് അ�െരിപെിച്ചസ് അെിപ്റെ �ക്ാക്ളായി നില
പ്ൊള്ളുെയാണസ്. അെിനാലാണസ് അധിൊരഘടനയുപ്ട ഭാഗമായി നിലനിൽക്കുന്ന 
എലൊ മുന്നണിെൾക്കുണം െക്ഷിെൾക്കുണം ഒരുവപാപ്ല ഈ മുദ്രാ�ാെ്യണം സ്ീൊര്യമാ
യിട്ടുള്ളെസ്. മണ്ഡല്ിപ്റെ �ിെസനണം,  സണംസ്ാന്ിപ്റെ �ിെസനണം അപ്ലെങ്ിൽ 
രാെ്യ്ിപ്റെ �ിെസനണം എപ്ന്നാപ്ക് അറുപിന്തിരപെൻ �ലതു രാഷ്ടീയ വെരിെൾ 
�ീവറാപ്ട പ്രെരിപെിക്കുന്ന മുദ്രാ�ാെ്യണം �ള്ളിപുള്ളി�ിസർഗ് വഭദങ്ളിലൊപ്െ ഇട
തുപക്ഷണം എന്നു സ്യണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന�ർക്സ് ഏറ്പറയാൻ െഴിയുന്നപ്െന്തു
പ്ൊപ്ണ്ന്നസ് ഒരിക്പ്ലങ്ിലണം ഇടതുസുഹൃത്തുക്ൾ െിന്തിച്ചിട്ടുവണ്ാ. 
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പുറവമയ്കസ് അരാഷ്ടീയ സ്ഭാ�മുള്ള �ിെസനപ്മന്ന �ിഷയണം യഥാർത്ഥ്ിൽ 

�ളപ്ര ആസൂത്രിെമായ ഒരു �ലതുപക്ഷ അെണ്യാണസ്. ഖെനാ�ിപ്ല പണവമാ 
സർക്ാരുെപ്ള പണയപ്പെടു്ി വെപെറ്ന്ന കൂറ്ൻ �ിവദശ�ായ്പെവളാ ഉപവയാഗ
പ്പെടു്ി പ്മഗാ നിർമ്ാണ വപ്രാെക്റ്റുെളിലണം അടിസ്ാന സൗെര്യങ്ളുപ്ട രണംഗ
ത്തുണം വൊർപെവററ്സ് െമ്പനിെൾക്സ് മൂലധനനിവക്ഷപണം നട്ാനള്ള സാധ്യെപ്യ
യാണസ് �ിെസനണം എന്നതുപ്ൊണ്സ് മുെലാളി് ഭരണകൂടങ്ൾ അർത്ഥമാക്കുന്നെസ്. 
അെിന സാധാരണമനഷ്യരുപ്ട െീ�ിൊഭിവൃദ്ധിയുമായി യാപ്ൊരു ബന്ധവുമിലെ. 
ഭക്ഷണണം, �ിദ്യാഭ്യാസണം, പ്ൊഴിൽ,  കൂലി, െിെിൽസ, പാർപെിടണം, പൗരാ�ൊശ
ങ്ൾ, സ്െന്ത്രവുണം അന്തസ്ാർന്നതുമായ മനഷ്യെീ�ിെണം, െനാധിപെ്യപരമായ നി
ലനിൽപെസ് തുടങ്ി, ഈ രാെ്യപ്് പൗരസഞ്യ്ിപ്റെ അടിസ്ാനപ്രശസ് നങ്പ്ള
പ്യലൊണം സ്ാനഭ്ഷ്ടമാക്ിപ്ൊണ്സ് അടിവച്ചൽപെിച്ചിട്ടുള്ള �ിെസനണം എന്ന അെണ് 
ന�ലിബറൽ ൊലഘട്്ിൽ മുെലാളിമാരുപ്ട െണക്റ് �ളർച്ചക്കു വ�ണ്ിയുള്ള
ൊണസ്. ആറു�രിവയാ പന്ത്രണ്ടു �രിവയാ ഉള്ള ആധുനിെ വറാഡുെൾ, എക്സ് പ്രസസ് 
വഹവ�െൾ, �ിെസന ഇടനാഴിെൾ, കൂറ്ൻ നിർമ്ിെിെൾ, രാെ്യപ്മമ്പാടുണം പ്മവരോ 
റയിലെൾ, വെരള്ിപ്റെ പ്െ-പ്റയിൽ, ഇവപൊൾ ദിലെിയിൽ പണിയുന്ന പ്സൻ
രേൽ �ിസ് തുടങ്ിയ�പ്യലൊണം ഈ �ിെസന്ിപ്റെ പ്രെീെങ്ളാണസ്. അ�പ്യ
ലൊണം ബൃഹെസ് മൂലധനനിവക്ഷപ്ിപ്റെ ഇടങ്ളാണസ്.  

വറാവഡാ പാലവമാ പ്െട്ിടങ്വളാ പണിയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായാണസ് സാധാ
രണെനങ്ൾ �ിെസനപ്് മനസ്ിലാക്ി �ച്ചിരിക്കുന്നെസ്. ഇപ്ൊപ്ക് �ന്നുെഴി
ഞ്ഞാൽ നാട്ടുൊർക്സ് പ്രവയാെനമവലെ എന്ന, സാധാരണക്ാപ്ര നയിക്കുന്ന നിരു
പദ്ര�െരമായ െിന്തയാണസ് �ളപ്ര ആപൽക്രമായ ഒരു �ലതുപക്ഷ അെണ്യിൽ 
അ�ർ ആെർഷിക്പ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്നെസ്.  മുെലാളി�ർഗ് ഉള്ളടക്മുള്ള ഇ്
രപ്മാരു �ിഷയപ്് തുറന്നുൊണിക്ാനണം സാധാരണമനഷ്യപ്റെ െീ�ിെപ്രശസ് ന
ങ്ളുപ്ട മൂലൊരണമായ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ �്യ�സ്ിെിപ്യ സ്ാനഭൃഷ്ടമാക്ാപ്െ 
മനഷ്യപ്റെ സർവ്വവൊമുഖമായ �ിെസനണം അസാധ്യമാപ്ണന്നമുള്ള �ിലപ്പെട് രാ
ഷ്ടീയ പാഠണം പെർന്നുനൽൊനണം ബാധ്യെപ്പെട്�ർ ഇടതുപക്ഷമാണസ്. നാടിപ്റെ �ി
െസനപ്മന്ന �ർഗ്ാെീെ സണംജ്ഞയുപ്ട പിറെിപ്ല അപെടെരമായ രാഷ്ടീയ്ി
പ്റെ �ൻ പ്രൊരെരായി അ�ർെപ്ന്ന മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുപ്ട രാെ്യ്ിപ്റെ പ്െ
രപ്ഞ്ഞടുപെസ് രണംഗപ്് ഏറ്വുണം ആഴവമറിയ രാഷ്ടീയെെിയാണസ് �ിെസനണം എന്ന 
വപരിൽ നടക്കുന്ന പ്രൊരണണം. 

 

അെിവിപുലവം വിേഗപ്്ധവമായ ത്പ്രാഫഷണൽ പ്രൊരപവലയിലൂത്ട യഥാർത്ഥ 
രാഷ്ട്രീയ പ്രശപ് നങ്ങത്െ െമസപ് കരിച്ചു        

 ഔവദ്യാഗിെമായി പ്രഖ്യാപിക്പ്പെട് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രൊരണ്ിനണം ഏൊ
ണ്സ് ഒരു �ർഷണം മുവമ്പ എൽഡിഎഫസ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിപ്ന ലക്ഷ്യണം�ച്ചുപ്ൊണ്ടുള്ള 
പ്രൊരണണം ആരണംഭിച്ചിരുന്നു. പരസ്യരണംഗ്സ് അെിവ�ദഗ്ദ്യമുള്ള പ്പ്രാഫഷണൽ 
ഏെൻസിെളുപ്ട വനതൃെ്്ിലണം ആസൂത്രണ്ിലമായിരുന്നു എൽഡിഎഫിപ്റെ 
പ്രൊരണണം മുഴു�ൻ. ബിപ്െപിയുണം ഇക്ാര്യ്ിൽ പ്ൊട്ടുപിന്നിൽ െപ്ന്നയുണ്ായി
രുന്നു. യുഡിഎഫാെപ്ട് �ളപ്ര പിന്നിലണം. വൊ�ിഡസ് പ്രെിസന്ധി തുടങ്ി ഏൊനണം 
ആഴ്ചെൾ പിന്നിട്വപൊൾ, 2020 മാർച്ചസ് അ�സാനണം മുെൽ �ളപ്ര ആസുത്രിെമായ 
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ഒരു പബ്ിെസ് റിവലഷൻ പ്ര�ർ്ന്ിനസ് എൽഡിഎഫസ് തുടക്ണം കുറിച്ചു. സർക്ാർ 
സണം�ിധാനങ്ളുണം സ്ൊര്യ ഏെൻസിെളുണം ഒത്തുവെർന്നസ് നട്ിയ ഈ പ്ര�ർ്
ന്ിപ്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യണം, ഗൗര�പ്പെട് രാഷ്ടീയ പ്രശസ് നങ്പ്ളാന്നുണം പ്പാതുസമൂഹ്ി
പ്റെ പരിഗണനാ�ിഷയമാൊ്�ിധണം വൊ�ിഡസ് പ്രെിവരാധ �ിെയപ്് സണംബ
ന്ധിച്ച അ�ൊശ�ാദപ്് വെന്ദ്രസ്ാന്സ് പ്രെിഷ്ിക്കുെ എന്നൊയിരുന്നു. അെിൽ 
അ�ർ പൂർണ്മായുണം �ിെയിക്കുെയുണം പ്െയ്തു. സർക്ാരിപ്നെിരായ �ിമർശങ്ൾക്സ് 
മാധ്യമങ്ളിൽ ഇടണം ലഭിക്ാെിരിക്കുെവയാ അപ്രധാനമായ ഇട്ിവലക്സ് ഒതുങ്ങു
െവയാ പ്െയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന പ്രെിദിന പത്രസവമ്ളനമായിരുന്നു ഈ പ്രൊ
രവ�ലയുപ്ട പ്രമുഖ ഇനണം. മഹാ�്യാധിപ്യ സണംബന്ധിച്ച സ്ഭാ�ിെമായ ആശങ്യുണം 
പ്രെിവരാധ നടപടിെൾ അറിയാനള്ള ആൊണംക്ഷയുണം വെരള്ിപ്ല മൂന്നരവക്ാടി 
െനങ്പ്ളയുണം മുഖ്യമന്ത്രിയുപ്ട പത്രസവമ്ളനണം ൊണാൻ ടി.�ി.ൊനലെളുപ്ട മുമ്പിൽ 
മുടക്ണംകൂടാപ്െ എ്ിച്ചു.  സൗെന്യ ഭക്ഷ്യെിറ്സ് �ിെരണണം, സൗെന്യവറഷൻ, സാ
മൂഹ്യ അടുക്ള, െനെീയ വഹാട്ൽ, ഇെര സാമ്പ്ിെ  സഹായങ്ളുപ്ട പ്രഖ്യാ
പനങ്ൾ തുടങ്ിയ� മുഖ്യമന്ത്രിയുപ്ട പത്രസവമ്ളന്ിപ്റെ പെി�സ് ഇനങ്ളായി 
മാറി. ഏ�പക്ഗീയ അവതരണത്ിനച് മുഖധ്യമന്ത്രി സമയടമടുത്തുും സർക്ോരിടന സും
ബന്ധിച് വിമർശങ്ങൾ ഉന്യിക്ോൻ അവസരും നൽ�ോടതയും ജനോധിപതധ്യവിരു
ദ്മോയ രഗീതിയിൽ രൂപ�ൽപ്പന ടേയ്തവയോയിരുന്നു ഈ  പത്സകമ്മെനങ്ങൾ. അഞ്ച് 
മോസും നഗീണ് അസോധോരണമോയ ഈ പ്രേോരണത്ിലൂടെ മുഖധ്യമന്ത്രിയും ഇെതു മുന്
ണി സർക്ോരുും ക�ോവിഡച്�ോല ആശങ്ക�ളുടെ ഉത്രമോടണന്ച് സ്ോപിച്.   

പഞ്ായ്സ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിനണം അെിനവശഷണം നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിനണം 
രണ്സ് മാസണം മുവമ്പ, സർക്ാർ ഖെനാ�ിൽ നിന്നുണം വൊടിെൾ  പ്െല�ഴിച്ചുപ്ൊണ്സ് 
ഒരു മാസവ്ാളണം തുടർച്ചയായി സണംസ്ാനപ്് എലൊ പ്രമുഖ ദിനപത്രങ്ളിലണം 
ടി.�ി ൊനലെളിലണം സർക്ാരിപ്ന പ്രെീർ്ിക്കുന്ന പരസ്യങ്ളുപ്ട പ്രളയണംെപ്ന്ന 
സൃഷ്ടിച്ചു. നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിന 3 മാസണം മുവമ്പ, വെരളണം മുഴു�ൻ സർക്ാർ 
പരസ്യങ്ളുപ്ട  വഹാർഡിണംഗുെൾ സ്ാപിച്ചു. പിന്നീടസ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രൊരണ
്ിപ്റെ ഭാഗമായി സ്ൊര്യെമ്പനി െയ്യാറാക്ിയ പരസ്യ �ാെെപ്് വെന്ദ്രമാ
ക്ി സണംസ്ാനപ്മമ്പാടുണം എൽഡിഎഫിപ്റെ വപരിൽ കൂറ്ൻ വഹാർഡിണംഗുെൾ ആദ്യണം 
സ്ാപിച്ചെിപ്റെ മൂന്നസ് മടപ്ങ്ങ്ിലണം �ീണ്ടുണം സ്ാപിച്ചു. വസാഷ്യൽ മീഡിയയിൽ 
വൊടിെൾ പ്െല�ഴിച്ചുപ്ൊണ്സ് നട്പ്പെട് പരസ്യപ്രെരണവ്ാടസ് ആർക്കുണം മൽ
സരിക്ാൻ െഴിയുമായിരുന്നിലെ. ഔവദ്യാഗിെ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രൊരണമാെപ്ട് 
അന്നു�പ്ര നട്പ്പെട്െിപ്റെ എത്ര മടങ്ായിരുന്നു എന്നസ് ഊഹിക്കുെവപാലണം 
അസാധ്യമായിരുന്നു. �ൻ പരസ്യങ്ൾ നൽെി മാധ്യമങ്പ്ളസ്ാധീനിച്ചുപ്ൊണ്സ് 
നട്ിയപ്െന്നസ് ആവരാപിക്പ്പെട് പ്രീ വപാൾ സർപ്വ്വെൾ ഇ്രപ്മാരു പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലണം നിർമ്ിപ്ച്ചടുക്കുന്നെിൽ പ്െറുെലൊ് പങ്സ് �ഹിച്ചു. ഈ പ്രൊ
രണ പ്ര�ർ്നങ്ളുപ്ട പ്രധാന ഉള്ളടക്ണം വൊ�ിഡസ് പ്രെിവരാധ രണംഗ്സ് വനടി
യപ്െന്നു �ിവശഷിപെിക്പ്പെടുന്ന സർക്ാർ �ിെയപ്് സണംബന്ധിക്കുന്ന അ�ൊ
ശ�ാദങ്ളുണം സർക്ാർ ധനസഹായങ്ളുപ്ട െണക്കുമായിരുന്നു.   

ദിനണംപ്രെിയുള്ള പത്രസവമ്ളന്ിലൂപ്ടയുണം  മാധ്യമങ്ൾ �ഴിയുള്ള വൊ�ിഡസ് 
പ്രെിവരാധ �ിെയ പ്രൊരവ�ലയിലൂപ്ടയുണം ഭരണമുന്നണിയുണം മുഖ്യമന്ത്രിയുണം പ്പാ
തുസമൂഹ്ിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുവമ്പാൾ, ഭരണെക്ഷിപ്യാഴിപ്െയുള്ള മുഴു�ൻ പാർ
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ട്ിെളുപ്ടയുണം സാമൂഹ്യസണംഘടനെളുപ്ടയുണം പ്ര�ർ്നണം വലാക്സ്ഡൗൺ നിമി്ണം 
അസാധ്യമായി. എലൊ വപ്രാവട്ാവക്ാളുണം പാലിച്ചുപ്ൊണ്സ് നട്പ്പെട് പരിപാടി
െൾപ്ക്െിപ്രവപാലണം വപാലീസസ് �്യാപെമായി വെസുെൾ രെിസ്റർ പ്െയ്സ് മറ് പാർ
ട്ിെളുപ്ട പ്ര�ർ്നപ്് നിവരാധിക്കുെയുണം പ്െയ്തു. ഫല്ിൽ ഭരണമുന്നണിയുപ്ട 
പ്ര�ർ്നങ്ൾ നിർബാധണം മുവന്നറുെയുണം അെിന പരമാ�ധി പ്രൊരണണം ലഭിക്കു
െയുണം പ്െയ്വപൊൾ ഭരണമുന്നണിപ്യാഴിപ്െയുള്ള�രുപ്ട പ്ര�ർ്നങ്ൾ ബലപ്ര
വയാഗ്ിലൂപ്ട െടയപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയുപ്ട ഓഫീസിപ്നെിപ്ര പ്ഞട്ിപെിക്കുന്ന �ി
�രങ്ൾ പുറത്തു�രുവമ്പാഴുണം സണംസ്ാനണം വലാക്സ് ഡൗണിൽ ആയിരുന്നെിനാൽ 
ഭരണമുന്നണിയുണം ഭരണവുണം സദേർഭ�ശാൽ രക്ഷപ്പടുെയാണുണ്ായെസ്. നാണണംപ്െ
ട് അഴിമെിെപ്ള പ്�ള്ളപൂശിപ്ക്ാണ്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുപ്ടയുണം മന്ത്രിമാരുപ്ടയുണം ഇടതു 
വനൊക്ളുപ്ടയുണം �്യാഖ്യാനങ്ൾ ഒരു �ിഘസ് നവുണം കൂടാപ്െ പ്ര�ഹിച്ചു.  എന്നാൽ 
അ�പ്യ സണംബന്ധിച്ച സാര�്ായ �ിമർശങ്ൾ പ്പാതുസമൂഹ്ിനസ് അ�െരി
പെിക്ാവനാ െനങ്ൾക്സ് അ� സ്െന്ത്രമായി പരിവശാധിക്ാവനാ അ�സരണം ലഭി
ച്ചവെയിലെ. വസാളാർ അഴിമെിവയക്ാൾ ഗുരുെരമായ കുറ്കൃെ്യങ്ൾ സ്ർണ്ക്
ള്ളക്ടത്തുമായി ഉയർന്നു�പ്ന്നങ്ിലണം, വസാളാറിപ്റെ വപരിൽ യുഡിഎഫസ് വനരിട് 
രാഷ്ടീയ �ിൊരണയുപ്ട ഒരണംശണംവപാലണം എൽഡിഎഫിന വനരിവടണ്ി �രാപ്െ 
വപായെസ് വൊ�ിഡസ് നിയന്ത്രണങ്ൾമൂലണം സ്െന്ത്ര രാഷ്ടീയ പ്ര�ർ്നങ്ൾ നി
വരാധിക്പ്പെട്ിരുന്നുപ്�ന്നെിനാലാണസ്.

അങ്ിപ്ന വൊ�ിഡസ് മഹാ�്യാധി എൽഡിഎഫസ് ഭരണ്ിനസ് തുറന്നുപ്ൊടു് 
അനകൂല സാധ്യെെൾ നിര�ധിയായിരുന്നു. നവ�ാത്ഥാന നാളുെൾ മുെൽ മനഷ്യ
സസ് വനഹിെളുപ്ടയുണം െനാധിപെ്യ ഭരണെർ്ാക്ളുപ്ടയുണം മുൻവെയിൽ രൂപപ്പെ
ട് സണംസ്ാന്ിപ്റെ ൊരെവമ്യന ശക്മായ പ്പാതുെനാവരാഗ്യ സണം�ിധാന്ി
പ്റെ പിൻബല്ിൽ നട്ിയ പ്രെിവരാധ പ്ര�ർ്ന ങ്പ്ളലൊണം പിണറായി 
സർക്ാരിപ്റെമാത്രണം െണക്ിപ്ലഴുെപ്പെട്ടു. വൊ�ിഡസ് പ്രെിസന്ധിയിപ്ല ആശ്ാസ 
നടപടിെളുണം സാമ്പ്ിെ സഹായങ്ളുണം സർക്ാരിപ്റെ �ൻവനട്ങ്ളായി അ�െ
രിപെിക്പ്പെട്ടു. �ളപ്ര സുഘടിെമായി സണംഘടിപെിക്പ്പെട് പ്രൊരവ�ലയിലൂപ്ട മന
ഷ്യൊരുണ്യ പ്ര�ർ്നങ്ൾക്സ് വനതൃെ്ണം നൽകുന്ന സർക്ാപ്രന്ന പ്രെിഛായ 
ആസൂത്രിെമായി സൃഷ്ടിക്പ്പെട്ടു. അവൊപ്ടാപെണം വൊ�ിഡിന മുമ്പിൽ ദയനീയമാ
യി പരാെയപ്പെട് �ടവക് ഇൻഡ്യൻ സണംസ്ാനങ്ളുമായുള്ള ൊരെമ്യണംകൂടി  �ന്ന
വപൊൾ വെരള്ിപ്റെ വനട്പ്്ക്കുറിച്ചുള്ള അ�െരണണം വൊദ്യണം പ്െയ്യാനാ�ാ് 
ഒന്നായി മാറുെയുണംപ്െയ്തു. മറു�ശ്സ് സർക്ാരിപ്നെിപ്ര ഉയർന്നു�ന്ന അെീ� 
ഗൗര�മുള്ള രാഷ്ടീയ �ിഷയങ്ൾ െർച്ചയ്കസ് എടുക്പ്പെടുന്നെസ് െടയാൻ ഇവെ വൊ
�ിഡുെപ്ന്ന �ഴി തുറക്കുെയുണം പ്െയ്തു. സർക്ാരിപ്നക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുെിഗീെങ്ൾ െഴി
യുന്നത്ര ശബ്ദ്ിൽ വെൾപെിച്ചുപ്ൊണ്സ്, സണംസ്ാന്ിപ്റെ യഥാർത്ഥ രാഷ്ടീയ 
�ിഷയങ്ൾ ആഴ്ിൽ മുക്ി്ാഴ്ത്താൻ  െഴിഞ്ഞു. �ിധിപ്യഴു്ിപ്റെ മാനദണ്ഡ
മായി �വരണ്ടുന്ന യഥാർത്ഥ രാഷ്ടീയ �ിഷയങ്ൾ, െനങ്ളുപ്ട സെീ� പരിഗണ
നയിലള്ള രാഷ്ടീയ �ിഷയങ്ളലൊൊക്ി മാറ്ന്നെിൽ സർക്ാർ െന്ത്രപൂർവ്വണം �ിെ
യിച്ചു എന്നൊണസ് എൽഡിഎഫസ് �ിെയ്ിപ്റെ പ്രധാന ഘടെങ്ളിപ്ലാന്നസ്.  അതു
പ്ൊണ്ടുെപ്ന്ന െങ്ളുപ്ട രാഷ്ടീയ നിലപാടുെൾക്കുള്ള അണംഗീൊരമാണസ് പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെസ് �ിെയപ്മന്ന �ാദ്ിനസ് ഒരടിസ്ാനവുമിലെ.
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പ്മനട�ടികൾ വലതു�് സർക്ാരിൽനിന്നും ഇടതു�് സർക്ാരിനുള്ള 
മൗലികമായ വ്െിരിക്തെയല്ല

 വൊ�ിഡസ് പ്രെിസന്ധിയുപ്ട വ�ളയിൽ സർക്ാർ വെപ്ക്ാണ് ആശ്ാസ
-വക്ഷമനടപടിെളുണം സാമ്പ്ിെ സഹായങ്ളുണം െനങ്ൾക്സ് - പ്രവെ്യെിച്ചു നിർ
ദ്ധന കുടുണംബങ്ൾക്സ്-ഒരാശ്ാസണം െപ്ന്നയായിരുന്നു. വലാക്സ് ഡൗൺ, ആഴ്ചെളുണം 
മാസങ്ളുണം നീണ്വപൊൾ, അസാധാരണമായ െീ�ിെ പ്രെിസന്ധിയുപ്ട മുമ്പിൽ 
അന്ധാളിച്ചുവപായ സാധാരണക്ാരപ്ന സണംബന്ധിച്ചിടവ്ാളണം എത്ര പരിമിെപ്മ
ങ്ിലണം ലഭ്യമായ സഹായങ്ൾ ഒരനഗ്രഹമായി മാറി. അെിനാൽ വെരള സർക്ാ
രിപ്റെ സഹായനടപടിെപ്ള െനങ്ൾ വെനീട്ി സ്ീെരിക്കുെയുണ്ായി.  

 അളക്ാനാ�ാ് �രുമാനമിലൊയ്മയുണം നിസ്ഹായെയുമാണസ് മഹാ�്യാധിയുണം 
വലാക്സ് ഡൗണുണം സൃഷ്ടിച്ചെസ്. ഇന്നുണം അതു ഭയാനെമായ നിലയിൽ തുടരുെയാണസ്. 
സാധാരണക്ാപ്ര അടിമുടി ഉലച്ചിട്ടുള്ള  സാമ്പ്ിെ്െർച്ചയ്കസ് ആനപാെിെ
മായ പരിഹാരണം നൽകുെ എന്നൊയിരുന്നു വെന്ദ്ര-സണംസ്ാന സർക്ാരുെൾ നി
റവ�വറ്ണ്ിയിരുന്ന അടിയന്തര െർ്�്യണം. അ്രപ്മാരു സമീപനണം ഇരുസർക്ാ
രുെളുപ്ടയുണം ഭാഗത്തുനിന്നസ് ഉണ്ായിലെ. െന് നഷ്ട്ിനസ് ആനപാെിെ പരിഹാ
രണം എന്ന നിലയിലാണസ് നിര�ധി മുെലാളി് രാെ്യങ്ൾ െനങ്ൾക്ായി �ൻതു
െെളുപ്ട സാമ്പ്ിെസഹായ പാവക്ജുെൾ പ്രഖ്യാപിച്ചെസ്. എന്നാൽ നമ്മുപ്ട രാ
െ്യ്സ് പ്രഖ്യാപിക്പ്പെ ട്െസ് െനങ്പ്ള പരിഹസിക്കുെയുണം നിദേിക്കുെയുണം പ്െയ്യുന്ന 
െര്ിലള്ള, തുഛതുെെളുപ്ട സഹായങ്ൾ മാത്രമായിരുന്നു. െൻധൻ അക്ൗണ്ടു
ള്ള കുടുണംബങ്ൾക്സ് പ്രെിമാസണം 500 രൂപ എന്ന വെന്ദ്ര സർക്ാർ സഹായണം നിർ
ദ്ധനപ്ര അപമാനിക്കുന്ന നടപടിയായിരുന്നു. സണംസ്ാന സർക്ാരിപ്റെ ശരാശരി 
500 രൂപ �ില�രുന്ന ഭക്ഷ്യക്ിറ്ണം പരിമിെമായ െില സാമ്പ്ിെ സഹായങ്ളുണം 
യഥാർത്ഥ്ിൽ െനങ്ൾക്സ് അർഹെപ്പെട് തുെയുപ്ട �ളപ്ര പ്െറിയ അണംശണം മാ
ത്രമായിരുന്നു. ആ സഹായങ്പ്ളവപൊലണം �ലിയ മെിവപൊപ്ട ൊണാൻ െയ്യാറായ
െസ് െനങ്ളുപ്ട ദുരിെങ്ളുണം യാെനെളുണം അത്രയുണം െഠിനെരമായിരുന്നു എന്നെി
നാലാണസ്.     

വൊ�ിഡസ് പ്രെിസന്ധിയുപ്ട വ�ളയിൽ സർക്ാർ വെപ്ക്ാണ് ആശ്ാസ-വക്ഷ
മനടപടിെളുണം സാമ്പ്ിെ സഹായങ്ളുണം �ലതുപക്ഷ സർക്ാരിൽ നിന്നുണം ഇട
തുപക്ഷ സർക്ാരിനള്ള മൗലിെമായ �്യെ്യസ്െയലെ. മുെലാളി്്ിപ്റെ ഉദയ
നാളുെളിൽ രൂപണംപ്ൊണ് സർക്ാരുെൾ ഉയർന്ന െനാധിപെ്യ-ധാർമ്ിെ മൂല്യ
ങ്ളുപ്ട മാതൃെെപ്ളന്ന നിലയിൽ െനവക്ഷമപ്ര�ർ്നങ്ളുപ്ട അടിയുറച്ച �ക്ാ
ക്ളായിരുന്നു. തുഛമായ സാമ്പ്ിെ സഹായങ്ളുപ്ട പദ്ധെിെളലെ, മറിച്ചസ് ഭക്ഷ
ണണം, �ിദ്യാഭ്യാസണം, ആവരാഗ്യണം, പാർപെിടണം തുടങ്ിയ� ഉറപൊക്കുന്ന അടിസ്ാന 
വക്ഷമ പ്ര�്നങ്ളായിരുന്നു അ�. െീവ്ര മുെലാളി്്ിപ്റെ ഇന്നപ്് ൊല
ഘട്്ിൽ ഈ വക്ഷമബാധ്യെെൾ വെപ്യാഴിഞ്ഞിട്ടുപ്ണ്ങ്ിലണം െനവരാഷപ്് 
ശമിപെിക്കുെ എന്ന ലക്ഷ്യവ്ാപ്ട ധനസഹായ്ിപ്റെയുണം ആനകൂല്യങ്ളുപ്ടയുണം 
വപാപ്പുലിസ്റസ് പദ്ധെിെൾ �ലതുപക്ഷ സർക്ാരുെളുണം സ്ീെരിക്ാറുണ്സ്. 

െന�ിരുദ്ധ നയങ്ൾക്കുണം അഴിമെിക്കുണം അക്മ രാഷ്ടീയ്ിനണം വപരുവെട് തൃ
ണമൂൽ വൊൺഗ്രസ്സ് ഭരിക്കുന്ന ബണംഗാളിലണം ഫലപ്രദമായ ആശ്ാസ പദ്ധെിെളുണം 
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വക്ഷമനടപടിെളുണം വെപ്ക്ാണ്ിരുന്നു. ഇ്�ണപ്് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ മമെ 
ബാനർെിപ്യ അധിൊര്ിവലറ്ാൻ അ� �ലിയ വൊെിൽ സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്സ്. 
െയലളിെയുപ്ട ഭരണനാളുെളിൽ പ്രഖ്യാപിക്പ്പെ ട്ിട്ടുള്ള വക്ഷമപദ്ധെിെൾ അ�പ്ര 
അധിൊര്ിൽ എ്ിക്കുന്നെിൽ നിര�ധി െ�ണ പങ്സ് �ഹിച്ചിട്ടുണ്സ്. കൃഷെസ് 
സമ്ാൻ പദ്ധെിയിലൂപ്ട വെന്ദ്ര സർക്ാർ നാലമാസ്ിപ്ലാരിക്ൽ രാെ്യപ്മമ്പാ
ടുണം െർഷെരുപ്ട അക്ൗണ്വലക്സ് 2000 രൂപ നിവക്ഷപിക്കുന്നു.  ഉജ്്ൽ സസ് െീ
മിന െീഴിൽ രാെ്യ്സ് നാലവൊടി സൗെന്യ പാെെ�ാെെ െണക്ഷൻ നൽെി
യൊയാണസ് ബിപ്െപിയുപ്ട പ്രൊരണണം. ഇവപൊൾ  രാഷ്ടീയ സാഹെര്യണം െങ്ൾക്സ് 
എെിരാകുന്നുപ്�ന്നസ് െണ്വപൊൾ പുെിയ െില ആനകൂല്യ പ്രഖ്യാപനങ് ളുമായി 
പ്മയസ് 14നസ് പ്രധാനമന്ത്രി എ്ിയിട്ടുണ്സ്. തി�ഞെ ജനവിരുദ്മോയ ഭരണത്ിനച് 
കനതൃത്വും നൽകുന് ഒരു �ക്ി, ജനങ്ങെിൽനിന്ച് �വർടന്ടുക്കുന് ലക്ക്ണക്ി
നച് ക�ോെി രൂപയിടല ഒരു ടേറുഭോഗും ഉപകയോഗടപ്പടുത്ി എടന്തങ്കിലും ആനുകൂലധ്യ
ങ്ങകെോ ആ�ർഷ�മോയ പോരികതോഷി�കമോ നൽ�ി, തങ്ങളുടെ പോപക്േ മുഴുവൻ 
�ഴു�ിക്െഞെച് ജനങ്ങളുടെ മുമ്ിൽ വിശുദ്കവഷും ട�ട്ടുന്തച് വഞ്നയോണച്. ജനോ
ധിപതധ്യ രോഷ്ടഗീയത്ിടറെ അപേയടത്യോണച് അതച് ടവെിവോക്കുന്തച്. അതച് ടതര
ടഞെടുപ്പിടല വിധിടയഴുത്ിനച് മോനദണ്ഡമോകുന്തച് അതികലടേ അപ�െ�രമോണു
തോനുും. �ർഷ�ടര മുച്ചൂടുും ത�ർത്ിട്ച്, അവർക്ച് നോലച് മോസത്ിടലോരിക്ൽ 2000 
രൂപ നൽകുന്നുടവന്ച് പ്രേരിപ്പിച്ച് കവോട്ടുകതടുന് ബിടജപിയടെ രോഷ്ടഗീയും എത്കമൽ 
വഞ്നോപരമോണച്. ഈ ഉള്ളെക്മുള്ള രോഷ്ടഗീയും ആരച് അനുവർത്ിച്ോലും അതച് 
ആപൽക്രും തടന്യോണച്. ആനകൂല്യങ്ൾ നൽെി പാട്ിലാക്ാൻ പറ്ാ്�ിധണം 
െനങ്പ്ള �ിവ�െവുണം ആത്മാഭിമാനവുണം രാഷ്ടീയ പ്രബുദ്ധെയുമുള്ള�രാക്ി മാറ്െ
യവലെ യഥാർത്ഥ്ിൽ ഇടതുപക്ഷണം പ്െവയ്യണ്െസ്? 

 സർക്ാർ നൽകുന്ന ആനകൂല്യങ്ളുപ്ടയുണം ധനസഹായങ്ളുപ്ടയുണം ഔദാര്യണം 
പറ്ന്ന�പ്രന്ന നിലയിൽ വ�ാട്ടു നൽെി ഉപൊരസ്മരണ ൊട്ണപ്മന്നൊയിരുന്നു 
ഇടതുമുന്നണിയുപ്ടയുണം ഒരളവു�പ്ര ബിപ്െപിയുപ്ടയുണം പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രൊരണ്ി
പ്റെ മുഖ്യമായ ഇനണം. വെന്ദ്ര്ിലണം സണംസ്ാനത്തുണം അധിൊര്ിലിലെ എന്നെസ് 
യുഡിഎഫിനസ് ഇവ്വിധപ്മാരു പ്രൊരണ്ിപ്റെ സാധ്യെ നൽെിയിലെ. സർക്ാരിൽ
നിന്നുണം ലഭിക്കുന്ന സഹായങ്ൾ ഔദാര്യമപ്ലെന്നുണം െനാധിപെ്യക്മ്ിൽ നികു
െിദായെപ്റെ അ�ൊശമാപ്ണന്നുമുള്ള രാഷ്ടീയവബാധ്ിപ്റെ സ്ാന്സ് ഔദാ
ര്യണം വെപെറ്ന്ന�പ്റെ �ിവധയമവനാഭാ�ണം അപ്ലെങ്ിൽ ആശ്ിെമവനാഭാ�ണം സൃഷ്ടി
ച്ചസ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് വനട്ണം ഉണ്ാക്ാനാണസ് അ�ർ ലക്ഷ്യണം �ച്ചെസ്. 

�ളപ്ര പരിമിെമായ െില ആനകൂല്യങ്ളുപ്ട െണക്കുപറഞ്ഞസ് ഇന്നസ് വ�ാട്ടുവന
ടുവമ്പാൾ നാപ്ള അെിപ്ന െ�ച്ചു�യ്ക്കുന്ന പാരിവൊഷിെ പ്രഖ്യാപനങ്ളു മായി �രു
ന്ന�രുപ്ട പിറപ്െ െനങ്ൾ വപാെിവലെ? പാരിവൊഷിെങ്ളുപ്ടയുണം ആനകൂല്യങ്
ളുപ്ടയുണം െിരികുറ്ിയിൽ െിടന്നു െറങ്ങുന്ന െമിഴസ് നാടസ് രാഷ്ടീയണം, അപെയമലൊപ്െ 
ഗുണപരമായ എന്തുമാറ്മാണസ് ഇൻഡ്യൻ െനാധിപെ്യ്ിന നൽെിയിട്ടുള്ളെസ്. സർ
ക്ാരിപ്റെ നയങ്പ്ള �ിശെലനണം പ്െയ്തുപ്ൊണ്സ് നിലപാടസ് സ്ീെരിക്ാനണം �്യാ
വമാഹങ്ളിൽ നിന്നുണം �ിവധയെ്്ിൽനിന്നുണം മുക്മായ െനാധിപെ്യ പ്രബുദ്ധെ
യുപ്ട അടിസ്ാന്ിൽ സമ്െിദാനണം �ിനിവയാഗിക്ാനണം െനങ്പ്ള പരിശീലി
പെിക്കുെയാണസ് യഥാർത്ഥ ഇടതുരാഷ്ടീയ െടമ. അെസ് നിർവ്വഹിക്കുന്നെിന പെരണം 
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പഞ്ായ്സ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിപ്ല �ിെയണം സൃഷ്ടിച്ച ഉപൊരസ്മരണയുപ്ട രാഷ്ടീയണം 
ആ�ർ്ിക്ണപ്മന്ന െണക്കുകൂട്ലിൽ ആനകൂല്യങ്പ്ളയുണം ധനസഹായങ്പ്ള
യുണം ഫലപ്രദമായ പ്രൊരണ�ിഷയങ്ളാക്ി മാറ്െയാണസ് ഭരണമുന്നണി പ്െയ്െസ്. 
അെിലൂപ്ട ഭരണ�ിരുദ്ധ �ിൊരപ്് മറിെടക്കുന്നെിൽ എൽഡിഎഫസ് ൊണിച്ച 
മിെ�ാണസ്, പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയണം സൃഷ്ടിച്ച പ്രധാനഘടെങ്ളിപ്ലാന്നസ്.      

പഞ്ായ്സ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ എറണാകുളണം െിലെയിപ്ല നാല പഞ്ായ്ിൽ 
മൽസരിച്ചസ് അനായാവസന �ിെയിക്കുെയുണം നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ പെി
നായിരക്ണക്ിനസ് വ�ാട്ടുപിടിക്കുെയുണം പ്െയ് ട്റെി - ട്റെി എന്ന അരാഷ്ടീയ കൂട്ാ
യ്മ ആ�ശ്യപ്പെട്െസ്, പ്െയ്തുപ്ൊടു് സഹായങ്ളുപ്ട വപരിലള്ള ഉപൊരസ്മരണയു
പ്ട പ്രെിഫലമാണസ്. ട്റെി-ട്റെിയുവടെസ് രാഷ്ടീയ �ിെയമലെ എന്നു പ്രസ്ാ�ിച്ച സി
പിഐ(എണം)നസ് അവെ അരാഷ്ടീയ നിലപാടസ് സണംസ്ാനണം മുഴു�ൻ ഉപവയാഗപ്പെടു
്ി വനടിയ �ിെയപ്് എങ്ിപ്നയാണസ് രാഷ്ടീയ �ിെയപ്മന്നു അ�ൊശപ്പെടാൻ 
െഴിയുെ? 

വിജയം നിർണ്ണയിച്ചെിൽ വർഗ്്രീയ കരുന്രീക്ങ്ങൾക്പ് ഗണന്രീയമായ �ങ്കപ്
നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിപ്റെ പ്രൊരണരണംഗ്സ് മെ-ൊെി �ിൊരങ്ൾ െ്

ലിപെിക്കുന്നെിൽ പ്രമുഖ മുന്നണിെൾ െമ്ിൽ മൽസര്ിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ശബരിമ
ലയുപ്ട വപരിൽ സണംഭ�ിച്ചെിപ്നലൊണം മാപെസ് വൊദിച്ചുപ്ൊണ്സ് ഒരു കൂട്ർ. ആൊരസണം
രക്ഷണ്ിനസ് നിയമമുണ്ാക്ാൻ മപ്റ്ാരു കൂട്ർ. സ്യണം അയ്യപെനണം മാളിെപ്പുറ്
മ്യുമായി അ�െരിച്ച വ�പ്റാരു കൂട്ർ. എലൊ�രുണം ഭൂരിപക്ഷ �ർഗ്ീയെയുപ്ട ആൾ
രൂപങ്ളായി സണംസ്ാനണം മുഴു�ൻ മണ്ി നടന്നു. െഴിഞ്ഞ പാർലപ്മറെസ് പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെിൽ ഉണ്ായ െന് നഷ്ടണം നിെ്ാനള്ള മാർഗ്പ്മന്ന നിലയിൽ നിയമസഭാ 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ കൂടുെൽ ആപൽക്രമായ �ർഗ്ീയ െരുനീക്ങ്ൾ നട്ാൻ 
ഇടതുമുന്നണി മുെിരുെയാണസ് പ്െയ്െസ്. ശബരിമലയുപ്ട ൊര്യ്ിൽ എൽഡിഎ
ഫിപ്റെ ആെമാന ശരീരഭാഷ മാപെവപക്ഷയുപ്ടയുണം പശ്ാ്ാപ്ിപ്റെയുണം വഖദ
്ിപ്റെയുമായിരുന്നു. നാമെപവഘാഷയാത്രയുപ്ട വപരിൽ എടു്ിരുന്ന 2600 വെ
സുെൾ റദ്ദാക്ിയുണം അമ്പലങ്ളായ അമ്പലങ്ളിപ്ലലൊണം വഫാവട്ാഗ്രാഫപ്റയുണം കൂട്ി 
പ്ൊഴാൻവപായുണം പ്�രുദ്ധ്യാധിഷ്ിെ ഭൗെി�ാദപ്് െള്ളിപെറഞ്ഞുണം ഒടു�ിൽ അയ്യ
പെനണം വദ�ഗണങ്ളുണം എൽഡിഎഫിൽ വെർന്നു എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുണം ഭൂരിപക്ഷ �ി
ഭാഗ്ിനണ്ാക്ിയ വ�ദനെൾ പരിഹരിക്ാൻ ആ�തുണം ശ്മിച്ചു. അപെടണം മണ
് യുഡിഎഫസ് അവെനാണയ്ിൽ െിരിച്ചടിച്ചുപ്ൊണ്സ് ശബരിമലയിപ്ല ആൊ
രസണംരക്ഷണ്ിനായി നിയമണം പ്ൊണ്ടു�രുപ്മന്നസ് പ്രസ്ാ�ിച്ചു. മണ്ഡലൊലപ്് 
അെിക്മങ്ൾ മറക്ിപ്ലെന്ന മുദ്രാ�ാെ്യവുമായി ബിപ്െപി അ�രുപ്ട സ്െസിദ്ധ
മായ വശലിയിൽ െീവ്രനിലപാടുെളുമായി രണംഗണം പ്ൊഴുപെിച്ചു. അങ്ിപ്ന പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രാെരണരണംഗണം �ർഗ്ീയ നിലപാടുെളുപ്ട മൽസര രണംഗമായി മാറി. െന
െീ�ിെ്ിപ്റെ അടിസ്ാന പ്രശസ് നങ്ൾ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് രണംഗത്തുനിന്നസ് ഏൊണ്സ് 
പൂർണ്മായുണം നിഷസ് ൊസിെമായി. 

 ബിപ്െപി ആസൂത്രിെമായി �ളർത്തുന്ന മുസിണം �ിവരാധണം സമർത്ഥമായി ഉപ
വയാഗപ്പെടു്ാൻ സിപിഐ(എണം) ഈ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ വബാധപൂർവ്വണം ശ്മിച്ചു. 
സണംസ്ാനരാഷ്ടീയണം അഭിമുഖീെരിക്കുന്ന ഏറ്വുണം പ്രമുഖവുണം ഗൗര�െരവുമായ �ി
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പ്സ് മുസിണം മൊടിസ്ാന്ിലള്ള സണംഘടിെ പ്രസ്ാനങ്ളാപ്ണന്ന പ്രെീെി 
സൃഷ്ടിക്ാൻ നിരന്തരണം സിപിഐ(എണം) ശ്മിച്ചുപ്ൊവണ്വയിരുന്നു. ഇ�പ്ര ഭീെര
�ാദിെപ്ളന്നുണം �ിഘടന�ാദിെപ്ളന്നുണം ബിപ്െപിയുണം സണംഘശക്ിെളുണം നിരന്തര
മായി മുദ്രകുത്തുന്ന അവെ വശലിയിലണം സ്ര്ിലണം സിപിഐ(എണം) ആ�ർ്ി
ക്കുന്നെസ് രാഷ്ടീയ ദുഷ്ടലക്ഷ്യങ്വളാപ്ടയാണസ്. യുഡിഎഫിപ്ന നയിക്കുന്നെസ് ലീഗാ
പ്ണന്നു ആ�ർ്ിച്ചു പ്രസ്ാ�ിച്ചുണം ലീഗസ് വനൊക്പ്ള സദേർശിക്ാൻവപായ യുഡി
എഫസ് വനെ്പ്് �ിമർശിച്ചുണം നയൂനപക്ഷ�ർഗ്ീയെ ഏറ്വുണം ആപൽക്രമാപ്ണന്നസ് 
�ിവശഷിപെിച്ചുണം മുസീണം�ിവരാധപ്് െ്ലിപെിച്ചുനിർ്ി.  

മുസഗീുംവർഗ്ഗീയതടക്തിരോയ കപോരോട്ടമന് പുകരോഗമനകവഷും ട�ട്ിയോടുന്തച് 
ഭൂരിപക് വർഗ്ഗീയതയടെ സഹോയും കനടു� എന് നഗീേമോയ ലക്ധ്യകത്ോടെ മോത്
മോണച്. ഇക്ോരധ്യത്ിൽ ബിടജപികയോെച് മൽസരിക്കു�യോണച് യഥോർത്ഥത്ിൽ സി
പിഐ(എും) ടേയ്യുന്തച്. മുസഗീും വിഭോഗമോണച് യഡിഎഫിടന നയിക്കുന്ടതന്നു സ്ോ
പിച്ോൽ യഡിഎഫച് മുന്ണിയടെ ശക്തമോയ കവോട്ടുബോങ്കോയി ഇന്നുും നിലട�ോള്ളുന് 
േില വിഭോഗങ്ങടെ മുസഗീും വികരോധടത് ഉപകയോഗടപ്പടുത്ി അ�റ്റോൻ �ഴിയും. 
ഏതോനുും കവോട്ടു�ൾക്കുകവണ്ി ഇക്കൂട്ർ നെത്തുന് നഗീേമോയ  ഈ രോഷ്ടഗീയും ദഗീർഘ
�ോലോെിസ്ോനത്ിൽ സുംസ്ോനത്ിടറെ ജനോധിപതധ്യഘെനയ്കച് അെവറ്റ  ആഘോതും 
ഏൽപ്പിക്കുും. ഇത്രും കുൽസിത നഗീക്ങ്ങെിലൂടെ സൃഷ്ിക്ടപ്പടുന്  സോമൂഹധ്യ അന്ത
രഗീക്ും നോടെ ഫോസിസ്റച് ശക്തി�ൾ കൂടുതൽ �ൗശലപൂർവ്ും ഉപകയോഗിക്കു�തടന് 
ടേയ്യുും. ഹ്രസ്വ�ോല കനട്ങ്ങൾക്ോയി ദഗീർഘ�ോല വിപത്തു�ടെ കുെിയിരുത്തുന് ഈ 
രോഷ്ടഗീയത്ിനച് സുംസ്ോനും �നത്വില നൽക�ണ്ിവരുും.

സാമ്പ്ിെമായി പിന്നാക്ണം നിൽക്കുന്ന�ർക്സ് പ്ൊഴിൽ വമഖലയിൽ സണം�
രണപ്മന്ന പ്രഖ്യാപനണം സ�ർണ് �ിഭാഗങ്ളുപ്ട ധ്രു�ീെരണണം െങ്ൾക്സ് അനകൂ
ലമാക്കുന്നെിന വ�ണ്ിയായിരുന്നു. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫല്ിൽ അപ്ൊരു സ്ാധീന 
ഘടെമായി പ്ര�ർ്ിച്ചിട്ടുണ്സ്. ഓർ്വഡാെസ് സസ്-യാവക്ാബായ സഭാ െർക്്ിൽ 
ഒരു �ിഭാഗ്ിപ്റെ �ക്ാ�ായി നിലപ്ൊണ്തുണം സാമുദായിെമായ വെരിെിരി�സ് 
ഉപവയാഗപ്പെടു്ി പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ വനട്മുണ്ാക്കുെ എന്ന ലക്ഷ്യവ്ാപ്ടയായി
രുന്നു. മധ്യവെരള്ിൽ പരമ്പരാഗെ യുഡിഎഫസ് വ�ാട്ിൽ �ിള്ളൽ സൃഷ്ടിക്ാനണം 
ഒരു �ിഭാഗ്ിപ്റെ വ�ാട്സ് ഒന്നാപ്െ െരസ്മാക്ാനണം എൽഡിഎഫിന ഇെിലൂപ്ട 
സാധ്യമായി. യാവക്ാബായ സഭയുണം ൊന്തപുരവുണം ഇെര സാമുദായിെ ശാക്ിെ 
വെരിെളുണം തുടങ്ി ഏ�ർക്കുണം അ�രുവടൊയ പങ്സ് നിർവ്വഹിക്ാൻ ധാരണെൾ 
രൂപപ്പെട്ടു. �ർഗ്ീയെയുപ്ടയുണം രാഷ്ടീയ അധാർമ്ിെെയുപ്ടയുണം രണംഗത്തുനടന്ന ഈ 
മൽസര്ിൽ ഇെരമുന്നണിെപ്ള പിന്നിലാക്ാൻ െഴിഞ്ഞുപ്�ന്നതുണം എൽഡിഎ
ഫിപ്റെ �ിെയ്ിപ്റെ ഘടെങ്ളിൽ മപ്റ്ാന്നാണസ്.  ഇപ്രൊരണം അധമമായ നിര�
ധി മാർഗ്ങ്ളിലൂപ്ട സൃഷ്ടിപ്ച്ചടു് �ിെയപ്്യാണസ് രാഷ്ടീയ �ിെയമായുണം ഇട
തു�ിെയമായുണം അ�െരിപെിച്ചസ് ഊറ്ണംപ്ൊള്ളുന്നെസ്. 

പകന്ദ്രസർക്ാരിത്റെ നയങ്ങപൊടുള്ള ജനങ്ങളുത്ട എെിർപ്പ് ബിത്ജ�ിക്പ് 
പവാട്പ് കുറയാൻ കാരണമായി

മൂന്നസ് മുന്നണിെൾക്ിടയിൽ പരസ്പരണം ഉണ്ാക്ിയിട്ടുള്ള അ�ിഹിെബന്ധപ്്
ക്കുറിച്ചുണം ഡീലെപ്ളക്കുറിച്ചുമുള്ള ആവരാപണ-പ്രെ്യാവരാപണങ്ൾ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് 
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രണംഗമാപ്െ അ�സാനദിനണം�പ്രയുണം നിറഞ്ഞുനിന്നു. ബിപ്െപിയുണം യുഡിഎഫണം 
െമ്ിൽ രഹസ്യധാരണയുപ്ണ്ന്ന ആവരാപണണം ആ�ർ്ിച്ചുപ്ൊവണ്യിരുന്ന മു
ഖ്യമന്ത്രി െപ്ന്നയായിരുന്നു ഈ പ്രെരണ്ിപ്റെ നായെൻ. ബിപ്െപിയുണം സിപി
എമ്മുണം െമ്ിലാണസ് രഹസ്യധാരണപ്യന്നസ് യുഡിഎഫണം പ്രെരിപെിച്ചു. മൽസരിക്ാൻ 
സീറ്ലഭിക്ാപ്െവപായ ആർഎസസ്എസസ് വനൊ�ിപ്റെ സമാനസ്ഭാ�്ിലള്ള 
ആവരാപണണം കൂടി �ന്നവപൊൾ ‘ഡീൽ’ പ്രൊരണരണംഗപ്്  ൊര�ിഷയമായി മാറി. 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലണം �ന്ന അടു് ദിനണംെപ്ന്ന  യുഡിഎഫണം ബിപ്െപിയുണം െമ്ിൽ 
വ�ാട്സ് െച്ച�ടണം നടന്നുപ്�ന്നസ് ആവരാപിച്ചുപ്ൊണ്സ് മുഖ്യമന്ത്രിെപ്ന്ന െില െണക്കു
െൾ നിരത്തുെയുണ്ായി. മറിച്ചുപ്ൊടു്തുപ്ൊണ്ടു മാത്രമാണസ് ബിപ്െപിക്സ് വ�ാട്സ് 
കുറഞ്ഞപ്െന്ന അവദ്ദഹ്ിപ്റെ സിദ്ധാന്തണം രാഷ്ടീയ പാപെര്ണം പ്�ളി�ാക്കുന്ന 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിശെലനമായിരുന്നു. ബിപ്െപിയുപ്ട വ�ാട്സ് ഒരു സ്ിര നിവക്ഷപ
മാപ്ണന്ന െര്ിലള്ള അ�െരണണം ഫല്ിൽ അ�പ്ര സഹായിക്കുന്ന നിരീക്ഷ
ണമാണസ്. സണംഘപരി�ാർ ആശയങ്ളിൽ �ിശ്സിക്കുന്ന�രുപ്ട പരിമിെമായ 
വ�ാട്സ് മാറ്ിനിർ്ിയാൽ, അ�ർക്കു ലഭിക്കുന്ന വ�ാട്ിൽ ഗണ്യമായ പങ്കുണം പല 
ഘടെങ്ളാൽ സ്ാധീനിക്പ്പെട്സ് പുറത്തുനിന്നസ് ലഭിക്കുന്നെസ് മാത്രമാണസ്. അതുപ്ൊ
ണ്ടുെപ്ന്ന ഒരു പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ ലഭിക്കുന്ന വ�ാട്സ് അടു് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ അ�ർ
ക്സ് ലഭിക്ണപ്മവന്നയിലെ. അെസ് ബിപ്െപിയുപ്ട സ്ിരനിവക്ഷപവുമലെ. െഴിഞ്ഞ 
നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ എൻഡിഎ വനടിയ 14.43 ശെമാനണം വ�ാട്ടുണം അ�രു
പ്ട െീശയിൽ െിടക്കുന്ന, എത്ര പ്രെികൂലമായ രാഷ്ടീയ സാഹെര്യ്ിലണം ഒപ്ര
ണ്ണംവപാലണം കുറയാപ്െ നിലപ്ൊള്ളുന്ന വ�ാട്ാവണാ? ഒരിക്ലമലെ. 

പ്െറ്ിദ്ധരിപെിക്പ്പെട്സ് ബിപ്െപി വെരിയിവലക്സ് വപാകുന്ന വ�ാട്ടുെൾ ഉപ്ണ്ന്നുണം 
ശരിയായ രാഷ്ടീയ പ്രൊരണ്ിലൂപ്ട അ�പ്ര െിരിപ്െ പ്ൊണ്ടു�രണപ്മന്നുണം �ി
ലയിരുത്തുെയവലെ ഇടതുപക്ഷണം പ്െവയ്യണ്െസ്. ബിപ്െപിയുപ്ട നയങ്ൾപ്ക്െിരായ 
ശക്മായ െന�ിൊരണം നിയമസഭാപ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ പ്രെിഫലിച്ചിട്ടുപ്ണ്ന്ന �ില
യിരു്ൽ െനങ്ൾക്കു പെർന്നുനൽെി, വെന്ദ്രസർക്ാരിപ്നെിരായ െനാധിപ
െ്യ പ്രവക്ഷാഭങ്പ്ള ശക്ിപ്പെടു്ാനള്ള ആത്മ�ിശ്ാസമാക്ി അെിപ്ന പരി�ർ
്നപ്പെടുത്തുെയായിരുന്നു സിപിഐ(എണം) നിർവ്വഹിവക്ണ്ിയിരുന്ന െടമ. ബിപ്െപി 
നയിക്കുന്ന വെന്ദ്രസർക്ാരിവനാടുള്ള െനങ്ളുപ്ട എെിർപെസ് അെിപ്റെ പാരമ്യ്ിൽ 
എ്ിയിരിക്കുന്നുപ്�ന്നൊണസ് അ�ർക്സ് ഇത്രവമൽ വ�ാട്സ് കുറയാൻ ൊരണണം. മറി
ച്ചുപ്ൊടു്തുപ്ൊണ്ടു മാത്രമാണസ് ബിപ്െപിയുപ്ട വ�ാട്സ് കുറഞ്ഞപ്െന്ന സിദ്ധാന്തണം 
അ�െരിപെിക്കുന്ന സിപിഐ(എണം), വ�ാട്സ് കുറയാൻ യഥാർത്ഥ ൊരണമായ വെന്ദ്ര
സർക്ാരിപ്റെ െന�ിരുദ്ധനയങ്ൾ ഒരു പങ്കുണം �ഹിച്ചിട്ിപ്ലെന്നസ് സമർത്ഥിക്കുെയാ
ണസ്. സണംസ്ാന്ിനള്ളിൽ വെന്ദ്രനയങ്ൾപ്ക്െിപ്ര �ളർന്നു�വരണ്ടുന്ന പ്രവക്ഷാ
ഭങ്പ്ള ദുർബ്ബലപ്പെ ടുത്തുന്ന ആപൽക്രമായ സമീപനമാണെസ്. സെ്യസന്ധരായ 
ഇടതുപക്ഷ �ിശ്ാസിെൾ സിപിഐ(എണം)പ്റെ ഈ നിലപാടിപ്ന �ിമർശനാത്മ
െമായി പരിവശാധിക്ാൻ െയ്യാറാെണണം.

ബിത്ജ�ി ബന്ധത്തെത്ച്ചാല്ലി �രസ്പര ആപരാ�ണം: നയൂന�് പവാട്ിത്ന സ്ാ്ധ്രീനിക്കു
ന്െിനായുള്ള നികൃഷ് ന്രീക്ം

ബിപ്െപിയുപ്ട വ�ാട്സ്, കുറയാനിടയിലൊ്�ിധണം അത്ര ഉറപ്പുള്ളൊപ്ണന്ന സി
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പിഐ(എണം) പ്രൊരണണം അ�രുപ്ട അറി�ിലൊയ്മയിൽ നിന്നു�രുന്നെലെ, മറിച്ചസ്ദു
ഷ്ടബുദ്ധിയിൽനിന്നസ് �രുന്നൊണസ്. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രൊരണരണംഗമുടനീളണം വ�ാട്ടു 
മറിച്ചുപ്ൊടുക്ൽ എന്ന ആവരാപണ്ിൽ ചുറ്ി്ിരിയണ പ്മന്ന നിർബ്ബന്ധബുദ്ധി 
ഹീനമായ രണ്സ് ലക്ഷ്യങ്പ്ള മുൻനിർ ി് രൂപണം പ്ൊള്ളുന്നൊണസ്. നയൂനപക്ഷവ�ാട്ടുെപ്ള 
ഭയപ്പെടു്ി കൂപ്ടനിർത്തുെ എന്നൊണസ് ഒന്നാമപ്് ലക്ഷ്യണം. ബിപ്െപിയുമായി 
രഹസ്യധാരണയുണ്ാക്ിയ�ർക്സ് നയൂനപക്ഷങ്ൾ വ�ാട്ടുപ്ൊടുക്ാൻ പാടിലെവലൊ! 
ബിപ്െപി �ിരുദ്ധ നയൂനപക്ഷ ധ്രു�ീെരണണം വെരള്ിപ്ല പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലപ്് 
ഗണനീയമായി സ്ാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടെമാപ്ണന്നെിനാൽ മറുവെരിയുപ്ട വ�ാട്സ് 
നഷ്ടപ്പെടു്ാൻ ഏറ്വുണം ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ങ്ളിപ്ലാന്നായി ഈ ആവരാപണണം 
െഴിഞ്ഞ രണ്സ് ദശാബ്ദമായി ഉപവയാഗപ്പെടു്ി�രുന്നു. യുഡിഎഫണം ഇവെ ലക്ഷ്യ
വ്ാപ്ട െപ്ന്നയാണസ് സിപിഐ(എണം) -ബിപ്െപി രഹസ്യ ബന്ധണം ആവരാപിക്കു
ന്നെസ്.  ഉയർന്ന മവെെര മൂല്യങ്പ്ള ആധാരമാക്ിയുള്ള അടിയുറച്ച െനാധിപെ്യ 
നിലപാടാണസ് നയൂനപക്ഷങ്ൾക്സ് തുണയാവുെ എന്ന രാഷ്ടീയപാഠണം ശക്മായി 
സ്ാപിക്പ്പെടണണം. ഇെിനസ് വനർ�ിപരീെമായ നിലയിൽ ബിപ്െപിയുമായുള്ള  
രഹസ്യബന്ധണം ആവരാപിച്ചസ്, ഭീഷണിയുപ്ടയുണം ഭയ്ിപ്റെയുണം അന്തരീക്ഷണം സൃഷ്ടി
ച്ചസ് ധ്രു�ീെരണണം സൃഷ്ടിക്ാനാണസ് സിപിഐ(എണം)ശ്മിക്കുന്നെസ്. 

ബിടജപിയമോയള്ള രഹസധ്യബോന്ധവടത് സുംബന്ധിച് പ്രേരണും ക�ന്ദ്രവിഷ
യമോയി മോറുന്കതോടെ ജനങ്ങളുടെ ജഗീവിതവമോയി ബന്ധടപ്പട് അതിപ്രധോനമോയ 
രോഷ്ടഗീയവിഷയങ്ങൾ ടതരടഞെടുപ്പിടറെ കവദിയിൽനിന്നുും �ഴിയന്ത് അ�റ്റിനിർ
ത്ടപ്പടുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ജഗീവിതയോതന�ൾക്ച് ടതരടഞെടുപ്പിൽ സ്ോനും ലഭിക്ോ
തിരിക്ോൻ മുന്ണി�ൾ തമ്മിൽ എഴുതടപ്പെോത് ഒരു ധോരണയോയി ആകരോപണും 
ഉന്യിക്ൽ തുെർന്നുകപോരി�യോണച്. 

അവസരവാേവം രാഷ്ട്രീയ സോൊരരാഹിെ്വം നിറഞൊടിയ ത്െരത്ഞെടുപ്പ്
ഏൊനണം സീറ്ിനവ�ണ്ി എന്തു പ്നറിവെടസ് ൊട്ാനണം മുന്നണിെൾപ്ക്ാന്നിനണം 

ഒരു മനതഃസാക്ഷിക്കുത്തുമുണ്ായിലെ. ബിപ്െപിയുപ്ട എട്ിലധിെണം സ്ാനാർത്ഥിെളിൽ 
കൂടുെലണം  ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്നുണം ഏൊനണം വപർ യുഡിഎഫിൽ നിന്നുണം കൂറുമാ
റി �ന്ന�രായിരുന്നു. രാെ്യപ്മമ്പാടുണം ഓപെവറഷൻ വലാട്സസ് എന്ന വപരിൽ അങ്ാ
ടിയിൽ ൊലിെപ്ളപ്യന്നവപാപ്ല എണംഎൽഎമാപ്ര �ിലയസ് പ്ക്ടുക്കുന്ന ബിപ്െപി
ക്സ് അെസ് അഭിമാനെരമായ ഒന്നായിരുന്നു. 35 വപർ െയിച്ചാൽ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ാക്കു
പ്മന്നസ് പ്രഖ്യാപിച്ചസ് ഈ ൊലിക്ച്ച�ട്ിനസ് െടയുണം െറന്നിരുന്ന ബിപ്െപിയുപ്ട 
‘ധാർമ്ിെെയ്കസ്’ എത്രയുണം വയാെിക്കുന്ന  സ്ാനാർത്ഥിെളായിരുന്നു അ�ർ. അ�
സര�ാദ്ിനണം രാഷ്ടീയ സദാൊരഹെ്യക്കുണം ഏറ്വുണം മുമ്പന്തിയിൽ നിന്നെസ് ഇട
തുപക്ഷ െനാധിപെ്യ മുന്നണിയായിരുന്നു. �ർഗ്ീയ�ിരുദ്ധ പുവരാഗമന മുന്നണി
പ്യന്നു സ്യണം �ിവശഷിപെിക്കുന്ന എൽഡിഎഫിൽ, പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിന ഏൊനണം 
മാസങ്ൾക്സ് മുമ്പസ്, പവരെനായ പ്െ.എണം.മാണിയുപ്ട പുത്രൻ വൊസസ് പ്െ.മാണി 
നയിക്കുന്ന വെരളാ വൊൺഗ്രസ്ിനസ് പ്രവ�ശനണം നൽെി. വൊഴ മാണിയുപ്ട രാെി
യ്കായി സ്ന്തണം പ്ര�ർ്െപ്ര െിലൊ വെന്ദ്ര്ിവലക്കുണം പ്സക്വട്റിയറ്ിവലക്കുണം 
ആട്ിപ്്ളിച്ച�ർ, അഴിമെി �ീരൻ മാണിപ്യ ബെറ്സ് അ�െരിപെിക്ാൻ അന�
ദിക്ിലെ എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുപ്ൊണ്സ് നിയമസഭയിൽ പ്ൊല�ിളിച്ച�ർ പറഞ്ഞപ്െ
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ലൊണം �ിഴുങ്ി പ്െ.എണം.മാണിപ്യ ചുമക്കുന്ന നാണണംപ്െട് ദൃശ്യമാണസ് വെരളണം പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെിപ്റെ വ�ളയിൽ െണ്െസ്. രാഷ്ടീയ പദ�ിെൾക്കുണം സ്ാനമാനങ്ൾക്കുണം 
വ�ണ്ി െരണംൊണ നിലയിൽ യുഡിഎഎഫിനള്ളിൽ െമ്ിലടിച്ചസ് പുറത്തു�ന്ന�രാണസ് 
വെരളാ വൊൺഗ്രസ്ൊർ. ഇടതു രാഷ്ടീയണം വപാെപ്ട്, െനാധിപെ്യ രാഷ്ടീയപ്്
പ്യങ്ിലണം ഇക്കൂട്ർ പ്രെിനിധാനണം പ്െയ്യുന്നുവണ്ാ? മധ്യവെരള്ിപ്ല ധനിെ വക്
സ്��ിഭാഗ്ിപ്റെ രാഷ്ടീയ അഭിലാഷങ്ളുപ്ട പൂർ്ീെരണ്ിനായി നിലപ്ൊ
ള്ളുെയുണം ഭൂമി വെവയ്യറ്ണം മുെലള്ള �ൻഅഴിമെിെൾക്കു നായെെ്ണം �ഹിക്കുെയുണം 
പ്െയ്യുന്ന െക്ഷിയാണസ് വെരളാ വൊൺഗ്രസ്സ്. പെിറ്ാണ്ടുെളായി യുഡിഎഫിപ്റെ 
ഭാഗമായിരുന്ന ഇ്ര്ിപ്ലാരു െക്ഷിപ്യ ഒരു ഉളിപ്പുമിലൊപ്െ കൂപ്ടക്കൂട്ിയതു 
�ഴി വൊട്യണം, എറണാകുളണം, പ്നണംെിട്, ഇടുക്ി െിലെെളിൽ വനടിയ മുൻതൂക്ണം 
നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ ഗണ്യമായ നിലയിൽ എൽഡിഎഫിനസ് പ്രവയാെന
െരമായി ഭ�ിച്ചു. വൊൺഗ്രസ്ിപ്റെ പരമ്പരാഗെ വ�ാട്ർമാപ്ര �ിഭെിക്കുന്നെിൽ 
വെരളാ വൊൺഗ്രസ്ിപ്റെ മുന്നണിമാറ്ണം ഇടയാക്കുെയുണം പ്െയ്തു. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലണം 
നിർണ്യിച്ചെിൽ ഈ ഘടെങ്ളുണം അ�ഗണിക്ാനാ�ാ് പങ്സ് �ഹിച്ചു.   

അധിൊര്ിനണം പദ�ിക്കുണംവ�ണ്ി രാപെൽ െമ്ിലടിക്കുന്ന�രുണം സണംസ്ാ
ന്ിപ്റെ െനാധിപെ്യ രാഷ്ടീയഘടനയ്കസ് വപരിനവപാലണം ഒരു സണംഭാ�നയുണം പ്െ
യ്യാൻ െഴി�ിലൊ്�രുമായ നിര�ധി പ്െറുെക്ഷിെളുണം എൽഡിഎഫസ് എന്ന സണം
�ിധാന്ിലണ്സ്. ഒരു മണ്ഡല്ിപ്ലവയാ ഏറിയാൽ ഒരു െിലെയിപ്ലവയാ കുറച്ചസ് 
വ�ാട്ടുെൾ രാഷ്ടീവയെരമായ മാർഗ്ങ്ളിലൂപ്ട സമാഹരിക്ാൻ വശഷിയുള്ള ഏൊണം
ഗവസന്യങ്ളാണ�.  ഇടതുരാഷ്ടീയപ്് പ്രെിനിധീെരിക്ാൻ ഒരു വയാഗ്യെയു
മിലൊ്  നിര�ധി �്യക്ിെൾ ഇ്�ണയുണം എൽഡിഎഫിപ്റെ സ്ാനാർത്ഥിെളായിരുന്നു. 
ആഫ്ിക്യിൽ ഇരുപെിനായിരണം വൊടി രൂപയുപ്ട സ്ർണ്-�ജ്ര ഖനന �്യ�സാ
യ്ിൽ മുെൽമുടക്കുള്ള �്യക്ി ഇ്�ണയുണം നിലമ്പൂരിൽ എണം.എൽ.എ ആയി 
െയിച്ചു�ന്നിട്ടുണ്സ്. മൂന്നുമാസവ്ാളണം ൊണാമറയ്ായിരുന്ന അവദ്ദഹണം �ിമാന
്ാ�ള്ിൽ �ന്നിറങ്ങുവമ്പാൾ സ്ീെരിക്ാൻ സിപിഐ(എണം) വനൊക്ൾ,  
അണിെപ്ള പ്െപ്ങ്ാടിയുണം പ്ൊടു്സ് പറഞ്ഞയച്ചു! ഈ സ്ാനാർത്ഥിയുണം കുട്നാടസ്, 
െ�റ, കുന്നത്തുനാടസ് തുടങ്ിയ മണ്ഡലങ്ളിപ്ല സ്ാനാർത്ഥിെളുണം അ�രുപ്ട പണ
്ിപ്റെ മിടുക്കുപ്ൊണ്ാണസ് െയിച്ചുെയറിയെസ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ സെ്യസന്ധരായ 
ഇടെസ് അണിെൾക്സ് നിവഷധിക്ാനാവുവമാ? �രുമാന്ിൽ െ�ിഞ്ഞ സ്്സ് 
സമ്പാദിച്ചെിപ്റെ വപരിൽ വക്ണം ബ്ാഞ്സ് വെസസ് എടു്വപൊൾ യൂ്സ് വൊൺഗ്ര
സ്ിപ്റെ സണംസ്ാന ഭാര�ാഹിെ്ണം 2021 െന�രിയിൽ രാെി�യസ് വക്ണ്ി�ന്ന �്യ
ക്ിയായിരുന്നു സിപിഐ(എണം)പ്റെ കുന്നത്തുനാടസ് സ്ാനാർത്ഥി. വക്ണംബ്ാഞ്സ് 
വെസസ്, യൂ്സ് വൊൺഗ്രസ്ിപ്റെ ഭാര�ാഹിയായിരിക്ാൻ അവയാഗ്യെയാപ്ണങ്ി
ലണം സിപിഐ(എണം) എണം.എൽ.എ ആൊൻ അെസ് മെിയായ വയാഗ്യെയാണസ്. അവദ്ദ
ഹണം ഇടതുമുന്നണിയിൽ വെർന്നെസ് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയണം ശക്ിപ്പെട്ടുൊണാനള്ള 
അെിയായ വമാഹണം പ്ൊണ്ാവണാ? വനാമിവനഷൻ സമർപെിക്കുന്നെിനസ് ഒരാഴ്ച മു
മ്പു�പ്രയുണം പ്െ.പി.സി.സി പ്സക്ട്റിയായിരുന്ന ഒരു മാന്യവദഹമായിരുന്നു സുൽ
്ാൻ ബവ്രിയിൽ സിപിഐ(എണം)പ്റെ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് െിഹ്ന്ിൽ മൽസരി
ച്ചെസ്. അവദ്ദഹവുണം ഇടതുമുന്നണിയിൽ വെർന്നെസ് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയണം ശക്ിപ്പെട്ടു
ൊണാനള്ള അടങ്ാ് �ാഞ്ഛ പ്ൊണ്ലെവലൊ. അങ്ിപ്ന അ�സര�ാദ്ിപ്റെ
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യുണം രാഷ്ടീയ സദാൊരരാഹിെ്യ്ിപ്റെയുണം എണ്മറ് ഘടെങ്പ്ളലൊണം സമാസമണം 
വെർ്സ് സൃഷ്ടിപ്ച്ചടു് �ിെയണം, ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയ്ിവറെൊപ്ണന്ന മുദ്ര പെി
പെിക്കുന്നെസ്, പ്ൊഴിലാളി�ർഗ് രാഷ്ടീയ്ിനസ് അപമാനെരമാണസ്. 

പവാട്ർ �ട്ികയിത്ലയും പ�ാസ്റ്റൽപവാട്ിത്ലയും ക്രമപക്ടപ്
വ�ാട്ർ പട്ിെയിൽ ഒന്നിലധിെണം വ�ാട്ടുള്ള ലക്ഷക്ണക്ിനസ് വപരുെൾ െപ്ണ്

്ിപ്യന്നെസ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് െമ്ീഷനസ് അണംഗീെരിവക്ണ്ി �ന്നു. ഈ �ിഷയണം 
ഉന്നയിക്പ്പെട്െസ് വപാളിണംഗിന ഏൊനണം ദി�സങ്ൾക്കുമുമ്പാപ്ണന്നെിനാൽ ഇ്
രണം വ�ാട്ർമാപ്ര പൂർണ്മായി െപ്ണ്്ാനണം െിരു്ാനമുള്ള സാ�ൊശണം പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെസ് െമ്ീഷനസ് ലഭിക്കുെയുണ്ായിലെ. െപ്ണ്്പ്പെട് വ�ാട്ർമാരുപ്ട സമ്
െിദാനണം നിർവ്വഹിക്കുവമ്പാൾ പാലിക്ാനായി െമ്ീഷൻ പുറപ്പെടു�ിച്ച മാനദണ്ഡ
ങ്ൾ എത്ര വപാളിണംഗസ് വസ്റഷനെളിൽ പാലിക്പ്പെട്ടു എന്നസ് ആർക്കുമറിയിലെ. ഇെിനണം 
പുറപ്മയാണസ് വപാസ്റൽ ബാലറ്ിപ്ന സണംബന്ധിച്ചസ് ഉയർന്ന ഗുരുെരമായ ആവരാപ
ണങ്ൾ. വൊ�ിഡസ് ബാധിെർ, വൃദ്ധർ, വരാഗിെൾ എന്നി�ർക്ായി  െയ്യാറാക്
പ്പെട് വപാസ്റൽ ബാലറ്സ് ഇ്�ണ ശരാശരി ഒരു മണ്ഡല്ിൽ 5000 എണ്ണം 
�ീെണം ഉണ്ായിരുന്നു. �ീടുെളിപ്ല്ി വ�ാട്സ് പ്െയ്യിക്കുെ, പ്രസ്തുെ വ�ാട്സ് സീൽ 
പ്െയ്സ് ഭദ്രമാക്കുെ, െിരിപ്െ ഏൽപെിക്കുെ ഈ പ്രക്ിയെപ്ളലൊണം പൂർ്ിയാക്ാൻ 
ഒരാഴ്ചപ്് സമയവദർഘ്യണം അന�ദിക്പ്പെട്ിരുന്നു. െർശനമായ വമൽവനാട്ണം 
അസാധ്യമായിരുന്ന �ിധ്ിലായിരുന്നു വപാസ്റൽ വ�ാട്ിപ്റെ സമസ് പ്രക്ിയയുണം 
നടന്നിരുന്നെസ്. രാഷ്ടീയപക്ഷപാെ്ിനസ് കുപ്രസിദ്ധി വനടിയ ഇടതുയൂണിയനിപ്ല 
സർക്ാർ െീ�നക്ാർ, പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് െമ്ീഷപ്റെ സ്റാപ്ഫന്ന നിലയിൽ വപാസ്റൽ 
വ�ാട്ിൽ കൃത്രിമണം ൊട്ടുന്നൊയി �്യാപെമായി പരാെിെൾ ഉയർന്നു. ടതരടഞെടു
പ്പച് വിജയത്ിനുകവണ്ി എന്തുും �ോട്ോൻ തയ്ോറുള്ള ഒരു സോമൂഹധ്യസോഹേരധ്യത്ിൽ 
സ്വതന്ത്രവും നഗീതിപൂർവ്�വും സുതോരധ്യവമോയ കപോെിുംഗച് പ്രക്ിയ ആരോണച് ഉേപ്പോ
ക്കു�? അനുവദിക്ടപ്പട്ിട്ടുള്ള തു�യടെ പത്തുും ഇരുപതുും മെങ്ങച് ടതരടഞെടുപ്പച് പ്ര
േരണത്ിനച് ടേലവഴിക്കുന് പ്ര�െമോയ േട്ലുംഘനത്ിടനതിടര �ണ്െയ്ക്കുന് ടത
രടഞെടുപ്പച് �മ്മഗീഷനച് ആ ഉത്രവോദിത്ും നിർവ്ഹിക്ോൻ �ഴിയകമോ? ഒരു മണ്ഡ
ലത്ിൽ രണ്ോയിരത്ിനുും മൂവോയിരത്ിനുമിെയ്കച് കവോട്ച് കൃത്ിമങ്ങെിലൂടെ സൃഷ്ിക്കു� 
എന്തച് ഇന്ടത് സോഹേരധ്യത്ിൽ ഒട്ടുും അസോധധ്യമോയ �ോരധ്യമല്. അങ്ങിടനടയ
ങ്കിൽ വധ്യോപ�മോയി ആകരോപിക്ടപ്പട് കൃത്ിമങ്ങൾ, ഈ ടതരടഞെടുപ്പച് ഫലത്ിൽ 
അതികറെതോയ ഒരു പങ്കച് വഹിച്ിട്ടുണ്ച്. 14 മണ്ഡലങ്ങെിൽ എൽഡിഎഫച് വിജയിച്ി
രിക്കുന്തച് മൂവോയിരത്ിനച് അടുത്ച് മോത്ും ഭൂരിപക്ും കനെിയോടണന് വസ്തുതയടെ 
പശ്ോത്ലത്ിൽ പ്രകതധ്യ�ിച്ും. 

ജനവിരുദ്ധ ഭരണതെിത്റെ െരിത്രവം ദുർബ്ബലമായ സംഘടനയും യുഡിഎഫി
ത്റെ െകർച്ചയ്കപ് കാരണമായി

അധിൊര്ിലായിരുന്ന ദീർഘൊലണം മുെലാളി് �ിെസന്ിപ്റെ അടി
യുറച്ച �ക്ാക്ളായി നിലപ്ൊണ്ിട്ടുള്ള രാഷ്ടീയ െക്ഷിയാണസ് വൊൺഗ്രസ്സ്.  ആവഗാ
ള�ൽക്രണ - ന�ലിബറൽ നയങ്ളുപ്ട ആ�ിഷസ് െർ്ാക്ളായ വൊൺഗ്രസ്സ്, 
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രാെ്യ്ിപ്റെ ആസ്ിെൾ �ിറ്തുലച്ചുണം അന്നു�പ്ര പ്രവ�ശനമിലൊെിരുന്ന വമഖല
െളിവലക്സ് സ്ൊര്യമൂലധനപ്് കുടിയിരു്ിയുണം ഏൊണ്സ് 3 ലക്ഷവ്ാളണം െർ
ഷെരുപ്ട െീ�ഹെ്യയ്കസ് ഇടയാക്ിയ െർഷെ വദ്രാഹനയങ്ൾ നടപൊക്ിയുണം രാ
െ്യപ്് അസാധാരണമായ ദുരന്തങ്ളിവലക്സ് നയിച്ചു.  െനങ്പ്ള ഒരു പ്പാട്ിപ്്
റിയുപ്ട �ക്ിവലക്സ് നയിച്ചെസ് വൊൺഗ്രസ്സ് നയിച്ച യുപിഎ ഭരണ്ിപ്റെ അഴി
മെിെളായിരുന്നു. രണ്സ് ദശെങ്ളായി ഈ രാഷ്ടീയഘടെങ്ൾ വൊൺഗ്രസ്ിപ്ന
െിരായ വ�ാട്ിണംഗിനസ് ൊരണമാകുന്നു. െഴിഞ്ഞ പാർലപ്മറെസ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിലണം രാ
ഷ്ടീയ ഘടെങ്ൾ പ്രെികൂലമായി പ്ര�ർ്ിപ്ച്ചങ്ിലണം നയൂനപക്ഷ ധ്രു�ീെരണ്ിലൂപ്ട 
അെിപ്ന മറിെടക്ാൻ െഴിഞ്ഞതുപ്ൊണ്ാണസ് യുഡിഎഫസ് വെരള്ിൽ �ിെയി
ച്ചെസ്. ബിടജപി വച്നഗീട്ടുന് പണത്ിലും പദവിയിലും  മയങ്ങി, സ്വയും വിൽക്ടപ്പ
െോൻ ഒരു ലജ്ജയമില്ോത് ക�ോൺഗ്രസ്സച് കനതോക്ോന്ോടരയോണച് രോജധ്യടമമ്ോടുും 
�ോണുന്തച്. ബിടജപിയടെ തഗീവ്രവർഗ്ഗീയ നിലപോടു�കെോെച് മൃദുഹിന്ദുത്വും ഉയർത്ി 
മൽസരിക്ോൻ ശ്രമിക്കുന് ക�ോൺഗ്രസ്സിനച് ആശയപരമോയ വധ്യതധ്യസ്തത �ോട്ോൻ �ഴി
യന്ില് എന്തിനോൽ ജനോധിപതധ്യ-മകതതര വിശ്വോസി�ളുടെ വിശ്വസനഗീയമോയ 
കനതൃത്വമോയി ഉയരോനോവില്. അവയാധ്യാ വക്ഷത്ര�ിധിപ്യ സ്ാഗെണം പ്െയ് നില
പാടസ് വൊൺഗ്രസ്ിപ്റെ മൃദുഹിന്ദുെ് സമീപന്ിപ്റെ പ്രെിഫലനമായിരുന്നു. 

സ്ാർത്ഥപൂരണ്ിപ്റെ ഒവരപ്യാരു അെണ് മാത്രമാണസ് സണംസ്ാന്സ് യുഡി
എഫസ് എന്ന രാഷ്ടീയ മുന്നണിപ്യ നയിക്കുന്നെസ്. അന്തഛിദ്രവുണം ഗ്രൂപെസ്െലാപവുണം മൂലണം 
അവമ്പെെർന്ന വൊൺഗ്രസ്ാണസ് യുഡിഎഎഫിപ്ന നയിക്കുന്നെസ്. വ�ഷണംപ്െട്ി 
നടക്കുന്ന, ഉദരപൂരണ്ിപ്റെ പ്രെീെങ്ളായ കുറച്ചസ് വനൊക്ളലൊപ്െ, ൊപ്ഴ്
ല്ിൽ സണംഘടനവയാ പ്ര�ർ്നവമാ ഇന്നസ് വൊൺഗ്രസ്ിനിലെ. പരമ്പരാഗെ 
വ�ാട്ടുെൾ പ്മയ്യനങ്ാപ്െെപ്ന്ന െങ്ളുപ്ട പ്പട്ിയിൽ �ീഴുപ്മന്നുണം അങ്ിപ്ന എലൊ
ക്ാലവുണം വനൊക്ളായി �ിലസാപ്മന്നുമാണസ് �്യാവമാഹണം. മുെലാളിമാരിൽ നിന്നു
ള്ള ഫണ്സ് �രവുണം കുറഞ്ഞവൊപ്ട ഇ്�ണപ്് നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ 
ഏറ്വുണം ദുർബ്ബലമായ പ്ര�ർ്നമാണസ് യുഡിഎഫസ് നട്ിയെസ്. 

ഘടെക്ഷിെൾ രപ്ണ്ണ്ണം മറുവെരിയിവലക്സ് വപായവൊപ്ട യുഡിഎഫസ് കൂടുെൽ 
ക്ഷീണിച്ചു. െണക്ിലൊപ്െ പണവുണം സർവ്വസന്നാഹങ്വളാപ്ടയുള്ള പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് 
പ്മഷിനറിയുണം സർക്ാർ ഏെൻസിെളുപ്ട �ൻപ്രൊരണവുണം പഞ്ായ്സ് പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെസ് �ിെയ്ിലൂപ്ട ഉറപൊക്ിയ ൊവഴ്ല്ിപ്ല സണംഘടനാസണം�ിധാനവുണം 
ഉള്ള, അടിമുടി സുസജ്മായ ഇടതുമുന്നണിയുമായി മൽസരിക്ാൻവപാലണം െഴി�ി
ലൊ് �ളപ്ര ക്ഷയിച്ച ഒരു  രാഷ്ടീയ കൂടാരമായിരുന്നു യുഡിഎഫസ്. പ്രൊരണരണംഗ
്ാെപ്ട്, രണ്ാണം സ്ാനണം ബിപ്െപി െരസ്മാക്ിയവൊപ്ട യുഡിഎഫസ് മൂന്നാണം 
സ്ാന്ാവുെയുണം പ്െയ്തു. ഇപ്രൊരണം �ി�ിധ പരാധീനെെവളാപ്ട �ളപ്ര ദുർബ്ബല
മായിരുന്ന യുഡിഎഫായിരുന്ന പ്രധാന പ്രെിവയാഗി എന്നതുണം എൽഡിപ്റെ �ിെയണം 
ആയാസരഹിെമാൊൻ �ഴി തുറന്നു.  

കഴിഞെകാല ത്െയ്ികൾക്പ് അംഗ്രീകാരം ലഭിത്ച്ചന് അവകാശവാേം അവ 
തുടരാനുള്ള ന്രീക്മാകരുെപ്

 മുെളിൽ പ്രെിപാദിച്ചു െഴിഞ്ഞ �ിശെലനണം പ്രാഥമിെമായി �്യക്മാക്കുന്നെസ് 
എൽഡിഎഫിപ്റെ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയണം അ�രുപ്ട നയങ്ൾക്കുള്ള അണംഗീൊര



27
മലെ എന്നൊണസ്. ഒരു ൊരണ�ശാലണം അ�ർ വെപ്ക്ാണ് നയങ്ൾ െന�ിരുദ്ധ
മപ്ലെന്നസ് �ിെയണം പ്െളിയിച്ചിട്ിലെ. ഒന്നാണം പിണറായി സർക്ാരിപ്റെ ഭരണൊല്സ് 
വെപ്ക്ാണ് നയപരമായ െീരുമാനങ്ൾക്കുണം നടപടിെൾക്കുണം ൊപ്ഴ െനങ്ൾ 
അനമെി നൽെി ഒപെിട്ടു എന്ന വനൊക്ളുപ്ട അ�ൊശ�ാദ്ിപ്റെ ലക്ഷ്യപ്മന്താ
ണസ്? �ിെയ്ിപ്റെ വമലള്ള നിരുപദ്ര�െരമായ ആഹ്ാദപ്രെടനമായി അ�പ്യ 
ചുരുക്ിക്ാണരുപ്െന്നസ് ഞങ്ൾ െനങ്വളാടഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.   െഴിഞ്ഞ അഞ്ചു�
ർഷണം നടന്ന വപാലീസിപ്റെ െനാധിപെ്യധ്ണംസനങ്ൾ മുഴു�ൻ മാതൃൊനടപടിെ
ളാപ്ണന്നസ് ഈ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലണം പ്െളിയിച്ചൊയി വനൊക്ൾ �ാദിക്കുെയാ
ണസ്. സണംസ്ാന്സ് യുഎപിഎ ചുമത്തുന്ന െീഴസ് �ഴക്ണം സൃഷ്ടിച്ച നടപടി ശരിയാ
പ്ണന്നസ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയപ്് കൂട്ടുപിടിച്ചസ് ന്യായീെരിക്കുെയാണസ്. സണംസ്ാ
ന്സ് ആദ്യമായി പിൻ�ലിക്ൽ ഓർഡിനൻസസ് പുറപ്പെടു�ിച്ചസ് റദ്ദാവക്ണ്ി �ന്ന 
വപാലീസസ് ആക്റസ് വഭദഗെി ശരിയായ ദിശയിലള്ള നീക്മായിരുന്നു എന്നാണസ് വന
ൊക്ൾ സമർത്ഥിക്കുന്നെസ്. പ്െ-പ്റയിൽ നാടിപ്റെ �ിെസനമാപ്ണന്നാണസ്  �ിെയണം 
ചൂണ്ിക്ാട്ി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ാപിക്ാൻ ശ്മിക്കുന്നെസ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുപ്ട മൂക്ിനൊപ്ഴ, 
പ്രിൻസിപെൽ പ്സക്ട്റിയുപ്ട ൊർമ്ിെെ്്ിൽ നടന്ന അഴിമെിെളിൽനിന്നുണം 
�ഴി�ിട് പ്െയ്ിെളിൽ നിന്നുണം െപ്റെ ഒന്നാണം സർക്ാർ കുറ്�ിമുക്മാക്പ്പെട്ടു എന്നസ് 
സ്ാപിക്ാനള്ള �്യഗ്രെ മനസ്ിലാക്ാണം. പവക്ഷ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയണം ആ കൃെ്യണം 
നിർവ്വഹിക്കുന്നിലെ. �ാളയാറിൽ വപാലീസിനസ് സണംഭ�ിച്ചെസ് ഗുരുെരമായ �ീഴ്ചയപ്ലെ
ന്നസ് ഈ �ിെയണം പ്െളിയിക്കുന്നിലെ. പിഎസസ് സി റാങ്സ് വഹാൾവഡഴസ് സായിട്ടുള്ള പ്ൊ
ഴിൽരഹിെവരാടസ് ൊട്ിയ മനഷ്യെ്�ിരുദ്ധമായ സമീപനണം വെരളണം �െ�ച്ചുെന്നു 
എന്നസ് ഈ �ിെയണം സമർത്ഥിക്കുന്നിലെ. യുഡിഎഫസ് സർക്ാർ ആ�ിഷസ് െരിച്ച പങ്ാ
ളി് പ്പൻഷൻ പദ്ധെി പിൻ�ലിക്ാെിരുന്നെസ് ശരിയാപ്ണന്നസ് ഈ �ിെയണം 
പ്െളിയിക്കുന്നിലെ. 

�ിെയ്ിപ്റെ െണക്ിൽപ്പടു്ി െന�ിരുദ്ധനയങ്പ്ളയുണം മൂലധനവസ�വയ
യുണം  പ്�ള്ളപൂശാൻ ശ്മിക്കുന്നെസ്, പഴയെിവനക്ാൾ െീവ്രമായി അ� തുടരുന്നെി
നവ�ണ്ിയാപ്ണങ്ിൽ െനങ്ൾക്സ് മുമ്പിലള്ളെസ് െനാധിപെ്യണം അന�ദിക്കുന്ന 
മഹിമയാർന്ന പാെ മാത്രമാണസ്. അെസ് പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ പാെയാണസ്. െനാധിപ
െ്യ്ിപ്റെ ശരിയായ �ിൊരണം ഉൾപ്ക്ാണ്സ്, ഒന്നാണം വടമിപ്ല െനവദ്രാഹെരമായ 
സമീപനങ്ൾ െിരു്ാൻ രണ്ാണം പിണറായി സർക്ാർ െയ്യാറാവുെയാണസ് വ�
ണ്െസ്. വെരള്ിപ്ല ഇടെസ്-െനാധിപെ്യ �ിശ്ാസിെൾ പ്രെീക്ഷിക്കുന്നെസ് ആ 
നടപടിയാണസ്. 

എസപ് യുസിഐ(കമ്മയൂണിസ്റ്റപ്)ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രാണത്നപപ്ാത്ല ത്നപ്ാടപ് 
പെർക്കുന്നു

ഇൻഡ്യയുപ്ട �ർ്മാന രാഷ്ടീയ സാഹെര്യ്ിൽ ഇടതുപ്രസ്ാനങ്ളുപ്ട മു
മ്പിൽ വനർ�ിപരീെമായ രണ്സ് മാർഗങ്ളാണുള്ളെസ്. ഓവരാ സണംസ്ാനപ്്യുണം 
ഏപ്െങ്ിലണം ഒരു പ്രമുഖെക്ഷിയുപ്ട അപ്ലെങ്ിൽ െക്ഷിെളുപ്ട വനതൃെ്്ിലള്ള 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് സഖ്യങ്ളിൽ െടന്നുകൂടുെ, അെെിടങ്ളിപ്ല �ിലവപശൽ വശഷി 
ഉപവയാഗപ്പെടു്ി ഏൊനണം സീറ്െൾ െരപ്പെടുത്തുെ, ഏറിയാൽ ഒവന്നാ രവണ്ാ 
സീറ്െളിൽ െയിക്കുെ; ഇൊണസ് ഒരു മാർഗ്ണം. ഇവപൊൾ ഏൊണ്സ് എലൊ സണംസ്ാ
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നത്തുണം �്യ�സ്ാപിെ ഇടതുപാർട്ിെൾ സ്ീെരിച്ചിട്ടുള്ളെസ് ഈ നിലപാടാണസ്. ഒരു 
സണംസ്ാന്സ് സഖ്യെക്ഷിയായിട്ടുള്ള�ർ അടു് സണംസ്ാന്സ് എെിർപാളയ
്ിലാപ്ണന്നസ് �രാണം. എപ്ന്തങ്ിലണം െെ്്ിപ്റെവയാ ആദർശ്ിപ്റെവയാ പ്രശസ് നണം 
ഇെിൽ ഉദിക്കുന്നിലെ. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ എപ്ന്തങ്ിലണം വനട്ണം ഉണ്ാക്ാൻ ഇട�രു
ത്തുപ്മങ്ിൽ സഖ്യമാൊണം. പുവരാഗമനപരപ്മന്നുണം �ർഗ്ീയ �ിരുദ്ധപ്മന്നുപ്മാപ്ക് 
�ിളിക്പ്പെടുന്ന ഈ സഖ്യങ്ൾ രാെ്യ ി്പ്റെ രാഷ്ടീയഘടനയിൽ പുവരാഗമനാത്മെമായ 
എപ്ന്തങ്ിലണം മാറ്ണം സൃഷ്ടിക്കുപ്മന്നസ് ഈ പ്രസ്ാനങ്ളുപ്ട വനൊക്ൾവപാലണം പ്ര
െീക്ഷിക്കുന്നിലെ. പാർലപ്മറെറി വനട്്ിനായി എന്തസ് പ്നറിവുവെടുണം ൊട്ാപ്മന്നസ് 
ഇടതുമുദ്രയണിഞ്ഞ�ർെപ്ന്ന മാതൃെ ൊട്ിയവൊപ്ട, �ലതുെക്ഷിെൾക്സ് അെസ് �ള
ക്കൂറുള്ള മണ്ായി. അപെയ്ിവലക്കുള്ള കൂപ്പുകു്ല ലൊപ്െ മപ്റ്ാന്നുണം ഇെസ് സൃഷ്ടി
ക്കുന്നിലെ. പൂർണ്മായുണം ഈ പാെയിലൂപ്ടയാണസ് സിപിഐ, സിപിഐ(എണം) പാർ
ട്ിെൾ സഞ്രിക്കുന്നെസ്.

മുെലാളി്�ിരുദ്ധ വസാഷ്യലിസ്റസ് �ിപ്ല�്ിനസ് അനവരാധമായിട്ടുള്ള െനാ
ധിപെ്യസമരങ്ൾക്ായി െനങ്പ്ള െയ്യാപ്റടുപെിക്കുെ എന്ന ഇടതുരാഷ്ടീയ്ി
പ്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗ്മാണസ് രണ്ാമവ്െസ്. ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയ്ിപ്റെ മുമ്പിലള്ളെസ് 
�ിട്ടു�ീഴ്ചയിലൊ് വപാരാട്്ിപ്റെ മാർഗ്ണം മാത്രമാണസ്. ഒരു സമരസഖ്യ്ിനസ് പാർ
ലപ്മറെറി അധിൊരരാഷ്ടീയ്ിപ്റെ രണംഗ്സ് ൊൽക്ാലിെമായ െിരിച്ചടിെൾ 
ഉണ്ാപ്യന്നു�രാണം. അവപൊഴുണം െനാധിപെ്യസമര്ിപ്റെ അെണ് വെ�ിടാപ്െ, 
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വപാരാട്്ിവലക്സ് കൂടുെൽ അണിെപ്ള വെർ്സ് മുവന്നറുണം. െന
ങ്ൾപ്ക്െിപ്രയുള്ള അെിക്മങ്ൾ രൂക്ഷമാകുന്നെനസരിച്ചസ് �ർദ്ധിെമാകുന്ന െന
വരാഷവുണം അസണംതൃപ്ിയുണം ശക്മായ സമരരൂപങ്ളായി �ിെസിക്കുണം. 

പാർലപ്മറെറി പ്ര�ർ്ന  പ്്യുണം സമരരാഷ്ടീയ്ിപ്റെ ഭാഗണം മാത്രമായി 
ൊണുന്ന യഥാർത്ഥ ഇടതുരാഷ്ടീയ ദൗെ്യണം നിർവ്വഹിക്കുന്നെിനവ�ണ്ിയാണസ് 
എസസ് യുസിഐ(െമ്യൂണിസ്റസ്) പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ മൽസരിക്കുന്നെസ്. ഇക്ഴിഞ്ഞ നി
യമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ സണംസ്ാന്സ് 36 മണ്ഡലങ്ളിലണം അഞ്സ് സണംസ്ാന
ങ്ളിലമായി ആപ്െ 265 മണ്ഡലങ്ളിലണം പാർട്ി മൽസരിച്ചു. അധിൊര്ിപ്റെ
വയാ സീറ്ിപ്റെവയാ എന്തിനസ് വ�ാട്ിപ്റെവയാവപാലമുള്ള പാർലപ്മറെറി വനട്്ിപ്റെ 
ഉടനടിയുള്ള ഫലപ്് മുഖ്യലക്ഷ്യമായി നിർണ്യിച്ചുപ്ൊണ്ലെ ശരിയായ പ്ൊഴി
ലാളി�ർഗ്പാർട്ി പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ മൽസരിക്കുന്നെസ്. പ്ൊഴിലാളി�ർഗ് �ിപ്ല�മു
വന്നറ്പ്് സഹായിക്ാനണം ശക്ിപ്പെടു്ാനണം പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് മൽസരവുണം പാർ
ലപ്മറെറി പ്ര�ർ്നവുണം ഇടനൽെണണം.  

പാർലപ്മറെറി അധിൊരഘടനയുപ്ട രണംഗ്സ്  എസസ് യുസിഐ(െമ്യൂണിസ്റസ്)  
ഗണനീയമായ ഒരു നാമമലെ. ഇന്നപ്് �ഷളൻ രാഷ്ടീയ സാഹെര്യവുമായി സന്ധി
പ്െയ്തുപ്ൊണ്ടുള്ള പാർലപ്മറെറി വനട്ങ്ൾ വ�ണ് എന്നൊണസ് പാർട്ിയുപ്ട നില
പാടസ്. ഏപ്െങ്ിലണം ഒരു �്യ�സ്ാപിെ മുന്നണിയുപ്ട ഭാഗമായിപ്ക്ാണ്ടുമാത്രമാണസ് 
സണംസ്ാന്സ് ഏതുപാർട്ിയുണം പാർലപ്മറെറി രണംഗ്സ് വമൽ�ിലാസമുണ്ാക്കുന്നെസ്. 
സമര്ിനവ�ണ്ിയലെ, പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിനണം അധിൊര്ിനണംവ�ണ്ി മാത്രമാണസ് 
മുന്നണിപ്യങ്ിൽ അെിപ്ന ഉപവയാഗപ്പെടു്ി െനൊൽപര്യണം സണംരക്ഷിക്ാനാ�ി
ലെ. ഈ ഇടതു�ീക്ഷണണം ഉയർ്ിപെിടിക്കുന്നെിനാലാണസ് എസസ് യുസിഐ(െമ്യൂണി
സ്റസ്)  ഒരു മുന്നണിയുപ്ടയുണം ഭാഗമാൊപ്െ നിലപ്ൊള്ളുന്നെസ്. എലൊ ആദർശവുണം െെ്
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വുണം പ്�ടിഞ്ഞസ് പാർലപ്മറെറി രാഷ്ടീയണം തുറന്നുെരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ൾ എങ്പ്നയുണം 
വനടാനള്ള ഭ്ാന്തൻ മൽസരങ്ൾ അറപ്പുള�ാക്കുന്ന രാഷ്ടീയ അപെയമാപ്ണന്നാണസ് 
പാർട്ിയുപ്ട �ിലയിരു്ൽ.

മുന്നണിപ്രവ�ശന്ിപ്റെ സാധാരണ മാനദണ്ഡങ്ൾക്കുമപ്പുറണം െർമ്വശഷി
യുണം വെഡർ െരുത്തുമുള്ള പ്രസ്ാനമാണസ് എസസ് യുസിഐ(െമ്യൂണിസ്റസ്). വെരള്ി
പ്റെ രാഷ്ടീയ - സാമൂഹ്യമണ്ഡലങ്ളിൽ അസാധാരണമായ ഇഛാശക്ിവയാപ്ട, 
െലനാത്മെെവയാപ്ട െനങ്ൾക്കുവ�ണ്ി, െനാധിപെ്യെീ�ിെ്ിപ്റെ എണ്മറ് 
പ്രശസ് നങ്ളിൽ നിരന്തരണം വപാരടിക്കുന്ന പാർട്ിയാണസ് എസസ് യുസിഐ(െമ്യൂണി
സ്റസ്). നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിനസ് പ്ൊട്ടുമുമ്പുള്ള മാസങ്ളിൽ, ദിലെിയിപ്ല െർഷെ 
സമര്ിപ്റെ സവദേശണം പ്രെരിപെിച്ചുണം പിന്തുണ നൽെിയുമുള്ള പ്ര�ർ്നങ്ളിൽ 
രാപെൽ �്യാപൃെമായിരുന്നു ഈ പാർട്ി. സമാന്തരമായി്പ്ന്ന പ്െ-പ്റയിൽ 
എന്ന �ിനാശപദ്ധെിപ്ക്െിപ്രയുള്ള സമരപ്ര�ർ്നരണംഗത്തുണം സെീ�മായി നി
ലപ്ൊണ്ടു. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രെരണദിനങ്ളിലാെപ്ട്, പിഎസസ് സി റാങ്സ് വഹാൾ
വഡഴസ് സസ് നട്ിയ ഏറ്വുണം ന്യായയുക്മായ സമര്ിനസ് നിർണ്ായെ സഹായ
ങ്ൾ നൽെിപ്ക്ാണ്സ്, എസസ് യുസിഐ(െമ്യൂണിസ്റസ്)പ്റെ ആശയവനതൃെ്്ിലള്ള 
യു�െന സണംഘടന എഐഡിവ�ഒ പ്സക്വട്റിയറ്സ് നടയിൽ പ്ൊഴിൽരഹിെരായ 
യു�ാക്വളാപ്ടാപെണം ഉണ്ായിരുന്നു. ന്യായമായ പ്ൊഴിൽ സമരങ്ളിൽ, �ിദ്യാഭ്യാസ 
അ�ൊശവപൊരാട്ങ്ളിൽ,  �നിെെളുപ്ട അഭിമാനവപൊരാട്ങ്ളിൽ, �ിെസന്ി
പ്റെ ഇരെളുപ്ട െീ�ന്രണ സമരങ്ളിൽ എ�ിപ്ടയുണം ഈ പാർട്ിയുണം അെിപ്റെ 
സഖാക്ളുണം ഉണ്ായിട്ടുണ്സ്. ഉന്നെമായ സണംസസ് ൊരവുണം നീെിവബാധവുണം ധാർമ്ിെ
െയുണം ഒരു പ്രെിപ്ര�ാഹമായി �ളർ്ിപ്യടുക്ാൻ സാമൂഹ്യമണ്ഡല്ിപ്റെ എലൊ 
തുറെളിലണം �ിശ്മരഹിെമായി പണിപ്യടുക്കുന്ന പാർട്ിയാണസ് എസസ് യുസിഐ(െ
മ്യൂണിസ്റസ്). 

എത്രദുഷസ് െരപ്മങ്ിലണം െനെീയ സമര്ിപ്റെ ദൗെ്യണം ചുമലിവലറ്ി ഒറ്യ്കസ് പ്പാ
രുതുെയാണസ് എസസ് യുസിഐ(െമ്യൂണിസ്റസ്).  െനെീയ സമരങ്ളുപ്ട രാഷ്ടീയണം വെ
പ്�ടിഞ്ഞാൽ പിപ്ന്ന അ�വശഷിക്കുന്നെസ് അറു�ഷളൻ അ�സര�ാദ്ിപ്റെയുണം 
അധാർമ്ിെെയുപ്ടയുണം പാെയാണസ്. അെിവനാടസ് സന്ധിയിലൊ് നിലപാടസ് സ്ീ
െരിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ിയാണസ് എസസ് യുസിഐ(െമ്യൂണിസ്റസ്). മൽസരിച്ച മണ്ഡലങ്ളിൽ 
െെ്ാധിഷ്ിെവുണം മഹനീയവുമായ ഇടതുരാഷ്ടീയ്ിപ്റെ ശക്മായ പ്രൊരണമാ
ണസ് പാർട്ി നട്ിയെസ്. രാെ്യ്ിപ്റെ �ർ്മാനസ്ിെിയിൽ ആശങ്യുണം വ�ദ
നയുമുള്ള, രാഷ്ടീയ െലനങ്പ്ള ഗൗര�പൂർവ്വണം �ീക്ഷിക്കുന്ന നിര�ധി മനഷ്യസസ് വന
ഹിെൾ, ഇടതുപക്ഷ �ിശ്ാസിെൾ ഈ രാഷ്ടീയപ്് അണംഗീെരിക്ാനണം സ്ീെ
രിക്ാനണം മുവന്നാട്ടു�രിെയുണ്ായി. െനെീയസമര്ിപ്റെ രാഷ്ടീയപ്് കൂടുെൽ 
െരുവ്ാപ്ട സ്ാപിക്ാൻ �ലിയ വൊെിൽ നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്ര�ർ
്നണം സഹായിക്കുെയുണ്ായി.

അടിസ്ാന �രിവർതെനതെിനായി ജനങ്ങത്െ െയ്ാത്റടുപ്ിക്ലാണപ് 
ഇടതുരാഷ്ട്രീയതെിത്റെ �രമപ്ര്ധാനമായ ല്്ം

99 സീറ്ിപ്ല �ിെയണം ൊട്ിപ്ക്ാണ്സ് സണംസ്ാന്സ് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയണം മു
വന്നറുന്നു, വെരളണം ചു�ക്കുന്നു എന്നിങ്പ്നയപ്ക്യുള്ള അ�ൊശ�ാദങ്ളുപ്ട യഥാർ
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ത്ഥസ്ിെി എപ്ന്തന്നസ്  �ിലയിരു്ാൻ സെ്യസന്ധരായ ഇടെസ് �ിശ്ാസിെവളാടസ് 
ഞങ്ൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എൽഡിഎഫസ് െയിക്കുവമ്പാഴുണം വെരള്ിപ്ല സാമൂഹ്യ
മണ്ഡല്ിൽ ഇടെസ് മവനാഘടന അടിക്ടി ദുർബ്ബലമാകുന്നു എന്നെവലെ യാഥാർ
ത്ഥ്യണം? അറു�ഷളൻ അ�സര�ാദണം, സ്ാർത്ഥവനട്ങ്ൾക്കുവ�ണ്ി എന്തു നീെകൃെ്യ
വുണം ന്യായീെരിക്പ്പെടുന്ന രാഷ്ടീയ അധാർമ്ിെെ, ൊെി-മെ �ിൊരങ്ളുപ്ട ഏറി
�രുന്ന സ്ാധീനണം, സാമുദായിെ സണംഘടനെളുപ്ട അധീശെ്ണം, ശാസ്തീയ െിന്താഗെി
യുണം യുക്ിവബാധവുണം അെിവ�ഗണം അസ്മിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷണം, വരേഡസ് യൂണി
യൻ സണംഘടനെപ്ള നയിക്കുന്ന അെീ� �ഷളായ സാമ്പ്ിെ�ാദവുണം നിയമ�ിവധ
യ�ാദവുണം, അ�ൊശങ്ൾക്കുവ�ണ്ി �ീവറാപ്ട പ്പാരുതുന്ന സമരപ്രബുദ്ധെയുപ്ട സ്ാ
ന്സ് യാെനയുപ്ടയുണം അധിൊര�ിവധയെ്്ിപ്റെയുണം സന്ധിമവനാഭാ�ണം ഇ�പ്യ
ലൊണം അനനിമിഷണം പ്പരുകുന്ന ഒരു സണംസ്ാന്സ് ഇടതുരാഷ്ടീയണം ശക്ിപ്പെടുെയാ
പ്ണന്നസ് െരുൊനാകുവമാ?. എന്തുപ്ൊണ്ാണസ് ഇങ്ിപ്ന സണംഭ�ിക്കുന്നെസ്? സെ്യസ
ന്ധമായ ഒരാത്മപരിവശാധനയ്കസ് നാണം ഇടതുപക്ഷ �ിശ്ാസിെൾ െയ്യാറാെണണം.  

ഏറ്വുണം െീർണ്മായ മുെലാളി് �്യ�സ്ിെിപ്യ സണംരക്ഷിക്കുന്ന പാർലപ്മ
റെറി രാഷ്ടീയ അധിൊരഘടനയുപ്ട-എസ്റാബ്ിഷസ് പ്മറെിപ്റെ-അ�ിഭാെ്യ ഭാഗമായി 
�്യ�സ്ാപിെ ഇടതുപക്ഷണം മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപ്പുണം അധിൊരവുമലൊപ്െ 
മപ്റ്ാരു ലക്ഷ്യവുണം ഇന്നസ് അ�ർക്ിലെ. എപ്ന്തങ്ിലണം ആദർശവമാ െെ്വമാ അ�പ്ര 
അലട്ടുന്നിലെ. അറപ്പുള�ാക്കുന്ന അ�സര�ാദപ്്യുണം രാഷ്ടീയ സദാൊരരാഹിെ്യ
പ്്യുണം പ്രവയാഗിെ രാഷ്ടീയ െണക്കുകൂട്ൽപ്ൊണ്സ് ന്യായീെരിക്കുന്നു. ബണംഗാ
ളിൽ െീവ്ര�ർഗ്ീയ നിലപാടുള്ള അഹമ്ദസ് സിദ്ധിഖിയുമായിവപൊലണം സഖ്യണം രൂപ
പ്പെടു്ിയെിൽ എപ്ന്തങ്ിലണം െനാധിപെ്യ�ിരുദ്ധെ ഉള്ളൊയി െിരിച്ചറിയാൻ 
െഴിയാ്�ിധമാണസ് ഈ അപെയണം. എെിർവെരിയിലായിരിക്കുവമ്പാൾ പ്െകു്ാ
നണം സ്ന്തണം വെരിയിലാകുവമ്പാൾ മാലാഖയുമാകുന്ന നിലപാടസ് ഒവന്നാ രവണ്ാ സീ
റ്ിപ്റെ �ിെയ്ിനവ�ണ്ി മാത്രമുള്ള ഇരട്്ാപൊണസ്. ഉന്നെമായ മവെെര-െനാ
ധിപെ്യ മൂല്യങ്ൾ �്യക്ിെല്ിലണം സാമൂഹ്യമണ്ഡല്ിലണം അനഷ്ിക്ാനള്ള 
സമര്ിനസ് വനതൃെ്ണം നൽവെണ്ടുന്ന�ർ, പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് വനട്ങ്ൾക്ായി ൊെി
-മെ �ിൊരങ്ളുമായി സന്ധിപ്െയ്യുവമ്പാൾ അെസ് നൽകുന്ന പാഠവുണം സവദേശവുണം 
ഏറ്വുണം അപെടെരമായിരിക്കുണം. പ്പാതുസമൂഹ്ിപ്റെ ൊൽപെര്യങ്പ്ള മുൻഗണ
നാപൂർവ്വണം സമീപിക്കുന്ന െീ�ിെ�ീക്ഷണണം പരിശീലിപെിക്പ്പെവടണ്െിപ്റെ സ്ാ
ന്സ് സങ്കുെിെമായ  �്യക്ി�ാദവുണം അഴിമെിയുപ്ട െിന്താഗെിയുണം �്യ�സ്ാപിെ 
ഇടെസ് പ്രസ്ാനങ്ൾ അ�രുപ്ട രാഷ്ടീയ നിലപാടുെളിലൂപ്ട വപ്രാൽസാഹിപെിക്കുന്നു. 
അപരപ്റെ �ിമർശനങ്വളാടസ് പുലർവ്ണ്ടുന്ന സഹിഷ്ണുെ െനാധിപെ്യ െീ�ിെ
വശലിയുപ്ട പ്രാണനാണസ്. പ്രെിവയാഗിെപ്ള അടിച്ചമർ്ിയുണം �െ�രു്ിയുണം 
മുവന്നറുന്ന ഇടപ്െന്നവപരിലള്ള രാഷ്ടീയ പ്ര�ർ്ന മാതൃെ സഹിഷ്ണുെയുപ്ട സണം
സസ് ൊരപ്് ഇലൊൊക്കുന്നു. ഇടപ്െന്ന വപരിൽ നിലപ്ൊള്ളുെയുണം പ്പാതുമണ്ഡല
്ിലണം �്യക്ിെീ�ിെ്ിലണം �ഷളായ �ലതുനിലപാടുെൾ സ്ീെരിക്കുെയുണം വപാ
രാട്്ിപ്റെ രാഷ്ടീയണം വെപ്യാഴിയുെയുണം പ്െയ്യുന്നതു�ഴിയാണസ് ഇടതുപക്ഷ മവനാ
ഘടന സമൂഹ്ിൽനിന്നുണം അെിവ�ഗണം അപ്രെ്യക്ഷമാകുന്നെസ്.

നിർദ്ദയമായ ചൂഷണ്ിലണം അനീെിയിലണം അധിഷ്ിെമായിട്ടുള്ള നിലനിൽക്കു
ന്ന സാമൂഹ്യ-സാമ്പ്ിെ ക്മ്ിപ്റെ അടിസ്ാനപരി�ർ്നമാണസ് ഇടതുരാ
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ഷ്ടീയ്ിപ്റെ ലക്ഷ്യണം. അെിനായി െനങ്പ്ള �ിപുലമായി െയ്യാപ്റടുപെിക്കുന്ന സു
പ്രധാനമായ രാഷ്ടീയ പ്രക്ിയയാണസ് െനാധിപെ്യപ്രവക്ഷാഭങ്ൾ. അതുപ്ൊണ്ടുെ
പ്ന്ന സമരരാഷ്ടീയമാണസ് ഇടതുദർശന്ിപ്റെ െീ�നണം സ്യുണം. മുെലാളി് �്യ
�സ്യുപ്ട നയങ്ൾപ്ക്െിപ്ര നാൾക്കുനാൾ ശക്ിപ്പെട്ടു�രുന്ന അസണംതൃപ്ിക്കുണം 
പ്രെിവഷധ്ിനണം സണംഘടിെ െനാധിപെ്യ പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ രൂപണം നൽകുെയാ
ണസ് ഇടതു െടമ. �ിെയിച്ചാലണം ഇപ്ലെങ്ിലണം െനാധിപെ്യ സമരങ്ൾ �ഹിക്കുന്ന 
ഏറ്വുണം ഗൗര�പ്പെട് ധർമ്ണം, അെസ് െനങ്ൾക്സ്  �ൻവൊെിൽ രാഷ്ടീയ �ിദ്യാഭ്യാ
സണം നൽകുന്നു എന്നൊണസ്. െനെീയ സമരങ്ളുണം പ്ൊഴിലാളി പ്രവക്ഷാഭങ്ളുണം 
െനങ്ളുപ്ട പാഠശാലെളായി മാറുണം. െനങ്ൾ സ്ന്തണം സമരാനഭ�ങ്ളിൽനിന്നുണം 
െങ്ളുപ്ട െീ�ിെദുരിെങ്ളുപ്ട മൂലൊരണപ്മപ്ന്തന്നസ് െിരിച്ചറിയുണം. ഈ ധാരണ
െൾക്സ് �ർഗ്സമര്ിപ്റെ ഉൾക്ാഴ്ചകൂടി ലഭിക്കുന്നവൊപ്ട െങ്ളുപ്ട വപാരാട്്ി
പ്റെ �ിപ്ല�െരമായ ദിശ െിെഞ്ഞ �്യക്െവയാപ്ട െനങ്ൾ മനസ്ിലാക്കുണം. ചൂഷ
െ�ാഴ്ച നീട്ിപ്ക്ാണ്ടുവപാൊനായി മുെലാളി�ർഗ്ണം ആസൂത്രിെമായി �ളർത്തുന്ന 
കൃത്രിമമായ വഭദങ്പ്ളയുണം �ിഭാഗീയെപ്യയുണം െനങ്ൾ �ലിപ്ച്ചറിയുണം. സമര്ി
ലൂപ്ട ആർജ്ിെമാകുന്ന അറിവുണം പ്രബുദ്ധെയുണം എലൊ�ിധ ഫയൂഡൽ മാലിന്യങ്
പ്ളയുണം ആട്ിയെറ്ണം. ഉയർന്ന െനാധിപെ്യമൂല്യങ്ളുണം ധാർമ്ിെെയുണം സണംസസ് ൊര
വുണം വശാഭവയാപ്ട സമൂഹപ്്യാെമാനണം സ്ാധീനിക്കുണം. രാെ്യപ്് മുഴു�ൻ െന
ങ്ളുണം അെ്യധിെമായ ഇഛാശക്ിവയാപ്ട, ഉൽസാഹപൂർവ്വണം ഉണർപ്ന്നഴുവന്നൽ
ക്കുണം. എലൊണം െഴുെി പ്�ടിപൊക്ാനള്ള രാഷ്ടീയ അഭി�ാഞ്ഛ രാെ്യപ്മമ്പാടുണം അല
യടിക്കുണം. െഴമ്പുപ്െട് െീ�ിെ്ിപ്റെ സ്ാന്സ് സാര�്ായ െീ�ിെ�ർ്ന
്ിപ്റെ മഹ്ായ വശലിപ്യ െനങ്ൾ പുൽകുണം. പ്ൊടിയ നിരാശയുപ്ടയുണം �്യാ
വമാഹങ്ളുപ്ടയുണം സ്ാന്സ് സവബാധെയുപ്ട അടിസ്ാന്ിലള്ള പ്രെീക്ഷയുണം 
ശുഭാപ്ി�ിശ്ാസവുണം െനങ്പ്ള മുവന്നാട്ടു നയിക്കുണം. ഐെ്യപ്പെട് െനെ ഒരു പുതുശ
ക്ിയായി ഉയരുണം. ഒരു പുതു സമൂഹ സൃഷ്ടിക്സ് അങ്പ്ന െളപ്മാരുങ്ങുണം. മുെലാളി
് �ിരുദ്ധ പ്ൊഴിലാളി�ർഗ് �ിപ്ല�്ിനസ് അനവരാധമായി നാണം �ിെസിപെിപ്ച്ച
ടുവക്ണ് െനാധിപെ്യപ്രവക്ഷാഭ രാഷ്ടീയ്ിപ്റെ സാരാണംശവുണം ലക്ഷ്യവുണം ഇൊണസ്.  
ഇടതു-�ലതു പ്രസ്ാനങ്ൾ െമ്ിലള്ള അടിസ്ാനപരമായ �്യെ്യസ്െ  ഇപ്ൊ
ന്നു മാത്രമാണസ്. ഇതു നിർവ്വഹിക്ാൻ െഴിയുന്നിപ്ലെങ്ിൽ പിപ്ന്ന ഇടപ്െന്ന മുദ്രയ
ണിയുന്ന  െിൽ ഒരർത്ഥവുമിലെ. ഈ ദൗെ്യണം �ിസ്മരിക്കുെവയാ വബാധപൂർവ്വണം വെ
പ്�ടിയുെവയാ പ്െയ്ിട്സ് മപ്റ്പ്ന്താപ്ക് പ്െയസ് പ്െന്നസ് സമർത്ഥിച്ചാലണം അെസ് ഇടതു
രാഷ്ടീയപ്് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുമിലെ.

സിപിഐ, സിപിഐ(എണം) പ്രസ്ാനങ്ളുപ്ട വനതൃെ്്ിനവമൽ സമ്ർദ്ദണം 
പ്െല്ി, യഥാർത്ഥ ഇടതുരാഷ്ടീയണം അന�ർ്ിക്കുന്നു എന്നസ് ഉറപൊക്ാൻ െഴി
യുന്നിപ്ലെങ്ിൽ, �ലിയ വനട്പ്മന്നസ് സാധാരണ പ്ര�ർ്െർ െരുതുന്ന ഈ പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയ്ിനസ് ഒരായുസ്ണം ഉണ്ാെിലെ. ശക്മായി സ്ാധീനണം പ്െല്ിയ 
ഒരു െനെീയസമര്ിപ്റെ ഫലമാവയാ പ്പാതുസമൂഹ്ിൽ ഇടതുമവനാഘടന 
�ൻവൊെിൽ �ർദ്ധിച്ചതു�ഴിവയാ സൃഷ്ടിക്പ്പെട്െലെ, മറിച്ചസ് ഈ �ിെയണം പ്ൊലി
ക്കുപുറപ്മയുള്ളതു മാത്രമാണസ്. അെിനാൽ �ിെയപ്് അടിസ്ാനപ്പെടു്ിയുള്ള
പ്രെീക്ഷെൾ നിരാശയ്കസ് �ഴിമാറുണം. അങ്ിപ്നയാൊെിരിക്ണപ്മങ്ിൽ യഥാർത്ഥ 
ഇടതുമുവന്നറ്്ിപ്റെ പാെയിവലക്സ് �്യ�സ്ാപിെ ഇടതുപാർട്ിെൾ �രണണം. ദു
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ഷസ് െരമായ ആശയസമര്ിലൂപ്ടയുണം നിൊന്തൊഗ്രെയിലൂപ്ടയുണം പ്ൊഴിലാളി�ർ
ഗ്രാഷ്ടീയ്ിപ്റെ ആധിൊരിെെ സ്ാപിവക്ണ്ി�രുണം. 

മാനവരാശിയുത്ട മുപന്റ്റതെിത്റെ േ്രീ�ശിഖയാണപ് മാർകപ് സിസം
സിപിഐ, സിപിഐ(എണം) പാർട്ിെൾ മഹ്ായ െമ്യൂണിസ്റസ് ദർശനപ്് 

പൂർണ്മായുണം  വെപ്�ടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വ�രുദ്ധ്യാധിഷ്ിെ ഭൗെിെ�ാദണം ഇൻഡ്യ
യിൽ പ്രാവയാഗിെമലെ എന്ന പ്രഖ്യാപനണം പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രൊരണ്ിനിടയിൽ 
ഉണ്ായെസ് യാദൃശ്ിെമലെ. പാർലപ്മറെറി രാഷ്ടീയ്ിപ്റെ സങ്കുെിെവനട്ങ്ൾ മാത്രണം 
ലക്ഷ്യമാക്ിയാണസ് ആ പ്രസ്ാ�ന �ന്നിട്ടുള്ളെസ്. മാർെസ് സിസപ്് െീ�ിെ്ിപ്റെ 
�ഴിൊട്ിയായി ൊണുന്ന സെ്യസന്ധരായ ഇടതുപക്ഷ�ിശ്ാസിെളിൽ അെസ് വ�
ദനയുണം പ്ഞട്ലണം സൃഷ്ടിച്ചുപ്�ങ്ിലണം െമ്യൂണിപ്സ്റന്ന വപരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ 
പാർട്ിെളുപ്ട �ർഗ്സ്ഭാ�ണം ഉദാ്മായ മാർെസ് സിസ്റസ് ദർശന്ിപ്റെ പ്�ളിച്ച
്ിൽ െിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള എസസ്.യു.സി.ഐ(െമ്യൂണിസ്റസ്) പാർട്ിക്സ് ഒരത്ഭുെവുണം 
വൊന്നിയിലെ. ഈ പാർട്ിെളുപ്ട പെനപ്് സണംബന്ധിച്ചസ് എസസ്.യു.സി.ഐ (െമ്യൂ
ണിസ്റസ്)പ്റെ സ്ാപെ െനറൽ പ്സക്ട്റിയുണം സമുന്നെ മാർെസ് സിസ്റസ് െിന്തെനമായ 
സഖാ�സ് ശിബ്ദാസസ് വഘാഷസ് നൽെിയിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പുെൾ എത്രവമൽ ശരിയാപ്ണ
ന്നസ് �ീണ്ടുണം പ്െളിയിക്പ്പെടുെയാണസ്.ചൂഷെ�ാഴ്ചയുപ്ട �ിപ്ല�പരി�ർ്നപ്മന്ന 
ലക്ഷ്യണം ഇന്നസ് അ�രുപ്ട �ാക്കുെളിൽവപാലമിലൊൊയിരിക്കുന്നു. മൂലധന്ിപ്റെ 
നിവക്ഷപണം ശക്ിപ്പെടു്ി, �്യ�സായണം സ്ാപിച്ചസ് രാെ്യപ്് �ിെസിപെിക്ാപ്മ
ന്ന സിദ്ധാന്തണം മാത്രമാണസ് ഇന്നസ് അ�രുപ്ട മുമ്പിലള്ളെസ്. മാർെസ് സിസണം അനാ�ര
ണണം പ്െയ് െരിത്രപാഠപ്് സ്ന്തണം പ്ര�ർ് നങ്ളിലൂപ്ട കുഴിച്ചുമൂടിയ�ർ, ഇന്നസ് 
�ാക്കുെളിലൂപ്ട അെസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

മുെലാളി്പ്് മാന�രാശിയുപ്ട പ്ൊടിയശത്രു�ായി െനങ്ൾ സ്ന്തണം െീ
�ിൊനഭ�ങ്ളിലൂപ്ട െിരിച്ചറിഞ്ഞസ് പ്പാട്ിപ്്റിക്കുന്ന ഈ നാളുെളിൽ, നമ്മുപ്ട 
വപാരാട്�ീഥിയിൽ മാന�രാശിയുപ്ട മുവന്നറ്്ിപ്റെ ദീപശിഖയായ മാർെസ് സിസണം 
പ്�ളിച്ചണം പെരുണം. ഭയാനെമായ സാമ്പ്ിെ അസമെ്വുണം ദാരിദ്ര്യവുണം പ്ൊഴിലി
ലൊയ്മയുണം മാത്രണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന, ഇെ:പര്യന്തണം മനഷ്യൻ വനടിപ്യടു് സമസ്മൂല്യങ്
ളുപ്ടയുണം കുഴിമാടണം ഒരുക്കുന്ന മുെലാളി്-സാമ്ാെ്യെ് ശക്ിെൾപ്ക്െിപ്രയുള്ള 
�ിപ്ല�മുവന്നറ്്ിൽ മാർെസ് സിസണം-പ്ലനിനിസണം മാത്രമാണസ് അപരാെിെമായ 
ആയുധണം. ഒരു മുൻകൂർ പ്രെി�ിപ്ല�പ്മന്ന നിലയിൽ ഫാസിസ്ിൽ അഭയണം പ്രാ
പിക്കുന്ന മുെലാളി്ണം മനഷ്യപ്നയുണം മനഷ്യഗുണങ്പ്ളയുമാണസ് ഇലൊൊക്കുന്നെസ്.  
മാർെസ് സിസണം-പ്ലനിനിസണം പെർന്നു നൽകുന്ന െരിത്രവബാദ്ധ്യണം  പ്ൊണ്ടുമാത്രവമ 
ഫാസിസ്ിപ്നെിരായ വപാരാട്പ്് നയിക്ാനാവൂ. ഉദാ്മായ െമ്യൂണിസ്റസ് 
ദർശന്ിപ്റെ പൊെ�ാഹെരായിപ്ക്ാണ്സ് െരിത്രണം ഭരവമൽപെിക്കുന്ന ഏപ്ൊരു 
ദൗെ്യവുണം ഏപ്റ്ടുക്ാൻ മുവന്നാട്ടു�രണപ്മന്നസ് എലൊ മനഷ്യസസ് വനഹിെവളാടുണം ഞങ്ൾ 
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.


