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കെ റെയിൽ സിൽവർലൈൻ

പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി സ്വകാര്യഭൂമി
യിൽ കല്ലിടുന്നതിനെതിരെ ചില
വ്യക്തികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ
കേസ് നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന്
അവരുടെ ഭൂമിയിൽ കല്ലിടുന്നത്
വിലക്കിക്കൊണ്ട് സിംഗിൾ ബഞ്ച്
വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു. അതിനെതി
രെ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീ
ലിൽ സിംഗിൾ ബഞ്ച് വിധി റദ്ദാ
ക്കിക്കൊണ്ട്, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്
കല്ലിടൽ നടപടിക്കു അനുവാദം
നൽകി. നിലവിലുള്ള സർവ്വേ
ആന്റ് ബൗണ്ടറീസ് ആക്റ്റിന്റെ
പിൻബലത്തിലാണ് കല്ലിടുന്നതെ
ന്ന സർക്കാരിന്റെ വാദത്തെ
ക�ോടതി അംഗീകരിച്ചു. ഈ വിധി
വന്നത�ോടെ കേരളത്തെ വിനാ
ശത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്ന സിൽ
വർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ കെ
റെയിൽ സിൽവർലൈൻ വിരുദ്ധ
ജനകീയ സമിതിയും സാമ്പത്തിക
-സാങ്കേതിക-പാരിസ്ഥിതിക വി
ദഗ്ദ്ധരും ഉയർത്തിയ എല്ലാ വാദ
ഗതികളും തകർന്നടിഞ്ഞെന്നും
പദ്ധതിക്ക് നിയമ സാധുത ലഭി
ച്ചുവെന്നും ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് വിധി
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെ റെയിൽ സംഘം

ടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനാധിപത്യഘ
ടനയ്ക്കുതന്നെ
ഏൽപ്പിക്കുന്ന
ആഘാതം ഇക്കൂട്ടർക്ക് പിഗണ
നാവിഷയമല്ല. വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
ഇരകളായ സമര പ�ോരാളികളെ
നിരാശപ്പെടുത്തുകയും ശക്തമായ
പ�ോലീസ് നടപടിയിലൂടെ സാ
ധാരണക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയു
മാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.
അതിലവർ വിജയിക്കുന്നില്ലെന്ന്
മാത്രമല്ല, കല്ലിടലിനെതിരെയുള്ള
ചെറുത്തുനിൽപ്പ് കേരളത്തിന്റെ
മുക്കിനും മൂലയിലും ഇന്ന് ശക്തി
യാർജ്ജിച്ച് കുതിക്കുകയാണ്.

കെ റെയില് സില്വര്ലൈന് വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് മാര്ച്ച് 1ന് കാസര്കോട് നിന്ന്
ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാന സമര ജാഥ കണ്ണൂർ സ്റ്റേഡിയം ക�ോർണറിലെ സ്വീകരണ കേന്ദ്രത്തില് എത്തിയപ്പോള്

ചന്ദ്രഹാസമിളക്കി നടക്കുകയാ
ണ്. വിധിയെ ആയുധമാക്കി സർ
ക്കാരാകട്ടെ, വൻ പ�ോലീസ് പടയെ
നിയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട
ജനങ്ങളെ ആക്രമിച്ചും ഭീഷണി
പ്പെടുത്തിയും കല്ലിടാനായി കി
ണഞ്ഞുപരിശ്രമിക്കുകയാണ്. നി
രായുധരായ പതിനായിരക്കണ
ക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒരു വശത്തും
സ ർ വ്വ സ ന്നാഹ ങ്ങ ള�ോടെ
പ�ോലീസ് മറുവശത്തുമായി കേ

രളത്തെ സർക്കാർ ഒരു യുദ്ധക്ക
ളമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
സത്യത്തിന്റെ അവസാനവാ
ക്കെന്ന നിലയിൽ ക�ോടതിയെ
അവതരിപ്പിക്കാനും വിധി ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടി സമരം അന്യായമാണെന്ന്
സ്ഥാപിക്കാനും സിപിഐ(എം)
ഉം അവർ നയിക്കുന്ന മുന്നണിയും
അതിന്റെ കുഴലൂത്തുകാരും നടത്തു
ന്ന പരിശ്രമം പരമദയനീയം
തന്നെ. തങ്ങൾക്ക് ഹിതകരമല്ലാ

ത്ത വിധികൾ വരുമ്പോൾ ന്യാ
യാധിപന്മാരെ ചീത്തവിളിക്കുക
യും അനുകൂലമായ വിധികൾ ഉണ്ടാ
കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിയമസംവി
ധാനത്തെ മഹത്വവൽക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന അങ്ങേയറ്റം മ്ലേഛമായ
ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെ വക്താക്കളായി
സിപിഐ(എം) അധ:പതിച്ചിരി
ക്കുന്നു. താൽക്കാലികനേട്ടത്തി
നുവേണ്ടി ക�ോടതിവിധികളെ വെ
ള്ളപൂശുന്ന നടപടി ദീർഘകാലാ

നിയമപരമായതെന്തും
നീതിയാകണമെന്നില്ല

സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ
കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏത�ൊരു നട
പടിക്കും നിയമ പിൻബലമുണ്ട്
എന്നത് വാദത്തിന് വേണ്ടി അം
ഗീകരിച്ചാൽത്തന്നെയും അവയെ
ല്ലാം നീതിപരമാണ�ോ എന്ന വളരെ
പ്രസക്തമായ ഒരു പരിശ�ോധന
ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിരി
ക്കുന്നു. സാഹചര്യം ഇത്രയും യു
ദ്ധസമാനമായിരിക്കെ ക�ോടതി
പറഞ്ഞത്, ഹർജിക്കാർ ഉന്നയി

(ശേഷം 6-ാം പേജില്)
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ഫെബ്രുവരി 24ന് രാവിലെ
റഷ്യൻ സേന അയൽരാജ്യമായ
യുക്രൈനുമേൽ സൈനിക ആക്ര
മണം നടത്തി. വൻനഗരങ്ങളിലും
ചുറ്റുപാടുമുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങ
ളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ബ�ോംബാ
ക്രമണം നടത്തിയത്. ല�ോകമെ
മ്പാടുമുള്ള സമാധാന പ്രേമികൾ
യുക്രൈനിലെ റഷ്യൻ സൈന്യ
ത്തിന്റെ ഇടപെടലിനെയും ആക്ര
മണത്തെയും ശക്തമായി അപല
പിച്ചു. യുക്രൈൻ കിഴക്കുഭാഗത്തു
ള്ള ഡ�ോൺബാസ് മേഖലയിലെ
ഡ�ോൺടസ്ക് ജനകീയ റിപ്പബ്ലി
ക്കിനും ലൂഗാൻസ്ക് ജനകീയ റി
പ്പബ്ലിക്കിനും റഷ്യ അംഗീകാരം

നൽകിയത് രണ്ട്
ദിവസം മുമ്പാണ്.
2014ൽ നിലവിൽ
വന്നതാണ് ഈ റിപ്പബ്ലി
ക്കുകൾ. ക്രിമിയയിലെ
റഷ്യൻ അനുകൂലിയായ പ്രസി
ഡന്റ് യാനുക്കോവിച്ചിനെ അമേ
രിക്കൻ പിന്തുണയ�ോടെ നടന്ന
അട്ടിമറിയിലൂടെ പുറത്താക്കി അവ
രുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയെ അധി
കാരമേൽപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന്
റഷ്യൻ സേന 2014ൽ ക്രിമിയ
പിടിച്ചടക്കി. ഇതേതുടർന്നാണ്
വിഘടിച്ചുപ�ോയ മേൽപ്പറഞ്ഞ
രണ്ട് മേഖലകളും റഷ്യൻ പിന്തു
ണയ�ോടെ വിമതർ പിടിച്ചടക്കി

യത്. ഈ രണ്ട് റ ി പ്പ
ബ്ലിക്കുകളെയും നാറ്റോയ�ോ
അമേരിക്കൻ പിന്തുണയ�ോ
ടെ യുക്രൈന�ോ ആക്രമിച്ചാൽ
അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി സൈന്യ
ത്തെ അയയ്ക്കുമെന്നും റഷ്യ പ്രഖ്യാ
പിച്ചിരുന്നു. ഉടനടിതന്നെ അമേ
രിക്കയും അവരുമായി ചങ്ങാത്ത
മുള്ള ചില യൂറ�ോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും
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ഈ
രണ്ട് റി
പ്പ ബ് ലി
ക്കുകൾക്കും
മേൽ സാമ്പ
ത്തിക ഉപര�ോധം അടിച്ചേൽപ്പി
ച്ചിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴി
ഞ്ഞ രണ്ട് മാസക്കാലമായി അമേ
രിക്ക, റഷ്യ യുക്രൈനിൽ അധി
നിവേശം നടത്തുമെന്ന് പ്രചരി
പ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് മാക്രോൺ

അമേരിക്കയ്ക്കും
റഷ്യയ്ക്കും ഇട
യിൽ രമ്യമായ
ഒരുനയ
തന്ത്ര പരിഹാരം
ഉ ണ് ടാ ക്കു
ന്നതിനായി ഇരു
കൂട്ടരുമായും അനുനയ ചർച്ചകൾ
നടത്തിയിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങ
ളുമായി ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്നം രമ്യ
മായി പരിഹരിക്കുമെന്നും പിരി
മുറുക്കത്തിന് അയവുണ്ടാകുമെന്നു
മുള്ള പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
(ശേഷം 2-ാം പേജില്)
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എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇരുകൂട്ടരും
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അക്രമാസക്ത
മായ നിലപാട്, സാഹചര്യം കൂ
ടുതൽ വഷളാക്കുകയും പ്രശ്നം സൈ
നികമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള
നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെ
യ്തിരിക്കുന്നു.

യുക്രൈൻ സാമ്രാജ്യത്വ
ഗൂഢപദ്ധതിയുടെ താവളം
പ്രതിവിപ്ലവത്തിലൂടെ സ�ോ
വിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതുവഴി
നിലവിൽവന്ന യുക്രൈൻ എന്ന
മുതലാളിത്ത രാജ്യം ഏറെക്കാല
മായി സാമ്രാജ്യത്വ കരുനീക്കങ്ങ
ളുടെയും സന്നാഹങ്ങളുടെയും കേ
ളിരംഗമാണ്. സ�ോവിയറ്റ് യൂണി
യനിൽ അംഗമല്ലാതായ നാൾമു
തൽ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും കാർഷി
കവിളകളുംക�ൊണ്ട് സമ്പന്നമായ
യുക്രൈനുമേൽ നിയന്ത്രണം കയ്യ
ടക്കാനും മേധാവിത്വം സ്ഥാപി
ക്കാനും അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യ
ത്വം പരിശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുക
യായിരുന്നു. അതിനേക്കാളുപരി
റഷ്യ, ബലാറസ്, റുമേനിയ, സ്ലോ
വാക്യ, ഹംഗറി, കരിങ്കടൽ,
അസ�ോവ് കടൽ എന്നിവയുമായി
അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന യുക്രൈന്റെ
തന്ത്രപ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാ
ണ്. യുക്രൈൻ എണ്ണയുടെയും പ്ര
കൃതി വാതകത്തിന്റെയും കാര്യ
ത്തിൽ സമ്പന്നമല്ലെങ്കിലും റഷ്യ
യിൽനിന്നും കാസ്പിയൻ കടലിൽ
നിന്നും യൂറ�ോപ്പിലേയ്ക്കും മറ്റ് രാ
ജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കും കയറ്റി അയക്കുന്ന
എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു
മേഖലയാണ് ഈ രാജ്യം. സ�ോ
വിയറ്റ് സ�ോഷ്യലിസത്തിന്റെ സം
ഭാവനയായ അങ്ങേയറ്റം വിക
സിതമായ അടിസ്ഥാനഘടനയും,
വിലകുറഞ്ഞതും ഉയർന്ന വിദ്യാ
ഭ്യാസ നിലവാരമുള്ളതും സുസജ്ജ
വുമായ ത�ൊഴിൽസേനയും യുക്രൈ
നിൽഉണ്ട്എന്നപ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ പെന്റഗൺ
ഭരണകർത്താക്കളുടെയും അമേ
രിക്കൻ ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും
ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകകളുടെയും പാ
ശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളി
ലെ വൻകിട ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുക
ളുടെയുമ�ൊക്കെ കഴുകൻകണ്ണുകൾ
യുക്രൈനുമേൽ പതിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നു
പതിറ്റാണ്ടുകളായി. നാറ്റോയിൽ
അംഗമാക്കി യുക്രൈനെ തളച്ചി
ട്ടുക�ൊണ്ട് വരുതിയിലാക്കാൻ
അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം ഭ്രാ
ന്തമായ ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തി
ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കിഴക്കൻ യൂ
റ�ോപ്പിലെ മുൻ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് രാ
ജ്യങ്ങളിലെ മുതലാളിത്ത പുനഃ
സ്ഥാപനം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തി
ക്കാനായി അവയിൽ ഒട്ടുമിക്ക
രാജ്യങ്ങളെയും നാറ്റോയിൽ അം
ഗമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ സ�ോ
ഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ച
യ്ക്കുശേഷം ഒരു വമ്പൻ സാമ്രാജ്യ

ത്വ ശക്തിയായി ക്രമേണ ഉയർ
ന്നുവരികയും സമാനമായ സാമ്പ
ത്തിക രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾ
പേറുകയും ചെയ്യുന്ന റഷ്യ ഒരു
കടുത്ത പ്രതിയ�ോഗിയായി നില
യുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ യു
ക്രൈൻ പൂർണമായും വരുതിയി
ലാക്കാൻ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യ
ത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ
പട്ടാള അട്ടിമറി, വിമതനീക്കം,
ആജ്ഞാനുവർത്തികളെ അധി
കാരത്തിൽ അവര�ോധിക്കൽ തു
ടങ്ങി ലഭ്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങള�ൊക്കെ
അവർ ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതി
നായി അവലംബിച്ചുക�ൊണ്ടിരു
ന്നു. മറുവശത്ത് യുക്രൈനെ വശ
ത്താക്കുന്നതിനുവേണ്ടി റഷ്യൻ
സാമ്രാജ്യത്വവും, അനുനയത്തി
ന്റെയും ഭീഷണിയുടെയും അടവു
കള�ൊക്കെ പയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
യൂറ�ോപ്യൻ യൂണിയനുമായി ഒരു
സഹകരണകരാർ ഒപ്പിടുന്നതിന്
അന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വി
ക്ടർ യാനുക�ോവിച്ച് വിസമ്മതി
ച്ചത�ോടെയാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ ആരം
ഭിക്കുന്നത്. 2013 നവംബർ 21ന്
റഷ്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായി സ്വീകരി
ച്ച ഈ നിലപാട് യൂറ�ോപ്യൻ യൂ
ണിയൻ അനുകൂലികളിൽ പ്രതി
ഷേധം വളരാൻ ഇടയാക്കി. യൂ
റ�ോപ്യൻ യൂണിയൻ അനുകൂലി
കളുംറഷ്യൻഅനുകൂലികളുംതമ്മിൽ
സംഘർഷങ്ങൾ പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു.
യുക്രൈൻ ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധ
ത്തിന്റെ വക്കത്തെത്തി. ഫെബ്രു
വരിയിൽ യാക്കോവിച്ച് ക്രിമിയ
യിലേക്ക് നാടുവിട്ടു. തുടർന്ന് റഷ്യ
യിൽ അഭയം തേടുകയും ചെയ്തു.
അടുത്തവർഷം പാർലമെന്റ് അദ്ദേ
ഹത്തെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു
നിന്ന് നീക്കി. 2019ല് അസാന്നി
ധ്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെമേൽ

ലുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ
പ്രതിഫലനമാണ്യഥാർത്ഥത്തിൽ
യുക്രൈനിൽ കണ്ടത്. 2004ലെ
പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യാ

നുക�ോവിച്ചിനെതിരെ നാറ്റോ
പക്ഷപാതിയായ യൂഷ്ചെങ്കോയെ
അമേരിക്കൻ-യൂറ�ോപ്യൻ മുതലാ
ളിമാർ പിന്തുണച്ചപ്പോഴും തുടർന്ന്
യാനുക�ോവിച്ച് ഭരണകാലയള
വിൽ കൈക്കൊണ്ട നിലപാടി
ലുമ�ൊക്കെ ഈ വൈരം പ്രകടമാ

കിഴക്കൻ യൂറ�ോപ്പിലെ, കരി
ങ്കടലിന്റെ വടക്കൻ തീരത്തുള്ള
ഒരു ഉപദ്വീപായ ക്രിമിയയിൽ
നടന്നസംഭവവികാസങ്ങളുംഇത�ോ
ട�ൊപ്പം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ക്രിമിയയിൽ 24 ലക്ഷം ജനങ്ങ
ളാണുള്ളത്. ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷ
വും റഷ്യൻ വംശജരാണ്. കൂടാതെ
യുക്രൈൻകാരും ക്രിമിയക്കാരായ
ടാട്ടാർ വംശജരുമായ ന്യൂനപക്ഷ
വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട്. ക്രിമിയൻ
ഓട്ടോണമസ് സ�ോവിയറ്റ് സ�ോ
ഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന പേരിൽ

സ�ോവിയറ്റ് സ�ോഷ്യലിസത്തിന്റെ സംഭാവന
യായ, അങ്ങേയറ്റം വികസിതമായ അടിസ്ഥാന
ഘടനയും, വിലകുറഞ്ഞതും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ
നിലവാരമുള്ളതും സുസജ്ജവുമായ ത�ൊഴിൽ
സേനയും യുക്രൈനിൽ ഉണ്ട്. അതുക�ൊണ്ടുത
ന്നെ പെന്റഗൺ ഭരണകർത്താക്കളുടെയും അമേ
രിക്കൻ ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും പാശ്ചാത്യ സാ
മ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളിലെ വൻകിട ബിസിനസ് ഗ്രൂ
പ്പുകളുടെയുമ�ൊക്കെ കഴുകൻകണ്ണുകൾ യുക്രൈ
നുമേൽ പതിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി.
യിരുന്നു. മറുവശത്ത് യാനുക�ോ
വിച്ച് റഷ്യൻ പക്ഷത്തേയ്ക്ക് ചാഞ്ഞു.
എന്തായാലും മുതലാളിത്ത പുനഃ
സ്ഥാപനം നടന്ന നാൾമുതൽ യു
ക്രൈൻ ജനത വർദ്ധമാനമായ
അടിച്ചമർത്തലിന് ഇരയായിക്കൊ
ണ്ടേയിരുന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം യാ
നുക�ോവിച്ച് ഭരണകാലത്ത് ആഭ്യ
ന്തരകാര്യങ്ങളിലുള്ള റഷ്യൻ ഇട
പെടലും ആധിപത്യമന�ോഭാവവും
ജനങ്ങളിൽ കടുത്ത അസംതൃപ്തി
ഉണ്ടാക്കുകയും വലിയ ജനകീയ
പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുക

ക�ോഴിക്കോട് നടന്ന യുദ്ധവിരുദ്ധ സമ്മേളനത്തില് എസ്യുസിഐ(സി)
ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് എ.ശേഖര് പ്രസംഗിക്കുന്നു

വഞ്ചനാകുറ്റം ചുമത്തുകയും ജയിൽ
ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. കു
ത്തക മാധ്യമങ്ങൾ ഈ സംഘർ
ഷത്തെ ജനാധിപത്യവും അഴിമ
തിയും തമ്മിലും, ദേശീയവാദിക
ളുടെ പശ്ചിമ യുക്രൈനും, ഭൂരിപ
ക്ഷവും റഷ്യൻ ഭാഷ സംസാരി
ക്കുന്നവരുടെ കിഴക്കൻ യുക്രൈനും
തമ്മിലുമുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായി ചിത്രീ
കരിച്ചു. എന്നാൽ യുക്രൈനുമേൽ
ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു
വേണ്ടി പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന
രണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വ ചേരികൾ തമ്മി

ക്രിമിയ സംഭവം

യും ചെയ്തു. ജനങ്ങളുടെ ഈ അസം
തൃപ്തി മുതലെടുത്ത് യൂഷ്ചെങ്കോ
ഗ്രൂപ്പ് ഒടുവിൽ 2004 ഡിസംബറിൽ
നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം
നേടി. അന്നുമുതൽ ഗുരുതരമായ
രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുക്കു
കയും ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ തുറന്ന
ഏറ്റുമുട്ടലുകളുണ്ടാകുകയും രാജ്യ
ത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പുപ�ോലും അപക
ടത്തിലാകുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ്
യൂറ�ോമെയ്ഡൻ സംഭവം എന്ന
പേരിലറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിഷേധ
ക�ൊടുങ്കാറ്റുകൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.

ഈ ഉപദ്വീപ് 1921ൽ പുനഃസം
ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഇതിന്
ഓട്ടോണമസ് പദവി നഷ്ടമാകുക
യും സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഒരു
ഭാഗമായി തുടരുകയും ചെയ്തു.
1954ല് ഇത് യുക്രൈന് നൽകി.
യുക്രൈൻ റഷ്യയുടെ ഭാഗമായ
പെരിയസ്ലാവ് ഉടമ്പടിയുടെ മുന്നൂ
റാം വാർഷികവേളയിലാണ് ഈ
കൈമാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. സ�ോവി
യറ്റ് യൂണിയന്റെ ദുഃഖകരമായ
പതനത്തെ തുടർന്ന് 1991ല് യു
ക്രൈൻ സ്വതന്ത്രരാജ്യം ആവുക
യും 1954 മുതൽ അതിന്റെ ഭാഗ
മായിരുന്ന ക്രിമിയ സ�ോവിയറ്റ്
അനന്തര യുക്രൈന്റെ ഭാഗമാവു
കയും ചെയ്തു. അന്നുമുതൽ ഭൂരിപ
ക്ഷം വരുന്ന റഷ്യൻ വംശജർ യൂ
റ�ോപ്യൻ യൂണിയൻ-നാറ്റോ അനു
കൂലികളായ ഗവൺമെന്റിന�ോട്
വിയ�ോജിക്കുകയും റഷ്യയ�ോട്
ചേരണം എന്ന ആശയം ബല
പ്പെടുകയും ചെയ്തു. 2014ല് റഷ്യ
ഈ വിഘടനവാദികളെ പിന്തു
ണക്കുകയും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ക്രി
മിയ, ഫെഡറൽ സിറ്റി ഓഫ് സെ
വാസ്താപ�ോൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട്
ഭരണപ്രദേശങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുക
യും ചെയ്തു. അന്തർദേശീയമായി
ഇവ രണ്ടും യുക്രൈന്റെ ഭാഗമാ
യിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.
എന്നാൽ ഒരു സ്ഥിരം സംഘർ
ഷമേഖലയായി ഇതു മാറി. റഷ്യൻ
അനുകൂലികളും യുക്രൈൻ അനു
കൂലികളും നിരന്തരം ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊ
ണ്ടിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന
റഷ്യൻ പക്ഷപാതികൾ യുക്രൈൻ
ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ നിലയു
റപ്പിച്ചപ്പോൾ യുക്രൈൻ പക്ഷപാ
തികൾ ക്രിമിയയെ നിയമവിരു

ദ്ധമായി കൈയടക്കിയതിനെതി
രെനിലക�ൊണ്ടു.ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
റഷ്യൻ അനുകൂല നിയമ നിർമാ
താക്കൾ 2014 മാർച്ച് 16ന് ഒരു
ജനഹിതപരിശ�ോധന നടത്തണ
മെന്ന് വാദിച്ചപ്പോൾ യുക്രൈനി
ലെ പാശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തി
കളുടെ പിന്തുണയുള്ള പുതിയ
ഗവൺമെന്റ് ആ നീക്കം ന്യായീ
കരിക്കാനാവാത്തത് എന്നുപറ
ഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ
യുക്രൈൻ ജനത സാമ്രാജ്യത്വ മു
തലാളിത്ത ശക്തികളുടെയും അവ
രുടെ ക്രൂരമായ അധികാര വടംവ
ലിയുടെയും ഇടയിൽപ്പെട്ട് ശ്വാസം
മുട്ടി. തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ
സാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളാക്കി.
റഷ്യൻ കൈകടത്തലിനെതിരെ
ക�ോലാഹലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്
അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം സാ
മ്പത്തിക ഉപര�ോധം ഏർപ്പെടു
ത്തുകയും 'ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയ്ക്ക്
തുരങ്കം വെക്കുന്നവരെ' ഭീഷണി
പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരു
ന്നു. ഇവർ നഗ്നമായി യുക്രൈന്റെ
ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെ
ടുകയും ആജ്ഞകൾ പുറപ്പെടുവി
ക്കുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരുന്നു.

യുക്രൈന്റെ ആഭ്യന്തര
പ്രശ്നങ്ങൾ
2014 ഫെബ്രുവരിയിൽ യൂറ�ോ
മെയ്ഡൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ക�ൊ
ടുമ്പിരിക്കൊള്ളുകയും ഭയങ്കരമായ
ഏറ്റുമുട്ടലുകളും വെടിവയ്പ്പുംമറ്റും
ഉണ്ടാകുകയും യാനുക�ോവിച്ചിന്റെ
റഷ്യൻ അനുകൂല ഗവൺമെന്റ് പു
റത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പുതി
യ�ൊരു അമേരിക്കൻ അനുകൂല
ഗവൺമെന്റ് അധികാരമേറ്റു. ഇത്
കേവലം ഒരു ഏകാധിപത്യ ഗവൺ
മെന്റിനെതിരായ ജനങ്ങളുടെ
കലാപം ആയിരുന്നില്ല എന്നതാ
ണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇത് ജനാധി
പത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രക്ഷോ
ഭം എന്ന നിലയിലും വിലയിരു
ത്താനാവില്ല. അമേരിക്കൻ സാ
മ്രാജ്യത്വവും അവരുടെ പിണിയാ
ളുകളും അവർക്ക് ഓശാന പാടുന്ന
മാധ്യമങ്ങളുമ�ൊക്കെ ല�ോകത്തെ
അങ്ങനെ ധരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്ര
മിച്ചത്. ഇറാഖില�ോ അഫ്ഗാനി
സ്ഥാനില�ോ ലിബിയയിലോ സി
റിയയില�ോ എവിടെയുമാകട്ടെ,
ഭരണമാറ്റം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ
വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങളെ ജനാ
ധിപത്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മുറ
വിളിയായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുക.
അയൽരാജ്യമായ യുക്രൈനിലെ
റഷ്യൻ വംശജരെ രക്ഷിക്കാനെ
ന്നപേരിൽ നടത്തിയ അനാവശ്യ
മായ സൈനിക ഇടപെടലിനെ
തിരായ ജനങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക
മായ പ്രതികരണം എന്ന നില
യിലുമല്ല ഈ പ്രക്ഷോഭം ഉയർ
ന്നുവന്നത്. റഷ്യയെ ലക്ഷ്യംവെ
ച്ച് നാറ്റോ നടത്തുന്ന അക്രമ�ോ
ത്സുകമായ നീക്കങ്ങളും പടിപടി
യായുള്ള മുന്നേറ്റവും റഷ്യയുടെ
(ശേഷം 3-ാം പേജില്)
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ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാ
യിരുന്നു എന്നത�ൊരു വസ്തുതയാ
ണ്. സത്യത്തിൽ എണ്ണ സമ്പന്ന
മായ ഗൾഫ് മേഖലയിലും സിറി
യയിലുമ�ൊക്കെ തിരിച്ചടി ഏറ്റുവാ
ങ്ങിക്കൊണ്ട് നാണംകെട്ട് പിന്മാ
റേണ്ടിവന്ന അമേരിക്കൻസാമ്രാ
ജ്യത്വം അവരുടെ അധീശത്വപ
ദ്ധതികളുമായി കിഴക്കൻ യൂറ�ോ
പ്പിലേയ്ക്ക് ചുവടുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു
എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മറുവശ
ത്ത്, സിറിയയിലെ അസദ് ഗവൺ
മെന്റിന് അമേരിക്കൻ അധിനി
വേശത്തെ വിജയകരമായി തട
ഞ്ഞുനിർത്താൻ
സൈനിക
സഹായം നൽകിയ റഷ്യ അതിൽ
നിന്ന് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും സ്വ
ന്തം കരുത്തിലും ശേഷിയിലും
കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം കൈ
വരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ
കുറെ കാലമായിട്ട് രണ്ട് പ്രമുഖ
സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾ തമ്മിൽ
ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നു ക�ൊണ്ടിരിക്കു
കയാണ്. പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന
രണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വ ചേരികളുടെ
താൽപ്പര്യാർത്ഥം യുക്രൈനിൽ
നടക്കുന്ന നിരന്തരമായ ഈ ആഭ്യ
ന്തരയുദ്ധത്തിൽ ഏകദേശം 14,000
നിരപരാധികളുടെവിലപ്പെട്ട ജീവൻ
നഷ്ടമായി എന്നതാണ് ഏറ്റവും
വേദനാജനകമായ വസ്തുത.
അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വവും
ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയവർ
നയിക്കുന്ന യൂറ�ോപ്യൻ വമ്പന്മാ
രും ഒരുവശത്തും റഷ്യൻ സാമ്രാ
ജ്യത്വം മറുവശത്തുമായി നിലയു
റപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ മുതലാ
ളിത്ത ല�ോകത്തെയാകെ ആകർ
ഷിക്കാൻ പ�ോന്നത്ര ആഴം യു
ക്രൈൻ പ്രതിസന്ധിക്കുണ്ട് എന്ന
ത് വ്യക്തമാണല്ലോ. പാശ്ചാത്യ
സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ ഒരു ഭാ
ഗത്തും ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തി
യായി പരിണമിച്ചുകഴിഞ്ഞ റഷ്യ
മറുഭാഗത്തുമായി ഉടലെടുത്ത, ''ശീ
തയുദ്ധ'' കാലയളവിനുശേഷം
അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന, ഏറ്റ
വും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണിത്.
2004ലെ പ്രതി വിപ്ലവത്തിലൂടെ
ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തിയായി
മാറിക്കഴിഞ്ഞ ചൈന നേരിട്ട്
സംഘർഷത്തിൽ പങ്കാളിയല്ലെ
ങ്കിലും അവരുടെ ഉറച്ച പിന്തുണ
റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനുണ്ട്.
മറ്റൊരു സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യമായ
ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ ചേരിയുടെ
യ�ോ റഷ്യയുടെയ�ോ പക്ഷം ഇതു
വരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഐക്യരാഷ്ട്ര
സഭയുടെ രക്ഷാസമിതിയിൽ റഷ്യ
യ്ക്ക് എതിരായി വ�ോട്ട് ചെയ്യുന്ന
തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ടുനിന്നു.
റഷ്യയ�ോട് യുദ്ധം അവസാനിപ്പി
ക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുക മാ
ത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഭാവിയിൽ സാ
മ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കു
ന്നതിനായി ഇരുകൂട്ടര�ോടും വില
പേശാനുള്ള സാധ്യത നിലനിർ
ത്താനാണ് ഈ സമദൂരം പാലി

ക്കൽ. യുക്രൈൻ ഏതായാലും
സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ തമ്മിലു
ള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെയും യുദ്ധാ
ഭിമുഖ്യമന�ോഘടനയില്നിന്ന്
ഉടലെടുക്കുന്നഗൂഢനീക്കങ്ങളുടെയും
രംഗവേദി ആയി തുടരുകയാണ്.

ന�ോർഡ് സ്ട്രീം 2 പദ്ധതി
സാമ്രാജ്യത്വ-സാമ്രാജ്യത്വ
വൈരുദ്ധ്യത്തെ കൂടുതൽ ദൃഢീക
രിച്ച് യുദ്ധഭീഷണിവരെ ക�ൊണ്ടെ
ത്തിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന മറ്റൊ
രു പ്രബലമായ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഹൈ
ഡ്രോളിക് ഫ്രാക്ച്ചറിംഗ് അഥവാ
ഫ്രാക്കിംഗ്എന്ന,ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള
പാറകൾക്കകത്ത് അങ്ങിയിട്ടുള്ള
ഇന്ധനത്തിനായി വാതകങ്ങൾ
ഖനനം ചെയ്യുന്ന രീതിയുെട വര
വ�ോടെ യുഎസ് എണ്ണ-പ്രകൃതി
വാതക മേഖലയിലെ വൻശക്തി
യായി മാറി. ഫ്രാക്കിംഗ് ഖനന
രീതി ഭൂഗർഭ ജലത്തെ വിഷമയ
മാക്കുകയും ഭൂചലനസാധ്യത വർ
ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ
പരിസ്ഥിതിവാദികൾ അതിനെ
രൂക്ഷമായി എതിർക്കുകയാണ്.
പക്ഷെ യുഎസിന്റെ പ്രകൃതിവാ
തക ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും
ഫ്രാക്കിംഗ് വഴിയാണ്. ഇങ്ങനെ
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നപ്രകൃതിവാതകത്തെ
ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും
കടത്തുന്നതിനും -162 ഡിഗ്രി സെൽ
ഷ്യസിലേക്ക് അതിനെ തണുപ്പി
ക്കുന്നു. അപ്പോഴത് ദ്രവീകൃത പ്ര
കൃതിവാതകമായി മാറുന്നു. വാത
കാവസ്ഥയിലുള്ളതിലും അറുനൂ
റിൽ ഒന്നായി അതിന്റെ വ്യാപ്തി
ചുരുങ്ങുന്നു. ഈ ദ്രാവകം എൽഎൻ
ജി കാര്യേഴ്സ
 ് എന്ന പ്രത്യേക
ഭീമൻ ടാങ്കറുകളിലാക്കി, യൂറ�ോ
പ്പിലെ പ്രത്യേക എൽഎൻജി
ടെർമിനലുകളിലേക്ക് കപ്പലിൽ
അയക്കുന്നു. എൽഎൻജിയെ ദ്ര
വീകൃതാവസ്ഥയിൽനിന്നുംതിരികെ
വാതകാവസ്ഥയിലെത്തിച്ച് ഉയർ
ന്ന മർദ്ദത്തിൽ പൈപ്പുകളിലൂടെ
കടത്തുന്നു. ഫ്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതി
കവിദ്യയുടെ പ്രയ�ോഗത്തിലൂടെ
ല�ോകത്ത് ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാ
തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കയ
റ്റുമതിക്കാരായി യുഎസ് മാറി.
ല�ോകത്ത് പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെ
ഏറ്റവും വലിയ ഉല്പാദകർ എന്ന
സ്ഥാനവും റഷ്യയിൽനിന്നും യു
എസ് നേടിയെടുത്തു. യുഎസിലെ
എണ്ണ-പ്രകൃതിവാതക ഭീമന്മാരും
അവരുടെ വിധേയരായ ബൂർഷ്വാ
നേതാക്കളും, ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി
വാതകം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള
തങ്ങളുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്ന
തിനായി യൂറ�ോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ
ക്കുമേൽ നിരന്തര സമ്മർദ്ദം ചെ
ലുത്തുകയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ
അധിക ആഭ്യന്തര ഉല്പാദനത്തെ
ലാഭകരമായി ഒഴിവാക്കാൻ സഹാ
യകരമായ വിധത്തിൽ, എൽഎൻ
ജി കരുതിവെക്കേണ്ടത് ഊർജ്ജ
സുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നമാക്കി അവർ
വരുത്തിത്തീർക്കുന്നു. വാങ്ങുന്നത്

യുഎസിലേക്ക്മാറുമ്പോൾ,യുഎസ്
വിലനിർണ്ണയത്തിൽ എല്ലാ യൂ
റ�ോപ്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾക്കും
ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും. പക്ഷെ,
യുഎസിന്റെ ത�ൊണ്ടയിൽ കുടു
ങ്ങിയ മുള്ളുപ�ോലെ നിന്നത് 1230
കില�ോമീറ്റർ
നീളത്തിലുള്ള

ന�ോർഡ് സ്ട്രീമെന്ന പ്രകൃതിവാ
തക പൈപ്പ്ലൈൻ പദ്ധതിയാ
ണ്. റഷ്യയിൽനിന്നും ജർമ്മനി
യുടെ ബാൾട്ടിക് കടൽത്തീരംവ

ശതക�ോടി ഡ�ോളറിന്റെ കടത്തു
കൂലി യുക്രൈന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി
വരും. യുഎസ് ഭരണാധികാരി
കൾ ഭയപ്പെട്ടത്, ഈ തുക നഷ്ട
മാകുന്നത്, തങ്ങളുടെ പാവഭരണം
നിലവിലുള്ള രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ
അസ്ഥിരമാക്കുമെന്നാണ്. ഈ പു
തുതായി സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പ്ലൈൻ
വാതകവിതരണം ഇരട്ടിയാക്കാ
നിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജർമ്മനി
യിലെ റഗുലേറ്റർമാർ നൽകേണ്ട
അവസാന സെർട്ടിഫിക്കേഷനാ
യി അവർ കാത്തിരിക്കുകയായി
രുന്നു. ജർമ്മനിക്കും ഇതുവരെ
ഇത�ൊരു വാണിജ്യപദ്ധതി മാത്ര

സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ ചേ
രിയുടെയ�ോ റഷ്യയുടെയ�ോ പക്ഷം ഇതുവരെ പി
ടിച്ചിട്ടില്ല. യുഎന് രക്ഷാസമിതിയിൽ റഷ്യയ്ക്ക് എതി
രായി വ�ോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ടുനി
ന്നു. റഷ്യയ�ോട് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന്
അഭ്യർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഭാവി സാ
മ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങള്ക്കായി ഇരുകൂട്ടര�ോ
ടും വിലപേശാനാണ് ഈ സമദൂരം പാലിക്കൽ.
രെ ബാൾട്ടിക് കടലിനടിയിലൂടെ
പ�ോകുന്ന പൈപ്പ്ലൈനാണിത്.
നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന ന�ോർഡ്
സ്ട്രീം പൈപ്പ്ലൈനിന് സമാന്ത
രമായി അതിന്റെ ശേഷിയെ ഇര
ട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട്, അതായത്
പ്രതിവർഷം 110 ശതക�ോടി ക്യു
ബിക് മീറ്റർ വാതകം ക�ൊണ്ടുപ�ോ
കാവുന്ന തരത്തിലാണിത് വരു
ന്നത്. ഇത് റഷ്യയുടെയും ജർമ്മ
നിയുടെയും ഒരു സംയുക്ത ഊർ
ജ്ജ പദ്ധതിയായിട്ടാണ് വരുന്ന
തും, ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരി
ക്കുന്നതും. നിലവിൽ തങ്ങൾക്കാ
വശ്യമുള്ള പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെ

മായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ,
യുഎസ് സമ്മർദ്ദത്തിനാലാകാം,
കിഴക്കൻയുക്രൈനിലെവിട്ടുപ�ോയ
രണ്ടുപ്രദേശങ്ങൾക്ക് റഷ്യ ഔദ്യേ
ാഗിക അംഗീകാരം നൽകി അവി
ടേയ്ക്ക് സൈന്യത്തെ അയച്ചതിനു
ശേഷം, പദ്ധതിക്കുള്ള അനുമതി
തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. മതി
യായ പുനരുപയ�ോഗ ഊർജ്ജ
സ്രോതസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതുവ
രെ കൽക്കരിയിൽനിന്നും ആണ
വ�ോർജ്ജത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഊർ
ജ്ജോല്പാദന പരിവർത്തനത്തി
നായി ഈ പൈപ്പ്ലൈൻ ജർമ്മ
നിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അവ

ആലപ്പുഴ ടൗണില് നടന്ന യുദ്ധവിരുദ്ധ യ�ോഗത്തില് എസ്യുസിഐ
(സി) ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സഖാവ് ടി.മുരളി പ്രസംഗിക്കുന്നു

35% ജർമ്മനി റഷ്യയിൽനിന്നാ
ണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ജർ
മ്മനിയുടെ മുൻചാൻസലർ ഏംഗലാ
മെർക്കൽ ചിന്തിച്ചത്, ന�ോർഡ്
സ്ട്രീം 2 വരുമ്പോൾ, കൂടുതൽ റഷ്യൻ
വാതകം യുക്രൈൻ വഴിയുള്ള കട
ത്ത് സൗകര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി
ക്കൊണ്ട് ബാൾട്ടിക് കടലിനടി
യിലൂടെ നേരിട്ട് ജർമ്മനിയിലെ
ത്തിക്കാനുള്ള വഴിതുറക്കുമെന്നാ
ണ്. അങ്ങനെവന്നാൽ റഷ്യയിൽ
നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഏകദേശം രണ്ട്

സാന ആറ് ആണവ�ോർജ്ജ പ്ലാ
ന്റുകളിൽ മൂന്നെണ്ണവും ജർമ്മനി
ഇപ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടി. ഇപ്പോഴത്തെ
ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ്
ഷ�ോൾസ് പറഞ്ഞത്: 'അടുത്തി
ടെയുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങ
ളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ന�ോർഡ്
സ്ട്രീം 2-മായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹ
ചര്യവും വീണ്ടും വിലയിരുത്തേ
ണ്ടതുണ്ട്. അത് വളരെ സാങ്കേ
തികമായി ത�ോന്നാമെങ്കിലും പൈ
പ്പ്ലൈനിന്റെ അനുമതി നിർത്തു

ന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭരണനട
പടിയാണിത്.' അതായത് ഒരു
സ്തംഭനാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.
വാസ്തവത്തിൽ, യൂറ�ോപ്പിനുവേണ്ട
പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെ മൂന്നില�ൊ
ന്നും മറ്റ് പൈപ്പ്ലൈനുകളിലൂടെ
റഷ്യതന്നെ നൽകുന്നതാണ്. വട
ക്കേ അമേരിക്കയിൽനിന്നും ഇറ
ക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും യൂ
റ�ോപ്യൻ ഉപഭ�ോക്താക്കളെ സം
ബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ചെലവുകുറ
വും പരിസ്ഥിതിക്ക് മെച്ചവും, നേ
രിട്ടും ഉള്ള മാര്ഗം റഷ്യയിൽനി
ന്നും പൈപ്പ്ലൈനുകൾ നിർമ്മി
ക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ യുഎസ്
ക�ോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ
ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകം യൂറ�ോ
പ്പില�ോ ഏഷ്യയില�ോ മറ്റിടങ്ങളി
ല�ോ ക�ൊണ്ടുവന്നിറക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പെന്റഗൺ ഭരണാധികാരികൾ
ഭയക്കുന്നത്, ജർമ്മനിക്കും യൂറ�ോ
പ്പിനുംമേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തു
ന്നതിന് റഷ്യ ന�ോർഡ് സ്ട്രീം 2
ഒരു ആയുധമായി ഉപയ�ോഗിക്കു
മെന്നാണ്. കൂടാതെ ഹൈഡ്രോ
ളിക് ഫ്രാക്ചറിംഗ് വഴി ഖനനം
ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വിലയുള്ള പ്ര
കൃതിവാതകം വിൽക്കാനുള്ള ഭീമൻ
യുഎസ് ഊർജ്ജ ക�ോർപ്പറേഷ
നുകളുടെ ശേഷി ഇത് വെട്ടിക്കുറ
ക്കുമെന്നും അവർ പേടിക്കുന്നു.
മേഖലയിൽ സാമ്പത്തികവും ഭൗ
മരാഷ്ട്രീയപരവുമായ നേട്ടം സ്വ
ന്തമാക്കുന്നതിൽനിന്ന് അതവരെ
തടയും. അതുക�ൊണ്ട്, യുഎസ്
സാമ്രാജ്യത്വം ഈ പദ്ധതിയെ
തകിടംമറിക്കുന്നതിന് ഓര�ോ ഘട്ട
ത്തിലും ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
തങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര മിച്ച പ്രകൃ
തിവാതകം യൂറ�ോപ്പിലേക്കും മറ്റ്
രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റിയയ്ക്കാ
നുള്ള സാധ്യതയെ തടയുന്ന തര
ത്തിൽ റഷ്യയുമായ�ോ ചൈനയു
മായ�ോ കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള
ഏത�ൊരു യൂറ�ോപ്യൻ പദ്ധതിയെ
യും തുരങ്കംവയ്ക്കാൻ അവർ ഭ്രാന്ത
മായി ശ്രമിക്കും. റഷ്യ യുക്രൈ
നെതിരെ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ
പൈപ്പ്ലൈനിന്റെ ഭാവി അപക
ടത്തിലാകുമെന്ന് പരസ്യമായി
പ്രസ്താവിക്കാൻ ജർമ്മനിക്കുമേൽ
യുഎസിന്റെയും സഖ്യശക്തികളു
ടെയും സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. വാ
സ്തവത്തിൽ യുക്രൈനിൽ അധി
നിവേശം നടത്താനുള്ള റഷ്യൻ
പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പെടു
ത്തുന്ന വിവരവുമായി ദിനവും
യുഎസ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുക
ളാണ് രണ്ടുമാസമായി മാദ്ധ്യമങ്ങ
ളിൽനിറയുന്നത്.യുക്രൈൻഅതിർ
ത്തിയിൽ റഷ്യ 1,50,000 സൈ
നികരെ വിന്യസിച്ചതായുള്ള
യുഎസ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ വിവരം
വാർത്താ തലക്കെട്ടുകളിലൂടെ വന്നു
ക�ൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് വ്യക്തമായും
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് യുഎസ്
സാമ്രാജ്യത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചി
ടത്തോളം റഷ്യയും ചൈനയുമാ
(ശേഷം 4-ാം പേജില്)
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യുള്ള യൂറ�ോപ്പിന്റെ കച്ചവടം വള
രുന്നത് തടയണമെങ്കിൽ ഒരു യു
ദ്ധഭീഷണിതന്നെ വേണമായിരു
ന്നു. മറുവശത്ത്, പ്രകൃതിവാതക
കമ്പോളം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു
ള്ള ആഗ�ോള മത്സരത്തിൽ, ഈ
പദ്ധതി നടപ്പായില്ലെങ്കിൽ റഷ്യ
ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാ
നായില്ല എന്നുവരും. അവർക്കും
ഭീമമായ സൈനികശക്തിയും വി
കസിതമായ ആണവായുധങ്ങളു
മുണ്ട് അതുക�ൊണ്ട് യുഎസിന്റെ
യുദ്ധഭീഷണിക്കുമുന്നിൽ അവർ
മുട്ടുമടക്കില്ല. തന്നെയുമല്ല, ഇന്ന
ത്തെ ആഗ�ോള സാഹചര്യത്തി
ലെ സൈനികശക്തിയുടെ ബലാ
ബലത്തിൽ ഒരു വൻശക്തിക്കും
വൻത�ോതിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെ
ടുക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല. അതുക�ൊ
ണ്ട് പ്രാദേശികതലത്തിലുള്ള
സൈനിക നടപടികളാണ് ശക്ത
മായ വിലപേശൽ തന്ത്രമായി
ഉപയ�ോഗിക്കാനാവുക. യുഎസ്
അനുകൂലിയായ യുക്രൈൻ പ്രസി
ഡന്റ് വ്ള
 ാഡിമർ സെലെൻസ്ക
 ി
ന�ോർഡ് സ്ട്രീം 2നെ ഒരു അപക
ടകാരിയായ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാ
യി ഇതിനകം വിശേഷിപ്പിച്ചുക
ഴിഞ്ഞു. നാറ്റോ അനുകൂല സർക്കാ
രിൽ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുവാനാകും,
ആക്രമ�ോത്സുകമായ സൈനിക
നടപടി റഷ്യ നടപ്പാക്കുന്നത്.
അവർക്കും യൂറ�ോപ്പിലെ ഇന്ധന
ക്കച്ചവടത്തിന്റെ നേട്ടം നഷ്ടപ്പെ
ടുത്താനാകില്ല. തുടർന്ന് യുദ്ധ നട
പടികളിലേക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങളും
കടന്നു. മുന്നറിയിപ്പുകൾ പ�ോലെ
തന്നെ സംഘർഷം മുഴുവൻ യുദ്ധ
മായി മാറുകയും, റഷ്യയുടെ കട
ന്നാക്രമണവും യുക്രൈനിന്റെ പ്ര
തിര�ോധവും ല�ോകത്തെ സമാധാ
നകാംക്ഷികളായ ജനങ്ങളുടെ
മനസ്സിൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി ഇപ്പോ
ഴും തുടരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള
ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥി
കളടക്കം അനവധി വിദേശ പൗ
രന്മാരും യുക്രൈൻ നഗരങ്ങളിൽ
ബ�ോംബുകൾക്കും ഷെല്ലാക്രമണ
ങ്ങൾക്കും നടുവിൽ ഇപ്പോഴും കു
ടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.
പ്രതീക്ഷിച്ചതുപ�ോലെതന്നെ,
യുഎസ് റഷ്യയുടെ സൈനിക
നടപടിയെ അധിനിവേശം എന്നാ
ണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. തങ്ങ
ളുടെ സഖ്യകക്ഷികള�ോട�ൊപ്പം
അവർ റഷ്യക്കെതിരെ ഒന്നനുപി
റകെ ഒന്നായി ഉപര�ോധങ്ങൾ
ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. ന�ോർഡ് സ്ട്രീം
2 വാതക പൈപ്പ്ലൈൻ നിർമ്മി
ക്കുന്ന കമ്പനിക്കെതിരെയും ഉപ
ര�ോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ യുഎസ്
പ്രസിഡന്റ് അമാന്തിച്ചില്ല.

സ�ോഷ്യലിസത്തിലെ
വർണ്ണാഭമായ ഉയർച്ചയിൽ
നിന്നും മുതലാളിത്തത്തിലെ
പതനത്തിലേക്ക്
1922ൽ സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയ

നിൽ ചേർന്നതിനുശേഷം ധാതു
സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു പിന്നാക്ക കാർ
ഷികമേഖല എന്നതിൽനിന്നും
ഒരു ഭീമൻ വ്യവസായശക്തിയാ
യി യുക്രൈൻ പരിവർത്തനപ്പെ
ടുകയായിരുന്നു. സ�ോവിയറ്റ് യൂ
ണിയനിലെ ആസൂത്രിത സ�ോ
ഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ്ഘടനയാണ്
ഇത് സാദ്ധ്യമാക്കിയത്. യുഎ
സ്എസ്ആറിൽറഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽ
രണ്ടാമത് ഏറ്റവും വ്യവസായവൽ
കൃതമായ സംസ്ഥാനമായി യു
ക്രൈൻ മാറി. അത് ചൂഷണമുക്ത
മായ ആസൂത്രിത സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ്
സമ്പദ്ഘടനയായിരുന്നു. അതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെ കമ്പോള പ്രതിസ
ന്ധികളിൽനിന്നും മുക്തമായിരുന്നു.
രണ്ടാം ല�ോകമഹായുദ്ധത്തിന്
ശേഷമുണ്ടായ വിവരണാതീത
മായ നാശനഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും
വീണ്ടും ഉയർന്നുവരാനും യുക്രൈ
നെ സഹായിച്ചതും മറ്റൊന്നുമല്ല.
യുഎസ്എസ്ആറിലെ സ�ോഷ്യ
ലിസത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കുശേഷം
യുക്രൈൻ അടക്കമുള്ള അംഗരാ
ജ്യങ്ങൾ റഷ്യയിൽനിന്നും വിട്ടു
മാറുകയും റഷ്യയെപ്പോലെതന്നെ
സ്വന്തംനിലയിൽ ബൂർഷ്വാഭരണം
സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമ
യത്ത് റഷ്യ ക�ോമൺവെൽത്ത്
ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റേ
റ്റ്സ്(സിഐഎസ്) രൂപീകരിച്ചു
ക�ൊണ്ട് സ്വന്തം സാമ്രാജ്യത്വ
മ�ോഹങ്ങള�ോടെ ആ ബൂർഷ്വാ രാ
ഷ്ട്രങ്ങളെ സ്വന്തം മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക്
കീഴിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. മറ്റു
ള്ളവരെപ്പോലെ യുക്രൈനും സ്വ
ന്തം മുതലാളിത്ത താല്പര്യങ്ങൾ
ക്കായി സിഐഎസിൽ അംഗ
മായി. അക്കാലത്ത് യുഎസ�ോ
പാശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തി
കള�ോ റഷ്യയുടെ നീക്കത്തെ
എതിർത്തില്ല. പക്ഷെ കാലം കട
ന്നുപ�ോയപ്പോൾ റഷ്യയ�ോട് അടു
പ്പം സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾതന്നെ തങ്ങ
ളുടെ വേഗത്തിലുള്ള മുതലാളിത്ത
വികസനത്തിനായി യുക്രൈൻ
യുഎസിന�ോടും മറ്റ് പാശ്ചാത്യ
സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികള�ോടും അടു
പ്പത്തിലായി.
മഹാനായ സ്റ്റാലിന്റെ നിര്യാ
ണത്തിനും, സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയ
ന്റെയും സ�ോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുടെയും നേതൃത്വം തിരു
ത്തൽവാദികൾ കയ്യടക്കിയതിനും
ശേഷം കാര്യങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറി
ഞ്ഞു. ക്രൂഷ്ചേവിന്റെ നേതൃത്വം
തിരുത്തൽവാദ ലൈനാകും പി
ന്തുടരുകയെന്ന് ആർക്കും തിരിച്ച
റിയാനാകാതിരുന്ന അക്കാലത്ത്,
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് )
പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക ജനറൽ
സെക്രട്ടറിയും ഉന്നതനായ മാർ
ക്സ
 ിസ്റ്റ് നേതാവും ആചാര്യനു
മായ സഖാവ് ശിബ്ദാസ്
ഘ�ോഷാണ് 1956ൽ തന്നെ, 'സ്റ്റാ
ലിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാ
മാണ്യത്തെയും അപകീർത്തിപ്പെ
ടുത്തുന്നതിന്റെ മറവിൽ തിരുത്തൽ

വാദത്തിന്റെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലാ
ണ് തുറന്നുവിടുകയെന്ന്' മുന്നറി
യിപ്പ് തന്നതാണ്. തീർച്ചയായും
ഇത് സത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.
സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് ലൈൻ അനുസരി
ച്ചുള്ള വികസനത്തിന് പകരം തി
രുത്തൽവാദ നേതൃത്വം ദിശ തി

രിക്കുകയും അനുബന്ധമായ തി
ന്മകൾ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെയും
സമൂഹത്തിന്റെയും എല്ലാ തലങ്ങ
ളിലും വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
1965 മുതൽ യുക്രൈനിലെ വ്യവ
സായ വളർച്ച കുറയുകയും അവ
സാനം നിശ്ചലമാവുകയും ചെയ്തു.
യുക്രൈനിലെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ,
സ�ോവിയറ്റ് തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമു

ണ് യുക്രൈനെ തള്ളിവിട്ടത്. സ�ോ
ഷ്യലിസത്തെ തകർത്ത് യുക്രൈ
നിൽ നിലവിൽവന്ന മുതലാളിത്ത
ഭരണം, മുതലാളിത്ത ല�ോകത്ത്
മറ്റെല്ലായിടത്തുമുള്ളതുപ�ോലെ
അവിടുത്തെയും ജനങ്ങളുടെ ജീ
വിതത്തിൽപ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കി.
ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ആവ
ശ്യങ്ങളും കൈകാര്യംചെയ്യാൻ
സർക്കാരിന് കഴിയില്ലായിരുന്നു.
ഇത് ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
വമ്പിച്ച ര�ോഷം സൃഷ്ടിച്ചു. ജന
ങ്ങൾക്ക് മതിയായ രാഷ്ട്രീയ അവ
ബ�ോധം ഇല്ലാതിരുന്നതിനെ മു
തലെടുത്തുക�ൊണ്ട് വംശീയവും
ഭാഷാപരവുമായ സംഘർഷങ്ങളും
സ്പർദ്ധകളും നിരന്തരം ആളിക്ക
ത്തിച്ചു. ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നതി
നുള്ള ശരിയായ വിപ്ലവനേതൃത്വം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാംതന്നെ

പ്രതിവിപ്ലവത്തിലൂടെ ആനയിക്കപ്പെട്ട മുതലാളി
ത്ത ഭരണത്തിന് യാത�ൊരു പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നും
ഒരു ചൂഷണത്തിൽനിന്നും ആശ്വാസമേകാനാ
വില്ലെന്ന സത്യം അധ്വാനിക്കുന്ന യുക്രൈന്ജ
നത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നന്നായി മനസ്സിലാ
ക്കണം. മറിച്ചായാൽ കമ്പോളം പിടിച്ചെടുക്കാ
നായി പ�ോരടിക്കുന്ന യുദ്ധവെറിയന്മാരായ രണ്ടു
സാമ്രാജ്യത്വശക്തികളുടെ ഇടയിൽപെട്ട് കൂടു
തൽ ഞെരിഞ്ഞമരുകയേയുള്ളൂ.
ള്ള വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഗുരു
തരമായി ചുരുങ്ങി. സ�ോഷ്യലി
സത്തിൽനിന്നും മുതലാളിത്ത
ത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം ജന
സംഖ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗംപേർക്കും
ദുരിതവും തകർച്ചയും മാത്രമാണ്
സമ്മാനിച്ചത്. 25% ജനങ്ങളും ദാ
രിദ്ര്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെ
ട്ടു. ഗ്രാമീണ യുക്രൈനിലെ നല്ലൊ
രുപങ്ക് പൗരരും സ്വന്തം ഭക്ഷണം
സ്വയം കൃഷിചെയ്തെടുത്തും പല
പ്പോഴും രണ്ടിലധികം ജ�ോലികൾ
മാറിമാറി ചെയ്തും, കൈമാറ്റ വ്യ
വസ്ഥയിലൂടെ അവശ്യവസ്തുക്കൾ
വാങ്ങിയുമ�ൊക്കെയാണ് നിലനി
ന്നത്. ജീവിതമാർഗ്ഗം തേടി 60
ദശലക്ഷം യുക്രൈൻകാർ വിദേ
ശത്തേക്ക് പ�ോയെന്നാണ് റി
പ്പോർട്ടുകൾ. മരണനിരക്ക് അതി
വേഗം ഉയർന്നു. സാധാരണ ജന
ങ്ങൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം
ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം അപ്ര
ത്യക്ഷമായി.
2008ലെ സാമ്പത്തിക പ്രതി
സന്ധി യുക്രൈനെയും ബാധിച്ചു.
വിദേശ സഹായംകൂടാതെ ഒരി
ക്കൽ വികസിച്ച രാജ്യത്തിന്
ഐഎംഎഫ് അനുവദിച്ച 1650
ക�ോടി ഡ�ോളറിന്റെ ലജ്ജാകര
മായ വായ്പക�ൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പ�ോ
കേണ്ടിവന്നു. 1990കളിലെ പണ
പ്പെരുപ്പത്തിന്റെ അത്യധികം ഉയർ
ന്ന നിരക്കുകൾ, 1993ൽ ല�ോക
ത്ത് ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തെ
ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പ
നിരക്കിന്റെ റെക്കോഡിലേക്കാ

രാജ്യത്തെ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തി
കൾക്ക് മുന്നണിയിലേക്ക് വരാനും
സാമ്രാജ്യത്വ കഴുകൻമാർക്ക് തങ്ങ
ളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ നടത്തിയെ
ടുക്കാൻ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് കണ്ടെ
ത്താനും, മാറ്റം വരുത്താനെന്ന
പേരിൽ പാശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യത്വ
തിട്ടൂരങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ പൂർണ്ണ വി
ധേയത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാ
ണ് സഹായിച്ചത്. ഒരിക്കൽ സ�ോ
വിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമെന്ന
നിലയിൽ ത�ോള�ോട് ത�ോൾചേർ
ന്ന് സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണം
അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാൻ അധ്വാനിച്ച
റഷ്യയിലെയും യുക്രൈനിലെയും
ജനങ്ങളെ, സ�ോഷ്യലിസം തകർ
ന്നതിനുശേഷമുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ
ഗൂഢാല�ോചനയിലൂടെ പരസ്പരം
ത�ോക്ക് ചൂണ്ടിനിൽക്കുന്ന അവ
സ്ഥയിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന
താണ് കൂടുതൽ വേദനാകരമായി
രിക്കുന്നത്.

സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മി
ലുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തിനിടയി
ലെ വെറും കരുക്കളാണ്
ഇപ്പോൾ യുക്രൈൻ ജനത
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അതിരൂക്ഷ
മായ കമ്പോളപ്രതിസന്ധിയും മാ
ന്ദ്യവും പുതിയ കമ്പോളങ്ങൾ
അന്വേഷിക്കാൻ സാമ്രാജ്യത്വ
ശക്തികളെ നിർബന്ധിതമാക്കു
ന്നു. സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്പോളങ്ങ
ള�ൊന്നും അവശേഷിക്കാത്ത ഏക
ധ്രുവ ല�ോകമായിട്ടുപ�ോലും അവർ
കമ്പോളം തിരയുന്നു. കൂടുതൽ കൂ

ടുതൽ രാജ്യങ്ങളെ തങ്ങളുടെ വരു
തിയിൽ ക�ൊണ്ടുവരാൻ അവർ
ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ യുക്രൈ
ന്റെ കമ്പോളത്തെയും അവർ
ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. അതേസമയംത
ന്നെ പ്രതിവിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന്
പ്രാരംഭദശയിലുണ്ടായിരുന്ന അനി
ശ്ചിതത്വത്തിനു ശേഷം സ്വന്തം
അധീശത്വം ദൃഡീകരിച്ച റഷ്യൻ
മുതലാളിവർഗ്ഗവും സ്വന്തം സ്വാ
ധീനമേഖല വിശാലമാക്കാനുള്ള
മേധാവിത്വമ�ോഹങ്ങൾ വച്ചു പു
ലർത്തുകയാണ്.
കമ്പോളം പിടിച്ചെടുക്കാനും
സ്വാധീനമേഖല വിപുലീകരിക്കു
വാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് റഷ്യൻ
സാമ്രാജ്യത്വവും യൂറ�ോപ്യൻ യൂ
ണിയനും യുഎസ് സാമ്രാജ്യത്വ
വും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഘർഷ
മെന്നത് സുവ്യക്തമാണ്. ല�ോക
ത്തെ മറ്റേത�ൊരു മുതലാളിത്ത
രാജ്യത്തുമെന്നതു പ�ോലെ ക്രൂര
മായ മുതലാളിത്ത ചൂഷണവും
അടിച്ചമർത്തലും ക�ൊണ്ട് പിച്ചി
ച്ചീന്തപ്പെട്ട്, അത�ോട�ൊപ്പം സ്വ
ന്തം സങ്കുചിതമായ സാമ്പത്തിക
രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾ നടത്തി
യെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യംവെച്ച് സാമ്രാ
ജ്യത്വശക്തികൾ കുത്തിത്തിരുപ്പു
ണ്ടാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന സം
ഘർഷങ്ങളുംകലാപങ്ങളുംക�ൊണ്ട്
വലഞ്ഞ യുക്രൈനിലെ സാധാ
രണ ജനങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ അധി
കാര കിടമത്സരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെ
ടുന്ന ക�ൊള്ളക്കാരുടെയും ചട്ടമ്പി
കളുടെയും കയ്യിലെ വെറും കരു
ക്കളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
പക്ഷേ ആ രാജ്യത്തെ മുതലാളി
ത്ത ഭരണാധികാരികള�ോ റഷ്യൻ
ഭരണാധികാരികൾ അടക്കമുള്ള
സാമ്രാജ്യത്വ കഴുകന്മാര�ോ യു
ക്രൈൻ ജനതയുടെ കഷ്ടതകളെ
തരിമ്പെങ്കിലും ഗൗനിക്കുന്നില്ല
വ്യവസ്ഥിതിയുടെകൂടപ്പിറപ്പായ
വ്യാധികൾ; വിലക്കയറ്റം, പട്ടി
ണി, ത�ൊഴിലില്ലായ്മ സാമ്പത്തിക
മാന്ദ്യം തുടങ്ങിയവക�ൊണ്ട് അട
യാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അഭൂതപൂർവ്വ
മായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി
കളെ നേരിട്ട് ക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
സാമ്രാജ്യത്വശക്തികളാവട്ടെ യു
ദ്ധപിരിമുറുക്കം കൂട്ടിയും ദേശീയ
ഭ്രാന്ത് കുത്തിപ്പൊക്കിയും അടിച്ച
മർത്തപ്പെട്ട ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യ
തിചലിപ്പിക്കുകയാണ്. യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചു
വരുന്ന കഷ്ടപ്പാടിലും പരസ്പരവി
ശ്വാസക്കുറവിലും വിര�ോധങ്ങളി
ലുംമേലാണ്അവർപുഷ്ടിപ്പെടുന്നത്.
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ സൈനിക
വൽക്കരണത്തിലേക്കാണ് അവർ
കൂടുതലായി ചെന്നെത്തിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്നത്. സാമ്രാജ്യത്വശക്തി
കൾ തമ്മിലുള്ള ഈ സംഘർഷ
ത്തിൽ ആര് നേടിയാലും ആര്
ത�ോറ്റൊടുങ്ങിയാലും അതുവഴി
ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കൂടുകയേ
യുള്ളൂ. മറിച്ച്, ദേശീയ-വംശീയ
(ശേഷം 5-ാം പേജില്)
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ത�ോട്ടപ്പള്ളിയിൽ നടക്കു

ന്ന കരിമണൽ ഖനനവിരുദ്ധ
അനിശ്ചിതകാല റിലേ സത്യ
ഗ്രഹത്തിന്റെ 263-ാം ദിവസം
ആള് ഇന്ത്യ ഡെമ�ോക്രാറ്റിക്
യൂത്ത് ഓര്ഗനൈസേഷന്
ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യ
ത്തിൽ സത്യഗ്രഹ സമരം നട
ന്നു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ.ബി
മൽജി നേതൃത്വം നല്കി. ജില്ലാ
സെക്രട്ടറി മൈന ഗ�ോപിനാ
ഥ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായ
അനീഷ് തകഴി, എം.സി.സു
നിൽ, ആർ.രാജീവ്, പി.സന്തോ
ഷ് കുമാർ, രേഖ സതീശൻ
എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
വൈകിട്ട് ത�ോട്ടപ്പള്ളി തെ
ക്കേക്കര ബീച്ചിൽ നടന്ന സമ
ര�ോത്സുക സാംസ്ക്കാരിക സംഗമം
എഐഡിവൈഒ സംസ്ഥാന
പ്രസിഡന്റ്ഇ.വി.പ്രകാശ്ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്തു. പ്രകൃതിയെയും പരി
സ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ
ഉജ്ജ്വലമായ ജനകീയ പ�ോരാ
ട്ടത്തിലൂടെയെ കഴിയൂ എന്നും
കരിമണൽഖനനവിരുദ്ധസമരം
വിജയിക്കാൻ പ�ോകുന്ന ചരിത്ര
പ്രക്ഷോഭമാണെ ന്നും അദ്ദേഹം

ത�ോട്ടപ്പള്ളി തെക്കേക്കര ബീച്ചിൽ നടന്ന സമര�ോത്സുക സാംസ്ക്കാ
രിക സംഗമം എഐഡിവൈഒ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇ.വി.പ്ര
കാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കരിമണൽ ഖന
നവിരുദ്ധ ഏക�ോപന സമിതി
സെക്രട്ടറി എസ്.സുരേഷ് കുമാർ
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. റഷ്യ യു
ക്രൈനുമേൽ നടത്തുന്ന ഏകപ
ക്ഷീയമായ സൈനികാക്രമണ
ത്തിൽപ്രതിഷേധിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള
യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രമേയം എഐ
ഡിവൈഒ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസി
ഡന്റ് ആർ.പ്രവീൺ അവതരി
പ്പിച്ചു.
തുടർന്ന് 'സമര സംഗീത
ത്തിരകൾ' ഗാനാവതരണ പരി
പാടിനടന്നു. ഗായത്രി സ്വാമി

നാഥൻ, രേഖ സതീശൻ, കെ
.ആർ.ശശി, സുമേഷ് എസ്.
മാവേലിക്കര, പാർവ്വതി ഭദ്രൻ,
അനീഷ് തകഴി, വേണുഗ�ോ
പാൽ മാന്നാർ, പ്രവീൺ ആർ,
കെ.ബിമൽജി, പ്രശാന്ത് കട്ട
ച്ചിറ, മായാ വാസുദേവ്, ജലജ,
തുടങ്ങിയവർ ഗാനങ്ങളും നാടൻ
പാട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. പശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ തബലയുമായി
പ്രിയലാൽ മാവേലിക്കര, ക്ലാപ്
ബ�ോക്സുമായി ഉണ്ണിമ�ോൻ എസ്.
മാവേലിക്കര എന്നിവർ പങ്കു
ക�ൊണ്ടു.

മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം ഭരണരംഗത്തു
ള്ള പ�ൊതുപ്രവർത്തകരുടെ അഴിമ
തി തടയാൻ 1999ൽ ഇ.കെ.നായ
നാർ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് കേരള
നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ല�ോകായു
ക്ത നിയമത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത ച�ോർ
ത്തിക്കളയുന്ന ഓർഡിനൻസ് ക�ൊ
ണ്ടുവന്നതിലൂടെ പിണറായി സർക്കാർ
അഴിമതി ഭരണത്തിന് സംരക്ഷണ
കവചം തീർക്കുകയാണെന്ന് എസ്
യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാ ന
കമ്മിറ്റി ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഭരണം കയ്യാളുന്നവരുടെ അഴിമ
തി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അവരെ
തൽസ്ഥാനത്തുനിന്ന്നീക്കംചെയ്യാൻ
ചുമതലപ്പെട്ടവരെ ബാധ്യസ്ഥരാക്കു
കയും ചെയ്യുന്ന 14-ാം വകുപ്പ് ഭേദഗ
തി ചെയ്തുക�ൊണ്ട്, ല�ോകായുക്ത
കയ്യാളിയഅധികാരംമുഖ്യമന്ത്രിതന്നെ
കയ്യടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഭരണ
ത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഉള്ളവർപ�ോ
ലും അഴിമതിമുക്തരല്ലാത്ത ഇന്നത്തെ
സാഹചര്യത്തിൽ അഴിമതിക്കാരെ
ത്തന്നെ അഴിമതിയിൽ തീരുമാന
മെടുക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിന്
തുല്യമാണീ നടപടി.

നിയമസഭാസമ്മേളനം ആസന്ന
മായിരിക്കെ തിടുക്കത്തിൽ ഓർഡി
നൻസ് ക�ൊണ്ടുവന്നത് തികച്ചും
ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. ഭരണ
മുന്നണിയിൽനിന്നു തന്നെ എതിർ
പ്പുയർന്നിരിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
വിരമിച്ച സുപ്രിംക�ോടതി ജഡ്ജി
ക്കും ഹൈക്കോടതി ചീഫ്ജസ്റ്റിസി
നും പകരം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി
മതി എന്ന തീരുമാനമാകട്ടെ സ്വജ
നപക്ഷപാതത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധി
പ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ളതുമാണ്.
അഴിമതിക്കും ജനാധിപത്യ ധ്വം
സനങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഉറച്ച നിലപാ
ടെടുക്കേണ്ട ഇടതുപക്ഷം ആ ഉത്തര
വാദിത്വം പാടേ കയ്യൊഴിയുന്നു എന്ന
തുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ നട
പടി. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ഉൾ
ക്കൊണ്ട് ഓർഡിനൻസ് പിൻവലി
ക്കാൻ പിണറായി സർക്കാർ തയ്യാ
റാവണമെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന ക
മ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ലാത്തപക്ഷം
ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിഷേധം വളർ
ത്തിയെടുക്കാൻ ജനാധിപത്യ സ്നേഹി
കളാകെ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും പ്ര
സ്താവനയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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(4-ാം പേജില് നിന്ന്)

സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിർത്തും.
ഈ മേഖലയിൽ യുദ്ധ പിരിമുറു
ക്കത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടും. ജനങ്ങ
ളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഷ്ടതകളി
ലേക്ക് തള്ളിവിടും. പേപിടിച്ച
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിര�ോധികളും റഷ്യൻ
വിരുദ്ധരും ജൂത വിരുദ്ധ ഫാസി
സ്റ്റ് ശക്തികൾ പ�ോലും അധികാ
രത്തിലെത്തുന്നത�ോടെ സ�ോഷ്യ
ലിസത്തോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളവ
രുൾപ്പെടെയുള്ള പുര�ോഗമന ജനാ
ധിപത്യ മനസ്ഥിതിയുള്ള ത�ൊഴി
ലാളി വിഭാഗത്തിന് നിഷ്ഠൂരമായ
അടിച്ചമർത്തലുകളെ നേരിടേണ്ടി
വരുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. അതിന്റെ
അശുഭകരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്ര
ത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് സാ
മ്രാജ്യത്വം പുര�ോഗമന ജനാധിപ
ത്യ ബ�ോധമുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ
ക്കെതിരെ, അവരുടെ കുൽസിത
പദ്ധതിയുടെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് മു
ദ്രകുത്തി സദാ വിഷം ചീറ്റിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്
യുക്രൈന് പ്രതിസന്ധി പുതി
യ�ൊരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള ല�ോക
മുതലാളിത്ത- സാമ്രാജ്യത്വ പ്രതി
സന്ധിയുടെ പ്രതിഫലനമല്ലാതെ
മറ്റൊന്നുമല്ല. യുക്രൈനിലെ മുത
ലാളിവർഗത്തിനുള്ളിലെ രണ്ട്
വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർ
ഷവും മത്സരവും ജനങ്ങളുടെ താൽ
പര്യങ്ങളുമായി തീർത്തും പ�ൊരു
ത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇത്ത
രമ�ൊരു സാഹചര്യത്തിൽ യുക്രൈ
നിലെ രാജ്യസ്നേഹികളായ ജന
ങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബ�ോധ്യപ്പെടേണ്ട
ത്.കാരണം ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങ

ളുമാണ് അവരുടെ ത�ൊഴിലാളി
വർഗ്ഗ ഭരണകൂടത്തെ തകർത്തു
മുതലാളിത്തത്തെപുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.
യുഎസും സഖ്യകക്ഷികളും,
അതേപ�ോലെ റഷ്യൻ സാമ്രാ
ജ്യത്വവും കലക്കവെള്ളത്തിൽ
മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരി
ച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ യുക്രൈനിലെ ഏതെങ്കി
ലുമ�ൊരു ബൂർഷ്വ നേതാവിനെ
പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. യുഎസ്
സാമ്രാജ്യത്വം ആഗ�ോള തല
ത്തിൽ പ്രയ�ോഗിക്കുന്ന അതേ
വിധത്തിൽ റഷ്യൻ തന്നെ സാ
മ്രാജ്യത്വ ഭരണാധികാരികളും
അവരുടെ സ്വാധീനമേഖല വി
പുലീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യംവെ
ച്ച് നടത്തിയ നീക്കമാണ് അവ
രുടെ സായുധ അധിനിവേശ
ത്തിൽ കലാശിച്ചത് എന്നത്
ല�ോകത്തെങ്ങുമുള്ള സമാധാന
കാംക്ഷികളായ ജനങ്ങൾക്ക്
വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാവും.
മുതലാളിത്ത- സാമ്രാജ്യത്വ
ചേരിയും സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയും
തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം ഒരിക്കലും
ഒരിടത്തുമുള്ള യുദ്ധം പ�ൊട്ടിപ്പുറ
പ്പെടാനുള്ള കാരണമായിരുന്നില്ല
എന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയി
ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരെമ
റിച്ച് ലെനിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതു
പ�ോലെ "സാമ്രാജ്യത്വം യുദ്ധം സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നു". എത്രതന്നെ പരിമിതി
കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതി
ശക്തമായ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരി
നിലവിലിരുന്നപ്പോൾ അത് സാ
മ്രാജ്യത്വ കുതന്ത്രങ്ങൾക്കെതിരെ
യുള്ള നെടുങ്കോട്ട പ�ോലെ നില

ക�ൊണ്ടു. പക്ഷേ അതിന്റെ അഭാ
വത്തിലിന്ന് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തി
കളുടെ യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള
മുറവിളി അനിയന്ത്രിതമായിരി
ക്കുന്നു.

കഷ്ടപ്പെടുന്ന യുക്രൈന്
ജനതയ്ക്കുള്ള പ�ോംവഴി
പ്രതിവിപ്ലവത്തിലൂടെ ആന
യിക്കപ്പെട്ട മുതലാളിത്ത ഭരണ
ത്തിന് യാത�ൊരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ
നിന്നും ഒരു ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും
ആശ്വാസമേകാനാവില്ലെന്നസത്യം
അധ്വാനിക്കുന്ന യുക്രൈന്ജ നത
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നന്നായി
മനസ്സിലാക്കണം. മറിച്ചായാൽ
കമ്പോളം പിടിച്ചെടുക്കാനായി
പ�ോരടിക്കുന്ന യുദ്ധവെറിയന്മാരായ
രണ്ടു സാമ്രാജ്യത്വശക്തികളുടെ
ഇടയിൽപെട്ട് കൂടുതൽ ഞെരി
ഞ്ഞമരുകയേയുള്ളൂ. സ�ോഷ്യലി
സത്തിന്റെ പതനത്തോടെ എന്താ
ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത�ൊന്നും മാർക്സിസം
-ലെനിനിസത്തിന്റെ അമൂല്യമായ
പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി
യപ്പോൾ സംഭവിച്ച അനന്തരഫ
ലങ്ങൾ എത്രമാത്രം നാശകാരി
യായി എന്നും അനുഭവത്തിലൂടെ
പലരും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു
ണ്ട്. യഥാർത്ഥ സ�ോഷ്യലിസത്തി
ന് മാത്രമേ ജനങ്ങളുടെ ശരിയായ
ബദൽ ആവാനാവു എന്നത് അർ
ത്ഥശങ്കക്ക് ഇടയില്ലാത്ത വണ്ണം
തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ�ോ

ഷ്യലിസത്തിന്റെ മേലങ്കിയണി
ഞ്ഞ തിരുത്തൽവാദത്തിന�ോ മു
തലാളിത്തസാമ്രാജ്യത്വത്തിന�ോ
ജനങ്ങളെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും
അനൈക്യത്തിൽനിന്നും വിവേ
ചനത്തിൽനിന്നും അടിച്ചമർത്ത
ലിൽനിന്നും മ�ോചിപ്പിക്കാനാവി
ല്ല. അതിനാൽ ലക്ഷ്യം ഒന്നേയു
ള്ളൂ മുതലാളിത്തത്തെ തൂത്തെറി
യുക. അത�ോട�ൊപ്പം ഈ സാമ്രാ
ജ്യത്വനീചന്മാരെ വലിച്ചെറിയുക.
അതിനായവർ ജനവിരുദ്ധ ശക്തി
കളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം. ശക്തമായ
ഒരു വിപ്ലവം നേതൃത്വത്തിന് ജന്മം
നൽകണം. അതവരുടെ താല്പര്യ
ങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഉയർത്തി
പ്പിടിക്കുകയും, ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
ഐക്യദാർഢ്യത്തിൽ വിളളലു
ണ്ടാക്കാനായി ഭാഷാപരവും പ്രാ
ദേശികവുമായ വേർതിരിവുകളെ
ക�ൊണ്ടുവരുന്ന ബൂർഷ്വ പദ്ധതി
കളെ വിഫലമാക്കുകയും ചെയ്യും.
ഒരിക്കലവർ അവിഭാജ്യഘടകമാ
യിരുന്ന മുൻകാല സ�ോവിയറ്റ്
റഷ്യയിലെ സമാധാനകാംക്ഷി
കളായ ജനങ്ങളുമായി സൗഹാർ
ദ്ദപൂർണമായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ
പ�ോലെ ഐക്യപ്പെട്ട ബന്ധം പു
നസ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കും.
തീർച്ചയായും അവർക്ക് രക്ഷാകർ
ത്താവ�ോ മേൽക്കോയ്മയ�ോ ആവ
ശ്യമില്ല.
യുക്രൈനെ കൈവയ്ക്കരുത്
എന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുട്ടി
ന�ോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് യു
ദ്ധവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർ
ത്തി മ�ോസ്കോയുടെയും പെട്രോ
ഗ്രാഡിന്റെയും തെരുവുകളിൽ

ആയിരങ്ങൾ അണിനിരന്നുവെ
ന്നത് ഹൃദയസ്പർശിയായ വാർത്ത
യായിരുന്നു. യുദ്ധവെറിയന്മാരായ
സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾ ക്കെതി
രെയുള്ള അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ
ഐക്യദാർഢ്യം ഒരു രജതരേഖ
യാണ്. യുക്രൈനെതിരെയുള്ള
സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ അവ
സാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യ
പ്പെടുന്നത�ോട�ൊപ്പം സമാധാന
കാംക്ഷികളായ ജനങ്ങളും അത�ോ
ട�ൊപ്പം ല�ോകമാകെയും യുഎസ്
സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾക്കും അവ
രുടെ സഖ്യശക്തികൾക്കുമെതിരെ
ശബ്ദമുയർത്തുകയും നാറ്റോയെ
പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെ
ടുകയും വേണം.
റഷ്യയെ പ്രതിര�ോധിക്കുന്ന
തിന്റെ പേരില�ോ യുഎസ് സാ
മ്രാജ്യത്തിന്റെയ�ോ മറ്റേതെങ്കിലും
സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തിയുടെയ�ോ ഹസ്ത
ങ്ങളിൽ പെട്ടു പ�ോകാതെ യുക്രൈ
ന് ജനത സ്വയം സൂക്ഷിക്കണം.
മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തെയും
അതിന്റെ വികസിതവും സമ്പു
ഷ്ടവുമായ വിധത്തിൽ മാർക്സ്
-എംഗൽസ്- ലെനിൻ സ്റ്റാലിൻ
-മാവ�ോ സേതുങ് എന്നീ ആചാ
ര്യന്മാരുടെ അർഹനായ പിൻഗാ
മിയുമായ സഖാവ് ശിബ്ദാസ്
ഘ�ോഷ് നൽകിയ പാഠങ്ങളുടെ
യും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും
നടത്തുന്ന ഒരു വിപ്ലവ സമരത്തി
ലൂടെ മാത്രമേ അവരുടെ പിതൃഭൂ
മിയിൽ സ�ോഷ്യലിസം ക�ൊണ്ടു
വരാനും അതുവഴി അവരുടെ എല്ലാ
പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെ
ത്താനുമാവൂ.
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17 അന്തർദ്ദേശീയ മാദ്ധ്യമ സംഘടനകളുടെ ഒരു കൂട്ടുകെ

ട്ട്, 2021 ജൂലൈ 19ന് ല�ോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി
ച�ോർന്ന്കിട്ടിയ കുറെ ഫ�ോൺ നമ്പറുകളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ
ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത�ോടെ
യാണ് പെഗസസ് ഇടപാട് വെളിച്ചത്തായത്. പാരീസ് കേ
ന്ദ്രമാക്കി ഫ�ോർബിഡൻ സ്റ്റോറീസ് എന്ന പേരിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയും ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാ
ഷണലും ചേർന്ന്, അവർക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ മേൽപ്പറ
ഞ്ഞ മാദ്ധ്യമ കൂട്ടുകെട്ടിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

ചാരപ്പണി നടത്തുന്നതിനുള്ള

ഒരു സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പെ
ഗസസ്. എൻഎസ്ഒ എന്ന പേ
രിലുള്ള ഒരു ഇസ്രായേലി കമ്പ
നിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. അവ
രുമായി കരാറിലേർപ്പെടുന്ന രാ
ജ്യങ്ങളിലെ ഗവണ്മെന്റുകൾക്കു
മാത്രമാണ് ഇത് കൈമാറുന്നത്.
വ്യക്തികളുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും
കമ്പ്യൂട്ടറുകളും സ്മാർട്ട് ഫ�ോണുക
ളുംമറ്റും ഹാക്ക് ചെയ്ത് അവരെ നി
രീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്നത്. ല�ോകത്തെ ഞെ
ട്ടിച്ച വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു
ഇത്. നാൽപത് രാജ്യങ്ങളിലായി
60 ഇടപാടുകാരുണ്ടെന്ന് ഇവർ
സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ ഇടപാട് നട
ത്താത്ത ഗവണ്മെന്റുകൾ സംശു
ദ്ധരാണെന്നൊന്നും ഇതിനർത്ഥ
മില്ല. സാങ്കേതികമായി വികാസം
നേടിയ പല രാജ്യങ്ങളും രഹസ്യ
വിവരങ്ങൾ ച�ോർത്തുന്നതിനായി
ഇത്തരം സ�ോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയ്ക്ക്
ഇതിനായി ഒരു പ്രത്യേക സംവി
ധാനം തന്നെയുണ്ട്. അവിടുത്തെ
ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസി നട
ത്തുന്ന ആഭ്യന്തര നിരീക്ഷണം
ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്ന്
ഒരു ക�ോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മുതലാളിത്ത സാമ്രാജ്യത്വ
രാജ്യങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി
ഇത്തരം ചാരപ്പണികൾ
നടത്തുന്നു
2011ൽ എൻഎസ്ഒ പെഗസ
സ് ആരംഭിച്ചത�ോടെ പല ഗവ
ണ്മെന്റുകളും രഹസ്യ നിരീക്ഷണ
ത്തിനായി അവരുമായി ബന്ധം
സ്ഥാപിച്ചു. യൂറ�ോപ്യൻ ശക്തികൾ
ഭീകരവാദികളെ നേരിടുന്നതിനാ
യി പെഗസസിനെ ഉപയ�ോഗപ്പെ
ടുത്തിയിരുന്നു. മെക്സ
 ിക്കോ, ഗു
ണ്ടാസംഘങ്ങൾക്കും കള്ളക്കട
ത്തുകാർക്കും എതിരെ മാത്രമല്ല
മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും രാഷ്ട്രീ
യക്കാർക്കും എതിരെയും ഈ
സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയ�ോഗിച്ചിരു
ന്നു. യുഎഇ ഒരു പൗരാവകാശ
പ്രവർത്തകന്റെ ഫ�ോൺ ഹാക്ക്
ചെയ്യുന്നതിന് പെഗസസ് ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തി. സ്ത്രീകളുടെ അവ
കാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തി
ക്കുന്നവർക്കെതിരെ സൗദി അറേ

ബ്യ ഇത് ഉപയ�ോഗിച്ചു. 2018 ൽ
സൗദി അറേബ്യ അരുംക�ൊല
ചെയ്ത ഒരു വിമത ക�ോളമിസ്റ്റിന്റെ
മേൽ രഹസ്യ നിരീക്ഷണം നട
ത്തുന്നതിനും ഈ സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ
ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത്,
ഭീകരരെ നേരിടുന്നതിനും സുര
ക്ഷാകാര്യങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല ഇത്
ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നർത്ഥം.
നല്ലൊരു പങ്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രതി
യ�ോഗികൾക്കെതിരെയാണ് ഇത്
പ്രയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടത്.
ഹാക്കിംഗ് സാമഗ്രികൾക്കു
വേണ്ടിയുള്ള അമേരിക്കൻ ഗവ
ണ്മെന്റിന്റെ അഭിനിവേശം തിരി
ച്ചറിഞ്ഞത�ോടെ സമാന സ്വഭാവ
മുള്ള കമ്പനികൾ അവിടെയും പ്ര
വർത്തനം തുടങ്ങി. അമേരിക്കയി
ലെ പ്രതിര�ോധ വ്യവസായഭീമ
നായ
റേത്തിയ�ോണുമായി,
സൈബർ ആക്രമണ സാമഗ്രി
നിർമ്മിക്കുന്ന ബ�ോൾഡെൻഡ്
എന്ന കമ്പനി 2021 ജനുവരിയിൽ
കരാറുണ്ടാക്കി. സെൽഫ�ോൺ
ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങ
ളെ ആക്രമിക്കാൻ ഉതകുന്ന സ�ോ
ഫ്റ്റ്വെയർ ഈ കമ്പനി വിവിധ
അമേരിക്കൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ
ക്കായി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരുന്ന
തായി ദ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെ
യ്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ചാരസം
ഘടനയായ എഫ്ബിഐ പെഗ
സസ് വാങ്ങിയതിന്റെയും പരീ
ക്ഷിച്ചു ന�ോക്കിയതിന്റെയും വിശ
ദാംശങ്ങൾവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ ഫ�ോൺ നമ്പരുകൾ
പെഗസസ് ഹാക്ക് ചെയ്താൽ അത്
തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധമാണ്
സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന
തിനാൽ എഫ്ബിഐ ലെ ഉദ്യേ
ാഗസ്ഥർ വിദേശ സിം കാർഡുക
ളുപയ�ോഗിക്കുന്ന ഫ�ോണുകൾ
പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി
ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നു. പെഗസസി
ന്റെ ഈ വകഭേദം 'സീറ�ോ ക്ലി
ക്ക്' എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്. കു
ഴപ്പംപിടിച്ച ഒരു ലിങ്കില�ോ അറ്റാ
ച്ച്മെന്റില�ോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെത
ന്നെ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന
താണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത.
സർവ്വറുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയുമാ
യി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് പെഗസ
സ് ഫ�ോൺ ച�ോർത്തിക്കൊണ്ടി
രിക്കും. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

ഫ�ോണിലെ വിവരങ്ങളെല്ലാം
പെഗസസിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ
ത്തും. ഫ�ോണിന്റെ ല�ൊക്കേഷൻ
മനസിലാക്കാനും അതിന്റെ ക്യാ
മറയും മൈക്രോഫ�ോണും നിയ
ന്ത്രിക്കാനും ഈ സ�ോഫ്റ്റ്വെയറി
ന് കഴിയും. എഫ്ബിഐക്ക് ല�ോ
കത്തെവിടെയും ചാരനിരീക്ഷണം
നടത്തുന്നതിന് ഇവ്വിധം ഫ�ോണു
കളെ കരുവാക്കാൻ കഴിയും. മർ
ദ്ദക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഒത്താശ
യ�ോടെ ഈ ചാരപ്രവൃത്തി പുഷ്ടി
പ്പെടുന്നു. ഇസ്രായേൽ ഇത്തരം
ചാര നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങ
ളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറിയിട്ടു
ണ്ട്. ഫ�ോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യുക,
ആളെ തിരിച്ചറിയുക തുടങ്ങി പല
കാര്യങ്ങളിലും ഈ കമ്പനികൾ
നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ എൻഎസ്ഒയുടെ കച്ച
വടം ഓര�ോ വർഷവും ഇരട്ടിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് നിക്ഷേ
പകരെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കു
ന്നുമുണ്ട്. 2014ൽ അമേരിക്ക കേ
ന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഫ്രാൻസിസ്ക�ോ
പാർട്ണേഴ്സ് എന്ന കമ്പനി 130
മില്യൻ ഡ�ോളറിന് എൻഎസ്ഒ
യുടെ 70 ശതമാനം ഓഹരികൾ
സ്വന്തമാക്കി. സർക്കിൾസ് എന്ന്
പേരുള്ള സമാനമായ മറ്റൊരു
കമ്പനിയെക്കൂടി അവർ അതി
ന�ോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.
പെഗസസ് എന്ന ചാര സ�ോഫ്റ്റ്വെ
യറിലൂടെ ഇസ്രായേൽ എങ്ങനെ
യാണ് പല രാജ്യങ്ങളുമായും നയ
തന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന്
ന്യൂയ�ോർക്ക് ടൈംസിന്റെ അന്വേ
ഷണവിഭാഗം വെളിച്ചത്തുക�ൊ
ണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഇത്
വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ
നിര�ോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അമേരിക്കൻ നിര�ോധനം
എൻഎസ്ഒയുടെ ഭാവിക്കുമേൽ
സംശയങ്ങളുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.അത്
അമേരിക്കൻ സാങ്കേതികവിദ്യ
യെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നതുക�ൊ
ണ്ടുമാത്രമല്ല, അമേരിക്കയുടെ കരി
മ്പട്ടികയിൽ വരുന്നതുവഴി ഇടപാ
ടുകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും
എന്നതുക�ൊണ്ടുകൂടിയാണ്. ''സ്രാ
വുകൾ ച�ോര മണത്തുതുടങ്ങി''
എന്നാണ് ഒരു ഇസ്രായേലി വ്യ
വസായപ്രമുഖൻ അഭിപ്രായപ്പെ
ട്ടത്. എൻഎസ്ഒയെ വിഴുങ്ങാൻ

പല അമേരിക്കൻ കമ്പനികളും
താൽപര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
പുതിയ ഉടമസ്ഥർ അമേരിക്കൻ
നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയും
സിഐഎ,എഫ്ബിഐതുടങ്ങിയ
ഏജൻസികളുമായുള്ള ഇടപാടു
കൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെ
യ്തേക്കാം. എന്തായാലും കൂടുതൽ
ദുർനിമിത്തങ്ങൾ കാണാനിരിക്കു
ന്നതേയുള്ളൂ എന്നുവേണം കരു
താൻ.

ചാരസ�ോഫ്റ്റ്വെയർ
സ്വന്തമാക്കാൻ ബിജെപി
ഗവണ്മെന്റും
ബിജെപി ഗവണ്മെന്റ് ഈ
സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങി എന്നത്
ഈ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു.
മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകർ, രാഷ്ട്രീയ
ക്കാർ, വ്യവസായികൾ, സാമൂഹ്യ
പ്രവർത്തകർ, മന്ത്രിമാർ, സുപ്രീം
ക�ോടതി ജഡ്ജിമാർ, എന്തിന്
സിബിഐ മേധാവി ഉൾപ്പെടെ
മുന്നൂറിലേറെപ്പേരുടെ സ്വകാര്യ
തയിലേയ്ക്കാണ് ഇതുവഴി സർക്കാർ
കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയത്. ല�ോ
കത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി
17 മാദ്ധ്യമ സംഘടനകളും ആം
നസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലും ചേർന്നാ
ണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുക�ൊ
ണ്ടുവന്നത് എന്നതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റിന് ഈ സ�ോ
ഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങി എന്നകാര്യം
തള്ളിക്കളയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വ
കാര്യതയെയും സുരക്ഷയെയും
സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള�ൊ
ക്കെ കാറ്റിൽപറത്തി വ്യക്തിക
ളിൽനിന്ന് അനധികൃതമായി വി
വരങ്ങൾ ച�ോർത്തുന്നതിനാണ്
ഗവണ്മെന്റ് ഈ നീചമായ മാർഗ്ഗം
അവലംബിച്ചത്. ''വസ്തുതകളുടെ
പിൻബലമില്ലാത്തത്, മുൻവിധി
യ�ോടെയുള്ളനിഗമനങ്ങൾ''എന്നൊ
ക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് നിഷേധിക്കാൻ
ബിജെപി ഗവണ്മെന്റ് അഴക�ൊ
ഴമ്പനും പരിഹാസ്യവുമായ ചില
വാദങ്ങള�ൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ നി
രത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ
ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ,
''ചില പ്രത്യേക വ്യക്തികളുടെ
മേൽ നിരീക്ഷണം നടത്തിയതാ
യുള്ള ആര�ോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാ
നമില്ലാത്തതും സത്യത്തിന് നി
രക്കാത്തതുമാണ്' എന്നാണ് അഭി
പ്രായപ്പെട്ടത്. ദേശീയ സുരക്ഷ,
പ�ൊതുസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ
തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില�ൊക്കെ,
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾ
ക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവി
നിമയത്തിൽ നിയമപരമായിത്ത
ന്നെ ഇടപെടാനും പരിശ�ോധിക്കു
വാനുമുള്ള സുസ്ഥാപിതമായ ക്ര
മീകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നില
വിലുണ്ട്. 1885ലെ ഇന്ത്യൻ ടെലി
ഗ്രാഫ് ആക്ടിന്റെ വകുപ്പ് 5(2)
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ

ടെലിഗ്രാഫ് സംവിധാനത്തിന്റെ
നിയന്ത്രണമേറ്റെടുക്കാനും പരി
ശ�ോധന നടത്താനും ഗവണ്മെന്റി
ന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാ
ക്കുന്നു. 2000ലെ വിവരസാങ്കേതി
കവിദ്യ(ഭേദഗതി) നിയമത്തിലെ
60-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഏത് കമ്പ്യൂ
ട്ടറിലെയും ഏത് വിവരവും പരി
ശ�ോധിക്കാൻ ഗവണ്മെന്റിന് അധി
കാരമുണ്ട്. എന്നാൽ വ്യക്തികളു
ടെമേൽ ചാരവൃത്തി നടത്താൻ
ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളും അനിയ
ന്ത്രിതമായ അധികാരം നൽകു
ന്നില്ല. വിവരസംരക്ഷണ നിയമ
ത്തെക്കുറിച്ച് പരിശ�ോധിക്കാൻ
നിയുക്തമായ ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റി
പ�ോലും സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവ
കാശം എന്ന മൗലികാവകാശം
വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതിൽ ഗവണ്മെന്റി
നുള്ള ഉൽസാഹത്തിൽ ആശങ്ക
രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ചാര
സ�ോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമു
ള്ള സ്മാർട്ട് ഫ�ോണുകളുടെ സാ
ങ്കേതിക പരിശ�ോധന ട�ൊറന്റോ
യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റിയിലെ പ്രശസ്ത
മായ സിറ്റിസൺസ് ലാബിൽ നട
ത്തുകയും ചെയ്തു. ''ലിസ്റ്റിൽ ഒരു
ഫ�ോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നതുക�ൊ
ണ്ടുമാത്രം ആ ഫ�ോണിൽ ചാര
വൃത്തി നടന്നു എന്ന് കരുതാനാ
വില്ല'' എന്ന വാദവുമായി ഗവണ്മെ
ന്റ് തുടർന്നും സ്വയം ന്യായീകരി
ക്കുകയാണ്. ''യുക്തിപരമായി ന�ോ
ക്കുമ്പോൾ ഈ വിവാദത്തിൽ
കഴമ്പില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്' എന്നാ
ണ് കേന്ദ്ര വിവരസാങ്കേതികവി
ദ്യ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് 2021
ജൂലൈ 20ന് പാർലമെന്റിൽ പറ
ഞ്ഞത്. 2021 ആഗസ്റ്റിൽ പ്രതി
ര�ോധ സഹമന്ത്രി അജയ് ഭട്ട് രാ
ജ്യസഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ
മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞത്, ''പ്രതി
ര�ോധ മന്ത്രാലയം എൻഎസ്ജി
ടെക്ന�ോളജീസുമായി ഒരു ഇട
പാടും നടത്തിയിട്ടില്ല'' എന്നത്രെ.
എന്നാൽ, ഇത് പ്രതിര�ോധ മന്ത്രാ
ലയത്തിന്റെ മാത്രം കാര്യമാണെ
ന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമടക്കം
മറ്റു മന്ത്രാലയങ്ങളെ ഇവ്വിധം ഒഴി
വാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഈ മറുപടി
പരിശ�ോധിച്ചാൽ വ്യക്തമാകും.
പെഗസസുമായി ഇടപാട് നടത്തി
യിരിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള സിബി
ഐ, ഇഡി എന്നീ അന്വേഷണ
ഏജൻസികളെക്കുറിച്ചും പരാമർ
ശിക്കുന്നില്ല.
ഈഅസംബന്ധത്തിന്റെക�ൊ
ടുമുടിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കേന്ദ്ര
ആഭ്യന്തരമന്ത്രിഅമിത്ഷാആണ്.
പെഗസസ് ഈ കഥകള�ൊക്കെ
പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് 2021
ജൂലൈ 18നാണെന്നും, പാർലമെ
ന്റിന്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനം പി
റ്റേന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്നും, ഇന്ത്യ
യെ ഒരു വികസിത രാജ്യമാക്കാ
നുള്ള മ�ോദി ഗവണ്മെന്റിന്റെ മഹ
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ത്തായ പദ്ധതികള�ൊക്കെ അന്നാ
ണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്നും മന
സിലാക്കിയാണ് ആ ദിവസംത
ന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നുമാണ്
അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത്.
ജൂലൈ 19ന് പാർലമെന്റ് സമ്മേ
ളനം നടത്താൻ ജൂൺ അവസാ
നമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന
തുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഈ അവകാശ
വാദം എത്രത്തോളം അപഹാസ്യ
മാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ
യുള്ളൂ. ച�ോർന്ന വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യ
യെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും,
ഫ്രാൻസ്, മ�ൊറ�ോക്കോ, മെക്സി
ക്കോ, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങ
ളെക്കൂടി ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും
ഉള്ളതുക�ൊണ്ടുതന്നെ, പെഗസസ്
മ�ോദിയെമാത്രം ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള
താണെന്ന വാദവും പ�ൊളിയുക
യാണ്.

സുപ്രീംക�ോടതി സ്വതന്ത്ര
അന്വേഷണത്തിന്
ഉത്തരവിടുന്നു
ഗവണ്മെന്റിന്റെ വാദം ദുർബ
ലമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിവര
സാങ്കേതികവിദ്യാനിയമപ്രകാരം
പെഗസസ് ചെയ്തത് ഹാക്കിംഗ്
എന്ന് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. ഈ
നിയമപ്രകാരം നിയമപരമായ
അനുമതി ഹാക്കിംഗിന് നൽകാ
നാകില്ല. അതുക�ൊണ്ടാണ് പെ
ഗസസ് ഉപയ�ോഗിച്ചുവെന്ന് സമ്മ
തിക്കാൻ കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന്
കഴിയാത്തത്. അങ്ങനെവന്നാൽ
ഗവണ്മെന്റുതന്നെ നിയമം ലംഘി
ച്ചുവെന്നുവരും. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകരെയും പ്രതി
പക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളെയും സ്വ
ന്തം മന്ത്രിമാരെയും രഹസ്യ നി
രീക്ഷണം നടത്തി എന്നും സമ്മ
തിക്കാനാവില്ല.
മുതിർന്ന മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തക
രായ എൻ.റാമും ശശികുമാറും ചേർ
ന്ന് സുപ്രീംക�ോടതിയിൽ ഈ
വിഷയത്തിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ
ചെയ്തു. സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിയ�ോ മുൻ
ജഡ്ജിയ�ോ നയിക്കുന്ന ഒരു സ്വ
തന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണ
മെന്നായിരുന്നുആവശ്യം.സൈന്യം
നടത്തുന്നതുപ�ോലുള്ള ചാരപ്പണി
യാണ് ഗവണ്മെന്റ് നടത്തിയത്
എന്നവർ വാദിച്ചു. ''നമ്മുടെ ജനാ
ധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ നിർ
ണ്ണായക ഘടകങ്ങളായി പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നസ്ഥാപനങ്ങളെഅസ്ഥി
രപ്പെടുത്താനും ആക്രമിക്കാനും
അതിൽ നുഴഞ്ഞുകയറാനുമുള്ള
ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്നും ഇത്
മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ തന്നെ
ലംഘനമാണെന്നും'' അവർ സമർ
ത്ഥിച്ചു. ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീക
രിച്ച സുപ്രീംക�ോടതി ഒരു റിട്ടയേർ
ഡ് ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുക
യും ചെയ്തു. ''ഒഴുക്കൻമട്ടിലുള്ള ഒരു
നിഷേധമാണ് ഗവണ്മെന്റിൽനി
ന്ന് ഉണ്ടായതെന്നും ഇത് പര്യാ
പ്തമല്ലെന്നും'' ക�ോടതി നിരീക്ഷി

ച്ചു. വ്യക്തത വരുത്താൻ ' മതിയായ
അവസരം'' ഗവണ്മെന്റിന് നൽ
കിയിട്ടും അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെ
ന്നും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ക�ോടതി
വിമർശിച്ചു. ഒരു വിദഗ്ദ്ധസമിതി
യെ പരിശ�ോധിക്കാൻ നിയ�ോഗി
ക്കണമെന്ന ഗവണ്മെന്റിന്റെ ആവ
ശ്യവും ക�ോടതി നിരാകരിച്ചു. അത്
''പക്ഷപാതരഹിതമായിരിക്കുക
എന്ന നീതിന്യായ തത്വത്തിന്''
നിരക്കുന്നതാകില്ല എന്നാണ്
ക�ോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ''നി
ങ്ങൾക്ക് ഒരു രഹസ്യം സൂക്ഷിക്ക
ണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിൽനി
ന്നുകൂടി മറച്ചുവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്''
എന്ന വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുക�ൊണ്ടാ
ണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ
വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.

ചാര സ�ോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക്
ആഗ�ോള നിര�ോധനം
ഏര്പ്പെടുത്തണമെന്ന്
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ
മനുഷ്യാവകാശ വിദഗ്ദ്ധർ
ചാര സ�ോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ
വിൽപനയിലും കൈമാറ്റത്തിലും
ആഗ�ോള നിര�ോധനമേർപ്പെടുത്ത
ണമെന്ന് യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ
വിദഗ്ദ്ധർ ഗവണ്മെന്റുകള�ോട് ആവ
ശ്യപ്പെട്ടു. പെഗസസ് വെളിപ്പെടു
ത്തൽ ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ
ഉയർത്തുന്നു എന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചു. ''മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക്
പ്രവേശനമില്ലാത്ത മേഖലകൾ
പ�ോലെ നിരീക്ഷണ സാങ്കേതി
കവിദ്യകളും വ്യാപാരരംഗവുമ�ൊ
ക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദി
ക്കുന്നത് അപകടകരവും നിരുത്ത
രവാദപരവുമാണെന്ന്'' അവർ നി
രീക്ഷിച്ചു. ''മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർ
ത്തകരെയും മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തക
രെയുംരാഷ്ട്രീയപ്രതിയ�ോഗികളെയു
മ�ൊക്കെ ഗൂഢമായി നിരീക്ഷിക്കാ
നും വിരട്ടാനും നിശബ്ദരാക്കാനു
മ�ൊക്കെ അതിനൂതന സാങ്കേതിക
വിദ്യകൾ ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നു
ണ്ട് എന്നത് ഏറെ ആശങ്കയുണ്ടാ
ക്കുന്ന കാര്യമാണ്' എന്നും ക�ോടതി
പരാമർശിച്ചു. ''ഇത്തരം ചെയ്തികൾ
അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും
സ്വകാര്യതയ്ക്കുമുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ
ഹനിക്കുന്നതും അനേകം വ്യക്തി
കളുടെ ജീവൻ അപായപ്പെടുത്തി
യേക്കാവുന്നതും മാദ്ധ്യമ സ്വാത
ന്ത്ര്യത്തെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന
തും സ്വാതന്ത്ര്യം, സമാധാനം, സു
രക്ഷ, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം
എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ തുരങ്കം വയ്ക്കു
ന്നതുമായിരിക്കുമെന്നും'' അവർ
കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വളരെ പ്രമുഖരായ,
അന്തർദ്ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധി
ക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർ
ത്തകരെപ്പോലും ഈ വെളിപ്പെ
ടുത്തൽ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്
എന്നാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ പെഗസസ് സ്വന്തമാ
ക്കിയെന്ന് ന്യൂ യ�ോർക്ക്
ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട്
പ്രശസ്ത ഡിറ്റക്ടീവ് ന�ോവലി

സ്റ്റായ അഗതാ ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞത്
''കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുംവി
ധം കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടു
ത്തും''എന്നാണ്. ''നിങ്ങളുടെ സമ്പ്ര
ദായങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം,
എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിയും
ശീലങ്ങളും മന�ോഭാവവും മനസ്സു
മ�ൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി പു
റത്തുക�ൊണ്ടുവരും.'' പ്രശസ്ത പത്ര
മായ ന്യൂയ�ോർക്ക് ടൈംസ് 2022
ജനുവരി 28ന് ഇപ്രകാരം എഴുതി:
''2017 ജൂലൈയിൽ നരേന്ദ്രമ�ോദി
ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിച്ചു. ഹിന്ദു ദേ
ശീയതയുടെ തേരിലേറി അധി
കാരത്തിലെത്തിയ മ�ോദി ഇസ്ര
യേൽസന്ദർശിക്കുന്നആദ്യഇന്ത്യൻ
പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. 'പലസ്തീന�ോ
ട് പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുന്ന
നയ'മാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി
ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെ ഇസ്രയേലുമായി
ഊഷ്മളമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരു
ന്നുമില്ല. മ�ോദിയുടെ സന്ദർശനം
വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായിരുന്നു.
കടൽത്തീരത്ത് നെതന്യാഹുവു
മ�ൊത്ത് നടത്തിയ ഉല്ലാസ സവാ
രിമുതൽ എല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം
ആസൂത്രണം ചെയ്തതായിരുന്നു.
ആ ഊഷ്മളതയ്ക്ക് കാരണമുണ്ട്.
ആയുധശക്തിയും ഇന്റലിജൻസ്
സംവിധാനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന
തിനായി രണ്ട് ബില്യൻ ഡ�ോള
റിന്റെ കരാറിലാണ് - പെഗസസ്
ഇടപാട് ഉൾപ്പെടെ - ഇരുരാജ്യ
ങ്ങളും ധാരണയിലെത്തിയത്.
മാസങ്ങൾക്കുശേഷം നെതന്യാ
ഹു അപൂർവ്വമായ�ൊരു ഔദ്യോ
ഗിക സന്ദർശനം ഇന്ത്യയിൽ നട
ത്തി. 2019 ജൂണിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര
സഭയുടെ ഇക്കണ�ോമിക് അൻഡ്
സ�ോഷ്യൽ കൗൺസിലിൽ ഇന്ത്യ
ഇസ്രയേലിന് അനുകൂലമായി
വ�ോട്ട് ചെയ്തു. ആദ്യമായി ഒരു പല
സ്തീൻ മനുഷ്യാവകാശ സംഘട
നയ്ക്ക് നിരീക്ഷകാംഗത്വം നൽകു
ന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ
നിലപാടെടുത്തത്''.
ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ
പുറത്തുവന്നപ്പോൾ വിദേശകാര്യ
മന്ത്രാലയവും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാല
യവും മൗനം പാലിച്ചു. വിഷയം
ക�ോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാ
ണ് എന്നുപറഞ്ഞാണ് ബിജെപി
നേതൃത്വം
ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നത്.
ഇപ്പോൾ സുപ്രീംക�ോടതി നിയ�ോ
ഗിച്ച കമ്മിറ്റിക്ക,് കുറ്റവാളിയെ
കണ്ടെത്താനും ഏതെങ്കിലും ഗവ
ണ്മെന്റ് ഏജൻസി ഈ ചാര സ�ോ
ഫ്റ്റ്വെയർ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെ
ങ്കിൽ നിയമപരമായ പ്രക്രിയ പി
ന്തുടർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശ�ോ
ധിക്കാനും അധികാരം നൽകി
യിരിക്കുകയാണ്. കമ്മിറ്റി ഇതു
വരെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
ഗവണ്മെന്റാകട്ടെ, പലതും വെളി
ച്ചത്ത് ക�ൊണ്ടുവരാൻ സാദ്ധ്യത
യുള്ള ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആധി
കാരികത ഇതുവരെ ച�ോദ്യം ചെ
യ്തിട്ടുമില്ല.

വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ
കാതൽ
എന്തുക�ൊണ്ടാണ് ആഗ�ോള
തലത്തിൽത്തന്നെ ഭരണത്തിന്റെ
ഉന്നതങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ബൂർഷ്വാ
നേതാക്കൾക്ക് ഇവ്വിധം ആധുനിക
സാങ്കേതിക വികാസങ്ങളെ ദുരു
പയ�ോഗം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നത്.
ഭാവിയിൽ എതിർപ്പുയർത്താൻ
സാദ്ധ്യതയുള്ളവര�ോ അധികാര
വടംവലിയിൽ മൽസരക്കാരായി
വരാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളവര�ോ ആയ
വ്യക്തികളുടെ ചലനങ്ങൾ രഹ
സ്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതുപ�ോ
ലുള്ള ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ
ഏർപ്പെടാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കു
ന്നതെന്താണ്? 'സ്വന്തം' ആളുക
ളുടെ കാര്യത്തിൽപ�ോലും ഇത്ത
രത്തിൽ വഴിവിട്ടൊരു ജാഗ്രത
പുലർത്തേണ്ടിവരുന്നതെ ന്തുക�ൊ
ണ്ട്? ഇത�ൊക്കെ മ�ോദിയെപ്പോ
ലെ ഏതെങ്കിലുമ�ൊക്കെ നേതാ
ക്കളുടെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണത
യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമെന്നാ
ണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ അടിസ്ഥാ
നവസ്തുത അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാനാ
വില്ല. ഇത്തരം കുറ്റവാസനകളുടെ
വേര് കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം.
പൈശാചിക കൃത്യങ്ങൾക്ക് ചു
ക്കാൻ പിടിക്കുന്ന മ�ോദി ഉൾപ്പെ
ടെയുള്ള നേതാക്കളും ഒരു വ്യവ
സ്ഥിതിയുടെസേവകരാണെന്നോർ
ക്കണം. ആ വ്യവസ്ഥയാകട്ടെ
സംസ്ക
 ാരസമ്പന്നവും ന്യായയു
ക്തവുമായ എല്ലാറ്റിനെയും ഞെ
രിച്ചമർത്തുകയും അന്തരീക്ഷത്തി
ലാകെ ജീർണ്ണത പടർത്തുകയും
വിഷം വമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത
രത്തിൽ അധഃപതിച്ചുകഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. സ്വന്തം നിഴലിനെപ്പോ
ലും ഇക്കൂട്ടർക്ക് വിശ്വാസമില്ലാ
തായിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്ത പ്ര
തിസന്ധി മൂർച്ഛിക്കുംത�ോറും സ്വ
ന്തം പതനത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർ
കൂടുതൽ വേവലാതിപ്പെടുകയും
അങ്ങേയറ്റം അഴിമതി നിറഞ്ഞ
തും പിന്തിരിപ്പനുമായ സ്വഭാവം
പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ടേ
യിരിക്കും. മരണാസന്നമായ വ്യ
വസ്ഥിതിയുടെ ആയുസ്സ് നീട്ടിയെ
ടുക്കാൻ മുതലാളിത്ത-സാമ്രാജ്യത്വ
ഭരണാധികാരികളും അവരുടെ
രാഷ്ട്രീയ ഏജന്റുമാരും എല്ലാ ഹീ
നമാർഗ്ഗങ്ങളും അവലംബിക്കും,
എല്ലാ അടിച്ചമർത്തൽ നടപടിക
ളും കൈക്കൊള്ളും. ജനങ്ങളുടെ
എതിർപ്പ് ഉയർന്നുവരാതിരിക്കാ
നും പ്രതിഷേധസ്വരങ്ങളെ അമർ
ച്ച ചെയ്യാനും എല്ലാ തരംതാഴ്ന്ന
അടവുകളും പയറ്റും. ഇതിനായി
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയെ
പ്പോലും ദുരുപയ�ോഗം ചെയ്യുന്നത്
പതിവായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാ
ജ്യത്ത് ഈ ഹീനപ്രവൃത്തികൾ
ക്ക് കാർമികത്വം വഹിക്കാൻ ഭര
മേൽപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്ഇന്ത്യൻ
മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും
വിശ്വസ്ത രാഷ്ട്രീയ രൂപമായ ബി
ജെപിയാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ,

പാർട്ടിയിൽ വിയ�ോജിപ്പ് പ്രകടി
പ്പിക്കുന്നവരുടെയും രാഷ്ട്രീയ പ്ര
തിയ�ോഗികളുടെയുംമേലുള്ള ചാ
രപ്പണിയും, സ്വകാര്യതയും സ്വ
തന്ത്രമായി ജീവിക്കാനുമുള്ള അവ
കാശവുംപ�ോലും കവർന്നെടുക്കുന്ന
നടപടികളും, ജനാധിപത്യ സമ
രങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനായി
അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരവും മനുഷ്യത്വര
ഹിതവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലം
ബിക്കലുമ�ൊക്കെ അപകടകരമാം
വിധം വർദ്ധിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ബിജെപിഗവണ്മെന്റ്,ഏത�ൊരു
മുതലാളിത്ത സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഗവ
ണ്മെന്റിനെയുംപ�ോലെതന്നെ, വ്യ
ക്തികളെ ഉന്നംവച്ച് ചാരവൃത്തി
നടത്തുന്നതിനായി ജനങ്ങളുടെ
നികുതിപ്പണം ധൂർത്തടിക്കുന്നതെ
ങ്ങനെയെന്ന് ഇപ്പോൾ വെളിവാ
യിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏകാധിപ
തികളും ഫാസിസ്റ്റുകളുമ�ൊക്കെ
മുമ്പും ഇത്തരം ചാര നിരീക്ഷണ
ങ്ങൾ നടത്തിയതായി ചരിത്ര
ത്തിൽ കാണാം. ജർമ്മനി 1933ൽ
സെൻസസ് നടത്തിയപ്പോൾ വം
ശീയമായി ജനങ്ങളെ തിരിച്ചറി
യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു
ഐബിഎം കാർഡ് സ�ോർട്ടിംഗ്
മെഷീൻ ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നു.
ഇതിലെ വംശീയമായി തിരിച്ച
റിയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തി ഐബിഎംന്റെ
സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ
ജൂതരെ കണ്ടെത്തി കൂട്ടക്കൊല
ചെയ്യാൻ വംശവെറിയൻ നാസി
ഭരണകൂടത്തിന് സാധിച്ചു. ഇന്ന്
ചാരവൃത്തിക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങ
ളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ
വികാസം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറ്റ
വും സൂക്ഷ്മതയ�ോടുകൂടി വ്യക്തിക
ളുടെ ഫ�ോണും മറ്റും, അവ ഓഫാ
ക്കി വച്ചിരുന്നാൽകൂടി, ച�ോർത്തി
യെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇത് സ്വകാ
ര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തിനുമേലു
ള്ള നഗ്നമായ കടന്നുകയറ്റമാണ്.
മുതലാളിവർഗ്ഗം അതിന്റെ ആവീർ
ഭാവ കാലത്ത് രൂപംനൽകിയ
അടിസ്ഥാന ജനാധിപത്യ തത്വ
ങ്ങൾക്കുമേലുള്ള ആക്രമണമാണ്.
രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാ
നുള്ള നടപടി മറ്റെല്ലാറ്റിനും മേ
ലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട്
ഈ ആര�ോപണവും കണക്കിലെ
ടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന വാദം ദുരുദ്ദേ
ശ്യപരമായി ഗവണ്മെന്റ് ഉന്നയി
ക്കുമ്പോഴും അത് വകവച്ചുക�ൊടു
ക്കാൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ
തയ്യാറായിട്ടില്ല. എന്നാൽ, മാപ്പർ
ഹിക്കാത്ത ഇത്തരമ�ൊരു കുറ്റകൃ
ത്യത്തിന്റെ പേരിൽ മ�ോദിയെയും
ബിജെപി ഗവണ്മെന്റിനെയും
യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ
നിർത്തണമെങ്കിൽ, അധികാര
ത്തിലിരുന്നുക�ൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം
സേവിക്കുന്ന ജീർണ്ണമായ മുതലാ
ളിത്ത വ്യവസ്ഥതന്നെയാണ്
യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി എന്ന സത്യം
തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയേ
ണ്ടതുണ്ട്.
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കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണിയനുകളു
ടെയും വിവിധ മേഖലകളിലെ
സ്വതന്ത്ര ഫെഡറേഷനുകളുടെയും
അസ�ോസിയേഷനുകളുടെയും സം
യുക്ത വേദിയുടെ മുൻകയ്യിൽ 2021
നവംബർ 11ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ
ജന്തർ മന്ദറിൽ ത�ൊഴിലാളികളു
ടെ ഒരു ദേശീയ കൺവെൻഷൻ
ചേർന്നു. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ
ജീവിതത്തെയും ജീവന�ോപാധി
കളെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും
തകർത്ത് സർവ്വനാശത്തിന്റെ
വക്കിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതര
ത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് പിന്തു
ടരുന്ന, ക�ോർപ്പറേറ്റ് അനുകൂലവും
ത�ൊഴിലാളിവിരുദ്ധവും കർഷക
വിരുദ്ധവും രാജ്യദ്രോഹപരവുമായ
നയങ്ങൾക്കെതിരെ രാജ്യത്ത്
നടന്നു വരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക്
ആക്കം വർദ്ധിപ്പിച്ച് പ്രതിര�ോധി
ക്കുവാൻ കൺവൻഷൻ ത�ൊഴി
ലാളിള�ോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സ്വേ
ച്ഛാധിപത്യ ശക്തികൾ സ്വദേശ
-വിദേശ സ്വകാര്യ ക�ോർപ്പറേറ്റ്
ശക്തികളുമായി ചേർന്ന് രാജ്യ
ത്തിന്റെ സമ്പദ്വ
 ്യവസ്ഥയെയും
എല്ലാ ജനാധിപത്യ സാമൂഹിക
സംവിധാനങ്ങളേയും തകർക്കുന്ന
തിൽനിന്നും രാജ്യത്തെ രക്ഷപ്പെ
ടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ
പ്രക്ഷോഭത്തിനുള്ളത്.
സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂ
ടുതൽ മ�ോശമായി വരികയാണ്.
വർദ്ധിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ത�ൊ
ഴിലില്ലായ്മയാലും, നിലവിലുള്ള
ത�ൊഴിലുകളും ജീവന�ോപാധിക
ളും ശീഘ്രഗതിയിൽ മുച്ചൂടും തക
രുന്നതുക�ൊണ്ടും വൻത�ോതിലു
ണ്ടാകുന്ന ത�ൊഴിൽ നഷ്ടവും ചേർ
ന്ന് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലും നഗര
ങ്ങളിലുമുളള ത�ൊഴിലാളികളുടെ
യും, യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും
അടങ്ങുന്ന മുഴുവൻ തലമുറയുടെയും
ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കും
നിരാശയിലേക്കും എടുത്തെറിയ
പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാഭൂരിപ
ക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും വരുമാനം
മനുഷ്യന് നിലനില്ക്കാൻ ആവശ്യ
മായ മിനിമം പരിധിയിൽനിന്ന്
എത്രയ�ോ താഴേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടി
രിക്കുകയാണ്.
നിയമപരമായ മിനിമം വേത
നംതന്നെ ഇതിനകം അപര്യാപ്ത
മായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ
ഫലമായി, പട്ടിണിയുടെ തീവ്രത,
അതും ത�ൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ
ഇടയിലുള്ള പട്ടിണിയുടെ തീവ്രത,
ഭയാനകമായി വർദ്ധിക്കുവാനും
107 രാജ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ല�ോക
പട്ടിണി സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ 101ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുവാ
നും ഇടവരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ അയൽ
രാജ്യങ്ങളെക്കാളും പുറകിലായി
രിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ.
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കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഗവ
ണ്മെന്റിന്റെ നയപരമായ എല്ലാ
നീക്കങ്ങളും നടപടികളും ജനങ്ങ
ളുടെ നിലനില്പിനുള്ള എല്ലാ അവ
കാശങ്ങളേയും സ്വദേശ വിദേശ
സ്വകാര്യ ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താ
ല്പര്യാർത്ഥം നിരന്തരം തിരിച്ചുപി
ടിക്കുക കയെന്ന ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള
താണ്. ആര�ോഗ്യ സേവനത്തി
നുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ
പ്പോലും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തി
ലൂടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ക�ോവിഡ്
മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗ
ത്തെക്കാളും വേഗത്തിൽ സാധാ
രണ ജനങ്ങൾ, ഓക്സിജന്റെയും
ആശുപത്രി കിടക്കകളുടെയും മരു
ന്നുകളുടെയും അഭാവത്താൽ ക�ൊ
ല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ട
താണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ക�ോവിഡ്
പ്രതിര�ോധവാക്സിൻ നൽകുന്നതും
ആരംഭഘട്ടത്തിൽ സ്വകാര്യ വി
പണിക്ക് തുറന്നുക�ൊടുക്കുകയാണ്
ഗവണ്മെന്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ
പിന്നീട് പ�ൊതുജനാഭിപ്രായത്തി
ന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് ഗവണ്മെ
ന്റ് അതിൽനിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ
ത്. എന്നിരുന്നാലും കുത്തിവെയ്പി
നുള്ള മരുന്നിന്റെ 25 ശതമാനവും
സ്വകാര്യ മേഖലക്ക് സംഭരിക്കു
വാനും ലാഭമടിക്കാനും ഇപ്പോഴും
വിട്ടുക�ൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. രാ
ജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിലെ 50
ശതമാനവും ദാരിദ്ര്യ രേഖക്ക് താ
ഴെയാണ്. അവർ പരിതാപകര
മായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലും പട്ടി
ണിയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും നരകി
ക്കുമ്പോൾ അവശ്യ സാധനങ്ങളു
ടെ വില അസഹനീയമായ തല
ത്തിലേക്ക് വാണംപ�ോലെ കുതി
ച്ചുയരുകയാണ്. വിലക്കയറ്റം വെ
റുതെയങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയല്ല.
മറിച്ച് സമൂഹത്തിലെ ഒരു ചെറു
ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന വൻകിടക്കാ
രായ ബിസ്സിനസ്സുകാരുടെ, കച്ച
വടക്കാരുടെ,ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെ
നേട്ടത്തിനുവേണ്ടി ഗവണ്മെന്റ്
സാധാരണക്കാരിൽനിന്ന് നടത്തു
ന്ന ഭീകരവും വിവേചനപരവുമായ
നികുതി പിരിവും മറ്റ് നയങ്ങളും
മൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. പെ
ട്രോളിന്റെയും, ഡീസലിന്റെയും,
പാചക വാതകത്തിന്റെയും അതു
പ�ോലെ മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളുടെയും
വിലകൾ, നിലവിലെ ക്രൂരമായ
നികുതിഘടനവഴി ഏറെക്കുറെ
ദിവസംത�ോറുമുള്ള വർദ്ധനവിനി
ടയാക്കുന്നു. തൽഫലമായി മറ്റു
ചരക്കുകളുടെ വിലയും അതുപ�ോ
ലെ പ�ൊതുഗതാഗതത്തിനും മറ്റു
സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള ചാർജുകളും
നിരന്തരം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇട
വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗവ
ണ്മെന്റിന്റെ വരുമാനത്തിൽ ഏറെ
ക്കുറെ പകുതി ഭാഗവും ഇന്ധന
ത്തിന് ചുമത്തുന്ന നികുതിയിൽ
നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവശ്യ

സാധനങ്ങളുടെമേൽ ഉയർന്ന നി
രക്കിൽ ജിഎസ്ട ിയിലൂടെ ചുമ
ത്തുന്ന പര�ോക്ഷ നികുതിയും, വി
ദ്യാഭ്യാസം, ആര�ോഗ്യം, മരുന്നു
കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറെക്കുറെ
എല്ലാ പ�ൊതുസേവനങ്ങൾക്കും
നൽകേണ്ട വർദ്ധിച്ച യൂസർ ചാർ
ജുകളുമെല്ലാം എരിതീയിൽ വീണ്ടും
വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്.
ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ജന
ങ്ങളുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും പട്ടി
ണിയും വൻത�ോതിൽ വർദ്ധിപ്പി
ച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതി ന�ോട�ൊ
പ്പം യാത�ൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ, നി
ലവിലെ ഗവണ്മെന്റ് ക�ോർപ്പറേ
റ്റ് ടാക്സ് നിരന്തരം കുറക്കുകയും,
വെൽത്ത് ടാക്സ് നിർത്തലാക്കുക
യും, ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾ നൽകേണ്ട
ചാർജുകൾക്കും നികുതികൾക്കും
മ�ൊറ�ോട്ടോറിയംപ്രഖ്യാപിക്കുകയും
ചെയ്തു. കൂടാതെ, കടബാധ്യത തി
രിച്ചടവിന് മനഃപൂർവ്വം വീഴ്ച വരു
ത്തുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടവിനും മ�ൊ
റ�ോട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുക
യാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, പ്രതി
സന്ധി നിറഞ്ഞ ഈ മഹാമാരി
യുടെ കാലത്ത് ഈ ക�ോർപ്പറേ
റ്റുകൾ അവരുടെ സമ്പത്തില് 40
ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധനവ്
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ധ്വാ
നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ജന
ങ്ങളും നേരിട്ട ദൗർഭാഗ്യത്തിന്റെ
യും ദുരിതത്തിന്റെയും ചെലവിലാ
ണ് അവർ ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കു
ന്നത്. അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന മ�ൊത്തം അഭ്യന്തര
ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ(ജിഡിപി) 70
ശതമാനവും ഒരു ശതമാനം വരു
ന്ന അതി സമ്പന്നർ കയ്യടക്കു
മ്പോൾ ജനസംഖ്യയിലെ ഏറ്റവും
താഴെയുള്ള 50 ശതമാനത്തിനു്
ജിഡിപിയുടെ വെറും പത്ത് ശത
മാനം മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ഗവണ്മെന്റ്യഥാർത്ഥത്തിൽക�ോർ
പ്പറേറ്റ് യജമാനന്മാർക്കുവേണ്ടി
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു നേരെ
ഒരു യുദ്ധം തന്നെയാണ് നടത്തി
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
സാധാരണക്കാർക്ക് നിലനി
ല്ക്കുവാനുള്ള അടിസ്ഥാന ആവശ്യ
കത എന്ന നിലയിൽ സൗജന്യ
റേഷനും 7500 രൂപ പ്രതിമാസ
വരുമാന സഹായവും വരുമാന
നികുതിയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾ
പ്പെടാത്ത എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും
അനുവദിക്കണം എന്ന സംയുക്ത
ട്രേഡ്യൂണിയൻപ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ
ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുവാൻ
ഗവണ്മെന്റ് തയാറായിട്ടില്ല. സാ
മൂഹിക സുരക്ഷാ ഫണ്ട് കാലിയാ
ണെന്ന പേരിൽ ത�ൊഴിലുറപ്പ്
ഫണ്ട്, സമഗ്ര ബാല വികസന
പദ്ധതി(ഐസിഡിഎസ്) ഫണ്ട്
എന്നിവയുെട വിഹിതം കുത്തനെ
വെട്ടിക്കുറച്ചതുമെല്ലാം ഈ ഗവ
ണ്മെന്റിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെയും

കുറ്റകരവും മനുഷ്യത്വരഹിതവു
മായ സമീപനത്തിന്റെയും പ്രതി
ഫലനങ്ങളാണ്.
രാജ്യവും ജനങ്ങളും ഈ ഭയാ
നകമായ സാഹചര്യത്തെ നേരി
ട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ
കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ്, വളരെ ധൃതി
പിടിച്ച് അതിന്റെ സ്വകാര്യ വൽ
ക്കരണ പരിപാടികള് വിവിധ
മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖനിജങ്ങൾ,
ബാങ്ക്, ഇൻഷൂറൻസ് പ�ോലുള്ള
സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, സു
രക്ഷാപ്രധാന മേഖലകളായ പ്ര
തിര�ോധ വ്യവസായങ്ങൾ, വൻ
കിട തുറമുഖങ്ങൾ, പെട്രോളിയവും
പ്രകൃതി വാതകവും, റയിൽവേ,
വ്യോമയാനവും വിമാനത്താവള
ങ്ങളും, വൈദ്യുതി, സ്റ്റീൽ, എഞ്ചി
നിയറിംഗ്, ഹൈവേകൾ, ടെലി
ക�ോം, തപാൽ സർവീസ്, കൽ
ക്കരി ബ്ലോക്കുകൾ, തുടങ്ങി എല്ലാ
ദേശീയ ഉൽപ്പാദന ആസ്തികളെ
യും പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങ
ളെയും വിറ്റ് തുലയ്ക്കുകയാണ്.
കൂടാതെ, സ്വകാര്യവൽക്കരണ
ത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന�ോട�ൊ
പ്പം കടം തിരിച്ചടവിൽ വീഴ്ച വരു
ത്തിയ ക�ോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹാ
യിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ബാങ്ക് പാ
പ്പരത്വ ക�ോഡ് 2016 വീണ്ടും ഭേ
ദഗതി ചെയ്തു. ക�ോർപ്പറേറ്റ് കുത്ത
കകൾ വായ്പയിലൂടെ ച�ോർത്തി
യെടുത്ത ബാങ്ക് ഫണ്ടിന്റെ സിം
ഹഭാഗവും എഴുതിത്തള്ളാൻ അനു
വദിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ
ഭേദഗതി. അതേസമയം വായ്പ
തിരിച്ചടവിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ
ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ തീരുമാ
നമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ പ്രതി
നിധീകരിക്കുവാൻ യാത�ൊരു
അവസരവും നൽകിയിരുന്നില്ല
എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
താണ്. വായ്പാ തിരിച്ചടവ് വീഴ്ച
വരുത്തിയ അതേ ക�ോർപ്പറേറ്റു
കൾക്ക് അനുകൂലമായി ബാങ്കുക
ളെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതി
നുവേണ്ടി ബാങ്ക് ദേശസാൽക്ക
രണ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുവാ
നുള്ള ബില്ല് പാർലമെന്റ് സമ്മേ
ളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനാ
ണ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ഒടു
വിലത്തെ ശ്രമം.
സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനാ
യി ഗവണ്മെന്റ്കാട്ടിയ ഈ എടു
ത്തുചാട്ടം എത്രത്തോളം വിനാശ
കരമായി എന്നത് ഗവണ്മെന്റിന്റെ
ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നീക്കത്തിൽ
നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. കഴിഞ്ഞ
ഏഴര ദശാബ്ദക്കാലത്തിനുള്ളിൽ
ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം ഉപ
യ�ോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഏറെക്കുറെ
എല്ലാ അടിസ്ഥാന ആസ്തികളും
സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ലാഭം
ക�ൊയ്യുവാൻവേണ്ടി ഗവണ്മെന്റ്
സൗജന്യമായി വിട്ടുക�ൊടുക്കുവാൻ

തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗവ
ണ്മെന്റിന് പകരമായി കിട്ടുന്നതാ
കട്ടെ, അവരുടെ കൈവശമുള്ള
ന്യൂനപക്ഷം ഷെയറുകളും. ഇതി
നെയാണു ദേശീയ ധനസമാഹ
രണ പൈപ് ലൈൻ പദ്ധതി(എ
ന്എംപി) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
ഈ അടിസ്ഥാന ആസ്തികൾ ജന
ങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമ
ല്ല, ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾ അനിവാര്യ
മായും യാത�ൊരു നിയന്ത്രണവുമി
ല്ലാതെ യൂസർ ചാർജുകൾ വർദ്ധി
പ്പിച്ച് അതിന്റെ ഭാരവും ജനങ്ങ
ളുടെമേൽ ചുമത്തും. സ്വകാര്യ
ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് യാത�ൊരു
നിക്ഷേപവും നടത്താതെതന്നെ
യഥേഷ്ടം ലാഭമടിക്കാനുള്ള അവ
സരം ലഭിക്കും. തികഞ്ഞ കുറ്റകൃ
ത്യമാണിത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ
ദേശീയ ആസ്തികൾ ഇപ്രകാരം
കുത്തിക്കവരാൻ അനുവദിക്കാൻ
പറ്റുമ�ോ ? സമൂഹത്തിലെ അവശ
വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്ന ദളിതർ,
ആദിവാസികൾ മറ്റു പിന്നോക്ക
വിഭാഗക്കാർ എന്നിവർക്ക് ഗവ
ണ്മെന്റ് ജ�ോലികൾക്കുള്ള സംവ
രണം എന്ന ഭരണഘടനാപരമായ
അവകാശത്തേയുംകൂടി ഈ പ്ര
ക്രിയ എടുത്തുകളയും.
സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ
നടപടികൾ ഉല്പാദന മേഖലയി
ലും സേവന മേഖലയിലും മാത്ര
മായി ഒതുക്കി നിർത്തുന്നില്ല. ഗവ
ണ്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ വകു
പ്പുകളുടെയും ഭരണ സംവിധാന
ങ്ങളെ മുഴുവൻ വൻത�ോതിലുള്ള
കരാർ വൽക്കരണത്തിലൂടെയും
പുറം ത�ൊഴിലിലൂടെയും സ്വകാര്യ
വൽക്കരിക്കാനുള്ള പ്ലാനുകളാണ്
നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ, മ�ോദി ഗവണ്മെന്റിന്റെ
'മിനിമം ഗവണ്മെന്റ്, മാക്സിമം
ഭരണം' എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഗവ
ണ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങ
ളെയും
സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച്
മ�ൊത്തം ഭരണവും ക�ോർപ്പറേറ്റു
കളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുക
എന്ന നിലയിലാണ് നടപ്പിലാ
ക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർ
ക്കാർ ജീവനക്കാരും അതുപ�ോലെ
മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങ
ളിലുമുള്ള നഗരസഭാ ജീവനക്കാ
രും ഈ ആക്രമണം നേരിടുകയാ
ണ്. ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ/
സാമൂഹിക സുരക്ഷാ കരുതൽ നി
ക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പോലും
സ്വകാര്യ ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ക�ൊ
ള്ളയടിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കി
യിട്ടില്ല.
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഗവണ്മെ
ന്റ് ജീവനക്കാർ ദേശീയ പെൻ
ഷൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ(എ
ന്പിഎസ്) വൻ ത�ോതിലുള്ള
വരുമാന നഷ്ടത്തിന് വിധേയരാ
യിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണക്കാ
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കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി ഫെബ്രുവരി
ഒന്നിന് അവതരിപ്പിച്ച ഈ വര്ഷത്തെ
കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ മുൻനിർത്തി
എസ്യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജനറൽ
സെക്രട്ടറി സഖാവ് പ്രൊവാഷ് ഘ�ോഷ്
നടത്തിയ പ്രതികരണം

അസഹ്യമായ വിലക്കയറ്റം, വര്ദ്ധി
ക്കുന്ന ത�ൊഴിലില്ലായ്മയും ത�ൊഴില്നഷ്ട
വും, വരുമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇടിവ്, മതി
യായ ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷയുടെയും വിദ്യാ
ഭ്യാസ പ�ൊതുസേവന സൗകര്യങ്ങളുടെയും
അഭാവം എന്നീ അടിയന്തിരപ്രശ്നങ്ങള്
ക�ൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ നിരന്തരം
വലയുകയും രണ്ടുവർഷത്തെ ക�ോവിഡ്
മഹാമാരി ആ ദുരിതത്തെ തീവ്രമാക്കുക
യും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം നിലനിന്നിട്ടും,

അതില�ൊരു പ്രശ്നംപ�ോലും മൂര്ത്തമായി
സ്പര്ശിക്കാന് ഈ ബജറ്റ് തയ്യാറായിട്ടി
ല്ല. നേരിട്ടുള്ള പണവിനിമയം ക�ൊണ്ടോ
അതല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ശമ്പ
ളവ്യവസ്ഥകൾ ക�ൊണ്ടോ രാജ്യത്തെ പാ
പ്പരായ ജനങ്ങളുടെ ക്രയശേഷിയെ ഉയർ
ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും
ഈ ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
എന്നാൽ രാജ്യത്തെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ
സുസ്ഥിരമായ പുനരുദ്ധാരണ പ്രക്രിയയിൽ
ആണെന്നും എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളെയും ഡി
ജിറ്റലൈസേഷൻ സമ്പ്രദായത്തിൽ ക�ൊ
ണ്ടുവന്നുക�ൊണ്ട് വരുന്ന വർഷം രാജ്യത്തി
ന്റെ സമഗ്രവളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ
വളരെ ചിട്ടയായ പതിവു നടപടികളുമായി
ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ടു പ�ോകുകയാണെ

ന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന അതിഭാഷണമാ
ണ് ധനകാര്യമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
ക�ോർപ്പറേറ്റുകള്ക്ക് ചുമത്തിയിരുന്ന അധി
കനികുതി 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7 ശത
മാനത്തിലേക്ക് വെട്ടിക്കുറക്കുന്നത് പ�ോ
ലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആശ്വാസ പദ്ധതികൾ
വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് പുറമേ, സാമ്പ
ത്തികവ്യവസ്ഥയിൽ യാത�ൊരു പ്രതിഫ
ലനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതെ ആസ്തി വിനിമയം
നടത്താനുള്ള നവമാർഗ്ഗമായി കണ്ടെത്തിയ
ഹാനികരമായ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഓപ്പ
റേഷനു എല്ലാവിധ ഔദ്യോഗിക അംഗീ
കാരവും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഗവൺ
മെൻറ്. മിക്കവാറും എല്ലാ മേഖലകളിലും
നേരിട്ടോ, അല്ലാതെയുള്ള പിപിപി മാർഗ്ഗ
ങ്ങളുപയ�ോഗിച്ചോ സ്വകാര്യമൂലധനത്തി

ന്റെ പങ്കിനെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഗവൺ
മെൻറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാ
രന് മനസ്സിലാകാത്ത സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര
ത്തിലെ സാങ്കേതികപദങ്ങൾ ഉപയ�ോഗി
ച്ചു ക�ൊണ്ട് ബജറ്റിലെ മുതലാളിത്താനുകൂല
നയങ്ങൾ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തെ അധ്വാനിക്കുന്ന ദശലക്ഷ
ക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനസാമാന്യത്തെ
സ്പഷ്ടമായ നിലയിൽ കബളിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടും,
അതേസമയം കുത്തക ല�ോബികളെ അതി
രില്ലാതെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടും മുന്നോ
ട്ടുപ�ോകുന്ന ബിജെപി ഗവൺമെൻറ് ,ബൂർ
ഷ്വാസിയ�ോടുള്ള തങ്ങളുടെ സമർപ്പിതമായ
യജമാഭക്തിയും ജനതാൽപര്യങ്ങള�ോടുള്ള
കുറ്റകരമായ അവഗണനയും ഒരിക്കൽ കൂടി
തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

sXm-gn-em-fn-hn-cp-²am-b te-_À tIm-Up-IÄ ]n³-h-en¡pI;
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(8-ാം പേജില് നിന്ന്)

രായ ജനങ്ങൾക്കും വിഹിതമട
ക്കേണ്ട ഈ സംവിധാനം തന്നെ
യാണ് ബാധകമാക്കിയിരിക്കുന്ന
ത്. ഇപ്പോൾ ദേശീയ പെൻഷൻ
പദ്ധതിയിലുള്ള ഗവണ്മെന്റ് ജീ
വനക്കാരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും
മുഴുവൻ ഫണ്ടും പിഎഫ്ആര്ഡിഎ
മേൽന�ോട്ടത്തിൽനിന്നും നിയന്ത്ര
ണങ്ങളിൽനിന്നും എടുത്തു മാറ്റി
യിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയ പെൻ
ഷൻ സ്കീമിലെ മുഴുവൻ ഫണ്ടും
യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഗവണ്മെന്റിന്റെ
യാത�ൊരുവിധ നിയന്ത്രണവുമി
ല്ലാത്ത ഒരു ക�ോർപ്പറേറ്റ് സംവി
ധാനത്തിന്റെ കീഴില�ോ അല്ലെ
ങ്കിൽ സ�ൊസൈറ്റി നിയമ പ്രകാ
രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ�ൊ
സൈറ്റിയുടെ കീഴില�ോ ആക്കുന്ന
തിനുവേണ്ടി പിഎഫ്ആര്ഡിഎ
നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി
യിരിക്കുകയാണ്. അതുവഴി ജീ
വനക്കാരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും
പെൻഷൻ സ്കീമിലും സാമൂഹിക
സുരക്ഷ കരുതലിലുമുള്ള വൻതുക
അതിരുവിട്ട ഊഹക്കച്ചവടത്തി
നും അതുവഴി നാമമാത്രമായി
മാത്രം ലഭിക്കുന്ന എന്പിഎസ്
പെൻഷൻ ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഇട
വരുത്തും. നവലിബറൽ നയങ്ങൾ
ക്ക് കീഴിൽ ജനങ്ങളെ ക�ൊള്ള
യടിക്കുന്ന നീചമായ പ്രവൃത്തി
ഏതറ്റം വരെയും പ�ോകും. ഇതേ
രീതിയിലാണ് ജനസംഖ്യയിലെ
60 ശതമാനത്തിന്റെയും ജീവിത
മാർഗ്ഗമായ കാർഷിക മേഖലയെ
ഒരു പിടി വരുന്ന ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾ
ക്ക് ക�ൊള്ളയടിക്കുവാൻ അനുവ
ദിക്കുന്ന മൂന്ന് കാർഷിക നിയമ
ങ്ങൾ ഗവണ്മെന്റ് പാസ്സാക്കിയത്.
ഈ ക്രൂരവും വിനാശകരവുമായ
നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുഴുവനായി അറി
വുള്ളതിനാൽ ഇതിന്നെതിരെ തു
ടക്കം മുതൽക്കുതന്നെ ത�ൊഴിലാ
ളി വർഗ്ഗം തുടർച്ചയായി പ്രക്ഷോ
ഭം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. രാ
ജ്യത്തിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ദൗത്യം
"ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ, രാജ്യത്തെ
രക്ഷിക്കൂ" എന്ന കാഹളം മുഴക്കി

ക്കൊണ്ടായിരിക്കണം. ത�ൊഴിലാ
ളിവർഗ്ഗ പ്രക്ഷോഭത്തിന് വലിയ
വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവരും
എന്നതിന് യാത�ൊരു തർക്കവുമി
ല്ല. എന്നാൽ ഈ വെല്ലുവിളികളെ
യെല്ലാം നേരിട്ടുക�ൊണ്ടാണ് നമ്മു
ടെ യ�ോജിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ മു
ന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നത്.
സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വി
നാശകരമായ ഈ നയങ്ങൾ നട
പ്പിലാക്കുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം, അടി
സ്ഥാനപരമായി ഭരണഘടനാപ
രമായ ജനാധിപത്യ ഭരണ സം
വിധാനങ്ങളെയും, പാർലമെന്റി
ന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ
യുള്ള കാര്യങ്ങളെയും ഗവണ്മെന്റ്
ക്രമേണ ചവിട്ടിമെതിക്കുകയാണ്.
ഗവണ്മെന്റിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതി
രെയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങ
ളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനുവേണ്ടി
സിബിഐ, എൻഫ�ോഴ്സ്മെന്റ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, ദേശീയ കുറ്റാന്വേ
ഷണ ഏജൻസി തുടങ്ങിയവയെ
ഉപയ�ോഗിച്ച് ആരെയും അറസ്റ്റു
ചെയ്യുവാനും രാജ്യദ്രോഹ വകുപ്പു
കൾ ചേർത്ത് തടവിലിട്ട് ഭീകരാ
ന്തരീക്ഷംസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി
ഗവണ്മെന്റ് ഏറ്റവും പിന്തിരിപ്പ
നായ യുഎപിഎ നിയമം പാസ്സാ
ക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത�ോട�ൊ
പ്പംതന്നെ, ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഒത്താ
ശയ�ോടെ, വർഗ്ഗീയ വിഭാഗീയ
ശക്തികൾ, യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങ
ളിൽനിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തി
രിച്ചുവിടുന്നതിനുവേണ്ടി, ജനങ്ങ
ളെ വർഗ്ഗീയമായും-ജാതീയമായും
ചേരിതിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച് വിഭജിക്കു
ന്നതിന് തീവ്രമായി പരിശ്രമിക്കു
കയാണ്.
നിലവിലുള്ള 29 ത�ൊഴിൽ നി
യമങ്ങളെ റദ്ദാക്കി നാല് ലേബർ
ക�ോഡുകള് പാസ്സാക്കിയിരിക്കു
കയാണ്. ഈ ക�ോഡുകളാകട്ടെ,
ത�ൊഴിലുടമാവർഗ്ഗത്തിനുവേണ്ടി,
മുഴുവൻ ത�ൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങ
ളും ത�ൊഴിൽ-ട്രേഡ് യൂണിയൻ
അവകാശങ്ങളും തകർത്തുകളയു
ന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന
ത്. ഗവണ്മെന്റ് ഒരു പടികൂടി കട

ന്ന് പ്രതിര�ോധ ഉൽപ്പാദന രംഗ
ത്ത് കൂട്ടായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പണി
മുടക്ക് സമരങ്ങളും തടയുന്നതിനു
വേണ്ടി പ്രതിര�ോധ വ്യവസായ
ത്തെ ആവശ്യ സർവ്വീസായി പ്ര
ഖ്യാപിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള
നിര�ോധനങ്ങൾ പ്രതിര�ോധ ഉൽ
പ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവ
സായം എന്ന പേരുപറഞ്ഞ് ഏതു
വിഭാഗം വ്യവസായങ്ങളിലേക്കും
വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റിനെ
അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തി
രിക്കുകയാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ, അവരുടെ സ്വദേശ വിദേശ
ക�ോർപ്പറേറ്റ് യജമാനന്മാർക്ക്
ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പ
മാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി(ഈസ്
ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസ്സ്)
അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ത�ൊഴിലാളികൾ
ക്കുമേല് യഥാർത്ഥ അടിമത്തത്തി
ന്റെ സാഹചര്യം അടിച്ചേൽപ്പി
ക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ട്രേഡ്
യൂണിയനുകൾ ഉയർത്തിയ എതിർ
പ്പുകളെയെല്ലാം അവഗണിച്ച് ഏക
പക്ഷീയമായിട്ടാണ് ഗവണ്മെന്റ്
ലേബർ ക�ോഡുകളുടെ ചട്ടങ്ങൾ
തീരുമാനിച്ചത്. ത�ൊഴിലവകാശ
ങ്ങൾ ഹനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ
കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റും പല സംസ്ഥാന
ഗവണ്മെന്റുകളും ക�ോഡുകളെപ�ോ
ലും കടത്തിവെട്ടുന്ന വിധത്തിലാ
ണ് ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരി
ക്കുന്നത്.
ഇത്തരത്തിൽ സ്വേച്ഛാധിപ
ത്യപരമായ കുതന്ത്രങ്ങളുമായി
സാമ്പത്തികരംഗവും രാഷ്ട്രീയവ്യ
വസ്ഥയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങ
ളുമെല്ലാം മുന്നേറുമ്പോൾ, അദ്ധ്വാ
നിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവരുടെ
യ�ോജിച്ചഇടപെടലുകൾക്ക്ആക്കം
വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജീവിത ഉപാധികൾ
ക്കും ത�ൊഴിലിനും നേരെയുള്ള
ഈ ആക്രമണങ്ങളെയും, ഭയാന
കമായ വിധത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരു
ന്ന പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലാ
താക്കുവാനും, ജനാധിപത്യത്തി
നും ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിനും
നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള് അവ
സാനിപ്പിക്കുവാനും അതുവഴി നമ്മു

ടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ നാശ
ത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനും മു
ന്നോട്ടുവരണം. ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾ
ചലിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിനാശകര
മായ ഭരണത്തിന്നെതിരെയുള്ള
സമരത്തില് കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണി
യനുകളുടെ സംയുക്ത വേദി നിർ
ണ്ണായകവും നേതൃത്വപരവുമായ
പങ്ക് വഹിക്കണം. 2022ൽ നട
ക്കുന്ന അസംബ്ലി തെരെഞ്ഞെടു
പ്പിലും, 2024ലെ പാര്ലമെന്റ് തെ
രെഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കുന്ന
രാജ്യത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർ
ട്ടികള�ോടും, എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും
ത�ൊഴിലും ജീവിക്കുവാനുള്ള വേ
തനവും, സൗജന്യമായ വിദ്യാഭ്യാ
സത്തിനും ആര�ോഗ്യ പരിപാല
നത്തിനമുള്ള അവകാശവും ഭര
ണഘടനാപരമായ അവകാശമാ
ക്കുമെന്ന് അവരുടെ മാനിഫെ
സ്റ്റോവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനും
അവർഅധികാരത്തിൽവരുമ്പോൾ
അത് നിറവേറ്റുമെന്ന് ജനങ്ങളുടെ
മുമ്പാകെ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുവാനും
നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടണം. ജന
ങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിയേക്കാൾ
അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഉപതെ
രെഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഭരണകക്ഷി
ക്കേറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് പെട്രോൾ
ഡീസൽ വില പെട്ടെന്ന് കുറക്കു
വാനുള്ള കാരണം. നമ്മുടെ ഡി
മാന്റുകൾ വിശേഷിച്ചും താഴെ പറ
യുന്നവ ഉയർത്തിയുള്ള നമ്മുടെ
പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ആക്കം വർ
ദ്ധിപ്പിക്കണം.
1. ലേബർ ക�ോഡുകൾ റദ്ദാ
ക്കുക
2. കാർഷിക നിയമങ്ങള�ോ
ട�ൊപ്പം വൈദ്യുതി ഭേദഗതി ബില്ലും
പിൻവലിക്കുക.
3. ദേശീയ മ�ോണിറ്റൈസേ
ഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി റദ്ദാ
ക്കുക; ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സ്വകാ
ര്യവൽക്കരണവും അരുത്.
4. ആദായ നികുതിയുടെ പരി
ധിയിൽ പെടാത്ത മുഴുവൻ കുടും
ബങ്ങൾക്കും ആശ്വാസധനമായി
പ്രതിമാസം 7500 രൂപ യും ഭക്ഷ
ണവും അനുവദിക്കുക.

5. ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുക; പദ്ധ
തി നഗര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാ
പിപ്പിക്കുക.
6. സാർവ്വത്രിക സാമൂഹിക
സുരക്ഷ എല്ലാ അനൗപചാരിക
ത�ൊഴിലാളികൾക്കും ഏർപ്പെടു
ത്തുക.
7. ആശ, അംഗൻവാടി, ഉച്ചഭ
ക്ഷണ ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക് നിയ
മപരമായ മിനിമം വേതനവും സാ
മൂഹിക സുരക്ഷയും അനുവദിക്കുക.
8. മഹാവ്യാധിയിൽ ജനങ്ങൾ
ക്ക് മുൻനിര സേവനങ്ങൾ നല്കുന്ന
ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് മതിയായ
സംരക്ഷണവും ഇൻഷൂറൻസ് സു
രക്ഷയും ഏർപ്പെടുത്തുക.
9. ദേശീയ സമ്പദ്ഘടനയെ
പുനഃരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും
നവീകരിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി സമ്പ
ന്നരുടെമേൽ നികുതി (സ്വത്ത്
നികുതി) ചുമത്തി കൃഷി, വിദ്യാ
ഭ്യാസം, ആര�ോഗ്യം പ�ോലുള്ള
പ�ൊതുസേവന രംഗങ്ങൾക്കുള്ള
പ�ൊതുനിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
10. പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങ
ളുടെമേലുള്ള കേന്ദ്ര എക്സൈസ്
നികുതി കുറക്കുവാനും വില വർ
ദ്ധനവ് തടയുവാനുമുള്ള പരിഹാര
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
ഇവയ�ോട�ൊപ്പം, കേന്ദ്ര ട്രേഡ്
യൂണിയനുകളുടെയും സ്വതന്ത്ര
ഫെഡറേഷനുകളുടെയും/അസ�ോ
സിയേഷനുകളുടെയും സംയുക്ത
വേദി മുൻപ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ഡി
മാന്റുകളുംകൂടി ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ട്
2022 മാര്ച്ച് 28, 29 തീയതിക
ളിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ദ്വിദിന
പ�ൊതുപണിമുടക്ക് നടക്കുകയാ
ണ്. പ�ൊതുപണിമുടക്ക് ഒരു വൻ
വിജയമാക്കുവാൻ പണിയെടുക്കു
ന്ന മുഴുവൻ ത�ൊഴിലാളികളും പ�ൊ
തുജനങ്ങളും മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും,
ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്ന യ�ോജിച്ച
പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആക്കം വർദ്ധി
പ്പിച്ച് ജനങ്ങളെയും രാജ്യത്തെയും
രക്ഷിക്കണമെന്നും ത�ൊഴിലാളി
കളുടെ ദേശീയ കൺവൻഷൻ
ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
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''നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ,

അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാ
രിക്കുകയും, അതിനായി പ�ോരാ
ടുകയും ചെയ്ത് സമയം കളയുന്ന
തിരക്കിലാണ്...ഒരു വ്യക്തി തന്റെ
കടമകൾ മറക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ
ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതില് വലിയ
പങ്കു് വഹിക്കും.'' എന്ന് ബിജെ
പിക്കാരനായ നമ്മുടെ പ്രധാനമ
ന്ത്രി നരേന്ദ്രമ�ോദി വിലപിക്കുക
യുണ്ടായി. 'ല�ോകത്തിലെ ഏറ്റവും
വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തി
ന്റെ' പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്ര
സ്താവനയെ വിമർശിച്ചുക�ൊണ്ട്
ഡെക്കാൻ ഹെറാൾഡിന്റെ എഡി
റ്റോറിയൽ (ബാംഗ്ലൂർ 26.01.2022)
ഇങ്ങിനെ നിരീക്ഷിച്ചു: ''...പൗര
ന്മാരും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള
സാമൂഹിക കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാ
നം നിർവചിക്കുന്നതാണ് ഭരണ
ഘടന. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളായ
നമ്മള് ഭരണഘടനയും അതുവഴി
മൗലികാവകാശങ്ങളും എല്ലാ പൗ
രന്മാർക്കുമായി സമര്പ്പിച്ചു. ഈ
അവകാശങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ
ജനങ്ങളെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ക�ോള
നിയിലെ പ്രജകളിൽനിന്ന് വ്യ
ത്യസ്തമായി ഒരു പരമാധികാര
റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പൗരന്മാരാക്കി
മാറ്റിയത്... ഈ അവകാശങ്ങൾ
ഭരണഘടനയുടെ കാതലാണ്...''
'അടിസ്ഥാന കടമകൾ' എന്ന
വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സ്വത
ന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇരുണ്ട കാ
ലയളവിൽ, അതായത് അടിയ
ന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത്, 1976ലെ
ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തി
ലുള്ള ക�ോണ്ഗ്രസ് സർക്കാരാണ്.
''അത് ഭരണഘടനയുടെ അടി
സ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ല,
മൗലികാവകാശങ്ങൾപ�ോലെ
ന്യായീകരിക്കാവുന്നതും നടപ്പി
ലാക്കേണ്ടതുമല്ല.'' ഇന്ദിരാഗാന്ധി
യുടെ ഭരണവും മ�ോദിയുടെ ഭരണ
വും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാ
സമുണ്ടോ? ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു
നിന്ന് ന�ോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു
വ്യത്യാസവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടില്ല.
പകരം, അടിച്ചമർത്തലിന്റെയും
മർദ്ദനത്തിന്റെയും ആക്കം വര്ദ്ധി
പ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ
ഭരണത്തിന്റെ പൈതൃകം വിശ്വ
സ്തതയ�ോടെ നിലവിലെ ബിജെപി
സർക്കാർ തുടരുകയാണെന്ന് ത�ോ
ന്നിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുക�ൊണ്ടാണി
ത്? കാരണം, രണ്ട് സർക്കാരുക
ളും ഭരിച്ചതും ഭരിക്കുന്നതും കുത്തക
മുതലാളിമാർക്കും മുതലാളിത്ത
ഭരണകൂടത്തിനും കീഴ്വഴങ്ങിയാ
ണ്. മുതലാളിത്തം അതിന്റെ ഇന്ന
ത്തെ ശ�ോച്യാവസ്ഥയിൽ എത്ര
മേൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കു
ന്നുവ�ോ, അത്രമേൽ തീവ്രമായി,
അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ
ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ വർ
ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും
ദുരിതത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ കാ
രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ
ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങ

ളില് കുമിഞ്ഞുകൂടിയ ര�ോഷം അണ
പ�ൊട്ടിയ�ൊഴുകുന്നതിനെ സാധ്യ
മായ പരിധിവരെ തടയുന്നതിനും,
ബൂർഷ്വാ സർക്കാരുകൾ, ക�ോഗ്ര
സിന്റെയ�ോ ബിജെപിയ�ോ ആക
ട്ടെ, വഞ്ചനാപരമായ മുദ്രാവാക്യ
ങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുക്കുുന്നു. 'ഗരീബി
ഹഠാവ�ോ' (ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജ
നം), 'സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് പാറ്റേണ്
ഓഫ് സ�ൊസൈറ്റി' (സ�ോഷ്യലി
സ്റ്റ് സാമൂഹികക്രമം), 'ഡെമ�ോക്രാ
റ്റിക് സ�ോഷ്യലിസം' (ജനാധിപ
ത്യ സ�ോഷ്യലിസം) തുടങ്ങിയ
മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി
യുടെ ഭരണകാലത്ത് നമ്മൾ കേ
ട്ടിട്ടുണ്ട്. നരേന്ദ്രമ�ോദിജി, യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ, സാഹചര്യം മാറുന്ന
തിനനുസരിച്ച് പുതിയ മുദ്രാവാ
ക്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് ഒരു ആചാ
രപരമായ ശീലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ആദ്യം ''അച്ഛേ ദിന്''(നല്ല ദിന
ങ്ങൾ), പിെന്ന ' സ്വച്ഛ് ഭാരത്' (ക്ലീൻ
ഇന്ത്യ), തുടര്ന്ന് ''സാബ് കേ
സാത്ത്, സാബ് കേ വികാ
സ്''(എല്ലാവര്ക്കുമ�ൊപ്പം എല്ലാവ
രുടെയും വികസനം), ''ആത്മനിർ
ഭർ ഭാരത്' (സ്വയം പര്യാപ്ത ഭാരതം),
''മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ''(ഇൻഡ്യയിൽ
നിർമ്മിക്കുക), ''അമൃത് മഹ�ോ
ത്സവ്''(മഹത്തായ അമൃത�ോത്സ
വം), ''അമൃതകാൽ''(അമൃതിന്റെ
കാലഘട്ടം), ''ഗതി ശക്തി''(വേഗ
ത്തിന്റെ ശക്തി) അങ്ങനെ പ�ോ
കുന്നു. എന്നാൽ, വഞ്ചനാപരമായ
മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ അറപ്പുളവാക്കു
ന്ന വശം മറച്ചുവെക്കാനുള്ള ഏറ്റ
വും നല്ല മാർഗം പ്രവർത്തന രാ
ഹിത്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം
ജനങ്ങളുടെമേൽ അടിച്ചേൽപ്പി
ക്കുകയാണെന്ന്ഇപ്പോൾബിജെപി
സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.
അതിനാലാണ്, 'ഇന്ത്യയുടെ ബല
ഹീനത'യുടെ കാരണം ജനങ്ങൾ
സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ
അവഗണിക്കുന്നതാണ് എന്ന
ആര�ോപണം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരി
ക്കുന്നത്. അപാരംതന്നെ!

പിന്തിരിപ്പൻ മുതലാളിത്ത
സേവകർ ജനങ്ങളെ
കബളിപ്പിക്കുന്നു
എന്തിനാണ് ബിജെപിയും
ക�ോണ്ഗ്രസും മറ്റ് വിശ്വസ്തരായ
സേവകരും ജനങ്ങളെ കബളിപ്പി
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? അത് മന
സ്സിലാക്കാന്, മഹാന്മാരായ മാർ
ക്സും എംഗൽസും ലെനിനും
നൽകിയ സാമൂഹിക വികാസ
ചരിത്രത്തിന്റെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട
ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം ന�ോക്കേ
ണ്ടതുണ്ട്. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
ആവിർഭാവകാലത്ത്, കാലഹര
ണപ്പെട്ട പിന്തിരിപ്പൻ ജന്മിത്ത
ത്തെ അട്ടിമറിച്ച്, വളർന്നുവന്ന
മുതലാളിവർഗ്ഗം ചരിത്രപരമായി
പുര�ോഗമനപരം മാത്രമായിരുന്നി
ല്ല, സ്വഭാവത്തിലും വിപ്ലവാത്മക
മായിരുന്നു എന്ന് മാർക്സ് കാണി
ച്ചുതന്നു. അത് സമൂഹത്തെ എല്ലാ
മേഖലകളിലും മുന്നോട്ട് നയിച്ചു.

നവ�ോത്ഥാന കാലഘട്ടം, ഇരുണ്ട
മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽനിന്ന് പ്രബു
ദ്ധതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിന്റെ
ഘട്ടമായിരുന്നു. ''വ്യക്തി സ്വാത
ന്ത്ര്യം'', ''സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം,
സാഹ�ോദര്യം'', ''സ്ത്രീ വിമ�ോചനം''
എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അന്തരീ
ക്ഷത്തിൽ അലയടിച്ചു. അത് ചരി
ത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ യുഗത്തി
ന്റെ ഉദയമായിരുന്നു. ഫ്യൂഡൽ
അടിമത്തത്തിൽനിന്നുള്ള, സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിനും പുര�ോഗതിക്കും
വേണ്ടിയുള്ള സാമൂഹിക ത്വരയെ
അത് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു.
ഫ്യൂഡൽപ്രഭുക്കന്മാരിൽനിന്നും
രാജവാഴ്ചയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദന
ഉപാധികളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെ
ടുക്കുന്നതിനും, നിലവിലുള്ള വി
ശ്വാസങ്ങളെ വിമർശനത്തിന്
വിധേയമാക്കി ഉയർന്നുവ ന്ന ശാ
സ്ത്രത്തിന്റെയും മെക്കാനിക്സി
ന്റെയും വികസനത്തെ അടിസ്ഥാ
നമാക്കിയുള്ള വ്യവസായവൽക്ക
രണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും
അവരുടെ ഫാക്ടറികളിൽ ജ�ോലി
ചെയ്യാൻ 'സ്വതന്ത്ര ത�ൊഴിലാളി
കൾ' ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിന്
അനുപൂരകമായി, അത് വ്യക്തി
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ഫ്യൂഡൽ
അടിമത്തത്തിൽനിന്നുള്ള സ്ത്രീക
ളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും മുദ്രാ
വാക്യം ഉയർത്തി. എന്നാൽ മനു
ഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെ
യ്യുതിൽനിന്ന് ആയിരുന്നില്ല ഈ
സ്വാതന്ത്ര്യം, മറിച്ച്, മഹാനായ
കാൾ മാർക്സ് ഉജ്ജ്വലമായി വിവ
രിച്ചതുപ�ോലെ മുതലാളിത്തത്തിൽ
മൂലധനം അധ്വാനത്തെ ചൂഷണം
ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ രൂപത്തിൽ
അത് അവതരിച്ചു.വികാസത്തി
ന്റെ പാതയിൽ, മുതലാളിത്തം കു
ത്തക മുതലാളിത്തവും പിന്നീട്,
അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ട
മായ സാമ്രാജ്യത്വവും ആയി. ഒരി
ക്കൽ ബൂർഷ്വാസി ജന്മിത്തത്തെ
കുഴിച്ചുമൂടി പകരം മുതലാളിത്തം
സ്ഥാപിച്ചതുപ�ോലെ, ഇന്ന് ത�ൊ
ഴിലാളിവർഗ്ഗമായിരിക്കും മുതലാ
ളിത്തത്തിന്റെ ശവക്കുഴി ത�ോണ്ടി,
മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ ചൂഷണം
ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാകുന്ന സ�ോ
ഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുക.

ഫാസിസത്തിന്റെ
ലക്ഷണങ്ങൾ
ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ നേ
തൃത്വത്തിലുള്ള അനിവാര്യമായ
മുതലാളിത്ത വിരുദ്ധ സ�ോഷ്യലി
സ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെ തടയുതിനുള്ള
അവസാന ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ,
മുതലാളിവർഗ്ഗം ഫാസിസത്തെ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുക
യാണെന്ന് പ്രമുഖ മാർക്സിസ്റ്റ്
ചിന്തകനും എസ്യുസിഐ (സി)
യുടെ സ്ഥാപകനുമായ സഖാവ്
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് വിശദീകരി
ച്ചു. ഇനിപ്പറയുന്നവ ഫാസിസത്തി
ന്റെ സവിശേഷതകളാണ്.
(1) മറ്റുള്ളവരെ മത്സരത്തിൽ
നിന്ന് പുറത്താക്കി, ചുരുക്കം ചി

ലരുടെ കൈകളിൽ സമ്പത്തിന്റെ
കേന്ദ്രീകരണം നടക്കുന്നു.
(2) പാർലമെന്റ്, ഭരണനിർവ്വ
ഹണം, ജുഡീഷ്യറി എന്നിവയെ
കുത്തകകൾക്ക് അധീനപ്പെടുത്തി
ക്കൊണ്ട് അവര്ക്ക് പാദസേവ
ചെയ്യുന്ന ഏതാനും ചിലരുടെ കൈ
കളിൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം കേ
ന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
(3) ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക
വശങ്ങളും ആത്മീയവാദവും തമ്മി
ലുള്ള സവിശേഷമായ സംയ�ോജ
നത്തിലൂടെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡ
ലത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു.
അങ്ങനെ ബൂർഷ്വാ ജനാധി
പത്യത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലുകളാ
യിരുന്ന വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും
അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും വലി
ച്ചെറിയപ്പെട്ടു. മുതലാളിത്തം അതി
ന്റെ പ്രതാപകാലത്ത്, സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരു
ന്നു, അതേസമയം അതിന്റെ മര
ണാസന്നഘട്ടത്തിൽ അത് സൈ
നികമേധാവിത്വത്തോടും, ഉദ്യേ
ാഗസ്ഥമേധാവിത്വത്തോടും കൂടു
തൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുുന്നുവെന്ന്
മഹാനായ ലെനിൻ ഒരിക്കൽ
പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം
ല�ോക സാമ്രാജ്യത്വ-മുതലാ
ളിത്തത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ട
ത്തിൽ,ഇന്ത്യൻമുതലാളിത്തത്തിന്റെ
ദൃഢീകരണത്തിന് അടിത്തറ പാ
കിയതും അതിന്റെ വിശാലവും
ദ്രുതഗതിയിലുമുള്ള വികസനത്തി
ന് നടപടികളെടുത്തതും, തീർച്ച
യായും ബൂർഷ്വാസിയുടെ വിശ്വസ്ത
പ്രതിനിധി എന്നനിലയിൽ ഭര
ണകക്ഷിയായ ക�ോണ്ഗ്രസാണ്.
1970കളുടെ മധ്യത്തിൽ, നിരവധി
പ്രശ്നങ്ങൾ പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക്
അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരികയും,
അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വ്യക്തി
പ്രഭാവത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുക
യും ചെയ്തപ്പോൾ, രാജ്യത്തുടനീ
ളമുള്ള ആളുകൾ ഒരേസമയം പ്ര
ക്ഷോഭങ്ങളിലേർപ്പെട്ടു. അപ്പോ
ഴാണ് ക�ോണ്ഗ്രസ് സർക്കാർ
അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് മുതിരുകയും
ജനങ്ങളുടെ മിക്ക പൗരാവകാശ
ങ്ങളും ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങ
ളും കവർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തത്.
കൃത്യമായി ഈ സമയത്താണ്.
ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങളുടെ ഈ
നഗ്നമായ ലംഘനം അംഗീകരി
ക്കാൻ ജനങ്ങൾ വിസമ്മതിക്കു
കയും ഇന്ദിരയുടെ ഭരണത്തിനെ
തിരായ പ�ോരാട്ടം ഉയർത്തുകയും
ചെയ്തപ്പോൾ, ഭരണ കുത്തകകൾ
അപകടം മനസ്സിലാക്കുകയും ക�ോ
ണ്ഗ്രസിന് ഒരു ബൂർഷ്വാ ബദൽ
അവതരിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിത
രാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ്
ജനസംഘം ഘടകകക്ഷിയായ
ജനതാ പാര്ട്ടി രൂപീകരിച്ചത്.
അതിനുശേഷമുള്ള കാലയളവില്
കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി
യെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകെട്ടിനെ ഇട
യ്ക്കിടെ മാറ്റിയും മറിച്ചും, വളവും

തിരിവും നിറഞ്ഞ യാത്രയ്ക്കൊടു
വിൽ കുത്തകകളുടെ വർഗ്ഗ താൽ
പ്പര്യം നിറവേറ്റാൻ ഏറ്റവും അനു
യ�ോജ്യമായ
പാർട്ടിയായി
ബിജെപി ഉയര്ന്നുവന്നു.

ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ
ഭരണത്തില് ധനികര്
കൂടുതൽ ധനികരായി
മഹാമാരി സമയത്ത് ഇന്ത്യ
യിലെ ശതക�ോടീശ്വരന്മാരുടെ
എണ്ണം 102ൽ നിന്ന് 143 ആയി
ഉയർന്നു.
n 2021ൽ 100 അതിസമ്പരായ
ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൂട്ടായ സമ്പത്ത്
57.3 ലക്ഷം ക�ോടി രൂപ എന്ന
റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തി.
n മഹാമാരി സമയത്ത് (മാർ
ച്ച് 2020-30 നവംബർ, 2021) ഇന്ത്യ
യിലെ ശതക�ോടീശ്വരന്മാരുടെ
സമ്പത്ത് 23.1 ലക്ഷം ക�ോടി രൂ
പയിൽനിന്ന് 53.2 ലക്ഷം ക�ോടി
രൂപയായി ഉയർന്നു. അതായത്,
ഇരട്ടിയിലേറെയായി.
n 142 ഇന്ത്യൻ ശതക�ോടീശ്വ
രന്മാർക്ക് (719 ബില്യണ് ഡ�ോളർ)
555 ദശലക്ഷം (താഴെ തട്ടിലെ
40%) ആളുകളേക്കാൾ (657 ബി
ല്യണ് ഡ�ോളർ) കൂടുതൽ സമ്പ
ത്തുണ്ട്.
n 98 സമ്പന്നർക്ക് (657 ബി
ല്യണ് ഡ�ോളർ) ദരിദ്രരായ 555
ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തുല്യമായ
സമ്പത്തുണ്ട്.
n ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പ
ന്നരായ 10 ശതക�ോടീശ്വരന്മാരിൽ
ഓര�ോരുത്തരും പ്രതിദിനം 1 മി
ല്യണ് ഡ�ോളർ (7.5 ക�ോടി രൂപ)
ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവ
രുടെ സമ്പത്ത് തീരാൻ 84 വർ
ഷമെടുക്കും.
n മഹാമാരി സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ
ശതക�ോടീശ്വരന്മാരുടെ കൂട്ടായ
സമ്പത്ത് ഇരട്ടിയിലധികമായി.
n ശതക�ോടീശ്വരന്മാരുടെ എ
ണ്ണം 39% വർദ്ധിച്ചു.
n

ദരിദ്രര് കൂടുതൽ
ദരിദ്രരായി
n 2020ൽ 4.6 ക�ോടി ഇന്ത്യ
ക്കാർ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക്
തള്ളിവിടപ്പെട്ടു (ഈ കണക്ക്
ല�ോകത്ത് ആകെയുള്ള 'പുതിയ'
ദരിദ്രരുടെ പകുതിയാണ്!)
n
2021ലെ സിഎംഐഇ
സർവേ പ്രകാരം 84% കുടുംബങ്ങൾ
വരുമാനത്തിൽ ഇടിവ് നേരിട്ടു.
n ക�ോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് മു
മ്പുതന്നെ, ല�ോകത്തെ ദാരിദ്ര്യരു
ടെ 60% ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. 23
ക�ോടിയിലധികംപേർ ഇന്ത്യയിൽ
ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയാണ് ജീ
വിക്കുന്നത്.
n ആഗ�ോള പട്ടിണി സൂചിക
യിൽ 107 രാജ്യങ്ങളിൽ 94-ാം
സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ.
n മഹാമാരി ലിംഗസമത്വത്തെ
99 വർഷത്തിൽനിന്ന് 135 വർ
ഷമായി പിന്നോട്ടടിച്ചു.

(ശേഷം 11-ാം പേജില്)
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2020ൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മ�ൊത്ത
ത്തിൽ 59.1 ലക്ഷം ക�ോടി രൂപ
യുടെ വരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു.
n 2019നെ അപേക്ഷിച്ച് 1.3
ക�ോടി സ്ത്രീകൾക്കുകൂടി ജ�ോലി
നഷ്ടപ്പെട്ടു.
n ത�ൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് കഴി
ഞ്ഞ 45 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർ
ന്ന നിലയിലെത്തി. നമ്മുടെ പാർ
ട്ടി മുഖപത്രമായ പ്രോലിറ്റേറിയൻ
ഇറായുടെ മുൻ ലക്കങ്ങളിൽ ജന
ങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക ദു
രിതങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ അടിച്ചമർത്ത
ലുകളും വിശദീകരിക്കുന്ന നിരവ
ധി ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചിട്ടിണ്ട്.
അടുത്തിടെ സമാഹരിച്ച ഈ
ഡാറ്റയെല്ലാം, കാണിക്കുന്നത്
ഇന്ത്യ ' അമൃത കാലത്തിൽ' എത്തി
യെന്നാണ�ോ, അത�ോ അതിവേ
ഗം നാശത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേ
ക്ക് കൂപ്പുകുത്തുയെന്നാണ�ോ എന്ന്
പ്രധാനമന്ത്രി സാറിന�ോട് ഞങ്ങൾ
വിനയപൂർവ്വം ച�ോദിക്കുന്നു. സമ്പ
ന്നർ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ സമ്പ
ത്തും പദവികളും അനുഭവിക്കു
മ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവർ ജീവിക്കാ
നുള്ള അവകാശം ച�ോദിക്കുന്നത്
കുറ്റമാണ�ോ? കഴിവുറ്റ, ത�ൊഴിൽ
രഹിതരായ യുവാക്കൾ ജ�ോലി
നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
വെറുപ്പുണ്ടാക്കുംവിധം അന്യായ
n

മാണ�ോ? സാധാരണക്കാർക്ക്
വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ
അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില കു
റയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം എങ്ങനെ
യാണ് അതിരുകടന്നതാകുന്നത്?
മഹാമാരി സമയത്ത് രാജ്യത്തെ
ആര�ോഗ്യസംരക്ഷണ സംവിധാ
നത്തിന്റെ ദൗര്ബല്യവും അപര്യാ
പ്തതയും നന്നായി തുറുന്നുകാട്ടപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ
ഓര�ോ വർഷവും ആര�ോഗ്യത്തി
നുള്ള വിഹിതം കുറഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്. ആര�ോഗ്യ മേഖലയു
ടെ ചെലവ് ജിഡിപിയുടെ 1.2-1.6%
എന്ന വളരെ താഴ്ന്ന
 നിലയിൽ
തുടരുകയും കഴിഞ്ഞ 22 വർഷ
ത്തിനിടെ 0.09% മാത്രം വർധി
ക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ സൗ
കര്യപ്രദമായി പ�ോകാൻ സാധി
ക്കുന്ന ആശുപത്രികളിൽനിന്നും
സൗജന്യമായ�ോ, കുറഞ്ഞ ചെല
വില�ോ ആര�ോഗ്യപരിരക്ഷ ലഭ്യ
മാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്
ആഡംബരമാണ�ോ? വിദ്യാഭ്യാ
സച്ചെലവ് ജിഡിപിയുടെ വെറും
3% മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ 18 വർ
ഷത്തിനിടെ 0.07% മാത്രമാണ്
വർധിച്ചത്. ആര�ോഗ്യ സംരക്ഷ
ണംപ�ോലെതന്നെ, പ�ൊതു സർ
വ്വകലാശാലകളെയും സ്വകാര്യ
വൽക്കരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ
നിയന്ത്രണം ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.
സർവ്വകലാശാലകൾക്കുള്ള സർ

ക്കാർ ഫണ്ടുകൾ കുറഞ്ഞുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നു. സ്കൂൾ ക�ൊഴിഞ്ഞുപ�ോ
ക്ക് വർധിക്കുമ്പോൾ, പര്യാപ്തമ
ല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥി-അധ്യാപക
അനുപാതം വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാ
രം താഴ്ത്തുന്നു, ഗ്രാമങ്ങളിലെയും അർ
ദ്ധ നഗരങ്ങളിലെയും മിക്ക സ്കൂ

ളുകളും ശ�ോച്യാവസ്ഥയിൽ ആയി
രിക്കുന്നു. പല സ്കൂളുകളും തകർ
ന്നടിയുന്നു. അഭിലഷണീയമായ,
ശാസ്ത്രീയവും മതേതരവും ജനാധി
പത്യപരവുമായ ഉള്ളടക്കമില്ലാതെ
സിലബസ് രൂപപ്പെടുത്തി വിദ്യാ
ഭ്യാസത്തിന്റെ സത്ത ഇല്ലാതാക്കു
ന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ, എല്ലാ
വർക്കും ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിനുള്ള അവകാശം ആവശ്യ
പ്പെടുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ�ോ?
സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യ
ങ്ങൾ ഭയാനകമാം വിധം വർദ്ധി
ച്ചുവരികയാണ്. ബലാത്സംഗങ്ങൾ,
കൂട്ടബലാത്സംഗങ്ങൾ, ക�ൊലപാ
തകങ്ങൾ, പീഡനങ്ങൾ, ആസിഡ്
ആക്രമണങ്ങൾ, സ്ത്രീധന മരണ
ങ്ങൾ, ദുരഭിമാനക്കൊലകൾ, ഗാർ
ഹിക പീഡനങ്ങൾ, പെണ്ഭ്രൂണ
ഹത്യകൾ,ശിശുഹത്യകൾഎന്നിവ
ഭയാനകമായി വർധിച്ചുവരികയാ
ണ്. ഇത്തരമ�ൊരു സാഹചര്യ
ത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതി
ക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും
സുരക്ഷിതമായ ജീവിതമാർഗത്തി
നുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം സം

രക്ഷിക്കാനും ഉചിതമായ നടപ
ടികൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം
അപരിഷ്കൃതമാണ�ോ മിസ്റ്റർ പ്ര
ധാനമന്ത്രി? കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർ
ഷമായി ക�ൊവിഡ് മഹാമാരിയും
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും ത�ൊഴിലാളി
വർഗത്തിന്റെയും അനാഥരായ കു
ടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളികളുടെയും കർ
ഷകരുടെയും ജീവിതത്തെ എങ്ങ
നെ തകർത്തുവെന്ന് ല�ോകം മുഴു
വൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഈ ദുരി
തമനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദശലക്ഷക്ക
ണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഉചിതമായ
നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന
ആവശ്യം ഒരു വിശേഷാവകാശ
മാണ�ോ പ്രധാനമന്ത്രി സാർ?
മൂന്ന് കാര്ഷിക നിയമങ്ങളും
അത്യന്തം വിനാശകരമായ വൈ
ദ്യുതി(ഭേദഗതി) ബിൽ 2021 ഉം
പിൻവലിക്കണമെന്നും, താങ്ങു
വില നിയമവിധേയമാക്കണമെ
ന്നും കാർഷികമേഖലയുടെ ക�ോർ
പ്പറേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കൽ തടയണമുന്നു
മുള്ള ആവശ്യങ്ങളുമായി ലക്ഷക്ക
ണക്കിന് കർഷകരും, വൃദ്ധരും,
യുവാക്കളും, പുരുഷന്മാരും, സ്ത്രീക
ളും, എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും
ബലപ്രയ�ോഗത്തെയും അതിജീ
വിച്ച്, ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തി
കൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും,
700ലധികം ജീവൻ ബലിയർപ്പി
ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾപ്പോൾ, ആ
ജീവന്മരണ പ�ോരാട്ടത്തെ 'ഭീകര

വാദം', 'വിദേശ ശക്തികൾ സ്പോ
സർ ചെയ്ത അസ്വസ്ഥത', 'ദേശവി
രുദ്ധം', 'നീതിരഹിതം' എന്നിങ്ങ
നെയ�ൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാമ�ോ?
പ്രധാനമന്ത്രി സാർ, താങ്കളും,
താങ്കളുടെ പാർട്ടിയും വളരെ പവി
ത്രമെന്ന് കരുതുന്ന ഭരണഘടന,
ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, മത
വിശ്വാസത്തിനുള്ള അവകാശം,
ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണം എന്നിവ
വ്യക്തമായ നിബന്ധനകളിൽ വ്യ
വസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ
ചാർട്ടർ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ പറ
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെ നിങ്ങ
ളുടെ ഗവണ്മെന്റ് ശരിക്കും ഉയർ
ത്തിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിനുത്ത
രം ഇല്ല എന്നുതന്നെയാണ്. ന്യൂ
നപക്ഷങ്ങളെ ക�ൊല്ലാൻ പരസ്യ
മായി ആഹ്വാനം ചെയ്തും, മുസ്ലീ
ങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും
പിന്നാക്കക്കാരെയും ദളിതരെയും
തല്ലിക്കൊന്നും, അവരുടെ വീടുക
ളും സ്വത്തുക്കളും ആരാധനാലയ
ങ്ങളും നശിപ്പിച്ചും, വർഗീയഭ്രാന്ത്
വളർത്തിയും, വർഗീയ-വംശീയ
കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചും, സം
ഘപരിവാർ ആ ഭരണഘടനാ
വ്യവസ്ഥകൾ നഗ്നമായി ലംഘി
ക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ
വെറും കാഴ്ചക്കാരല്ല, മറിച്ച്, ന്യൂന
പക്ഷങ്ങള്ക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മു
സ്ലീങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും
(ശേഷം 12-ാം പേജില്)
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ആതുരസേവന രംഗത്തേയ്ക്ക്
പ്രവേശിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ബി
രുദധാരികൾ തങ്ങൾ വൈദ്യശാ
സ്ത്രത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളും നൈതിക
തയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുക�ൊണ്ട്
സമർപ്പിതമായിപ്രവർത്തിക്കുമെന്ന
പ്രഖ്യാപനമാണ് ഹിപ്പൊക്രറ്റിക്
പ്രതിജ്ഞയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്.
പ്രാചീന ഗ്രീസിലെ പ്രമുഖ ഭിഷ
ഗ്വരനായിരുന്ന ഹിപ്പോക്രറ്റസി
ന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടുന്ന ഈ
പ്രതിജ്ഞ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർ
വരമ്പുകളില്ലാതെ ല�ോകവ്യാപക
മായി മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ
രംഗത്ത് കലാകാലങ്ങളായി അനു
വര്ത്തിച്ച് പ�ോരുന്നതാണ്. ഹി
പ്പോക്രറ്റസിനെ ഗ്രീസ് എന്ന രാ
ജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായല്ല,
മറിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് അതു
ല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ
മഹാനായ ഭിഷഗ്വരനായാണ്
ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം കാണു
ന്നത്. ഹിപ്പൊക്രറ്റിക് പ്രതിജ്ഞ
യാകട്ടെ അതിന്റെ പ്രാചീന രൂ
പത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ നിലനിൽ
ക്കുന്നത്. ആധുനിക വൈദ്യശാ
സ്ത്രത്തിലെ വികാസത്തെ ഉൾക്കൊ
ണ്ടും സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ
വന്ന
മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും
വേള്ഡ് മെഡിക്കല് അസ�ോസി
യേഷന് 1948 മുതൽ ഏഴ് പ്രാവ

ശ്യം ഹിപ്പൊക്രറ്റിക് പ്രതിജ്ഞ
പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. ജനീവ പ്രഖ്യാ
പനങ്ങള് എന്ന പേരിൽ അറിയ
പ്പെടുന്ന ഈ പരിഷ്കരണങ്ങൾ
2017ൽ ആണ് അവസാനമായി
നടന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കു
ന്ന ഹിപ്പൊക്രറ്റിക് പ്രതിജ്ഞ
നവ�ോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊ
ള്ളുന്നതും മതേതരവും സാർവ്വലൗ
കിക കാഴ്ചപ്പാട് ഉയർത്തിപ്പിടി
ക്കുന്നതുമാണ്. ജാതി, മതം, ലിംഗം,
പ്രായം, വംശം, രാഷ്ട്രീയം, സമൂ
ഹത്തിലെ സ്ഥാനം എന്നിവയ്ക്കെ
ല്ലാം അതീതമായി, മനുഷ്യജീവ
ന് അങ്ങേയറ്റം വിലകൽപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ഏത�ൊരു ര�ോഗിക്കും
ചികിത്സ നൽകാൻ ഒരു ഡ�ോക്ടർ
തയ്യാറാകണമെന്നും അയാൾ
തന്റെ ജീവിതം മനുഷ്യരാശിയെ
സേവിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പി
ക്കണമെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നതാ
ണ് ആധുനിക കാലത്തെ ഹിപ്പൊ
ക്രറ്റിക് പ്രതിജ്ഞ.
എന്നാൽ ഈ ഹിപ്പൊക്രറ്റിക്
പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് പകരം പ്രാചീന ഭാ
രതത്തിലെ ഭിഷഗ്വരനായിരുന്ന
ചരക മഹർഷിയുടെ പേരിൽ അറി
യപ്പെടുന്ന ‘ചരക ശപഥം’ ക�ൊ
ണ്ടുവരാൻ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ
കമ്മീഷൻ (എന്എംസി) ഏകപ
ക്ഷീയമായ നീക്കം നടത്തുകയാ

ണ്. പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ വൈ
ദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത്, അന്ന് ല�ോക
ത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായി
രുന്ന ചികിത്സാരീതികളെ അപേ
ക്ഷിച്ച് വളരെ വലിയ മുന്നേറ്റം
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നത് തർക്കമറ്റ
സംഗതിയാണ്. എന്നാൽ അക്കാ
ലത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിജ്ഞാന
ത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ സാഹചര്യ
ങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ
രചിക്കപ്പെട്ട വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥ
മായ ‘ചരക സംഹിത’യുടെ ഭാഗ
മായ ‘ചരക ശപഥം’, ആധുനിക
കാലഘട്ടത്തിലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര
വിജ്ഞാനത്തെയും സംസ്കാരത്തെ
യും ആസ്പദമാക്കി പരിശ�ോധിക്കു
കയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം
പ്രതില�ോമ സ്വഭാവം ഉള്ളതാണെ
ന്ന് കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്
‘ചരക ശപഥ’ത്തിൽ, വൈദ്യന്മാർ
ഉന്നത ജാതിയിൽ പെടുന്നവര�ോ
ട് മാന്യമായി പെരുമാറണമെന്നും,
രാജാവിന്റെ വിദ്വേഷത്തിന് പാ
ത്രമായവരെ ചികിൽസിക്കരുതെ
ന്നും, ഭർത്താവ�ോ രക്ഷിതാവ�ോ
സമീപത്തില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ ചി
കിൽസിക്കരുതെന്നും നിഷ്കർഷി
ക്കുന്നു. അശാസ്ത്രീയവും തികച്ചും
പ്രതില�ോമകരവുമായ ഇത്തരം
ആശയങ്ങൾ ഉൾക�ൊള്ളുന്ന ‘ചരക
ശപഥം’ ഭാരതീയ വിജ്ഞാനത്തി

ന്പ്രാമുഖ്യംനൽകാനെന്നപേരിൽ
മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ
ഭാഗമാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കം
അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണ്.
ശാസ്ത്രവും വിജ്ഞാനവും ഏതെ
ങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെതാണ്
എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും തെ
റ്റായ വാദമാണ്. ഏത�ൊരു രാജ്യ
ത്തെയും ജനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
വിജ്ഞാനത്തെ സമാഹരിച്ചുക�ൊ
ണ്ടാണ് മനുഷ്യവിജ്ഞാനം വളർ
ന്നു വികസിക്കുന്നത്. പ്രാചീന വി
ജ്ഞാനം ആധുനിക വിജ്ഞാന
ത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം
പിന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ്. ആധു
നിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ
നത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഉയർന്ന വി
ജ്ഞാനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെ ടുന്നത്.
പൗരാണിക വിജ്ഞാനത്തെ മുറു
കെപ്പിടിച്ചുനിന്നുക�ൊണ്ട് ഒരു രാ
ജ്യത്തിനും മുന്നേറാൻ കഴിയില്ല.
വിവിധ ചികിത്സാ സമ്പ്രദാ
യങ്ങളെ അശാസ്ത്രീയമായി കൂട്ടി
ക്കലർത്തി ‘സങ്കരവൈദ്യം’ സൃ
ഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ചരക
ശപഥം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ
പിന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആയുർവേദം പ്രാ
ചീന കാലത്തെ മനുഷ്യന്റെ അറി
വിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചി
കിത്സാ രീതിയാണ്. ആധുനിക

വൈദ്യശാസ്ത്രമാകട്ടെ, ശാസ്ത്രത്തി
ന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സൃഷ്ടി
ക്കപ്പെട്ട ഉയർന്ന വിജ്ഞാനത്തി
ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തികച്ചും
ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനരീതി സ്വീ
കരിച്ച് വളർന്നുവികസിച്ചതാണ്.
ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള
നീക്കം അശാസ്ത്രീയവും ആധുനിക
വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്
തടസ്സം
സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ്.
ഇപ്പോൾ ആഗ�ോളതലത്തിൽത
ന്നെ വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ
യിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന്റ നിലവാരത്തകർച്ചയ്ക്കും ഇത്
കാരണമാവും.
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം
-2020ന്റെ ഭാഗമായി ഭാരതീയ
വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അ
ടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം
നൽകാനെന്നപേരിൽ നടപ്പാക്കു
ന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങളുടെ യഥാർ
ത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം ഭരണവർഗത്തിന്റ
സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷി
ക്കാൻ സങ്കുചിത ദേശീയ വാദം
വളർത്തുന്നതിന് അനുകൂലമായ
മന�ോഘടന വിദ്യാർഥികളിൽ സൃ
ഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്. ശാസ്ത്രത്തി
ന്റെ വികാസത്തിനും സാമൂഹ്യ പു
ര�ോഗതിക്കും വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കു
ന്ന ഇത്തരം നടപടികളെ ശക്ത
മായി ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
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മീഡിയ വൺ വാർത്താ ചാ

നലിന്റെ സംപ്രേഷണ ലൈസൻ
സ് റദ്ദാക്കിയ കേന്ദ്ര വാർത്താവി
നിമയ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തര
വ് കേരള ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ
ബഞ്ച് ശരിവച്ചിരിക്കുന്നു. 'ദേശ
സുരക്ഷ'യെ മുൻനിർത്തിയാണത്രെ
നടപടി. എന്നാൽ മീഡിയ വൺ
ചാനൽ ദേശസുരക്ഷക്ക് അപക
ടകരമാകുന്ന എന്ത് കുറ്റമാണ് ചെ
യ്തതെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാ
ക്കുന്നില്ല. ലൈസൻസ് പുതുക്കരു
തെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥതല സമിതി
യുടെ ശുപാർശ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാ
ലയം അംഗീകരിച്ചതായാണ് മന
സ്സിലാക്കുന്നതെന്നും അതുക�ൊണ്ട്
വിലക്ക് പിൻവലിക്കാനായി സമർ
പ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജ്ജികളിൽ ഇട
പെടാനാകില്ലെന്നും മറ്റുമുള്ള ഹൈ
ക്കോടതിയുടെ വിശദീകരണം
നിശ്ചയമായും ജനാധിപത്യ മനഃ
സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നു.
മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും
ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെയും ഗു
രുതരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ര
ശ്നത്തിൻമേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥതല
സമിതിയുടെ ശുപാർശയും ആഭ്യ
ന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി
യും മാത്രം കണക്കിലെടുത്താല്
മതിയ�ോ? നീതിയും ന്യായവും
അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കേണ്ട
ജുഡീഷ്യറി എക്സിക്യുട്ടീവിന്റെ
അപ്രമാദിത്വത്തിന് കീഴ്വഴങ്ങു
ന്നുവെന്നാണ�ോ ഇതിൽനിന്ന്
മനസിലാക്കേണ്ടത്? 2021 ജനു
വരി 31നാണ് മീഡിയാവൺ ചാ

നലിന്റെ സംപ്രേക്ഷണം തടയുന്ന
ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര വാർത്താ പ്രക്ഷേ
പണമന്ത്രാലയംപുറത്തിറക്കുന്നത്.
സാധാരണ പ�ോലെ, ലൈസൻ
സ് പുതുക്കുന്ന തിന് ചാനൽ നൽ
കിയ അപേക്ഷയിൻമേലാണ്
സംപ്രേഷണ വിലക്ക് തീരുമാനം
വരുന്നത് എന്നതും അസ്വാഭാവി
കമാണ്. ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ്, ആ
ചാനലിന് സംപ്രേഷണ അനുമ
തി നൽകിയതിനുശേഷം ഒരി
ക്കൽ പ�ോലും ദേശസുരക്ഷാ പ്ര
ശ്നങ്ങൾ ഉയർന്ന് വന്നിരുന്നില്ല.
ഇപ്പോഴുമതേ. ദേശ സുരക്ഷ കണ
ക്കിലെടുത്ത് ലൈസൻസ് റദ്ദാ
ക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ
ബ�ോധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെ
ട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ന�ോട്ടീസ് നൽ
കിയപ്പോൾ തങ്ങളെ കേൾക്കാ
തെ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പ�ോ
കരുതെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അഭ്യർ
ത്ഥിച്ചിരുന്നു. വ്യക്തമായ എന്തെ
ങ്കിലും ഒരു നിയമ ലംഘനം ചൂണ്ടി
കാണിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്
ഇതേവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
സംപ്രേഷണാനുമതി നിഷേ
ധിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പരസ്യ
മാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് കേ
ന്ദ്ര സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ
അസിസ്റ്റൻ്റ് സ�ോളിസിറ്റർ ജന
റലിന്റെ നിലപാട്. രഹസ്യാന്വേ
ഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ ചില ഫയ
ലുകൾ മുദ്രവച്ച കവറിൽ ക�ോടതി
ക്ക് നൽകിയത് ദുരൂഹത വർദ്ധി
പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദേശസുരക്ഷ
മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, വിവരങ്ങൾ

മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് നി
യമപരമായ അധികാരമില്ലെന്ന്
പെഗാസസ് കേസിൽ സുപ്രീം
ക�ോടതിതന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയി
ട്ടുള്ളതാണ്. പൗരാവകാശങ്ങളു
ടെയും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ
യും ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങളുടെ
യും കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
ദേശസുരക്ഷ എന്ന ഉമ്മാക്കി കാ
ട്ടിയാൽ ജുഡീഷ്യറിയെ നിര്വീ
ര്യമാക്കാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർ
ക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്.
2011ലെ വിധിയിലും(രാംജെ
ത് മലാനി vs യൂണിയൻ ഓഫ്
ഇന്ത്യ) സുപ്രീം ക�ോടതി ഓർമ്മി
പ്പിച്ചത് "പരാതിക്കാരിൽനിന്ന്
വിവരങ്ങൾ മറച്ച് വെക്കുന്നത�ോ
സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി വസ്തു
തകളും സംഭവങ്ങളും വ്യാഖ്യാനി
ക്കുന്നത�ോ ഭരണഘടനയുടെ മുപ്പ
ത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് ഉറപ്പുനൽകുന്ന
മൗലികാവകാശ സംരക്ഷണത്തി
ന് വിരുദ്ധമാണ്'' എന്നത്രെ.
അപ്പോൾ ഭരണഘടനയെയും നീ
തിന്യായ സംവിധാനങ്ങളെയും
ന�ോക്കുകുത്തിയാക്കി മാറ്റിക്കൊ
ണ്ട്, പാർലമെന്റിനെയും ജനാധി
പത്യ വ്യവസ്ഥയെയും അപ്രസ
ക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് മൗലികാവകാ
ശങ്ങൾ നഗ്നമായി തട്ടിത്തെറി
പ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ ഓര�ോന്നാ
യി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറു
ന്നുവെന്നാണിത് കാണിക്കുന്നത്.
കേവലം മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ നി
ഷേധമെന്നതിനപ്പുറം അനവധി
ഗുരുതരമായ മാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ

താണ് മീഡിയാവൺ സംപ്രേ
ഷണ വിലക്ക്. തങ്ങൾക്ക് ഹിത
കരമല്ലാത്ത വാർത്തകൾ നൽകു
ന്നഏത്മാധ്യമസ്ഥാപനത്തിന്റെയും
പ്രവര്ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാ
ന് കഴിയുംവിധമുള്ള ഒരു കീഴ്വഴ
ക്കം കൂടിയാണിതിലൂടെ സൃഷ്ട്ടി
ക്കപ്പെടുന്നത്.
ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്ന
ങ്ങളിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപ
ടികളെ വിമർശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ
വാർത്ത നൽകാൻ പ�ോലുമുള്ള
അവകാശം ഹനിക്കപ്പെടുന്നുവെ
ന്നതാണ് ഏറെ ഭയാനകമായ പ്ര
ത്യാഘാതം. രാജ്യത്തിന്റെ ജനാ
ധിപത്യപരമായ അവശേഷിപ്പു
കൾപ�ോലും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുന്ന
വിപൽക്കരമായ ഫാസിസ്റ്റ് കാൽ
വയ്പ്പാണിത്. രാജ്യസുരക്ഷയെ
ന്ന പേരിൽ, സ�ോഷ്യൽ മീഡിയ
ചാനലുകൾക്കും പ�ോർട്ടലുകൾക്കും
മേൽ ഇതിനകം വിലക്കുകൾ വീ
ണുകഴിഞ്ഞു. ദേശീയ തലത്തില്
ചില ചാനലുകളെ വിരട്ടി വരുതി
യിലാക്കിയതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങ
ളും നമ്മെ ഏറെ അസ്വസ്ഥമാക്കു
ന്നതാണ്. എതിർശബ്ദങ്ങളെയെ
ല്ലാം തടയുന്ന പ്രവണത നമ്മുടെ
രാജ്യത്തെ എവിടെ ക�ൊണ്ടെത്തി
ക്കുമെന്നത് ഗുരുതരമായ ആശങ്ക
തന്നെയാണ്.
ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണക്ലിക്ക് എ
ല്ലാ തലങ്ങളിലും പിടിമുറുക്കുകയും
ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും
നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെയും
അതിനു കീഴിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരി

കയും ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചയമായും
സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരുൾ
വീഴ്ത്തുന്നു. സ്വതന്ത്രമാധ്യമ പ്രവർ
ത്തനം ഗുരുതരമായ ഭീഷണി നേ
രിടുന്ന രാജ്യമായി ഇതിനകം ഇന്ത്യ
മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മീഡിയ വൺ
സംപ്രേഷണ വിലക്ക് വരാനിരി
ക്കുന്ന നാളുകളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്ത
മായ അപായസൂചനയാണ്. വില
ക്ക് പിൻവലിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യ
മായ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം
വളർന്ന് വരണം. ഇതര മാധ്യമ
സ്ഥാപനങ്ങളും പത്രപ്രവർത്തക
യൂണിയനുകളും പ്രതിപക്ഷ രാ
ഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമെല്ലാം ഒറ്റക്കെ
ട്ടായി ശബ്ദമുയർത്തണം. രാജ്യ
ത്തിന്റെ ജനാധിപത്യപരമായ
നിലനിൽപ്പ് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെ
ന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ജുഡീഷ്യ
റിക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട്. എന്നാൽ,
സമീപ കാലത്ത് നഗ്നമാംവിധം
അധികാരത്തിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ
ഇംഗിതമറിഞ്ഞ് പ്രവര്ത്തി ക്കു
ന്ന രീതിയാണ് പലകേസുകളിലും
ജുഡീഷ്യറി സ്വീകരിച്ചുകാണുന്ന
ത്. എക്സിക്യുട്ടീവിന്റെ ഉത്തരവുകൾ
ക്ക് തുല്യം ചാർത്തി ക�ൊടുക്കുന്ന
തല്ലജുഡീഷ്യറിയുടെചുമതലഎന്നു
കൂടി ബഹുമാന്യ ജഡ്ജിമാരെ വി
നയപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ.
മീഡിയാ വണ്ണിന്റെ സംപ്രേ
ക്ഷണവിലക്കിനെതിരായിഎല്ലാ
ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മു
ന്നോട്ടു വരണമെന്ന് എസ്യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാർട്ടി സം
സ്ഥാന കമ്മിറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ASn-b-´-cm-h-Ø-¡mes¯ P-\m-[n]-Xy [zw-k-\-§Ä
_n-sP-]n K-h¬-saâ v ho-tdm-sS ]n-´p-S-cp¶p
(11-ാം പേജില് നിന്ന്)

എതിരെ നടക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ ആക്ര
മണങ്ങളും, അധികാരവും സംഘ
പരിവാറിന്റെ പിൻബലവുമുള്ള
സവർണ്ണർ ദളിതരെ ക�ൊന്നൊടു
ക്കുന്നതും, മൗനാനുവാദം നല്കി
ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന്
ആർക്കാണ് അറിയാത്തത്? ഈ
ഭ്രാന്ത് ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്ക
ണമെന്നും, കുറ്റവാളികളെ കർശ
നമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്നും, നി
ങ്ങളുടെ ഗവണ്മെന്റിന്റെ പങ്കിനെ
അപലപിക്കുന്നതും, മതപരമ�ോ വം
ശീയമ�ോ ആയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ
സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവ
ശ്യപ്പെടുന്നതും ഒരു പരിഷ്കൃത
വ്യക്തിക്ക്ചേരാത്തതാണ�ോ? ഇത്
എങ്ങനെ അനാവശ്യമാകും ?
ഭരണഘടന മതേതരത്വത്തെ
ക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും, താങ്കളും,
താങ്കളുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ സഹ
പ്രവർത്തകരും, ഹൈന്ദവ മതപ
രമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാന
ങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠമായി ഉയർത്തിക്കാ
ട്ടുകയും ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളും, ഹൈ
ന്ദവ പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ
പ്രതിമകളും വീറ�ോടുകൂടി നിർമ്മി
ക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർ

ത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയരു
മ്പോൾ, അത് ഭരണഘടനാപര
മായ എന്തെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകളെ
ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രധാനമന്ത്രി
സർ, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ
ഇത് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ
ദുരുപയ�ോഗം ചെയ്യുന്നതിന് തു
ല്യമാണ�ോ? ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യ
ത്വവുമായി ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ അധി
കാരം പിടിച്ചുപറ്റിയ ഇന്ത്യൻ
ദേശീയ ബൂർഷ്വാസിയുടെ വിശ്വ
സ്ത സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ
ക�ോണ്ഗ്രസ് സർക്കാർ ഭരണഘ
ടന അനുശാസിക്കുന്ന ജനങ്ങളു
ടെ അവകാശങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാ
നും ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ
തടയാനും തുടക്കം മുതൽ നില
ക�ൊണ്ടു എന്ന് എല്ലാവർക്കും
അറിയാം. ജനങ്ങൾ തെറ്റായ
പക്ഷത്തായിരുന്നു എന്നും സർ
ക്കാർ ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങൾ
ആവേശത്തോടെ പിന്തുടരുകയാ
യിരുന്നു എന്നുമുള്ള വ്യാജേന ജന
ങ്ങളുടെ കടമകളെക്കുറിച്ച് ഊന്നി
പ്പറയാന് അവര് മറന്നില്ല. കാല
ക്രമേണ, സർക്കാരിന്റെ ജനാധി
പത്യവിരുദ്ധത മാത്രമല്ല, ഫാസി
സ്റ്റ് മുഖവും വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.
ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവണ്മെന്റ് ജന

ങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഫാ
സിസ്റ്റ് നടപടികൾ, ജനാധിപത്യ
ത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകളായ പ്രതി
ഷേധത്തിന്റെയും വിയ�ോജിപ്പി
ന്റെയും ശബ്ദംകെടുത്താനും ഭരണ
മുതലാളിവര്ഗ്ഗത്തിന്റെ മ�ൊത്ത
ത്തിലുള്ള താൽപ്പര്യത്തെ സേവി
ക്കാനും മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു. പ്ര
ധാനമന്ത്രി സർ, താങ്കളുടെ നേതൃ
ത്വത്തിലുള്ള നിലവിലെ ബിജെപി
സർക്കാർ മുൻ ക�ോണ്ഗ്രസ് സർ
ക്കാരിന്റെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുക
മാത്രമല്ല, ഫാസിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധി
പത്യത്തിന് വളരെ ശക്തമായ
അടിത്തറ പാകുകയും, അതുവഴി
അദാനി-അംബാനിമാരെപ്പോലെ
യുള്ള കുത്തക മുതലാളിമാരെ അർ
പ്പണബ�ോധത്തോടെ സേവിക്കാൻ
ഉതകുംവിധം വളരെയധികം മു
ന്നോട്ട് പ�ോകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
മരണാസന്ന മുതലാളിത്തത്തി
ന്റെ പ�ൊതുവായ സവിശേഷത
യാണ് ഫാസിസം. പക്ഷേ പ്രധാ
നമന്ത്രി സർ, ചരിത്രം എഴുതിയ
ത് ജനങ്ങളാണ്, അല്ലാതെ ഫാ
സിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപതികളല്ല. ല�ോ
കമെമ്പാടുമുള്ള ബുദ്ധിജീവികളും
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുംഫാസിസ
ത്തിന്റെ നിർണ്ണായകമായ പരാ

ജയവും, അന്ത്യവും ഹിറ്റ്ലറുടെയും
മുസ്സോളിനിയുടെയും മരണവും
ആഘ�ോഷിക്കുമ്പോൾ, ഫാസിസം,
ചില ഫാസിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ
മരണംക�ൊണ്ട് അവസാനിക്കി
ല്ലെന്ന് ല�ോകത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ്
നൽകിയത് സഖാവ് ശിബ്ദാസ്
ഘ�ോഷിന്റെ വേറിട്ട ശബ്ദമായി
രുന്നുവെന്ന് ഓർക്കുക.. ''ഒരു മുൻ
കൂർ നീക്കത്തിലൂടെ വിപ്ലവത്തെ
തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, ചരിത്രപര
മായി ഉയര്ന്നുവന്ന, മുതലാളിത്ത
ത്തിന്റെ പ്രതിവിപ്ലവ പദ്ധതിയാ
ണ് ഫാസിസം. നിലവിലുള്ള വ്യ
വസ്ഥിതിയ�ോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അതൃപ്തിയുടെ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രതിസന്ധി
യിലായ, അരാജകത്വസ്വഭാവമു
ള്ള മുതലാളിത്ത ക്രമത്തെ തകർ
ച്ചയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ്
ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കു
ന്നത്'' എന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷി
ച്ചു. (ക�ോൾ ഓഫ് ദ അവർ, തെ
രഞ്ഞെടുത്ത കൃതികള്, വാല്യം
2). എല്ലാ സാമ്രാജ്യത്വ-മുതലാളി
ത്ത രാജ്യങ്ങളിലും അവിടത്തെ
വികാസത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കണ
ക്കിലെടുക്കാതെ ഫാസിസം ഒരു
പ�ൊതു സവിശേഷതയായി പ്ര

ത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭി
പ്രായപ്പെട്ടു. ശരിയായ വിപ്ലവപാർ
ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുതലാളി
ത്തവിരുദ്ധ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ല
വത്തിലൂടെമുതലാളിത്തിന്അന്ത്യം
കുറിക്കുന്നതുവരെ, ഫാസിസത്തെ
ഈ മണ്ണിൽനിന്ന് പിഴുതെറിയാൻ
കഴിയില്ലെന്ന് മാർക്സിസം-ലെനി
നിസം-ശിബ്ദ ാസ് ഘ�ോഷ് ചി
ന്തയുടെ പാഠങ്ങളാൽ സായുധരായ
നമുക്കറിയാം.
ജനങ്ങളെ ഈ സത്യം ബ�ോ
ധ്യപ്പെടുത്താനും, വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാ
നത്തിന്റെ വികാസത്തിന് ഉതകു
ന്ന തരത്തിൽ വർഗ-ബഹുജന
സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും
ത�ൊഴിലാളിവർഗത്തിന്റെ മഹാ
നായ നേതാവ് സഖാവ് ശിബ്ദാ
സ് ഘ�ോഷ് സ്ഥാപിച്ച സ�ോഷ്യ
ലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ്
ഇന്ത്യ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പരമാവധി
പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമ
ന്ത്രി സർ, ജനങ്ങൾ കാര്യങ്ങള്
ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നവരാ
ണ്. 'അവകാശങ്ങളും കടമയും'
എന്നപേരില് നിങ്ങള് അവതരി
പ്പിക്കുന്ന ഈ വ്യാജമായ ദ്വന്ദ്വ
ത്തിൽ ഇനി അവര് വഞ്ചിതരാ
കില്ല.
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aqe-[-\-Xm-Â]-cy-¯n-\m-bn tIm-S-XnIÄ \o-Xnsb _-en-I-gn-¡p¶p
(1-ാം പേജില് നിന്ന്)

ച്ച ആശങ്കകൾ നിയമപരമായി
നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നാണ്.
ഇവിടെ നിയമവും ന്യായവും മു
ഖാമുഖം വരുന്നു.'നിയമം, നീതി
പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വാഹനമാണ്.
എന്നാൽപ�ോലും ദുരന്തപൂർണമായ
സത്യമെന്തെന്നാൽ പലപ്പോഴും
നിയമം നീതിയ�ോട് മുഖംതിരിച്ചു
നിൽക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ശത്രുതാ
പരമായും നിലക�ൊള്ളുന്നു' എന്ന്
ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ പറ
ഞ്ഞത് ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്.
കെറെയിൽപദ്ധതിയെകേരളം
എതിർക്കുന്നത്നിയമപുസ്തകങ്ങൾ
പരതി ന�ോക്കിയല്ല; സൂര്യസമാ
നം തെളിച്ചമാർന്ന ന്യായയുക്ത
തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
ധനാർത്തിയും സമ്പന്നവർഗ താൽ
പര്യങ്ങളും പാർട്ടിക്കൂറും ക�ൊണ്ട്
ആന്ധ്യം ബാധിക്കാത്തവർക്കൊ
ക്കെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തീ
വ്രബ�ോധ്യവുമുണ്ട്. പദ്ധതിക്കുവേ
ണ്ടി കുടിയിറക്കപ്പെടുന്നവരുടെ
ജീവിതനഷ്ടം പൂർണമായി പുനഃ
സ്ഥാപിക്കപ്പെടില്ലെന്ന്, ബഫർ
സ�ോണുകളിൽ പെട്ടു പ�ോകുന്ന
വരുടെ ജീവിതം എന്നന്നേക്കുമാ
യി വഴിമുട്ടുമെന്ന്, പരിസ്ഥിതി
നാശം കേരളത്തെ വാസയ�ോഗ്യ
മല്ലാതാക്കി മാറ്റുമെന്ന്, സംന്തുലിത
ഭൂപ്രകൃതിമാറിപ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്ക്
വഴിയ�ൊരുക്കുമെന്ന്, കടമെടുക്കു
ന്ന ഭീമമായ തുക ആർത്തിപെരു
ത്ത ചില മൂലധനശക്തികളുടെ
കരങ്ങളിലെത്തുമെന്ന്, കടഭാരം
ക�ൊണ്ട് ശമ്പളവും പെൻഷനും
ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലയ്ക്കു
മെന്ന്, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെ
ടുന്ന ഭാവി വികസന സാധ്യതക
ളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുമെന്ന്
ചിന്താശേഷിയുള്ളവർക്കെല്ലാം
പൂർണ ബ�ോധ്യമുണ്ട്. ഈ ദുരന്ത
സാധ്യതകൾ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ
വകുപ്പുകളിലും ഉപവകുപ്പുകളിലു
മ�ൊന്നും എഴുതിചേർത്തിട്ടുണ്ടാ
വില്ല. നിയമമുണ്ടാക്കുന്ന നിയമ
സഭയില�ൊ, നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാ
നിക്കുന്ന ക�ോടതി മുറികളില�ൊ
ഈ നഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ
ര�ോദനങ്ങൾ മുഴങ്ങാറില്ല.
സംസ്ഥാനസർക്കാരുംഇന്ത്യൻ
റെയിൽവേയും ചേർന്ന് രൂപീക
രിച്ചതെങ്കിലും തീർത്തും സ്വകാ
ര്യസ്വഭാവമുള്ള ഒരു കമ്പനിയാ
ണ് കെ റെയിൽ. അതിന് സർ
ക്കാരിന്റെ 'സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ്
വെഹിക്കിൾ' എന്ന പദവി നൽ
കുകയും ചെയ്തു. സർക്കാർ സംവി
ധാനങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും ബാധ്യ
തകളും പരിശ�ോധനകളും, നിയ
മനവ്യവസ്ഥകളും നിയന്ത്രണങ്ങ
ളും ബാധകമല്ലാത്ത; എന്നാൽ
സർക്കാരിന്റെ വകുപ്പുകളുമായി
ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട് സർക്കാരിന്റെ
തന്നെ അധികാരാനുകൂല്യങ്ങൾ
ലഭ്യമാകുന്ന സംവിധാനമാണി
ത്. പ�ൊതു ധനകാര്യ കമ്പോള
ത്തിൽനിന്ന് ധനസമാഹരണം
നടത്താനും സ്വകാര്യപങ്കാളിത്തം
നേടാനും അതിന് അവകാശമു

ണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സാ
മ്പത്തിക ബാധ്യത മുഴുവൻ, സർ
ക്കാരിന്റെ അതായത് ജനങ്ങളുടെ
ബാധ്യത ആയി മാറുകയും ചെയ്യും.
ഒടുവിൽ സർക്കാരിന്റെ കൈവശ
മുള്ള ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ച് സ്വ

യെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു
നിന്ന് നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച്
വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് എന്ന
ത് കാണാതെ പ�ോകുന്നില്ല. പക്ഷെ
ക�ോടതികൾ നിയമബദ്ധമാണ്.
അതാണതിന്റെ പരിധിയും പരി

രാട്ടം ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാ
ക്കാനുള്ള ഒരേയ�ൊരു മാർഗ്ഗമെന്ന
നിലയിൽ കാണുന്നതും അങ്ങി
നെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ആത്യ
ന്തികമായി ജനതാൽപ്പര്യം സം
രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കില്ല.

നിയമസംവിധാനം ആഗ�ോള
വൽക്കരണനയങ്ങളുടെ ഉറ
ച്ച സംരക്ഷകരായി മാറുന്നു

കാസര്കോട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാന സമര ജാഥ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.
സതീശന് ജാഥ ക്യാപ്റ്റന് കെ റെയില് സില്വര്ലൈന് വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി
സംസ്ഥാന ചെയര്മാന് എം.പി.ബാബുരാജിനും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ ജനറല്
കണ്വീനര് എസ്.രാജീവനും പതാക കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കാര്യമുതലാളിമാർക്ക് കൈമാറാ
നും നിയമ തടസ്സമ�ൊന്നുമില്ല.
ആഗ�ോളവൽക്കരണ കാലത്ത്
മൂലധന താല്പര്യങ്ങൾക്ക് സഹാ
യിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നി
കുതിപ്പണംക�ൊണ്ട് പടുത്തുയർ
ത്തിയ ജനങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ
അവർക്ക് തീറെഴുതിനൽകുകയും
അവർക്ക് ആവശ്യമായ സംരക്ഷ
ണകവചമ�ൊരുക്കുകയും, പക്ഷേ
സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ക്കും മേൽന�ോട്ടത്തിനും പുറത്തു
നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനാ
ത്മകമായ സംവിധാനത്തിന്റെ
പേരാണ് 'സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ്
വെഹിക്കിൾ'. അത്തരമ�ൊന്നാണ്
കേരളാ റെയിൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ്
ക�ോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ
കെ റെയിൽ.
ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ
പർപ്പസ് വെഹിക്കിളുകൾ, മിഷ
നുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ന് സർക്കാ
രിന്റെ ഏതാണ്ടെല്ലാ വകുപ്പുകളി
ലും ആവിർഭവിക്കുകയും ക്രമേണ
നിലവിലുള്ള സർക്കാർ സംവിധാ
നങ്ങളെ വിഴുങ്ങുകയ�ോ നിയന്ത്രി
ക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്നു. കിഫ്ബി,
എൻആർഎച്ച്എം,എസ്.എസ്.എ,
നവകേരളമിഷൻ തുടങ്ങിയവ
ഇത്തരത്തിൽ ആഗ�ോളവൽക്ക
രണ തത്ത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രൂ
പീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംവിധാന
ങ്ങളാണ്. ഈ സത്വങ്ങള�ൊക്കെ
ഇങ്ങനെപ്രവർത്തിക്കുന്നത്ഏതെ
ങ്കിലുമ�ൊക്കെ നിയമങ്ങളുടെ പിൻ
ബലത്തിലാണ്. അത�ൊക്കെ പാ
സാക്കുന്നതാകട്ടെ ജനങ്ങൾ തെ
രഞ്ഞെടുത്ത് അയയ്ക്കുന്ന പ്രതിനി
ധികളും. ഈ നിയമങ്ങൾ യഥാർ
ത്ഥജനേശ്ചയെപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു
ണ്ടോ എന്ന് എവിടെ പരിശ�ോ
ധിക്കപ്പെടുന്നു? ചർച്ച പ�ോലുമി
ല്ലാതെ അപ്പം ചുടുന്നതുപ�ോലെ
പാസായി പ�ോകുന്നവയാണ് പല
നിയമങ്ങളുമെന്ന് നമ്മൾ പതിവാ
യി കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ ആവിർ
ഭവിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാ
നിക്കുക മാത്രമാണ് ക�ോടതിക
ളുടെ ചുമതല. ജനാനുകൂല നീതി
ബ�ോധമുള്ള ക�ോടതി അപൂർവ്വമാ

മിതിയും.

നീതിയെ പ്രതിനിധാനം ചെ
യ്യുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റു
കളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ
ക�ോടതികൾക്കാവില്ല
വൻകിട ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്കു
വേണ്ടി മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യ
ങ്ങൾ നിറവേറ്റാനിടയാക്കുംവിധം
ആഗ�ോളവൽക്കരണത്തിന്റെ
പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കു
ന്നതിന് ഭരണം കൈയ്യാളിയിട്ടു
ള്ള എല്ലാ കക്ഷികളും ഒരേ മന
സ്സോടെ നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ക�ോടതി
കൾ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത് ഈ
നിയമങ്ങളാണെന്നിരിക്കെ നീതി
എങ്ങിനെ പുലരും? അതിനാൽ
ജനകീയസമരങ്ങൾമുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന
ഡിമാന്റുകളിൽ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാ
നായി ക�ോടതികളിൽ യുദ്ധം ചെ
യ്യുന്നത് വ്യർത്ഥമായ പ്രവൃത്തിയാ
ണ്. പ്രതികൂലമായ വിധികൾ വരു
ന്നത�ോടെ നിയമപരമായ നില

ക�ോടതിവിധികളിലൂടെ ഇൻ
ഡ്യയിൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന നീതി
എത്രത്തോളമാണ്? പ്രത്യേകിച്ചും
ആഗ�ോളവൽക്കരണത്തിന്റെയും
നവലിബറൽ നയങ്ങളുടെയും കാ
ലത്ത്. നീതിയുടെ പക്ഷത്തുനി
ന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏവരെയും ഞെ
ട്ടിപ്പിക്കുന്നവിധം നിയമങ്ങളെ
മൂലധന താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃത
മായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു ക�ൊണ്ടുള്ള
വിധികൾ സമീപകാലത്തായി
നമ്മുടെ ക�ോടതി സൗധങ്ങളിൽ
നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത് നാം കാ
ണുന്നു. യാത�ൊരു തയ്യാറെടുപ്പി
നും ഇടക�ൊടുക്കാതെ നരേ
ന്ദ്രമ�ോദി പ്രഖ്യാപിച്ച
ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും
നിഷ്ഠുരമായ ല�ോക്ക്
ഡൗണിനെത്തുടർന്ന്
വരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട
ത�ൊഴിലാളികൾ പട്ടി
ണിയെ നേരിട്ടപ്പോൾ
അവരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്ക
രുതെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉത്ത
രവിട്ടു. ആത്മാർത്ഥത തീരെയി
ല്ലാത്തതിനാൽ സ്വന്തം ഉത്തരവ്
നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ യാത�ൊരു
നടപടിയുമെടുത്തില്ല. ഉത്തരവ്
മരവിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു
ക�ൊണ്ട് മുതലാളിമാർ ഫയൽചെ
യ്ത കേസിൽ അവർക്ക് അനുകൂല
മായി സുപ്രീംക�ോടതി വിധി പു
റപ്പെടുവിച്ചു. പണി ചെയ്യുന്ന ത�ൊ
ഴിലാളിക്ക് ശമ്പളം നൽകണമെ
ന്ന നിയമം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു

കെ റയിൽ വിരുദ്ധ സമര ജാഥയ�ോട�ൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗായകസം
ഘം തെരുവില് ഗാനങ്ങളവതരിപ്പിക്കുന്നു.

നിൽപ്പില്ലാത്ത ഒന്നായി സമരം
മാറുകയും ഭരണകൂട ശക്തികൾക്ക്
സമരത്തെ കൂടതൽ ശക്തമായി
അടിച്ചമർത്താൻ വഴിതെളിയുക
യും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കെ റെയിൽ
കല്ലിടലിൽ നാം കാണുന്നത് ഈ
സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. അവിടം
ക�ൊണ്ടും അത് അവസാനിക്കില്ല.
പ്രതികൂലവിധികൾ, വേണ്ടത്ര രാ
ഷ്ട്രീയധാരണ ഇല്ലാത്ത സാധാര
ണമനുഷ്യരിൽ നിരാശ പടർത്താ
നും അതു സമരത്തിന്റെ വീറി
നെയും ഉശിരിനെയും കെടുത്തി
ക്കളയാനും ഇടയാക്കും. ചുരുക്ക
ത്തിൽ ക�ോടതി മുറികളിലെ പ�ോ

രാജ്യത്ത്, പ്രസ്തുത നിയമം നട
പ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടാകരു
തെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ച ഉത്തരവ്
മരവിപ്പിച്ചു! അതും രാജ്യത്തിന്റെ
പരമ�ോന്നത ക�ോടതി! ല�ോ
ക്ക്ഡൗൺ വേളയിൽ നിസ്സഹാ
യരും പരിഭ്രാന്തരുമായ ത�ൊഴി
ലാളികളും കുടുംബങ്ങളും ജീവനും
ജീവിതവും നിലനിർത്താനായി
നൂറുകണക്കിന് കില�ോമീറ്ററുകൾ
അകലെയുള്ള സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങ
ളിലേക്ക് കാൽനടയായി സഞ്ച
രിച്ചു. വഴിയിൽ നിരവധി ത�ൊഴി
ലാളികൾ പിടഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു.
അത�ൊന്നും ക�ോടതിയുടെ മനസ്സ്

അലിയിച്ചില്ല. മറിച്ച് അവർ മുത
ലാളിയുടെ വരുമാന നഷ്ടത്തെപ്പ
റ്റി കദനപ്പെടുകയായിരുന്നു.
മനുഷ്യത്വരഹിതമായത�ൊഴിൽ
സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഹരി
യാനയിലെ മാരുതി മാനേജ്മെ
ന്റിനെതിരായ ത�ൊഴിലാളികളുടെ
സമരത്തിനിടയിലെ തീപിടുത്ത
ത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ
കുറ്റം ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് മേൽ
ചാർത്തി 148 ത�ൊഴിലാളികളെ
ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് മൂന്നരവർഷ
ത്തോളം ജയിലിലടയ്ക്കുകയും 18
ത�ൊഴിലാളി നേതാക്കളെ ജീവ
പര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധി
ക്കുകയുമുണ്ടായി. ജാമ്യം നിഷേ
ധിച്ചു ക�ൊണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച വി
ധിയിൽ പറഞ്ഞത്, ജാമ്യം നൽ
കിയാൽ ത�ൊഴിൽ സമരങ്ങൾ
കാരണം വിദേശ നിക്ഷേപകർ
ഇന്ത്യയിൽ പണം മുടക്കാൻ തയ്യാ
റാവില്ല എന്നാണ്.
ജീർണിച്ച ഈ വ്യവസ്ഥിതി
യുടെ എല്ലാ എടുപ്പുകളും മലി
നമാകുന്നത് പ�ോലെ ജു
ഡീഷ്യറിയും അപചയ
ത്തെ നേരിടുന്നതാണ്
നാം കാണുന്നത്.അതി
ന്റെ പുഴുക്കുത്തുകൾ പു
റത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്ന
ത് ന്യായാധിപസഭകളി
ലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖർ തന്നെ
യാണ്. അധികാര വർഗ്ഗത്തിന്
വേണ്ടി വിധി പറയുന്നതിന് പ്ര
തിഫലമായി പദവികൾ ഏറ്റുവാ
ങ്ങുന്നതിൽ യാത�ൊരു ജാള്യത
യും ഇന്നു കാണുന്നില്ല. ഭരണവർ
ഗ്ഗത്തിന്റെ, മൂലധനശക്തികളുടെ
താൽപര്യാർത്ഥം വരുന്ന നിയ
മങ്ങൾ മുകളിൽനിന്ന് കെട്ടിയി
റക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. ദേശീയ
വിദേശീയ ക�ോർപ്പറേറ്റ് ഉപശാ
ലകളിൽ നിന്നും അവർക്കുവേണ്ടി
ചിന്തിക്കുന്ന വരേണ്യ പണ്ഡിത
ന്മാരിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തു സർ
ക്കാർ ഭരണയന്ത്രത്തിലൂടെ, 'നി
യമനിർമ്മാണസഭ'കളിലൂടെ നാ
ടിന്റെ നിയമ സഞ്ചയത്തിൽ ചേർ
ക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങളെ
ല്ലാം അതിധനികർക്കുവേണ്ടി
മാത്രമുള്ളവയാണ്. കാർഷിക
നിയമങ്ങളും ത�ൊഴിൽ ക�ോഡുക
ളുമ�ൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നതാണ്.
നിയമങ്ങളുടെ വർഗപരമായ
ഉള്ളടക്കം തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ട്
ഈ യുഗത്തിലെ സമുന്നതനായ
മാർക്സ
 ിസ്റ്റ്ദാർശനികൻസഖാവ്
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് പറഞ്ഞു, 'ഒരു
വർഗ്ഗവിഭജിത സമൂഹത്തിൽ
നിയമം ഭരണവർഗ താല്പര്യങ്ങ
ളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യ
തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ
നിയമം എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ്
എന്ന അവകാശവാദം യഥാർഥ
ത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നി
യമങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ മറച്ചുവ
യ്ക്കാനുള്ള തട്ടിപ്പ്തന്ത്രം മാത്രമാ
ണ്. ദുർബലർക്കും ആലംബഹീ
നർക്കുംഅടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവർ
ക്കും അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും അനു
(ശേഷം 14-ാം പേജില്)
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കൂലമായി നിയമം ചമക്കപ്പെടു
മ്പോൾ മാത്രമേ തുല്യനീതി പുലരൂ.
വിഖ്യാതനായ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യ
കാരൻ അനറ്റോൾ ഫ്രാൻസ് പരി
ഹാസത്തിൽ മുക്കി പറഞ്ഞു,
'നിയമം അതിന്റെ പ്രൗഢമായ
തുല്യനീതിയാൽ, ധനികനെയും
ദരിദ്രനെയും പാലത്തിനടിയിൽ
കിടന്നുറങ്ങുന്നതിലും തെരുവിൽ
യാചിക്കുന്നതിലും ഭക്ഷണം മ�ോ
ഷ്ടിക്കുന്നതിലും നിന്നു ഒരേപ�ോ
ലെ വിലക്കുന്നു'.
പ�ോലീസ് സംവിധാനവും
ക�ോടതി വ്യവസ്ഥയും ദരിദ്രനും
ധനികനും വച്ചു നീട്ടുന്ന ഇരട്ട നീ
തിയുടെ വേർതിരിവും നമ്മൾ കാ
ണുന്നുണ്ട്. നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ
അധ്വാനിക്കുന്ന ദുർബലന് അനു
കൂലമായി നിലവിലുള്ള നിയമ
ങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാ
റില്ല. ത�ൊഴിൽ നിയമങ്ങളുടെ
കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഈയ�ൊരു
പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലാണ് സഖാവ്
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റെ പ്രസിദ്ധ
മായ പാഠം പ്രസക്തമാകുന്നത്.
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 'ചൂഷണാധി

ഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹിക വ്യവ
സ്ഥയിൽ നിയമപരമായതെല്ലാം
എല്ലായ്പ്പോഴും നീതിപരമ�ോ ധാർ
മ്മികമ�ോ മാനുഷികമ�ോ ആവണ
മെന്നില്ല. അതുപ�ോലെ നിയമത്തി
ന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിയമവിരുദ്ധമാ
യതെല്ലാം അനീതിപരമ�ോ അധാർ
മികമ�ോ മനുഷ്യത്വരഹിതമ�ോ
ആവണമെന്നില്ല'.

മർദ്ദകഭരണകൂടങ്ങൾ നിർ
മ്മിച്ച നിയമങ്ങളെ അവർത
ന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് മർദ്ദിതരെ
അടിച്ചമർത്തുകയാണ്
എല്ലാക്കാലത്തെയും 'നീതി'
കാലം മുന്നേറുമ്പോൾ ഒരുകാ
ലത്ത് പുര�ോഗമനപരമായിരുന്ന
നിയമങ്ങൾ തന്നെ പിന്തിരിപ്പ
നായി മാറാം. ചരിത്രത്തിൽ അട
യാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട എത്രയ�ോ നി
യമങ്ങൾ പിന്നീട�ൊരു കാലത്ത്
ജുഗുപ്സാവഹമായി വീക്ഷിക്ക
പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യനെ അടിമയാ
ക്കി വച്ചതും, അവനെ യഥേഷ്ടം
ക�ൊന്നതും, ഒരു വിഭാഗത്തിന്
മാറുമറയ്ക്കാൻ അനുവാദമില്ലാതിരു
ന്നതും, വഴിനടക്കാൻ അനുവദി

ക്കാതിരുന്നതും വിദ്യ നിഷേധി
ച്ചതുമെല്ലാം അതത് കാലത്തു നി
ലവിലിരുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃത
മായിരുന്നു. ഭൂമിയെല്ലാം രാജാവി
ന്റെയും ജന്മിയുടെയും കൈവശ
മിരുന്നത് നിയമപരമായിരുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ അടക്കിഭരി
ച്ചതും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ക�ൊള്ള
യടിച്ചതും കർക്കശമായ വാക്കുക
ളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഏതെങ്കി
ലുമ�ൊക്കെ നിയമത്തിന്റെ
പിൻബലത്തിലായിരു
ന്നു. അവയെയ�ൊക്കെ
ച�ോദ്യം ചെയ്തവരെ
ശിക്ഷിച്ചു ക�ൊന്നതും
തടങ്കലിൽ ഇട്ടതും നി
യമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ
പ്രകാരമായിരുന്നു. ന്യൂറം
ബർഗ് വിചാരണയിൽ നാസി
കളുടെ ക�ൊടുംപാതകങ്ങൾക്ക്
നേതൃത്വം ക�ൊടുത്തവർ വാദിച്ച
ത്, ജർമനിയിൽ അന്ന് നിലവി
ലുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങൾ അനു
സരിക്കുക മാത്രമേ അവർ ചെ
യ്തുള്ളൂ എന്നാണ്. ഭരണവർഗ്ഗത്തി
ന്റെ മർദ്ദനമുറകളുടെ പ്രതീകങ്ങ
ളായിരുന്ന നിയമങ്ങളെയെല്ലാം

പിഴുതെറിഞ്ഞതും സംഘടിതമായ
ജനമുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ്. പഴയ
നിയമങ്ങൾ ജനവിരുദ്ധവും അധാർ
മികവും അന്യായവുമായി മാറു
മ്പോഴാണ് പുതിയ നീതിസാര
ങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ
നിയമങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത്. ജന
ങ്ങൾക്കാണ് പഴയനിയമങ്ങൾ
റദ്ദ് ചെയ്യാനും പുതിയവ സൃഷ്ടി
ക്കാനുമുള്ള അവകാശം. ജന താ
ല്പര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന നി
യമങ്ങൾ വിചാരണ
ചെ യ്യ പ് പെ ടു ന്ന തും
പുതിയ നിയമങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള മുറ
വിളി ഉയരുന്നതും
ക�ോടതി മുറികളിലല്ല,
തെരുവുകളിലാണ്.
ഈയവസരത്തിൽ
സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റെ
പാഠങ്ങൾ ഓർക്കാം. അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞു, ' നിയമം അധ്വാനിക്കു
ന്നവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതി
ബന്ധമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ
അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന്
പകരം നിയമത്തിനെതിരെ നി
ലക�ൊണ്ടുപ�ോലും അവർ മാനുഷി

കനീതി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം.
ആവശ്യമെങ്കിൽ നിയമത്തെ തി
രുത്തുവാൻ സർക്കാരിനെ നിർ
ബന്ധിതമാക്കണം.'

വിജയം വരിച്ച ജനകീയമു
ന്നേറ്റങ്ങളെല്ലാം ക�ോടതിയു
ടെ തിട്ടൂരങ്ങളെ തള്ളിക്ക
ളഞ്ഞു
കർഷകമാരണ നിയമങ്ങളെ
പിൻവലിക്കാനായി രാജ്യത്തെ
കർഷകർ പ�ൊരുതിയത് നിരവ
ധി നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചുക�ൊ
ണ്ടായിരുന്നു. നിയമപരമായ നി
ര�ോധനാജ്ഞകളെയും രാജ്യദ്രേ
ാഹകുറ്റം ആര�ോപിക്കപ്പെട്ടതിനെ
യുമെല്ലാം നേരിട്ടായിരുന്നു കർഷ
കസമരം മുന്നേറിയത്. ഭരണമുത
ലാളി വർഗത്തിന്റെ കടുത്ത താൽ
പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയ
മങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവ
ശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ നൂറുകണക്കിന്
ജീവൻ സമരവേദിയിൽ ബലി
നൽകേണ്ടിവന്നു. ക�ോടതിയുടെ
എത്രയ�ോ വിധികൾ സമരത്തി
നെതിരെ വന്നു. 'ഞങ്ങൾ ക�ോട
(ശേഷം 15-ാം പേജില്)

sI sdbnÂ \ap¡v th@; kmwkv-ImcnI almkwKaw hnPbn¸n¡pI
കേരള സംസ്ഥാന ജനകീയ പ്രതിര�ോധ സമിതിയുടെ അഭ്യർത്ഥന
സുഹൃത്തേ,
തണ്ണീർത്തടങ്ങളും നെൽപ്പാടങ്ങളും
പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളും നദികളും കടൽ
ത്തീരങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു വരമ്പു
പ�ോലെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന കേരളമെന്ന
അതിമന�ോഹരമായ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
ഭാവി നിലനിൽപ്പുതന്നെ അപകടത്തി
ലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ
ജനങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന അസാധാരണ നാ
ളുകളാണിത്. കെ റെയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന
സിൽവർലൈൻ എന്ന അർദ്ധ-അതിവേഗ
തീവണ്ടിപ്പാതയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട
പദ്ധതി, പാരിസ്ഥിതികമായി അതീവ
ല�ോലമായ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നട
പ്പാക്കരുതെന്ന് ശാസ്ത്രല�ോകവും സാങ്കേ
തികവിദഗ്ദ്ധരും എത്രയ�ോവട്ടം മുന്നറിയി
പ്പ് നൽകിയിട്ടും അവയെ തെല്ലും പരിഗ
ണിക്കാതെ കണ്ണുംപൂട്ടി മുന്നോട്ടുകുതിക്കുന്ന
അധികാരികളുടെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ
ചെറുത്തുനിൽപ്പ് സമരം പടരുകയാണ്.
സാഹിത്യ-സാമൂഹിക-സാംസ്ക ാ
രിക മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉന്നത വ്യക്തിത്വ
ങ്ങൾ കെ റെയിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്ക
ണമെന്ന് പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴി
ഞ്ഞു. അതിനായി കാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്ന
കവികൾ, പ്രതിഷേധ ചിത്രങ്ങൾ വരക്കു
ന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, പ്രതിഷേധശബ്ദം പ്ര
തിഫലിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ, ഏവരും
ഏകസ്വരത്തിൽ എതിർപ്പുകൾ ഉയർത്തു
മ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തിന്റ ഭരണസാരഥ്യം
വഹിക്കുന്നവർ കെ റെയിലിനെ ഭാവി വി
കസനത്തിന്റെ സ്വപ്നപദ്ധതിയായി ക�ൊ
ണ്ടാടുന്നുവെന്നതാണ് വിര�ോധാഭാസം.
വല്ലാർപാടം, വിഴിഞ്ഞം, സ്മാർട്ട്സിറ്റി,
ക�ൊച്ചിമെട്രോ തുടങ്ങിയ മുൻകാല സ്വ
പ്നപദ്ധതികളുടെ ശവപ്പറമ്പാണ് കേരളം.
വൻകിട നിക്ഷേപകരുടെ വികസന വി
ഭ്രാന്തികളുടെ ഇരകളാണ് മൂലമ്പിള്ളിയി
ലെയുംചെല്ലാനത്തെയുംപൂന്തുറയിലെയുംമറ്റും

കുടിയിറക്കപ്പെട്ട,
പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക്
ശേഷവും പുനഃരധിവസി പ്പിക്കപ്പെടാത്ത,
സർവ്വസ്വവും നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യർ. എന്നാൽ,
കേരളം ഇന്നേവരെ കണ്ടതിൽവെച്ച് എറ്റ
വും ഭയാനകമായ കുടിയിറക്കലിന് കെ
റെയിൽ വഴിതുറക്കാൻ പ�ോകുന്നു. പതി
നായിരങ്ങൾ സ്വഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ട് വഴി
യാധാരമാകും. ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ
ക്കാണ് അതിവേഗ പാതയിലൂടെ ഉപജീ
വനമാർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെടാൻ പ�ോകുന്നത്.
530 കില�ോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ നിർമ്മി
ക്കപ്പെടുന്ന സിൽവർ ലൈൻ പാതയുടെ
ഇരു വശങ്ങളിലുമായി എല്ലായിടത്തും 30
മീറ്റർ വീതം സ്ഥലം ബഫർ സ�ോണായി
മരവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ കുടിയിറക്ക
പ്പെടുന്നവരെക്കാൾ, ത�ൊട്ടുപിന്നിൽ ഭൂമി
യുള്ള പതിന്മടങ്ങ് ജനങ്ങൾക്കാണ് അവ
രുടെ ഭൂമിയിലെ സർവ്വ വ്യവഹാരങ്ങളും
തടയപ്പെടാൻപ�ോകുന്നത്.
പാത നിർമ്മിക്കുവാൻ ഇനിയും വലിയ
വില നാം നൽകണം.അതില�ൊന്ന് കേ
രളത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മല
നിരകളെ ബലി നൽകണമെന്നതാണ്.
ഉഗ്രസ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ മു
ഴുവൻ മലനിരകളും തകർത്താലും കെ
റെയിൽ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ
ത�ോതിൽ പാറകൾ കണ്ടെത്താനാവില്ല
യെന്നതും അധികാരികളുടെ കണ്ണ് തുറ
പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പശ്ചിമഘട്ടം തകർ
ന്നാൽ തിരിച്ചു വരാനാവാത്ത വിധം കേരളം
പരിപൂർണ്ണമായി തകർന്നുപ�ോകുമെന്ന്
മഹാപ്രളയങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി മാധവ്
ഗാഡ്ഗിൽ ഉൾപ്പടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി
ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ്
നൽകുന്നു.
സിൽവർലൈൻ പ്രധാനമായും ഒരു
എംബാങ്ക്മെന്റ് പാതയാണ്. 293 കില�ോ
മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പാതയ്ക്കിരുവശവും നിർ
മ്മിക്കുന്ന മണൽ ഭിത്തികൾ 8 മീറ്റർ മുതൽ

18 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ ആയിരിക്കു
മെന്ന് പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആർ വ്യക്ത
മാക്കുന്നു. കൂടാതെ, 500 മീറ്റർ ഇടവിട്ട്
സർവീസ് റ�ോഡുകൾക്കായി അടിപ്പാത
കളും നിർമ്മിക്കേണ്ടിവരും. അതിനെല്ലാ
മായി, കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയഭൂമിയെ എത്ര
വട്ടം കീറിമുറിക്കേണ്ടി വരും?
ഇതിനകം ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട
പ്രകാരം കെ റെയിൽ കടന്നുപ�ോകുന്ന
93% സ്ഥലവും അതീവ പരിസ്ഥിതില�ോ
ലമാണെന്ന് ഡിപിആർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അതേസമയം, പദ്ധതിച്ചിലവിന്റെ എസ്റ്റി
മേറ്റിൽ പരിസ്ഥിതി ദുർബ്ബല പ്രദേശങ്ങൾ
ആകെ ഒരുശതമാനം മാത്രമേയുള്ളൂവത്രെ.
അപ്പോൾ, വസ്തുതകൾ മറച്ചുവെക്കുകയ�ോ
വളച്ചൊടിക്കുകയ�ോയാണ് നടത്തിപ്പുകാ
രായ കെആർഡിസിഎൽ കമ്പനി.
കേരളപ്പിറവിക്കുശേഷം സംസ്ഥാനം
ദർശിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭീമമായ ആഗ�ോള
നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് കെ റെയിൽ.
63,940.67 ക�ോടി രൂപയാണ് പ്രാഥമിക
പദ്ധതി രൂപരേഖയിൽ ആദ്യം കാണിച്ച
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. എന്നാൽ, 1.33ലക്ഷം
ക�ോടി രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്ന
കേന്ദ്ര നീതി ആയ�ോഗിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൂ
ടി പരിഗണിച്ച് യഥാർത്ഥ ചെലവ് രണ്ട്
ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടിവ
രുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുന്നു. ജപ്പാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കും
ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ബാങ്കും, കരി
മ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ
സിസ്ട്രയും മേൽ സംരംഭത്തിൽ വൻകിട
ധനകാര്യ സഹായത്തിനും സാങ്കേതിക
വിദ്യ കൈമാറ്റത്തിനുമായി പിന്നിലുണ്ട്.
കെ റെയിൽ പദ്ധതി വൻത�ോതിൽ വി
ദേശവായ്പയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാ
ണ്. പലിശയടക്കം പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി
വരുന്ന ഭീമമായ തുകയുടെ തിരിച്ചടവ്
കേരളമെന്ന ക�ൊച്ചുസംസ്ഥാനത്തെ പണ

യപ്പെടുത്തിയാൽ പ്പോലും നിർവഹിക്കാ
നാകുമ�ോ?
ജപ്പാൻ ഉപേക്ഷിച്ച പഴയ സ്റ്റാൻഡേർ
ഡ് ഗേജ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂന്നിയ,
വിദേശ ബാങ്കുകൾക്ക് കേരള ജനതയെ
കടപ്പെടുത്തുന്ന, വേറിട്ട സിൽവർലൈൻ
പാതയിൽ പക്ഷേ, മഹാഭൂരിപക്ഷംവരു
ന്ന സംസ്ഥാനത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക്
സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന യാത്രാനിരക്ക
ല്ല ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽ
വേയിൽ നിലവിലുള്ള യാത്രാനിരക്കിനെ
ക്കാൾ പലമടങ്ങ് ഉയർന്നതാണ് കെ
റെയിൽ നിരക്ക്. 1457രൂപയാണ് കാസർ
ക�ോഡുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്ക് യാത്ര
ചെയ്യാൻ നൽകേണ്ട മിനിമം ചാർജ്.
2030ൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ യാ
ത്രാനിരക്ക് ഇരട്ടിയെങ്കിലും ആകും.
ചുരുക്കത്തിൽ, കേരളത്തിന്താങ്ങാ
നാവാത്തപ്രത്യാഘാതങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുന്നതും
നിതാന്ത പ്രളയദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നാടിനെ
നയിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതുമായ
കെ റെയിൽ എന്ന വിനാശ പദ്ധതി നട
പ്പാക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കു
ന്നു. നിലവിലുള്ള റയിൽവേ യാത്രാ പാ
തയിൽനിന്നും വേറിട്ട കെ റെയിൽ കേരള
ജനതയുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ ഒരു വിധ
ത്തിലും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ജന
ഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഈ പദ്ധതിക്ക്
കേന്ദ്ര റയിൽവേ മന്ത്രാലയം അനുമതി
നല്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
കെ റെയിൽ പാതയ്ക്കെതിരെ സംസ്ഥാന
മെമ്പാടും വളർന്നുവരുന്ന ജനകീയ പ്ര
ക്ഷോഭത്തിന് ഞങ്ങൾ ഐക്യദാർഢ്യം
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിനായി, കേരള സം
സ്ഥാന ജനകീയ പ്രതിര�ോധ സമിതി
ഏപ്രില് 12ന് ക�ോട്ടയത്ത് സംഘടിപ്പി
ക്കുന്ന കെ റെയിൽവിരുദ്ധ സാംസ്കാരിക
മഹാസംഗമത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ഏവര�ോ
ടും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
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മഹാനായ സ്റ്റാലിന്

''തങ്ങളുടെ വീക്ഷണവും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒളിപ്പിച്ചുവെ
യ്ക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള് വെറുക്കുന്നു. നിലനി
ല്ക്കുന്ന എല്ലാ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെയും
ബലമായി തകര്ത്തെറിഞ്ഞുക�ൊണ്ട് മാത്രമേ
തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള് നേടാനാകൂ എന്നവര് പര
സ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ല
വത്താല് ഭരണവര്ഗ്ഗങ്ങള് വിറയ്ക്കട്ടെ! ത�ൊഴിലാ
ളി വര്ഗ്ഗത്തിന് നഷ്ടപ്പെടാന് യാത�ൊന്നുമില്ല, തങ്ങ
ളുടെ ചങ്ങലകളല്ലാതെ, അവര്ക്ക് നേടാനുള്ളത്
ഒരു ല�ോകവും. സര്വ്വരാജ്യ ത�ൊഴിലാളികളെ
ഏക�ോപിക്കുവിന്.''
-മാര്ക്സ്-ഏംഗല്സ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ

''മുതലാളിത്ത സമ്പദ്ഘടന വികസിക്കുന്നത്
സമൂഹത്തിന്റെ താല്പര്യം മുന്നിര്ത്തിയല്ല, മു
തലാളിമാര്ക്ക് പരമാവധി ലാഭം ഉറപ്പാക്കുക
എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. സ്വന്തം രാജ്യത്തെ
ജനങ്ങളില് ഭൂരിപക്ഷത്തെയും ചൂഷണംചെയ്തും
നശിപ്പിച്ചും പട്ടിണിക്കിട്ടും, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ, വി
ശേഷിച്ച് പിന്നാക്ക രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ
അടിമകളാക്കിയും ചിട്ടയായി ക�ൊള്ളയടിച്ചും,
അത�ോട�ൊപ്പം യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും ദേശീയ സമ്പ
ദ്ഘടനയെ സൈനികവല്ക്കരിച്ചുക�ൊണ്ടുമാ
ണ് ആ ലാഭം ഉറപ്പാക്കുന്നത്.''
-ജ�ോസഫ് സ്റ്റാലിന്

അനുസ്മരണ ദിനം
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ഐതിഹാസികമായ കര്ഷക
സമരത്തിന്റെ ഫലമായി മൂന്ന് കാര്ഷിക
കരിനിയമങ്ങളും പിന്വലിക്കാന് കേ
ന്ദ്രസര്ക്കാര് നിര്ബന്ധിതമായെങ്കിലും
സമരമുയര്ത്തിയ മറ്റ് ഡിമാന്റുകള് അം
ഗീകരിക്കാന് തയ്യാറാകാത്തതിനെതി
രെ 2022 ജനുവരി 31 വഞ്ചനാദിനമായി
ആചരിക്കാന് സംയുക്ത കിസാന് മ�ോ
ര്ച്ച ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. താങ്ങുവി
ലയ്ക്ക് നിയമസാധ്യത ഉറപ്പാക്കുക, 2021ലെ
വൈദ്യുതി(ഭേദഗതി) ബില് പിന്വലി
ക്കുക, സമരത്തില് രക്തസാക്ഷികളാ
യവരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് മതിയായ
(14-ാം പേജില് നിന്ന്)

തിയിൽ ഹർജി നൽകിയിട്ടില്ല,
അതിനാൽ വിധികൾ ഞങ്ങൾ
ക്ക് സ്വീകാര്യവുമല്ല' എന്ന് പ്രഖ്യാ
പിച്ചുക�ൊണ്ട് ക�ോടതി ഇടപെട
ലുകളെ കർഷകർ അവജ്ഞയ�ോ
ടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. നിയമങ്ങളെ
ഒന്നരവർഷത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് സുപ്രീം ക�ോടതി ഉത്ത
രവ് പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ
നിയമങ്ങൾ മരവിപ്പിക്കാനല്ല, പിൻ
വലിപ്പിക്കാനാണ് സമരം ചെയ്യു
ന്നതെന്ന് കർഷകർ തിരിച്ചടിച്ചു.
ഒടുവിൽ ക�ോടതിവിധികളെ കർ
ഷകർ മാനിക്കില്ലെന്നും മരണം
വരിച്ചാൽ പ�ോലും പിൻ വാങ്ങി
ല്ലെന്നും ഉറച്ച ബ�ോധ്യം ക�ോടതി
ക്ക് വന്നത�ോടെ നടപ്പാക്കാനാവാ
ത്തവിധികൾപുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ
നിന്ന് ക�ോടതികളും പിൻവാങ്ങു
കയാണുണ്ടായത്.
വിളപ്പിൽശാല സമരത്തിലും
സമാനമായ സാഹചര്യമാണ്
നമ്മൾ കണ്ടത്. ശുദ്ധവായു ശ്വ
സിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനുവേ
ണ്ടി നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെ
ലംഘിച്ചുക�ൊണ്ടു തന്നെയായിരു
ന്നു വിളപ്പിശാല ജനത നീണ്ട 11
വർഷം സമരം ചെയ്തത്. പ്രാദേ
ശിക ക�ോടതി മുതൽ സുപ്രീംക�ോ
ടതി വരെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ
വ്യാഖ്യാനിച്ചുക�ൊണ്ട് സമരത്തി
നെതിരെ വിധികൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
പക്ഷേ മനുഷ്യോചിതമായ ജീവി
തത്തിനു വേണ്ടി മരിക്കാൻ പ�ോലും
തയ്യാറായ ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുന്നിൽ
നിയമപരമെങ്കിലും അന്യായമായ
ക�ോടതി വിധികളുടെ മുനയ�ൊടി

hnZymÀ-°n-I-fp-sS bm-{Xm-NmÀ-Öv hÀ-²-\-hn-s\-Xnsc...

നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുക, പ്രക്ഷോഭ
ത്തില് പങ്കെടുത്ത കര്ഷകര്ക്കുമേല്
അടിച്ചേല്പ്പിച്ച കേസുകളെല്ലാം പിന്വ
ലിക്കുക, ലഖിംപൂര് ഖേരി ക�ൊലപാത
കത്തിന് ഒത്താശ നല്കിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി
അജയ് മിശ്രയെ പുറത്താക്കുക എന്നി
വയായിരുന്നു മറ്റ് ഡിമാന്റുകള്. സംയുക്ത
കിസാന് മ�ോര്ച്ചയിലെ ഒരു സുപ്രധാന
ഘടകകക്ഷിയായഅഖിലേന്ത്യ കിസാന്
ഖേത് മസ്ദൂര് സംഘടന(എഐകെകെ
എംഎസ്) രാജ്യമെമ്പാടും ശക്തമായ
പ്രതിഷേധ പരിപാടികള�ോടെ വഞ്ചനാ
ദിനം സമുചിതം ആചരിച്ചു.

ഞ്ഞു. സംഘടിതമായ ജനേശ്ച
യിൽ പ്രകടിതമായ തീവ്രമായ
ന്യായത്തിന്റെ പ്രകാശം ഒടുവിൽ
ക�ോടതികൾക്കും അംഗീകരിക്കേ
ണ്ടിവന്നു. തുടർന്ന് സമരത്തിന്റെ
ഡിമാന്റിനനുകൂലമായ വിധികൾ
പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടി വന്നതും ചരി
ത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി
അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നു.
കെ റെയിൽ പദ്ധ
തിയെ കുഴിച്ചുമൂടാൻ
ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലു
ള്ള ഒരേയ�ൊരു മാർഗ്ഗം
പ്രക്ഷോഭത്തിന്റേതുമാത്ര
മാണ്. ക�ോടതിവിധികൾ പി
ന്തുണച്ചതിനാലും സഹായിച്ചതി
നാലും വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞ
ഒരു സമരവും നമുക്ക് മുമ്പിലില്ല.
മറിച്ച് കരുത്താർജ്ജിച്ച് മുന്നേറു
ന്ന ജനകീയപ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ
നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ അംഗീക
രിച്ചക�ൊണ്ട്, പ്രക്ഷോഭങ്ങ ള�ോ
ട�ൊപ്പം നിൽക്കാൻ ക�ോടതിക
ളെ നിർബ്ബന്ധിതമാക്കിത്തീർക്കു
കയാണ് വേണ്ടത്. ക�ോടതികളെ
നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് ഉറപ്പിച്ച്
നിർത്താനും പ്രക്ഷോഭം ഒന്നുമാ
ത്രമാണ് മാർഗ്ഗം.
കെ-റെയിൽ സിൽവർ ലൈൻ
പദ്ധതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേ
ധവും ചെറുത്തുനിൽപ്പും പ്രസരി
പ്പിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രി
യയുടെ സൗരഭ്യമാണ്. തങ്ങളുടെ
മുൻതലമുറകളുടെ അധ്വാനഫലം
സംരക്ഷിക്കാനും ഭാവിതലമുറയു
ടെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയുമാ
ണ് ഈ സമരദൗത്യത്തിൽ മുഴു

അനുസ്മരണ ദിനം

വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ മിനിമം ചാര്ജ്ജ് 1 രൂപയില്നിന്നും 5 രൂപയാക്കി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാനും,
കണ്സഷന് പ്രായപരിധി 17 വയസ്സായി ചുരുക്കുവാനും റേഷൻ കാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ
വിദ്യാർഥികളുടെ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുവാനും നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രന് കമ്മീഷന്
റിപ്പോര്ട്ട് തള്ളിക്കളയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് എഐഡിഎസ്ഒ നടത്തിയ സെക്ര
ട്ടേറിയറ്റ് മാര്ച്ച് അഖിലേന്ത്യാ ജ�ോ.സെക്രട്ടറി സഖാവ് ബിനുബേബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കുന്നത് എന്ന തികഞ്ഞ ബ�ോധ്യ
ത്തോടെയാണ് സമരസേനാനി
കൾ നിലക�ൊള്ളുന്നത്. ഊതി
വീർപ്പിച്ച സമരം, ദുർബല പ്രതി
ഷേധം എന്നൊക്കെ സിപിഐ
(എം) സംസ്ഥാനസമ്മേളനം വി
ഷേഷിപ്പിച്ച കെ റെയിൽ വിരുദ്ധ
സമരത്തെ നേരിടാൻ, ഒരു
ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ കല്ലി
ടാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര
യും വലിയ പ�ോലീ
സ്നിര? ശത്രു രാജ്യ
ത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താ
നെന്നവണ്ണം
വൻ
പ�ോലീസ് പടയുടെ അക
മ്പടിയ�ോടെ സ്വന്തം കിടപ്പാ
ടത്തിനുമുകളിൽ അധികാരത്തി
ന്റെ, അഹന്തയുടെ കല്ലടയാളം
സ്ഥാപിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ നിർ
ഭയമായി, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോ
ടെ നേരിടുന്ന വീട്ടമ്മമാരും വൃദ്ധ
രും കുട്ടികളുമടക്കമുള്ള സമരസേ
നാനികളുടെ ദളങ്ങൾ അനുദിനം
വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നത്
ആത്യന്തിക വിജയത്തിന്റെ സൂ
ചനയാണ്. കല്ലിടലിനെതിരായ
പ്രതിര�ോധം നിരവധിയായ പ�ോർ
മുഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്.
അതിനാൽ കേരളമാകെ കല്ലി
ട്ടാൽ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് അവസാ
നിച്ചതായി സർക്കാർ കരുതേണ്ട.
നിങ്ങളുടെ ഓര�ോ കാൽവെപ്പിലും
പ്രതിര�ോധമുണ്ടാകും. സത്യത്തി
ന്റെ പക്ഷത്ത് കേവലം ഭൂമി നഷ്ട
പ്പെടുന്നവർ മാത്രമല്ല, കേരളമ�ൊ
ന്നാകെയാണ് നിലക�ൊള്ളുന്നത്.
പദ്ധതിനടത്തിപ്പിനായിആവി
ഷ്ക
 രിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടിക്രമ

ങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾ പടച്ചു വച്ചി
ട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കേരളത്തിന്റെ
മുന്നോട്ടുള്ള
പ്രയാണത്തിന്
വിഘ്നം വരുത്തും എന്നതിനാൽ
ആ ക�ൊടിയ അന്യായത്തെ ചെ
റുക്കാൻ കേരളീയർക്കൊന്നാകെ
ധാർമ്മിക ബാധ്യതയുണ്ട്. കേര
ളത്തെ സ്വച്ഛന്ദമായ, മനുഷ്യവാ
സയ�ോഗ്യമായ ഇടമാക്കി നില
നിർത്താൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന
സമരമാണിത്. സമര ശക്തിയാൽ
സത്യവും നീതിയും സ്ഥാപിച്ചെ
ടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ�ോ
രാട്ടമാണിത്. തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ
ഒന്നിലധികം മാർഗ്ഗങ്ങളില്ലാത്ത
ഒരു വേദിയാണിത്. സാമൂഹ്യപ്ര
വർത്തകനുംഗായകനുമായബ�ോബ്
മാർലി പറഞ്ഞതുപ�ോലെ 'ല�ോ

കത്തെ കെട്ടതാക്കാൻ ദൃഢനിശ്ച
യം ചെയ്തവർ വിശ്രമിക്കാതെ പ്ര
വർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്ര
മിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല.'
കേരളം വേണ�ോ, കെ റെയിൽ
വേണ�ോ എന്ന ച�ോദ്യത്തിന് ഒറ്റ
ഉത്തരമേയുള്ളു.കേരളത്തെ സംര
ക്ഷിക്കാൻ ഉശിരും നീതി ബ�ോ
ധവുമുള്ള കേരളീയർ നിവർന്നുനി
ന്ന് പ�ോരാടി ക�ൊണ്ടിരിക്കും.
വിജയം വരെ അത് തുടരുകയും
ചെയ്യും. ഈ വിനാശ പദ്ധതിയെ
എതിർത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തുക
യെന്നത് വ്യക്തിയുടെയും സമൂ
ഹത്തിന്റെയും സമീപ- വിദൂര ഭാ
വികളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തയും
കരുതലുമുള്ള ഏത�ൊരു പൗരന്റെ
യും ധാർമിക ചുമതലയാണ്.
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21,000 രൂപ മിനിമം വേതനം

നൽകുക; ഇതിനാവശ്യമായ തുക
ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തുക, പൾസ്
പ�ോളിയ�ോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ
വർക്കിന് നിലവിലുള്ള 75 രൂപ
700 രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുക
തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയി
ച്ചുക�ൊണ്ട് കേരള ആശ ഹെൽ
ത്ത് വർക്കേഴ്സ് അസ�ോസിയേഷ
ന്റെ(കെ.എ.എച്ച് . ഡബ്ലിയു.എ)
നേതൃത്വത്തിൽ ആശ വർക്കർമാർ
നിയമസഭ മാർച്ച് നടത്തി.
അസ�ോസിയേഷൻസംസ്ഥാന
പ്രസിഡണ്ട് വി.കെ.സദാനന്ദൻ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ
ലേബർ ക�ോൺഫറൻസ് ആശ
വർക്കർമാർക്ക് 21,000 രൂപ

മിനിമം വേതനം നൽകണമെ
ന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സർക്കാര്അത്
പാലിക്കാത്തത് നിയമ വ്യവസ്ഥ
യ�ോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന്
അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൾസ്
പ�ോളിയ�ോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ
വർക്കിന് പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള
75 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴും. ഇത്
സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീക
രിച്ച ഒരു ദിവസത്തെ മിനിമം
കൂലിയായ 700 രൂപയാക്കി വർ
ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇടത്
സർക്കാറിന് എങ്ങിനെ നിഷേ
ധിക്കാനാകും. ക�ോവിഡ് കാല
ത്ത് സ്തുത്യർഹമായ സേവനം
നടത്തിയ ആശമാരുടെ നിലവി
ലുള്ള 6000 രൂപ ഓണറേറിയം

പ�ോലും മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പേരിൽ
വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടി മനുഷ്യത്വ
രഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറ
ഞ്ഞു.
സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെ
ക്രട്ടറി എം.എ.ബിന്ദു അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന കൺവീനർ
എസ്. മിനി, കെ.പി.റ�ോസമ്മ,
സി.ഷൈലജ, പി.ഷൈനി, ജസ്സി
ത�ോമസ്, രേവതി രാജ്, എ. സബൂറ,
കെ.ജെ.ഷീല, ആശാ രാജ്, ട്വി
ങ്കിൾ പ്രഭാകരന്, എൻ. സുഗന്ധി,
ശരണ്യ രാജ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസം
ഗിച്ചു. സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിൽ
നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് നിയമ
സഭാ ക�ോംപ്ലക്സിന് സമീപം
പ�ോലീസ് തടഞ്ഞു.

tIcfw ImkÀtImt«¡v F³tUmkÄ^m³
kac sFIyZmÀVy I¬h³-j³
എൻഡ�ോസൾഫാൻ സമര
സംസ്ഥാന ഐക്യദാർഢ്യ സമി
തിയുടെനേതൃത്വത്തിൽകാസര്കോ
ട്നടന്നഐക്യദാർഢ്യ കൺവെൻ
ഷൻ എൻഎപിഎം ദേശീയ കൺ
വീനറും മുംബൈയിലെ ചേരിനി
വാസികളുടെ പാർപ്പിടാവകാശ
സമരനേതാവുമായ സഞ്ജയ് മംഗള
ഗ�ോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എൻ
ഡ�ോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർ
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പദവി
യ�ോ പണമ�ോ അല്ല ആവശ്യപ്പെ
ടുന്നത്. കാർഷിക വികസനത്തി
ന്റെ പേരില് വായുവും വെള്ളവും
മണ്ണും വിഷമയമാക്കുക എന്ന കുറ്റ
കൃത്യമാണ് ഭരണകൂടം ചെയ്തത്.
ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് പിഴയ�ൊടുക്കാതെ
ഭരണത്തിൽ തുടരാനുള്ള അർഹത
സർക്കാരുകൾക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞു. കൺവെൻഷനെ അഭി
വാദ്യം ചെയ്ത രാജ�്മോഹൻ ഉണ്ണി
ത്താൻ എംപി അവസാനത്തെ
എൻഡ�ോസൾഫാൻ ദുരിത ബാ
ധിതർക്കും നീതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ
ഈ സമരത്തിന�ൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെ
ന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പാർലമെ
ന്റിലെ തന്റെ ആദ്യ പ്രസംഗം
എൻഡ�ോ സൾഫാൻ ദുരിത ബാ
ധിതർക്കുവേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നെ
ന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
എൻഡ�ോസൾഫാൻ സമര

ഐക്യദാർഢ്യ കൺവെൻഷനില് എസ്യുസിഐ(സി) സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ് കെ.കെ.സുരേന്ദ്രന് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

നായിക ലീലാകുമാരിയമ്മ, കെ.
അജിത, പ്രൊഫ.കുസുമം ജ�ോസഫ്,
സി.ആർ.നീലകണ്ഠൻ, എസ്. രാ
ജീവൻ, ജ�ോൺ പെരുവന്താനം,
അഡ്വ. പി.എ. പൗരൻ, പ്രൊഫ.
ഗ�ോപിനാഥൻ, പി.ടി.ജ�ോൺ,
പി.കെ.രവീന്ദ്രൻ, എസ്യുസിഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന കമ്മി
റ്റി അംഗം സഖാവ് കെ.കെ.സുരേ
ന്ദ്രന്, വിവിധ സംഘടനകളെ പ്ര
തിനിധീകരിച്ച് സി. എച്ച്. ബാല
കൃഷ്ണൻ, എം.കെ.ദാസൻ, വിന�ോദ്
പയ്യട,സാഹിദഇല്യാസ്,സുബൈർ
പടപ്പ്, ഹമീദ് ചേറങ്കൽ, ഫറീന
ക�ോട്ടപ്പുറം, റജാസ് എന്നിവർ സം
സാരിച്ചു. സംസ്ഥാന എൻഡ�ോ
സൾഫാൻ സമര ഐക്യദാർഢ്യ
സമിതി ചെയർപേർസൺ ഡ�ോ.
സ�ോണിയ ജ�ോർജ് അധ്യക്ഷത
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വഹിച്ചു. കൺവീനർ എം.സുൽഫ
ത്ത് സ്വാഗതവും എൻഡ�ോസൾ
ഫാൻ പീഡിത ജനകീയ മുന്നണി
കൺവീനർ മുനീസ അമ്പലത്തറ
ആമുഖവും അമ്പലത്തറ കുഞ്ഞി
കൃഷ്ണന് ഭാവി പരിപാടി പ്രഖ്യാപ
നവും നടത്തി. ദുരിത ബാധിതയു
ടെ അമ്മ ചന്ദ്രാവതി സമര പ്രഖ്യാ
പന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. കാ
സർക�ോട് ജില്ലാ സമര ഐക്യ
ദാർഢ്യ സമിതി കൺവീനർ
അബ്ദുൽ ഖാദർ ചട്ടഞ്ചാൽ നന്ദി
പറഞ്ഞു. സർക്കാർ എൻഡ�ോ സൾ
ഫാൻ ദുരിത ബാധിതരുടെ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണി
ച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ അവസാന
ത്തോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അനി
ശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങുമെന്ന്
കണ്വന്ഷന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ആശ വര്ക്കര്മാരുടെ നിയമസഭാ മാര്ച്ചിന്റെ മുന്നിര

A«¸mSn a[p sImet¡kv;
kÀ¡mcntâXv am¸nÃm¯ hogvN
അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി

യുവാവ് മധുവിന്റെ ക�ൊലപാതക
കേസിൽ വിചാരണ നീട്ടിക്കൊ
ണ്ടുപ�ോകുന്ന സർക്കാരിന്റെ കുറ്റ
കരമായ സമീപനം ഉപേക്ഷിക്ക
ണമെന്ന് എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ജനു
വരി 27ന് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവ
നയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മ�ോഷണക്കുറ്റം ആര�ോപിച്ച്
അട്ടപ്പാടിയിലെ മധു എന്ന മന�ോ
ദൗർബല്യമുള്ള യുവാവിനെ ഒരു
സംഘം ആളുകൾ മർദ്ദിച്ചുക�ൊന്ന
ത് കേരളത്തിന്റെ മനഃസാക്ഷിയെ
ഞെട്ടിച്ച സംഭവമാണ്. മനുഷ്യ
ത്വമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അന്ന്
അതിനെതിരെപ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ നാലു വർഷം പിന്നിട്ടി
ട്ടും ഈ കേസിലെ വിചാരണ
എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന വാർ
ത്ത ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. കേരള
ത്തിൽ ദുർബലരായ ആളുകൾക്ക്
നീതി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപ്രാ
പ്യമായിവരുന്നു എന്ന് തെളിയി
ക്കുന്നതാണ്ഈസംഭവം.കേസിൽ
കുറ്റാര�ോപിതരായ 16 പേരും
ജാമ്യത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. പട്ടി
കജാതി-വർഗ പ്രത്യേക ക�ോട
തിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ കേസ്
ഇത്രയും നീളുന്ന തിന്റെ ഉത്തര
വാദി സർക്കാർ തന്നെയാണ്.

പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഹാജരാ
കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുക�ൊണ്ട്
സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കു
ന്നില്ല എന്നത് സുപ്രധാന വിഷ
യമാണ്. പട്ടികജാതി-വർഗ വി
ഭാഗത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി
എന്നുപറഞ്ഞ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള
വകുപ്പും മന്ത്രിയും വിവിധ സംവി
ധാനങ്ങളും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ
തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ദുരവ
സ്ഥ യാദൃശ്ചികമല്ല, പ്രതികളെ
രക്ഷിക്കാൻ ബ�ോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടി
ച്ചതാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടി
യിരിക്കുന്നു.
പ്രതികൾതന്നെ മധുവിനെ
മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയ�ോ പ്ര
ചരിപ്പിച്ചത് ഈ കേസിലെ ഏറ്റ
വും വലിയ തെളിവാണ്. വിചാ
രണ കൃത്യമായും സമയബന്ധിത
മായും നടന്നാൽ പ്രതികൾ ശി
ക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നത് ഉറപ്പാണ്.
അടിയന്തരമായി സർക്കാർ
ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട്
കേസിൽ ഹാജരാകാത്ത പബ്ലി
ക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ ആ സ്ഥാന
ത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും
കാലതാമസമില്ലാതെ വിചാരണ
നടത്തി കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്ക
ണമെന്നും എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആവ
ശ്യപ്പെട്ടു.
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പ്രളയബാധിതരുടെ ബാങ്ക് വായ്പകള് സര്ക്കാര് ഏറ്റെടുക്കുക,
ജപ്തി നടപടികള് അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ഡിമാന്റുകള് ഉന്ന
യിച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രളയ ബാധിതരുടെ അതിജീവന കൂട്ടായ്മ ഫെബ്രുവ
രി 21ന് ക�ോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏന്തയാര് കേരള ബാങ്കിന് മുന്നില്
സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ ധര്ണ്ണ എസ്യുസിഐ(സി) ക�ോട്ടയം ജില്ലാ
സെക്രട്ടറി സഖാവ് മിനി കെ.ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
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