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িবষয়ঃ sরাTমntীর মnেব র িবrেd বুিdজীবীেদর pিতবাদ 
  ১লা aেkাবর, ২০০৯ 

 
সmpিত লালগড় আেnালন eবং পুিলিশ সntাস িবেরাধী জনসাধারেণর কিমিটর নতা ছtধর মাহােতার gpারেক কnd কের 
বুিdজীবী সমােজর pিতবােদর pkাপেট কndীয় sরাTমntীর মnেব  আমরা িবচিলত। sরাTমntক জািনেয়েছ - “eখন থেক 
মাoবাদী বলেত আর ধু জি  কাযকলাপ নয়, জি েদর pিত মতাদশগত সমথনo বাঝােব। ফেল য সব িবিশ  জন 
মাoবাদীেদর রাজৈনিতক ভােব সমথন জুিগেয় চেলেছন, তঁােদর িবrেdo eকi ধরেণর ব বsা নoয়া হেত পাের (২৮ 
সেpmর, আনnবাজার পিtকা)”।  

 
য কানo pিতবাদ eবং  গণআেnালনেক মাoবাদী আেnালন িহেসেব িচিhত কের তার সােথ বুিdজীবীেদর সংযুk করার 

ei চkাn eবং আেnালেনর uপর রাTীয় সntাস সহ সমs রকম দমন পীড়েনর আমরা তীb িবেরািধতা করিছ। sরাTমntেকর 
ei মnব  কাযত গণতািntক আিধকােরর uপর আkমণ, hমিক o ভীিত pদশন eবং aেঘািষত জrরী aবsা কাযকর করার 
সািমল, যা eমন িক জrরী aবsা জািরর পূবাভাসo হেত পাের। য কানo রাTীয় সntােসর িবrেd বুিdজীবীরা aতীেতo  
pিতবাদ কেরেছন -  বতমােন সi ঐিতh anসরণ কেরi বুিdজীবীরা রাTীয় সntােসর িবেরাধীতা করেছন eবং গণতািntক 
রাজনীিত o সংsৃিতর পুণবাসন চাiেছন। 
 
আমরা লk  কেরিছ বুিdজীবীেদর uপর রাT শষ পযn আkমণ কের জনগণেক dবল করার জেn-  e pিkয়া iuেরাপ, 
লািতন আেমিরকা o eিশয়ার নানা দেশ দখা গেছ। গণতািntক আেnালেনর সমথক বুিdজীবীেদর িবrেd ভারেতর 
sরাTমntীর ei আkমেণর আমরা তীb pিতবাদ জানাি । নাশকতামূলক রাজনীিত আমরা সমথন কির না বরং সntাসমূলক 
িহংসার তীb pিতবাদ কেরi পি মবে  বুিdজীবীরা সংগিঠত হেয় uেঠেছন। আমােদর মেত বুিdজীবী সমাজ য কান 
দেশর সমােজর মমেলাকেক pিতিনিধt কের। ভারতীয় sরাTমntীর ei aগণতািntক o sরশাসেনর পেk রাTীয় 
সntাসমূলক দৃি ভি  িবষেয় আমরা জনসাধারণেক সেচতন হেতo আhান জানাi।   
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