
সেতেরা িদন সেতেরা িদন 
ধমর্ঘেটর পরধমর্ঘেটর পর  

দািব আদায় দািব আদায় 
rপা েহািসয়ারীেতrপা েহািসয়ারীেত

িনজs pিতেবদন : িপস-েরট বৃিdর িনজs pিতেবদন : িপস-েরট বৃিdর 
দািবেত 'rপা' েহািসয়ািরর ২০-িট দািবেত 'rপা' েহািসয়ািরর ২০-িট 
কnাk কারখানার কািটং- িমকরা গত কnাk কারখানার কািটং- িমকরা গত 
৯-ই আগs েথেক লাগাতার ধমর্ঘট ৯-ই আগs েথেক লাগাতার ধমর্ঘট 
r কের। দীঘর্ ১৭ িদন ধমর্ঘট চলার r কের। দীঘর্ ১৭ িদন ধমর্ঘট চলার 

পর অবেশেষ ২৫-েশ আগs কnাk-পর অবেশেষ ২৫-েশ আগs কnাk-
মািলকরা িমকেদর মূল দািবgিল েমেন মািলকরা িমকেদর মূল দািবgিল েমেন 
েনয়। 'অnবর্তর্ীকালীন চুিk' িহসােব  েনয়। 'অnবর্তর্ীকালীন চুিk' িহসােব  
pিত ডজন কািটং-এ ৬০ পয়সা েরট-pিত ডজন কািটং-এ ৬০ পয়সা েরট-
বৃিd ঘেট। এর ফেল কািটং-পdিতর বৃিd ঘেট। এর ফেল কািটং-পdিতর 
ওপর িনভর্র কের এক-একজন িমেকর ওপর িনভর্র কের এক-একজন িমেকর 
মােস ১০০০ টাকা েথেক ৩০০০ টাকা বা মােস ১০০০ টাকা েথেক ৩০০০ টাকা বা 
তারও েবিশ মজুির বৃিd হেব। মািলকেদর তারও েবিশ মজুির বৃিd হেব। মািলকেদর 
pিতিনিধ, িমকেদর pিতিনিধ এবং pিতিনিধ, িমকেদর pিতিনিধ এবং 
সাkী িহসােব 'প: ব: েহািসয়াির সাkী িহসােব 'প: ব: েহািসয়াির 
বিডকাটার  সিমিত'র উপিsিতেত বিডকাটার  সিমিত'র উপিsিতেত 
িdপািkক চুিk sাkিরত হওয়ার পর িdপািkক চুিk sাkিরত হওয়ার পর 
২৬-েশ আগs েথেক িমকরা পুনরায় ২৬-েশ আগs েথেক িমকরা পুনরায় 
কােজ  েযাগদান কেরন।কােজ  েযাগদান কেরন।

েহািসয়াির িশেlর বড়-মািলকেদর েহািসয়াির িশেlর বড়-মািলকেদর 
মেধয্  অনয্তম হেলা এই 'rপা' মেধয্  অনয্তম হেলা এই 'rপা' 
েহািসয়ািরর মািলক। কেয়ক হাজার েহািসয়ািরর মািলক। কেয়ক হাজার 

িমক এেদর উৎপাদেনর সে  যুk। িমক এেদর উৎপাদেনর সে  যুk। 
িকnt সামানয্ দশ-িবশ জনেক sায়ী কমর্ী িকnt সামানয্ দশ-িবশ জনেক sায়ী কমর্ী 
িহসােব িনেয়াগ কের এরা উৎপাদেনর িহসােব িনেয়াগ কের এরা উৎপাদেনর 
পুেরা কাজটাই করায় কnাk- িমকেদর পুেরা কাজটাই করায় কnাk- িমকেদর 
িদেয়। কnাk-মািলকরা তােদর িদেয়। কnাk-মািলকরা তােদর 
িনেজেদর কারখানায় িমকেদর লািগেয় িনেজেদর কারখানায় িমকেদর লািগেয় 
কািটং, েসলাই ইতয্ািদ কাজ কের কািটং, েসলাই ইতয্ািদ কাজ কের 
'িফিনশড-মাল' েডিলভাির েদয়  'rপা' 'িফিনশড-মাল' েডিলভাির েদয়  'rপা' 
েহািসয়াির'েক। এই একই পdিতেত েহািসয়াির'েক। এই একই পdিতেত 
উৎপাদন চালায় 'লাk', 'ডলার', 'আমূল' উৎপাদন চালায় 'লাk', 'ডলার', 'আমূল' 
ইতয্ািদ নামী b ্যাn gেলা। সারা েদেশর ইতয্ািদ নামী b্যাn gেলা। সারা েদেশর 
েহািসয়াির বাজারেক এরাই িনয়ntণ েহািসয়াির বাজারেক এরাই িনয়ntণ 
কের। েকািট-কের। েকািট-

দীঘর্ আেnালন, পিরেবশ মntেকর আপিt  

আটেক েগল েবদাn

উিড়ষয্ার িনয়মিগির পাহােড় psািবত েবদাn 
েকাmািনর মাইিনং pকl বািতল করল েকndীয় 
পিরেবশ মntক। এই pকl খিতেয় েদখার জনয্ এন 
িস সােkনা কিমিটেক দািয়t েদওয়া হেয়িছল। কিমিট 
িরেপাটর্ িদেয়েছ েয, েবদাnেক ওই পাহােড় pকl 
করেত েদওয়া হেল বন ও পিরেবশ আইন অমানয্ করা 
হেব। তারা বেল এই pকl rপায়ন করেত ৭৫০০ 
বগর্ িকিম বনা ল অিধgহণ করেত হেব। এই িরেপােটর্ 
ওই pকেlর জনয্ েদওয়া বনমntেকর অনুমিত বািতল 
কের েবদাnেক জিরমানা করার সুপািরশ করা হেয়েছ। 
পাশাপািশ এই েকাmািনর লাি গেড় অবিsত 
অয্ালুিমনা িরফাইনাির ফয্াkািরেত েবআইিন ভােব ১ 
েমি ক টন কয্াপািসিট মােলর জায়গায় ৬ েমি ক টন 
করায় একিট েনািটশ পাঠােনা হেয়েছ।

ওিড়ষয্ার পি ম অ েলর কালাহািn েজলায় 
pাচীন উপজািত েডাঙিরয়া েকাnেদর বাস। িনয়মিগির 
পাহাড় তােদর জীবনজীিবকা –সংsৃিতর উৎস। 
৫০০০ হাজার েকািট টাকার েয 
বkাইট মাইিনং pকেlর  জনয্ এই 
পাহাড়িট সমূেল উৎপাটন করার 
পিরকlনা িনেয়িছল েবদাn। pস ত 

েবদাn েকাmািনর মািলক pবাসী িবিলিনয়ার অিনল 
আগরওয়াল। আর এর পিরচালনমnলীর অনয্তম 
সদসয্ িছেলন িপ িচদাmরম। এিদেক ওিড়ষয্া তাঁেদর 
pকl rপায়েণর জনয্ েয psাব েরেখিছল তােত 
বলা হেয়েছ, িনয়ামিগির অ েল ২৫০ িকেলািমটার 
এলাকার মেধয্ মাt ৩.৫ বগর্ িকিম জায়গায় মূল 
pকlিট থাকেব। এবং বছের ১০০০ েকািট টাকা ওই 
অ েল েদওয়া হেব ও ৬০০,০০০ sানীয় মানুষেক 
এখােন কাজ েদওয়া হেব।

উিড়ষয্া জুেড় খিনজসmদ ও pাকৃিতক সmেদর 
অবাধ লুঠতরােজর অিভjতা েথেক িশkা িনেয় 
রাজয্ সরকােরর pিতrিতেত ভরসা রােখনিন 
ওখানকার মানুষ, তাঁরা লড়াইেয় েনেমিছেলন। আর 
েসই লড়াইেয় সাহােযয্র হাত বািড়েয় িদেয়িছল েদশ-
িবেদেশর বh মানুষ, এবং সংগঠন। এই লড়াই এখন 
িজতেলও আবার েকানভােব ষড়যnt কের এই pকlেক 
যােত িফিরেয় না আনেত পাের েবদাn বা িচদাmরম-
নবীন পটনােয়করা, েস িবষেয় সতকর্ থাকেত হেব 

আেnালেনর শিkgিলেক।

হেয়েছ।
লর কালাহািn েজলায় 
াnেদর বাস। িনয়মিগির 

কা –সংসংসংসংসংসংংসংংসংসংসংংংংংংংংংংংংংংংংংংংংংংsৃsৃssৃssৃsৃsৃsৃsৃssৃsৃssৃsৃsৃsৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃৃিতর উৎস। 
েয 
এই 
রার 

pস ত 

েসই লড়াইেয় সাহােযয্র হাত বািড়েয় িদেয়িছল েদশ-
িবেদেশর বh মানুষ, এবং সংগঠন। এই লড়াই এখন 
িজতেলও আবার েকানভােব ষড়যnt কের এই pকlেক 
যােত িফিরেয় না আনেত পাের েবদাn বা িচদাmরম-
নবীন পটনােয়করা, েস িবষেয় সতকর্ থাকেত হেব 

আেআআআ nালেনর শিkgিলেেেেেেেেেেেেক।ককককককককককককককককককক

েমিক বাম ও ডানপnী সমs শাসকে নীর দলgেলােক ছুঁেড় েফেল, 
মজীবী মানুেষর জীবেন pকৃত পিরবতর্ন আনেত মািলিক হামলার 

িবrেd pিতেরাধ গেড় েতালা, এবং সাcা লালঝাnার েনতৃেt 
সমাজবদেলর সংgােম সািমল হওয়ার আhানেক সামেন েরেখ আগামী 
৩০ েশ েসেpmর কলকাতার ধমর্তলা েমে া চয্ােনেল সমােবশ করেত 
চেলেছ মজdর kািn পিরষদ। একিদেক রােজয্র শাসক েমিক বামপnীেদর 
েদউিলয়াপনা এেকবাের pকােশয্ এেস পেড়েছ, অনয্িদেক 'পিরবতর্ন'-
এর েsাগান েরেখ যারা আগামী kমতার িদেক ধািবত, তারাও মানুষেক 
পিরচািলত করেছ এক াn িদশায়, এক ভূেয়া পিরবতর্েনর মরীিচকায়। 
এমন েঘালােট সমেয় মজীবী জনতার সামেন pকৃত পিরবতর্েনর 
লেkয্ লড়াই গেড় েতালার বkবয্েক sরণ করােত চায় এমেকিপ। এই 
সমােবশ েসই লkয্ িনেয়ই। েজলায় েজলায়, িবিভn িশlা েল, িবিভn 
gামা েলর মজীবী মানুেষর কােছ েগাটা েসেpmর মাস জুেড় এই 
সমােবশেক সামেন েরেখ pচার চালােcন এমেকিপ কমর্ী-সমথর্করা।

মজীবী জনগেনর জীবেনর pকৃত পিরবতর্েনর সংgামেক  এিগেয় িনেয় যাওয়ার আhানমজীবী জনগেনর জীবেনর pকৃত পিরবতর্েনর সংgামেক  এিগেয় িনেয় যাওয়ার আhান

৩০েশ েসেpmর এমেকিপর েকndীয় সমােবশ৩০েশ েসেpmর এমেকিপর েকndীয় সমােবশ

উtরpেদেশ যমুনা এkেpসওেয় ৈতিরেত sানীয় 
কৃষকেদর জিম অিধgহণেক েকnd কের ২৬েশ 
আগs সংসেদ েঘরাও কমর্সূিচ েনয় কৃষকরা। 
এই জিম অিধgহণেক েকnd কের েবশ িকছুিদন 
ধেরই উtp উtরpেদেশর রাজয্ রাজনীিত। 
গত pায় এক মাস ধের জিম অিধgহেণর জনয্ 
বিধর্ত kিতপূরেণর দািবেত আেnালন চালােcন 
জিমর মািলকরা, যােদর অিধকাংশই কৃষক। 
নয়ডা-আgা যমুনা এkেpসওেয় িনমর্ােণর জনয্ 
নয়ডা, আিলগড়, হাথরস, মথুরা pভৃিত অ েল 
এই জিম অিধgহণ করা হেc। গত ১৪ই আগs 
কৃষক িবেkােভ পুিলশ gিল চালােল সংঘেষর্ ৩ 
জন কৃষক আর এক পুিলেশর মৃতুয্ হয়। কৃষকরা 
বারবার তাঁেদর আপিtর কথা উtরpেদেশর 
মায়াবতী সরকারেক জানােলও েকান সুরাহা 
েমেলিন। তাই একরাশ েkাভ ও হতাশা িনেয় 
ওই কৃষকরা সংসদ ভবেন েঘরাও করার কমর্সূচী 
েনয়। এই কমর্সূচীেত েযাগ েদন ১২ হাজােররও 
েবিশ কৃষক। 

তাঁেদর মূল অিভেযাগ জিম অিধgহেণর 
িবিনমেয় কৃষকেদর েয আিথর্ক kিতপূরণ িদেত 
চাইেছ সরকার তার পিরমাণ খুবই কম। েgটার 
নয়ডা অ েল েয kিতপূরন েদওয়া হয়, েসই 
পিরমাণ দািব করেছন কৃষকরা। তাঁরা এই িবষয়িটর 
পাশাপািশ বতর্মান জিম অিধgহণ আইেনর 
সংেশাধন করার দািবও জানান। উেlখয্, রাজয্ 
ও েকnd সরকােরর পারsিরক কাদা েছাড়াছুিড় 
চলেছ, আর জনতার েkাভেক পুঁিজ কের েভােটর 
ফায়দা েতালার কােজ েনেম পেড়েছ িবেরাধী নানা 
রেঙর রাজৈনিতক দলgেলা।

উtরpেদেশউtরpেদেশ
কৃষক িবেkাভকৃষক িবেkাভ

পাশ হেয় েগল 

পরমান ু
দায়বdতা িবল

অেনক নাটেকর পর েলাকসভায় সবর্সmত 
ভােব পাশ হল বh িবতর্িকত পরমাণ ুদায়বdতা 
িবল। িবল পাশ কের pধানমntী মনেমাহন িসং 
বেলন, আেমিরকার সে  পরমান ু চুিk করেল 
েদেশর sােথর্ েকান আঘাত লাগেব না। েদেশর 
মানুষেদর জনয্ এই পরমাণ ু শিkর বয্বহার 
pেয়াজন তাই আেমিরকার সে  এই চুিk 
করেত হেc। েয সংসদীয় বামপnী দলgেলা d 
বছর আেগ অসামিরক পরমাণ ুচুিk িনেয় িবরাট 
ৈহৈচ কেরিছল, এবার তারা একটু আধটু টয্াঁেফার 
েবিশ িকছু কেরিন। পরমাণ ুচুিkর ফেল েদেশর 
সাবর্েভৗমt আেমিরকার কােছ kিতgs হেব বেল 
যারা েচঁিচেয়িছল, তারা হয়ত অনুধাবন কেরেছ 
েয কংেgেসর েথেক সমথর্ন pতয্াহার ও তার 
পরবিতর্েত পি মবে র রাজৈনিতক সমীকরেনর 
বদেলর kিতটা তােদর পেk মািকর্ন সাmাজয্বােদর 
েথেক আসn িবপেদর েথেক েবিশ। এবার আসের 
বড় গলা িছল িবেজিপর। িবেলর ১৭(িব) অংশ 
েথেক ‘ইনেটn’ কথািট বাদ িদেয় পাশ হেয়েছ 
এবােরর িবলিট। এটুকু েদিখেয় যতই pিতবাদী 
সাজার েচ া কrক িবেজিপ বা 'বাম'রা, ভারত-
মািকর্ন অসামিরক পরমাণ ুচুিk িদেয় েয পেবর্র 
সূচনা হেয়িছল, তার pায় সফল পিরনিত ঘিটেয় 
কংেgস মািকর্ন লিবেক খুিশ করল, আর িমঁউ িমঁউ 
কের pিতবাদ কের িবেরাধীরাও  িসগনাল পাঠােলা 
েয তারাও ততটা 'িবেরাধী' নয়। 

েশষাংশ ৪ পৃ ায়

মজdর kািn পিরষেদর েকndীয় কিমিট কতৃর্ক pকািশত ৮ম বষর্ ৭ম সংখয্া েসেpmর ২০১০ িবিনময় - ২ টাকা



গত ১১ জুন উtর কা ীের িনরাপtা বািহনীর গত ১১ জুন উtর কা ীের িনরাপtা বািহনীর 
gিলেত sানীয় িতন যুবেকর মৃতুয্েক িঘের gিলেত sানীয় িতন যুবেকর মৃতুয্েক িঘের 
সাmpিতককােল কা ীর উপতয্কা আবার সাmpিতককােল কা ীর উপতয্কা আবার 
অশাn হেয় উেঠেছ। কাফুর্ জাির করা হেয়েছ ীনগর, অশাn হেয় উেঠেছ। কাফুর্ জাির করা হেয়েছ ীনগর, 
বারামুলা, কুলগাঁও, গােnরওয়াল, অনnনাগ, কুপওয়ারা, বারামুলা, কুলগাঁও, গােnরওয়াল, অনnনাগ, কুপওয়ারা, 
পুলওয়ামা, েসািপয়ান pভৃিত েজলায়। িনরst সাধারণ পুলওয়ামা, েসািপয়ান pভৃিত েজলায়। িনরst সাধারণ 
মানুেষর িবেkাভ-অবেরাধ-বn ধেক েমাকািবলা করেত মানুেষর িবেkাভ-অবেরাধ-বn ধেক েমাকািবলা করেত 
েসনা বািহনীেক বয্াপকভােব েসখােন নামােনা হেয়েছ। েসনা বািহনীেক বয্াপকভােব েসখােন নামােনা হেয়েছ। 
গত d’মােস িনরাপtা বািহনীর gিলেত প ােশর েবশী গত d’মােস িনরাপtা বািহনীর gিলেত প ােশর েবশী 
সাধারণ কা ীির েসখােন মারা েগেছ। আহেতর সংখয্া সাধারণ কা ীির েসখােন মারা েগেছ। আহেতর সংখয্া 
হাজােরর েবশী। আটক করা হেয়েছ অসংখয্ মানুষেক। হাজােরর েবশী। আটক করা হেয়েছ অসংখয্ মানুষেক। 
পাথর ছুঁেড় িবেkাভ জানােনা কা ীির ছাt-যুবেদর পাথর ছুঁেড় িবেkাভ জানােনা কা ীির ছাt-যুবেদর 
িপছেন ভারত সরকার ‘পািকsানিভিtক সntাসবাদীেদর িপছেন ভারত সরকার ‘পািকsানিভিtক সntাসবাদীেদর 
হাত’ েদখেত পােc। তাই আলাপ-আেলাচনার পথ েছেড় হাত’ েদখেত পােc। তাই আলাপ-আেলাচনার পথ েছেড় 
েকndীয় সরকার েচনা ছেক েসখােন েবশী েবশী কের েসনা েকndীয় সরকার েচনা ছেক েসখােন েবশী েবশী কের েসনা 
পািঠেয় িবেkাভ িনয়ntণ করার পেথ হাঁটেছ। pধানমntী পািঠেয় িবেkাভ িনয়ntণ করার পেথ হাঁটেছ। pধানমntী 
মনেমাহন িসং সmpিত কা ীর সফের িগেয় িবেkােভ মনেমাহন িসং সmpিত কা ীর সফের িগেয় িবেkােভ 
অংশgহণকারী ছাtেদর sলু-কেলেজ িগেয় পড়া নায় অংশgহণকারী ছাtেদর sলু-কেলেজ িগেয় পড়া নায় 
মন িদেত এবং অিভভাবকেদর সnানেদর ভিবষয্ৎ মন িদেত এবং অিভভাবকেদর সnানেদর ভিবষয্ৎ 
অnকার না করার অnকার না করার 
পরামশর্ িদেয়েছন। পরামশর্ িদেয়েছন। 
েসখােন িতিন আরও েসখােন িতিন আরও 
েঘাষণা কেরন েয, েঘাষণা কেরন েয, 
মানবািধকার ল ন মানবািধকার ল ন 
করার েকান ঘটনােক করার েকান ঘটনােক 
কা ীের বরদাs কা ীের বরদাs 
করা হেব না। িকnt করা হেব না। িকnt 
বাsেব ঘটনা ঘটেছ বাsেব ঘটনা ঘটেছ 
িঠক িবপরীত। িঠক িবপরীত। 
মানবািধকােরর মানবািধকােরর 
িছেটেফাঁটাও েসখােন বরদাs করা হেc না। জmু-িছেটেফাঁটাও েসখােন বরদাs করা হেc না। জmু-
কা ীেরর ওমর আবdlা সরকােরর উপেরও সাধারণ কা ীেরর ওমর আবdlা সরকােরর উপেরও সাধারণ 
মানুেষর িবnুমাt আsা-িব াস েনই। kমতায় মানুেষর িবnুমাt আsা-িব াস েনই। kমতায় 
থাকাকালীন এই পযর্ােয় িবিভn ভুয়া সংঘষর্, ধষর্ণ, থাকাকালীন এই পযর্ােয় িবিভn ভুয়া সংঘষর্, ধষর্ণ, 
gিল কের হতয্ার অসংখয্ ঘটনায় ওমর আবdlারা gিল কের হতয্ার অসংখয্ ঘটনায় ওমর আবdlারা 
জনসাধারেণর অিভেযাগ না েন পুিলশ ও িনরাপtা জনসাধারেণর অিভেযাগ না েন পুিলশ ও িনরাপtা 
রkীেদর ওকালিত কের েগেছ। িবেরাধী দল িপ.িড.িপ-এর রkীেদর ওকালিত কের েগেছ। িবেরাধী দল িপ.িড.িপ-এর 
েমেহবুবা মুফ্ িতরাও ধির মাছ না ছুঁই পািন দৃি ভ ী িনেয় েমেহবুবা মুফ্ িতরাও ধির মাছ না ছুঁই পািন দৃি ভ ী িনেয় 
সsার জনিpয়তা অজর্ন কের েভাট বয্া  অটুট রাখার সsার জনিpয়তা অজর্ন কের েভাট বয্া  অটুট রাখার 
েকৗশল gহণ কেরেছ। ‘গণতািntক’ পdিতেত িব াসী েকৗশল gহণ কেরেছ। ‘গণতািntক’ পdিতেত িব াসী 
রাজয্ বা েকndীয় সরকার hিরয়াত কn ফােরn, েজ.েক.রাজয্ বা েকndীয় সরকার hিরয়াত কn ফােরn, েজ.েক.
এল.এফ pভৃিত আজাদ কা ীর-এর সমথর্ক দলgিলর এল.এফ pভৃিত আজাদ কা ীর-এর সমথর্ক দলgিলর 
েনতােদর গৃহবnী কের েরেখ গণআেnালন করার রাsাও েনতােদর গৃহবnী কের েরেখ গণআেnালন করার রাsাও 
বn েরেখেছ। আর লsর-ই-ৈতবা, িহজবুল মুজািহিদন বn েরেখেছ। আর লsর-ই-ৈতবা, িহজবুল মুজািহিদন 
pভৃিতর মত ধমর্ীয় সntাসবাদী সংগঠনgিলেক িনয়ntণ pভৃিতর মত ধমর্ীয় সntাসবাদী সংগঠনgিলেক িনয়ntণ 
করেত েসনা বািহনী িনেয়াগ করা ছাড়া ভারত রাে র করেত েসনা বািহনী িনেয়াগ করা ছাড়া ভারত রাে র 
আর িকই বা করার আেছ! তাই েকndীয় সরকার েঘাষণা আর িকই বা করার আেছ! তাই েকndীয় সরকার েঘাষণা 
কেরেছ েয, আইন-শৃ লা িনয়ntেণ আসার পর িকছু কেরেছ েয, আইন-শৃ লা িনয়ntেণ আসার পর িকছু 
অিতিরk kমতা রােজয্র হােত েছেড় নতুন ‘রাজৈনিতক অিতিরk kমতা রােজয্র হােত েছেড় নতুন ‘রাজৈনিতক 
পয্ােকজ’ কা ীেরর মানুষেক েদওয়ার psাব িবেবচনা পয্ােকজ’ কা ীেরর মানুষেক েদওয়ার psাব িবেবচনা 
করা হেc। অথর্াৎ েবপেরায়া আkমণ চািলেয় েকানঠাসা করা হেc। অথর্াৎ েবপেরায়া আkমণ চািলেয় েকানঠাসা 
সাধারণ মানুষেক আরও িকছু মামুিল pশাসিনক kমতা সাধারণ মানুষেক আরও িকছু মামুিল pশাসিনক kমতা 
িদেয় কা ীেরর মানুষেক pতারণা করেত চায় pণব-িদেয় কা ীেরর মানুষেক pতারণা করেত চায় pণব-
মনেমাহনরা। জাতীয় sের সিkয় অনয্নয্ সংসদীয় মনেমাহনরা। জাতীয় sের সিkয় অনয্নয্ সংসদীয় 
দলgিলও কম-েবশী এই দৃি ভি রই সমথর্ক।দলgিলও কম-েবশী এই দৃি ভি রই সমথর্ক।

কা ীেরর ইিতহাস আজেকর pজেnর কােছ কা ীেরর ইিতহাস আজেকর pজেnর কােছ 
অেনকটাই ঝাপসা। তথাকিথত েদশেpিমক িচnার dারা অেনকটাই ঝাপসা। তথাকিথত েদশেpিমক িচnার dারা 
pভািবত হেয় তারা ‘কা ীর ভারেতর অিবেcদয্ অ ’ pভািবত হেয় তারা ‘কা ীর ভারেতর অিবেcদয্ অ ’ 
বলেতই অভয্s। িকnt কা ীেরর মানুেষরা যিদ ভারেতর বলেতই অভয্s। িকnt কা ীেরর মানুেষরা যিদ ভারেতর 
নাগিরক হয় তাহেল তােদর pিত এত িহংs আচরণ েকন নাগিরক হয় তাহেল তােদর pিত এত িহংs আচরণ েকন 
করা হেc- এই p  েজারােলাভােব উঠেছ েকাথায়? করা হেc- এই p  েজারােলাভােব উঠেছ েকাথায়? 
েদশিবভাগেক েকnd কের ভারত ও পািকsােনর মেধয্ েয েদশিবভাগেক েকnd কের ভারত ও পািকsােনর মেধয্ েয 
তীb সংঘাত সৃি  হয় তার চােপ তৎকালীন পের জmু-তীb সংঘাত সৃি  হয় তার চােপ তৎকালীন পের জmু-
কা ীেরর রাজা হির িসং ‘অnভুর্িk সংkাn দিলল’-এ কা ীেরর রাজা হির িসং ‘অnভুর্িk সংkাn দিলল’-এ 
sাkর কের। িsর হয়, pিতরkা, পররা  ও েযাগােযাগ sাkর কের। িsর হয়, pিতরkা, পররা  ও েযাগােযাগ 
িবভাগ ভারত িনয়ntণ করেব আর বািক িবষয়gিল জmু-িবভাগ ভারত িনয়ntণ করেব আর বািক িবষয়gিল জmু-
কা ীেরর িনজs িবষয় িহসােব থাকেব। একিট করদ রাজয্ কা ীেরর িনজs িবষয় িহসােব থাকেব। একিট করদ রাজয্ 
িহসােব sাধীন থাকার ইcাই pকাশ কেরিছেলন হির িসং। িহসােব sাধীন থাকার ইcাই pকাশ কেরিছেলন হির িসং। 
জওহরলাল েনেহr েঘাষণা কেরিছেলন, আইন-শৃ লার জওহরলাল েনেহr েঘাষণা কেরিছেলন, আইন-শৃ লার 

p িট সমাধান হেল গণেভােটর মাধয্েমই p িট সমাধান হেল গণেভােটর মাধয্েমই 
কা ীেরর ভারতভুিkর িবষয়িট চূড়াn হেব। কা ীেরর ভারতভুিkর িবষয়িট চূড়াn হেব। 
পরবতর্ীকােল আtিনয়ntেণর অিধকার ও পরবতর্ীকােল আtিনয়ntেণর অিধকার ও 

গণেভাট করার দাবীেত জmু-কা ীেরর pধানমntী েশখ গণেভাট করার দাবীেত জmু-কা ীেরর pধানমntী েশখ 
আবdlা েসাcার হেল ১৯৫৬ সােল ভারত সরকার আবdlা েসাcার হেল ১৯৫৬ সােল ভারত সরকার 
তাঁেক েgpার কের। নয্াশনাল কn ফােরn-এর এই েনতা তাঁেক েgpার কের। নয্াশনাল কn ফােরn-এর এই েনতা 
১৯৭৩ সাল পযর্n েবশীর ভাগ সময় েজেল কাটােত বাধয্ ১৯৭৩ সাল পযর্n েবশীর ভাগ সময় েজেল কাটােত বাধয্ 
হন। সtেরর দশেক নয্াশনাল কনফােরn আtিনয়ntেণর হন। সtেরর দশেক নয্াশনাল কনফােরn আtিনয়ntেণর 
দাবী পিরতয্াগ কের এবং আর পাঁচিট সংসদীয় দেলর দাবী পিরতয্াগ কের এবং আর পাঁচিট সংসদীয় দেলর 
মেতা একিট দেল পযর্বিসত হয়। ১৯৯০ সােল কা ীের মেতা একিট দেল পযর্বিসত হয়। ১৯৯০ সােল কা ীের 
কুখয্াত সামিরক বািহনীর িবেশষ kমতা আইন কুখয্াত সামিরক বািহনীর িবেশষ kমতা আইন AFSPA AFSPA 
জাির করা হেল েসখােন গণতািntক অিধকার কাযর্ত বািতল জাির করা হেল েসখােন গণতািntক অিধকার কাযর্ত বািতল 
হেয় যায়। আসেল pথেম নানা রকম গণতািntক pিতrিত হেয় যায়। আসেল pথেম নানা রকম গণতািntক pিতrিত 
িদেলও কা ীরেক িগেল খাওয়ার নীিতই এখােন বলবৎ িদেলও কা ীরেক িগেল খাওয়ার নীিতই এখােন বলবৎ 
করা হেয়েছ। একিদেক পািকsান রা  কা ীেরর একিট করা হেয়েছ। একিদেক পািকsান রা  কা ীেরর একিট 
অংশ দখল কের েরেখ তােক ‘আজাদ কা ীর’ নাম িদেয় অংশ দখল কের েরেখ তােক ‘আজাদ কা ীর’ নাম িদেয় 
সাধারণ মানুষেক pতারণা করেছ। আর অনয্িদেক ভারত সাধারণ মানুষেক pতারণা করেছ। আর অনয্িদেক ভারত 
রা  তার সমs pিতrিতেক অsীকার কের কা ীেরর রা  তার সমs pিতrিতেক অsীকার কের কা ীেরর 
বািক অংশেক বলপূবর্ক একিট অ রােজয্ পিরণত বািক অংশেক বলপূবর্ক একিট অ রােজয্ পিরণত 

কেরেছ। dই শিkশালী কেরেছ। dই শিkশালী 
সmpসারণবাদী রাে র সmpসারণবাদী রাে র 
মােঝ পেড় গত ছয় মােঝ পেড় গত ছয় 
দশক ধের কা ীর দশক ধের কা ীর 
ও তার জনসাধারণ ও তার জনসাধারণ 
রkাk হেয় চেলেছ। রkাk হেয় চেলেছ। 
েয িbিটশ সাmাজয্বাদ েয িbিটশ সাmাজয্বাদ 
ভারতবষর্েক েভেঙ ভারতবষর্েক েভেঙ 
টুকেরা কের িদেয় টুকেরা কের িদেয় 
েগল এবং েয মািকর্ন েগল এবং েয মািকর্ন 
সাmাজয্বাদ িবগত সাmাজয্বাদ িবগত 

প াশ বছর ধের পািকsান, আফগািনsান অ েল প াশ বছর ধের পািকsান, আফগািনsান অ েল 
অিsরতা সৃি  কের িনেজর pভাব বািড়েয় তুলেত অিsরতা সৃি  কের িনেজর pভাব বািড়েয় তুলেত 
িবিলয়ন িবিলয়ন ডলার-এর যুdাst েযাগান িদেয় চেলেছ- িবিলয়ন িবিলয়ন ডলার-এর যুdাst েযাগান িদেয় চেলেছ- 
তােদর িদেক আঙুল না তুেল এেদেশর শাসকবগর্ আজ তােদর িদেক আঙুল না তুেল এেদেশর শাসকবগর্ আজ 
পািকsান িবেরািধতার িজিগর তুেল েদশেpিমক িহসােব পািকsান িবেরািধতার িজিগর তুেল েদশেpিমক িহসােব 
নাম িকনেত চাইেছ। আসেল এরাই েদেশর আসল শtr।নাম িকনেত চাইেছ। আসেল এরাই েদেশর আসল শtr।

ইnারনয্াশনাল িপপলs  াইবুনাল অn  িহউময্ান ইnারনয্াশনাল িপপলs  াইবুনাল অn  িহউময্ান 
রাইটs  এn জািsস ইn  ইিnয়া এয্াডিমিনsারড্  কা ীর রাইটs  এn জািsস ইn  ইিnয়া এয্াডিমিনsারড্  কা ীর 
নামক আnজর্ািতক মানবািধকার সংগঠেনর pিতিনিধ নামক আnজর্ািতক মানবািধকার সংগঠেনর pিতিনিধ 
খররm  পারেভজ সmpিত এক সাkাৎকাের বেলন, খররm  পারেভজ সmpিত এক সাkাৎকাের বেলন, 
ওখােন (কা ীর) মতpকােশর sাধীনতা েনই। িনয়িমত ওখােন (কা ীর) মতpকােশর sাধীনতা েনই। িনয়িমত 
শত শত সাধারণ মানুষেক আটক কের, েকান উsািন শত শত সাধারণ মানুষেক আটক কের, েকান উsািন 
ছাড়াই িনরst জনসাধারেণর উপর gিল চািলেয়, তrণ ছাড়াই িনরst জনসাধারেণর উপর gিল চািলেয়, তrণ 
ও িশ েদর হতয্া কের, নারীেদর ধষর্ণ কের ভারতীয় ও িশ েদর হতয্া কের, নারীেদর ধষর্ণ কের ভারতীয় 
েসনাবািহনী এেদেশর pধানমntী মুেখ যা বলেছন তার েসনাবািহনী এেদেশর pধানমntী মুেখ যা বলেছন তার 
িবপরীত কাজ কের চেলেছ। িতিন বেলন, তrণেদর িবপরীত কাজ কের চেলেছ। িতিন বেলন, তrণেদর 
পাথর েছাঁড়ার ঘটনাgিল তােদর হতাশা, অসহায়তা ও পাথর েছাঁড়ার ঘটনাgিল তােদর হতাশা, অসহায়তা ও 
েkােধর বিহঃpকাশ। ী পারেভজ কা ীেরর িবিভn েkােধর বিহঃpকাশ। ী পারেভজ কা ীেরর িবিভn 
pােn ছিড়েয় থাকা নাম, িচhহীন ২৭০০িট গণকবেরর pােn ছিড়েয় থাকা নাম, িচhহীন ২৭০০িট গণকবেরর 
তদn কের িরেপাটর্ pকােশর দাবী জানান। তাঁর মেত তদn কের িরেপাটর্ pকােশর দাবী জানান। তাঁর মেত 
িনয়িমত ভুয়া সংঘষর্, gম কের েদওয়া, অতয্াচার, িনয়িমত ভুয়া সংঘষর্, gম কের েদওয়া, অতয্াচার, 
েবআইনী আটক, ধষর্ণ, অমযর্াদার ঘটনাgিল বn না েবআইনী আটক, ধষর্ণ, অমযর্াদার ঘটনাgিল বn না 
হেল কা ীর শাn হেব না। pকৃতপেk আমােদর এই েদশ হেল কা ীর শাn হেব না। pকৃতপেk আমােদর এই েদশ 
kেমই এক পুিলশরাে  পিরণত হেত চেলেছ। পৃিথবীর kেমই এক পুিলশরাে  পিরণত হেত চেলেছ। পৃিথবীর 
বৃহtম গণতেntর জাধারী ভারত েকবল কা ীর নয়, বৃহtম গণতেntর জাধারী ভারত েকবল কা ীর নয়, 
সমg উtরপূবর্ ভারত, ‘মাওবাদী অধুয্িষত’ বেল পিরিচত সমg উtরপূবর্ ভারত, ‘মাওবাদী অধুয্িষত’ বেল পিরিচত 
অn, ছিtশগড়, উিড়ষয্া, ঝাড়খ , পি মব  pভৃিত অn, ছিtশগড়, উিড়ষয্া, ঝাড়খ , পি মব  pভৃিত 
রােজয্ চলেছ এক গৃহযুেdর পিরিsিত। িব ায়েনর কােলা রােজয্ চলেছ এক গৃহযুেdর পিরিsিত। িব ায়েনর কােলা 
েঘাড়া েসজ গঠন করার িবrেd গেড় ওঠা pিতবাদ-েঘাড়া েসজ গঠন করার িবrেd গেড় ওঠা pিতবাদ-
আেnালনgিলেক sb করেত রােজয্ রােজয্ বাড়েছ আেnালনgিলেক sb করেত রােজয্ রােজয্ বাড়েছ 
পুিলিশ বয্বsা। pিত বছর লািফেয় লািফেয় বাড়েছ পুিলিশ বয্বsা। pিত বছর লািফেয় লািফেয় বাড়েছ 
পুিলশ-িমিলটাির খােতর বরাd। অবsা pতয্kভােব পুিলশ-িমিলটাির খােতর বরাd। অবsা pতয্kভােব 
খিতেয় েদখেত িদlীেত মািকর্ন যুkরা  খুেলেছ তার খিতেয় েদখেত িদlীেত মািকর্ন যুkরা  খুেলেছ তার 
gpচর সংsা এফ িব আই-এর অিফস। gpচর সংsা এফ িব আই-এর অিফস। 

এই জিটল ও কিঠন অবsােক েমাকািবলা করেত পাের এই জিটল ও কিঠন অবsােক েমাকািবলা করেত পাের 
এমন িবকl শিkর জn িদেত আজ এিগেয় আসেত হেব এমন িবকl শিkর জn িদেত আজ এিগেয় আসেত হেব 
কা ীেরর সেচতন মানুষেক। কারণ ধমর্ীয়-সntাসবাদী দল কা ীেরর সেচতন মানুষেক। কারণ ধমর্ীয়-সntাসবাদী দল 
বা েভাট সবর্s রাজৈনিতক পািটর্gিল তােদর আবােরা বা েভাট সবর্s রাজৈনিতক পািটর্gিল তােদর আবােরা 
কানাগিলেত িনেয় যােব। ইিতহাস েতা েস কথাই বলেছ।কানাগিলেত িনেয় যােব। ইিতহাস েতা েস কথাই বলেছ।

িমকশিkিমকশিk
েসেpmর ২০১০েসেpmর ২০১০ সmাদকীয়সmাদকীয়

পি মবাংলার মানুষ ‘পিরবতর্ন’ চাইেছন। 
আম জনতা পিরবতর্ন চাইেল পিরবতর্ন হয়ও। 
পৃিথবীর েকান েদেশ জনসাধারেণর ইcার 
িবrেd থাকা েকান শাসক েজার কের েবশীিদন 
kমতায় থাকেত পাের িন। রা ীয় kমতােক 
বয্বহার কের, ৈsরশাসন িদেয় রা ীয় সntােসর 
মাধয্েম িকছুিদন হয়ত েজারজবরদিs kমতায় 
থাকা যায় িকnt দীঘর্িদন েসটা সmব হয় না।

পি মবাংলায় িসিপএম েনতৃtাধীন 
বাম n সরকার দীঘর্ ৩৩ বছর kমতায় 
রেয়েছ। এই পযর্ায়িটেত তারা িকnt জনগেণর 
একধরেনর অনুেমাদন িনেয়ই kমতায় েথেকেছ। 

ধুমাt িরিগং কের বা দলীয় সntােসর মাধয্েম 
িসিপএম এত দীঘর্সময় kমতায় েথেকেছ একথা 
বলেল বাsবেক অsীকার করা হেব। তার মােন 
এও নয় বাম n সরকার আেগ ভাল িছল এখন 
খারাপ হেয় েগেছ। আসেল িসিপএম দল এবং 
তার েনতৃtাধীন বাম n সরকার জnলg 
েথেকই সুেকৗশেল এই পুঁিজবাদী সমাজ ও 
রা বয্বsার হেয় কাজ করার কমর্সূচী gহণ 
কেরেছ। দীঘর্িদন kমতায় থাকার ফেল হয়ত 
তার েনতৃt এবং কয্াডারবািহনীর মেধয্ dনর্ীিত, 
ঔdতয্ এইসব মািলকী gণাবলী অেনক েবশী 
পিরমােণ বাসা েবঁেধেছ যা পি মবাংলার 
মানুষেক তােদর pিত বীত d কেরেছ। kমতায় 
আসার pথম পযর্ােয় এরা েবশ িকছু জনিpয় 
কমর্সূচী gহণ কের মানুষেক েটেন রাখেত সমথর্ 
হেয়িছল, মুেখাশ িদেয় মুখেক ভালভােবই েঢেক 
রাখেত েপেরিছল। অনয্িদেক pাkন শাসক দল 
কংেgেসর dনর্ীিত, g ািম, েবেলlাপনায় 
পি মবাংলার মানুষ অিত  হেয় উেঠিছল, 
মানুষ পিরবতর্ন েচেয়িছল এবং ‘ইিnরা 
ৈsরতnt’েক পরাs কের েকেnd জনতা দেলর 
সরকার এবং পি মবে  বাম n সরকারেক 
kমতা এেনিছল। তারপর েথেক এই বাম n 
সরকারই kমতায় েথেকেছ। আজ মানুষ আবার 
পিরবতর্ন চাইেছ।

p  হল মানুষ িক পিরবতর্ন চাইেছ। আসেল 
মানুেষর েকাn  পিরবতর্ন আজ pেয়াজন?

২০১১ সােল হয়ত রাজয্sের ১৯৭৭-
এর একটা পুনরাবৃিt ঘটেত চেলেছ। ঘটনার 
গিতpকৃিত বলেছ ২০১১-র িবধানসভা িনবর্াচেন 
শাসক বাম nেক kমতাচুয্ত কের তৃণমূল 
কং-কংেgস েজাট kমতায় আসেত চেলেছ। 
িকnt ১৯৭৭-এর সে  এর পাথর্কয্ হেc যারা 
kমতায় আসেত চেলেছ তারা বতর্মােন েকndীয় 
সরকাের kমতায় রেয়েছ। ধু kমতায় রেয়েছ 
তাই নয় কংেgস দল হেc আমােদর েদেশ 
পুঁিজপিত ও বৃহৎ ভূsামীেদর সবেচেয় িব s 
দল, সবেচেয় েবশীিদন এরা kমতায় েথেকেছ 
এবং এেদেশ লাg হওয়া pিতিট জনিবেরাধী 
নীিতর pেণতা এরা। আিথর্ক সংsােরর নােম 
িব ায়েনর কমর্সূচীেক এেদেশ সবর্sের লাg 
কেরেছ এই দল। েসজ আইন, বীজ িবল, 
h t -আফsা জাতীয় কালাকানুন এ-সমs 
িকছুর rপকার কংেgস। সবুজ িবpব-এর 
নােম এরা েদেশর কৃিষবয্বsােক সাmাজয্বাদী 
শিkgিলর কােছ িবিকেয় িদেয়েছ। এখন আরও 
বড় সবর্নােশর জনয্ ‘িdতীয় সবুজ িবpব’ বা 
‘িচরসবুজ িবpব’-এর ষড়যnt করেছ।

এইসব নীিতর কারেণই েদশ জুেড় কৃষকেদর 
জিম লুঠ করেছ েদশী-িবেদশী পুঁিজপিতরা, বn 
হেয় যােc একিটর পর একিট কারখানা, িমক 
ছাঁটাই বাড়েছ, বাড়েছ কােজর সময়, কমেছ 
মজুরী, কারখানা েথেক sুলমাsারী-সবর্t 
িঠকাpথায় কাজ করােনা হেc। িজিনসপেtর 
দাম বাড়েছ pিতিদন লািফেয় লািফেয়। 
এককথায় িমক ও সাধারণ েমহনিত মানুেষর 
জীবেন েদিশ িবেদিশ পুঁিজপিতেদর আkমণ 
বlাহীনভােব নািমেয় আনা হেc। অনয্িদেক 
গণেরাষেক আটকােনার জনয্ নকশাল দমেনর 
নােম চলেছ রা ীয় সntাস।

িবষয়টা এমন নয় েয এটা করেছ ধু 
কংেgস। এনিডএ kমতায় এেস একই নীিত 

িনেয় চেলেছ। রাজয্sের িসিপএম, িবেজিপ, 
েজিড(ইউ), িডএমেক ইতয্ািদ দলgিলও একই 
নীিত িনেয় চলেছ। েকেnd তারা কংেgস বা 
িবেজিপেক এইসব নীিত pণয়ন করেত dবাh 
তুেল সমথর্ন আেগও জািনেয়েছ এখনও 
জানােc।

রােজয্ পিরবতর্ন-এর হাওয়ােক যারা 
সবেচেয় ভাল কােজ লািগেয় িনেজেদর ঘর 
েগাছােত েপেরেছ তারা হল তৃণমূল কংেgস। 
এইসব নীিতগত p gিলেত িকnt তৃণমূল 
কংেgস পৃথক েকান অবsান রােখ িন। নnীgােম 
এতবড় েসজ-িবেরাধী লড়াই হেলও ভারেতর 
অনয্ানয্ জায়গায় েসজ িবেরাধী আেnালেন 
অংশgহণ েতা দূেরর কথা েসই আেnালনgিলর 
সমথর্েন, সরকােরর িবrেd েকান িববৃিত 
তৃমমূেলর পk েথেক েদওয়া হয় িন। রা ীয় 
সntােসর pে  তৃণমূল কংেgস িসিপএম-এর 
িবrেd যতটা সরব েকndীয় সরকােরর িবrেd 
ততটা নয়। িবেশষ কের িমকে ণীর উপর 
নািমেয় আনা নীিত ও কমর্সূচীgিলর িবrেd 
এই দল কখেনাই মািলকে ণী বা েকndীয় 
সরকােরর িবrেd েকান অবsান gহণ কের িন।

আসেল পুঁিজবােদর পেk েথেক আজেক 
সাধারণ মানুেষর উপর নািমেয় আনা 
হামলাgিলর িবrেd কখেনাই pকৃত েকান 
অবsান েনওয়া সmব নয়। িসিপএম এখােন 
যা করেছ, উিড়ষয্ায় িবজু জনতা দল তাই 
করেছ। যিদও dদেলর ঝা ার রং আলাদা। এই 
নীিতgিলর পিরবতর্ন ছাড়া pকৃত পিরবতর্ন 
সmব নয়। সরকার পিরবতর্নও িনি তভােবই 
একিট পিরবতর্ন। িবেশষ পিরিsিতেত হয়ত 
তারও pেয়াজন আেছ। িকnt p  হল িমক ও 
েমহনিত মানুেষর উপর মািলক ে ণী আজেক 
েয বlাহীন আkমণ নািমেয় এেনেছ তার 
পিরবতর্ন হেব িকভােব। েসই পিরবতর্েন কারা 
কা ারীর ভূিমকা েনেব?

জনসাধারণ তার জীবেনর বাsবতা েথেক 
পিরবতর্ন চায়। িকnt এই পিরবতর্নটা েকমন হেব 
তার জনয্ তার িচnা েচতনারও একটা পিরবতর্ন 
pেয়াজন। মানুেষর এই িচnা েচতনা পিরবতর্েন 
েনতৃেtর একিট grtপূণর্ ভূিমকা থােক। েনতৃt 
দিkণপnী দেলর হােত থাকেল অবশয্ই তারা 
এই পুঁিজবাদী েঘরােটােপর মেধয্ই পিরবতর্নেক 
আটেক রাখেত চাইেব।

একমাt সংgামী বামপnী েনতৃtই পারেতন 
মানুষেক একিট pকৃত পিরবতর্েনর পেথ চািলত 
করেত। সংgামী বাম সংগঠন ও বয্িkবগর্ 
িনজs sাধীন অিst বজায় েরেখ, নীিতগত 
অবsােন অিবচল েথেক লালঝা ার িবpবী 
আদশর্েক ঊে র্ তুেল ধের মানুেষর সামেন 
দাঁড়ােত পারেল পি মবাংলার পিরবতর্নমুখী 
আেnালন সিঠক পেথ এেগােত পারত, িমক ও 
েমহনিত মানুেষর উপর েনেম আসা হামলাgিল 
pিতেরাধ করা সmব হত। িস ুর, নnীgাম, 
েরশেন dনর্ীিত িবেরাধী আেnালন এবং লালগড় 
আেnালেনর মাধয্েম িকnt পি মবাংলায় েসই 
বাsবতা ৈতির হেয়িছল বা হেয়েছ। একটা 
ভাঙাগড়ার মধয্ িদেয় চেলেছ পি মব । িকnt 
রাজৈনিতক েkেt রােজয্ েয ভাঙাগড়াই চলুক 
না েকন িমক ে ণী ও েমহনিত জনতার উপর 
সীমাহীন েশাষণ জুলুম িকnt েথেম েনই।

তাই িমকে ণী ও অনয্ানয্ েমহনিত 
জনগণেক আজ sাধীনভােব িনেজেদর সংগিঠত 
হওয়ার পাশাপািশ লালঝা ার সংgামী 
ঐিহতয্েক সামেন েরেখ সmাবয্ বমুশিkেক 
সংঘবd করার জনয্ সবর্শিk িনেয়াগ করেত 
হেব। েদশজুেড় গেড় ওঠা িমক আেnালন, 
েসজ ও জিম অিধgহণ িবেরাধী আেnালনসহ 
পুঁিজবাদী হামলা ও রা ীয় হামলার িবrেd গেড় 
ওঠা সমs গণ আেnালনgিলেক একিট সংgামী 
িদশায় সংঘবd করা ও এিগেয় িনেয় যাওয়ার 
উেদয্াগ িনেত হেব। মজdর kািn পিরষদ সমs 
সংgামী, েমহনিত ও বামমনs মানুেষর কােছ 
েসই আhান জানােc।

েকাn  ‘পিরবতর্ন’ আজ pেয়াজন?

pদীপ রায়pদীপ রায়

েসনা শাসন কা ীর েসনা শাসন কা ীর 
সমসয্ার সমাধান নয়সমসয্ার সমাধান নয়

িমকে নীর মুখপt

িমকশিkিমকশিk
েযাগােযাগ : ৩৬/২, েবিনয়ােটালা েলন, কলকাতা-৭০০০০৯

েফান : +৯১-৯৪৩৩২৪২৪৯৮, ইেমল : shramikshakti@gmail.com

২



বতর্মান ভারেত েমাট জনগেণর এক তৃতীয়াংশ 
(৪০ েকািট) gামীণ মজীিব। েদেশর খাদয্শসয্ 
ও অনয্ানয্ কৃিষপণয্ pধানত এেদর েমর উপর 
িনভর্র কেরই উৎপািদত হয়। এই উৎপাদন েথেক 
একেচিটয়া পুঁিজপিত-ধনী কৃষক, আড়তদার, িমল 
মািলক সহ েছাট বড় পুঁিজপিতরা িমেল মুনাফার 
পাহাড় গেড় েতােল, অনয্িদেক যােদর কাঁেধ ভর 
িদেয় েদেশর কৃিষ বয্বsা চেল েসই মজীিব 
জনগণ dিবর্ষহ দািরেdর মেধয্ িদেয় জীবন কাটান। 
আমােদর েদেশর পুঁিজপিত ও তােদর েদাসর ডান, 
বাম সরকারী রাজৈনিতক দলgেলা আদেত এই 
অবsােকই েজারদার করেত চায়, তাই কখনও 
এনিডএ কখনও বাম সমিথর্ত ইউিপএ সরকার 
িবিভn নীিতর (এসইেজড, চুিkচাষ, আগাম 
বািণজয্ ইতয্ািদ) মেধয্ িদেয় েদেশর সsা ম 
বয্বহার কের পুঁিজপিতেদর মুনাফা বৃিdর পথ 
pশs কের চেলেছ।

বতর্মান gামীণ মজীিবেদর মজুির অতয্n 
কম, NREGA pকেlর ৈদিনক মজুির ১০০ টাকা 
িনধর্ািরত হেলও। gামীণ কৃিষ মজুরেদর সরকার 
িনধর্ািরত মজুির ৮৭.৫০ টাকা। েকােনা েকােনা 
অ েল  মজীবীেদর আেnালেন ৈদিনক ১০০ টাকা 
মজুির আদায় করা েগেলও, বছেরর েবশীরভাগ 
সময় আরও কম মজুরীেত gামীণ মজীবীেদর 
খাটেত বাধয্ হেত হয়। পুেরােনা মিহnােরর মত 
বাঁধা মজুর pথা না থাকেলও আথর্ৈনিতক কারেণ 
ধনী কৃষেকর কােছ অেপkাকৃত েবশী কাজ 

পাওয়ার জনয্ কম মজুরীেত কাজ করেত হয়। 
অভাব অনটেনর সময় বয্িkগত ঋণ েনওয়ার 
কারেণও অেনক সময় কম মজুরীেত খাটেত হয়। 
অনয্িদেক উnত pযুিkর kমবধর্মান বয্বহাের 
কৃিষেkেt gামীণ মজীবীেদর কােজর জায়গা 
কমেছ। ১০০ িদেনর কােজর pকেlর সরকাির 
ঢkািননােদ কান ফাটেলও এখনও পযর্n বছের 
পিরবারিপছ ু ৫০ িদনও কাজ পাওয়া যায়িন। 
অবsাটা এমন দাঁড়ােc জিমর কাজ ও ১০০ 
িদেনর pকেlর কাজ িমেল মািসক গেড় ১০ িদন 
কাজ পাওয়াটা অসmব হেয় পড়েছ। এই অবsায় 
gামীণ মজীিবেদর একটা বড় অংশ অসংগিঠত। 
অসংগিঠত িশেlর সsা অsায়ী িমক িহসােব 
িনযুk হেc। অনুবর্র কৃিষ এলাকা বা জ ল িনভর্র 
এলাকায় মজীিবেদর অবsা আরও েশাচনীয়।

জ ল কেম যাওয়ার কারেণ kমাগত 
েসখানকার মজীিবরা জীিবকা হারােc। বাsবত 
আজেকর gামীণ মজীিবেদর sায়ী মািসক বা 
বাৎসিরক আেয়র েকােনা সুিন য়তা েনই। ফলত 
েনই জীবন যাপেনর সুিন য়তাও।

অতএব এই অিনি ত ও িনmতম আেয়র 
জনগণ েয িশkা, িচিকৎসা সহ বাঁচার pেয়াজনািদ 
িকনেত পারেবন না তা েতা জানা কথাই। একিদেক 
িমড েড িমল সহ সবর্িশkা অিভযােনর সেগৗরেব 
সরকারী pচার চলেছ অপরিদেক চলেছ pকেlর 
টাকা িনেয় dনর্ীিত। আর িশkার মান খুঁজেত 
েগেল আপিন ধেn পেড় যােবন। এমন অেনক 
৪থর্, ৫ম, ৬  ে ণীর ছাtছাtী পােবন যােদর 
িঠকমেতা বণর্পিরচয়টাও হয়িন। আর উcিশkার 

যা বাজার মূলয্ তা মজীিবেদর নাগােলর 
বাইের। ফলত মজীিব পিরবার ও ধনী িশkা 
েkতা পিরবােরর েয dsর পাথর্কয্ থাকেব তা 
বলাই বাhলয্। একইরকমভােব িচিকৎসা েkেt 
একিদেক ওষুধ েকাmানী, নািসর্ংেহাম ইতয্ািদর 
মেধয্ িদেয় বয্াপক বয্বসািয়ক রমরমা আর 
অনয্িদেক সরকারী হাসপাতালgেলার েবহাল 
অবsা। একিদেক ওষুধ েকাmানীgেলা (বায়ার, 
ওখাডর্, িসবাগাইিগ ইতয্ািদ) কৃিষেত রাসায়িনক 
কীটনাশক িবষ িবিkর মেধয্ িদেয় জনগেণর 
মেধয্ েরােগর pাdভর্াব ঘটােc অনয্িদেক েদেশর 
ওষুেধর বাজার দখল কের তারা d িদক েথেকই 
মুনাফার পাহাড় ৈতির করেছ। আর এই sাsয্ 
কাঠােমার মেধয্ েথেক সবেথেক েশািষত হেc 

মজীিব জনগণ।
আমােদর পি মবে  বাম n িনবর্াচনী 

pচােরর সময় ভূিমসমsােরর সাফলয্েক বড় কের 
তুেল ধের। gামীণ মজীিবেদর জীবেনর মান 
উnত করেত নািক বাম n ভূিম সংsােরর বনয্া 
বইেয়েছ। িকnt এ ডাহা িমেথয্ কথা। তেথয্ জানা 
যােc পি মবে  ভূিম সংsােরর েবশীরভাগটাই 
হেয়েছ বাম n পাকাপািকভােব kমতায় আসার 
আেগ। েমাট বিnত খাসজিমর েবশীরভাগটাই 
বিnত হেয়েছ ১৯৭২ সােলর আেগ (৯.৫ লk 
একর), ১৯৭২-১৯৮০ সােলর মেধয্ ২.৬২ লk 
একর, ১৯৮০-২০০০ সােলর মেধয্ ১.৫২ লk 
একর। তথয্ েথেক বাম েnর সাফলয্ বুঝেত 
অসুিবধা হওয়ার কথা নয়। রাজয্ সরকােরর হােত 
জিমর উ র্সীমা আইন থাকা সেttও দীঘর্ বাম n 

শাসেন জিমর উ র্সীমা কমােনা হল না। জিমর 
উ র্সীমা কিমেয়, েবনািম ও েদেবাtর সmিt 
খাস েঘাষণা কের মজীিবেদর মেধয্ জিম 
বnেনর পিরবেতর্ মািলকেদর পােয় আtসমপর্ণ 
কের বামপnােক কলি ত কেরেছ িসিপএম সহ 
বাম েnর অনয্ দলgিল।

সামিgকভােবই এই অবsার সে  সরকারী 
অনুদানgিলরও িঠকঠাক পাওয়ার সমসয্া রেয়েছ। 
িব.িপ.এল িলেsর েগাঁজিমল, বনয্া- খরা tােণ 
সরকারী িরিলফ পাওয়ার সমসয্া, গণবnেনর 
সমসয্া, আিদবাসীেদর অরেণয্র অিধকােরর সমসয্া 
সেবর্াপির পযর্ায়kেম মূলয্বৃিdর সমসয্া িনেয় 
gামীণ মজীিবরা dিবর্সহভােব আkাn। আসেল 
পুঁিজপিত মািলক ও তােদর তিlবাহক েকndীয় 
সরকাের থাকা দলgিল, অনয্ানয্ দিkণপnী দল ও 
সরকারী েমিক বামপnী দলgিল এই বয্বsাটােকই 
েজারদার করেত চায়। তারা চায় মািলকেদর 
আরও মুনাফার জনয্ িশkা, sাsয্, কৃিষ সহ সমs 
েkেt পুঁিজর অবাধ অনুpেবশ ঘিটেয় মািলকেদর 
মুনাফােক পাকা করেত। আর এসব করেত 
িগেয় যােত মজীিবেদর তীb লড়াইেয়র মুেখ 
পড়েত না হয় তার জনয্ িরিলেফর বয্বsা কের, 
নানািবধ উnয়েনর গালগl িনেয় িনেজেদর 
পেk মজীিবেদর ধের রােখ। আর এর িবrেdই 
gাম ও শহেরর েমহনতীেদর ঐকয্বd হেত হেব। 
েদেশর বৃহtর জনগণ, মজীিবেদর dঃখ কে র 
মূল উৎস পুঁিজপিত মািলকেদর ছুঁেড় েফেল িদেয় 
গেড় তুলেত হেব েমহনতীেদর গণতািntক রা । 
েসই লেkয্ গড়েত হেব মজীবীেদর লড়াই।

িকভােব িদন কাটেছ িমকেদর?িকভােব িদন কাটেছ িমকেদর?
েজাট বাঁেধা ৈতির হওেজাট বাঁেধা ৈতির হও িমকশিkিমকশিk

েসেpmর ২০১০েসেpmর ২০১০

িব িজৎ হাজরািব িজৎ হাজরা

েকমন আেছন gামবাংলার মজীিবরা?েকমন আেছন gামবাংলার মজীিবরা?
মেহnd মজুমদারমেহnd মজুমদার
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িচt ১: িহnুsান েমাটসর্ কারখানা (hগিল েজলা)  
একসময় এিশয়ার সবর্বৃহৎ এই গািড় ৈতিরর 
কারখানায় িমকসংখয্া িছল pায় ১৬,০০০। 
তারপর ধীের ধীের r হয় কমর্ী-সংেকাচন। 
উৎপাদন িকnt কেমিন। কমর্ী সংখয্া কমেত কমেত 
'৯৮ সােল যখন pায় ১০,০০০ -- তখন েথেক 

িমকরা rেখ দাঁড়ােত r কের। কারখানার 
সংখয্াgr িমকরা pিতি ত ইউিনয়ন gেলার 
েথেক েবিরেয় এেস দল-মত-িনিবর্েশেষ এক 
নতুন সংgামী ইউিনয়ন গেড় তেল, নাম SSKU।  
িভ.আর.এস-এর নােম ছাঁটাই-এর িবrেd, িড.এ. 
ি জ-এর নােম মজুির সংেকাচন-এর িবrেd, 
েবআইিন িঠকা pথার িবrেd r হয় তুমুল 
লড়াই। লড়াই যত এেগায়, িবড়লা-মািলক, 
সরকার আর pিতি ত ইউিনয়ন gেলার েনতােদর 
মেধয্ আঁতাত ততই গভীর হেত থােক। েসই 
আতাঁত এমন জায়গায় েপৗঁছায়, েয ২০০৬ সােল 
আইন সংেশাধন কের কারখানার ৩১৪ একর 
জিম িবিk কের SEZ এবং pেমাটারী বয্বসার 
জনয্ িবড়লা-েদর অনুমিত িদেতও সরকােরর হাত 
কাঁেপ না। িসটু-আইএনিটইউিস-তৃণমূল েনতারা 
েচাখ বুেজ তা-ও েমেন েনয়। সংgামী িমকেদর 
অসম লড়াই তবু জাির থােক। অবেশেষ ২০০৮ 
সােল সরকারী সহেযািগতায় িবড়লা-েদর আkমন 
চরেম ওেঠ। িসটু-আইএনিটইউিস-তৃণমূল েনতারা 
িভ.আর.এস িনেয় লড়াইেয়র ময়দান েথেক েকেট 
পেড়। সংgামী ইউিনয়ন SSKU -এর েবিশরভাগ 
েনতৃtেক হয় ছাঁটাই কের, আর নয় াnফার কের 
িবড়লা-মািলক কারখানায় কমর্ী সংখয্া নািমেয় 
আেন ২০০০-এ। েসভােবই কারখানা চলেছ। 
আজ-ও।
িচt ২ : লাডেলা জুটিমল (হাওড়া েজলা)
িহসাব অনুযায়ী sায়ী িমকেদর েবতন হবার 
কথা িদেন pায় ২৬০ টাকা। নামমাt িমক-ই 
এই টাকা পান। বািক িমকেদর েবিশরভাগটাই  

িঠকা-মজুর। িদেন এঁেদর েরাজগার ৬০-১০০ 
টাকা। মজার বয্াপার হেলা, ইউিনয়েনর েনতারাই 
হেলন এখানকার 'েলবার-কnাkর'! মািলকেদর 
সে  েবাঝাপড়ায়, মজুরেদর 'েরাজ'-এর একটা 
বড় অংশ যায় এেদর পেকেট। িবিনমেয় এরা 
কম পয়সায় 'মজুর সাpাই' কের কারখানায়। 
এটাই দstর। ২০০২ সােল বড় বড় ইউিনয়নgেলা 
সরকােরর ঘের বেস িtপািkক চুিk কেরিছল, 
'ৈদিনক ১০০ টাকার কেম মজুর খাটােনা যােব 
না'। ফল হয় উেlা! কম পয়সায় মজুর খাটােনার 
'েবিনয়ম'টাই 'িনয়ম' হেয় ওেঠ। সরকার িনেজই 
যিদ ১০০ টাকায় মজুর খাটােনার অনুমিত েদয়, 
মািলকরা তাহেল েকান dঃেখ ২৫০ টাকা িদেয় 
sায়ী িমক পুষেব! কােজই নাম-মাt sায়ী 

িমক েরেখ েবিশরভাগ মািলকই আজ কারখানা 
চালােc িঠকা- িমক িদেয়, আর নয়েতা 'িজেরা', 
'ভাগা', 'ভাউচার' ইতয্ািদ রকমাির নােমর অsায়ী 

িমক িদেয়। পি মবে র জুট-িশেlর এটাই 
সাধারণ িচt।
িচt ৩ : েহািসয়াির িশl (কলকাতা েজলা) 
েকালকাতা ও পাশর্বতর্ী এলাকার pায় লkািধক 

িমক এই িশেlর সে  যুk। '৯৮ সােল 
সরকােরর মদpের এক িtপািkক চুিk অনুযায়ী 
এই িমকেদর নুয্নতম েবতন পাবার কথা, িড.এ. 
পাবার কথা, পিরচয়পt পাবার কথা। িকnt ৯০% 
কারখানােতই মািলকরা ধারাবািহক ভােব এই চুিk 
ল ন কের আসেছ। েদেশর আইন অনুযায়ী এজনয্ 
তােদর েজল-জিরমানা পযর্n হবার কথা। অথচ 
আজ পযর্n সরকার একজন মািলেকর িটিক-টুকুও 
েছাঁয়িন। সরকারী মদেতই রম-রম কের েবআইিন 
বয্বসা চািলেয় েকািট েকািট টাকার মুনাফা লুেট 
চেলেছ এক ে নীর মািলক।
িচt ৪ : কলয্ানী িsিনং িমল (নিদয়া েজলা) 
সরকারী এই সুেতাকেল sায়ী িমক ২৫০, 
অsায়ী িমক pায় আরও ২৫০-৩০০। এই 
অsায়ী িমকেদর না আেছ েকােনা পিরচয়পt, 
না আেছ ই.এস.আই. কাডর্, না আেছ িপ.এফ. 

অথবা অনয্ানয্ সুেযাগসুিবধা। কাজ করেল িদেন 
১৪০ টাকা েবতন (একই কােজ sায়ী িমকেদর 
েবতন েযখােন pায় ৪৫০ টাকা), কাজ না করেল 
েবতন েনই। েদেশর মআইন-েক বুেড়াআ ুল 
েদিখেয় কলয্ানীর বুেক এভােবই েsফ েবআইিন 
উৎপাদন চালােc েখাদ রাজয্সরকার!  বছেরর 
পর বছর। িসটু-আইএনিটইউিস-তৃণমূল েনতােদর 
'েদখিছ-েদখব' নেত নেত িবরk হেয় এখােনর 

িমকরা pstিত িনেcন নতুন কের সংগিঠত 
হওয়ার।

এই হেলা ' িমক-দরদী' বাম n সরকােরর 
রােজয্ িমকে নীর অবsা! '৭৭ সােল গিদেত 
বসার পর বাম n সরকার েঘাষণা কেরিছল, 
সরকার চলেব েমহনিত-মানুেষর sােথর্। dঃেখর 
িবষয়, ৩৩ বছর পার হেয় েগল, এখেনা অনয্ানয্ 
দািব আদায় করা েতা dেরর কথা, আইন-
েমাতােবক 'নুয্নতম েবতন'টুকু পযর্n কপােল 
েজােটিন েকািট েকািট িমেকর। ইঁটভাটা 

িমকেদর নুয্নতম েবতেনর দািবর ওপর মািলকরা 
হাইেকােটর্ ইনজংশন িনেয়েছ আজ েথেক pায় 
১৩ বছর আেগ। সরকােরর আজ পযর্n সময় 
হেয় ওেঠিন েসই ইনজংশন খািরজ করােনার 
জনয্ পাlা আইিন পদেkপ েনওয়ার। েহািসয়াির 
িশেl আজ েয নুয্নতম েবতন চালু আেছ, েসটা 
১৯৯৮ সােল িঠক হেয়িছল। তারপর pিত ৫ 
বছের ১ বার 'িমিনমাম ওেয়জ িরিভশন' হওয়ার 
কথা। েসই িহসােব গত ১২ বছের ৩ বার েরট-
িরিভশন হওয়ার কথা। একবারও হয়িন। অনয্ানয্ 
বh িশেlই এই একই িচt। উtরবে র pায় 
pিতিট চা-বাগােন অবণর্নীয় অবsায় িদন কাটােc 
চা- িমকরা। িkেধর jালায়, িচিকৎসার অভােব, 
বাগান-মািলকেদর অতয্াচাের এমনিক মৃতুয্র 
ঘটনাও এখােন িবরল নয়। ম লপুর, পলতা-র 
মত 'িবেশষ অথর্ৈনিতক অ ল' (SEZ)-gিল 
পিরনত হেয়েছ মািলকেদর sগর্রােজয্। ' মআইন' 
িশেকয় তুেল সsায় মজুর খাটােনাটাই েসখােন 
েরওয়াজ। pিতবাদ করেল অতয্াচার, অথবা 

ছাঁটাই। এমনিক েসখানকার িমকেদর ইউিনয়ন 
পযর্n করা বারণ! িদিl-েরােডর dপােশ অসংখয্ 
েছাট েছাট কারখানা েথেক r কের আসানেসাল-
dগর্াপুেরর অজs s -আয়রন কারখানা, িসেমn 
কারখানা -- সবর্t এই একই িচt। 

এই অnকার জীবেন 'পিরবতর্ন' আসেব কেব? 
'পিরবতর্েনর হাওয়ায়' সরকারী গিদেত হয়েতা 
নতুন মুখ বসেব, িকnt তােত েমহনিত মানুেষর 
জীবেন pকৃত পিরবতর্ন আসেব িক? না। েমহনিত 
মানুেষর বয্াপক ঐকয্, আর তার ওপর িভিt কের 
ঐকয্বd লড়াই-ই একমাt পাের pকৃত পিরবতর্েনর 
বীজ বপন করেত। তাই আসুন, দািব তুিল :
 ১। মজুির-hাস, িমক-সংেকাচন ও েবআইিন
িঠকা-pথা বn কর
 ২। সমs িমেকর জনয্ সরকার িনধর্ািরত নুয্নতম
 মজুির, িপ.এফ. ও ই.এস.আই. সুিবধা সুিনি ত
কর।
 ৩। সমs বn িশl পুনরায় েখালার দািয়t
সরকারেক িনেত হেব।
 ৪। বn কারখানার িমকেদর মািসক ভাতা ৩০০০
 টাকা করেত হেব ও ভাতা দােনর েkেt ৫৮ বছেরর
উধর্সীমা বািতল করেত হেব।
৫। অিবলেm সমs মািলকেক বেকয়া িপ.এফ.-

 gয্াgয্াচুইিটর টাকা েমটােত হেব, নেচত তােদর িবrেd
শািsমূলক বয্বsা gহণ করেত হেব।
 ৬। সমs িমকেক ম আইেনর আওতাভুk
করেত হেব।
 ৭। িমকপkেক মািলকপেkর িবrেd সরাসির
আদালেত যাওয়ার আইিন অিধকার িদেত হেব।
৮। িমকsােথর্ ম আইন সংsার করেত হেব।
 ৯। বn কারখানার িমক পিরবােরর িচিকৎসা ও
িশkার দািয়t সরকারেক িনেত হেব।

 ১০।সমs িমকেক িপএফ - gয্াgয্াচুইিটর পাওনা িঠক
সমেয় েমটােত হেব।
 ১১। চা- িমকেদর dরবsা েরােধ েকnd ও রাজয্
সরকারেক িবেশষ দািয়t gহণ করেত হেব।
১২। sায়ী কােজ sায়ী িমক িনেয়াগ কর।

কৃিষমজুরেদর সরকার িনধর্ািরত নূয্নতম মজুির িদেত হেব। কৃিষমজুরেদর  জনয্ সরকার িনধর্ািরত নূয্নতম মজুির বাড়ােত  হেব । gামীন মজীবীেদর জনয্ সারাবছেরর sায়ী েরাজগার সুিনি ত  করার  দািয়t সরকারেক 
িনেত হেব । ১০০ িদেনর কাজ ১০০ িদনই িদেত হেব । ১০০ িদেনর কােজর ৈদিনক মজুির বাড়ােত হেব । ১০০ িদেনর কাজ িনেয় সমs dনর্ীিত কেঠার হােত দমন করেত হেব । িব.িপ.এল তািলকা dনর্ীিতমুkভােব সmূনর্  
নতুন কের ৈতির করেত হেব। gামীন মজীবীেদর জনয্ িপ.এফ, gয্াgয্াচুইিট ও ই.এস.আই –এর সুিবধা চালু করেত হেব । gামীন মজীবী পিরবােরর িশkা ও িচিকৎসার  সmূনর্  দািয়t  সরকারেক িনেত হেব । সমs 
পা াদারেদর জিমর অিধকার অিবলেm নিথভুk করেত হেব । সমs েবনামী  ও েদেবাtর সmিt  খাস েঘাষনা কের ভূিমহীন gামীন মজীবীেদর মেধয্ বnন করেত হেব । 



সুমnসুমn

িমকশিkিমকশিk
েসেpmর ২০১০েসেpmর ২০১০ এমন দয্ােশ জনম েমােদরএমন দয্ােশ জনম েমােদর

েচাdই আগs রােত িটিভ েদখিছলাম। sাধীনতা িদেনর েচাdই আগs রােত িটিভ েদখিছলাম। sাধীনতা িদেনর 
আেগর িদন বেল কথা, সব চয্ােনেলর সব অনু ানই আেগর িদন বেল কথা, সব চয্ােনেলর সব অনু ানই 
েদশেpেম ডুবুডুবু। েকাথাও িসেনমায় ভগৎ িসং েদশেpেম ডুবুডুবু। েকাথাও িসেনমায় ভগৎ িসং 
পেনেরািদেনর অনশেনর পর মুmাইয়া গােনর তােল তােল পেনেরািদেনর অনশেনর পর মুmাইয়া গােনর তােল তােল 
েজেলর মেধয্ই নাচেত থােকন, েকাথাও েকান েদাকােন েজেলর মেধয্ই নাচেত থােকন, েকাথাও েকান েদাকােন 
িতনরংেয়র পতাকার মতন সেnশ িবিkির হেc তার িতনরংেয়র পতাকার মতন সেnশ িবিkির হেc তার 
খবর।  pিতভা পািটেলর ভাষেণও ঝকঝেক ভারেতর ছিব, খবর।  pিতভা পািটেলর ভাষেণও ঝকঝেক ভারেতর ছিব, 
কমনওেয়লথ েগমস হেc, িবেদিশ িবিনেয়াগ আসেছ, কমনওেয়লথ েগমস হেc, িবেদিশ িবিনেয়াগ আসেছ, 
এেকবাের ইনেkিডবল ইিnয়া। িকnt এgেলার সােথ এেকবাের ইনেkিডবল ইিnয়া। িকnt এgেলার সােথ 
আমােদর চারপাশটােক িঠক েমলােত পারিছ না। েকাথায় আমােদর চারপাশটােক িঠক েমলােত পারিছ না। েকাথায় 
এসব রংচংেয় ছিব? েবঁেচ থাকাটা িদেনর পর িদন আেরা এসব রংচংেয় ছিব? েবঁেচ থাকাটা িদেনর পর িদন আেরা 
ময্াড়েমেড় হেয় যােc, এখনই বাইশ টাকার কেম চাল ময্াড়েমেড় হেয় যােc, এখনই বাইশ টাকার কেম চাল 
পাওয়া যােc না, এবার বৃি  হয় িন বেল েসটা েকাথায় পাওয়া যােc না, এবার বৃি  হয় িন বেল েসটা েকাথায় 
িগেয় দাঁড়ােব তার িঠক েনই। িজিনেষর দাম বাড়েছ, কমেছ িগেয় দাঁড়ােব তার িঠক েনই। িজিনেষর দাম বাড়েছ, কমেছ 
েবতন। েলেগই আেছ ছাঁটাই, েল-অফ। েসই কেব নbই েবতন। েলেগই আেছ ছাঁটাই, েল-অফ। েসই কেব নbই 
সােল এই মনেমাহনবাবুই আমােদর বেলিছেলন, নতুন সােল এই মনেমাহনবাবুই আমােদর বেলিছেলন, নতুন 
অথর্নীিত চালু হেc, ‘উদারনীিত’। সারা পৃিথবীর েয সমs অথর্নীিত চালু হেc, ‘উদারনীিত’। সারা পৃিথবীর েয সমs 
বেড়া বেড়া েকাmানীর মাথারা আমােদর ভােলা েচেয় রােত বেড়া বেড়া েকাmানীর মাথারা আমােদর ভােলা েচেয় রােত 
ঘুেমােত পারিছেলন না, নতুন িনয়ম চালু হওয়ার পর তাঁরা ঘুেমােত পারিছেলন না, নতুন িনয়ম চালু হওয়ার পর তাঁরা 
ঝাঁিপেয় পেড় েরাজ ঝাঁিপেয় পেড় েরাজ 
নতুন নতুন কারখানা নতুন নতুন কারখানা 
খুলেবন, লাখ লাখ খুলেবন, লাখ লাখ 
েলােকর চাকির হেব, েলােকর চাকির হেব, 
মােন, েহিব উদার মােন, েহিব উদার 
আর নীিতবান হেয় আর নীিতবান হেয় 
সবাই আমােদর ভােলা সবাই আমােদর ভােলা 
করেবন আর িক! করেবন আর িক! 
েসসব িক তাহেল েসসব িক তাহেল 
ডাঁহা gল িছেলা? ডাঁহা gল িছেলা? 
উদারনীিতর কুিড় উদারনীিতর কুিড় 
বছের, আর sাধীনতার বছের, আর sাধীনতার 
েচৗঁষি  বছের েসই েচৗঁষি  বছের েসই 
গালগlgেলার িহেসব গালগlgেলার িহেসব 
েমলােনা যাক। েমলােনা যাক। 

আেগ কত েবতন আেগ কত েবতন 
েপেতন েকউ, এখন েপেতন েকউ, এখন 
কত েবেড়েছ, আেগ ঐ কত েবেড়েছ, আেগ ঐ 
টাকায় িকভােব সংসার টাকায় িকভােব সংসার 
চলেতা, আর এখন চলেতা, আর এখন 
িকভােব, এটা েবাঝার জনয্ েকােনা তথয্ লােগ না, মােসর িকভােব, এটা েবাঝার জনয্ েকােনা তথয্ লােগ না, মােসর 
কুিড় তািরেখর পর এই অনুভূিতgেলা pেতয্েকরই িনজs। কুিড় তািরেখর পর এই অনুভূিতgেলা pেতয্েকরই িনজs। 
তেব, বাজােরর সমথর্করা েতা নানা তথয্ িদেয় কেয়কটা তেব, বাজােরর সমথর্করা েতা নানা তথয্ িদেয় কেয়কটা 
সংখয্ার ময্ািজেক েবাঝােত চান আমরা এখন কেতা ভােলা সংখয্ার ময্ািজেক েবাঝােত চান আমরা এখন কেতা ভােলা 
আিছ, তাঁেদর জনয্ রইেলা একটা িহেসব। উদারনীিত চালুর আিছ, তাঁেদর জনয্ রইেলা একটা িহেসব। উদারনীিত চালুর 
আেগ আর পেরর সমেয় নানা েkেt িমক-কমর্চারীেদর আেগ আর পেরর সমেয় নানা েkেt িমক-কমর্চারীেদর 
েবতন েবেড়েছ িকরকম, তার একটা আnাজ পাওয়া যােব েবতন েবেড়েছ িকরকম, তার একটা আnাজ পাওয়া যােব 
এই তািলকাটা েথেক।             এই তািলকাটা েথেক।             
          ১৯৮৪-৮৫   ১৯৯২-৯৩ েথেক 
     েথেক ১৯৯১-৯২      ১৯৯৮-৯৯
েছাট কারখানা (১০-৯৯ জন) ৩.৫৯  ১.০৭
কারখানা (১০০-র েবিশ)       ২.৬১  ৪.৪৪
পাবিলক িলিমেটড               ২.৭৫  ৩.২৯
পাবিলক কেপর্ােরশন            ২.৮৮  ৬.৪৬

এবার, এই সমেয় িজিনেষর দাম িকরকম ভােব েবেড়েছ, এবার, এই সমেয় িজিনেষর দাম িকরকম ভােব েবেড়েছ, 
েসটা মেন করেলই এই ‘ভােলা থাকা’র েফেরbাজীটা েসটা মেন করেলই এই ‘ভােলা থাকা’র েফেরbাজীটা 
ধরা পেড় যােব। এই তািলকা েথেক আেরকটা িজিনস ধরা পেড় যােব। এই তািলকা েথেক আেরকটা িজিনস 
নজর করার। বেড়া pিত ােন এই ‘ভােলা থাকা’র েকাপ নজর করার। বেড়া pিত ােন এই ‘ভােলা থাকা’র েকাপ 
েযমন পেড়েছ, তার েথেক েছােটা pিত ানgেলার েযমন পেড়েছ, তার েথেক েছােটা pিত ানgেলার 
কমর্চারীেদর অবsা আেরা খারাপ হেয়েছ। আর ভারেতর কমর্চারীেদর অবsা আেরা খারাপ হেয়েছ। আর ভারেতর 
েমাট মসmেদর মাt সাত শতাংশ যুk আেছন এই েমাট মসmেদর মাt সাত শতাংশ যুk আেছন এই 
তুলনামূলক বেড়া pিত ানgেলায়। িবরানbই শতাংশ তুলনামূলক বেড়া pিত ানgেলায়। িবরানbই শতাংশ 
অসংগিঠত েkেtর িমক, যার মেধয্ই পেড়ন েছােটা অসংগিঠত েkেtর িমক, যার মেধয্ই পেড়ন েছােটা 
কারখানার কমর্চারীরা। তার মােন িক েদেশর েকউই ভােলা কারখানার কমর্চারীরা। তার মােন িক েদেশর েকউই ভােলা 
েনই? আেছন বই িক! ঐ বািক এক শতাংশ, ‘েহায়াইট েনই? আেছন বই িক! ঐ বািক এক শতাংশ, ‘েহায়াইট 
কলার’ কমর্চারীরা। তােদর ভােলা থাকার েঠলায় জীবন কলার’ কমর্চারীরা। তােদর ভােলা থাকার েঠলায় জীবন 
ও াগত হেc বািক শতকরা িনরানbই ভাগ মানুেষর। ও াগত হেc বািক শতকরা িনরানbই ভাগ মানুেষর। 

আেরকটা িদক েথেকও এই েবতেনর িহেসবটা ভাবা আেরকটা িদক েথেকও এই েবতেনর িহেসবটা ভাবা 
যায়।  িমেকরা কারখানােত েয পিরমাণ ম িদেcন, তার যায়।  িমেকরা কারখানােত েয পিরমাণ ম িদেcন, তার 
দােমর কতটা িতিন িনেজ েবতন িহেসেব পােcন। িবিভn দােমর কতটা িতিন িনেজ েবতন িহেসেব পােcন। িবিভn 
িশেlর েkেt তার একটা তুলনা নীেচ রইেলা-িশেlর েkেt তার একটা তুলনা নীেচ রইেলা-
 ১৯৮৫  ১৯৯০ ১৯৯৫ ২০০০ ২০০৫ ১৯৮৫  ১৯৯০ ১৯৯৫ ২০০০ ২০০৫
েপাশাক   ৫৪ ৪৬ ২৬ ১৭ ২৪েপাশাক   ৫৪ ৪৬ ২৬ ১৭ ২৪
কাগজ ৪৭ ৬১ ৩৪ ৩৯ ২৬কাগজ ৪৭ ৬১ ৩৪ ৩৯ ২৬
রসায়ন ৪৪ ৩৬ ৩১ ১৯ ১৩রসায়ন ৪৪ ৩৬ ৩১ ১৯ ১৩
িচনামািট ৫৩ ৯১ ৬০ ৫২ ৩৬িচনামািট ৫৩ ৯১ ৬০ ৫২ ৩৬
ইsাত ৫০ ৪৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ইsাত ৫০ ৪৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩
পিরবহন  ৬৩ ৬৪ ৫১ ৫৫ ৪০পিরবহন  ৬৩ ৬৪ ৫১ ৫৫ ৪০

েসাজা কথায়, িমকেক তাঁর েবতন বেল েদওয়া হেc েসাজা কথায়, িমকেক তাঁর েবতন বেল েদওয়া হেc 
যতখািন, তার েথেক অেনক েবশী েঝেড় িদেc মািলকরা, যতখািন, তার েথেক অেনক েবশী েঝেড় িদেc মািলকরা, 
আর েসই ঠকােনাটাও িদেনর পর িদন েবেড়ই চেলেছ।আর েসই ঠকােনাটাও িদেনর পর িদন েবেড়ই চেলেছ।

েছােটা কারখানাgেলা ভারেতর উৎপাদনিশেlর সে  েছােটা কারখানাgেলা ভারেতর উৎপাদনিশেlর সে  
যুk েমাট িমেকর িবরাশী শতাংশেক কাজ িদেয়েছ, তাই যুk েমাট িমেকর িবরাশী শতাংশেক কাজ িদেয়েছ, তাই 
এই ধরেণর কারখানাgেলার sােsয্র ওপেরই েবশীরভাগ এই ধরেণর কারখানাgেলার sােsয্র ওপেরই েবশীরভাগ 

িমেকর ভােলা থাকা িনভর্র কের। এই কারখানাgেলার িমেকর ভােলা থাকা িনভর্র কের। এই কারখানাgেলার 
খিতয়ান িনেত বসেলও েসই একই ছিব।খিতয়ান িনেত বসেলও েসই একই ছিব।

সাল          কারখানার সংখয্ায় িমেকর সংখয্ায় সাল          কারখানার সংখয্ায় িমেকর সংখয্ায় 
  বৃিdর হার       বৃিdর হার     বৃিdর হারবৃিdর হার
১৯৯০-৯১ ১৫.১১৯৯০-৯১ ১৫.১%      %      ১২.৮১২.৮%%
১৯৯৫-৯৬ ৩.৯১৯৯৫-৯৬ ৩.৯%      %      -০.৮-০.৮%%
২০০০-০১ -৯.৫২০০০-০১ -৯.৫%      %      -১.৩-১.৩%%
মােন, কারখানাgেলা বn হেয় যােc এেকর পর এক, মােন, কারখানাgেলা বn হেয় যােc এেকর পর এক, 

ছাঁটাই হেc িমক, ‘বাজােরর মাহােtয্’। আমােদর শাইিনং ছাঁটাই হেc িমক, ‘বাজােরর মাহােtয্’। আমােদর শাইিনং 
ইিnয়ার সরকার এর pিতকার করেত নামেলন। ২০০২ ইিnয়ার সরকার এর pিতকার করেত নামেলন। ২০০২ 
সােল ইnািsয়াল িডসিপউট অয্ােk সরকার একটা ‘সংsার’ সােল ইnািsয়াল িডসিপউট অয্ােk সরকার একটা ‘সংsার’ 
কেরন, যােত বলা হেয়েছ, েকােনা pিত ােন যিদ হাজার কেরন, যােত বলা হেয়েছ, েকােনা pিত ােন যিদ হাজার 
জেনর কম কমর্চারী কাজ কেরন, তাহেল ঐ pিত ােনর জেনর কম কমর্চারী কাজ কেরন, তাহেল ঐ pিত ােনর 

কমর্চারীেদর ছাঁটাই কমর্চারীেদর ছাঁটাই 
বা লকাআউেটর জনয্ বা লকাআউেটর জনয্ 
সরকারী অনুমিতর সরকারী অনুমিতর 
েকােনা pেয়াজন েকােনা pেয়াজন 
েনই। আেগর আইন েনই। আেগর আইন 
অনুসাের এটা েকবল অনুসাের এটা েকবল 
মাt একেশা জেনর মাt একেশা জেনর 
কম কাজ কেরন, এমন কম কাজ কেরন, এমন 
pিত ানgেলার জনয্ই pিত ানgেলার জনয্ই 
pেযাজয্ িছেলা। মােন, pেযাজয্ িছেলা। মােন, 
এখন ভারেতর েছােটা এখন ভারেতর েছােটা 
উেদয্াগgিলর pায় উেদয্াগgিলর pায় 
আটানbই শতাংেশ আটানbই শতাংেশ 
সরাসির েsফ সরাসির েsফ 
মািলেকর ইেcমতন মািলেকর ইেcমতন 
ছাঁটাই, লক-আউেটর ছাঁটাই, লক-আউেটর 
‘অিধকার’েক েমেন ‘অিধকার’েক েমেন 
েনওয়া হেলা। েনওয়া হেলা। 

এখােন আরও এখােন আরও 
একটা খুচেরা িহেসব। একটা খুচেরা িহেসব। 

কৃিষেkেtর সােথ যুk নন, এরকম িমেকর মাt সােড় ছয় কৃিষেkেtর সােথ যুk নন, এরকম িমেকর মাt সােড় ছয় 
শতাংশ েকােনা না েকােনা ইউিনয়েনর সােথ যুk িছেলন শতাংশ েকােনা না েকােনা ইউিনয়েনর সােথ যুk িছেলন 
১৯৯৫ সােল, ২০০৫-এ েসটা আেরা কেম হয় সােড় পাঁচ ১৯৯৫ সােল, ২০০৫-এ েসটা আেরা কেম হয় সােড় পাঁচ 
শতাংশ। ২০০৫-এই, আেজর্িnনা, bািজল আর েমিkেকার শতাংশ। ২০০৫-এই, আেজর্িnনা, bািজল আর েমিkেকার 
েkেt এই সংখয্াgেলা হেলা, সােড় েতইশ, বিtশ, এবং েkেt এই সংখয্াgেলা হেলা, সােড় েতইশ, বিtশ, এবং 
একিtশ শতাংশ। মােন, িমকেদর সংগিঠত করার কােজ একিtশ শতাংশ। মােন, িমকেদর সংগিঠত করার কােজ 
এখানকার pচিলত ইউিনয়নgেলা, িনদাrণ ভােব বয্থর্। এখানকার pচিলত ইউিনয়নgেলা, িনদাrণ ভােব বয্থর্। 
আর িমকেদর এই dবর্লতার সুেযােগই এেকর পর আঘাত আর িমকেদর এই dবর্লতার সুেযােগই এেকর পর আঘাত 
নামেছ তাঁেদর ওপর।নামেছ তাঁেদর ওপর।

আসেল, িদেনর পর িদন িমকেদর ‘sাধীনতা’ বাড়েছ আসেল, িদেনর পর িদন িমকেদর ‘sাধীনতা’ বাড়েছ 
না, বরং কমেছ। তাই পেনরই আগেsর এই মাতামািতর না, বরং কমেছ। তাই পেনরই আগেsর এই মাতামািতর 
আড়ােল থাকা এই সিতয্টার িদেকই আমােদর তাকােত হেব, আড়ােল থাকা এই সিতয্টার িদেকই আমােদর তাকােত হেব, 
এই sাধীনতায়, pকৃতপেk, আমােদর েকােনা জায়গা েনই।এই sাধীনতায়, pকৃতপেk, আমােদর েকােনা জায়গা েনই।

েলখাটা এইখােনই েশষ কের েফেলিছলাম, িকnt েলখাটা এইখােনই েশষ কের েফেলিছলাম, িকnt 
তারপরই খবেরর কাগেজ েদখলাম, আমােদর ‘অভাবী তারপরই খবেরর কাগেজ েদখলাম, আমােদর ‘অভাবী 
সাংসদ’েদর দাবী-দাওয়া। ওনােদর মূল েবতন বাড়েলা সাংসদ’েদর দাবী-দাওয়া। ওনােদর মূল েবতন বাড়েলা 
িতনgেণরও েবশী, েবতন-ভাতা-অনয্ানয্ আিথর্ক িতনgেণরও েবশী, েবতন-ভাতা-অনয্ানয্ আিথর্ক 
সুিবধা সব িমিলেয় ওনােদর পুষেত খরচ িগেয় দাঁড়ােলা সুিবধা সব িমিলেয় ওনােদর পুষেত খরচ িগেয় দাঁড়ােলা 
সাংসদিপছু বছের কমপেk একষি  লk টাকা, েযসব সাংসদিপছ ু বছের কমপেk একষি  লk টাকা, েযসব 
সাংসদ িতন-চারবার িজেত এেসেছন, তাঁেদর জনয্ েদড় সাংসদ িতন-চারবার িজেত এেসেছন, তাঁেদর জনয্ েদড় 
েকািটরও েবশী। এই টাকা আসেছ আমার-আপনার টয্ােkর েকািটরও েবশী। এই টাকা আসেছ আমার-আপনার টয্ােkর 
টাকা েথেক, িকnt ওনারা েতা েদশ চালান, তাই ওঁেদর টয্াk টাকা েথেক, িকnt ওনারা েতা েদশ চালান, তাই ওঁেদর টয্াk 
লােগ যৎসামানয্। িকnt এেতই িক সাংসদেদর খাঁই েমেট! লােগ যৎসামানয্। িকnt এেতই িক সাংসদেদর খাঁই েমেট! 
ওনারা চান আেরা েবশী েবতন, আেরা ভাতা। সিতয্ই েতা, ওনারা চান আেরা েবশী েবতন, আেরা ভাতা। সিতয্ই েতা, 
এই dবয্মূেলয্র বাজাের এত কম টাকায় িক সংসার চালােনা এই dবয্মূেলয্র বাজাের এত কম টাকায় িক সংসার চালােনা 
যায়! েহাক না ভারেতর সাতাtর শতাংশ মানুেষর ৈদিনক যায়! েহাক না ভারেতর সাতাtর শতাংশ মানুেষর ৈদিনক 
আয় কুিড় টাকার কম, তােত ওনােদর িক বা এেস যায়! আয় কুিড় টাকার কম, তােত ওনােদর িক বা এেস যায়! 
সিতয্ বলেত িক, বািকরা কম পােcন বেলই েতা েকউ েকউ সিতয্ বলেত িক, বািকরা কম পােcন বেলই েতা েকউ েকউ 
এত েবশী পান! এত েবশী পান! 

Labor Market Outcomes and Trade Reforms: Labor Market Outcomes and Trade Reforms: 
The Case of India – Pushan Dutta, Department The Case of India – Pushan Dutta, Department 
of Economics, University of Alberta, Canadaof Economics, University of Alberta, Canada

Labor Market and Social Insurance Policy Labor Market and Social Insurance Policy 
in India: A Case of Losing on Both Competi-in India: A Case of Losing on Both Competi-
tiveness and Caring--Ramgopal Agarwala and tiveness and Caring--Ramgopal Agarwala and 
Zafar Dad Khan, The International Bank for Zafar Dad Khan, The International Bank for 
Reconstruction and Development/ The World Reconstruction and Development/ The World 
BankBank

েচৗষি  নট আউটেচৗষি  নট আউট

েসামনাথ নাগ, ফুেল র, হাওড়া : েসামনাথ নাগ, ফুেল র, হাওড়া : রােজয্র মদpরেক সরকারী দpর না বেল রােজয্র মদpরেক সরকারী দpর না বেল 
মািলেকর দpর বলেল মদpেরর কাযর্কলাপেক সিঠকভােব িবেবচনা করা যায়।মািলেকর দpর বলেল মদpেরর কাযর্কলাপেক সিঠকভােব িবেবচনা করা যায়।

এই রােজয্ ২৫-৩০ বৎসর পূেবর্ েয েকান িtপািkক চুিkর মযর্াদা িছল। এই রােজয্ ২৫-৩০ বৎসর পূেবর্ েয েকান িtপািkক চুিkর মযর্াদা িছল। 
মদpর নজর রাখত যােত চুিkর েখলাপ বা অপpেয়াগ না হয়। গত দশ মদpর নজর রাখত যােত চুিkর েখলাপ বা অপpেয়াগ না হয়। গত দশ 

বছের মদpেরর ভূিমকা সmেকর্ বh p  েদখা িদেয়েছ। মািলেকর েব-আইিন বছের মদpেরর ভূিমকা সmেকর্ বh p  েদখা িদেয়েছ। মািলেকর েব-আইিন 
কাযর্কলাপেক pcnভােব মদত িদেয় যােc। এর ফেল মািলকপk আজ আইন কাযর্কলাপেক pcnভােব মদত িদেয় যােc। এর ফেল মািলকপk আজ আইন 
েমেন চলার pেয়াজন মেন কের না। উদাহরণ িহসােব যিদ চট িশেlর অবsােক েমেন চলার pেয়াজন মেন কের না। উদাহরণ িহসােব যিদ চট িশেlর অবsােক 
িবচার কির তাহেল মদpেরর ভূিমকােক s ভােব েদখা যােব।িবচার কির তাহেল মদpেরর ভূিমকােক s ভােব েদখা যােব।

চটিশl মিনিবড় িশl। িbিটশ ভারেত চটকল মািলকরা এত kমতা সmn চটিশl মিনিবড় িশl। িbিটশ ভারেত চটকল মািলকরা এত kমতা সmn 
িছল েয বলা হত এরাই ভারত সরকার চালায়। পি মবে  চটকল মািলকেদর িছল েয বলা হত এরাই ভারত সরকার চালায়। পি মবে  চটকল মািলকেদর 
সরকারেক pভাবিত করার kমতা ভীষণভােব লkয্ করা যায়। চটিশেlর িজেরা সরকারেক pভাবিত করার kমতা ভীষণভােব লkয্ করা যায়। চটিশেlর িজেরা 
নাmার, ভাগাওয়ালা, কমেবতেন িশkানিবশ ইতয্ািদ বয্বsাgিল েদখা যায়। নাmার, ভাগাওয়ালা, কমেবতেন িশkানিবশ ইতয্ািদ বয্বsাgিল েদখা যায়। 

ম দpর চুপ। এই বয্বsাgিলর িবrেd েকান কাযর্করী ভূিমকা gহণ কের না। ম দpর চুপ। এই বয্বsাgিলর িবrেd েকান কাযর্করী ভূিমকা gহণ কের না। 
মািলকরা েলাপাট কের যােc িমকেদর িপএফ, ইএসআই, মািলকরা েলাপাট কের যােc িমকেদর িপএফ, ইএসআই, gয্াgয্াচুইিটর টাকা। চুইিটর টাকা। 
৪৩িট চটকেল িপএফ খােত বেকয়া ১৫৪.৭৯ েকািট টাকা (৩১ মাচর্ ২০০৯ িপএফ ৪৩িট চটকেল িপএফ খােত বেকয়া ১৫৪.৭৯ েকািট টাকা (৩১ মাচর্ ২০০৯ িপএফ 
বািষর্ক িরেপাটর্)। বািষর্ক িরেপাটর্)। gয্াgয্াচুইিটর বেকয়া ৩০০ েকািট টাকা ছািড়েয় েগেছ। চুইিটর বেকয়া ৩০০ েকািট টাকা ছািড়েয় েগেছ। gয্াgয্াচুইিটর চুইিটর 
টাকা না েপেয় িমকরা চরম dঃখ কে র মেধয্ িদন কাটােc। মদpর িনিkয় টাকা না েপেয় িমকরা চরম dঃখ কে র মেধয্ িদন কাটােc। মদpর িনিkয় 
েথেক মািলকপkেক মদত িদেয় যােc। মদpেরর মদত েপেয় চটকল মািলকরা েথেক মািলকপkেক মদত িদেয় যােc। মদpেরর মদত েপেয় চটকল মািলকরা 
কম পাির িমেক েবিশ উৎপাদন করােc। েকndীয় সরকােরর pকািশত িরেপাটর্ কম পাির িমেক েবিশ উৎপাদন করােc। েকndীয় সরকােরর pকািশত িরেপাটর্ 
েথেক জানা যায় েয চটকলgেলােত েবেড়েছ উৎপাদন, মািলকেদর মুনাফা ও েথেক জানা যায় েয চটকলgেলােত েবেড়েছ উৎপাদন, মািলকেদর মুনাফা ও 
সmদ, আর কেমেছ মজুরী ও িমক সংখয্া। িবগত পাঁচ বছের এ রােজয্র সমs সmদ, আর কেমেছ মজুরী ও িমক সংখয্া। িবগত পাঁচ বছের এ রােজয্র সমs 
চটকলgেলার সmিtর পিরমাণ বৃিd হেয়েছ ১৩৯ শতাংশ।চটকলgেলার সmিtর পিরমাণ বৃিd হেয়েছ ১৩৯ শতাংশ।

জনসাধারেণর েদয় কর েথেক মদpেরর বয্য় বহন করা হয়। অথচ জনসাধারেণর েদয় কর েথেক মদpেরর বয্য় বহন করা হয়। অথচ 
িমকরা যখন মািলকেদর েব-আইিন কাযর্কলােপর িবrেd মদpেরর হsেkপ িমকরা যখন মািলকেদর েব-আইিন কাযর্কলােপর িবrেd মদpেরর হsেkপ 

চায় তখন ম দpর েকান ভূিমকা gহণ কের না। চায় তখন ম দpর েকান ভূিমকা gহণ কের না। gয্াgয্াচুইিট না েপেয় িমকরা চুইিট না েপেয় িমকরা 
আtহতয্া করেছ, অধর্াহাের, অনাহাের থাকেত বাধয্ হেc। মদpেরর হsেkপ আtহতয্া করেছ, অধর্াহাের, অনাহাের থাকেত বাধয্ হেc। মদpেরর হsেkপ 
থাকেল মািলকরা, িমকেদর িপ এফ, থাকেল মািলকরা, িমকেদর িপ এফ, gয্াgয্াচুইিট লুেট িনেয় েযেত পারেতা না। চুইিট লুেট িনেয় েযেত পারেতা না। 

ম দpেরর এই নয্াkারজনক ভূিমকার িবrেd িমকেদর েসাcার হেত হেব।ম দpেরর এই নয্াkারজনক ভূিমকার িবrেd িমকেদর েসাcার হেত হেব।

মদpর  নািক  ঠুেটা জগnাথ!মদpর  নািক  ঠুেটা জগnাথ!

১৭ িদন ধমর্ঘেটর পর দািব আদায় ১৭ িদন ধমর্ঘেটর পর দািব আদায় 
১ পৃ ার েশষাংশ 

েকািট টাকা এেদর মুনাফা। শাহrখ েকািট টাকা এেদর মুনাফা। শাহrখ 
খান - সলমন খানেদর মত নামী িফl-খান - সলমন খানেদর মত নামী িফl-
sারেদর িদেয় িবjাপন করােনার সময় sারেদর িদেয় িবjাপন করােনার সময় 
এেদর টাকার অভাব হয় না যত অভাব এেদর টাকার অভাব হয় না যত অভাব 
হয় িমকেদর মজুির িদেত! িমকরা হয় িমকেদর মজুির িদেত! িমকরা 
আবার কnাk মািলকেদর অধীেন কাজ আবার কnাk মািলকেদর অধীেন কাজ 
করায় 'মূল মািলক'-এর কােছ দািব করায় 'মূল মািলক'-এর কােছ দািব 
জানােনার সুেযাগ-ই পায় না। কnাk জানােনার সুেযাগ-ই পায় না। কnাk 
মািলক-েদর কােছ দািব জানােল তারা মািলক-েদর কােছ দািব জানােল তারা 
একই ফাটা-েরকডর্ বািজেয় যায়, 'মূল একই ফাটা-েরকডর্ বািজেয় যায়, 'মূল 
মািলক'-রা মজুির না বাড়ােল তােদর মািলক'-রা মজুির না বাড়ােল তােদর 
িকছু করার েনই'! এ'ভােবই বছেরর িকছু করার েনই'! এ'ভােবই বছেরর 
পর বছর, একই 'েরট'এ  কাজ করেত পর বছর, একই 'েরট'এ  কাজ করেত 
বাধয্ হয় েহািসয়াির িশেlর হাজার-বাধয্ হয় েহািসয়াির িশেlর হাজার-
হাজার িমক।হাজার িমক।

 দীঘর্ ১২ বছর ধের এইভােব  দীঘর্ ১২ বছর ধের এইভােব 
লাগাতার টালবাহানার পর, এ'বছর লাগাতার টালবাহানার পর, এ'বছর 
এিpল মােস েহািসয়াির িশেl একিট এিpল মােস েহািসয়াির িশেl একিট 
িtপািkক-চুিk sাkিরত হয়। েসই িtপািkক-চুিk sাkিরত হয়। েসই 
চুিk অনুযায়ী কািটং- িমকেদর েরট চুিk অনুযায়ী কািটং- িমকেদর েরট 
(যারা হােত কািটং-এর কাজ কের) (যারা হােত কািটং-এর কাজ কের) 
pিত ডজেন ১.৫০ টাকা বােড়। pিত ডজেন ১.৫০ টাকা বােড়। 
'rপা' েহািসয়ািরর িমকরা তােদর 'rপা' েহািসয়ািরর িমকরা তােদর 
কnাk মািলকেদর কােছ বিধর্ত েরট কnাk মািলকেদর কােছ বিধর্ত েরট 
দািব করেল মািলকরা েবঁেক বেস। দািব করেল মািলকরা েবঁেক বেস। 
তােদর যুিk, েরট েবেড়েছ েসই সব তােদর যুিk, েরট েবেড়েছ েসই সব 

িমকেদর, যারা 'হােত কািটং' কের। িমকেদর, যারা 'হােত কািটং' কের। 
িকnt 'rপা' েহািসয়ািরর িমকরা িকnt 'rপা' েহািসয়ািরর িমকরা 
েযেহতু 'েমিশেন কািটং' কের, এবং েযেহত ু 'েমিশেন কািটং' কের, এবং 
েসই কারেণ তােদর উৎপাদন েযেহতু েসই কারেণ তােদর উৎপাদন েযেহত ু
িতন-চারgন েবিশ, তােদর েkেt এই িতন-চারgন েবিশ, তােদর েkেt এই 
েরট pেযাজয্ নয়। সুতরাং েমিশন-েরট pেযাজয্ নয়। সুতরাং েমিশন-
কািটং'এর েরট িনিদর্  না হওয়া পযর্n কািটং'এর েরট িনিদর্  না হওয়া পযর্n 
তােদর িকছু করার েনই। তােদর িকছু করার েনই। 

িমকরাও এই যুিk মানেত িমকরাও এই যুিk মানেত 
নারাজ। তােদর বkবয্, পুেরাটা না নারাজ। তােদর বkবয্, পুেরাটা না 
হেলও, েরট তােদর েkেtও বাড়া হেলও, েরট তােদর েkেtও বাড়া 
উিচত; কতটা বাড়েব, েসটা  বরং উিচত; কতটা বাড়েব, েসটা  বরং 
আলাপ-আেলাচনা কের িঠক করা আলাপ-আেলাচনা কের িঠক করা 
েযেত পাের। pথম দফায় িবিভn েযেত পাের। pথম দফায় িবিভn 
কারখানায় কnাk মািলকেদর কােছ কারখানায় কnাk মািলকেদর কােছ 

িমকেদর গণsাkর করা দািবপt িমকেদর গণsাkর করা দািবপt 
েপশ করা হয়। মািলকরাও েজদ ধের েপশ করা হয়। মািলকরাও েজদ ধের 

থােক, এক পয়সাও েরট বাড়ােত তারা থােক, এক পয়সাও েরট বাড়ােত তারা 
রািজ নয়। রািজ নয়। 

অত:পর জুলাই মােস একবার অত:পর জুলাই মােস একবার 
২৪ ঘnা ও আরও একবার ৪৮ ২৪ ঘnা ও আরও একবার ৪৮ 
ঘnার 'pিতক ধমর্ঘট'-এর ডাক েদয় ঘnার 'pিতক ধমর্ঘট'-এর ডাক েদয় 

িমকরা। মািলকরা িকছুটা নরম িমকরা। মািলকরা িকছুটা নরম 
হেলও টালবাহানা চালােতই থােক। হেলও টালবাহানা চালােতই থােক। 
েশেষ আর েকােনা উপায় না থাকায় েশেষ আর েকােনা উপায় না থাকায় 
৯-ই আগs েথেক একসােথ লাগাতার ৯-ই আগs েথেক একসােথ লাগাতার 
ধমর্ঘট r কের ২০-িট কারখানার ধমর্ঘট r কের ২০-িট কারখানার 
pায় ১৫০ জন কািটং- িমক। এই pায় ১৫০ জন কািটং- িমক। এই 
২০-িট কারখানার সবর্েমাট কািটং ২০-িট কারখানার সবর্েমাট কািটং 
িদেন pায়  ১৫-২০ হাজার ডজন (pায় িদেন pায়  ১৫-২০ হাজার ডজন (pায় 
২ লk িপস)। মািনকতলা, বাgইআিট, ২ লk িপস)। মািনকতলা, বাgইআিট, 
েতঘিরয়া, কািশপুর, েশাভাবাজার েতঘিরয়া, কািশপুর, েশাভাবাজার 
pভৃিত েহািসয়াির-অ েল দফায় pভৃিত েহািসয়াির-অ েল দফায় 
দফায় িমিটং-িমিছল-অবsান চলেত দফায় িমিটং-িমিছল-অবsান চলেত 
থােক। ১৬-ই আগs একিট েকndীয় থােক। ১৬-ই আগs একিট েকndীয় 
িবেkাভ-িমিছেল অনয্ানয্ েবশ িকছু িবেkাভ-িমিছেল অনয্ানয্ েবশ িকছু 
িশেlর সংgামী িমকরাও েহািসয়াির-িশেlর সংgামী িমকরাও েহািসয়াির-

িমকেদর পােশ এেস দাঁড়ান। অবেশেষ িমকেদর পােশ এেস দাঁড়ান। অবেশেষ 
২৫-েশ আগs, ধমর্ঘেটর ১৭ িদেনর ২৫-েশ আগs, ধমর্ঘেটর ১৭ িদেনর 
মাথায় িমক এবং মািলকেদর মাথায় িমক এবং মািলকেদর 
pিতিনিধরা একটা সবর্সmত ঐকয্মেত pিতিনিধরা একটা সবর্সmত ঐকয্মেত 
েপৗঁছায়। 'অnবর্তর্ীকালীন চুিk' িহসােব েপৗঁছায়। 'অnবর্তর্ীকালীন চুিk' িহসােব 
pিত ডজেন ৬০ পয়সা েরট-বৃিdর pিত ডজেন ৬০ পয়সা েরট-বৃিdর 
িসdাn মািলকরা েঘাষণা করেল ২৬-িসdাn মািলকরা েঘাষণা করেল ২৬-
েশ আগs েথেক িমকরা কাজ-এ েশ আগs েথেক িমকরা কাজ-এ 
েযাগদান কের।েযাগদান কের।

েহািসয়াির িশেlর অনয্তম সংgামী েহািসয়াির িশেlর অনয্তম সংgামী 
ইউিনয়ন 'প: ব: েহািসয়াির বিডকাটার  ইউিনয়ন 'প: ব: েহািসয়াির বিডকাটার  
সিমিত'র সাধারণ সmাদক িদলীপ সিমিত'র সাধারণ সmাদক িদলীপ 
েঘাষ জানােcন, উৎপাদন-পdিতর েঘাষ জানােcন, উৎপাদন-পdিতর 
ওপর িনভর্র কের 'rপা েহািসয়াির'র ওপর িনভর্র কের 'rপা েহািসয়াির'র 
এই িমকরা িদেন ৬৫-৭০ েথেক এই িমকরা িদেন ৬৫-৭০ েথেক 
২০০ ডজন পযর্n কািটং কের। অথর্াৎ, ২০০ ডজন পযর্n কািটং কের। অথর্াৎ, 
চুিkর ফেল িবিভn িমকেদর নুয্নতম চুিkর ফেল িবিভn িমকেদর নুয্নতম 
১০০০ টাকা েথেক ৩০০০ টাকা বা ১০০০ টাকা েথেক ৩০০০ টাকা বা 
তারও েবিশ মািসক উপাজর্ন বাড়েব। তারও েবিশ মািসক উপাজর্ন বাড়েব। 
আেnালেন এই িবজয় অজর্েনর ফেল আেnালেন এই িবজয় অজর্েনর ফেল 
কnাk- িমকেদর মেধয্ সংগিঠত কnাk- িমকেদর মেধয্ সংগিঠত 
হওয়ার pবণতা আরও বাড়েব বেল হওয়ার pবণতা আরও বাড়েব বেল 
িতিন আশা pকাশ কেরন।িতিন আশা pকাশ কেরন।

৪



sাধীনতা পরবতর্ীেত পি মব  তথা ভারতবেষর্ 
রাে র অেথর্ ও িনয়ntেণ ভারী িশl ও িশkা-sাsয্-
সহ পিরেষবাgিল গেড় ওেঠ। এর পাশাপািশ িbিটশ 
জমানায় ফেড় ও দালালীর সােথ যুk মানুষরা েয 
পুঁিজ বািনেয় িছল (টাটা-িবড়লা ইতয্ািদ) তারাও 
সরকাির বদানয্তায় গেড় তুলেত থােক বয্িkগত 
মািলকানার কলকারখানা। েযমন জুটিমল, 
সুতাকল, ইি িনয়ািরং িশl, অেটােমাবাইল িশl 
সহ িবিভn িশl। এর পাশাপািশ সারা dিনয়া জুেড় 

িমক আেnালেনর চাপ তীb থাকায় েসই সমs 
িশেl িমক-কমর্চারীেদর সুরkা ও সুিবধার িদকটা 
grtপূণর্ sান পায়। যত িদন গড়ােত থােক তত 
েবশী মাtায় সরকাির বদানয্তা ও পৃ েপাষকতা 
এই সমs মািলকেদর পুঁিজেক বাড়েত সাহাযয্ 
কের। বড় বড় েকিndয় ে ড ইউিনয়নgিল লড়াই 
আেnালনেক আেs আেs আেপােষর রাsায় িনেয় 
যাওয়ার কাযর্কলাপ বাড়ােত থােক। উেlািদেক 
সারা dিনয়া জুেড় মািলকরা আরও সংগিঠত হেত 
থােক েদেশর গ ী ছািড়েয় আnজর্ািতক ভােব। 
সুরkাpাp িমকেদর সামেন আরও মানুষেক 
সুরkা েদওয়ার বদেল ‘িনেজ বাঁেচা’ এই কাযর্kম 
হািজর করা হয় এমনিক তথাকিথত pিতি ত 
বামপnী ে ড ইউিনয়নgিলর dারাও। িবিভn 
কায়দায় চলমান িমক আেnালনেক িবপেথ 
চালনা করা হয়। মজীবী মানুেষর লড়াই dবর্ল 
েথেক dবর্লতর হেয় আেপাষকািমতায় িনমিjত 
হেত r কের। লড়াই-এর েkেtও grt েপেত 
থােক pািত ািনকতা। েমকী বামপnীরাও লড়াই-
আেnালেনর রাsার বদেল সরকার গঠেনর মধয্ 
িদেয় মজীিব মানুেষর মুিkর কথা বেল আসেল 
dিনয়া বয্ািপ সংগিঠত হেত থাকা মািলকে ণীর 
কােছ আtসমপর্ণ করেত থােক। যার বতর্মান 
ফলrিত সরকাির-েবসরকাির েযৗথ মািলকানার 
নােম রা ায়t সংsার েবসরকািরকরণ। এইভােবই 
েরল, ইsাত, খিন িশl, িবdয্ৎ, িবমা, েপে াপণয্ 
সহ িবমান, পিরহণ, িশkা-sাsয্, েটিলপিরেষবা 
ইতয্ািদর মত বৃহৎ ও রা ায়t েkেt েবসরকারী 
পুঁিজর অনুpেবশ ও দখলদারী কােয়ম, সরকাির 
গণবnন সহ অনয্ানয্ অতয্াবশয্কীয় পিরেষবা যা 
মানুেষর অিধকার ও রাে র দািয়েtর মেধয্ পড়ত 
তা েথেক েকৗশেল রাে র হাত িশিথল করা। তার 
জায়গা দখল করেছ মজুতদারী, কােলাবাজারী, 
সীমাহীন dবয্মূলয্ বৃিd।

ভারতবেষর্ ১৯৯০ সােল r হয় ‘িব ায়েনর’ 
নােম কংেgস পিরচািলত েকিndয় সরকােরর হাত 
ধের িব েজাড়া মািলকেদর আkমণ। উদারীকরণ-
িবলgীকরণ নীিতর কােছ নিত sীকার কের। 
‘উnয়েনর’ নােম সমs িকছুেক মািলক ে ণীর 
কােছ সঁেপ েদওয়ার চkাn। ময্ািকনেসর মত 
কুখয্াত সাmাজয্বাদী সংsার হােত সঁেপ েদওয়া 
হয় ভারতবেষর্র ‘উnয়েনর’ মািলকী নকশা করার 
দায়ভার। ‘িনউ িলবােরল পিলিস’র নােম চলেত 
থােক মািলকী েশাষণ-জুলুম-হামলার আরও 
েজারদার েখালা হাওয়া। িসিপএম-িসিপআই সহ 
সরকাির বােমরাও ১৯৯৪ সােল পি মবে  নতুন 
িশlনীিত হািজর কের ঐ ‘িব ায়েনর’ আঁধাের 
একিদেক বলা হয় আমােদর শেতর্ িব  পুঁিজর 
মািলকরা পি মবে র ‘উnয়ন’ করেব। অনয্িদেক 
েসই ময্ািকনসেকই িবনা পাির িমেক তােদর 

‘মূলয্বান’ মতামত েদওয়ার জনয্ দািয়t েদওয়া 
হয়। খুেল পড়েত থােক েমিক বামপnীেদর মুেখাশ।

রােজয্ সরকাির িবিভn পেদর িবলুিp হেত 
থােক, িঠকা pথা চালু হেত থােক। েবসরকাির 
মািলকরা বেস থাকার কথা নয়- েনেম আেস 
সরকাির-আধাসরকাির-েবসরকারী সংগিঠত 
েkেt েসcা অবসেরর নােম বয্াপক িমক ছাঁটাই 
(১৯৮০-৮১ সােল পঃবঃ িশেl কমর্রত িছেলন 
৯.৫২ লk িমক। ২০০০ সােল তা েনেম এেস 
হয় ৬.৮৫ লk)। মুনাফা বৃিd করেত েবতন 
সংেকাচন, ভাতা বn করা, অবসরকালীন সুেযাগ, 
েবানাস কমােনাসহ ম আইনেক অgাহয্ করা, 
লড়াকু ে ড ইউিনয়নgিলর উপর হামলা চালােনা, 
pিতবাদী িমকেদর উপর াnফার, সাসেপনশন 
ও অনয্ায় বিহ ার-এর আkমণ। r হয় নতুন 
ভােব িশl তালুক গেড় েতালা এবং পুরেনা 
িশlা লgিলেক ংস করার মহাযj। r হয় 
লk লk েবকার যুবকেদর সামেন কম পয়সায় 
চাকিরর সুেযাগ, সে  অমানুিষক হাড়ভাঙা 
পির ম। ৮ ঘnার কােজর অিধকার হেয় দাঁড়ােc 

১২-১৪ ঘnার কােজর সময়। ৬০-১০০ টাকা 
ৈদিনক পাির িমেকর মধয্ িদেয়। ILO িরেপােটর্  
বলেছ ১৯৯০-২০০২ সােলর মেধয্ িমকেদর গড় 
উৎপাদন েবেড়েছ ৮৪ শতাংশ। pকৃত আয় কেমেছ 
২২ শতাংশ। তার সােথ যুk হেয়েছ বn কারখানার 
জিমেত সরকাির বদানয্তায়, িবধানসভায় 
আইন সংেশাধন কের বhতল বানােনার অিত 
মুনাফাকামী েkt। উ্েkািদেক ১৮৯৪ সােলর 
িbিটশ জিম অিধgহণ আইেন হাজার-হাজার 
একর বhফসিল জিমেত ‘িশlায়েন’র নােম নতুন 
কের মািলকী হামলা। পঃবঃ িসিপএম েনতৃtাধীন 
‘বাম সরকার’ এর পk েথেক টাটা, সােলম, 
আmানী, ডাউ েকিমকয্ােলর মত কুখয্াত িব পুঁিজর 
মািলকেদর েডেক আনার খবর আমরা সকেলই 
জািন। িস ুের গাড়ী কারখানার িবrেd কৃষক 
আেnালন, নnীgােম েকিমকয্াল হােবর িবrেd 
gামবাসীেদর লড়াই, নnীgােম েপিছেয় এেস 
নয়াচের নতুন কের েকিমকয্াল হােবর িসdাn 
ইতয্ািদ। ধুমাt িস ুেরই ৭ হাজার েkত-মজুর ও 
বগর্াদারসহ আরও কেয়ক হাজার েছাট ও pািnক 
চাষী তােদর জীবন জীিবকা হািরেয়েছন। েযখােন 
ঐ hগিল েজলারই গাড়ী কারখানা িহnেমাটেরর 

অবয্বhত ৩১৪ একর জিমেত নতুন কারখানা 
গড়া েযত। েসই অবয্বহূত জিমেত পঃবঃ সরকার 
বড়েলাকেদর জনয্ বhতল িনমর্াণ সহ আধুিনক 
শহর বানােনার ছাড়পt েদয়। েসই জিম েবেচ 
িবড়লা কতৃর্পk ২৯৫ েকািট টাকার পুঁিজ বানায় 
এবং তার পরবতর্ীেত ২০০৭-০৮ সােল ৩০০০ 

িমেকর উপর VERS এর আkমণ নামায়। িঠক 
এইভােবই বn ও চালু কারখানার অবয্বহূত জিম 
(বাটা ইি য়া, উষা েকাmািন ইতয্ািদর) জিমেত 
এিশয়ার বৃহtম শিপং মল ও বড়েলাকেদর জনয্ 
বhতল বািনেয় মািলকী হামলার উদাহরণ সৃি  
করা হেয়েছ।

গত ২০০৫ সােল মজীিব মানুেষর উপর 
আরও বড় রকেমর হামলা সংগিঠত কেরেছ pথম 
ইউিপএ সরকার এসইেজড-২০০৫ আইেনর মেধয্ 
িদেয়। িসিপএম, িসিপআই, িটএমিস সহ সকেলই 
এই আইেনর সমথর্ক। নnীgােম এসইেজড 
আইেনর িবেরািধতা করেলও িহnেমাটর শালবিন 
সহ িবিভn জায়গায় পি মবে র বাম শাসক ও 
িবেরাধী রাজৈনিতকদল িটএমিস এই আইেনর 

সমথর্ক। এই আইেনর মধয্ িদেয় আগামী ১০ 
বছর গেড় ওঠা িশেlর মািলকেদর বয্াপক কর 
ছাড়, কমপয়সায় িমক খাটােনা, ম আইন সহ 
pায় সমs আইন কাযর্ত লাg না করার েয িনদান 
রেয়েছ তােত সমথর্ন কেরেছ এই রাজৈনিতক 
দলgিল।

এর সােথ সােথ ২০০৬ সােল pথম ইউিপএ 
সরকােরর dারা আনা হয় কৃিষনীিত-০৬ আইন, 
বীজ আইন। এই আইনgিলর মেধয্ িদেয় চুিkচাষ, 
আগাম বািণজয্ ও সনাতনী কৃিষ বয্বsােক ংস 
কের িবেদশী বাজােরর চািহদােক অgািধকার 
েদওয়ার চkাn চালােনা হেc। বhজািতকেদর 
িনয়ntণ কােয়ম করার বয্বsা পাকা। েদেশর খাদয্ 
সয়mরতােক েভেঙ েফলার চkাn চলেছ, তুেল 
েনওয়া হেc সার-এর উপর ভতুর্কী। লk লk 
েকািট টাকার পুঁিজর মািলক ও pািnক চািষেদর 
মেধয্ pিতেযািগতায় েক িটঁকেব তােতা সহেজই 
অনুমান করা যায়। আইন কের বীজ সংরkেণর 
pাচীন pথা বা অিধকার সাধারণ কৃষকেদর েথেক 
েকেড় েনওয়ার pিkয়া েশষ। বীজ তুেল রাখার 
সনাতনী েরওয়াজেক আইনত অপরাধ িহসােব 
sীকৃত করার চkাn চলেছ। অথর্াৎ চাষীেক 

বhজািতকেদর উপর চােষর জনয্ pিত বছেরর 
িনভর্রতা িনি ত করা হেc। বাড়েছ অিত মুনাফার 
েলােভ সার-কীটনাশক-বীজ-এর পয্ােকজ। AKI-
এর নােম সমg কৃিষ বয্বsােক আেমিরকা সহ 
িবে র তাবৎ বhজািতেকর হােত সমপর্ণ করা 
হেc। কৃিষ বয্বসায় ঝাঁিপেয় পেড়েছ টাটা-িবড়লা-
আmানীরা িশl করেত নয়, চাষ করেত! আসেছ 
েগাদেরজ, মািহndা এবং মািহndা, আই িট িস। আই 
িট িস গাঁটছড়া বাঁধেছ েকাকােকালা, িমৎসুিবিস, 
আবুদািব াওয়ার িমেলর সে । আর পি মবে র 
মুখয্মntী বুdেদব ভ াচাযর্ িস ুর pসে  মnবয্ 
কেরিছেলন, ‘চাষীর েছেল িচরকাল িক চাষ কেরই 
খােব?’

চলেছ খুচেরা বয্বসায় একেচিটয়া বৃহৎপুঁিজর 
দখলদারী বা হামলা। েছাট েছাট মুিদ বয্বসায়ীর 
সােথ pিতেযািগতায় েনেমেছ পয্াnালুn স, 
েsnার, িরলােয়n, েমার, ভাদর্ময্ান, লী, গয্াপ-
এর মত বৃহৎপুঁিজর হাঙররা। এই সমs হামলার 
পাশাপািশ r হেয়েছ েদিশ-িবেদশী পুঁিজর sােথর্ 
আমােদর েদেশর জিমেত বা তার তলায় জেম 
থাকা খিনজ সmদ, জ ল ও পাহােড়র লুnন। 
আিদবাসী জনগেণর জীবন-জীিবকা েথেক উেcদ 
করার এক সবর্gাসী pয়াস। মহারা , ছিtশগড়, 
মধয্pেদশ, উিড়ষয্া (কিল নগর, মালকানিগির, 
পেsা) সহ পি মবে র খিনজ পদােথর্র ভা ার 
েদশী-িবেদশী মািলকেদর মুনাফা বা লুnেনর sােথর্ 
অবাধ ছাড়পt। এর িবrেd সারা েদেশর সােথ 
পি মবে ও মানুষ েজাট েবঁেধ লড়াই চালােcন 
তােদর অিধকােরর সপেk। েসই লড়াইেক দমন 
করার নােম রা ীয় সntাস নািমেয় আনেছ েকnd ও 
রাজয্ সরকার। যার r পুিলিশ অতয্াচার নািমেয় 
িনরীহ gামবাসীেদর সnts করা। তােতও কাজ না 
হেল েযৗথবািহনী। বতর্মােন পি ম েমিদনীপুর, 
পুrিলয়া, বাঁকুড়াসহ সিnিহত েজলায় চলেছ ঐ 
মানুষেদর উপর মাওবাদী তকমা এঁেট বয্াপক 
েযৗথবািহনী-CRPF-পুিলশ ও িসিপএম হামর্াদেদর 
েযৗথ অপােরশন। gামছাড়া বh মানুষ। কেয়কেশা 
মানুষ িনহত হেয়েছন, আজও হেcন। এই 
আেnালনেক দমন করার জনয্ আনা হেয়েছ টাডা, 
েপাটা ইতয্ািদর নবতম সংেযাজন UAPA আইন। 
েয আইেনর বেল একজনেক িবনা িবচাের ১৮০ 
িদন বা তারও েবশী আটক রাখা যােব। চালােনা 
হেc অপােরশন gীনহােnর নােম রা ীয় সntাস।

sাভািবকভােবই আজেক েদশী-িবেদশী পুঁিজর 
হামলা ও মুনাফার sােথর্ কংেgস, িবেজিপ, 
িসিপএম, িসিপআই, তৃণমূল কং-এর মত শাসক 
দলgিল একিদেক েযমন িমক-কৃষক-েছাট 
বয্বসায়ীেদর আে িপে  জাঁতাকেল েপষার নীিত 
বানােc ও pেয়াগ করেছ, েতমিন েসই জীবন 
যntণার নাগপাশ েথেক মুk করার লড়াই যখন 
gামীণ মজীিব, শhের িমক ও আিদবাসী মানুষ 
লড়েত নামেছ, অনয্ােয়র িবrেdেসাcার হেcন, 
প র জীবন নয় মানুেষর মত বাঁচার আওয়াজ 
তুলেছন, িঠক েসই সময় শাসকরা মজীিবেদর 
লড়াইেক ভাঙেত নািমেয় আনেছ কুখয্াত UAPA-র 
মত আইনgিলেক। পুিলশ, CRPF, সহ সরকাির 
সntাস। যার িবrেd মজীিব মানুেষর লড়াইেক 
আরও ঐকয্বd ও শিkশালী করেত হেব। 
পাড়ায় পাড়ায়, gােম gােম, েজলায় ও রােজয্ 
চাই মজীিবেদর আরও শিkশালী pিতেরাধ ও 
pিতবােদর সংগঠন।

এই জlােদর উlাসমএই জlােদর উlাসম িমকশিkিমকশিk
েসেpmর ২০১০েসেpmর ২০১০

েদশী-িবেদশী পুঁিজর হামলা ও রা ীয় সntাস
আভাষ মুnীআভাষ মুnী

৫

এস.ই.েজড  আইন  ২০০৫ ও সমs এস.ই.েজড pকl বািতল কর  েদিশ-িবেদশী  বড়  পুঁিজপিতেদর sাথর্রkাকারী জিম অিধgহন আইন পিরবতর্ন করেত হেব  েদিশ-িবেদিশ  বড়  পুঁিজপিতেদর হােত েদেশর খিনজ 
ও pাকৃিতক সmদ তুেল েদওয়া চলেব না  খুচেরা বয্বসায় েদিশ-িবেদিশ বড় পুঁিজপিতেদর দখলদাির বn কর িশেlর জনয্ িনধর্ািরত জিম ও বn কারখানার জিমেত সরকারী উেদয্ােগ মিনিবড়  িশl গড়েত হেব  
মািলকে ণীর sাথর্বাহী  বতর্মান কৃিষনীিত  বািতল কর  চুিk চাষ বn কর  ফসেলর নয্াযয্ দাম পাওয়ার দািয়t সরকারেক িনেত হেব   বhজািতেকর মুনাফার sােথর্ চািপেয় েদওয়া kিতকারক রাসায়িনক সার-কীটনাশক 
– িজ.এম বীজ িনিষd করেত হেব  কৃিষজিমর দীঘর্sায়ী উবর্রতারkায়  পিরেবশবাnব েদশীয়  জীবpযুিkর বয্বহার সুিনি ত  করেত হেব  অনুবর্র জিমেক  উবর্র জিমেত পিরবতর্ন করেত হেব  মূলয্বৃিd  িনয়ntেন 
েকnd ও  রাজয্ সরকারেক কােলাবাজারী, মজুতদাির, ও আগাম বািণজয্ কেঠারভােব বn করেত হেব  সরকারী গণবnন বয্বsােক শিkশালী করেত হেব  িশkা ও sাsয্েkেt সমs সরকারী- েবসরকারী অংশীদাির pকl 
ও চুিk বািতল করেত হেব  সরকারী দািয়েt সmুনর্ িনখরচায় েমহনিত মানুেষর জনয্ িশkা ও sােsয্র উnত পিরেষবা চালু কর  আিদবাসী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুজনগেণর ও নারী সমােজর pিত দীঘর্ ব নার অবসান চাই 
 আিদবাসী, ধমর্ীয় সংখয্ালঘ ুজনগেণর ও নারী সমােজর িশkা-sাsয্-কমর্সংsান সহ জীবেনর সামিgক মােনাnয়েনর দািয়t সরকারেক িনেত হেব  অরনয্বািস জনগেণর অরেণয্র ওপর অিধকার সুিনি ত করেত হেব  
নারী-পুrেষর সমানািধকার চাই  েগাখর্া, কাি রী জনজািতসহ সমs জািতসtার আtিনয়ntেণর অিধকার িদেত হেব  েভাগবাদী-অবkয়ী সংsৃিতর সরকারী পৃ েপাষকতা বn কর  pিতিট যুবক যুবতীর কমর্সংsােনর 
গয্ারািn সরকারেক িদেত হেব, অনয্থায় কমর্হীন যুবক যুবতীেদর েবকারভাতা িদেত হেব  খরা ও বনয্া pিতেরােধ, নদী ভা ন েরােধ  েকnd ও রাজয্ সরকারেক sায়ী অয্াকশন pয্ান বানােত ও কাযর্কর করেত হেব নদী 
ভা েন kিতgsেদর উপযুk পুনবর্াসন িদেত হেব  সমs বিsবাসীেদর বাসsােনর অিধকারেক sীকৃিত িদেয় রাজয্ সরকারেক পা ার বেnাবs ও বnন সিঠকভােব করেত হেব  িস ুের  কৃষকেদর  জিম িফিরেয় িদেত হেব 
 kিতgs কৃষক ও েkতমজুরেদর উপযুk kিতপুরনসহ  িবকl কমর্সংsােনর দািয়t রাজয্ সরকারেক িনেত হেব  িহnুsান েমাটরসহ  িবিভn কারখানার উdৃt জিমেত এস.ই.েজড গঠন, pেমাটারী  বয্বসা  অিবলেm বn 
কর  আয়লা িবds সুnরবন পুনগর্ঠেনর  সমs দািয়t েকnd ও রাজয্ সরকারেক িনেত হেব  ইউ.এ. িপ.এ , আফsা সহ  সমs কালাকানুন  বািতল কর  অপােরশন gীন হাn সহ  সমs  রা ীয় িনপীড়ন বn কর  
জ লমহল েথেক  ১৪৪ ধারা  ও েযৗথ বািহনী  pতয্াহার কর  সমs রাজৈনিতক  বিnেদর  অিবলেm মুিk িদেত হেব  রাজৈনিতক কমর্ীেদর উপর  চাপােনা  িমথয্া মামলা pতয্াহার করেত হেব।



িস ুর-নnীgাম আেnালেনর পরবতর্ী িস ুর-নnীgাম আেnালেনর পরবতর্ী 
পযর্ােয় পি মবে র সবর্ােপkা grtপূণর্ পযর্ােয় পি মবে র সবর্ােপkা grtপূণর্ 
আেnালন হল লালগড় সহ সমg আেnালন হল লালগড় সহ সমg 
জ লমহেলর গণজাগরণ। পুিলশী িনপীড়েণর জ লমহেলর গণজাগরণ। পুিলশী িনপীড়েণর 
িবrেd আিদবাসী জনগেণর েফেট পড়া িবrেd আিদবাসী জনগেণর েফেট পড়া 
িবেkাভ তথা িবেdাহ জ লমহেলর মূল িবেkাভ তথা িবেdাহ জ লমহেলর মূল 
আিদবাসীেদর pিত চলেত থাকা দীঘর্কালীন আিদবাসীেদর pিত চলেত থাকা দীঘর্কালীন 
ব নার ইিতহাসেক জনসমেk তুেল ধের। ব নার ইিতহাসেক জনসমেk তুেল ধের। 
রাজয্ তথা েদশ জুেড় এই লড়াই-এর pিত রাজয্ তথা েদশ জুেড় এই লড়াই-এর pিত 
বয্াপক জনসমথর্ন সৃি  হয়।বয্াপক জনসমথর্ন সৃি  হয়।

এই লড়াই-এর সবেথেক grtপূণর্ এই লড়াই-এর সবেথেক grtপূণর্ 
ৈবিশ য্ িছল তথাকিথত pিতি ত ও সংসদীয় ৈবিশ য্ িছল তথাকিথত pিতি ত ও সংসদীয় 
দলgিলর pভােবর বাইের িগেয় এর িবকাশ দলgিলর pভােবর বাইের িগেয় এর িবকাশ 
ঘেটিছল। িসিপআই(এম), কংেgস েতা ঘেটিছল। িসিপআই(এম), কংেgস েতা 
বেটই, এমনিক তৃণমূল কংেgেসর সমথর্নপু  বেটই, এমনিক তৃণমূল কংেgেসর সমথর্নপু  
বৃহৎ পুঁিজপিত িজnালেদর শালবিন বৃহৎ পুঁিজপিত িজnালেদর শালবিন 
এস.ই.েজড pকেlর িবrেd pিতবােদর এস.ই.েজড pকেlর িবrেd pিতবােদর 
ধারাবািহকতােতই -এই আেnালেনর ধারাবািহকতােতই -এই আেnালেনর 
জn। পি মবে র pধান শাসকদল জn। পি মবে র pধান শাসকদল 
িসিপআই(এম)-এর েনতৃেt বাম n সরকার িসিপআই(এম)-এর েনতৃেt বাম n সরকার 
সpমবার kমতায় বসার পর এরাজয্েক আেরা সpমবার kমতায় বসার পর এরাজয্েক আেরা 
েবিশ কের েদিশ-িবেদিশ বড় পুঁিজপিতেদর েবিশ কের েদিশ-িবেদিশ বড় পুঁিজপিতেদর 
মুনাফার মৃগয়ােkt বানােনার জনয্ উnt মুনাফার মৃগয়ােkt বানােনার জনয্ উnt 
হেয় ওেঠ। r কের গা-েজায়াির জিম হেয় ওেঠ। r কের গা-েজায়াির জিম 
অিধgহণ। এ-কােজ পুিলশবািহনীেক মদত অিধgহণ। এ-কােজ পুিলশবািহনীেক মদত 
করেত গেড় েতােল িনজs ঠয্াঙােড় বািহনী। করেত গেড় েতােল িনজs ঠয্াঙােড় বািহনী। 
িস ুর-নnীgােমর ঘটনায় pকট হেয় ওেঠ িস ুর-নnীgােমর ঘটনায় pকট হেয় ওেঠ 
তােদর মািলকে ণীর কােছ আtসমপর্েণর তােদর মািলকে ণীর কােছ আtসমপর্েণর 
চিরtিট। ইউ িপ এ-১-এর জমানায় ঘটেত চিরtিট। ইউ িপ এ-১-এর জমানায় ঘটেত 
থাকা এই সমs ঘটনায় pতয্k মদত েজাগায় থাকা এই সমs ঘটনায় pতয্k মদত েজাগায় 
েকেndর তৎকালীন pধান শাসকদল কংেgস।েকেndর তৎকালীন pধান শাসকদল কংেgস।

িস ুর-নnীgাম আেnালনেক িনেজর িস ুর-নnীgাম আেnালনেক িনেজর 
রাজৈনিতক উtােনর sােথর্ পুেরাপুির কােজ রাজৈনিতক উtােনর sােথর্ পুেরাপুির কােজ 
লাগায় শাসকে ণীর অপর দল তৃণমূল লাগায় শাসকে ণীর অপর দল তৃণমূল 
কংেgস। িবেজিপ-র সে  এন িড এ েজােট কংেgস। িবেজিপ-র সে  এন িড এ েজােট 
থাকাকালীন পেবর্ এই দল সংসেদর উভয় থাকাকালীন পেবর্ এই দল সংসেদর উভয় 
কেk কংেgস, িসিপআই(এম) pভৃিত সমs কেk কংেgস, িসিপআই(এম) pভৃিত সমs 
দেলর সে  সুের সুর িমিলেয় িবেশষ আিথর্ক দেলর সে  সুের সুর িমিলেয় িবেশষ আিথর্ক 
অ ল আইন (এসইেজড আইন ২০০৫) পাশ অ ল আইন (এসইেজড আইন ২০০৫) পাশ 
করায়। ২০০৬ সােল িস ুের টাটার জনয্ করায়। ২০০৬ সােল িস ুের টাটার জনয্ 
েজার কের জিম েকেড় েনওয়ার িবেরািধতা েজার কের জিম েকেড় েনওয়ার িবেরািধতা 
কের আসের নােমন তৃণমূল েনtী মমতা কের আসের নােমন তৃণমূল েনtী মমতা 
বয্ানাজর্ী। এই আেnালনেক তাঁর সংসদীয় বয্ানাজর্ী। এই আেnালনেক তাঁর সংসদীয় 
সুিবধা অজর্েনর লেkয্ পুেরামাtায় বয্বহার সুিবধা অজর্েনর লেkয্ পুেরামাtায় বয্বহার 
কের পের িব াসঘাতকতা কেরন। নnীgােমর কের পের িব াসঘাতকতা কেরন। নnীgােমর 
sতঃsূতর্ গণ pিতেরাধেকও িতিন কােজ sতঃsূতর্ গণ pিতেরাধেকও িতিন কােজ 
লাগােত সkম হন সংসদীয় kমতার pসাের। লাগােত সkম হন সংসদীয় kমতার pসাের। 
মমতা বয্ানাজর্ী ও তার দল তৃণমূল কংেgেসর মমতা বয্ানাজর্ী ও তার দল তৃণমূল কংেgেসর 

সংসদীয় kমতায় পুনরািভেষক ঘেট ইউ সংসদীয় kমতায় পুনরািভেষক ঘেট ইউ 
িপ এ-২ েত একদা িসিপআই(এম)-এর ‘িব িপ এ-২ েত একদা িসিপআই(এম)-এর ‘িব 
িটম’ কংেgেসর হাত ধের। ইউ িপ এ-এর িটম’ কংেgেসর হাত ধের। ইউ িপ এ-এর 
আমেলও েকndীয় সরকােরর শিরক িহসােব আমেলও েকndীয় সরকােরর শিরক িহসােব 
এই দলিট শাসকে ণীর হেয় ‘েযাগয্’ ভূিমকা এই দলিট শাসকে ণীর হেয় ‘েযাগয্’ ভূিমকা 
পালন কের। এই দলিট রা ীয় সntােসর পালন কের। এই দলিট রা ীয় সntােসর 
চরম বিহঃpকাশ ‘অপােরশন gীনহাn’-এর চরম বিহঃpকাশ ‘অপােরশন gীনহাn’-এর 
েযমন কখনই িবেরািধতা কেরিন, েতমিন এই েযমন কখনই িবেরািধতা কেরিন, েতমিন এই 
ভয়াবহ মূলয্বৃিdর িবষেয় এেকবাের নীরব ভয়াবহ মূলয্বৃিdর িবষেয় এেকবাের নীরব 
েথেক pমাণ কের েয এই পািটর্িট শাসকে ণীর েথেক pমাণ কের েয এই পািটর্িট শাসকে ণীর 
পুেরাপুির বশংবদ। এখন তােদর পরবতর্ী পুেরাপুির বশংবদ। এখন তােদর পরবতর্ী 
লkয্ ২০১১ সােল পি মবে র িবধানসভা লkয্ ২০১১ সােল পি মবে র িবধানসভা 
িনবর্াচেন িসিপআই(এম)েক হািরেয় kমতায় িনবর্াচেন িসিপআই(এম)েক হািরেয় kমতায় 
আসীন হওয়া।আসীন হওয়া।

েদিশ িবেদিশ বড় পুঁিজপিতেদর েদিশ িবেদিশ বড় পুঁিজপিতেদর 
sাথর্রkাকারী রাজৈনিতক দলgিলর kমতার sাথর্রkাকারী রাজৈনিতক দলgিলর kমতার 
ভাগবাঁেটায়ারা িনেয় এই নীিতহীন ভূিমকার ভাগবাঁেটায়ারা িনেয় এই নীিতহীন ভূিমকার 
িবপরীেত লালগড় তথা জ লমহেলর িবপরীেত লালগড় তথা জ লমহেলর 
লড়াই িবpবী আেnালেন নতুন কের লড়াই িবpবী আেnালেন নতুন কের 
pাণবায়ু স ািরত করল। বামপnার িবpবী pাণবায় ু স ািরত করল। বামপnার িবpবী 
ভিবষয্তেক নতুন কের সমােজ আেলাচনার ভিবষয্তেক নতুন কের সমােজ আেলাচনার 
িবষয়বst কের তুলল। এই লড়াই-এর pধান িবষয়বst কের তুলল। এই লড়াই-এর pধান 
রাজৈনিতক শিk িসিপআই(মাওবাদী) তােদর রাজৈনিতক শিk িসিপআই(মাওবাদী) তােদর 
েঘািষত অবsান অনুযায়ী এই গণজাগরণেক েঘািষত অবsান অনুযায়ী এই গণজাগরণেক 
রাে র িবrেd সশst যুেd rপাnিরত করার রাে র িবrেd সশst যুেd rপাnিরত করার 
উেদয্াগ gহণ কের। kমশঃ েছাট-বড় নানান উেদয্াগ gহণ কের। kমশঃ েছাট-বড় নানান 
েগিরলা অয্াকশন এই আেnালেনর pধান েগিরলা অয্াকশন এই আেnালেনর pধান 
rপ হেয় ওেঠ। ২০০৯ সােলর ১৮ জুন rপ হেয় ওেঠ। ২০০৯ সােলর ১৮ জুন 
েকndীয় সরকার ও রাজয্ সরকার িমিলতভােব েকndীয় সরকার ও রাজয্ সরকার িমিলতভােব 
েযৗথবািহনী পািঠেয় এই লড়াই দমন করার েযৗথবািহনী পািঠেয় এই লড়াই দমন করার 
pেচ া gহণ কের। এই দমন অিভযােন েযাগ pেচ া gহণ কের। এই দমন অিভযােন েযাগ 
েদয় িসিপআই(এম)-এর ৈতির সশst ঠয্াঙাের েদয় িসিপআই(এম)-এর ৈতির সশst ঠয্াঙাের 
বািহনী। েকndীয় সরকার তথা ইউ িপ এ-২-বািহনী। েকndীয় সরকার তথা ইউ িপ এ-২-
এর িdতীয় বৃহtম শিরক তৃণমূল কংেgস এর িdতীয় বৃহtম শিরক তৃণমূল কংেgস 
এইসময় িসিপআই(এম) সশst বািহনীর এইসময় িসিপআই(এম) সশst বািহনীর 
উপিsিতর অজুহাত তুেল েযৗথবািহনীর উপিsিতর অজুহাত তুেল েযৗথবািহনীর 
পিরবেতর্ এলাকােক উপdrত েঘাষণা কের পিরবেতর্ এলাকােক উপdrত েঘাষণা কের 
েসনাবািহনী নামােনার দািব কের। এখন েসনাবািহনী নামােনার দািব কের। এখন 
আবার েযৗথবািহনীর পিরপূণর্ সুরkায় সভা আবার েযৗথবািহনীর পিরপূণর্ সুরkায় সভা 
কের েযৗথবািহনীরই অপসারণ চাইেছ!কের েযৗথবািহনীরই অপসারণ চাইেছ!

গত ১ বছের েযৗথবািহনী ও গত ১ বছের েযৗথবািহনী ও 
িসিপআই(এম)-এর ঠয্াঙােড় বািহনীর সাঁড়ািশ িসিপআই(এম)-এর ঠয্াঙােড় বািহনীর সাঁড়ািশ 
আkমেণ এই আেnালেনর বh kয়kিত আkমেণ এই আেnালেনর বh kয়kিত 
হেয়েছ। অনয্িদেক িসিপআই(মাওবাদী)-র হেয়েছ। অনয্িদেক িসিপআই(মাওবাদী)-র 
েগিরলাবািহনী িশলদা কয্াm আkমণ েথেক েগিরলাবািহনী িশলদা কয্াm আkমণ েথেক 
r কের পুিলেশর চর সেnেহ হতয্া িনয়িমত r কের পুিলেশর চর সেnেহ হতয্া িনয়িমত 

চািলেয়েছ। এমনই এক পিরিsিতেত তৃণমূল চািলেয়েছ। এমনই এক পিরিsিতেত তৃণমূল 
েনtী তথা েকndীয় সরকােরর েরলমntী েনtী তথা েকndীয় সরকােরর েরলমntী 

ীমিত মমতা বয্ানাজর্ী ‘৯ আগs লালগড় ীমিত মমতা বয্ানাজর্ী ‘৯ আগs লালগড় 
চেলা’-র ডাক েদন। pথেম এই সভা তৃণমূল চেলা’-র ডাক েদন। pথেম এই সভা তৃণমূল 
কংেgেসর পk েথেক করার কথা েঘাষণা করা কংেgেসর পk েথেক করার কথা েঘাষণা করা 

হেলও পের ‘অরাজৈনিতক সntাসিবেরাধী হেলও পের ‘অরাজৈনিতক সntাসিবেরাধী 
ম ’ নােম সভা করার কথা েঘাষণা করা ম ’ নােম সভা করার কথা েঘাষণা করা 
হয়। তৃণমূল েনtী কংেgস দলেক েসই হয়। তৃণমূল েনtী কংেgস দলেক েসই 
সভায় আমntণ কেরন। পি মবে র সভায় আমntণ কেরন। পি মবে র 
‘পিরবতর্নকামী’ বুিdজীবীেদরও সভায় েযাগ ‘পিরবতর্নকামী’ বুিdজীবীেদরও সভায় েযাগ 
িদেত আমntণ কেরন িতিন। বুিdজীবীেদর িদেত আমntণ কেরন িতিন। বুিdজীবীেদর 
একাংশ এেত েযাগ েদওয়ার কথা েঘাষণাও একাংশ এেত েযাগ েদওয়ার কথা েঘাষণাও 
কেরন। ঘটনা আেরা তাৎপযর্পূণর্ হেয় ওেঠ, কেরন। ঘটনা আেরা তাৎপযর্পূণর্ হেয় ওেঠ, 
যখন জনসাধারেণর কিমিট pথেম এই যখন জনসাধারেণর কিমিট pথেম এই 
সভার িবেরািধতা কেরও পের এই সভায় সভার িবেরািধতা কেরও পের এই সভায় 
সবর্েতাভােব েযাগদােনর িসdাn েঘাষণা সবর্েতাভােব েযাগদােনর িসdাn েঘাষণা 
কের। ধু েঘাষণাই নয়, তারা এই সভা কের। ধু েঘাষণাই নয়, তারা এই সভা 
সm ূণর্rেপ সফল করার জনয্ পূণর্ উেদয্াগ সm ূণর্rেপ সফল করার জনয্ পূণর্ উেদয্াগ 
gহণ কের। েশষেমষ মাওবাদীেদর অনয্তম gহণ কের। েশষেমষ মাওবাদীেদর অনয্তম 
শীষর্েনতা িকেষনিজও যখন ‘িদিদর র য্ািল শীষর্েনতা িকেষনিজও যখন ‘িদিদর র য্ািল 
সফল করার’ আেবদন জািনেয় িববৃিত েদন, সফল করার’ আেবদন জািনেয় িববৃিত েদন, 
তখন পিরিsিত চরেম ওেঠ। এখন এ p  তখন পিরিsিত চরেম ওেঠ। এখন এ p  
ওঠা sাভািবক েয, িক এমন পিরিsিত হল ওঠা sাভািবক েয, িক এমন পিরিsিত হল 
যার জনয্ ‘চলমান িবpবী যুd’-এর িবpবী যার জনয্ ‘চলমান িবpবী যুd’-এর িবpবী 
অংেশর শীষর্ েনতৃtেক দিkণপnী েকndীয় অংেশর শীষর্ েনতৃtেক দিkণপnী েকndীয় 
শাসকদেলর pিত এেহন সমথর্ন jাপন শাসকদেলর pিত এেহন সমথর্ন jাপন 
করেত হয়?করেত হয়?

আমরা জািন অেনক সময়ই আেnালেন আমরা জািন অেনক সময়ই আেnালেন 
িপছু হঠেত হয়। িনmsেরর েকােনা গণ িপছু হঠেত হয়। িনmsেরর েকােনা গণ 
আেnালেনর েkেt একথা অবশয্ই pেয়াজয্। আেnালেনর েkেt একথা অবশয্ই pেয়াজয্। 
িকnt েয আেnালন েঘািষতভােবই রাে র িকnt েয আেnালন েঘািষতভােবই রাে র 
িবrেd এক িনধর্ারক যুd, েয আেnালন িবrেd এক িনধর্ারক যুd, েয আেnালন 
আেnালনকারীেদরই মেত সমাজবদেলর আেnালনকারীেদরই মেত সমাজবদেলর 
এক উcতম আেnালন, তার পেk এধরেনর এক উcতম আেnালন, তার পেk এধরেনর 
‘েকৗশল’ gহণ িক িবপjনক নয়? েয ‘েকৗশল’ gহণ িক িবপjনক নয়? েয 
রাে র িবrেd তােদর যুd, েসই রাে রই রাে র িবrেd তােদর যুd, েসই রাে রই 
শাসকদেলর একাংেশর pিত পািটর্র সেবর্াc শাসকদেলর একাংেশর pিত পািটর্র সেবর্াc 
েনতৃেt এধরেনর সমথর্ন েকােনা িবpবী েনতৃেt এধরেনর সমথর্ন েকােনা িবpবী 
েকৗশল হেত পাের বেল আমরা মেন কির না।েকৗশল হেত পাের বেল আমরা মেন কির না।

আমরা মেন কির, েমিক বামপnী আমরা মেন কির, েমিক বামপnী 
িসিপআই(এম) আজ শাসক-েশাষকেদর িসিপআই(এম) আজ শাসক-েশাষকেদর 
অংশ িহেসেব েয ভূিমকা রাখেছ, তােত অংশ িহেসেব েয ভূিমকা রাখেছ, তােত 
অগিণত মজীবী মানুষ লালঝা ার pিত অগিণত মজীবী মানুষ লালঝা ার pিত 
িব াস হারােc। িবকেlর েখাঁেজ তারা আজ িব াস হারােc। িবকেlর েখাঁেজ তারা আজ 
বাধয্ হেয় আ য় িনেcন দিkণপnার েকােল। বাধয্ হেয় আ য় িনেcন দিkণপnার েকােল। 
িবpবী বামপnী শিkর কােছ এ এক চরম িবpবী বামপnী শিkর কােছ এ এক চরম 
েবদনার মুহূতর্। এমনই এক মুহূেতর্ দাঁিড়েয় েবদনার মুহূতর্। এমনই এক মুহূেতর্ দাঁিড়েয় 
েকােনা তাৎkিণক ফললােভর আশায় িবpবী েকােনা তাৎkিণক ফললােভর আশায় িবpবী 
সtােক দিkণপnার আ েয় রkা করার েচ া সtােক দিkণপnার আ েয় রkা করার েচ া 
েকবল ভুলই নয়, সমােজ িবpবী িবকl গেড় েকবল ভুলই নয়, সমােজ িবpবী িবকl গেড় 
েতালার লড়াই-এ kিতকারকও বেট। েতালার লড়াই-এ kিতকারকও বেট। 

আসুন, িস ুর-নnীgাম-লালগেড়র আসুন, িস ুর-নnীgাম-লালগেড়র 
গণআেnালন েথেক িশkা িনেয় সমােজ গণআেnালন েথেক িশkা িনেয় সমােজ 
িবpবী বামপnােক আবার জািগেয় েতালার িবpবী বামপnােক আবার জািগেয় েতালার 
শপথ িনই। আবােরা ঝাঁিপেয় পিড় আগামী শপথ িনই। আবােরা ঝাঁিপেয় পিড় আগামী 
গণসংgামgিলেত।গণসংgামgিলেত।

মমতা বয্ানাজর্ীর ৯ আগs ‘লামমতা বয্ানাজর্ীর ৯ আগs ‘লালগড় চেলা’ র য্ািললগড় চেলা’ র য্ািলর pিত র pিত 
িসিপআই (মাওবাদী)র সমথর্ন িসিপআই (মাওবাদী)র সমথর্ন 

অিমতাভ ভ াচাযর্ অিমতাভ ভ াচাযর্ 
সাধারণ সmাদক, মজdর kািn পিরষদসাধারণ সmাদক, মজdর kািn পিরষদ
৯ই আগs, ২০১০৯ই আগs, ২০১০

২০০৪ সােলর িনবর্াচেনর সময় এই ২০০৪ সােলর িনবর্াচেনর সময় এই 
ধরেনর অিভেযাগই েতালা হেয়িছেলা ধরেনর অিভেযাগই েতালা হেয়িছেলা 
তৎকালীন িসিপআই (এম এল) তৎকালীন িসিপআই (এম এল) 
(জনযুd) -এর িবrেd। চndবাবু (জনযুd) -এর িবrেd। চndবাবু 

নাইডুর ওপর আkমেণর েচ ার পর নাইডু সহানুভূিতর নাইডুর ওপর আkমেণর েচ ার পর নাইডু সহানুভূিতর 
হাওয়া কুেড়ােত চান। িনধর্ািরত সমেয়র দশমাস আেগই হাওয়া কুেড়ােত চান। িনধর্ািরত সমেয়র দশমাস আেগই 
েভাট কিরেয় েফেলন নকশালপnা বনাম উnয়ন -- এই েভাট কিরেয় েফেলন নকশালপnা বনাম উnয়ন -- এই 
েsাগােনর ওপর দাঁিড়েয়। তােদর েজাটস ী িবেজিপও েsাগােনর ওপর দাঁিড়েয়। তােদর েজাটস ী িবেজিপও 
িনধর্ািরত সমেয়র আট মাস আেগই েভােট যায়। মূলত: িনধর্ািরত সমেয়র আট মাস আেগই েভােট যায়। মূলত: 
িটিডিপ এবং তার েজাটস ী িবেজিপেক আkমণ কের পািটর্ িটিডিপ এবং তার েজাটস ী িবেজিপেক আkমণ কের পািটর্ 
এই চয্ােলটা েনয়। আপনােদর মত েলােকরা েসই সময় এই চয্ােলটা েনয়। আপনােদর মত েলােকরা েসই সময় 
বেলিছেলন েয িটিডিপ-িবেজিপেক আkমণ কের িসিপআই বেলিছেলন েয িটিডিপ-িবেজিপেক আkমণ কের িসিপআই 
(এম এল) (জনযুd) আসেল কংেgসেকই সমথর্ন করেছ। (এম এল) (জনযুd) আসেল কংেgসেকই সমথর্ন করেছ। 
ওয়াই এস রাজেশখর েরি ও েসই সময় চুপ কের বেস ওয়াই এস রাজেশখর েরি ও েসই সময় চুপ কের বেস 
িছেলন না। নাইডু তার জমানায় বলেতন, নকশালরা জ েল িছেলন না। নাইডু তার জমানায় বলেতন, নকশালরা জ েল 
থােক, তােদর েকােনা িঠকানা েনই। সরকার িকভােব তােদর থােক, তােদর েকােনা িঠকানা েনই। সরকার িকভােব তােদর 
সােথ কথা চালােব?সােথ কথা চালােব?

বnু, িপিসিপএ বhবার জািনেয়েছ েয তারা েকােনা বnু, িপিসিপএ বhবার জািনেয়েছ েয তারা েকােনা 
মাওবাদী সংগঠন নয়। তাহেল তারা মমতার সভায় েযাগ মাওবাদী সংগঠন নয়। তাহেল তারা মমতার সভায় েযাগ 
িদেল সমসয্াটা েকাথায়? ছtধর মাহােতা আেগ তৃণমূল িদেল সমসয্াটা েকাথায়? ছtধর মাহােতা আেগ তৃণমূল 
করেতন। সুমন চkবতর্ী এমন একজন সাংসদ, যাঁেক করেতন। সুমন চkবতর্ী এমন একজন সাংসদ, যাঁেক 
তৃণমূল েথেক পদতয্াগ করেত হেয়েছ একটা নয্ােয়র তৃণমূল েথেক পদতয্াগ করেত হেয়েছ একটা নয্ােয়র 
সমথর্েন সরাসির পােশ দাঁড়ােনায়। মাওবাদী সমসয্া িনেয় সমথর্েন সরাসির পােশ দাঁড়ােনায়। মাওবাদী সমসয্া িনেয় 
িচদাmরেমর ভাবনােক এমনিক িদিgজয় িসং, মিণশংকর িচদাmরেমর ভাবনােক এমনিক িদিgজয় িসং, মিণশংকর 
আয়ােরর মতন েকndীয় মntীরাও েখালাখুিল সমােলাচনা আয়ােরর মতন েকndীয় মntীরাও েখালাখুিল সমােলাচনা 
কেরেছন। েবাঝাই যােc, িচদাmরেমর এই ভাবনােক অেনক কেরেছন। েবাঝাই যােc, িচদাmরেমর এই ভাবনােক অেনক 
কংেgিসও েমেন িনেত পারেছন না।কংেgিসও েমেন িনেত পারেছন না।

jােন রী এkেpস কাn িনেয় িচদাmরেমর বkবয্, jােন রী এkেpস কাn িনেয় িচদাmরেমর বkবয্, 
"রােজয্র িসআইিড তদnই যেথ '। মমতা িসিবআই "রােজয্র িসআইিড তদnই যেথ '। মমতা িসিবআই 
তদn চাইেছন। আজােদর হতয্া িনেয় sামী অিgেবশ তদn চাইেছন। আজােদর হতয্া িনেয় sামী অিgেবশ 
িবচারিবভাগীয় তদেnর দাবী জািনেয়েছন, িকnt িচদাmরম িবচারিবভাগীয় তদেnর দাবী জািনেয়েছন, িকnt িচদাmরম 
তা নাকচ কেরেছন এই বেল েয, আইন-শৃংখলা হেলা তা নাকচ কেরেছন এই বেল েয, আইন-শৃংখলা হেলা 
রােজয্র এিkয়ারভুk িবষয়। বছরdেয়ক আেগ অnpেদশ রােজয্র এিkয়ারভুk িবষয়। বছরdেয়ক আেগ অnpেদশ 
হাইেকােটর্র পাঁচসদেসয্র একটা েব  একটা ঐিতহািসক হাইেকােটর্র পাঁচসদেসয্র একটা েব  একটা ঐিতহািসক 
রায় েদয়, যােত বলা হেয়িছেলা, সমs এনকাউnােরর রায় েদয়, যােত বলা হেয়িছেলা, সমs এনকাউnােরর 
ঘটনাই ভারতীয় দnিবিধর ৩০২ নmর ধারার মেধয্ পড়েব, ঘটনাই ভারতীয় দnিবিধর ৩০২ নmর ধারার মেধয্ পড়েব, 
িযিন ঐ এনকাউnারটা কেরেছন, তাঁেকই আদালেত pমাণ িযিন ঐ এনকাউnারটা কেরেছন, তাঁেকই আদালেত pমাণ 
করেত হেব েয gিল আtরkার জনয্ই চালােনা হেয়িছেলা। করেত হেব েয gিল আtরkার জনয্ই চালােনা হেয়িছেলা। 
অnpেদশ সরকার এটা িনেয় িকছু কেরিন, বরং রােজয্র অnpেদশ সরকার এটা িনেয় িকছু কেরিন, বরং রােজয্র 
পুিলশ অিফসারেদর সংগঠন সুpীম েকােটর্ আেবদন কের, পুিলশ অিফসারেদর সংগঠন সুpীম েকােটর্ আেবদন কের, 
যােত সুpীম েকাটর্ এটা িনেয় sিগতােদশ েদয়। এখন যােত সুpীম েকাটর্ এটা িনেয় sিগতােদশ েদয়। এখন 
d'বছেররও েবশী হেত চলেলা, সুpীমেকাটর্ pকৃতপেk নকল d'বছেররও েবশী হেত চলেলা, সুpীমেকাটর্ pকৃতপেk নকল 
এনকাউnাের নীরব সmিত জািনেয় েরেখেছ। িচদাmরম এনকাউnাের নীরব সmিত জািনেয় েরেখেছ। িচদাmরম 
জেয়n কমােnর pধান, এবং নকশাল অধুয্িষত রাজয্gিলর জেয়n কমােnর pধান, এবং নকশাল অধুয্িষত রাজয্gিলর 
মুখয্মntীেদর সােথ সারা বছর ধের ডজন ডজন িমিটং কেরন মুখয্মntীেদর সােথ সারা বছর ধের ডজন ডজন িমিটং কেরন 
মাওবাদী িবষেয়।মাওবাদী িবষেয়।

েশষত:, মমতা যিদ আজােদর হতয্ার তদn দাবী কের েশষত:, মমতা যিদ আজােদর হতয্ার তদn দাবী কের 
থােকন, তােত সমসয্ার িক আেছ? িতিন একজন কয্ািবেনট থােকন, তােত সমসয্ার িক আেছ? িতিন একজন কয্ািবেনট 
পযর্ােয়র মntী, িযিন আজােদর হতয্া িনেয় তদn চাইেতই পযর্ােয়র মntী, িযিন আজােদর হতয্া িনেয় তদn চাইেতই 
পােরন। আজাদ জনগেণর েনতা িছেলন, তাই মমতার পােরন। আজাদ জনগেণর েনতা িছেলন, তাই মমতার 
সভায় তাঁর কথা নেত েপেল জনগণ খুশীই হেয়েছ।সভায় তাঁর কথা নেত েপেল জনগণ খুশীই হেয়েছ।

দিkণপnী শিkর কােছ একিট আtসমপর্ণ দিkণপnী শিkর কােছ একিট আtসমপর্ণ 

িমকশিkিমকশিk
েসেpmর ২০১০েসেpmর ২০১০ মাওবাদীেদর সােথ িবতকর্মাওবাদীেদর সােথ িবতকর্

িপ েগািবnন কুিিপ েগািবnন কুি
সmাদক, িপপলস মাচর্সmাদক, িপপলস মাচর্
১৫ই আগs, ২০১০১৫ই আগs, ২০১০

এমেকিপ-র এমেকিপ-র 
বkেবয্র বkেবয্র 

জবােবজবােব

মমতার সভােক সমথর্ন : মাওবাদীেদর রণেকৗশল pসে
তৃনমূল েনtী মমতা বয্ানাজর্ীর ডাকা গত ৯ অগs-এর ‘লালগড় চেলা’ অিভযান সফল করার আেবদন জািনেয় মাওবাদী শীষর্ েনতা িকেষনিজ েয িববৃিত েদন, তার পিরেpিkেত মজdর kািn পিরষদ (MKP)-র েকndীয় 
কিমিট একিট সমােলাচনামূলক অবsান gহণ কের। িবpবী শিkgিলর অভয্nের যােত এই আেলাচনা আরও গড়ায়, আমরা আnিরকভােবই তা েচেয়িছ। িকছু আেলাচনা তােত িবিcn-িবিkpভােব এেসেছ। তােত আমােদর 
মেন হেয়েছ েয উিlিখত অবsানিটেক আেরা িকছুটা সুিনিদর্ ভােব উপিsত করা pেয়াজন। েসই িবেবচনা েথেক মজdর kািn পিরষদ (MKP)-র েকndীয় কিমিটর পেk আমরা আেরা িকছু কথা সংেযাজন করলাম। 

৬

লালগড় আেnালেন মাওবাদীেদর উপিsিত 
pায় pথম েথেকই িছল। পুিলশী সntাসিবেরাধী 
জনসাধারেনর কিমিট’ গেড় ওঠার েপছেনও তােদর 
ভুিমকা িছল। এই লড়াইেয়র pথমপেবর্ জনগেণর 
sতsুতর্ িবেkাভ বয্াপক গণআেnালেনর rেপ 
িবকিশত হয়। এই গণআেnালন যখন বয্াপকভােব 
ছিড়েয় পেড় তখন িবpবী শিkর কােছ েসই 
আেnালেনর ভিবষয্ত কতর্বয্ িনধর্ারণ অবশয্ই 
জrির হেয় ওেঠ। মাওবাদীরা এই কতর্বয্ িনধর্ারণ 
কেরেছন তােদর গৃহীত লাইন অনুযায়ী। তারা 

মেন কেরন আমােদর েদশ জুেড় িবpবী পিরিsিত 
িবরাজমান। তাই তােদর মেত আজেকর পযর্ােয় 
আেnালেনর pধান rপ হেc রাে র িবrেd 
সশst যুd পিরচালনা আর সংগঠেনর pধান rপ 
িবpবী েসনাবািহনী গঠন। েসই লেkয্ই তারা 
গেড় তুেলেছন িপপলস িলবােরশন েগিরলা আিমর্ 
(PLGA)। 

sাভািবকভােব লালগড় আেnালেনর 
pধান রাজৈনিতক শিk িহেসেব তারা েসই 
আেnালনিটেক িনজs িদশােত পিরচািলত 

করেত চাইেবন, একথা বলাই বাhলয্। ঘটনাও 
েতমনভােবই ঘটল। েযৗথবািহনীর সntােসর 
েমাকািবলায় তারা িনজs েগিরলা বািহনীর 
ভুিমকােক pাধানয্কারী জায়গায় িনেয় এেলন। 
পাশাপািশ গণআেnালেনর sের জনসাধারেণর 
কিমিটর ভুিমকািট িসধু কানh গণ িমিলিশয়া 
গঠেনর মাধয্েম pিতsািপত করা হল। মাওবাদীরা 
সমg আেnালনিটেক ‘চলমান িবpবী যুেd’র 
sের উnীত করার pেচ া িনেলন। েগিরলাবািহনী 
ও িমিলিশয়ার এেকর পর এক সশst আkমণ 

লড়াইেয়র সাধারণ rেপ পিরনত হল। েসই লড়াই 
নানা উtান-পতেনর মেধয্ িদেয় িগেয় আজ এক 
সিnkেণ এেস েপৗঁেছেছ। এর আেগও এধরেনর 
লড়াই তারা অনয্ রােজয্ও চািলেয়েছন। েসইসব 
লড়াইেয়র পিরনিত আমােদর িকছু grতর pে র 
মুেখ দাঁড় করােc। 

আমােদর p  হল, সিতয্ই িক েগাটা েদশ 
জুেড় বা অnত েকােনা েকােনা রােজয্ এমন 
েকােনা িবpবী পিরিsিত সৃি  হেয়েছ, যার জনয্ 
আেnালেনর pধান rপ েশষাংশ ৭ পৃ ায়



 আজ যুd হেয় উেঠেছ ? যােত সংগঠেনর pধান 
rপ হেয় উেঠেছ িপএলিজএ? আমােদর িবচাের, 
এেদেশ এখনও সাধারনভােব এমন পিরিsিতর 
উdব হয় িন। শাসকে ণীর হামলার তীbতা 
pিতিদন েবেড় চলেলও সাধারনভােব মজীবী 
জনগেনর মেধয্ েকােনা sতsূতর্ pিতবাদ-
pিতেরােধর বাsবতা েনই বলেলই চেল। 
সাmpিতককােল েদেশর িবিভn pােn েজার কের 
জিম অিধgহেণর িবrেd িবিcn িকছু sতsূতর্ 
pিতবাদ হেc বেট। িকnt এেদেশর সুিবশাল 

িমকে ণী ও অনয্ানয্ েমহনতী জনগেনর মেধয্ 
এমনিক তােদর ওপর েনেম আসা আkমণgেলার 
িবrেdও েকােনা sতsূতর্ pিতবাদ সাধারনভােব 
েদখেত পাওয়া যােc না। এই বাsব পিরিsিতেত 
সংগিঠত আেnালন েয যেথ  dবর্ল অবsার 
মেধয্ই থাকেব েস কথা নতুন কের বলার অেপkা 
রােখ না। েদেশর মজীবী জনগেনর েবিশরভাগ 
অংশটাই আজ শাসকে ণীর দলgিলর যাঁতাকেল 
আবd। গণআেnালন-গণpিতেরােধর েয উcতর 
sের লড়াইেয়র pধান rপ যুd হেয় ওেঠ, আজ 
েসই পিরিsিত েয সৃি  হয় িন, তা বাsেবর 
অিভjতা েথেকই যেথ  s  হেয় উঠেছ। 
এখন p  হল, ে নীসংgাম যখন অিবকিশত 
অবsায় থােক, েসই সময়পেবর্ িবpবী শিk িক 
িনিkয় অবsায় িবpবী পিরিsিতর অেপkায় 
বেস থােক? না, েকানমেতই তা হেত পাের না। 
তাহেল এইসময়পেবর্ আমােদর সামেন আেnালন 
ও সংগঠন pধানত েকান rেপ উপিsত থাকেব ? 
আমােদর িবচাের, আজেকর সমেয় শাসকে ণীর 
হামলাgিলেক pিতেরাধ করার েkেt আেnালেনর 
pধান rপ হল sতsূতর্ ও সংগিঠত উভয় 
ধরেণর গণজাগরণ। আজ িবেশষ কের pেয়াজন 
হল িমকে ণীর একটা বড় অংেশর সংgামী ও 
িবpবী অবsানgহণ, যােত েস আগামী িবpবী 
সংgােমর sাভািবক েনতৃt হেয় উঠেত পাের। 
sাভািবকভােবই েসই িবকােশর ধারেনাপেযাগী 
সংগঠন ও আেnালন গেড় েতালাটাই এইসমেয়র 

অনয্তম িবpবী কতর্বয্। আজেকর সমেয় এই 
কতর্বয্পালন না কের সমােজ েকােনা ৈবpিবক 
pিkয়ার অgগিত হেত পাের না। 

মাওবাদীেদর সােথ িবpবী পিরিsিতর 
মূলয্ায়ন pসে  মতপাথর্কয্ থাকেলও আমরা 
তােদর শাসকে ণীর দৃি েকাণ েথেক েদিখ না। 
েদিখ িবpবী দৃি েকাণ েথেক। তােদর িবpবী 
আেবগ, আtতয্াগ এবং সমাজ পিরবতর্েনর 
আকাkা ও উদয্মেক আমরা dা কির। েসই 
ভাতৃpিতম েবাধ েথেকই আমােদর িdতীয় p  
জােগ তােদর বতর্মান রণেকৗশল সmেকর্। তােদর 
পিরচািলত ‘চলমান িবpবী যুd’-এর রণেকৗশল 
সmেকর্। েয যুd সরাসির বতর্মান রা বয্বsা 
উেcেদর লেkয্ পিরচািলত হয়, তার অনয্তম 
রনেকৗশল হল বতর্মান সংসদীয় বয্বsােক সmূণর্ 
বয়কট করা। মাওবাদীরা এইকারেনই সিkয়ভােব 
িনবর্াচন বয়কট করার কথা বেল। তােদর ‘চলমান 
িবpবী যুd’এর সােথ এই অবsান সাযুজয্পূণর্ও 
বেট। আমরা, যারা পিরিsিতর মূলয্ায়েনর 
েkেt িভnতর অবsান েপাষণ কির, অবশয্ই 
রণেকৗশেলর েkেtও িভnমত েপাষণ কির। িকnt 
p  ওেঠ, যখন মাওবাদীরা েঘািষত রণেকৗশল 
থাকা সেttও শাসকে ণীর দলgেলার মেধয্ 
কাউেক অেনয্র িবপরীেত সংসদীয় িবকl িহেসেব 
বয্বহার করার েকৗশল gহন কেরন। হয্াঁ, এ p  
২০০৪ সােল অnpেদেশ উেঠিছল। যখন সিkয় 
বয়কেটর তুলনায় ‘িট িড িপ-েক হারােনার’ pচার 
েবিশ েজারােলা িছল। এ p  আবার তীb হেয় 
উেঠেছ যখন মাওবাদী শীষর্ েনতা িকেষনিজ 
তৃনমূল কংেgস েনtী মমতা বয্ানাজর্ীেক 
পি মবে র ভাবী মুখয্মntী িহেসেব েদখার আশা 
pকাশ কেরেছন, যখন িতিন লালগেড় েকndীয় মntী 
মমতা বয্ানািজর্েক sাগত জািনেয়েছন, েকndীয় 
সরকােরর সােথ শািn আেলাচনার মধয্sতাকারী 
িহেসেব েকndীয় সরকােরর িdতীয় বৃহtম শিরক 
তৃনমূল কংেgস েনtী মমতা বয্ানািজর্েক sীকৃিত 
িদেয়েছন। 

অেনেক এই আেলাচনার পিরেpিkেত িস ুর 
আেnালেন এম েক িপ –র ভুিমকা িনেয় p  
তুেলেছন। িস ুের েজার কের জিম অিধgহেণর 
িবrেd sতsূতর্ pিতবােদর ধারােত িবkুb 
কৃষকরা ‘িস ুর কৃিষজিম রkা কিমিট’ গেড় 
েতােলন। একইভােব নnীgােম গেড় ওেঠ ‘ভূিম 
উেcদ pিতেরাধ কিমিট’। আkাn মজীবী মানুষ 
েদেশর িবিভn pােnই িনেজেদর বাঁচবার sােথর্ 
দলমতিনিবর্েশেষ নীচুতলা েথেক গণআেnালেনর 
ম  গেড় তুলেছন। িমকরা এভােবই েকােনা 
কারখানা বা িশেl গেড় েতােলন দলমতিনিবর্েশেষ 
ে ড ইউিনয়ন সংগঠন। শাসকদলgেলা িনেজেদর 
সংসদীয় kমতােক আরও বািড়েয় িনেতই এই 
গণআেnালেনর ম gিলেত এেস েযাগ েদয়। 
আবার িব াসঘাতকতাও কের, আর িবpবী শিk 
এই লড়াইেয় থােক pিতেরাধ আেnালনেক চূড়াn 
লেkয্ েপৗঁছােনার উেdশয্ িনেয়। িস ুর আেnালেন 
েযমন িনজ উেdশয্ িনেয় শাসকে ণীর দল তৃণমূল 
কংেgস েযাগ িদেয়িছল েতমনই িবpবী দৃি ভি  
েথেক এম েক িপ-ও েযাগ িদেয়িছল। লড়াইেয়র 
এই কিঠন ও জিটল পথ এড়াবার উপায় েনই 
আমােদর। 

িকnt এমেকিপ-র এই ভুিমকার সে  
মাওবাদীেদর রণেকৗশলিটেক এক সািরেত েফলাটা 
েকানমেতই িঠক হেব না। িস ুর বা নnীgাম 
আেnালেন মাওবাদীরাও দলমতিনিবর্েশেষ গেড় 
ওঠা মে র মেধয্ িছেলন। সিঠকভােবই িছেলন। 
িকnt তৃণমূল sর েথেক গেড় ওঠা গণআেnালেনর 
মে  অংশgহণ আর শাসকদলgিলর মেধয্কার 
dnd বয্বহার করার েকৗশল িক কখেনা তুলনীয় 
হেত পাের? িন য়ই পাের না। 

    এবাের আসা যাক সুিনিদর্  েকৗশলিটর 
িবষেয়। pথমত, তারা কােদর মেধয্কার dnd 
বয্বহার করেত যােcন? েয তৃণমূল কংেgস 
তার জnলg েথেক শাসকে ণীর অংশ, 
তারা গত বােরা বছেরর জীবেন একিটবােরর 
জনয্ও শাসকে ণীর pধান dই দল কংেgস ও 

িবেজিপ-র েথেক আলাদা হেত েপেরেছ িক ? 
েছাট বড় pিতিট িনবর্াচেন কখেনা িবেজিপ কখেনা 
কংেgেসর েদাসর তারা। কংেgস বা িবেজিপ-র 
pায় pিতিট জনিবেরাধী কমর্সূচীর তারা শিরক। 
আপাতভােব েয িবেরাধটুকু বাইের েদখা যােc, 
তার অিধকাংশটাই সাজােনা। অতীেত কংেgস 
বারংবার এই েখলা েখেলেছ। এখনও েখলেছ। 
কখনও দেলর েভতেরই েমিক িবেরািধতা ৈতির 
করেছ। কখনও দেলর বাইের। আজ িসিপআই, 
িসিপএম-েক বয্বহার করেছ েতা কাল লালু-
মুলায়মেক। একিদেক দেলর মেধয্ িদিgজয় 
িসং-েদর লিড়েয় িদেc িচদাmরেমর িবrেd েতা 
অনয্িদেক মমতা বয্ানাজর্ীেক িদেয় বিলেয় িদেc 
আজাদ-হতয্া িনেয় িভnসুর। মাওবাদী বnুেদর 
েবাঝা pেয়াজন, এসব েখলােত কংেgেসর দkতা 
িক অপিরসীম! তৃনমূল কংেgস এই কংেgেসর 
কােছ সিতয্ই িশ –একদমই ওেদর হােতর পুতুল। 
কংেgেসর সাজােনা এই ফাঁেদ পা েদওয়াটা ভুল 
হেc। ফেল মাওবাদীরা শাসকে ণীর মেধয্কার 
dnd বয্বহার করার েয েকৗশল এেkেt gহন 
কেরেছন, তা সমােজ িবpবী সংgােমর িবকােশর 
িবপরীেত যােc। দিkনপnার কােছ িবpবী 
বামপnার আtসমপর্েনর বাতর্া যােc। 

আজেকর পি মবে  েমিক বামপnার ৩৪ 
বছেরর শাসন েযভােব সমােজ বামপnার কবর 
খুঁেড়েছ, তােত একিদেক বামপnী আেnালন েযমন 
অেনকটা িপিছেয় িগেয়েছ, েতমনই দিkণপnীরা 
েসই শূনয্sান দখল করেত উদয্ত। েমিক 
বামপnার pিত ঘৃণায় সমােজর বh গণতািntক 
েবাধসmn মানুষ এই েমিক পিরবতর্েনর pিত 
সমথর্ন েদিখেয় েফলেছন। এই সিnkেণ িবpবী 
বামপnাই েয একমাt িবকl হেত পাের, সমাজ 
জুেড় িবpবী সংgােমর িবকাশই েয একমাt পথ-
েসকথাটা আমােদরই নতুন কের pিত া করেত 
হেব। আমােদর িনজs েকােনা dবর্লতার কারেনও 
সমােজ এpে  যােত েকােনা ভুল বাতর্া না যায়, 
েসবয্াপাের অবশয্ই সতকর্ থাকা উিচত। 

rর কথা:
বজবজ লাইেনর ে ন ধের pিতিদনই 
শয্ামনগর পযর্n কমর্েkেt যাওয়ার 
জনয্ আমােক যাতায়াত করেত হয়। 
বh িমক কল-কারখানায় যাওয়ার 
জনয্ pিতিদন ে েন যাতায়াত কেরন। 
বh িমক যারা আেগ যাতায়াত 
করেতন, ইদািনং তােদর অেনকেকই 
েদখেত পাই না। ে েনর কামরার মেধয্ 

িমকরা গl কেরন, তাস েখেলন, 
িবিভn িবষয় িনেয় কথা বেলন। 

িমকেদর কথাবাতর্ার মধয্ িদেয় েবাঝা 
যায়, যারা ইদািনং আসেছন না তােদর 
েকউ বদিল হেয়েছ অথবা কােরার কাজ 
েগেছ। িমকেদর আেলাচনার মেধয্ 
েকােনা িনিদর্  কারখানার আেnালেনর 
কথা কখেনা বলেত িনিন। কখেনা 
বলেত িবগত ৫-৭ বছেরর কথা বলিছ। 
এিট একিট খ  িচt। তবু এর মধয্ িদেয় 

িমকে ণীর সাধারণ অবsার িকছুটা 
অনুমান করা যায়। যিদ p  করা যায় 
আজ েগাটা েদেশর িমকেদর অবsা 
িকরকম? উtরটা খুব আশাবয্ ক হেব 
না।

আজ মািলকেদর সােথ তাবড় 
তাবড় ে ড ইউিনয়ন েনতােদর 
জবরদs েদািs। েবশীরভাগ েkেt 
অপমানজনক শেতর্ িমকরা কাজ 
করেত বাধয্ হেcন। েকান িবকl 
ধারায় মাথা উঁচু কের িমকে ণীর 
লড়াই আেnালন িক হেc না? হেc, 

তেব তা সংখয্ায় এত কম, েয তা 
িমকে ণীর মেধয্ pভাব িবsার করার 

েkেt উেlখেযাগয্ ভূিমকা রাখেত 
পারেছ না। ে ড ইউিনয়ন আেnালেন 
ধমর্ঘেটর বয্বহার এখন pায় েনই 
বলেলই চেল। ধমর্ঘেটর িবrেd সািবর্ক 
pচার এমন জায়গায় েপৗঁেছেছ েয, 
ধমর্ঘেটর িবেরািধতা করা েযন একিট 
‘pগিতশীল’ মতবাদ এমন ধারণা ৈতির 
করা হেc। অথচ মািলকী আkমেণ 
শত সহs কারখানা বn হেয় েগেল, 

িমকে ণীর মেধয্ আজ পা্kা লড়াই-
এর জায়গা pায় েনই বলেলই চেল। 
িক অথর্ৈনিতক সংgাম, িক রাজৈনিতক 
সংgাম, েকান েkেtই িমকে ণী 
আজ েনতৃtদায়ী অবsােন েনই। 

অথচ এমন অবsা েগাড়া েথেক 
িছল না। আমােদর েদেশর িমক 
আেnালেনর এক সুদীঘর্ ও সমৃdশালী 
ইিতহাস আেছ। ইংেরজরা যখন 
আমােদর শাসন ও েশাষণ করত, 
তখন েদশীয় ও িbিটশ পুঁিজপিতর 
িবrেd এেদেশর িমকে ণী 
লাগাতার লড়াই কেরেছন। আবার 
‘sাধীনতা’ pািpর পরবতর্ী সমেয় 
েদশীয় মািলকেদর িবrেd ধারাবািহক 
আেnালেনর ইিতহাসও আেছ। 
অথর্ৈনিতক দািবদাওয়া বা রাজৈনিতক 
দািবেত অসংগিঠত বা সংগিঠত 
ভােব িমকে ণী ধমর্ঘটেক বয্বহার 
কেরিছেলন িবিভnভােব। ধমর্ঘট 
আেnালন সমবসময়ই মািলকে ণীর 
মেন ভীিতর স ার কের কারণ এর 

মধয্ িদেয় মািলকে ণীর জুলুমবাজী বা 
আিধপতয্ কেম। একজন জামর্ান িমক 
একসময় গান েবঁেধিছেলন, ‘েতামার 
বিল  বাh যখন চাইেব, কারখানার 
চাকা তখন বn হেব।’ বাsেবও তাই। 
কলকারখানা, যntপািত, েরল, িবমান, 
সব ধরেনর িশl একটা দানবীয় যেntর 
মেতা। যখন িমক কাজ বn কের 
েদয়- তখন সমg যntিটও sb হেয় 
যায়। তাই pিতিট ধমর্ঘট মািলকপkেক 
মেন কিরেয় েদয় েয, pকৃত kমতাবান 
তারা একমাt নয়। আবার pিতিট 
ধমর্ঘট িমকেদর sরণ করায় েয, 
মািলকী েশাষণ অতয্াচারই েশষ কথা 
নয়- িমকরা একা নয়- তােদর অবsা 
হতাশাজনক নয়।

আমােদর েদেশ িমকে ণীর 
জn িকভােব েহাল? তার একটা দীঘর্ 
ইিতহাস আেছ। েসই ইিতহাস চচর্ায় 
আমরা যােবা না। তেব েযটুকু না 
বলেল grtপূণর্ িমক আেnালেনর 
পিরেpিkত অধরা েথেক যােব, েসটা 
ছুঁেয় যাবার েচ া করেবা। এটা বলা 
যায় েয, িbিটশ শাসেন েরলপথ 
িনমর্ােণর সােথ সােথ আমােদর েদেশ 
আধুিনক িমক ে ণীর যাtা r 
হেয়িছল। েরেলর সােথ কয়লাখিন, 
জাহাজ পিরবহণ, চা বািগচা িশl, 
পাটিশl, বst িশেlর pসার ঘেট। 
েমাটামুিট বলা েযেত পাের েয ১৮৫০-
৭০ সােল আমােদর েদেশ আধুিনক 
িশেlর িভিt sাপন হেয়িছল। েকমন 
িছল তখনকার িমকেদর অবsা? 

েসই সমেয় সবর্tই িমকেদর টানা 
১৫ু১৬ ঘnা ঘাটােনা হেতা। নারী ও 
িশ রাও এেত বাদ থাকেতা না। মজুির 
িছল অতয্n িনmমােনর। একিট িহেসব 
অনুযায়ী ১৮৯২ সােল সূতাকেলর 
পুrষ িমকরা েবেতন েপেতন মােস 
১২ টাকা, মিহলারা মােস ৯ টাকা আর 
িশ েদর েদওয়া হেতা মােস ৬ টাকা 
কের। পরবতর্ী ৩০ বছর এই িমকেদর 
েকােনাrপ েবতন বােড়িন।

ইংেরজরা এেদেশ েঢাকার আেগ 
আমােদর েদেশর gামgিল িছল 
sয়ংসmূণর্। তার মােন হেলা, gােমর 
মানুষেদর জীিবকার জনয্ যা িকছু 
pেয়াজন, তা তাঁরা িনেজরাই ৈতির 
কের িনেতন। ফেল, এক ঐিতহয্শালী 
kুd িশl েগাটা েদশ বয্ািপ গেড় 
ওেঠ। ইংেরজরা রাজৈনিতক 
আিধপতয্ িবsােরর পের পেরই ঐসব 
ঐিতহয্সmn kুdিশl ংস কের 
েদয়। ফেল এক িবরাট সংখয্ক মানুষ 
িনঃs ও কমর্হীন হেয় পেড়ন। পের 
এেদরেক মিরশাস, িbিটশ গায়না, 

িtিনদাদ, জামাইকায় আেখর বািগচা 
ও িচিন উৎপাদন িশেl চালান করা 
হয়। ১৮৭০ সাল পযর্n pায় ৭ লাখ 

িমকেক ভারেতর বাইের পাচার করা 
হেয়িছল। েসইসব িমকরা kীতদােসর 
জীবন যাপন করেত বাধয্ হেতন। 
১৮৩৮ সােল ‘বেm েগেজেট’ েলখা 
হয়, চাকরী েদবার েলাভ েদিখেয় এই 
হতভাগয্ মানুষেদর ধূতর্ আড়কািঠরা 
ঘর েথেক েবর কের েনয়। জাহােজ 
কের এেদরেক গnবয্sােন পািঠেয় 
েদওয়া হয়। েসই মুহূতর্ েথেকই তারা 
তােদর pভুর কতৃর্েt চেল যায়। এ 
েযন দাসt েথেকও েবশী। তােদর এমন 
উপিনেবেশ িনেয় যাওয়া হয় েযখােন 
দাসpথা িবলুp হেয়েছ অথচ েসখােন 
এরাই kীতদােস পিরণত হয়।’’

িমকেদর dরবsা যাই েহাক না 
েকন, জnকাল েথেকই িমকে ণী 
তার িবrেd লেড় েগেছন। ‘ইিতহােসর 
পাতা েথেক’ কলােম আমােদর েদেশ 

িমকে ণীর grtপূণর্ লড়াই-এর িকছু 
খবর ধারাবািহকভােব রাখেবা। 

স য় পাঠকস য় পাঠক

ইিতহােসর পাতা েথেকইিতহােসর পাতা েথেক িমকশিkিমকশিk
েসেpmর ২০১০েসেpmর ২০১০

আর এক আরেmর জনয্আর এক আরেmর জনয্
৭

মাওবাদীেদর রণেকৗশল pসে৬ পৃ ার েশষাংশ 



সmpিত ৩১ েশ জুলাই িজিডিপ অনুযায়ী চীন েদশ জাপানেক সিরেয় িবে র িdতীয় অথর্নীিতর 
সmান েপেয়েছ। িব বয্া  ও অনয্ানয্েদর ভিবষয্dাণী অনুযায়ী আগামী ২০২৫ সােল মািকর্ন 
যুkরা  েক ছািড়েয় চীন pথম সmানিট দখল করেব। একিদেক যখন ‘একদা তৃতীয় িবে র 
েদেশর এই অভাবনীয় অথর্ৈনিতক উtান’ িনেয় হইচই চলেছ, তখনই ঢাকা পেড় যায় চীেনর 

িমক ে ণীর িনদাrণ dরাবsার কথা, যােদর রk জল করা েমর ওপর দাঁিড়েয় সmব হেয়েছ 
অথচ যারা এই উnয়েনর েকােনাrপ pভাব িনেজেদর জীবনযাtায় অনুভব কেরন না। চীন 
েদেশর ১৩ েকািট িমক তােদর িনেজেদর ঘরবািড়েত থােক না। এইসব অিভবাসী বা িভনেদশী 
অদk িমকরা তােদর gােমর ঘরবািড় এবং দািরেdর জীবন েছেড় ‘নতুন চীেনর উnিতর 
pতীক’ বড় বড় শহর এবং িশlা েল পািড় িদেয়িছল িকছুটা ভােলা জীবনযাtার আশায়। 
এরাই হল চীেনর এই উtােনর pধান কািরগর যারা সবেচেয় সsায় মশিk িবিk করেত 
বাধয্ হয়। খুব sl মজুরীর িবিনমেয় এরা সpােহ 
সােড় ছয় িদন িদেন ১২ ঘnা পির ম কের, েযখােন 
কাজ কের েসখােনই বািকেদর সােথ েকােনারকেম 
ঘুমায়, সারািদেন ধু খাওয়া আর ঘুমােনা ছাড়া 
েকােনা িব াম েনই। এেদর েকােনা ছুিট েনই, এরা 
বািড় েযেত পাের না, অসুs হেল েকােনা sাsয্ 
সুরkার বয্বsা েনই, কােজর মেধয্ dঘর্টনায় আহত 
হেল েকােনা kিতপূরণ বা পযর্াp িচিকৎসা বয্বsা 
েনই। তাছাড়া, সরকােরর মদেত মািলক বা ময্ােনজারেদর মানবািধকার লংঘন বা মিহলােদর 
েযৗন েহনsার ঘটনা েরাজই ঘেট। েয দঙ বেলিছেলন ‘ধনী হওয়া গেবর্র বয্াপার’ এবং ‘আেগ 
িকছু মানুষেক ধনী হেত দাও’, দঙ এর কথা অনুযায়ী, আজেকর িবে  চীেন মািকর্ন যুkরাে র 
পর সবেচেয় েবশী ‘িবিলয়েনয়ার’ বাস কের (চীন:১৩০; মািকর্ন যুkরা : ৩৫৯)। েয সরকারী 
ে ড ইউিনয়ন মািলকেদর কথায় ওেঠ বেস, যারা েযেকােনা িমক আেnালন দমন করেত 
gnা পাঠায়, চীেনর িমকেদর এই ইউিনয়ন ছাড়া অনয্ েকােনা ইউিনয়ন করার অিধকার 
েনই। যিদও সাmpিতক কােলর হnা িমকেদর জ ী আেnালন, েযখােন িমকরা sাধীনভােব 
সংগিঠত হেয় ধমর্ঘট কের তােদর দাবী আদায় করেত সkম হয়, চীেনর িমকে ণীর েচতনার 
উlmেনর ইি ত েদয়।

সাmpিতককােল পািকsােন অিতবৃি  
এবং তার ফেল বনয্া ভয়াবহ আকার ধারণ 
কেরেছ। এই বনয্া আধুিনক পািকsােনর 
ইিতহােস সবেচেয় বয্াপক বনয্া িহেসেব 
িচিhত হয়। dেকািটর েবশী মানুষ এই 
বনয্ায় আkাn এবং sানাnিরত হেয়েছন। 
২০০০ মানুষ এখেনা অবিধ মারা িগেয়েছন 
এবং এর বh gণ ভিবষয্েত kুধায় এবং 
অসুেখ মারা যােবন বেল আশ া করা হেc। 
রা  সংঘ অনুযায়ী, এিট ২০০৪ সােলর 
সুনামী বা সাmpিতক হাইিতর ভূিমকেmর 
েথেকও বড় মাtায় মানিবক িবপযর্য়। েকািট 
েকািট মানুেষর ঘরবািড় েভেস িগেয়েছ, 
েkতখামার ন  হেয় িগেয়েছ, তারা এক 
সpােহর েবশী ধের েকােনা আ য় ছাড়া 
বাইের খাবার ও পানীয় জল না েপেয় 
রেয়েছ। েয েদেশর মানুেষর রা ীয় 

িনপীড়ন, চরম দািরd, kুধা, 
মূলয্বৃিd িনতয্স ী, েসখােন 
বনয্ার ফেল অবsার অকlনীয় 

অবনিত হেব।
এই বনয্া েমাকািবলায় 

পািকsােনর শাসকে ণীর ভূিমকা 

হল িনলর্j pহসন। pধানমntী েঘাষনা 
কেরেছ েয পযর্াp tাণ এবং খাদয্ সরবরাহ 
করার মত সামgী বা kমতা- েকােনাটাই 
তােদর েনই। বরং সরকারীভােব বনয্া 
আkাnেদর ‘েকারাণ আওড়ােত এবং 
pাথর্না করেত’ অনুেরাধ করা হেয়েছ! 
েদেশর জনগেনর যখন এই dদর্শা, তখন 
রা পিত িবেলেত ছুিট কাটােcন! গত 
ষাট বছর ধের, পািকsােনর শাসকে ণী 
মািকর্ন সাmাজয্বােদর িব s দালাল িহেসেব 
কাজ কের এেসেছ। েশষ কেয়ক বছের, 
সরকারী আেয়র ৮০ শতাংশ বয্য় হেয়েছ 
সাmাজয্বাদী সংsাgিলর ঋণ েমটােত এবং 
সামিরক বািহনীর উnিতেত।

আnজর্ািতকআnজর্ািতক

পািকsােন ভয়াবহ বনয্া

চীন: উnিতর িনেচ অnকারচীন: উnিতর িনেচ অnকার

ধমর্ঘেট সািমল েজাহােনসবােগর্র সাফাইকমর্ীরা

িনিনিনিনিনিনিনিনিিনিিিিনিনিনপীড়ন, চরম দািরd, kুধা, 
মূলয্বৃিd িনতয্স ী, েসখােন 
বনয্ার ফেল অবsার অকlনীয় 

অবনিত হেব।
এই বনয্া েমাকািবলায় 

পািকsােনর শাসকে ণীর ভূিমকা 

ভুভুেজলার েদেশ 
িমক ধমর্ঘট

অগs মােসর ১৮ তািরেখ দশ লkািধক সরকারী 
সংsার িমকরা েদশজুেড় ধমর্ঘট সংঘিটত কেরন। 
মজুরী বৃিd এবং কােজর পিরেবেশর উnিতর দাবীেক 
সামেন েরেখই এই ধমর্ঘেটর ডাক েদওয়া হয়। এিদন 
সারােদশবয্াপী pায় সমs সরকারী সংsার কাজকমর্ 
সকাল েথেক জমােয়ত এবং িপেকিটং এর মাধয্েম 
বn কের েদওয়া হয়। ইউিনয়ন সমূেহর দাবী িছল ৮.৫ 
শতাংশ মজুরী বৃিd এবং ঘরবািড় বা অনয্ানয্ সুিবধার 
জেনয্ ১,০০০ টাকা ভাতা। এই ধমর্ঘেটর আেগ ১০ 
তািরেখ রাজধানী েকপটাউেন ১৫,০০০ এর েবশী 

িমক একিট িমিছল কেরন, যা কাযর্ত সরকারেক 
hিশয়ারী েদয়। এরপর সরকার তিড়ঘিড় কের ৭ 
শতাংশ মজুরী বৃিdর psাব েদয়, যা ইউিনয়নgিল 
নাকচ কের েদয়।

বণর্িবেdষ আনু ািনক-ভােব পেনেরা বছর আেগ 
েশষ হেয় েগেলও, দিkণ আি কার অবsার েকােনা 
pকৃত পিরবতর্ন ঘেটিন। িবপুল অথর্ খরচ এবং 
ধূমধােমর সােথ ফুটবল িব কাপ অনু ান আেয়াজন 
কের িবে র মানিচেt gয্ামােরর আেলায় আসার 
pেচ া জারী থাকেলও েস েদেশ ধনী-দিরেdর ফারাক 
িবশাল এবং তা উtেরাtর বৃিd পােc। pায় ৭০ 
শতাংশ জনসংখয্া দািরdসীমার নীেচ বসবাস কেরন 
এবং সরকারী পিরসংখয্ােন ২৫ শতাংশ জনসংখয্া 
েবকার (যিদও েবসরকারী মেত সংখয্ািট আরও 
েবশী)। 

২০০৯ সােলর েদেশর রা পিত িনবর্াচেন 
দিkণপnী pাথর্ী m েবিক-েক হািরেয় তুলনায় জনমুখী 
pাথর্ী জাকb  জুমা-েক িবপুল েভােট িজিতেয় েদেশর 

মজীবী মানুষ অবsার িকছু পিরবতর্ন আশা 
কেরিছেলন। িকnt তােদর ‘িনেজেদর েলাক’ জুমার 
কাছ েথেক এখেনা অবিধ েতমন িকছু না েপেয় 
জনমানেস িবেkাভ জমেছ, আসেল বণর্িবেdেষর 
‘অবসােন’র পর, িকছু মুি েময় কৃ া  বয্িk নতুন 
আইেনর মাধয্েম ধনী ে ণীেত পিরণত হেয় pচুর 
ধনসmদ গিcত কেরন। েযমন রা পিত জুমার 
েছেল িকছুিদন আেগই আেসর্লর িমtল-এর ৯০ েকািট 
টাকার েশয়ােরর মািলক হয়। েয ইউিনয়ন gিলর 
েনতৃেt ধমর্ঘট ডাকা হেয়েছ, তােদর মাতৃসংগঠেনর 
অেনক েনতাই বতর্মান জাকb  জুমা-র সরকােরর মntী 
কেপর্ােরট লিবর িনেদর্েশ তারা সকেলই েচ া করেছন 

িমক আেnালনgিলেক েবড়াজােল েবঁেধ রাখেত, 
িকnt তলাকার েনতৃt িনেজেদর মেতা কের জ ী 
আেnালন সংঘিটত করেছন।

ধমর্ঘেটর pথম িদন পুিলশ ধমর্ঘিটেদর িপেকিটং 
তুলেত রবার বুেলট এবং জলকামান বয্বহার কের। 
সরকারী িমিডয়া ধমর্ঘিটেদর িবrেd তীb ভাষায় 
আkমন চালায়।

দীঘর্ ও জি  আেnালন চালােনার 
পর বাংলােদিশ বst িশেlর 

িমকরা তাঁেদর ৮০ শতাংশ হাের 
মজুির বৃিdেক sাগত জািনেয়েছন 
িবkুb হেয়, ভাঙচুেরর মাধয্েম, 
রাজধানী ঢাকায় গািড় jািলেয় 
ও েদাকান লুটপাট কের! িবে র 
সবেচেয় কম মজুিরেভাগী 
গােমর্nস িমকেদর জনয্ নূয্নতম 
মজুিরর েয বৃিd ঘেটেছ, তােত 
তাঁেদর মািসক pাপয্ ২৩ ডলার 
েথেক েবেড় হেয়েছ ৪৩ ডলার। 
এটা আগামী নেভmর েথেক 
কাযর্কর করা হেয়েছ। চার বছেরর 
মেধয্ এটাই তাঁেদর pথম মজুির 
বৃিd। আর এই সময়জুেড় খাদয্ ও 

jালািনর দাম ঊ র্মুখীই হেয়েছ। 
তেব িমেকরা অতয্n kুb েয, 
সরকার তাঁেদর দািব অনুযায়ী 
নূয্নতম মজুির মািসক ৭৫ ডলার 
করেত সmত হয়িন। ২০০৬ সােল 
নূয্নতম মজুির পুনিনর্ধর্ারেণর পর 
েথেক এ পযর্n sানীয় খাদয্মূলয্ 
৩১ শতাংশ বৃিd েপেয়েছ।

িকnt বাংলােদিশ িমকেদর 
েkােধর িবষয়িট িব জুেড় 
েপাশােকর বড় বড় েkতার জনয্ 
একিট জাগরণী বাতর্া বেয় এেনেছ। 

িমেকর বয্য় বৃিd ও ধমর্ঘেটর 
কারেণ চীন েথেক সের তারা 
এিশয়ার অনয্ানয্ 
sােন 

েপাশাক উৎপাদেনর িদেক যাওয়ার 
pতয্াশা করিছল। বাংলােদশ, 
িভেয়তনাম, কেmািডয়া ও 
ইেnােনিশয়ার মেতা এিশয়ার 
িশlেকndgেলা চীেনর তুলনায় 
সsা মিভিt িহেসেব যাtা r 
করেলও এই েদশgেলায় এখন 

িমক িবেkাভ েবেড়ই চেলেছ। 
খাদয্সহ িনতয্pেয়াজনীয় িবিভn 
িজিনেসর দাম েবেড় যাওয়ায় 

িমেকরা মজুির 
বাড়ােনার জনয্ চাপ 
ৈতির করেছন।

এিশয়া জুেড় বাড়েছ িমক অসেnাষ

৮৮

মজdর kািn পিরষদ (এমেকিপ) েকndীয় কিমিটর পেk কমঃ অিমতাভ ভ াচাযর্, ৩৬/২ েবিনয়ােটালা েলন, কলকাতা-০৯ কতৃর্ক pকািশত ও িনউ েরনেবা লয্ািমেনশন কতৃর্ক মুিdত। সmাদক : অমৃত ৈপড়া


