কিমউিন

ইে হােরর

াসি কতা িনেয় পাথ চে াপাধ ােয়র লখার উ ের

স িত মাকস-এে লস রিচত কিমউিন

ইে হােরর

াসি কতা িনেয় অধ াপক পাথ

চে াপাধ ােয়র একটা লখা অনলাইেন নজের আেস। পাথবাবু পি ত মানু ষ, তাই আ হভের
লখািট পেড় ফিল। পড়েত পড়েত খটকা লােগ, মাকস-এে লস ইে হাের কী কী বলেত
পােরনিন, তাঁেদর লখাপে

কান কান িদেক ফাঁক রেয় গেছ আর তাঁেদর কান কথা েলা

বা েব ফেলিন, তার িফিরি িদেতই লখেকর আ হ। িক
গেবষনাসমৃ

ব

কন? কিমউিন

ইে হার এবং

ে র মাধ েম মাকস-এে েলস সসমেয় উদীয়মান বুেজায়া সমাজ-

অথনীিতর ওপর অ েভদী আেলা ফেলিছেলন, যা পুঁিজবােদর চাখ-ধাঁধােনা অ গিতর পছেন
িবপুল-অিধকাংশ মানু েষর িনঃ করেণর

ি য়াটােক বুেঝ িনেত, এবং তার ভতেরর

িবেরাধ েলা িচেন িনেত দু িনয়ার মানু েষর কােছ পথ- দশক ভূ িমকা িনেয়েছ বেলই
জানতাম। আজেকর িদেন িব জুেড় পুঁিজর আ াসী চির
ধু মানব- মই নয়
অি

সই

ি য়ােক আেরা তী কের

াকৃিতক স েদর ভা ারেকও িনংেড় িনেয় িকভােব সম জীবজগেতর

েক িবপ কের তুেলেছ, তাও তা চােখর সামেন উে ািচত। এই

ি েত মাকস-

এে লস পুঁিজবাদ-উ র এক সমােজর খাঁেজ য ইে হার রচনা কেরিছেলন, তা কী
এেকবােরই অ াসি ক?
উ

লখায় পাথবাবু কিমউিন

ইে হােরর মেধ সটুকুই ‘ঐিতহািসক

’ খুঁেজ

পেয়েছন, যা ধু মা উিনশ-িবশ শতেকর নানা ঘটনা বুঝেত আমােদর সাহায কের, আর
িকছু নয়। ‘নানা ঘটনা’ বলেত িঠক বাঝােলন িতিন,

হলনা। আর বুেজায়া সমাজ-ব ব া

স িকত মৗিলক যসকল ব াখ ার জন মাকস-এে লস দু িনয়ার মুি কামী মানু েষর কােছ
সমাদৃ ত, সসবও কীভােব কেব অ াসি ক হেয় গল---তাও বাঝা গল না।
আিম আমার পুরেনা িকছু ব ু েক (আমারই মতন যােদর জীবেনর একটা বড় সময় কেটেছ
মাকস িনেয় িদনযাপন কের) লখাটা পড়ার জন পািঠেয়িছলাম, তােদর একজন

করল,

আ া উিন হঠাৎ এই সমেয় লখাটা িলখেলন কন। আজেকর সমেয় এই দেশ ‘মাকস
াসি ক িকনা’ এই

উ াপন কতটা জ রী, যখন মাকস নামাংিকত দল িলর চূ ড়া

দউিলয়া রাজনীিতর সু বােদ ধমীয় ফ াসীবাদ আমােদর ঘােড় িনঃ াস ফলেছ! সিত বলেত
িক, সটাও বাঝা গলনা। আমরা মুখু সু খু মানু ষ, পি তরা কলম ধরেল িকছু শখার আশা
কির, িক পাথবাবুর এই লখাটা পেড় সব কমন িলেয় গল। তাই আবার কিমউিন
ইে হার আর খািনক মাকস পেড় ফললাম। আর তারই ফলাফল এই লখা।
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ইে হােরর উে শ
কিমউিন

ইে হার লখার উে শ ইে হােরর পাতােত মাকস-এে লস এইভােব উে খ

কেরিছেলনঃ আধু িনক বুেজায়া স ি র অিনবাযভােব আস অবসােনর কথা ঘাষনাই িছল

কিমউিন

ইে হােরর ল ।

তই, িনছক কতািব আেলাচনা বা চচার জন নয়, তাঁরা

ইে হার রচনা কেরিছেলন বুেজায়া ব ব ার অবসান এবং সাম বাদী ব ব ার সূ চনা, এ দু ইই
য অিনবায তা মানবসমােজর কােছ ঘাষনার জন । তােদর এই ঘাষনার পছেন কােনা ক গ িনমােণর অিভ ায় িছলনা, পুঁিজবাদী ব ব ার িবকােশর গিত- কৃিতর পুংখানু পুংখ িবে ষণ
থেকই তাঁরা এই পূ বানু মান কেরিছেলন। িবপুল দাির আর
বুেজায়ােদর কােছ িবি

মধাশি

িতকূলতার মেধ ও মাকস তাঁর

না কের বুেজায়া ব ব ার িবেরাধ উে াচেন িনরলস

গেবষনা চািলেয় িগেয়িছেলন, এেতা সবারই জানা।
মাকেসর মৃতু র পর গত দড়’ শা বছর মানবসমাজ িবশাল িবশাল পিরবতেনর মধ িদেয়
গেছ, ব উ ান-পতন

কেরেছ। পুঁিজবাদী ব ব ার িবক িনমােণর পরী া-িনরী াও

ত

খুব কম হয়িন। তােত সাফল বিশ এেসেছ না ব থতা, তা িনেয় িবতক থাকেলও, বুেজায়া
ব ব াই য শষ কথা নয়, এটা বাধহয়

িত া করা গেছ।

ায় গাটা িবশ শতকজুেড়

এেকর পর এক দু িনয়া কাঁপােনা িব ব-িবে াহ পুিঁ জবােদর িভত কাঁিপেয় িদেয়েছ, বুেজায়ােদর
ত

সা ােজ র সাধ িচরতের িমিটেয় িদেয়েছ। এইসব উথাল-পাথাল করা মুি কামী

জনতার গণ-জাগরেণ আদশগত

রণা যু িগেয়েছন এমন ব ি েদর মেধ সবার আেগ

উ ািরত হেব মাকস-এে েলেসর নাম। এতিদন দাশিনকরা দু িনয়ােক নানাভােব ব াখ া কের

এেসেছন, আসল কথা হেল তােক পালটােনা, মাকেসর এই িবখ াত উি

জে র পর

জ

ধের িব ব-িবে ােহর ধারা অব াহত রেখেছ। তাই আেজা সারা দু িনয়ার বুেজায়া শাসকরা
যেকান

িতবাদী আে ালেন কিমউিনজেমর ভূ ত দেখ, ভারেত

‘শ ের নকশাল’ তকমা জােট আর া

িতবাদী বুি জীিবেদর

সােহব বণ-িবে ষ িবেরাধী সং ােম র ািডকাল

রাজনীিতর ভূ ত দেখ।
সে হ নই,

থম রাউে র লড়াই-এ জয়লােভর সু বােদ বুেজায়া ব ব া এই মূ েত

দু িনয়াব াপী শাষন-লু েনর জাল িব ার কের এবং িনত -নতুন

ায়

যু ি -িনভর পণ -বাজােরর

সার ঘিটেয় বহালতিবয়েত িটেক আেছ। আর এই আপাত-ি তাব া সাধারণ মানু ষ থেক
পি ত ব ি

অেনেকর মেধ ই এমন ধারণা তির কেরেছ য, এই ব ব ার বুিঝ িবক

মাও-উ র িচেনর শাসকেদর

ায় খালাখুিল পুঁিজবাদী পেথ
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ত াবতন এবং সািভেয়ত

নই।

ইউিনয়েনর পতেনর পর উ িসত বুেজায়া িশিবর িব জুেড় এই ধারণা ছিড়েয় িদেত চেয়েছ,
There is no alternative, সংে েপ িটনা, যার মূ ল কথা বাজার অথনীিতর কানও িবক
নই। পাথবাবুর লখাটা পের ধ

হল, িতিনও িক সই কথাই বলেত চাইেছন?

সমস া হল, মাকস-এে লস য তাি ক িবে ষেনর িভি েত পুঁিজবাদী ব ব ার অবসােনর
অিনবাযতা ঘাষনা কেরিছেলন, আজেকর িদেন তার

াসি কতা িনেয় কান আেলাচনা না

কেরই পাথবাবু এক কার তা নাকচ কের িদেয়েছন। কথায় বেল, ‘Proper diagnosis is
half the cure’. মাকেসর তাি ক কােজর ক িব ু িছল পুঁিজবােদর অ িনিহত ব ািধ িনণয়
করা। পাথবাবু যটা কেরেছন তা হল, পুঁিজবােদর ব ািধ িনরসেন মাকস-কিথত দাওয়াই-এর
সাথকতা-ব থতা-সীমাব তা িবচার কেরেছন, তাও আজেকর সমেয় ভারেতর ‘বামপ ী
রাজনীিতর’

ি েত। মাকসীয় দশেনর

ধান কথাই হে

দু িনয়ার সবিকছু ই অিনত , িচর ন

সত বেল িকছু হয়না, যেকান ব বা সমাজেক অিবরাম পিরবতেনর মেধ দখেত হেব,
বুঝেত হেব। তাই মাকেসর িনদান অনু যায়ী িবশ শতেকর িব ব েলা সংঘিটত হয়িন, কৃষেকর
িব বী ভূ িমকা মাকস অ ীকার কেরেছন, এসব কথার কান মােন হয়না।
িবশ শতেকর যাবতীয় কৃষক িব েবর পছেন মাকেসর িশ া কাজ কের গেছ, তার ীকৃিত
তা সইসব িব েবর নতারাই িদেয় গেছন। তা নাকচ কের দবার অিধকার আমােদর ক
িদল? মাকস সমাজত

ি েত কৃষকেদর য ভূ িমকার কথা বেলিছেলন, গণতাি ক

িত ার

িব েব তা খাটেব কন! এসব িনেয় িবতক তুলেত হেল দীঘ আেলাচনায় নামেত হয়,
পিরসের খািনক হালকা েল সমাজ-িব েব িমক ও কৃষেকর ভূ িমকা িনেয় মাকস কী
বেলেছন, আর ান-কাল অনু যায়ী তা িকভােব িববিতত হেয়েছ, তা িক আেলাচনা করা স ব?
পাথবাবুর মতন একজন পি ত ব ি

তা করেত গেলন কন জািননা। িক বুেজায়া ব ব ার

নািড় বাঝার কােজ মাকস য বিদ িগির কেরিছেলন, তা আজেকর িদেন অচল হেয় গেছ,
একথা িক িতিন বলেত চাইেলন! জািননা। িক মাকস-চচার অনভ ােস এমনটা অেনেকর মেন
হেতই পাের। তাই স

স একটু ঝািলেয় িনেল ম

কী!

দুিনয়া বদলােত হেল
থম যৗবেন রাজনীিতেত হােতখিড় হওয়ার সময় একটা কথা খুব বলতাম, হয় তুিম
দু িনয়ােক বদলাও, নয়েতা দু িনয়া তামােক বদেল দেব। আমােদর হেয়েছ সই দশা। দু িনয়া
বদলােনার

িনেয় জীবন

কের পথ গেছ হািরেয়। িক দু িনয়া বদলাবার

য দখা

যায়, সই দু ঃসাহস তা মাকস-এে লসই আমােদর িদেয়িছেলন। মাকস বেলিছেলন, ধু ব াখ া
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করেল হেবনা, বদলােত হেব। আমরা ভাবলাম, ব াখ া তা অেনক হল, এবার বদলােত হেব।
িক দু িনয়া তা পিরবতনশীল। তাই দু িনয়াটা আমােদর চােখর সামেন বদেল গল, আর
দু িনয়া আমােদর মেতা কের বদলােব এই আশায় আমরা হািপেত শ কের বেস রইলাম।
তথাকিথত বামপ ীরা বুি মান, তারা আেগভােগই হাল ছেড় িদেয় চলিত ব ব ার ছেক
িনেজেদর মাপসই কের বদেল িনেলন। আর িব বীরা সই কেবকার িচনা-ছেক িব ব করার
আশায় গভীরতর জ েল আ য় িনেলন। এই অব ায় বাম ও িব বী রাজনীিতর সমথকেদর
বড় অংেশর কােছই দু িনয়া বদলােনার

টা

েমই ঝাপসা হেয় উঠল। হওয়াটাই াভািবক।

দু িনয়া ব াখ ার কথা ছেড়ই িদলাম, আমােদর আশপােশর সমাজ কীভােব বদেল চেলেছ,
কমন িবেরাধ পেক উঠেছ তার গেভ, তার খবর রাখাও তা আমরা কেবই ছেড় িদেয়িছ।
একটা উদাহরণ িদই। ২০০৬ সােল বাম

পি মবে স মবার ভােট িজেত

মতায়

আসার পর সকেল যখন ধেরই িনেয়িছল এই সরকারেক আর বদলােনা যােবনা, তখন িঠক
তখনই

থেম িস ু র আর পের ন ী ােমর আে ালন হাওয়া ঘুিরেয় িদল। পুঁিজর আ াসেনর

িব ে কৃষক আে ালন আর তার পছেন িবপুল জনসমথন

বল

তাপশালী বাম শাসকেদর

পােয়র তলা থেক মািট কেড় িনল। এরকম এক অব ায় ২০১১-র িনবাচেনর ক’িদন আেগ
কলকাতার সরা সমাজ িব ান গেবষনা কে
তখনও বাম

িগেয় দখলাম, রা িব ােনর িকছু িশ ক

মতায় িফের আসার ে মশ ল।

ব ত, এেদেশ সমাজ-িব বীরা যমন সমাজ-গেবষনার ধার ধােরন না, তমিন সমাজগেবষকরা আম-জনতা থেক ল

যাজন দূ ের অব ান কেরন। সামািজক আেলাড়ন-আে ালন

উভেয়র কােছই অধরা থেক যায়। তাই
ইে হােরর

জােগ, পাথবাবু কােদর জন কিমউিন

াসি কতা িনেয় িলখেত বসেলন? সংসদীয় বামপ ীেদর কথা তা যত কম বলা

যায় ততই ভাল। বুেজায়া শাসন-ব ব ার অংশীদার হওয়ার পর মাকেসর

াসি কতা তা

কেবই হািরেয় িগেয়েছ তােদর জীবন-মনন থেক! মুখ ফুেট সকথা বলার সাহস অবশ
তাঁেদর নই। পাথবাবু িক তাঁেদর স সাহস যাগােত চাইেলন! তাঁেদর গা থেক মাকেসর
নামাবলীটা খুেল ফলার পরামশ িদেলন!! সটা অবশ ম

হয় না।

যাই হাক, এই সু েযােগ আমার মতন মুখু মানু ষও খািনক মাকস-চচার অিধকার পল, সজন
পাথবাবুেক ধন বাদ। দখা যাক আজেকর ভারতীয় রাজনীিতর
িকছু মা

াসি ক িকনা?
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ি েত মাকস-এে লস

পুঁিজবাদ কাথায় িনেয় চেলেছ?
মাকস-এে লেসর মেত, পুিঁ জবাদী ব ব া

মা েয় বিশ বিশ মানু ষেক তাঁেদর পূ বতন জীবন-

জীিবকা থেক উে দ কের, সকল স েদর মািলকানা অ িকছু ব ি র হােত পুি ভূ ত কের
এবং সমােজর বািক সকলেক পিরণত কের তােদর মজুরী দােস। মুেখ মু

বাজার মু

বািনেজ র কথা বলেলও কাযত এই ব ব ায় বড় মাছ ছাট মাছেক িগেল খায়, বৃ হৎ মািলকানা
ু

মািলকানােক হয় উে দ কের, নাহয় অধীন কের রােখ। ব জািতক িশ -বািনেজ র

কােছ হার মেন পাততািড় টায় দিশ ছাট-মাঝারী এমনিক অেনক বৃ হৎ কারবািররাও।
পুঁিজর অিবরাম পুি ভবন এবং ক ীকরেণর
কের চেল। মু

ি য়ায় বুেজায়া ব ব া িনেজই িনেজেক খ ন

বাজার অথনীিত আর উদার গণতে র য গালগ িদেয় তার যা া

,

অিচেরই একেচিটয়া িশ -বািনজ আর দু িনয়াব াপী আিধপত তার িটেক থাকার শত হেয়
দাঁড়ায়। আজেকর িদেন ল ীপুঁিজর করামিতেত দু িনয়ার সম স দ
কেপােরট সং ার দখেল চেল যাে , আর সই আিধপত িন

মাগত অ িকছু

ক করেত া

আর মািদর

মেতা শাসক দরকার পড়েছ, একথায় তা আর কান ঢাক-ঢাক- ড় ড় নই।
অন িদেক, মাকস-এে লস বলেলন, বুেজায়া ব ব া মানব-সমােজর

েয়াজনীয় সকল ভাগ -

পেণ র উৎপাদন ও ব েন গাটা সমাজেক জিড়েয় ফেল। উৎপাদন ও ব ন ব ব ার
সামািজকীকরণ ঘেট যা িকনা উ েরা র ক ীভূ ত মািলকানা ব ব ার সােথ এক মীমাংসাহীন
তির কের। তির কের সমাজজুেড়, দশজুেড়, িব জুেড় সংকট, যার একমা সমাধান
বুেজায়া ব ব ার অবসান এবং সামািজক উৎপাদন ব ব ার ওপর সামািজক মািলকানা কােয়ম
করার মেধ িদেয়ই িমলেত পাের।
মাকস-এে লস তখনকার বুেজায়া সমােজর গভীের

মশ ঘনীভূ ত এই সংকেটর কথা উে খ

কের বেলিছেলন, এর পিরণিত আজ নাহয় কাল বুেজায়া সমােজর অবসান ঘিনেয় তুলেব,
মানু েষর ই া-িনরেপ ভােব পুরেনা আর পাঁচটা সমাজব ব ার মেতা বুেজায়া ব ব াও একিদন
ইিতহােস পিরণত হেব। সই সংকেটর িক িনরসন হেয়েছ? মানু েষ-মানু েষ বষম , িবেভদ,
দমন-পীড়ণ িক এতটুকু কম হেয়েছ? আম-জনতার জীবন-জীিবকার সংকেটর কথা ছেড়ই
িদলাম, আজ একটা

জািত িহেসেব মানব-সমােজর অি

ই িক সংকট

হেয় পড়েছ না?

বুেজায়া ব ব ার মেধ িক এই সমস া-সংকেটর িনরসন তা দূ েরর কথা

শমনও িক স ব?

ইদািনং বুেজায়া গেবষনা- িত ােন

শমন কথাটাই উ ািরত হে , কারণ সবাই ধেরই

িনেয়েছ িনরসন স ব নয়। িক সংকেটর বাড়বাড়
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তােত আটকাে

কই!

এখােনই মাকস বুেজায়ােদর দু েচােখর িবষ, কননা িতিন এই সংকেটর জড় খুেঁ জ বর
কেরিছেলন, আর সংকট িনরসেন বুেজায়া ব ব ােক ঝঁিটেয় িবেদয় করার কথা বেলিছেলন।
সকাজ য ধু

িমকরাই করেবন এমন কথা িতিন বেলনিন। বেলেছন পুিঁ জর সােথ সম

মানবসমাজ কীভােব ে

জিড়েয় পড়েছ সকথা। কারণ, ধু মা কল-কারখানার মজুররাই

মজুরী-দাস করেছন তােতা নয়, পুঁিজবাদী ব ব া সকল ধরেণর পশােকই মজুরী-দােস
পিরণত কের। ইে হার বলেছ,
মানু েষর যসম বৃি েক লােক এতিদন স ান কের এেসেছ, স
িণ তােদরও মাহা

িব েয়র চােখ দেখেছ, বুেজায়া

ঘুঁিচেয় িদেয়েছ। িচিকৎসািবদ, আইনিবশারদ, পুেরািহত, কিব, িব ানী---সকলেকই

এরা পিরণত কেরেছ তােদর মজুরীেভাগী মজীিব িহেসেব।

এই কারেণ ধু িশ - িমকই নয়, সকল পশার মানু েষর সােথই বুেজায়া ব ব ার কমেবিশ
িবেরাধ তির হয়, যা সংকটকােল িবিভ

পশােভাগী মানু েষর মেধ ব ব া-িবেরাধী ঐেক র

তির কের। ধু িনেজেদর দেশ িবিভ

পশার ওপর আিধপত ই নয়, বুেজায়া

িণ

আিধপত িব ার কের তথাকিথত অনু ত দশ আর জািতর ওপর, তােদর ওপর চািপেয় দয়
িনেজর ভাবনা। ইে হাের বলা হেয়েছ,
সকল জািতেক তারা বুেজায়া উৎপাদন ণালী হেন বাধ কের, বাধ কের সই ব চালু করেত যােক
তারা বেল সভ তা---অথাৎ বাধ কের তােদর বুেজায়া বনেত। এক কথায় বুেজায়া

িণ তার িনেজর

ছাঁেচ জগৎ গেড় তােল।………

মাকস-এে লস য

ি য়ার

দেখ িগেয়িছেলন, আমরা যন তারই ফলাফল দখিছ এই

ভারতবেষ। জার কের একটা ব -জািতক দেশর াধীন িবকােশর পথ
ভতের ছাট-বড় জািতস া েলার াত েক

কের, দেশর

ংস কের পুিঁ জবাদী িব -ব ব ার সােথ তােক

জার কের জুেত দওয়ার পিরণিত কী ভয়ংকর হেত পাের, তা আমরা মেম মেম উপলি
করিছ। ইউেরােপ পুঁিজর িবকাশ জািত েলার াধীন িবকােশর সহায়ক হেয়িছল, আর এেদেশর
িভখ-মা া াধীনতা আর মিক গণত ভারতবষেক জািত েলার কারাগাের পিরণত কেরেছ।
ভারেতর এই দু রব া বুঝেত একটু আ িরক হেল মাকেসর থেক বড় স ী আর ক হেত
পােরন!!
ভারেতর জন ইে হার
দেখ েন মেন হয়, মাকস-এে লস বুিঝ ভারেতর জন ই ইে হাের এইসব কথা িলেখ গেছন।
পি মী বুেজায়ােদর ধাঁচায় খাপ খাওয়ােত িগেয় এেদেশর অথ-ব ব ার াধীন িবকাশ তা হয়ই
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িন, এমনিক

ানিব ান চচায় কীয়তার িনদা ণ অভাব রেয় গেছ। আর সকারেণই

এেদশেক িব ায়ন নামক পুিঁ জর িদি জয় রেথর সােথ জুেড় দওয়া সহজ হেয়েছ। যা
দশবাসীেক টেন-িহঁচেড় িনেয় চেলেছ বুেজায়া উ য়েনর পেথ। র া

তিব ত বা চু ত

মানু ষ এিগেয় চেলেছ এক সবনাশা পিরণিতর িদেক।
ঔপিনেবিশক উ রািধকার এেদেশর বুেজায়ােদর াধীন
িন, আর ঔপিনেবিশক দাসে র িচ

িণ িহেসেব আ

কাশ করেত দয়

রেয় গেছ িশি ত, বুি জীিব স দােয়র সবাে

(ইংেরিজ না বলেল যােদর ‘জােত’ ওঠা যায় না, আর াধীন িচ া আর মত কাশ যােদর ধােত
নই)। এই প ু পুঁিজতে

িমকরা রেয় গেছন আধা- িমক (যােদর এক’পা শহের তা

আেরক’পা ােম)। সকারেণই সংগিঠত িমক

িণেক ধু সাংগঠিনকভােব িনর করা গেছ

তাই নয়, বিশরভাগ মজীিবেক ঠেল দওয়া গেছ অসংগিঠত

ে । তারপর

িনরাপ ািবহীন স া েমর িবপুল ভা ার সামেন রেখ আর ম-আইনেক তুিড় মের উিড়েয়
িদেয় িদিশ-িবেদিশ কেপােরট পুঁিজর রমরমা কারবার ফুেলেফঁেপ ওঠার পথ মসৃ ণ করা হেয়েছ।
িক

ধু দিহক ম-লু েনই পুঁিজর করামিত সীিমত নই,

েমই আ াসী কের তুেলেছ, ভারেতর মেতা দেশর িশি ত মধ িব েদর িনংেড়

িব পুঁিজেক

নওয়ার নানান বে াব
স ের ল

যু ি র অভাবনীয় িবকাশ

ল

বশ পাকােপা

হেয় উেঠেছ। সবািধক

ত িবকাশমান আইিট

িশি ত যু বক-যু বতী ব জািতক পুঁিজর সবায় িদনরাত এক কের

াণপাত

কের চেলেছন। ১২-১৬ ঘ া কাজ যখােন িনয়ম হেয় দাঁিড়েয়েছ। এেদেশ বেস তাঁরা িবেদিশ
কা ানীেক স া ম যু িগেয় চেলেছন।
িশ া- া

িতিট

ে

বসরকািরকরণ বাড়েত বাড়েত এখন ‘ ফল কিড় মােখা তল’

এটাই সাধারণ নীিত হেয় দাঁিড়েয়েছ। িডি অজন এখন শধু অথ িবিনেয়ােগর িবষয়। তা ল
ল

টাকা খরচ কের িডি িনেয় কউ জনেসবায় মন দেব, এটা িককের হয়। তাই সবাই

বসরকারী পুিঁ জর সবায় িনেজেদর উৎসগ করেছ, যখােন মজুরী-দাসে র িনয়ম েলা বশ
পাকােপা

বলবৎ কের তালা হেয়েছ। এখন তা সরকারী িশ া- িত ােনও ভারতীয়

শাসকরা িঠক কের িদে ন কান িবষেয় গেবষনা করেত হেব। িশি ত মানু ষ য কতরকম
দাস -ব েন আব , তা দখার জন ভারতবষ এক আদশ
অন িদেক, দেশর স দ ঢালাও বেচ দওয়া হে
দখেত দিশ হেলও িবেদিশ পুঁিজ আর

ই বেট!

কেপােরট পুঁিজর কােছ (যারা অেনেক

যু ি র ওপর তােদর িনভরতা তােদর দাআঁশলা কের

িদেয়েছ)। সকারেণই বাধকির এেদেশর পুঁিজপিত আর সরকােরর এতটুকু হাত কাঁেপনা
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দেশর জল-জ ল-জিমর ওপর েদশী মানু েষর িচরাচিরত অিধকার িছিনেয় িনেত, িপতৃপু েষর বাসভূ িম থেক তােদর উৎখাত করেত। পাহাড়-জ ল-আবাদভূ িম উজাড় কের
াকৃিতক স দ লু েটর ইজারা কেপােরট পুিঁ জর হােত তুেল িদেত। মেন আেছ, বাম
সরকার ন ী ােমর হাজার হাজার একর জিম তুেল িদেত চেয়িছল কান এক ইে ােনশীয়
কা ানীর হােত।
দেশর মানু ষ আর দেশর স দেক অবাধ লু েনর উপেযাগী কের রাজৈনিতক ব ব ায়
ক ীভবেনর কথাও মাকস-এে লসই বেল গেছন। ব ত, ইে হােরর ছে ছে আমােদর
দেশ ঘেট চলা পিরবতন েলােকই যন চা ু ষ করিছ,
জনসমি েক এরা পুি ভূ ত কেরেছ, উৎপাদেনর উপকরণ েলােক কেরেছ ক ীভূ ত, স ি েক জেড়া
কেরেছ অ িকছু লােকর হােত। এরই অবশ াবী ফল হল রাজৈনিতক ক ীভবন। িবিভ ধরেণর
াথ, আইন-কানু ন, শাসন-ব ব া অথবা কর- থা স িলত ত িকংবা িশিথলভােব সংযু
েদশ েলােক ঠেস মলােনা হয় এেককটা জািতেত, যােদর একই শাসনত , একই আইন-সংিহতা,
একই জাতীয়

িণ- াথ, একই সীমা এবং একই

ওপেরর কথা েলা দেখ মেন হে

-ব ব া।

আজেকর ভারতবেষর িদেক তািকেয় যন কউ িলেখ

গেছন। বতমান িহ ু বাদী সরকার যভােব এেদেশ রাজৈনিতক ক ীভবন ঘিটেয় নানা
ভাষা নানা মেতর সকল বিচ ঘুঁিচেয় আপামর ভারতবাসীেক িহ ু -িহি -িহ ু ােনর খাঁচায়
পুরেত চাইেছ, তার আসল উে শ য এই িবশাল দেশ িব -পুঁিজর লীলােখলার
আরও উ ু

করা, সটা জাতীয় স দ বচার িহিড়ক দখেলই

টা

হেয় যায়।

এতসব িকছু চােখর সামেন ঘেট চেলেছ, লকডাউেনর নােম িন িব মানু েষর জীবন সংকেট
ছেয় গেছ, িক উ বগ িনরাপেদই আেছন। আমরা মধ িব দু ’পাতা পেড় আর িকছু িদন
সংগঠন কের ছটফট কির। চলিত অব াটা না পাির িগলেত, না পাির উগড়ােত। তবু মাকসএে লস থেক ভরসা পাই। পুঁিজবাদ-উ র সমােজর খাঁেজ িন বগ সবহারা, আধা-সবহারা
আম-জনতার িদেক তাকােত তাঁরাই তা িশিখেয়েছন।
সংগিঠত বনাম অসংগিঠত িমক
মাকেসর

াসি কতা িনেয় পাথবাবুর একটা বড়

অবশ সংগিঠত িমক

িনেয়। িতিন বেলেছন, অেনেক বলেছ পুঁিজর অধীন য সংগিঠত িশ -বািনজ

িমকসহ তা আজ সামি কভােব িবশাল অসংগিঠত
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িণর ভূ িমকা

, মািলক-

ে র িবপরীেত িগেয় দাঁিড়েয়েছ। অথাৎ

সংগিঠত

ে র িমক আর অসংগিঠত

ে র িমক বা কৃষেকর ােথর কােনা িমল নই।

বাঝাই যাে , এই ব েব তাঁর সমথন আেছ।
হ াঁ সংগিঠত িমক
সমােজর িবক

িণর য ভূ িমকা মাকস তাঁর সমেয়

খাঁেজ তাঁেক করেত

কেরিছেলন, যা বুেজায়া

ত

ািণত কেরিছল, সই ভূ িমকা আজ অেনকাংেশই

অনু পি ত। আর এেদেশ তা তা খুঁজেত যাওয়াই বকার। এই মূ েত এেদেশর সংগিঠতঅসংগিঠত িমকরা কমন আেছন, কীভােব তাঁরা মািলক

িণর আ মেণর মাকািবলা

করেছন, সেতা িব ৃ ত অনু স ান ও গেবষনার িবষয়। িক সংগিঠত িমকেদর াথ
অসংগিঠত িমক-কৃষেকর ােথর িবপরীেত িগেয় দাঁিড়েয়েছ, এই তথ পাথবাবু কাথায়
পেলন? আজেকর িদেন সংগিঠত আর অসংগিঠত িমকেদর মেধ য কান িচেনর
নই, সটা অেনক তথ িদেয়

মান করা যায়। িক

সটা পৃথক আেলাচনার িবষয়।

ায় সকল মজীিব, ছাট ও মাঝাির কৃষক

আজেকর সমেয়র িনমম সত হে , সমােজর
থেক

াচীর

কের সংগিঠত ও অসংগিঠত িমক, ব বসায়ী বা িশি ত মধাজীিব--- সমােজর

ায় সকল অংশ কেপােরট পুঁিজর হােত কান না কানভােব িনপীিড়ত হে ন। কউ িনজ
পশা থেক উৎখাত হেয় যাে ন, কা র ওপর শাষেনর মা া লাগামছাড়া হে , কউ বা
িনজভূ েম পরবাসী হেয় পড়েছন। অিত-মুনাফার নশায় উ
সরকার) নতুন

পুঁিজ (আর তার সবাদাস

জে র ভিবষ েত তালাচািব মের কম-সংেকাচনেকই িনয়ম কের তুেলেছ।

হে , পুঁিজর দৗরাে

িব ব াপী িবপ মানু েষর মেধ ঐক ই তা াভািবক

হওয়ার কথা। িক আসেল সকল বি ত-পীিড়ত মানু েষর ঐক ব
লােগ। মাকস-এে লস সই ১৭০ বছর আেগ তমন একটা ম
মজীিব মানু েষর আ জািতক সংঘ, যা

হওয়ার জন একটা ম
গড়ার কাজ

কেরিছেলন,

থম আ জািতক নােম পিরিচত। িক মাকস-

এে লস পরবতী ি তীয় আ জািতেকর নতারা
িমকেদর বুেজায়ােদর দু িনয়া ভাগ-বােটায়ারার যু ে
নােম মজীিব মানু ষেক িবভ

বণতা

থম িব যু ে র সময় িনজ িনজ দেশর
সািমল কের িদেল, দশ আর জািতর

কের ফলেল। সই থেক

হেয়েছ সমােজর িবিভ

িনপীিড়ত অংশ েলার পুঁিজর আিধপেত র িব ে এক হওয়ার াভািবক

বণতােক অ ঘাত

করার নানা কৗশল। সই বদমাইিশেত সািমল হেয়েছ তথাকিথত বামপ ীরাও।
এই সংকট মূ েত সাধারণ মানু ষ যত িবপ হেয় পড়েছ, শাসকেদর তত দরকার পড়েছ কড়া
ডােজর দাওয়াই---ধেমর নােম, জাতপােতর নােম, কাথাও বা বিহরাগেতর নােম চলেছ
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িনপীিড়ত মানু েষর মেধ পাঁিচল তালার কাজ---ভারত থেক আেমিরকা সব দি নপ াই
শাসকেদর শষ আ য় হেয় দাঁড়াে ।
এটা পুঁিজর সািবক সংকট ছাড়া আর িকেসর ল ণ? কিমউিনজেমর ভূ ত তাড়ােত য উদার
গণতে র জয় িন দওয়া হেয়িছল, তা তা
দাঁত- নাখ যভােব

কােশ ই

পিরণত হে , তােত িক এটা

েমই শূ েন িবলীন হেয় যাে !! শাসকেদর

দিশত হে , যভােব আেমিরকা থেক ভারতবষ পুিলশী রাে
হে

না য, আজেকর িব ায়ত বুেজায়া ব ব াটা িঠকঠাক

চলেছ না! গণতে র মুেখাশ খুেল পড়েল িনছক ডা াবািজর জাের ব ব াটা পা
িক? আর

শাসিনকতার ত

থাকেব

য হাওয়ায় িমিলেয় যােব!!

এমনটা িক চলেব িচরিদন?
এখন কউ যিদ মেন কেরন, পুঁিজর এই লীলােখলা এমনই চলেব িচরকাল, তাঁরা আসেল
দখেত পারেছন না, পুঁিজ কীভােব উ েরা র সম মানব-জািতর সােথ িবেরােধ জিড়েয়
পড়েছ, সম মানব-সমাজেক ধংেসর মুেখ ঠেল িদে , যার থেক িন ৃ িত পাওয়ার একমা
রা া পুঁিজর আিধপেত র অবসান। যিদও এই মূ েত কান শি
আিধপত েক চ ােল

দখা যাে

না যা পুঁিজর এই

জানােত পাের। িক সমস া তা তার গেভ সমাধােনর উপায় িনেয়ই

আেস। পৃিথবীজুেড় এমনসব কা -কারখানা িক ঘটেছ না, যা িকছু িদন আেগও িছল অিচ নীয়?
কউ িক ভাবেত পেরিছল, পুিলেশর হােত একজন মানু েষর মৃতু েক িঘের এমন বণ-িবে ষিবেরাধী আে ালেনর ঢউ আছেড় পড়েব আেমিরকা-ইউেরাপজুেড়! এেদেশই বা ক ভেবিছল
ধমীয়-িবেভদমূ লক নাগিরক আইেনর িব ে
িদি র রাজপেথ

মােসর পর মাস এমনভােব নারী-সমােবশ

হেয় ভারেতর নানা াে ছিড়েয় পড়েব! বা িব উ ায়ন

িতেরােধ

পিরেবশ-র ার আে ালেন জেগ উঠেব িশে া ত দু িনয়ার কিচ-কাঁচারা, ‘পিরেবেশর জন
বার’ ধমঘট উে ল কের তুলেব ইউেরাপ থেক িবে র নানা

া । না, এর কানটাই

সরাসির পুিঁ জর আিধপত েক চ ােল করেছনা বেট, িক িব জুেড় নতুন নতুন সামািজক
শি র জ িদে । সংকট যমন যমন বাড়েব, আমরা কউ জািননা আরও কত নতুন শি র
উ ান হেব দু িনয়াজুেড়।
এখােন দু িট িবষয় ল নীয়। এক, পুঁিজর আ াসী থাবা থেক দু িনয়ােক মু

না কের এই নব

সামািজক আে ালন েলার ল পূ রণ স ব নয়। এই য জািতবাদ, বণবাদ, বা ধমা তার
রাজনীিতর িব ে মানু ষ পেথ নামেছন, এসবই তা পুঁিজর আ াসন থেক সাধারণ মানু েষর
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নজর সিরেয় রাখা আর িনপীিড়ত মানু ষেক িবভ

করার হািতয়ার, যা যু েগ যু েগ শাসক

িণ

ব বহার কের এেসেছ। যারা িল - বষেম র অবসান চান, পুিঁ জবাদী ব ব ায় খুব বিশ হেল
তাঁরা যৗনতার উ ু

বাজার দািব করেত পােরন, যৗন-দাসে র অবসান নয়। কারণ পুিঁ জর

কােছ আর পাঁচটা িজিনেসর মতন যৗনতাও একটা পণ বই িকছু নয়। িব উ ায়ন বা
পিরেবশ র ার আে ালেনও

ধান

িতপ

শষ িবচাের পুঁিজবাদ ছাড়া আর িকছু নয়।

দু ই, একিবংশ শতেকর এই নতুন সামািজক আে ালন েলা উে খেযাগ ভােব কান দল বা
নতা ছাড়াই সংঘিটত হে । এর আেগ আমরা আমােদর দেশ িস ু র-ন ী াম থেক জিমঅিধ হন-িবেরাধী য আে ালন সারােদেশ ছিড়েয় পেড়িছল (আজও য লড়াই জাির আেছ
িনয়মিগির বা অন ), সসবই িছল সরকার আর বৃ হৎ পুঁিজর আ মেণর মুেখ কান দল বা
নতা ছাড়াই সাধারণ মানু েষর

িতেরাধ আে ালন। পের কানও শাসক দল এেস তার ফায়দা

তুেলেছ, সটা পৃথক ব াপার। িক িবংশ শতেক যমন দল-পিরচািলত আে ালন দখেতই
আমরা অভ

িছলাম, একিবংশ শতেকর জন-আে ালন েলা িক দলীয় ক ীকতােক

এক কার বজন কেরই বেড় উেঠেছ। মািকন দেশ বণ-িবে ষ-িবেরাধী আে ালন থেক
এেদেশ এনআরিস-িবেরাধী জমােয়ত, বাংলােদেশর শাহবাগ আে ালন থেক আরব বস
অকুপাই ওয়াল

ীট---ব আে ালন ঘেট চেলেছ কান নতা বা দল ছাড়াই।

সে হ নই, পুঁিজবােদর িবক িহেসেব সমাজবাদ
হেয়েছ, তা

বা

েত িব জুেড়

িত ার য পরী া-িনরী া গত শতেক

বল উৎসাহ-উ ীপনা তির করেলও অি েম সই ব ব া তার

িবপরীেত পিরণত হেয়েছ। এই পরী া-িনরী া িল পুঁিজবােদর িবক

কমন হওয়া উিচত,

তার থেক বিশ কমন হওয়া উিচত নয়, বাধকির তারই িশ া রেখ গেছ। সবেচেয় বড়
পািটর নতৃ নামক য িবষয়িট একদা যেকান

কথা কিমউিন

গিতশীল আে ালেনর

অিনবায শত িহেসেব আমরা দখেত িশেখিছলাম, ব ািত মহীনভােব তার অধঃপতন একটা
সূ

রেখ গেছ। স বত একারেণই নতুন সামািজক আে ালন েলা আর কান পািটর িদেক

িফের তাকাে

না।

মাকস-এে লস ‘কিমউিন

পািটর ইে হার’ রচনা কের গেলও কিমউিন

পািটর য

আমরা দখেত অভ , তা তাঁরা চােখ দেখন িন। তাঁেদর িবক সমাজ-ভাবনার কে
পািট এবং রা ীয়

মতার অবসান। নতুন রা

কমন হেব তার সূ

প
িছল

তাঁরা খুঁেজিছেলন প ারী

কিমউন থেক, য কিমউেন রা আর আেগর মেতা শাসন-য িহেসেব িটেক থাকেবনা, তা
িকেয় মরেত

করেব। অথচ

মতায় আসার পর মাকস-অনু গামীরা ভয়ংকর রকম
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ক ীকতার জ িদল, পািট আর রা হেয় উঠল সকল

মতার আধার। যা অিনবাযভােব

মাকসীয় ভাবনার িবপরীত িদেক চেল িবক ব ব া িনমােনর সম স াবনােকই িনমূ ল কের
িদল। এর

ভাব এতটাই হল য, নতুন

নিতবাচক দৃ া

জে র কােছ সাম বাদ সমাজত কথা েলা িকছু

ছাড়া আর িকছু তুেল ধেরনা।

মাকস-এে লস তৎকালীন সামািজক আে ালন েলা থেক রসদ সং হ কেরই িবক
সমােজর

পেরখা বানােত চেয়িছেলন। নতুন শতেক নেবা ূ ত সামািজক আে ালন েলা

অ ত এটা বাধহয় জানান িদেয়েছ, ক ীভূ ত পািট নতুন সমাজ গড়ার
সামািজক আে ালন েলােতও

ায় অ াসি ক হেয় পেড়েছ।

অধ াপক পাথ চ াটাজী ভারেতর কিমউিন
ইে হােরর

াসি কতা িনেয়

িক ভারত?) কিমউিন

তা দূ েরর কথা,

তথা বামপ ী রাজনীিতর

তুেলেছন। িক আসল

ি েত কিমউিন

হল ভারেতর রাজনীিতেত ( ধু

তথা বামপ ীরা কন উ েরা র অ াসি ক হেয় পড়েছন? কন

বামপ ী দল েলার অনু গামীরা আজ িবপুল সংখ ায় িহ ু বাদী রাজনীিতর প পুেট আ য়
িনে ন? দশজুেড় ধমীয় ফ ািসবােদর ভয়ংকর িবপেদর মুেখ দাঁিড়েয় এই
উপায় আেছ িক??
পাথ সারিথ
ইেমল- psb3210@gmail.com
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