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FEATURES
নবান্ন অভিযান প্রসঙ্গে হান্নান মোল্লা (5.45pm)
১১টি কৃষক খেতমজুর সংগঠনের আহ্বানে যে নবান্ন অভিযান ছিল, তাতে হাজার হাজার ছাত্র-যুব-শ্রমিক-মহিলা সংগঠনের কর্মীরা
অংশগ্রহণ করেছেন। মমতা ব্যানার্জির জুলুমের রাজত্ব, গুন্ডারাজের রাজত্ব, ধর্ষকদের রাজত্ব, দুর্নীতিপরায়ন সরকার, তাঁর
বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিবাদ কলকাতার রাস্তায় আছড়ে পড়েছে। মমতা ব্যানার্জি পালিয়েছেন নবান্ন ছেড়ে। মানুষের
সত্যের সামনে দাড়ানোর ক্ষমতা নেই বলেই পুলিশ ও গুন্ডা দিয়ে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে এই সরকার। লাঠিচার্জ করেছে, কাঁদানে
গ্যাস ছুঁড়েছে। কিন্তু এভাবে আন্দোলনকে দমন করা যায় না। আজকের আন্দোলনই শেষ আন্দোলন নয়।

নবান্ন অভিযান প্রসঙ্গে অমিয় পাত্র (5.15pm)
এই সরকারের জুলুম, অত্যাচার, গণতন্ত্রের উপর আঘাত, সবটা মিলিয়েই আমরা জনগণের দাবীকে সংযুক্ত করে এই আন্দোলনের কর্মসূচী
গ্রহণ করেছি।
সাধারনত পুলিশ ব্যারিকেড ক্রস করতে দেয় না, এই বার ব্যারিকেডের ১০০ মিটার আগে থেকেই টিয়ার গ্যাস, জলকামান, লাঠিচার্জ শুরু
করে পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এরকম প্রথম দেখলো। এরা যে নির্মমভাবে অত্যাচার করবে
এটা পরিকল্পিতই ছিল।
২৫০ জনের বেশি আন্দোলনকারী গ্রেফতার হয়েছেন, বাদ যাননি মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তি কেউই। হেনস্থা করা হয়েছে বিমান
বসুকেও। সাংবাদিকদের উপরেও নির্বিচারে কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করা হয়েছে। এ এক ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটালো তৃণমূল সরকার। এই
ধরনের ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা করেই মুখ্যমন্ত্রী অনুব্রতর শেলটারে পলায়ন করেছেন।

গান্ধীমুর্তির অবস্থানের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ(4.45pm)
গান্ধীমুর্তির সামনে অবস্থানে বসেছিলেন বাম নেতৃত্বসহ আন্দোলনকারীরা। সেই
অবস্থানের উপর বিনা প্ররোচনার পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

আগামীকাল রাজ্যজুড়ে বামেদের ধিক্কার দিবসঃ বিমান বসু
আন্দোলনকারীদের উপরে পুলিশের হামলার প্রতিবাদে বিমান বসু বলেন, দমননীতি নিয়ে চলছে সরকার, পুলিশ প্ররোচনা দিয়ে
শান্তিপূর্ণ মিছিলকে অশান্ত করেছে আমরা শান্তিপূর্ন আন্দোলন করতেই চেয়েছিলাম। আমাদের এগোতে না দিলে আমরা অবস্থান করবো।
পুলিশ যেভাবে লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে, তার তীব্র প্রতিবাদ করি।
সূর্য মিশ্র
বলেন, প্রমাণ হচ্ছে যে ওরা ভয় পেয়ে গেছে। এটা শুধু কলকাতা শহরের কয়েকটা রাস্তার অবরোধ নয়, রাজ্যজুড়ে এ লড়াই চলছে। রাজ্যের
মানুষ অশান্তিতে থাকলে উনি শান্তিতে থাকবেন না।
পুলিশের আক্রমণে ১০৬ জন আহত অবস্থায় এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি, মেডিকেল কলেজে ভর্তি ৭০ জন। মোট আহত ২৫০ জনের বেশি
আন্দোলনকারী। নবান্ন থেকে গ্রেফতার ২৪ জন।
এখন অবরোধ চলছে গান্ধীমূর্তির সামনে।

গ্রেফতার মহম্মদ সেলিম, রামচন্দ্র ডোম, শমীক লাহিড়ী, আহত কণিকা গাঙ্গুলি(4.00pm)
মহম্মদ সেলিম, রামচন্দ্র ডোম, শমীক লাহিড়ী কে গ্রেফতার করে হেয়ার স্ট্রীট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
মেয়ো রোডে রাস্তা অবরোধ করলেন সাংবাদিকরা
বাস ভাঙচুর করলো পুলিশ

মেডিকেল ক্যাম্পে লাঠিচার্জ করলো পুলিশ(3.15 pm)
পুলিশের লাঠিচার্জে গুরুতর আহত সি পি আই (এম) নেতা কান্তি গাঙ্গুলি, মহম্মদ সেলিম (3.00pm)

দৃশ্যতই বিধ্বস্ত বর্ষীয়ান সি পি আই (এম) নেতা কান্তি গাঙ্গুলি জানান, কোমরে জখম আছে দেখানো সত্ত্বেও তাঁকে পুলিশ বেধড়ক
মারে। শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর টিয়ার গ্যাস এবং লাঠিচার্জও করা হয়।

ব্যারিকেড ভাঙলেন আন্দোলনকারীরা
পুলিশের আক্রমণে আহত অনেক আন্দোলনকারী
�

আন্দোলনকারীদের মিছিল আটকালো পুলিশ (2.15 pm)
�

নবান্নের দিকে আন্দোলনকারীদের মিছিল এগোতেই মিছিল আটকায় পুলিশ। সাতরাগাছি, খিদিরপুর এবং মেয়ো রোডে মিছিলের উপর কাঁদানে
গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ। হেস্টিংসে ব্যারিকেড ভেঙ্গে আন্দোলনকারীরা এগোতে গেলে পুলিশের সাথে ধ্বস্তাধস্তি হয়। এছাড়াও
শিবপুরেও
পুলিশ মিছিল আটকায়।
সি পি আই (এম) পলিটব্যুরো সদস্য মহঃ সেলিম বলেন, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর লাঠি, কাঁদানে গ্যাস জলকামান
চালিয়ে পুলিশ রাজ কায়েম করেছে মমতা সরকার।

বিধায়কদের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে সূর্য মিশ্র এবং বিমান বসুর বক্তব্য (1.30pm)
সূর্যকান্ত মিশ্রঃ “গ্রেপ্তার হওয়া বাম বিধায়কদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি চাই। নবান্নে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার আছে
তাঁদের। অন্যথায় মানুষের তুমুল বিক্ষোভের মুখোমুখি হতে হবে রাজ্য সরকারকে।”
বিমান বসুঃ "বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন বাম বিধায়কদের গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। গণতন্ত্রের ভাষা জানে না তৃণমূল সরকার।
মানুষের দাবিতে আজকের ঘোষিত অভিযান আটকাতে বাড়াবাড়ি করছে পুলিশ।"
নবান্নের উত্তর গেটে পৌঁছে গেলেন বাম বিধায়করা, গ্রেফতার সুজন চক্রবর্তী সহ অনেকে (12.45 pm)
গোটা রাজ্যে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের রোজকার দাবিদাওয়া নিয়ে ১৮ দফা দাবীতে আজ কৃষকসভা
এবং খেতমজুর সংগঠনের নবান্ন অভিযান। এই আন্দোলনকে
সমর্থন জানিয়ে নবান্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে সি পি আই (এম) সহ বিভিন্ন গণসংগঠন । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সি পি আই
(এম) এর মিছিল নবান্ন অভিমুখ রওনা হয়েছে।
পুলিশ কিছু বুঝে উঠবার আগেই বাম পরিষদীয় দলের নেতা সুজন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে অশোক ভট্টাচার্য, আনিসুর রহমান, তন্ময়
ভট্টাচার্য, মানস মুখার্জি সহ অন্যান্য বাম বিধায়করা পৌঁছে যান নবান্নর উত্তর গেটে। সেখানে পুলিশ গ্রেফতার করে তাঁদের।
মোট ২৪ জন বিধায়ক গ্রেফতারি বরণ করেন। সি পি আই (এম) বিধায়ক, এবং বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী সাংবাদিকদের বলেন,
নবান্ন অভিযানের
ভয়ে নবান্ন ছেড়ে পালিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।
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