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Current Affairs
বিকল্প সংগ্রামী সাংবাদিকতা নিয়েই ৫১ বছরে গণশক্তি
গণশক্তি শুধু প্রচারক নয়, সংগঠকওঃ সূর্যকান্ত মিশ্র
প্রকৃত সত্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই দায়িত্বঃ বিমান বসু
বিরোধী মতপ্রকাশ বন্ধ করতে চায় সরকারঃ অভীক দত্ত
পায়ে পায়ে ৫১। মেহনতি মানুষের পাশে থেকে আরও একটা বছর এগিয়ে গেল ‘গণশক্তি’। বুধবার ‘গণশক্তি’ পত্রিকার ৫১ তম বর্ষপূর্তিতে প্রমোদ
দাশগুপ্ত ভবনে বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি উপস্থিত
ছিলেন গণশক্তির সম্পাদকমণ্ডলীও। তাঁদের বক্তব্যে অতীতের স্মৃতিচারণার পাশাপাশি উঠে এল ভবিষ্যতের অঙ্গীকারও। একইসঙ্গে তাঁরা
বুঝিয়ে দিলেন বাজারের বাকি সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে গণশক্তির পার্থক্য কোথায়, কীভাবেই বা বিকল্প সাংবাদিকতার পথ দেখাচ্ছে গণশক্তি।
সূর্যকান্ত মিশ্র (রাজ্য সম্পাদক, সিপিআইএম)
যত বাধাই আসুক না কেন, গণশক্তির কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কথা মানুষের কাছে নিয়ে যায় গণশক্তিই। আমাদের মতাদর্শ নিছক
শ্রেণিসংগ্রামের মতাদর্শ টা, শ্রেণিসংগ্রামকে শ্রেণিহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে চালিত করতে হবে।
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মুখপত্র থাকতেই হবে। গণশক্তি না পড়ে আমাদের রাজনীতি করতে গেলে বিপথে চালিত হবেন। গণশক্তি কেবল একটা
প্রচারক নয়, তা সংগঠকের ভূমিকা পালন করে। এখন আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি সেই পরিস্থিতি খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল। প্রায় ৯৫ বছর
পরে এরকম পরিস্থিতি পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে। ১৯২২ সালে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের উত্থান। ১৯৩০ সালে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা
দিয়েছিলও, তা থেকে বেরোনোর জন্যও ব্যবহৃত হয়েছিল ফ্যাসিবাদ। সৌধ থেকে উপরিসৌধকে আলাদা করে রাখা যায় না, উপরিকাঠামো কাঠামোর উপর
প্রভাব বিস্তার করে। এখন অল্প পরিমাণ লোকের হাতে প্রচুর সম্পদ
কেন্দ্রীভূত হয়েছে। লুঠের রাজত্ব চলছে। সামগ্রিক বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া দেশ বা রাজ্যের রাজনীতি বা অর্থনীতি বিশ্লেষণ করা
যায় না। ‘ইলিউশন’ তৈরি করে মানুষের চিন্তাভাবনার উপর প্রভাব বিস্তার করছে উত্তরসত্য। আমাদের লড়াইটা তাই কঠিন এবং বহুমাত্রিক।
রাজনৈতিক, মতাদর্শগত, যুক্তিবাদী এবং সংস্কৃতিগত সংগ্রাম উত্তরসত্যকে ভেঙ্গে খানখান করে দিতে পারে। এখন পুরাণকে ইতিহাস বলে
চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। নতুন নির্মাণের মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করা হচ্ছে। একজনকে খুন করে তার ১৪ বছরের ভাইপোর ভিডিও করা
হচ্ছে। ফেসবুকে তাতে ‘লাইক’-ও পড়ছে। এরকম উত্তরসত্য দ্বারা প্রভাবিত
হবেন না।
আমরা তৃণমূল এবং বিজেপি-র সঙ্গে সমদূরত্বে বিশ্বাস করি। কারণ, তারা আসলে দু’মুখো সাপের মতো। দেখতে আলাদা দু’টি দল হলেও রাজনৈতিক
অবস্থানগতভবে তারা একই জায়গায়। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ শুধু নয়, প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি দিচ্ছে তারা। ভাঙ্গড়ে
পুলিশ জনতার উপরে আক্রমণ করছে। ঠিক সেই সময়ই জয়নগরে আরএসএস –এর গেরিলা ট্রেনিং ক্যাম্প চলছে। অথচ আমরা মিটিং-এর জন্য মাঠ পাই না।
এই নির্মাণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই হচ্ছে।
গণশক্তি নিরপেক্ষ নয়। বিভিন্ন দিকে শ্রেণিসংগ্রাম, শ্রেণিসংঘর্ষ তীব্রতর হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে অবাধ
নির্বাচন সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি ভোটাধিকার। তা সুনিশ্চিত করতেই আমাদের লড়াই। এই অধিকার কেড়ে নিতে হয়। গণসংগ্রামের উপর
ভিত্তি করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। বামফ্রন্টের ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। বামফ্রেন্টের বাইরে যেসব মানুষ রয়েছেন
তাঁদের সংঘবদ্ধ করতে হবে। ব্যাপকতর মঞ্চ তৈরি করতে হবে। অন্যান্য শক্তিকে পরাস্ত করে সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে। মানুষের
জীবন-জীবিকার উপর যে আক্রমণ নেমে আসছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ২০১১ সাল থেকে যা শুরু হয়েছে তা নিছক স্বৈরতন্ত্র নয়, তা
বিভাজনের রাজনীতি, ফ্যাসিস্ট রাজনীতি, সাম্প্রাদায়িক মেরুকরণ। এই পরিস্থিতিতে
গণশক্তিই আমাদের পথ দেখাবে।
বিমান বসু (চেয়ারম্যান, বামফ্রন্ট)
গণশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে আপনারাই পারবেন। সরকারের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য নিজেদের বদলানোর প্রয়োজন নেই। কর্পোরেট সাংবাদমাধ্যম
মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। মানবিক লক্ষ্য সেখানে থাকে না। শাসকের সঙ্গে শোষকের গাঁটছড়া বাঁধা থাকে।
চা বাগান উত্তরবঙ্গে আমাদের প্রধান শিল্প। সেখানে রাজ্য সরকার যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পূরণ হয়নি। তাঁদের সমস্যা মেটেনি।
কিন্তু বাজারের অন্যান্য সংবাদপত্রে সেই সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। গণশক্তিকে সেই
দায়িত্ব নিতে হবে। আবার সেই শ্রমিকদের আন্দোলনের পথে হাঁটতে হবে। বাংলায় পরিস্থিতি কিন্তু এরকম ছিল না। এখন লড়াইটা হয়ে
দাঁড়িয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার, বাকস্বাধীনতা রক্ষার। বাংল্য তৃণমূল সরকারের আমলে যে অবস্থা চলছে তাতে গণতান্ত্রিক
ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো যায় না। সামাজিক ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়ছে এই পরিস্থিতিতে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যে ১৫০ জন কৃষক
আত্মহত্যা করেছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, রাজ্যে কৃষকেরা আরামে রয়েছেন। বাজারের অন্যান্য সংবাদপত্রগুলিও সেই মিথ্যা সংবাদ
পরিবেশন করেছে। এই মিথ্যা রোধ করে প্রকৃত সত্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব
গণশক্তিকেই নিতে হবে।
অভীক দত্ত (সম্পাদক, গণশক্তি)
বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাসে ৩রা জানুয়ারি অন্ত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। বামপন্থী আন্দোলনের চাহিদা থেকেই গণশক্তি পত্রিকার
উৎপত্তি। গণশক্তি দেখেছে ’৭০-এর সন্ত্রাস, জরুরি অবস্থা। সান্ধ্য পত্রিকা হিসাবে শুরু হলেও ১৯৮৬ সাল থেকে প্রভাতী পত্রিকা
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে গণশক্তি। গোড়ার দিন থেকেই বিকল্প সাংবাদিকতার ধ্যানধারণা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এই সংবাদপত্র। সেই
মনোভাবের জন্যই ২০১১ সাল থেকে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় গণশক্তি। সেই সময় থেকেই তৃণমূল সরকারের
আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে এই পত্রিকা। অনেক ক্ষেত্রেই বাস বা ট্রেন থেকে জায়গামতো নামতে দেওয়া হয়নি পত্রিকা। আক্রমণ হয়েছে
বিক্রেতাদের উপরেও। অনেক জায়গায় ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে পত্রিকা, ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে পত্রিকার জন্য নির্দিষ্ট বোর্ডও। গণশক্তিকে
অর্থনৈতিকভাবে শুকিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে রাজ্য সরকার। নিউজপ্রিন্টের জায়গ জবরদখল হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে সমস্ত বিজ্ঞাপন
তুলে নেওয়া হয়েছে। তা নিয়ে আমরা কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও করেছিলাম। আদালত জানিয়েছেন, গণশক্তিকে বিজ্ঞাপন না দেওয়ার কোনও কারণ
নেই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই নির্দেশ কার্যকর করেনি রাজ্য সরকার। এরকম বেআইনি
কাজের প্রতিবাদে আমরা প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব। লাইব্রেরিতেও আমাদের সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য ও
কেন্দ্র সরকার চাইছে, বিরোধী সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে যাক। এখন বিড়লা, আম্বানিরা সংবাদমাধ্যমের মালিক। তারা নিজেদের বিজ্ঞাপন
সুনিশ্চিত করার জন্য সবসময়ই শাসকদলের পাশে থাকে। বস্তুত, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর সেন্সরশিপ আরোপ করেছে। চা বাগানে শ্রমিকরা কি
অবস্থায় রয়েছেন, কৃষকেরা কি কারণে আত্মহত্যা করছেন, গোরক্ষার নামে খুন হচ্ছে – এসব সংবাদ সেইসব মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে না। এইসব
সংবাদপত্র প্রকৃতপক্ষে সরকারের মুখপত্রে পরিণত হয়েছে। আমরা রয়েছি বিকল্প
সাংবাদিকতার চেষ্টায়, মেহনতি মানুষের পক্ষে। মানুষের অর্থেই চলছি আমরা। গণশক্তির সংবাদ, ফিচারের মাধ্যমে আরও মানুষকে কাছে টানতে
হবে। হয়তো এই সংবাদপত্রে বিনোদন পাবেন না। কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকার খবর থাকবে এখানে। সাম্প্রতিক যুগের সঙ্গে তাল
মিলিয়ে ডিজিটাল মাধ্যমেও পা রেখেছি আমরা। আপনাদের সাহায্য নিয়েই ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাবে গণশক্তি।
এদিনের অনুষ্ঠানে দুই প্রবীণ সংবাদিপত্র বিক্রেতা – হাওড়ার সুবীর শেঠ এবং পশ্চিম বর্ধমানের বিনয় দত্তকে সংবর্ধনা জানানো হয়।
পাশাপাশি, ‘লুঠের পঞ্চায়েতঃ অধিকার পুনরুদ্ধারের লড়াই’ শীর্ষক একটি বইও
প্রকাশিত হয়।
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