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Current Affairs
আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল এবং বি জে পি উভয়কেই পরাস্ত করার
লক্ষ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবেঃ সূর্য মিশ্র
আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বি জে পি উভয়কেই পরাস্ত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রস্তুতি
নিতে বললেন সি পি আই (এম)-র রাজ্য সম্পাদক সূর্য মিশ্র। পার্টির দু'দিনের রাজ্য কমিটির সভার শেষে মঙ্গলবার
সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেছেন, বৈঠকে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এবং আন্দোলন সংগ্রামগুলির পর্যালোচনা করে এবার
উপনির্বাচনগুলি এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য পুরোমাত্রায় প্রস্তুতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত
হয়েছে।
পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলকে হারানো এবং বি জে পি-র মাথা তোলা ঠেকানোর ওপরে সি পি আই (এম) কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে তা
ব্যাখ্যা করে মিশ্র বলেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের ইশ্ তেহার বামফ্রন্টে আলোচনা করে স্থির করা হবে। আমাদের প্রাথমিক
বোঝাপড়া হলো, যেখানে বামফ্রন্ট ও বামপন্থী দলগুলির শক্তি রয়েছে সেখানে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। যেখানে
বামফ্রন্টের নিজস্ব শক্তি অপ্রতুল সেখানে তৃণমূল এবং বি জে পি-কে
পরাস্ত করতে পারবে এমন প্রার্থীদেরই সমর্থন করা হবে। বামফ্রন্টের বাইরের কংগ্রেস বা অন্য যে কেউ এমন সমর্থন পেতে
পারে যদি তারা তৃণমূল এবং বি জে পি-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে পরীক্ষিত হয়ে থাকে, লোভের কাছে বিক্রি হয়ে যাবে না এমন
স্বচ্ছ ভাবমূর্তির হয় এবং চাপের মুখেও লড়াইয়ের সাহস রাখে। এই রকম মাপকাঠিতে অনেক মানুষ রয়েছেন যারা লড়াই করছেন।
বামফ্রন্ট নিজস্ব শক্তিতে যেখানে জয়ী হতে পারবে না সেখানে তাঁদেরকেই সমর্থন করা হবে।
পঞ্চায়েত ছাড়াও সবং বিধানসভা এবং এরপরে যে উপনির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে সেগুলিতেও
লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতির কথা বলেছেন সূর্য মিশ্র। সবং বিধানসভার উপনির্বাচনে একতরফা বামফ্রন্টের প্রার্থী ঘোষণা
নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরির অভিযোগ সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মিশ্র বলেন, এ'রাজ্যে
আমাদের লড়াই কংগ্রেসের সঙ্গে নয়, লড়াই তৃণমূল এবং বি জে পি-র সঙ্গে। আমাদের বিগত রাজ্য সম্মেলনের আহ্বানও ছিল তৃণমূল
এবং বি জে পি-কে হারানোর লক্ষ্যে। সেটা এখন আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক। কাজেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমি এখন বাকযুদ্ধ
করতে যাবো না। সবংয়ে কংগ্রেসের শক্তি ছিল সেটা ঠিক। কিন্তু ওখানকার কংগ্রেস নেতা
অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেস নয়, সবংয়ে আমরা বামফ্রন্টই প্রধান শক্তি এবং
আমাদেরই তৃণমূল-বি জে পি-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দায়িত্ব নিতে হবে।
তিনি আরও বলেছেন, ২০১৬ সালের পর যতগুলি উপনির্বাচন হয়েছে সবেতেই আমরা পার্টি কংগ্রেসের রণকৌশল অনুসারে কংগ্রেসের
সঙ্গে আলাদাভাবেই লড়াই করেছি। কিন্তু পঞ্চায়েত পৌরসভা হলো একেবারে নিচের স্তরের লড়াই। দেশে এমন অনেক রাজ্য আছে
যেখানে আমাদের পার্টির শক্তি কম, সেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মতো বি জে পি-কে হারাতে পারে এমন প্রার্থীকেই
আমরা সমর্থন করি। এখানেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেরকমই করা হবে।
রাজ্য কমিটির সভায় সাম্প্রতিক আন্দোলন সংগ্রামের পর্যালোচনাও করা হয়েছে। এই সম্পর্কে সূর্য মিশ্র বলেছেন, আমাদের
মনে হয়েছে যে তৃণমূল এবং বি জে পি-র সম্মিলিত আক্রমণের তীব্রতা বাড়ছে। সেই সঙ্গে মানুষের প্রতিরোধও বাড়ছে। মানুষ
রাস্তায় নামছেন প্রতিবাদে। বি পি এম ও-র পদযাত্রায় আমাদের সেই অভিজ্ঞতাই হয়েছে। তা ছাড়া ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক,
কৃষক, কর্মচারীদের বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে এটাই দেখা যাচ্ছে যে আগামী দিনে সংগ্রাম আরও প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা
রয়েছে।
কিন্তু তার জন্য এখনও পর্যন্ত যেখানে আমরা পৌঁছতে পারিনি সেখানে আমাদের পৌঁছতে হবে। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রামে
মানুষকে আরও বেশি করে সমবেত করতে হবে। তৃণমূল এবং বি জে পি-র স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, জীবন-জীবিকার ওপরে আক্রমণের
প্রতিবাদে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্র করার মধ্য
দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে বি জে পি তাকে পরাস্ত করবে কিংবা বি জে পি-র
বিরুদ্ধে লড়াই করে তৃণমূল তাদের রুখবে এমন ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে
বামপন্থীদের সংগ্রামের প্রকৃত বিকল্পকে তুলে ধরতে হবে।
তিনি বলেন, নোটবন্দির ফলে বহু ছোট ছোট শিল্প বিপর্যয়ে পড়েছে, কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কৃষকরা ফসলের দাম পাচ্ছেন
না, অসময়ের বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতিতে আত্মহত্যা করছেন।
এসবের বিরুদ্ধে কৃষক খেতমজুররা আগামী ৭ তারিখ থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক অভিযানে নামবেন,
অবস্থান করবেন। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্লকস্তর পর্যন্ত এই অভিযান হবে কৃষক খেতমজুর ও গ্রামের অন্যান্য শ্রমজীবীদের
দাবি নিয়ে।
এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার যে অভিযোগ করেছেন সেই সম্পর্কে
সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের উত্তরে সূর্য মিশ্র বলেছেন, কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনার কথা উনি এতদিনে জানলেন? ৩৪ বছরে

বামফ্রন্টের সময়কালে তো অন্য কথা বলতেন। উনি তখন কেন্দ্রের মন্ত্রীও ছিলেন, তখন কেন বোঝেননি? বামফ্রন্ট সরকারের
সময়কালের দ্বিগুণেরও বেশি আর্থিক বরাদ্দ এখন রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে পাচ্ছে। তার সঙ্গে রেকর্ড পরিমাণ ঋণ
নিচ্ছে বাজার থেকে। আমাদের প্রশ্ন এসব টাকা যাচ্ছে কোথায়? খরচ হচ্ছে কোথায়?
মানুষের কাজে তো লাগতে দেখা যাচ্ছে না।
জি ডি বিড়লা স্কুলে শিশুকে যৌন নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মিশ্র বলেছেন, এই ঘৃণ্য ঘটনার
বিরুদ্ধে আমরা রাজনৈতিকভাবে নামিনি কারণ ওখানকার অভিভাবকরা এটা নিয়ে রাজনীতি চাননি। এখন প্রতিবাদ করতে গিয়ে
তাঁরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। তাঁরা চাইলে আমরা নিশ্চয়ই পাশে দাঁড়াবো। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এ'সবের দায় এড়াতে পারেন না।
কারণ এটা আসলে কোনও একটা স্কুলের বিষয় নয়। বেহালাতেও আরেকটি স্কুলে এরকম ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এসেছে। তাছাড়াও
আদিবাসী কন্যা থেকে শুরু করে রাজ্যের
বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের ওপরে নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। মহিলাদের ওপরে আক্রমণে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে ২
নম্বরে উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী এই অবস্থার দায় নেবেন না কেন!
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