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FEATURES
সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করতেই হবে
জ্যোতি বসু
২০০২ সাল। কেন্দ্রে বি জে পি’র নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার। শরিক তৃণমূল কংগ্রেস। দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে সঙ্ঘ পরিবার। ঘটে গেছে গুজরাট গণহত্যা। অযোধ্যায় মসজিদ ভেঙে সারা দেশে
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছিল বি জে পি। আজ আবার সেই সাম্প্রদায়িকতার বিপদ ডেকে এনেছে �বি জে পি। আমাদের রাজ্যও তার বাইরে নয়। ১৫ বছর আগে প্রকাশিত এই লেখাটি বর্তমান পরিস্থিতিতে আজও
অনেকাংশে প্রাসঙ্গিক। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০২ সালে গণশক্তির শারদীয়
সংখ্যায়। এই লেখাটি আমরা পুনঃপ্রকাশ করলাম।
স্বাধীনতারএত বছর পর বি জে পি-র মতো সাম্প্রদায়িক একটা দল যে ভারতবর্ষে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসবে তা আমরা আগে কখনও ভাবতে পারিনি। এই দলটি ক্ষমতায় থাকার ফলে দেশের তথা দেশের মানুষের যে কত ক্ষতি হচ্ছে
তা বলে শেষ করা যাবে না।
আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ ধর্মবিশ্বাসী। আমাদের দেশের সংবিধানেও ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকৃত। সেখানে এটাই বলা আছে যে মানুষ নিজ নিজ বিশ্বাসমতো ধর্মপালন করতে পারবে। সেইসঙ্গে সংবিধানে ভারতকে
একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কিনা রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম নেই।
রাষ্ট্র কোনও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করবে না, ধর্মের ভিত্তিতে কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা অবিচারও করবে না। আবার সংবিধান অনুযায়ী কোনও নাগরিকের নাস্তিক থাকারও অধিকার আছে।
প্রকৃতপক্ষে কোনও ধর্মেই একথা বলা নেই যে অন্য ধর্মকে আক্রমণ করতে হবে, নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য মন্দির-মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। ইসলামে একথা নেই, খ্রিস্টধর্মে বৌদ্ধ ধর্মে, জৈন ধর্মে
কোথাও নেই। হিন্দু ধর্মেও নেই। হিন্দু ধর্মে বিভিন্ন সময়ে অনেক ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা কখনও অন্য ধর্মকে আঘাত করার কথা বলেননি। বরং তাঁরা সহনশীলতা, মানবিকতার বাণীই প্রচার করেছেন। সত্যি
কথা
বলতে কি আমাদের এই বহু ভাষা, বহু বৈচিত্রের দেশের যে বৈচিত্রপূর্ণ সংস্কৃতি তা হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-জৈন-বৌদ্ধ-শিখ প্রভৃতি নানা ধর্মের আদান-প্রদান ও এমনকি যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারাই পুষ্ট
হয়েছে। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য — এই হলো আমাদের দেশ।
কিন্তু বি জে পি হলো এমন একটা দল যারা না মানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে, না মানে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ধারণাকে। ওরা বিশ্বাস করে ‘হিন্দুত্বের’ ধারণায়, যার সঙ্গে প্রকৃত হিন্দু ধর্মের কোনই মিল নেই,
হিন্দুত্বের ধারণা অনুযায়ী এদেশটা কেবলমাত্র হিন্দুদের, অন্য ধর্মাবলম্বীরা এদেশে যদি থাকেন, তবে থাকবেন হিন্দুদের
পদানত হয়ে। তাই মুসলিম, খ্রিস্টানরা ওদের আগ্রাসনের শিকার। আসলে বি জে পি হলো আর এস এস পরিচালিত। আর এস এস হলো একটি উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন। ওরা ফ্যাসিস্ত মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত।
সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে একসময়ে ওদের সঙ্গে ফ্যাসিস্তদের যোগাযোগ ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই আর এস এস-র কোনও ভূমিকাই ছিল না। বরং ওরা ব্রিটিশদের তাঁবেদারিই করে এসেছে। মনে রাখা দরকার
গান্ধীজীকে হত্যা করেছিল যে লোকটি অর্থাৎ সেই নাথুরাম গডসে ‘হিন্দুত্ব’ ধারণার দ্বারাই প্রভাবিত ছিল।
কীভাবে বি জ পি এদেশে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলো সে আলোচনায়
এখানে যাচ্ছি না। এ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে ও আরও হবে। রামরথ যাত্রা ও ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে কীভাবে বি জে পি তার সাম্প্রদায়িক বিষ সারা দেশে ছড়িয়ে দিল তা সকলেরই মনে আছে। রামরথ যেসব
জায়গা দিয়ে গিয়েছিল প্রায় সর্বত্র �দাঙ্গা হয়েছিল আমি সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না।
তবে দেশের মানুষ সকলেই যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে বি জে পি-কে সমর্থন করেছিলেন এমনটা নয়। বরং কংগ্রেসের অপশাসনে ও দুর্নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিছু মানুষ ভেবেছিলেন যে বি জে পি-কে একটা সুযোগ দিয়েই
দেখা যাক না। ক্ষমতায় এলে ওরা হয়তো দায়িত্বশীল হবে। আমরা অর্থাৎ বামপন্থীরা তখন থেকেই বলেছিলাম যে
এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বি জে পি ক্ষমতাসীন হলে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ বাড়বে। ধর্মকে ব্যবহার করে ওরা রাজনৈতিক সুবিধা তুলবেই। মানুষে মানুষে ওরা বিভেদ বাড়াবেই।
আমাদের আশঙ্কা যে সত্যি তার সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো গুজরাট। সেখানে বি জে পি পরিচালিত নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে যেভাবে শতশত সংখ্যালঘুকে হত্যা করা হলো, যেভাবে তাদের ঘরবাড়িতে
অগ্নিসংযোগ করা হলো, যেভাবে লুটপাট করা হলো স্বাধীন ভারতে তা নজিরবিহীন। এমনকি মহিলা ও শিশুরাও ওদের অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। একাজে কেন্দ্রীয় সরকারেরও মদত ছিল। একথা ঠিক যে গোধরা রেল স্টেশনে যে
রেলযাত্রীদের
পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তা ছিল বর্বরোচিত। এ ঘটনার নিন্দা করার ভাষা নেই। যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিন্তু তারপরে গোধরার প্রতিহিংসা বলে গুজরাটজুড়ে
বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরঙ দল যা করলো তাতে গোটা পৃথিবীর সামনে ভারতবর্ষের মানসম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হলো। অথচ এ জাতীয় কাজের জন্য তাদের কোনও অনুশোচনা নেই, বরং তারা প্রকাশ্যে গর্বপ্রকাশ করছে। হাজার
হাজার শরণার্থী ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। আজও তাদের ঘরে ফেরানোর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি নরেন্দ্র মোদী সরকার। শুধু তাই নয় গুজরাটজুড়ে তারা যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়েছে তার থেকে রাজনৈতিক
সুবিধা
তুলতে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের সুপারিশ করে। অথচ সেখানে আজ এমন অবস্থা যাতে অসংখ্য মানুষ এখনও ঘরছাড়া। ভোট দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতেই পারেননি। এই দাঙ্গা
হাঙ্গামার ফলে শুধু যে সংখ্যালঘুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা নয়, হিন্দুরাও বিপদে পড়েছে। গুজরাটের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। যখন বি জে পি বাবরি মসজিদ ভেঙেছিল, তখন ওদের এই কাজকে ‘অসভ্য
ও বর্বর’ বলে আমি বর্ণনা করেছিলাম। সেদিন অনেকে আমার বক্তব্যকে স্বাগত জানালেও কেউ কেউ বলেছিলেন, এতটা বলা কি ঠিক হচ্ছে? আমি বলেছিলাম, আমি তো কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে বলিনি, ওদের কাজটাকে
বলেছি। গুজরাটের ঘটনার পরে তো বলতে হয় আমি সেদিন ঠিকই বলেছিলাম। গুজরাটেও যা হয়ে গেল তা অসভ্যতা-বর্বরতা ছাড়া আর কী?
সুখের কথা যে এদেশে নির্বাচন কমিশন গুজরাটের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সে রাজ্যে এখনই নির্বাচনের আয়োজন করতে রাজি হয়নি। কমিশন যা ইঙ্গিত দিয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে সামনের বছরের গোড়ার দিকেই হয়তো
গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচন হবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় যে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে ভালভাবে মেনে নেয়নি। তারা রাষ্ট্রপতি মারফত সুপ্রিম কোর্টের কাছে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ
করার আবেদন করেছে। বস্তুত এর দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার
নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্বকেই খাটো করলো। শুধু তাই নয় নরেন্দ্র মোদী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মতো উচ্চপদে আসীন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রকাশ্যে যে ধরনের রুচিহীন, কুৎসিত মন্তব্য করলেন, তাতে বোঝা যায়
এদের মানসিকতা কী।
আজ যখন এ লেখা লিখছি তখন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ‘গৌরবযাত্রা’ শুরু হয়েছে। এ সেই রামরথ যাত্রার মতই ব্যাপার। সারা দেশের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল এমনকি মানবাধিকার কমিশনও এই গৌরবযাত্রা বের করার
প্রশ্নে নরেন্দ্র মোদীকে বারণ করেছিল। কিন্তু মোদী তা শেনেননি। এমনিতেই গুজরাটে পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক নয়। গৌরবযাত্রাকে কেন্দ্র করে নতুন করে
গন্ডগোল বেধে যাবার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। লক্ষ্য করছি যে গৌরবযাত্রা থেকেই নরেন্দ্র মোদী বিশেষত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কুৎসিত এবং প্ররোচনামূলক �ভাষণ দিচ্ছেন। একটি রাজ্যের
নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী যে এরকম করতে পারেন তা আমাদের কাছে অকল্পনীয়। আইনের শাসন বলে যদি কিছু থাকে তবে তার দ্বারা অবিলম্বে তাঁকে এইসব আপত্তিকর মন্তব্য করা থেকে বিরত করা উচিত।
তবে এরই মধ্যে কিছু আশার আলোও দেখতে পারছি। আমাদের দেশের সংবাদপত্র তথা প্রচারমাধ্যম সম্পর্কে আমাদের অনেক অভিযোগ আছে। কিন্তু গুজরাটের ঘটনায় দেখলাম এদেশের বড় বড় সংবাদপত্রগুলি সাম্প্রদায়িকতার
বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক সাংবাদিক অত্যাচারের বর্ণনা ও ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। যা খবর পাচ্ছি তাতে আর দেশ থেকে বহু মানুষ, বহু সংগঠন নিজ উদ্যোগে গুজরাটে
গেছেন ও গুজরাটের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমি গর্ব করে বলতে পারি পশ্চিমবঙ্গের মানুষও পিছিয়ে নেই। বিশেষত বামফ্রন্টের নেতৃত্বে এ রাজ্যে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গুজরাটের
ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অর্থসাহায্য সংগৃহীত হয়েছে। সেই অর্থের কিছু ক্ষতিগ্রস্তদের পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বাকিটা হবে। পৌঁছানো হয়েছে অনেক ওষুধপত্র বলতে পারি, আমাদের রাজ্য এ বিষয়ে নিজ ঐতিহ্য অটুট
রেখেছে।
এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে গুজরাটের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন (তা সে যখনই হোক) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনে বি জে পি-কে পরাস্ত করা খুবই জরুরি। শুধু গুজরাটের স্বার্থে নয়, গোটা দেশের
স্বার্থে। আর এস এস এবং তাদের গৈরিকবাহিনী গুজরাটকে তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ল্যাবরেটরি বানিয়েছে। ওরা যদি এই নির্বাচনে সফল হয় তবে গোটা দেশে কী পরিমাণ তাণ্ডব করবে তা বলাই বাহুল্য।
দুর্ভাগ্যবশত গুজরাটে বামপন্থীদের শক্তি খুবই দুর্বল। তাই আমরা বলছি বি জে পি-কে পরাস্ত করতে ঐ রাজ্যে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে একত্র করতে হবে। এজন্য কোনও মঞ্চ গঠনের
প্রয়োজন নেই। যা প্রয়োজন তা হলো বি জে পি প্রার্থীর বিরুদ্ধে একজনই বিরোধী প্রার্থী থাকবেন, যাতে ভোট ভাগাভাগি না হয়। আমার মনে হয় গুজরাটে যতই খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হোক না কেন গুজরাটের নির্বাচনে বি
জে পি-কে পরাস্ত করা সম্ভব। ওরা মনে করছে ওরা কেবলমাত্র হিন্দুদের ভোট পেয়েই ক্ষমতায় এসে যাবে। কিন্তু সমস্ত হিন্দু কেবল বি জে পি-কেই ভোট দেবেন এমন মনে করার কারণ নেই। কারণ আগেই বলেছি। গুজরাটে
সাম্প্রতিক গণহত্যা, দাঙ্গা, লুঠতরাজে শুধু মুসলিমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হননি, হিন্দুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।
বি জে পি-র সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি এতেই থেমে নেই। ওরা দেশজুড়ে
শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি কবজা করছে। আর এস এস-র নেতাদের সেখানে দায়িত্বে বসাচ্ছে। বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রম বদলানোর উদ্যোগ নিয়েছে। বিশেষ করে ইতিহাসের পাঠক্রম পালটাতে ওরা খুবই উদ্যোগ
নিয়েছে। ওরা ওদের বিকৃত, সাম্প্রদায়িক, মনগড়া ইতিহাস পাঠ্যবইয়ে ঢোকাতে চায়, যাতে শিশু-কিশোরদেরই মন বিষিয়ে দেওয়া যায়।
গোড়াতেই বলেছি বি জে পি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার ফলে দেশের ও দেশের মানুষের কত ক্ষতি হচ্ছে তা বলে শেষ করা যাবে না।
বিদেশনীতির প্রশ্নে ভারতের এতদিন ধরে চলে আসা পররাষ্ট্রনীতিকে জলাঞ্জলি দিয়েছে ওরা। একসময়ে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে ভারত
নেতৃত্ব দিয়েছে। সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ছিল ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির একটা অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। সর্বক্ষেত্রে না হলেও ভারত মোটামুটিভাবে বিভিন্ন দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের
বিরোধিতা করে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার প্রশ্নে বৈষয়িক সমর্থন না হলেও নৈতিক সমর্থন জুগিয়েছে। একথা ঠিক যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর বিশ্ব রাজনীতিতে ভারসাম্য
অনেকটাই বদলে গেছে। সাম্রাজ্যবাদের দিকে পাল্লা ভারী হয়েছে। তথাপি বি জে পি সরকার যেভাবে নতজানু হয়ে আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করছে তা দেশের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক। দেশের সার্বভৌমত্বের
দিক দিয়েই বিপজ্জনক। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও আমেরিকাকে ঢুকতে দিয়েছে। এতদিন যে পররাষ্ট্রনীতি চালু ছিল তা কোনও একটা দলের ছিল মনে করা ভুল হবে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও
পরবর্তীকালের ঘটনাক্রমে সারা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলমতের ভিত্তিতে এই বিদেশনীতির প্রশ্নে সর্বসম্মতি গড়ে উঠেছিল। অথচ বি জে পি সরকার সেটাকেই জলাঞ্জলি দিচ্ছে। যখন দেখি প্যালেস্তাইনে
নির্লজ্জ ইজরায়েলী হামলার পরেও আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার তার কোনও প্রতিবাদ করছে না — তখন লজ্জা হয়। আমাদের দেশের কাশ্মীর সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বি জে পি সরকারের কোনও আন্তরিক
উদ্যোগ নেই। বরং ক্রমশই তারা এ বিষয়ে মার্কিনী হস্তক্ষেপের �সুযোগ করে দিচ্ছে। অথচ কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের গৃহীত নীতিই ছিল যে এটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার দ্বিপাক্ষিক বিষয়। উভয়পক্ষকে
আলোচনার মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। তৃতীয়পক্ষের নাক গলানো চলবে না। অথচ এখন সেটাই হচ্ছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানরা ঘনঘন ভারত ও পাকিস্তান সফরে আসছেন ও কী করতে হবে কী হবে না তা নির্দেশ
করে যাচ্ছেন। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট উগ্রপন্থীরা বারে বারে কাশ্মীরে ও ভারতের নানাপ্রান্তে হামলা সংগঠিত করছে। আবার সেই পাকিস্তানেরই সামরিক দোসর হলো আমেরিকা।
পাকিস্তানের আই এস আই ভারতে ক্রমাগত নাশকতামূলক কাজ করছে। অথচ আমেরিকা একবারও এই কাজের নিন্দা করেনি। আফগানিস্তানে উগ্রপন্থীবিরোধী অভিযানের নামে তারা পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে এবং
পাকিস্তানের মদত নিচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির দীর্ঘদিনের অভিপ্রায় হলো যে করে হোক কাশ্মীরে ঢুকে পড়া, কারণ কাশ্মীর রাজনৈতিক সামরিক কৌশলগত দিক দিয়ে তাদের পক্ষে অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ। এটা যদি হয় তবে এই উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ব্যাহত হবেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে কোনও ভাবনা নেই।
আর্থিক দিক দিয়েও যে বি জে পি-জোট সরকার
দেশকে সর্বনাশা পথে নিয়ে এসেছে তা সাধারণ মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছেন। কংগ্রেস আমলে গৃহীত আর্থিক সংস্কার নীতিকেই আরও জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বি জে পি-জোট সরকার। বিশ্বব্যাঙ্ক-আই এম
এফ-র শর্ত মেনে তথাকথিত উদারনীতির নামে বেসরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণের যে পথে ভারত চলেছে তাতে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়েছে, আরও হবে। ওদের দাওয়াই মেনে পৃথিবীর কোনও দেশের হাল ফেরেনি। বরং ধনী
দরিদ্রের ফারাক বেড়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের নিজের রিপোর্ট, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবোন্নয়ন রিপোর্টের তথ্য থেকেই এ বিষয়ে স্পষ্ট ছবি ধরা পড়ছে।
এদিকে বেকারে বেকারে দেশ ভরে গেল।
নতুন কর্মসংস্থান তো হচ্ছেই না যাদের কাজ ছিল তারা কাজ হারাচ্ছেন। লাভজনক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে জলের দরে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। স্বেচ্ছামূলক অবসরের নামে কর্মচারীদের বাধ্য করা
হচ্ছে বিদায় নিতে। শিল্পে, কৃষিতে সর্বত্র উন্নয়ন স্তব্ধ। বাজার মন্দা, কারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নেই। কিন্তু মুষ্টিমেয় উপরতলার ১৫ শতাংশ মানুষ অবশ্য বেশ সুখেই আছেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যে
কত জনবিরোধী তার প্রমাণ হলো, যে দামে ভরতুকি দিয়ে তারা বিদেশে চাল রপ্তানি করছে, তার থেকে বেশি দামে চাল বিক্রি করছে দেশের গরিব মানুষকে। বলা হচ্ছে ৬ কোটি টন খাদ্যশস্য মজুত আছে। আছে
ঠিকই কিন্তু কেন? তার কারণ দেশের মানুষ এতই গরিব যে সেই খাদ্যশস্য কেনার ক্ষমতা নেই। দেশের গণবণ্টন ব্যবস্থার তো বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে এই সরকার।
(গণশক্তি, ৮ই জুলাই ২০১৭)
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