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পৃষ্ঠা ২ 

।। স্ট্যাসলরনর রচনার্লীর সিসিরর্ ।। 

পার্টি  হল া শ্রমিক শ্রশ্রণীর সংগঠিত বামহনী। মকন্তু পার্টি ই শ্রমিক শ্রশ্রণীর একিাত্র সংগঠন নয়। সবিহারার আলরা 
সংগঠন রলয়লে যা বযতীত তারা প ুঁমির মবরুলে সংগ্রাি করলত পালর না; শ্রেড ইউমনয়ন, সিবায়, কারখানা 
সংগঠন, পা িালিন্টারী গ্রুপ, (পার্টি  বমহর্ভি ত) িমহ ালের সমিমত, সাংসৃ্কমতক ও মিক্ষা সংগঠন, য ব ীগ, মবপ্লবী 
সািমরক সংগঠন, সবিহারার রাষ্ট্র প্ররৃ্মত। এ সক  সংগঠলনর অমিকাংি শ্র াকই পার্টি  বমহর্ভি ত। এলের িলিয 
সািানয অংিই পার্টি র সেসয। মবলিষ অবস্থায় এ সক  সংগঠন শ্রমিক শ্রশ্রণীর একান্ত প্রলয়ািন। শ্রকননা এলের 

োড়া ব লিি ায়ালের উৎখাত কলর সিািতামিক সিাি প্রমতষ্ঠার িনয সংগ্রালির মবমর্ন্ন শ্রক্ষলত্র তারা মনলির 

অবস্থালক স সংহত করলত পালর না এবং মনলিলের িমিলক স েঢ়ৃ করলত পালর না। মকন্তু এত প্রচ র সংগঠলনর 

উপর মক কলর একক শ্রনতৃত্ব স্থাপন করা যায়? এর মক গযারামন্ট রলয়লে শ্রয এত মবমর্ন্ন প্রকার সংগঠন 

শ্রনতৃত্বলক মবর্ি করলব না? এটা ব া যায় শ্রয এলের প্রলতযকর্ট (অস্পষ্ট – সবিহারা পথ) কাি করলে এবং 
এর ফল  এলক অপলরর বাুঁিা হবার সম্ভাবনা কি। এটা অবিযই সতয। মকন্তু এটাও সতয শ্রয প্রমতর্ট সংগঠন 

একর্ট  লক্ষযর িনয কাি করলে, কারণ তারা একর্ট শ্রশ্রণীরই শ্রসবা কলর, শ্রস শ্রশ্রণী হল া সবিহারা। তখন প্রশ্ন 

উলঠ শ্রক মনণিয় করলব  াইন, সািারণ  ক্ষয যার মর্মিলত সক  সংগঠলনর কাযি পমরচাম ত হলব। শ্রকাথায় শ্রসই 

শ্রকন্দ্রীয় সংগঠন যা প্রলয়ািনীয় অমর্জ্ঞতার িনয শ্রকব িাত্র সক্ষিই নয় সািারণ  াইন মনণিলয়, অমিকন্তু এর 

যলথষ্ট সম্মান রলয়লে এ সক  সংগঠনলক মনিস্ব  াইলন অন সরণ করালনার যালত শ্রনতৃলত্বর ঐকয স্থামপত হয় 

এবং শ্রগা িা  অসম্ভব হয়। শ্রস সংগঠন হল া সবিহারা পার্টি । 

পার্টি র সক  প্রকার প্রলয়ািনীয় মিক্ষা রলয়লে, শ্রকননা প্রথিতঃ ইহা শ্রমিক শ্রশ্রণীর শ্রশ্রষ্ঠ সন্তানলের সমম্ম ন স্থান 

যালের সরাসমর শ্রযাগালযাগ রলয়লে পার্টি  বমহর্ভি ত সংগঠলনর সালথ, অলনক সিয় এরাই এ সক  সংগঠনলক 

পমরচাম ত কলর। মিতীয়তঃ শ্রমিক শ্রশ্রণীর শ্রশ্রষ্ঠ সন্তানলের সমম্ম ন শ্রক্ষত্র মহলসলব পার্টি  শ্রমিক শ্রশ্রণীর শ্রনতালের 

মিক্ষালকন্দ্র, যার ফল  তারা সক্ষি হয় তালের মবমর্ন্ন সংগঠন চা ালত। তৃতীয়তঃ শ্রমিক শ্রশ্রণীর শ্রনতালের 

শ্রশ্রষ্ঠ মিক্ষালকন্দ্র মহলসলব পার্টি  তার অমর্জ্ঞতা ও সম্মালনর িনয একিাত্র শ্রকন্দ্র যা সবিহারালের সংগ্রালির শ্রনতৃত্ব 

মহলসলব কাি কলর, যার ফল  শ্রমিক শ্রশ্রণীর প্রমতর্ট পার্টি  বমহর্ভি ত সংগঠন সহলযাগী িমি এবং িনগলণর সালথ 

পার্টি লক য ি করলে এইরূপ প্রকার শ্রক্ষত্র মহলসলব কাি কলর। 

পার্টি  হল া সবিহারা শ্রশ্রণীর সংগঠলনর সলবিাচ্চ রূপ। 

মকন্তু এটা অবিযই ব ঝায় না শ্রয পার্টি  বমহর্ভি ত সংগঠনসিভহ, শ্রেড ইউমনয়ন, সিবায় প্ররৃ্মত অমফসগতর্ালব 

পার্টি র অিীন থাকলব। এটা শ্রকব িাত্র ব ঝায় শ্রয পার্টি  সেসযগণ যারা ঐ সক  সংগঠলন কাি করলেন, মবনা 
সলেলহ শ্রসখালন প্রর্াবিা ী, যতখামন সম্ভব শ্রচষ্টা করলবন পার্টি  বমহর্ভি ত সংগঠনসিভহলক তালের কালি 

সবিহারার পার্টি র মনকটতি করলত এবং যালত তারা শ্রস্বচ্ছায় পার্টি  শ্রনতৃত্ব শ্রিলন শ্রনয়। 

এ কারলণই শ্র মনন বল লেন শ্রয, “পার্টি  হল া সবিহারার শ্রশ্রণী সংগঠলনর সলবিাচ্চ রূপ।” যার রািননমতক 

শ্রনতৃত্ব অবিযই প্রসামরত হলব সবিহারার অনযানয িরলনর সংগঠলনর উপর। 

এ কারলণ পার্টি  বমহর্ভি ত সংগঠলনর ‘স্বতিতা’ যা পা িালিন্ট স্বতি সেসয এবং পার্টি  মবমচ্ছন্ন সাংবামেক, 

সংকীণিিনা শ্রেড ইউমনয়ন শ্রনতা এবং অন্ধ সিবায় কিিচারীর িন্ম শ্রেয়, সম্পভণিরূলপ শ্র মননবােী তত্ত্ব ও 

অন িী লনর পমরপন্থী। ■ 


