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ভারতের কমিউমিস্ট আত্ালতির ইমেহাস
(সংমষিপ্ত রূপতরখা)

সূচিা পর্ব

ভারতে কমিউমিস্ট আত্ালি ১০০ বছর হতে চলতলা। ১৯২০ সাল নেতক বেটিিাি 

২০১৯ সাল পরটিন্ত। নরেমিত�াষি নেতক ন�াষিহীি সিাজোম্রিক সিাজ এবং নসই 

ন�াষিহীি সিাজতক নরেমিহীি ন�াষিহীি সাি্যবাদী সিাতজর মদতক এমিতে মিতে রাওো 

নর-নকাতিা কমিউমিস্ট পাম্টির লষি্য। ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি (িাকটিসবাদী)-ও নসই 

লতষি্যর সতঙ্গ সারুজ্য নরতখ কাজ কতর চতলতছ। কমিউমিস্ট আত্ালিতক িািা ঝড়-

ঝাপ্া, ঘাে-প্রমেঘাে, মিরটিােি-মিপীড়তির িধ্য মদতে িািবসিাতজর িুমতির জি্য 

এতিাতে হে, ভারতেও কমিউমিস্ট আত্ালতির নষিতরে োর নকাতিা ব্যমেরেি হেমি। 

োই এ ইমেহাস আত্মে্যাতির, এ ইমেহাস িতবটির, এ ইমেহাস আত্মমবশ্াতসর।

ভারতের অতিক মবপ্লবী েখি নদত�র নভেতর নো বত্ই, নদত�র বাইতর মবতশ্র 

িািা নদ� নেতক ঔপমিতবম�ক �াসি নেতক নদত�র িুমতির জি্য কাজ করমছতলি। 

কমিি্াতিটির মবিেীে কংতরেস ন�ষ হবার পর কমিি্াতিটির উতদ্যাতি প্রবাতস কমিউমিস্ট ও 

সিিতিাভাবাপন্ন ব্যমতি ও সংিঠকতদর সিতবে করার উতদ্যাি নিওো হে। নসই সিতে 

১৯১৭ সাতল রাম�োে সিাজোম্রিক মবপ্লব সফল হে। নলমিতির নিতৃতবে রাম�োতে নকবল 

সিাজোম্রিক মবপ্লব সংঘম্ে হে িা, ঔপমিতবম�ক নদ�গুতলাতে জােীে িুমতি আত্ালি 

নজারদার করতে, নদত� নদত� কমিউমিস্ট পাম্টি িতড় নোলার নপ্ররিা নরািাতে নলমিতির 

উতদ্যাতি কমিউমিস্ট আন্তজটিামেক (কমিি্ািটি) স্ামপে হে ১৯১৯ সাতল। এই প্ভূমিকাে 

১৯২০ সাতলর ১৭ অত্াবর িািতবন্দ্রিাে রাে (িতরন্দ্রিাে ভট্াচারটি)-এর সমরেেোে 

নসামভতেে ইউমিেতির োসখ্ �হতর ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টির প্রমেষ্া হে। প্রমেষ্ার 

সিে পাম্টির সভ্য হি ৭ জি—১) িািতবন্দ্রিাে রাে, ২) এতভমলি নরেন্ট রাে, ৩) অবিী 

িুখামজটি, ৪) নরাজা মফম্ংহফ, ৫) িুহম্মদ আমল (আহ ্ িদ হাসাি), ৬) িুহম্মদ �মফক 

মসমদিকী, ৭) এি মব ম্ আচারটি বা এি প্রমেবাদী আচারটি। পাম্টির সম্াদক হি িুহম্মদ 

�মফক মসমদিকী। কমিি্ািটি (১৯১৯-৪৩) মিধটিামরে িীমে অিুসরি করার এবং ভারতের 

পমরমস্মের উপতরািী একম্ কিটিসূমচ রেহি করার মসদ্ান্ত নিে পাম্টি োর প্রমেষ্া সভাে। 

কমিি্ািটি ১৯২১ সাতল মসমপআই-নক কমিউমিস্ট নিাষ্ী মহসাতব স্ীকৃমে নদে। ১৯২১-
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২২ সাল নেতক নদত� কলকাো, নবাম্বাই, িাদ্াজ, লা তহার, কািপুর �হরতক নকন্দ্র কতর 

পাম্টি িতড় নোলার উতদ্যাি নিি িুজফ্ ফর আহ্ িদ, এস এ ডাতঙ্গ, মসঙ্গারাতভলু নচমট্োর, 

নিালাি হুতসি প্রিুখ নিোরা। ভারতের স্াধীিো সংরোতির রেি� এক্া িূল ধারা হতে 

ওতঠ কমিউমিস্ট আত্ালতির ধারা। আতিই আরও দু’ন্া িূল ধারা সৃমটি রতেতছ— ১) 

জােীে মবপ্লববাদী আত্ালতির ধারা, ২) অসহতরাি সে্যারেহ আত্ালতির ধারা।

প্রমেষ্ার পর নেতকই ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি পূিটি স্াধীিোর দামব কতর আতস। 

ভারেীে জােীে কংতরেতসর ৩৬েি অমধতব�ি হে আতিদাবাতদ ১৯২১ সাতল ও ৩৭েি 

অমধতব�ি হে িোে ১৯২২সাতল। এই অমধতব�িগুতলাতক নকন্দ্র কতর মসমপআই-এর পষি 

নেতক প্রকৃে স্াধীিোর জি্য ইশ্ নেহার প্রকা� করা হে। োছাড়া কংতরেতসর আতিদাবাদ 

অমধতব�তি পূিটি স্াধীিোর প্রস্াব উত্াপি কতরি নিৌলািা হসরে নিাহামি, মরমি ১৯২৫ 

সাতল কািপুতর মসমপআই-এর সতম্মলতির অভ্যেটিিা কমিম্র সভাপমে মছতলি। প্রস্াব 

সিেটিি কতরি কমিউমিস্ট িতিাভাবাপন্ন স্ািী কুিারাি্। কংতরেতসর িো অমধতব�তি 

আবার পূিটি স্াধীিোর দামব নোতলি এি মসঙ্গারাতভলু নচমট্োর, মরমি ১৯২৫ সাতল পাম্টির 

কািপুর সতম্মলতি সভাপমেবে কতরমছতলি। উতলেখ্য, ভারতে প্রেি নি মদবস পামলে হে 

১৯২৩ সাতল িাদ্াতজর সিুদ্ সসকতে মসঙ্গারাতভলু নচমট্োতরর সভাপমেতবে োঁর নিতের 

লাল কাপড়তক লাল পোকা কতর মিতে।

কমিি্াতিটির পষি নেতক ভারতে কমিউমিস্ট পাম্টি িতড় নোলাে সাহার্য করে নরে্ 

মরিত্তির কমিউমিস্ট পাম্টি। মরিত্তির কমিউমিস্ট পাম্টি নস সাহার্য কতরতছ, এিিমক 

মরিত্তির পাম্টির নিো মফমলপ স্পা্ ও নবঞ্ামিি ফ্ামসিস রিাডমল (নরিি রিাডমল) িীরা্ 

কমিউমিস্ট ষড়র্রি িািলাে কারারুদ্ হতেতছি। মরিত্তির পাম্টির দুই নিো রজিী পাি 

দত্ত ও নরিি রিাডমল ভারতে সাম্াজ্যবাদ-মবতরাধী িিফ্ন্ট িতড় নোলার গুরুবে ব্যাখ্যা কতর 

১৯৩৬ সাতল এক দমলল উপমস্ে কতরি, রা ‘দত্ত-রিাডমল মেমসস’ িাতি পমরমচে।

আত্ালতির মরকাশ
ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি প্রেি নেতকই মরিম্� �াসকতদর কাতছ মবপজ্জিক হতে 

ওতঠ। ফতল ১৯২১ সাল নেতকই পাম্টির ওপর আরেিি নিতি আতস। ১৯২১-২৭ সাতল 

পাঁচ্া নপত�াোর ষড়র্রি িািলা, ১৯২৩-২৪ সাতল কািপুর বলত�মভক ষড়র্রি িািলা, 

১৯২৯-৩৩ সাতল িীরা্ কমিউমিস্ট ষড়র্রি িািলা চতল। সবক্াই সাজাতিা িািলা। 

এখাতি এ্া উতলেখ করতে হে নর পরাধীি ভারতে ১৯৩৪-৪২ সাতল এবং স্াধীি ভারতে 

১৯৪৮-৫১ সাতল পাম্টি মিমষদ্ োতক।

সিাতজর মবমভন্ন নরেমির, মবমভন্ন নপ�ার, মবমভন্ন অংত�র িািুষতক োতদর মিজ মিজ 

দামব এবং নসই সতঙ্গ নদত�র স্াধীিোর দামবতে �ামিল করার জি্য মসমপআই িািা নরেমি 

ও িিসংিঠি িতড় তুলতে বা পমরচালিা করতে োতক। অব�্য নকাতিা নকাতিা সংিঠি 

স্াপতি প্রােমিক পরটিাতে মসমপআই-এর ভূমিকা মছল িা। ১৯২০ সাতল স্ামপে হে অল 

ইমডিো নরেড ইউমিেি কংতরেস, ১৯৩৬ সাতল সারা ভারে কৃষকসভা, ১৯৩৬ সাতল 
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মিমখল ভারে ছারে নফডাতর�ি, ১৯৩৬ সাতল মিমখল ভারে প্রিমে নলখক সংঘ, ১৯৪৩ 

সাতল ভারেীে িিিা্্য সংঘ।

উমি� �েতকর চাতরর দ�তক নিা্া নদ� উত্তাল হতে ওতঠ। মরেপুরাে মরোং মবতদ্াহ 

(১৯৪২), িালাবাতর কােুর মবতষিাভ (১৯৪৩), িহারাত্রে ওোরমল আমদবাসী অভ্্যত্াি 

(১৯৪৫-৪৬), িেিিমসংতহর হাজং মবতদ্াহ (১৯৪৫-৪৭), মরেবাঙ্কুতরর পুন্নপ্রা-ভাোলার 

মবতদ্াহ (১৯৪৬), বাংলার নেভািা আত্ালি (১৯৪৬-৪৭)-এর িধ্য মদতে কৃষতকরা 

নর েরঙ্গ সৃমটি কতর, নসই েরঙ্গতক নবাম্বাই, করামচ, নকামচি, কলকাো, মব�াখাপত্তিি 

ইে্যামদ ব্রগুতলাতে নিৌ মবতদ্াহ (১৯৪৬) সাম্াজ্যবাদ-মবতরাধী জতলাচ্ছাতস পমরিে 

কতর। নিৌ নসিাতদর সিেটিতি রেমিকতরেমি এমিতে আতস, োর সতঙ্গ রুতি হে সিাতজর 

অি্যাি্য অংত�র িািুষ, নবাম্বাইতে বৃহত্তি ধিটিঘ্ ও হরোল সংিমঠে হে। নবাম্বাই ও োর 

�হরেমলতে ৩ লষি রেমিক ধিটিঘত্ অং�রেহি কতর। পুমলত�র নবপতরাো গুমল চালিাে 

সরকামর িতে ২২৮ জি, নবসরকামর িতে প্রাে ৫০০ জি িািুতষর িৃতু্য হে। এরই 

িাঝখাতি আইএিএ বম্তদর িুমতির দামবতে ১৯৪৫ সাতল কলকাোে ছারে-রুব মবতষিাতভ 

পুমলত�র গুমলতে মিহে হি রাতিশ্র বত্্যাপাধ্যাে ও আব্ুস সালাি। ১৯৪৬ সাতল সারা 

নদত� ডাক-োর-ন্মলকি কিটিীতদর ধিটিঘ্ এবং নসই ধিটিঘত্র সিেটিতি সাধারি ধিটিঘ্ 

হে, আইএিএ ক্যাতটেি রমসদ আমলর িুমতির দামবতে কলকাো, নবাম্বাই নসাচ্ার হতে 

ওতঠ। ১৯৪৬-৫১ সাতল পমরচামলে হে নেতলঙ্গািার কৃষক সংরোি। বীরবেপূিটি এই িি 

অভ্্যত্াতি ৪ হাজার (নকাতিা নকাতিা অিুসন্ািকারীর িতে ৬ হাজার) িািুষ মিহে হি, 

১০ হাজাতরর নবম� িািুষ নজল ও বম্ম�মবতর আ্ক োতকি, অন্তে ৫০ হাজার িািুষ 

মদতির পর মদি পুমল� ও নসিা ম�মবতর মিিৃহীে হি।

১৯৪৭ সাতল নদত�র রাজনিমেক ষিিো হস্ান্ততরর পরও পমডিতচরী, নিাো ও নদত�র 

আরও মকছু অং� ঔপমিতবম�ক �াসতি মছল। ১৯৫৪ সাতল ফরামসতদর কবল নেতক 

পমডিতচরী ও অি্যাি্য অং� িুতি করাে এবং ১৯৫৫ সাতল পতুটিিীজতদর কবল নেতক নিাো 

ও অি্যাি্য অং� িুতি করাে কমিউমিস্টতদর অরেিী ভূমিকা মছল। নিাো িুমতির জি্য ৩৫ 

জি নদ�তপ্রমিক �মহদ হি, রাঁতদর িতধ্য ২৭ জি কমিউমিস্ট পাম্টির সতঙ্গ রুতি মছতলি।

সাম্াজ্যরাদ-ফ্যামসরাদ মরতরামিো
নদত�র স্াধীিো এবং নসই সতঙ্গ নদত�র িািুতষর িুমতির জি্য ১৯৩০ সাতল পাম্টি 

‘ড্াফ্ প্ল্যা্ফিটি অব অ্যাক�ি’ িাতি এক্া দমলল হামজর কতর। ভারেীে জিসাধারতির 

সিস্ অংত�র সিস্যাবলী উপলমধি কতর মরিম্� �াসতির উতছেদ ঘ্াতে এক্া সবটিাঙ্গীি 

কিটিপন্া মস্র করা ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টির পতষিই সম্ভব হতেমছল।

মব� �েতক দুই ও মেতির দ�তক ফ্যামসবাদ রেি� সারা দুমিোর িািুতষর কাতছ 

সবতচতে বড় মবপদ মহসাতব হামজর হে। োই ফ্যামসবাদ-মবতরাধী সংরোতির সতঙ্গ জােীে 

িুমতি আত্ালিতক রুতি করা জরুমর হতে পতড়। ১৯৩৫ সাতল কমিি্াতিটির সপ্তি 

কংতরেস মিতদটি� নদে নর, ‘‘ভারেবতষটি কমিউমিস্টতদর সবরকি সাম্াজ্যবাদ-মবতরাধী িি-
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আত্ালিতক সিেটিি করতে হতব, োতে অং�রেহি করতে হতব এবং োতক ব্যাপকের 

করতে হতব। নরসব আত্ালি জােীে সংস্ারবাদী নিোতদর অধীতি রতেতছ নসগুমলতকও 

বাদ নদওো চলতব িা। োঁতদর মিতজতদর রাজনিমেক ও সাংিঠমিক স্াধীিো বজাে 

নরতখ নর সিস্ সংিঠতি ভারেীে জােীে কংতরেস অং�রেহি কতর নসগুমলর িতধ্য োঁতদর 

সমরেেভাতব কাজ করতে হতব। মরিম্� সাম্াজ্যবাতদর মবরুতদ্ ভারতের জিসাধারতির 

জােীে িুমতি আত্ালিতক আরও বামড়তে নোলার জি্য এই কাতজর িধ্য মদতেই নসখাতি 

এক্া জােীে মবপ্লবী অং�তক দািা বাঁধার প্রমরেোতক সাহার্য করতে হতব।’’ (রেমিক ঐক্য 

ফ্যামসবাদ মবতরাধী দুিটি — জমজটি মডমিরেভ)

আন্তজটিামেক ও জােীে নষিতরে ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টির এই অবস্াি মবিেীে 

মবশ্রুতদ্ ফ্যামসবাতদর পরাজে, সাম্াজ্যবাতদর মবরুতদ্ দুমিোর �মতির ভারসাতি্যর 

পমরবেটিি আিাতদর নদ�সহ ঔপমিতবম�ক �াসি নেতক এতক এতক �োমধক নদত�র 

িুমতির িধ্য মদতে সমঠক হতে উতঠতছ।

পাম্্বর ির্বাদা
ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টির সাম্াজ্যবাদ-মবতরাধী ভূমিকা বৃমদ্ নপতেতছ বতলই মভন্ন 

ধারার স্াধীিো সংরোিীরা রেি� কমিউমিস্ট পাম্টিতে নরাি মদতেতছি। জােীে মবপ্লববাদী 

আত্ালতি রাঁরা মছতলি, িদর পাম্টির রাঁরা নিো মছতলি, ভিৎ মসংতের রাঁরা সহকিটিী 

মছতলি, সূরটি নসতির রাঁরা সহতরাদ্া মছতলি, সুভাষচন্দ্র বসুর রাঁরা ঘমিষ্ মছতলি, ‘ভারে 

ছাতড়া’ আত্ালতি রাঁরা নিতৃবে মদতেতছি, োঁরা অতিতকই পরবেটিীকাতল কমিউমিস্ট 

পাম্টিতে নরাি মদতেতছি। োঁতদর িতধ্য আতছি পৃে্ী মসং আজাদ, বাবা নসাহি মসং ভাকিা, 

আিীর হােদার খাি, িািা পামেল, ঝাড়খডি রাই, সররূ পাতডি, অরুিা আসফ আলী, 

প্রতিাদ নসিগুপ্ত, লক্ষী সােিল (স্ািীিােি), অজে নঘাষ, নসাহি মসং নরা�, ইরাবে 

মসং, কল্পিা নরা�ী (দত্ত), ম�ব ভারিা, িতি� নঘাষ, সুতবাধ নচৌধুরী, অমম্বকা চরেবেটিী 

প্রিুখ।

স্াধীিো সংরোতির মদিগুতলাতে আ্ািাতির নসলুলার, রাজপুোিার নদউমল, 

বাংলার নপ্রমসতডমসি ইে্যামদ নদত�র িািা নজল ও বম্ ম�মবরগুতলাতে স্াধীিো 

সংরোিীরা ‘কমিউমিস্ট কিসমলতড�ি’ িতড় নোতলি, বম্দ�া নেতক িুতি হতে অতিতকই 

পরবেটিীকাতল ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টিতক নিতৃবে নদি। এইভাতব কমিউমিস্ট পাম্টিতে 

এতসতছি বাংলাে প্রতিাদ দা�গুপ্ত, সেী� পাকড়া�ী, িারােি রাে, মিরঞ্ি নসিগুপ্ত, 

হতরকৃষ্ণ নকাঙার, সুধাংশু দা�গুপ্ত, মবজে নিাদক, সুকুিার নসিগুপ্ত, ভূপাল পাডিা, 

সে্যরিে নসি, অিৃতে্ু িুখামজটি প্রিুখ।

উতলেখ্য, ঔপমিতবম�ক ভারতে প্রমে বছর মসমপআই-এর প্রাে এক-তৃেীোং� নিোতক 

নজতল োকতে হতো। ১৯৪৩ সাতলর ২৩ নি — ১ জুি নবাম্বাইতে অিুমষ্ে পাম্টির প্রেি 

কংতরেতস রাঁরা প্রমেমিমধ মছতলি, োঁতদর ৭০ �োং� এক বা একামধকবার নজতল মছতলি 

এবং প্রমেমিমধতদর নজতল োকার নিা্ নিোদ দাঁড়াে ৪১১ বছর। ১৯৪৮ সাতলর ২৮ 
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নফব্রুোমর—৬ িাচটি কলকাোে অিুমষ্ে পাম্টির মবিেীে কংতরেতস উপমস্ে প্রমেমিমধতদর 

নিা্া কারাজীবি মহসাব করতল প্রতে্যতকর নজতল োকার িড় দাঁড়াে আড়াই বছর।

িোদশ্বগে সংগ্াি
আন্তজটিামেক কমিউমিস্ট আত্ালতি ১৯৫৭ সাতল ও ১৯৬০ সাতল দুত্া দমলল িৃহীে 

হে। প্রেি্া সিাজোম্রিক নদ�গুতলার কমিউমিস্ট ও ওোকটিাসটি পাম্টিগুতলার প্রমেমিমধতদর 

নঘাষিা (বার পাম্টির দমলল) এবং মবিেীে্া একাম�্া কমিউমিস্ট ও ওোকটিাসটি পাম্টিগুতলার 

মববৃমে (একাম� পাম্টির দমলল) িাতি পমরমচে। মকন্তু এইসব দমলতলর পরস্পর মবতরাধী 

ব্যাখ্যা হতে োতক। োর সতঙ্গ রুতি হে আরও মকছু মবষে মিতে আন্তজটিামেক কমিউমিস্ট 

আত্ালতি িে পােটিক্য। একমদতক নসামভতেে ইউমিেতির কমিউমিস্ট পাম্টি, অপরমদতক 

চীতির কমিউমিস্ট পাম্টি। ১৯৬৩-৬৪ সাতল এই মবেকটি হতে দাঁড়াে িোদ�টিিে 

িহামবেকটি। এর প্রমেমরেো ঘত্ ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টিতে।

১৯৫৯ সাতল চীি-ভারে সীিান্ত মবতরাধ ১৯৬২ সাতল সীিান্ত সংঘতষটির নচহারা 

নিে। নদত�র িািুষতক উরে জােীেোবাতদ ভামসতে নদওো হে। ভারতের কমিউমিস্ট 

পাম্টিতে এর প্রভাব পতড়। ১৯৬২ সাতলই আবার পাম্টির সাধারি সম্াদক অজে নঘাতষর 

জীবিাবসাি হে। সাধারি সম্াদক মিবটিাচি মিতে মবেকটি নদখা নদে। �ামন্তপূিটিভাতব চীি-

ভারে সীিান্ত মবতরাধী িীিাংসার পতষি দাঁড়াতিার জি্য পাম্টির একাং� আরোন্ত হি। মবিা 

মবচাতর কারারুদ্ হি। জােীে িহাতফজখািাে মরিম্� আিতল ডাতঙ্গর মকছু মচমঠ মিতেও 

মবেকটি ওতঠ। ন�ষপরটিন্ত অবস্া এিি দাঁড়াে নর ৩২ জি জােীে পমরষতদর সদস্য ১৯৬৪ 

সাতলর ১২ এমপ্রল পমরষতদর সভা ে্যাি কতরি।

মসমপআই(এি)-এর আত্মপ্রকাশ
নিৌি কারি একামধক আতছ। মকন্তু নর কারতি এইসব জােীে পমরষতদর সদস্যসহ পাম্টির 

এক্া বড় অং� িতুিভাতব পাম্টি িঠতির মদতক এমিতে রাি, ো হতছে সংত�াধিবাতদর 

মবরুতদ্ পাম্টিতে আভ্যন্তরীি সংরোি। ১৯৬৪ সাতলর ৭-১০ জুলাই অন্ধ্রপ্রতদত�র নেিালীতে 

এক কিতভি�ি হে। এই কিতভি�তির মসদ্ান্ত অিুরােী ৩১ অত্াবর নেতক ৭ িতভম্বর 

(পূবটি মিধটিামরে ২৪-৩১ অত্াবতরর পমরবতেটি) কলকাোে পাম্টির সপ্তি কংতরেস অিুমষ্ে 

হে। প্রেি মদি নভারতবলাতে কুখ্যাে ভারেরষিা আইতি িুজফ্ ফর আহ্ িদ, প্রতিাদ 

দা�গুপ্ত, হতরকৃষ্ণ নকাঙার, মবিে নচৌধুরী, মিরঞ্ি নসিগুপ্ত, সির িুখামজটি, িীতরি নঘাষ, 

কৃষ্ণপদ নঘাষ, িতর� দা�গুপ্ত প্রিুখ নিোতদর নরেপ্তার করা হে। পমচিিবতঙ্গর কংতরেস 

সরকাতরর আসল উতদি�্য মছল পাম্টি কংতরেসতক বািচাল কতর নদওো। বািচাল নো 

দূতরর কো, মবপুল উৎসাহ ও উদিীপিা মিতে কংতরেস সফল হে। মপ সু্রাইো সাধারি 

সম্াদক মিবটিামচে হি। ৯ জি সদস্য মিতে পমল্ বু্যতরা—সু্রাইো, বাসবপুন্নাইো, 

িাম্বুমদমরপাদ, এ নক নিাপালি, প্রতিাদ দা�গুপ্ত, নজ্যামে বসু, হরমকষাি মসং সুরমজৎ, 

রিমদতভ, মপ রািিূমেটি। মকন্তু ১৯৬৫ সাতল নকরালা মবধািসভা মিবটিাচতি অং�রেহি করার 



8

সিে ‘ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি’ িাি ব্যবহাতর ভারতের মিবটিাচি কমি�তির আপমত্ততে 

পাম্টির িাি মস্র করা হে ‘ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি’ (িাকটিসবাদী) এবং মিবটিাচিী প্রেীক 

হে কাতস্, হাতুমড় ও োরা। মিবটিাচতি আিাতদর পাম্টিই সবতচতে নবম� আসি পাে।

১৯৬২ সাতল চীি-ভারে সীিান্ত সংঘষটি, ১৯৬৫ সাতল ভারে-পাক রুদ্তক নকন্দ্র কতর 

নদত� এক উরে জােীেোবাতদর পমরতব� সেমর করা হে। অমবভতি ভারতের কমিউমিস্ট 

পাম্টির সংত�াধিবাদ-মবতরাধী অংত�র মবরুতদ্ এবং পতর ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি 

(িাকটিসবাদী)-র মবরুতদ্ আরেিি িামিতে আিা হে। নসই পমরমস্মেতে ১৯৬৫ সাতল 

নকরালা মবধািসভা মিবটিাচি। িতুি িাি ও িতুি প্রেীক মিতে মসমপআই(এি)-এর প্রাপ্ত 

আসি ১৩৩্ার িতধ্য ৩ জি সিমেটিেসহ ৪৩ জি, দলিেভাতব সবটিামধক। মিবটিামচে ৪০ 

জি পাম্টি প্রােটিীর িতধ্য ২৯ জি মছতলি নজতল।

কমিউমিস্ট পাম্টি এক্া মবপ্লবী পাম্টি। রেমিকতরেমির অরেিী বামহিীর পাম্টি। পাম্টির 

এক্া িঠিে্রি আতছ। এই িঠিে্রি অিুরােী পাম্টির সাংিঠমিক কাঠাতিা আতছ। 

পাম্টির কাতজর মিেমিে পরটিাতলাচিা হে। মিমদটিটি সিে অন্তর সবটিস্তর সতম্মলি অিুমষ্ে 

হে। সতবটিাচ্ পরটিাতের সতম্মলি হতছে পাম্টি কংতরেস। ১৯২০-২০১৯ সাতল অমবভতি 

ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি ও পরবেটিী ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি (িাকটিসবাদী)-র ২২্া 

কংতরেস হতে নিতছ। পাম্টির সবটিত�ষ বিামবং� কংতরেস অিুমষ্ে হতেতছ ২০১৮ সাতলর 

১৮-২২ এমপ্রল হােদরাবাতদ। এই কংতরেতসর আহ্াি হতছে—১) সস্রোম্রিক সাম্প্রদামেক 

মবতজমপ রাজতবের অপসারতি সংরোি করতে হতব। ২) িিে্রি, ধিটিমিরতপষিো, সািামজক 

ি্যােমবচার ও সিাজেত্রির জি্য সংরোি এমিতে মিতে নরতে �মতি�ালী মসমপআই(এি) 

িতড় তুলতে হতব। ৩) বাি ও িিোম্রিক মবকল্প িতড় তুলতে �মতি�ালী বাি ও িিোম্রিক 

ফ্ন্ট িতড় তুলতে হতব।

পাম্্ব কি্বসূমচ
ভারতের কমিউমিস্ট আত্ালতির বড় দুবটিলো মছল দীঘটিকাল কমিউমিস্ট পাম্টির 

নকাতিা কিটিসূমচ িা োকা। ‘ড্াফ্ ্  প্ল্যা্ফিটি অব অ্যাক�ি’ িাতি কিটিসূমচর এক্া খসড়া 

সেমর হে ১৯৩০ সাতল। মকন্তু নসই খসড়া চূড়ান্ত হেমি। ১৯৫১ সাতল কিটিসূমচ রেহি 

করতলও ১৯৫৬ সাতলর িতধ্য ো অকারটিকর হতে রাে। ১৯৬৪ সাতল নসই দুবটিলো 

কাম্তে নোলা হে। পাম্টি প্রেি এক্া রোেটি কিটিসূমচ রেহি কতর, রাতক ২০০০ সাতল 

সিতোপতরািী কতর, মকন্তু কিটিসূমচর িিটিবস্তু অপমরবমেটিে োতক।

এই কিটিসূমচ অিুরােী, ‘‘বেটিিাি ভারে রা্রে বৃহৎ বুতজটিাো নরেমির নিতৃতবে বুতজটিাো 

ও জমিদারতদর নরেমি�াসতির র্রি, ধিোম্রিক পতে মবকাত�র লতষি্য রারা রেতিই নবম� 

নবম� কতর আন্তজটিামেক মফি্যাসি পুঁমজর সতঙ্গ সহতরামিোে মলপ্ত হতছে। নদত�র জীবতি 

রাত্রের ভূমিকা ও কারটিাবলী এই নরেমিচমরতরের বিারাই মিধটিামরে হে।’’ (ধারা-৫.১) রাত্রের 

চমররে মিধটিারি কতর পাম্টি কিটিসূমচ মিমদটিটি কতর নর, ‘‘মবকাত�র বেটিিাি স্তর আিাতদর 

মবপ্লতবর প্রকৃমে িূলে সািন্তে্রি-মবতরাধী, সাম্াজ্যবাদ-মবতরাধী, একতচম্ো-মবতরাধী ও 
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িিোম্রিক। আিাতদর মবপ্লতবর স্র এই মবপ্লবতক জেরুতি করার সংরোতি মবমভন্ন নরেমির 

ভূমিকাতকও মিধটিারি কতর নদে। বেটিিাি রুতি সিাজে্রি অজটিতির মদতক এমিতে রাবার 

আবম�্যক নসাপাি মহতসতব রেমিকতরেমিতকই িিোম্রিক মবপ্লতবর নিতৃবে করতে হতব। োই 

এ্া বুতজটিাোতরেমির নিতৃতবে পমরচামলে পুরতিা ধরতির িিোম্রিক মবপ্লব িে। এ হতছে 

িতুি ধরতির জিিিোম্রিক মবপ্লব রা সংিমঠে ও পমরচামলে হতে োতক রেমিকতরেমির 

নিতৃতবে।’’ (ধারা-৭.২) পাম্টি কিটিসূমচ পাম্টির রিিীমেিে দমলল। এই রিিীমেতক 

সফল কতর নোলার জি্য পমরমস্মে অিুরােী পাম্টি োর রিতকৌ�ল মস্র কতর। পাম্টির 

এই রিতকৌ�লিে দমলল হতছে পাম্টি কংতরেতসর রাজনিমেক প্রস্াব। পাম্টির রিিীমেিে 

�মতি—জিিিোম্রিক ফ্ন্ট, রিতকৌ�লিে �মতি—বাি ও িিোম্রিক ফ্ন্ট।

১৯৭৭ সাতল নলাকসভা মিবটিাচতি কংতরেস পরামজে হে, নকতন্দ্র নিারারজী নদ�াই-এর 

প্রধািি্রিীতবে প্রেি অ-কংতরেসী জিো পাম্টির সরকার হে। এই পমরমস্মেতে ১৯৭৮ 

সাতল পাম্টির দ�ি কংতরেতসর রাজনিমেক প্রস্াব খুবই স্পটি কতর উতলেখ কতর, ‘‘নর 

পমরমস্মেতে জিিি নকবলিারে দুম্ বুতজটিাো-জমিদার দতলর িতধ্য বাছাই করতে পাতরি 

এবং বেটিিাি ব্যবস্ার কাঠা  নিার িতধ্য ব্ী হতে রাি, োর অবসাি ঘ্াতিা। আরও 

অরেিমের জি্য সিস্ বাি ও িিোম্রিক �মতিতক একমরেে কতর পাম্টি এই �মতিগুমলতক 

সংহে করার কাজ্া শুরু কতরতছ, রা ভমবষ্যতে রেমিকতরেমির নিতৃতবে জিিিেত্রির জি্য 

সিরেীবন্িতক রূপ মদতে অং�রেহি করতব। বাি ও িিোম্রিক ফ্ন্টতক শুধু মিবটিাচি বা 

িম্রিতবের জি্য সিরেী বতল বুঝতল চলতব িা, এ্া অেটিনিমেক ও রাজনিমেক নষিতরে আশু 

অরেিমের এবং নর সকল প্রমেমরেো�ীল নরেমি অেটিিীমেতক কব্া কতর বতস আতছ, োতদর 

মবমছেন্ন করার জি্য �মতিগুমলর একম্ সংরোিী ‘সিরেীতজা্’।’’ (বাি ও িিোম্রিক ফ্ন্ট)

িোদশ্বগে অরস্াি
ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি (িাকটিসবাদী) ২০১৯ সাল পরটিন্ত পাম্টি কিটিসূমচ, নসই 

কিটিসূমচতক সিতোপতরািী করা ছাড়াও ১৯৬৮, ১৯৯২ ও ২০১২ সাতল মেিত্ 

িোদ�টিিে দমলল রেহি কতরতছ।

১৯৬৮ সাতলর ৫-১২ এমপ্রল বধটিিাতি অিুমষ্ে নপ্লিাতি পাম্টি ‘আদ�টিিে প্রস্াব’ রেহি 

কতর। এই সিতে নসামভতেে ইউমিেতির কমিউমিস্ট পাম্টি স্ীকৃমে মদতেমছল ভারতের 

কমিউমিস্ট পাম্টিতক আর চীতির কমিউমিস্ট পাম্টি সিেটিি কতরমছল মসমপআই(এি)-এর 

নভেতরই নছা্ এক্া নিাষ্ীতক রাঁরা ১৯৬৪ সাতল পাম্টি কিটিসূমচ সিেটিি কতরমছতলি, 

আবার ৩ বছর নরতে িা নরতে কিটিসূমচর মবতরামধো কতর সংত�াধিবাদী মবচ্্যমের মবপরীতে 

সঙ্ীিটিোবাদী মবচ্্যমে ঘ্াতে চাি। মকন্তু আিাতদর পাম্টি মবতশ্র দুই বৃহৎ কমিউমিস্ট 

পাম্টিতক রোরে িরটিাদা মদতে মবেমকটিে প্রশ্নগুতলাতে স্াধীি অবস্াি রেহি কতর।

১৯৯১ সাতল সিাজোম্রিক নসামভতেে ইউমিেি নভতঙ পতড়, সিাজোম্রিক ম�মবর 

অমস্বে হামরতে নফতল। প্রমেমরেোে মবতশ্র অতিক নদত�র কমিউমিস্ট পাম্টি িাকটিসবাদ-

নলমিিবাদ বজটিি কতর মকংবা পাম্টির িাি বদল কতর মকংবা পাম্টিরই অবলুমপ্ত ঘ্াে। নসই 
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সিে ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি (িাকটিসবাদী) ১৯৯২ সাতল চতুদটি� কংতরেতস িাকটিসবাদ-

নলমিিবাতদর মভমত্ততে নসামভতেে মবপরটিতের কারি অিুসন্াি কতর। ‘কতেকম্ িোদ�টিিে 

মবষে প্রসতঙ্গ’ প্রস্াতব সমবস্াতর কারিগুতলা মচমনিে করা হতেতছ। সিাজোম্রিক রাত্রের 

নরেমি চমররে অিুরােী কাজ করার নষিতরে মবকৃমে, সিাজে্রি মিিটিাতির দীঘটিস্ােী চমররে 

সম্তকটি সমঠক ধারিার অভাব, অেটিনিমেক পমরচালি ব্যবস্াে সিেিতো পমরবেটিি 

আিতে িা পারা, সিাজোম্রিক িিে্রিতক �মতি�ালী ও িভীর করার নষিতরে ব্যেটিো, 

আিলাোম্রিকোর বৃমদ্, মবপ্লবী সিমেকোর িাতির অবিমে, িোদ�টিিে নষিতরে গুরুের 

মবচ্্যমে পাম্টি ও রা্রে নেতক জিিতির রেিবধটিিাি মবমছেন্নোর মভমত্তভূমি রচিা কতর। 

এর ফতল নদত�র নভেতরর প্রমেমবপ্লবী �মতি এবং নদত�র বাইতরর সাম্াজ্যবাদী �মতি 

সমম্মমলেভাতব সিাজে্রিতক মবপরটিস্ করার েৎপরো চামলতে নরতে নপতরতছ। েতব এই 

মবপরটিে মিতে আরও অিুসন্াতির, আরও িভীর চচটিার প্রতোজি।

ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি (িাকটিসবাদী) সিাজেত্রির লতষি্য এমিতে রাওোর এক্া 

পরটিাতে বেটিিাি বুতজটিাো-জমিদার রাত্রের রূপান্তর ঘ্াতে চাইতছ জিিিোম্রিক রাত্রে। মকন্তু 

একু� �েতকর পমরমস্মেতক নো বুঝতে হতব এবং নস্া বুঝতে হতব িাকটিসবাদ-নলমিিবাতদর 

মভমত্ততে েতব িাকটিসবাদতক গুরুবাক্য মহসাতব িে, চলার পেমিতদটি�ক মহসাতব রেহি কতর। 

২০১২ সাতল ২০েি কংতরেতসর ‘কতেকম্ িোদ�টিিে মবষে সম্তকটি’ প্রস্াতব নসই 

কাজই পাম্টি কতরতছ। োই দমলতল নঘামষে হতেতছ, ‘‘পাম্টির মবকা�, মবচ্্যমের মবরুতদ্ 

লড়াইতের অমভজ্ঞো, িাকটিসবাদ-নলমিিবাতদর সবপ্লমবক উপাদাি দৃঢ়োর সতঙ্গ ঊতধ্টি 

তুতল রাখার অমভজ্ঞো, মবং� �োব্ীতে িািবসভ্যোর মবকাত� অিপতিে প্রভাব নরতখ 

রাওো সিাজেত্রির অমভজ্ঞো এবং সিসািমেক ধিে্রি ও আজতকর মবতশ্র সিাজেত্রির 

আেটি-সািামজক ব্যবস্ার সবজ্ঞামিক িূল্যােতির ওপর দাঁমড়তে মসমপআই(এি) ভারেীে 

জিিতির চূড়ান্ত িুমতি পরটিন্ত এই প্রমরেোতক এমিতে মিতে নরতে বদ্পমরকর। আিাতদর 

জিিতির িতধ্য বেটিিাতি নরেমি�মতির পারস্পমরক সম্তকটির পমরবেটিি ঘম্তে জিিিে্রি 

প্রমেষ্ার লতষি্য সবপ্লমবক অমভরাি পমরচালিা করতে এবং োরই মভমত্ততে িািব িুমতির 

একিারে মভমত্ত সিাজে্রি স্াপি করতে মসমপআই(এি) োর মবপ্লবী কেটিব্য পালি করতব 

এবং ভারতের সিস্ ন�ামষে িািুষতক সিতবে করতব।’’ (অিুতছেদ ১১.৩)

সাফল্য-অসাফল্য
কমিউমিস্ট পাম্টিতক �াসক  নরেমির আরেিি, রা্রেরত্রির দিি-পীড়তির নিাকামবলা 

কতরই কাজ করতে হে। ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টির নষিতরেও োর ব্যমেরেি হেমি। 

লামঠ-গুমল, মিে্যা িািলা, নজল-জমরিািা, খুি-খারামপ, নবআইিী নঘাষিা সিাতি 

চতলতছ। োর িাতঝই অমবভতি ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি কাজ কতরতছ। পরবেটিীকাতল 

ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি (িাকটিসবাদী) কাজ করতছ।

পরাধীি ভারতে ১৯৩৪-৪২ সাতল এবং স্াধীি ভারতে পমচিিবঙ্গসহ নদত�র বড় 

অংত� ১৯৪৮-৫১ সাতল ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি নবআইিী োতক। ১৯৪৯ সাতল দিদি 
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নসন্টাল নজতল মেি কমিউমিস্ট ব্ী প্রভাে কুণ্ডু (পাম্টির বধটিিাি নজলা কমিম্র সদস্য), 

সুিে চরেবেটিী, িুকুল চরেবেটিী পুমলত�র গুমলতে মিহে হি।

নদ�তদ্ামহোর কুৎসা সিাতি চতলতছ। এিিমক মরিম্� ঔপমিতবম�ক �মতি ভারতে 

লু্ চালাতিার সিে কমিউমিস্টতদর রু� ষড়র্রিকারী মহসাতব অমভরুতি কতর। ভারতের 

কমিউমিস্ট পাম্টি প্রেি নেতকই মরিম্� �াসকতদর কাতছ মবপজ্জিক হতে ওতঠ। ফতল 

১৯২১ সাল নেতকই পাম্টির ওপর আরেিি নিতি আতস। ১৯২১-২৭ সাতল পাঁচ্া 

নপত�াোর ষড়র্রি িািলা, ১৯২৩-২৪ সাতল কািপুর বলত�মভক ষড়র্রি িািলা, ১৯২৯-

৩৩ সাতল িীরা্ কমিউমিস্ট ষড়র্রি িািলা চতল। সবক্াই সাজাতিা িািলা। িীরা্ 

িািলাে অমভরুতিরা নর সব মববৃমে নদি, োতে কমিউমিস্ট পাম্টির বমলষ্োর পমরচে 

পাওো রাে। ১৮ জি কমিউমিস্ট ব্ী োঁতদর সাধারি মববৃমেতে নঘাষিা কতরি, ‘‘আিরা 

অিুকম্া চাইমছ িা, এিিমক এই নকা  ন্টির কাতছ ি্যাে মবচাতরর জি্য সওোল করমছ 

িা। এ্া এক্া নরেমির নকা্টি। �াসকতরেমির মবরুতদ্ অপরাতধর অমভতরাতি এখাতি ি্যাে 

মবচাতরর ধারিা অেটিহীি। আিরা জামি এই নকা্টি আিাতদর ি্যাে মবচার মদতে পারতব িা। 

মকন্তু োই বতল সাম্াজ্যবাতদর মিষ্ঠুরোর কাতছ আিরা মিম্রিেভাতব বতস মিতজতদর সঁতপ 

মদতে পামর িা। আিাতদর উপর প্রমেমহংসা চমরোেটি কতর নিা্া সাম্াতজ্যর মিপীমড়ে নরেমি 

ও জিিিতক রাতে প্রতরামচে করার সাহস নদখাতে িা পাতর োর জি্য সাম্াজ্যবাদতক 

আিরা চ্যাতলঞ্ জািামছে।’’ (কাঠিড়া নেতক কমিউমিস্টরা সাম্াজ্যবাদতক চ্যাতলঞ্ 

জািাি) কমিউমিস্টতদর কা  নছ স্াধীিোর োৎপরটি কে্া িভীর, োও এই কমিউমিস্ট 

আসািীতদর বতিতব্য ফুত্ ওতঠ। 

ভারতের কমিউমিস্ট আত্ালতি িাকটিসবাদ-নলমিিবাদ নেতক মবচ্্যমেও ঘত্তছ। 

ফতল পাম্টি কখিও কখিও জিিি নেতক মবমছেন্ন হতে পতড়তছ। এইসব মবচ্্যমেতক 

সংত�াধিবাদী মকংবা সঙ্ীিটিোবাদী মবচ্্যমে মহসাতব মচমনিে করা হে। ত্রুম্-মবচ্্যমে কাম্তে 

অব�্য কমিউমিস্ট আত্ালি পমরচামলে হতছে।

মবিেীে মবশ্রুতদ্ ১৯৪১ সাতল সিাজোম্রিক নসামভতেে ইউমিেি আরোন্ত হতল পাম্টি 

েখি নসই রুদ্তক জিরুদ্ মহসাতব মচমনিেকরি কতর এবং মচমনিেকরি মছল সমঠক, রা 

মবিেীে মবশ্রুতদ্র পমরিমে এবং পরবেটিী আন্তজটিামেক পমরমস্মে নেতক প্রিামিে হতেতছ। 

১৯৪২ সাতল ভারেীে জােীে কংতরেস ‘ভারে ছাতড়া’ আত্ালতির ডাক নদে এবং 

িািুষ স্েঃস্ফূেটিভাতব নসই ডাতক সাড়া নদে। মসমপআই জিরুতদ্র সতঙ্গ নদত�র স্াধীিো 

সংরোতির সম্কটি মিধটিারি করতলও ফ্যামসবাদমবতরাধী সংরোতির সতঙ্গ জােীে িুমতি 

সংরোতি পাম্টির কেটিব্যতক সংরুতি করতে পাতরমি এবং এ্া পাম্টির পতষি এক্া বড় 

ধরতির ভ্ল।

মসমপআই আর এক্া ভ্ল কতর সুভাষচন্দ্র বসু সম্তকটি মকছু মি্াসূচক িন্তব্য কতর। 

এই িন্তব্য নদত�র িািুতষর আতবিতক আহে কতর। অব�্য পাম্টি এ ভ্ল দ্রুে সংত�াধি 

কতর নিে। এই প্রসতঙ্গ উতলেখ্য নর, ১৯৪১ সাতল সুভাষচন্দ্রতক নিাপতি নদত�র বাইতর 

নরতে রাঁরা সাহার্য কতরমছতলি, োতদর িতধ্য আচ্ার মসং চীি, ভিৎরাি েতলাোর 
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প্রিুখ কমিউমিস্টরা মছতলি এবং ১৯৪৫-৪৬ সাতল আইএিএ ব্ীতদর িুমতির দামবতে 

কমিউমিস্টরা নসাচ্ার োতকি।

মব� �েতকর চাতরর দ�তক ‘পামকস্াি’এর দামব রখি উত্ামপে হে, ‘মবিজামেেত্ত্ব’ 

হামজর হে, কংতরেস ও িুসমলি লীি নিোতদর িতধ্য দরকষাকমষ চলতে োতক, েখি 

১৯৪৩-৪৪ সাতল ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি পমরষ্ার ও স্পটি অবস্াি মিতে পাতরমি। 

ভারতে কমিউমিস্ট আত্ালতির অি্যেি পুতরাধা ই এি এস িাম্বুমদমরপাতদর িতে, 

‘‘স্াধীিোর আত্ালতি নর সব কিটিী ঝাঁমপতে পতড়তছি, রাঁরা আপস রফা করার মবতরাধী, 

োঁতদর িতিাবলতক সুদৃঢ় কতর তুতল, োঁতদর সবাইতক একসতঙ্গ ন্তি এতি মিমলে কতর 

কংতরেস ও লীতির নিোতদর দর কষাকমষর রাজিীমে্ার স্রূপতক উদ্ ঘাম্ে কতর 

নদওো—এই কাজ্া করতে পাতরমি পাম্টি। সািতির কতেক বছতরর নভেতরই রাজনিমেক 

িিতি নর নঘার ঘিঘ্া সিাপন্ন, নস সম্বতন্ও পাম্টি জিিিতক আতি নেতকই রতেটি সেকটি 

কতর মদতে পাতরমি।’’ (ভারতের স্াধীিো সংরোতির ইমেহাস) েতব সংকীিটি বুতজটিাো 

জােীেোবাতদর মবরুতদ্ মসমপআই দাঁড়াতে নপতরমছল বতলই পরবেটিীকাতল কতেক্া বড় 

বড় আত্ালি পমরচামলে হতেমছল।’’

ভারতের স্াধীিো সংরোতি এ্া এখি স্ীকৃে নর মব� �েতকর তৃেীে দ�ক নেতক 

স্াধীিো সংরোতি এক্া িতুি ধারা সংতরামজে হে—কমিউমিস্ট আত্ালতির ধারা। 

ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টিই প্রেি পূিটি স্াধীিোর দামব নোতল। স্াধীিোর পর খাতদ্যর 

দামবতে, উবিাস্তু পুিবটিাসতির দামবতে, দ্ব্যিূল্যবৃমদ্ নরাতধ, ভাড়া বৃমদ্র মবরুতদ্ আত্ালি 

িতড় উঠতে োতক। পমচিিবতঙ্গ ১৯৫৯ সাতলর খাদ্য আত্ালি নো ইমেহাতস স্াি কতর 

মিতেতছ। আত্ালতির ফতলই বাংলা-মবহার সংরুমতিকরি আ্কাতিা নিতছ। জমি, িজুমর, 

ছাঁ্াই, নল অফ, লকআউ্ মিতে রেমিক-কৃষতকর সংরোি হতেতছ। দামব মহতসতব উতঠ 

এতসতছ নিৌমলক ভূমিসংস্ার, ম�ল্প জােীেকরি।

সংসদীে মিবটিাচতি ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি সাফল্য নদমখতেতছ। ১৯৫২ সাতল প্রেি 

সাধারি মিবটিাচতি নলাকসভাে ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি প্রধাি মবতরাধী দল হতেতছ 

(৪৮৯্া আসতির িতধ্য ১৬্া)। ১৯৫৭ সাতল ৪৯৪্া আসতির িতধ্য ২৭্া, ১৯৬২ 

সাতল ৪৯৪্ার িতধ্য ২৯ম্। প্রাপ্ত নভা্ (�োংত�) : ১৯৫২ — ৩.২৯, ১৯৫৭ — ৮.৯২, 

১৯৬২ — ৯.৯৪। ১৯৫৭ সাতল নকরালাে মবধািসভা মিবটিাচতি ভারতের কমিউমিস্ট 

পাম্টি এককভাতব সরকার িঠি কতর। িুখ্যি্রিী ই এি এস িাম্বুমদমরপাদ। ১৯৫৯ সাতল 

সংমবধাতির ৩৫৬ ধারা প্রতোি কতর এই সরকার নভতঙ নদে নকতন্দ্রর কংতরেস সরকার 

২৮ িাতসর িাোে। ১৯৬৭ সাতল পমচিিবতঙ্গ প্রেি অকংতরেসী রুতিফ্ন্ট সরকার হে। 

ফ্তন্টর সবতচতে বড় �মরক ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি (িাকটিসবাদী)। ৯ িাতসর নবম� এই 

সরকারতক নকন্দ্রীে সরকার কাজ করতে নদেমি। আবার ১৯৬৯ সাতল মবিেীে রুতিফ্ন্ট 

সরকার হে। এই সরকারতকও ১৩ িাতসর নবম� স্ােী হতে নদওো হেমি। ‘‘মকন্তু নসই 

স্ল্প সিেসীিার িতধ্যই শুরু হতে মিতেমছল জমির লড়াই, িজুমরর লড়াই। সব অংত�র 

িািুতষর িতধ্য িিোম্রিক অমধকার প্রমেষ্া ও প্রসামরে করার লড়াই।’’ (বািফ্ন্ট সরকার : 
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একম্ পরটিাতলাচিা, পাম্টির পমচিিবঙ্গ রাজ্য ২৪েি সতম্মলি) মবধািসভা মিবটিাচতি পাম্টির 

প্রাপ্ত আসি (নিা্ আসি ২৮০) : ১৯৬৭-৪৩ (সংরুতি বািফ্ন্ট ৬৮), ১৯৬৯-৮০ 

(রুতিফ্ন্ট ২১৪), ১৯৭১-১১১+২ (সিমেটিে)=১১৩ (মিবটিাচি ২৭৭) (সংরুতি বািফ্ন্ট 

১২৩)। মবধািসভাে মবিেীে বৃহৎ দল নেতক রেি� বৃহত্তি দল। মকন্তু ১৯৭১ সাতল 

পাম্টিতক সরকার িড়তে নদওো হেমি। আর ১৯৭২ সাতলর মিবটিাচি নো মছল প্রহসি। 

আধা-ফ্যামসবাদী স্রিাস, জরুরী অবস্া। িিেত্রির জি্য সংরোি। ১৯৭৭ সাতল মিবটিাচি। 

কংতরেতসর পরাজে। নকতন্দ্র জিো পাম ট্ির সরকার। পমচিিবতঙ্গ বািফ্ন্ট সরকার। বৃহত্তি 

�মরক মসমপআই(এি)। প্রাপ্ত আসি (নিা্ আসি ২৯৪)-১৭৮ (বািফ্ন্ট ২৩১)। 

এইভাতব ১৯৭৭-২০১১ পমচিিবতঙ্গ বািফ্ন্ট সরকার। এক্ািা প্রাে সাতড় ২৩ বছর 

নজ্যামে বসু িুখ্যি্রিী। বািফ্ন্ট সরকার সম্তকটি পূতবটিাতি দমলল—‘‘বািফ্ন্ট সরকাতরর 

পরটিাতলাচিার অন্তমিটিমহে মবষে হল ২২ িাতস দুম্ রুতিফ্ন্ট সরকাতরর সিে্া বাদ মদতল 

১৯৪৭-৭৭ এই মেমর� বছতরর ন�তষ পমচিিবাংলা নকাি অবস্াে মছল এবং ২০১১ সাতলর 

পর এপরটিন্ত মক অবস্াে আতছ োর সতঙ্গ এক্া তুলিািূলক মবচার। এই ৩৪ বছতরর 

সাফল্য পবটিেপ্রিাি সিস্যা ও ব্যেটিোগুমল নেতক ম�ষিা মিতে ভমবষ্যতে রাতজ্যর সুমিমদটিটি 

পমরমস্মেতে একম্ উন্নেের সিতোপতরািী বাি মবকতল্পর অিুসন্াি করা এবং রোসিতে 

োর পূিটিাঙ্গ রূপ জিিতির সািতি হামজর করা।’’

১৯৭৮ সাতল মরেপুরাে বািফ্ন্ট সরকার িমঠে হে। বৃহত্তি �মরক ভারতের কমিউমিস্ট 

পাম্টি (িাকটিসবাদী)। পমচিিবঙ্গ, মরেপুরা, নকরালাতে এখি ধারাবামহকভাতব ভারতের 

কমিউমিস্ট পাম্টি (িাকটিসবাদী)-নক সবতচতে বড় �মরক কতর বািফ্ন্ট মকংবা বাি ও 

িিোম্রিক ফ্ন্ট িমঠে হতছে। এই ফ্ন্ট সরকার িঠি করতছ। সবটিভারেীে স্তর প্রকৃে 

মবকল্প মহসাতব বাি ও িিোম্রিক ফ্ন্ট িতড় নোলার উতদ্যাি চলতছ।

সাংগঠমিক প্লেিাি
সংিঠি ছাড়া কমিউমিস্ট পাম্টি মিম্রিে। সংিঠি বলতে রেমিকতরেমির অরেিী বামহিীর 

মবপ্লবী পাম্টি। সংিঠি মিতে পাম্টিতে মিেমিে চচটিা করতে হে, সবলো-দুবটিলো পরটিাতলাচিা 

করতে হে। প্রমে পাম্টি কংতরেতস রাজনিমেক-সাংিঠমিক মরতপা্টি রেহি করতে হে। এই 

মরতপাত্টি পাম্টি সংিঠি োতক, িিসংিঠি োতক এবং মবস্তৃেভাতব। এইভাতব সংিঠি 

মিতে পরটিাতলাচিা ছাড়াও পাম্টি দুত্া সাংিঠমিক নপ্লিাি কতরতছ। এক্া সালমকোে 

১৯৭৮ সাতলর ২৭-৩১ মডতসম্বর, আর এক্া কলকাোে ২০১৫ সাতলর ২৭-৩১ 

মডতসম্বর। িাতঝ পাম্টির চতুদটি� কংতরেস সালমকো নপ্লিাতির মিতদটি�াবলী কারটিকর করার 

অমভজ্ঞোর িূল্যােি কতর। পাম্র্টির িরটিাদা ও প্রভাব রখি রেিবধটিিাি, েখি সালমকো 

নপ্লিাি িিমবপ্লবী পাম্টি িতড় নোলার দামেবে নিে। নসই িিমবপ্লবী পাম্টি অব�্য িতড় নোলা 

রােমি। আবার পরবেটিীকাতল পাম্টির িিমভমত্ত ষিে নপতে োতক।

২০১৫ সাতল নপ্লিাি হতেতছ। দুবটিলো মচমনিে হতেতছ। পমচিিবতঙ্গর িতো রাতজ্য 
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জিসাধারতির সতঙ্গ পাম্টির মকছু্া মবমছেন্নো ঘত্তছ। োই এখি জিিতির সতঙ্গ নরািাতরাি 

বাড়াতে হতব। ধারাবামহক কিটিসূমচ রেহি করতে হতব। আত্ালি-সংরোতির নষিরে প্রসামরে 

করতে হতব। নরিি বমস্বাসীতদর নো সংিমঠে করতেই হতব, বহুেলবাসীতদর সতঙ্গও 

নরািাতরাি করতে হতব। পাম্টির সাংিঠমিক কাঠাতিার সকল স্তর সিেমভমত্তক কাতজর 

পরটিাতলাচিা করতে হতব। পাম্টি পমরচালিাে িিোম্রিক নকমন্দ্রকোর িীমেতক দৃঢ়ভাতব 

অিুসরি করতে হতব, িিোম্রিক পদ্মেতে িিসংিঠি পমরচালিাে িজর রাখতে হতব, 

িতুি িতুি সংিঠি/সংস্া/িঞ্চ িতড় তুলতে হতব।

প্লেিাতির আহ্াি
আিরা আত্মমবশ্াসী, আিরা দােবদ্। নপ্লিাি োই মিতদটি� মদতেতছ, ‘‘েতব 

মসমপআই(এি)-র এই মদ�া বাস্বােতির জি্য আিাতদর সাংিঠমিক সািেটি্যতক িস্বতড়া 

আকাতর বাড়াতিা দরকার। মবপ্লবী পাম্টি মহতসতব আিরা ভারতের স্াধীিো ও একম্ 

জিিুখী সিাজোম্রিক মবকতল্পর জি্য পাম্টির সংরোতির নিৌরবজিক ঐমেতহ্যর উত্তরসুরী। 

আন্তজটিামেক স্তর ও নদত�র অভ্যন্ততর সবপ্লমবক আত্ালতি সব ধরতির িোদ�টিিে ও 

সাংিঠমিক মবচ্্যমের মবরুতদ্ সংরোতি সাফতল্যর সতঙ্গ জেলাতভর ঐমেতহ্যরও আিরা 

উত্তরসূমর।’’ োই নপ্লিাি নর দামেবে আিাতদর মদতেতছ, ো হতছে, ‘‘সকল ন�ামষেতরেমির 

মবপুল সংখ্যক িািুষ ন�াষিকারী �াসকতরেমিগুতলার মবরুতদ্ মবতদ্াতহ রুতখ িা দাঁড়াতল 

নকাতিা সািামজক রূপান্তরই সম্ভব িে, বস্তুেপতষি ো অভাবিীে। চূড়ান্ত মবচাতর ইমেহাস 

রচিা কতরি জিিিই। সবপ্লমবক ইমেহাসও োর ব্যমেরেি িে। সবপ্লমবক দল মহতসতব 

মসমপআই(এি) এই িিঅভ্্যত্াতির অরেিী বামহিী মহতসতব অবেীিটি হতবই। এ আিাতদর 

ঐমেহামসক দামেবে।’’ এখি আিাতদর সবটিভারেীে িিমভমত্তসম্ন্ন মসমপআই(এি) িতড় 

নোলার জি্য এমিতে নরতে হতব। িি লাইিসম্ন্ন মবপ্লবী পাম্টি িঠতি সািতি পা নফলতে 

হতব।

সাহার্যকারী পুস্ক-পুমস্কা

 ১. ভারে প্রসতঙ্গ নলমিি — ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি (িাকটিসবাদী), পমচিিবঙ্গ রাজ্য 

কমিম্

 ২. বাংলার কমিউমিস্ট আত্ালি — দমলল ও প্রাসমঙ্গক েে্য (৫ খডি)—ভারতের 

কমিউমিস্ট পাম্টি (িাকটিসবাদী), পমচিিবঙ্গ রাজ্য কমিম্

 ৩. আিার জীবি ও ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি — িুজফ্ ফর আহ্ িদ

 ৪. ভারতের স্াধীিো সংরোতির ইমেহাস — ই এি এস িাম্বুমদমরপাদ

 ৫. নেলঙ্গািার িিসংরোি ও োর ম�ষিা — মপ সু্রাইো

 ৬. অরুি নসৌমরর কমিউমিস্ট মবতরাধী কুৎসার জবাব — এি বাসবপুন্নাইো

 ৭. বাংলার কমিউমিস্ট আত্ালতির ইমেহাস অিুসন্াি (১৫ খডি) — িঞ্ু কুিার 

িজুিদার ও ভািুতদব দত্ত সম্ামদে

 ৮. ভারতের রেমিক আত্ালতির ইমেহাস (১৮৩০-২০০০) — সুতকািল নসি
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 ৯. ভাড়াম্ো িমসজীবীর কমিউমিস্টমবতরাধী, নসামভতেেমবতরাধী কুৎসার জবাব — 

নিৌেি চতট্াপাধ্যাে

 ১০. অসিাপ্ত মবপ্লব অপূিটি আকাঙ্া/ভারতের স্াধীিো সংরোতির ইমেহাস — িরহমর 

কমবরাজ সম্ামদে

 ১১. স্াধীিো সংরোতি ভারে ও অমবভতি বাঙলার কমিউমিস্ট আত্ালি (১৯২০-৪১) 

— সুস্াে দা�

 ১২. ভারতের কৃষক মবতদ্াহ ও িিোম্রিক সংরোি — সুপ্রকা� রাে

 ১৩. নিৌ মবতদ্াতহর ইমেহাস — ফমিভূষি ভট্াচারটি

 ১৪. উত্তাল চমলে� অসিাপ্ত মবপ্লব — অিতল্ু নসিগুপ্ত

 ১৫. Karl Marx on India ¬¬– Edited By Eqbal Husain
 ১৬. Karl Marx Federick Engels On the National and Colonial 

Questions – Edited by Aijaz Ahmad
 ১৭.  History of the Communist Movement in India (Vol. 1) – 

Communist Party of India (Marxist)
 ১৮. Documents of the Communist Movement in India (26 Vols.)
 ১৯. Communists Challenge Imperialism from the Dock – 

National Book Agency Pvt. Ltd.
 ২০. India To-day – R Palme Dutt
 ২১. The Independence Struggle and After – B T Randive
 ২২. March of the Communist Movement in India – Harkishan 

Singh Surjeet
 ২৩. The Role of the Communists in India’s Struggle of Freedom 

– P Ramamoorthy
 ২৪. A History of the All India Kisan Sabha – M A Rasul
 ২৫. Documents of the History of the Communist Party Of India 

(Vols.1, III A-C, VII, VIII) – Edited by G. Adhikari and others
 ২৬. Communism in India (3 Vols.) – Edited by Subodh Roy
 ২৭. The Seed – Time of Communist Movement in India (1999-

26) – Edited by Ladlimohan Raychoudhury
 ২৮. India and Communism (Secret British Documents) – Edited 

by Ashok Mukherjee
 ২৯. Comintern and the Destiny of Communism in India 1919-

1943 – Sobhanlal Datta Gupta


