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এই ঐচিহোচিয িমক়্ে চিপ্লিী  দোচ়েত্ব পরূক্ের জনে িযল চিপ্লিী িংগঠন ও িচি়ে যমীক্দর আহ্বোন! 

Open Letter from the International Secretariat of the Revolutionary Communist International 

Tendency (RCIT), 7 January 2019 

 

আমরা ঐতিহাতিক িময়ে বাি করতি। িাম্রাজ্যবাদী তবশ্ব বযাবস্থা িংকযের মযযয তদয়ে যাযে। িাম্রাজ্যবাদী তবশ্ব 

বযাবস্থা িংকে যয যকান িময়ে তবযফাতরি হও়োর িম্ভবনা রয়েযি। প্রযান স্টক মাযকে েগুতি  দীর্ে িম়ে যযর এক 

যরযের আিযের মযযয তদয়ে যাযে , যে়োর বাজ্ার দ্রুি উঠানামার মযযয তদয়ে যাযে।প ুঁতজ্পতিরা ভতবষৎ মন্দার 

পদধ্বতনর আিযে বাি করযি।  এযদর যকউ যকউ আেংকা করযি আিন্ন মন্দা ২০০৮ /০৯ এর যেয়ে ভ়োবহ হযি 

পাযর।  

বহৃৎ িাম্রাজ্যবাদী  েতিগুতির মযযয দখিদারী প্রতিদ্বতিিা যবযেই েিযি।  তবে বাতেজ্য তনয়ে িংর্াি , দতিে েীন 

িাগর , রাতে়োন-ইউযেনী়ে িীমাযে উযেজ্না, আতিকা মহাযদেযক ভাগবাুঁযো়োযরর যেষ্টা িাম্রাজ্যবাদী  েতিগুতির 

মযযয দখিদারী প্রতিযযাতগিার বতহিঃপ্রকাে।  মাতকে ন য িরাষ্ট্র মযযপ্রােয যেযক উযেখযযাগয িংখযা প্রিযাহাযরর তিদ্ধাে  

"তবযশ্বর প তিতে" তহিাযব একক আতযপযিযর অবিাযনর ইতিি যদ়ে। িাম্রাজ্যবাদী  েতি মাতকে ন য িরাষ্ট্র, েীন, ইইউ, 

রাতে়ো এবং জ্াপাযনর মযযয প্রতিদ্বতিিা দখিদারী প্রতিদ্বতিিা তদবাযিাযকর মি স্পষ্ট হয়ে উযঠযি।  

অপর তদযক যদযে যদযে  শ্রতমক ও তনপীতেি ম তি িংগ্রাযমর নি ন ভাযব িরিাত়েি হযে। ি দান, তিউতনতে়ো, 
যিবানন, জ্র্ে ান এবং ইরাযন বযাপক তবযিাভ,  তিতর়োর জ্নগযের েিমান বীরত্বপূেে ম তি িংগ্রাম, তিতিতিতন 

জ্নগযনর উপতনযবে তবযরাযী িোই করযি।  হাযিতর, িান্স, তনকারাগু়োযি তনম্ন আয়ের মান যষরা িংগঠিি হযে। এই 
িবই হযে আেজ্ে াতিক পযোয়ে যশ্রেী িংগ্রাযমযর বহমানিা।  

RCIT- The Revolutionary Communist International Tendency, একটি তবপ্লবী িংগঠন যা শ্রতমকযশ্রতের ম তির 

জ্নয িংগ্রাম কযর।  পৃতেবীর তবতভন্ন যদযে িংগঠতনক কাজ্ রয়েযি।   এর যবে কয়েকটি যদযে জ্ািী়ে তবভাগ রয়েযি।  

RCIT মাকে ি, এযিিি, যিতনন এবং ট্রেতির  আযন্দািযনর িত্ত্ব ও অন েীিযনর উপর দাুঁতেয়েযি। 

প ুঁতজ্বাদ আমাযদর জ্ীবন এবং মানবিার ভতবষযিযক তবপন্ন কযর। প ুঁতজ্বাদ আমাযদর দদনতন্দন  জ্ীবন ও মানব 

িভযিাযক তবপযন্নর পযে যঠযি তদয়েযি।  যবকারত্ব, য দ্ধ, পতরযবেগি দ যযোগ, ি যা, অতভবািীযদর জ্ািী়ে তনপীেন, তিি 

দবষময এবং িকি যরযের যোষে প ুঁতজ্বাদ- িাম্রাজ্যবাযদর   িিি। আমরা প ুঁতজ্বাদ তনমূেি করার িযি কাজ্ করতি। 
যমহনতি মান যষর যোষে বঞ্চনার অবিান শুয  তের অবিান শুয  মাত্র িমাজ্িাতিক তবপ্লযবর মযযযই িম্ভব।  এই 
যরযনর িমাজ্ শুয মাত্র আেজ্ে াতিকভাযব প্রতিতিি হযি পাযর।  

শ্রমজ্ীবী ও তনপীতেি িকযির ম তি শুয মাত্র যোষে ও তনপীেন িাো যশ্রেীবদ্ধ িমাযজ্ িম্ভব। এই যরযনর িমাজ্ 

শুয মাত্র আেজ্ে াতিকভাযব প্রতিতিি হযি পাযর। RCIT  িমাযজ্র তবপ্লযবর জ্নয িোই করযি। 

RCIT যদযে যদযে তবপ্লবীযদর একযবদ্ধ করার িযিয  আযিােনার জ্নয উন্ম ি ও রাজ্ননতিক িাংগঠতনক দতৃষ্টভতি , 

অতভজ্ঞিা   অপরাপর িংগঠযনর িাযে িবোতযক িম্ভাবয িহযযাতগিার জ্নয প্রস্তুি । আমরা তনযের কমেিূতে তি িযিই 

প্রেীি।  

 



* * * * * 

 

১ ) িোম্রোজেিোদীক্দর অভ্েোন্তচরন দ্বন্দ্ব :  আক্মচরযো, ইইউ, জোপোন, রোচি়েো ও িীন 

 

তবপ্লবী েতিযক িাম্রাজ্যবাদী িংকেযক িঠিক ভাযব তেতিি  কযরই ভতবষৎ রেযকৌেি তনযোরে করযি হযব।  মাতকে ন, 

ইইউ এবং জ্াপাযনর িাম্রাজ্যবাদী অবস্থানযক তেতিি করার পাোপাতে নি ন উত্থানেীি েতি রাতে়ো ও েীনযকও  

িাম্রাজ্যবাদী  েতি তহযিযব তেতিি  করযি হযি বযেে হযি  রেযকৌেি তনযারযে তবপযে়ে র্েযব ।  িাম্রাজ্যবাদীযদর 

অভযােতরন দ্বযি তবপ্লবী েতি যকান পিযকই িমেেন করযব না। তবপ্লবীযদর প্রযান যলাগান হযব ' তনজ্ যদযের োিক 

যশ্রেীযক পরাতজ্ি ও উৎখাি কর। ' 

েীন ও ভারি নানান প্রতিদ্বিী মিূক িংর্াযির মযযয তদয়ে যাযে।  এই িংর্াি যয যকান িময়ে য যদ্ধর রূপ তনযি 

পাযর। েীন িাম্রাজ্যবাদী ও ভারি আঞ্চতিক েতি।  েীন ও ভারি দ্বযি  / য যদ্ধ, ভারি মাতকে ন িাম্রাজ্যবাযদর প্রতি 

তহিাযব কাজ্ করযি।  এ য যদ্ধ তবপ্লবীরা য দ্ধরি উভ়ে পযির দবপ্লতবক পরাজ্য়ের যলাগান ি িযব। তনজ্ যদযের োিক 

যশ্রেীযক পরাতজ্ি ও উৎখাি করার িযি তনজ্ যদযে জ্নিাযারেযক িংগঠিি করযব।। িাম্রাজ্যবাযদর অভ্ভেরীন 

দ্বযি  মযন্দর ভাি যকান পি যনই, িকি পিই িমানভাযব প্রতিতেেীি।  

িাম্রাজ্যবাদযক িঠিক ভাযব তেতিি করযি অিমেে হযি মািেবাদীরা  িযেিনভাযব বা অজ্ঞানভাযব  এক বা অনয 
িাম্রাজ্যবাদী েতির পযি দাুঁতেয়ে যাযব। 

 

২ ) িোম্রোজেিোদ ও চনপীচ়িি জনগক্ের মুচির জনে ধোরোিোচহয িংগ্রোম িমর্থন  

 

িম্রাজ্যবাযদর তকংবা িাম্রাজ্যবাযদর িা়ো েতি এবং তনপীতেি জ্নগে ও ি দ্র রাষ্ট্রগুতির মযযয তবযরাযয, তবপ্লবীরা 
িবিম়েই তনপীতেি জ্নগে ও ি দ্র রাষ্ট্রগুতির পযি দাুঁোযব। তনপীতেি জ্নগে ও ি দ্র রাষ্ট্রগুতির পযি দাুঁোযনা 
যকাযনাভাযবই প্রতিযরায েতিযক (যযমন, ি দ্র ব যজ্ে া়ো ইিিামপন্থী, জ্ািী়েিাবাদী) রাজ্ননতিক িমেেন তহিাযব 

তবযবতেি হযব না।  

তবপ্লবী েতি রাতে়োযি যেযেন বা েীযনর  উইগুরযদর মযিা তনপীতেি জ্াতির ম তি িংগ্রামযক িমেেন কযর। 
কািাযিাতন়ো (যস্পযনর ) মি জ্াতি ি ম যহর  স্বাযীনিার িংগ্রামযক িমেেন কযর।  

তবপ্লবীরা যদযে যদযে িাম্রাজ্যবাদী  আগ্রািযনর তবরুযদ্ধ  আোে রাষ্ট্র ও তনপীতেি জ্াতির পযি দাুঁোযব।  বিে মান 

িময়ে উের যকাতর়ো, আিগাতনিান, তিতর়ো, মাতি, যিামাতি়ো িহ যদযে যদযে িাম্রাজ্যবাদী  আগ্রািযনর তবদ যদ্ধ 

িোইরি েতিযক িমেেন কযর।  

তবপ্লবীরা িাম্রাজ্যবাদী যদেগুযিার  িীমাে অতভবািীযদর জ্নয উন্ম ি করা,  অতভবািীযদর  নাগতরকত্ব অতযকার, ভাষা, 
িমান মজ্ তর িহ িমানিার জ্নয িোই করযব।   

তবপ্লবীরা কখনই িাম্রাজ্যবাদী তেতবযরর অভ্ভেরীন যকান পিই িমেেন করযব না , (উদািঃ, যেতিে বনাম ইইউ; 

তিনেন বনাম ট্রাম্প)। 



 

৩ )  খদক্ি খদক্ি এযনো়েযিন্ত্র, স্বৈরিন্ত্র,  ইহুদীিোদী ( Zionism) িহ িযল প্রযোর প্রচিচি়েোিীলিো ও 

িম্রোজেিোদ চিক্রোধী িংগ্রোক্ম চনরন্তন িমর্থন  

 

গি এক দেযক, ২00৮ িাযি  তিতিতিন, তিউতনতে়ো, ইরান, তিতর়ো, তমের, ইয়েযমন, ি দান ও অনযানয যদযে গে  

অভ যোন গুযিা যশ্রেী িংগ্রাযমর গুরুত্বপূেে  উদাহরে। িঠিক যনিৃযত্বর অভাযব এই গেআযন্দািন গুযিা যযৌতিক পযোয়ে 

যপৌুঁিযি পাযরতন। এই গেআযন্দািন গুযিার পরাজ্য়ের কারযেই তমেযর আি তিতি এর িামতরক োিন  ,তিতর়ো়ে 

আিাযদর মি প্রতিতে়োেীিরা িমিা পাকাযপাি  হয়েযি।  

গেআযন্দািন তকন্তু যেযম  যনই ।  তিতিতিন, তিতর়ো, ইয়েযমন, তমের  এর  গেআযন্দািযনর যেউ  তিউতনতে়ো, ইরান, 

ি দান এবং মরযকার মযিা নি ন যদেগুতিযি িতেয়ে পযেযি । তিউতনতে়ো ও  ইরাযনর প ুঁতজ্বাদী োিযনর তবরুযদ্ধ 

স্বিিঃফূিে  গেআযন্দািন  মযয প্রাযেযর যদযে যদযে  যেউ  িতেয়ে পেযি পাযর। 

মাতকে ন িাম্রাজ্যবাদ  যজ্রুজ্াযিমযক  ইিরাইযির রাজ্যানী তহিাযব স্বীকৃতি যদ়োর কারযে িারা দ তন়ো়ে িাম্রাজ্যবাদী 
েতি ও বেেবাদী ইহুতদবাযদর তবরুযদ্ধ প্রতিবাযদর ঝে উযঠযি। তিতিতিতন রাষ্ট্র গঠযনর  আও়োজ্ যজ্ারাযিা হয়ে 

উঠযি।  িাচ্চা তবপ্লবীরা যদযে যদযে একনা়েকিি, দস্বরাোর তবযরাযী আযন্দািনযক তনিঃেিে  ভাযব িমেেন করযব তকন্তু 

যকান ভাযবই প্রতিতেেীি রাজ্ননতিক েতির তপিযন দাোযবনা।  

অযনক প্রগতিেীিরা ২০১১ যেযক শুরু হও়ো আরব তবপ্লবযক িমেেন করযি বযেে হয়েযি,  এই তবপ্লযবর পিন হয়েযি 

তকংবা  যকান িম্ভবনা এমন যভযব যারা এই যরযের আযন্দািনযক িমেেন করযি গতেমতি কযর িারা প্রকৃি তবপ্লবী 
নন।  

তবপ্লবীরা আঞ্চতিক েতিগুযিার  এর মযযয প্রতিতে়োেীি য যদ্ধর তবযরাতযিা কযর। উদাহরে তহিাযব  যিৌতদ আরব, 

িংয ি আরব আতমরাি, ইরান, তমের, ি দান, ইতেওতপ়ো  য দ্ধ গুযিার তবযরাতযিা কযর। তবপ্লবীরা যয যকান য যদ্ধর  

 েতরযত্রর তবযলষে কযর এবং িাম্রাজ্যবাদী েতির ভূতমকা (তবযেষ কযর মাতকে ন য িরাষ্ট্র, রাতে়ো, েীন) এর ভূতমকা 
তবযলষে কযর তবপ্লবী যকৌেি তনযোরে করযব। 

 

৪ ) গেিোচন্ত্রয অচধযোক্রর উপর প্রচিচি়েোিীল আিমক্ের চিরুক্ে চিপ্লিী িংগ্রোম 

যোষে - বঞ্চনার  তবরুযদ্ধ শ্রতমক িহ তনপীতেি মান ষযদর িংগঠিি করার প্রেম যাপ হযে িঠিক ভাযব যশ্রেী অবস্থান, 

যশ্রেী েত্রূ তেতিি করা।  তবপ্লবীরা  যদযে যদযে িকি যরযের প্রতিতে়োেীি, একনা়েকিি, নাযম - যবনাযম িামতরক  

োিন, দ নীতিবাজ্ , কিৃে ত্ববাদী  এবং যমকী  গেিাতিক বযাবস্থার   তবরুযদ্ধ আযন্দািন িংগ্রামযক িমেেন করযব। 
তবপ্লবীরা যদযে যদযে িকি যরযের জ্াতি ও ভাষার িমান অতযকার এর পযি এবং জ্াতিগি তনপীেযনর তবরুযদ্ধ 

আত্মতন়েিযের িংগ্রামরি যদর পাযে দাুঁোযব।  

যদযে যদযে োিক যশ্রেীর প্রতিতে়োেীিিার তবরুযদ্ধ িোই করার তবকল্প  তবপ্লবীযদর যনই , প্রতিতেেীি োিক যশ্রেীর 

তবরুযদ্ধ তনরযপি অবস্থান যনও়োর অবকাে যনই।  যোষক যশ্রেীর তবরুযদ্ধ িংগ্রাযম নীরবিা ও তনরযপিিা, শ্রতমক 

যশ্রেীর তবশ্বাির্ািক।  

 



৫) গেআক্দোলক্ন যিু ফ্রন্ট খযৌিল খযৌিল 

 

তবপ্লবীরা গে আযন্দািযনর প্রযে িকি িংকীেেিাযক পােকাটিয়ে য ি িন্ট যকৌেি গ্রহন  করযব। গে আযন্দািযনর 

যনিৃযত্ব তবপ্লবীযদর হাযি যনই যিই অজ্ হাযি গে আযন্দািন যেযক তবরি োকা আযন্দািযনর তপিযন ি তরকার্াযির 

িাতমি ।  য ি  িন্ট  উযদযাগ হযে যার মাযযযম কতমউতনস্টরা ব যজ্ে া়োযদর তবরুযদ্ধ শ্রতমকযশ্রতের  যমৌতিক স্বােে রিার 

জ্নয স্বকী়েিা বজ্া়ে যরযখ অনয দিগুযিার িাযে আযন্দািন িংগ্রাম কযর। গে আযন্দািযন য ি িন্ট যকৌেি প্রয়োগ না  
কযর আযন্দািন োতিয়ে যনবার কো বিা তবমিূে  তববতৃি িাো তকি  ন়ে। তবপ্লবীরা িোকতেি "প্রগতিেীি" ব যজ্ে া়ো 
দিগুযিার  অযীনস্থ / যজ্ােবদ্ধ পপ িার িন্ট গঠযনর তবপযি।  

 

৬ ) চিপ্লিী পোর্টথ  গঠন 

 

একমাত্র িমাজ্িাতিক তবপ্লযবর মযযয তদয়েই িকি যরযের প্রতিতেেীিিার অবিান ও শ্রতমক ও যমহনতি মান যষর 

ম তি িম্ভব। শ্রতমক যশ্রেীর িমিা দখযির মযযয তদয়েই প ুঁতজ্বাদী যশ্রতের যোষে বঞ্চনার অবিান হয়ে িমাজ্িি 

অতভম যখ িমাজ্ গঠন িম্ভব।  ইতিহাযির  তেিা, তবপ্লবী পাটিে  িাো গেআযন্দািযনর িিি, জ্নগযের িযাগ - তিতিিা 
যমহনতি মান যষর পযি যা়ে না।  

তবপ্লবী পাটিে   শ্রতমকযশ্রতের িবোতযক রাজ্ননতিক িযেিন এবং তনযবতদি যযাদ্ধাযদর িংগঠিি কযর আযন্দািন িংগ্রাম 

পতরোিনা করযব। একটি যদযে অেবা তনদষৃ্ট ভূখযের পাটিে  আেজ্ে াতিক পাটিে র অংে তহযিযবই কাজ্ করযব।  তবপ্লবী 
পাটিে   যদযে যদযে তবপ্লবী আযন্দািযনর িাযে যযাগাযযাযগর তভতেযি শ্রতমক যশ্রেীর আেজ্ে াতিক গঠযনর িযিয কাজ্ 

করযব।  

 

আমোক্দর ডোয  

আমরা িকি িমাজ্িাতিক িংগঠন এবং কমীযক আহ্বান করতি প্রযান প্রযান  কমেিূতের  তভতেযি শ্রতমক যশ্রেীর 

আেজ্ে াতিক পাটিে  গঠযনর জ্নয আেতরকভাযব প্রযেষ্টা োিাযনার। শ্রতমক যশ্রেীর আেজ্ে াতিক পাটিে  গঠযনর জ্নয 

আেতরকভাযব প্রযেষ্টা োিাযনার।  যশ্রেীর আেজ্ে াতিক পাটিে  গঠযন িযি রাজ্ননতিক প্রস্তুতি ও িাংগঠতনক প্রস্তুতির জ্নয 

যযৌে যযাগাযযাগ কতমটি গঠযনর প্রিাব বােযি। RCIT আযিােনার জ্নয উন্ম ি ও রাজ্ননতিক িাংগঠতনক দতৃষ্টভতি , 

অতভজ্ঞিা ভাগ  অপরাপর িংগঠযনর িাযে িবোতযক িম্ভাবয িহযযাতগিার জ্নয প্রস্তুি । 

 


