
অক্টোবর ববপ্লব ও মধ্যস্তক্রর প্রশ্ন 

জে. বি. স্ট্যোবিন 

মধ্যস্তরেে (middle strata) প্রশ্নটি ন িঃসরেরে শ্রনমক শ্রশ্রণীে নিপ্লরিে একটি শ্রমৌনিক প্রশ্ন। মধ্যস্তরেে অন্তর্ভু ক্ত েরিো কৃষক এিং সংখ্যোল্প 

শহুরে শ্রমজীিী মো ভষ। ন পীনিত জোনতসত্তো, যোে  য়-দশমোংশ েরিো মধ্যস্তরেে অন্তরু্ত, এই িররু্ে মরধ্য তোরদেরকও ধ্েরত েরি। 

আপ োেো শ্রদরখ্রে , এেো েরিো শ্রসই স্তে যোরদে অর্নু নতক অিস্থো তোরদেরক প্ররিতোনেরয়ত আে পভুঁ নজপনত শ্রশ্রণীে মধ্যিতী স্থোর  স্থোপ  

করে। তোরদে আরপনিক গুরুত্ব দুটি পনেনস্থনতে দ্বোেো ন ধ্ুোনেত েয়: এই স্তে সংখ্যোর্নেষ্ঠ, অর্িো অন্ততপরি শ্রযরকোর ো নিদযমো  েোরে 

জ সংখ্যোে একটি নিশোি সংখ্যোিঘভ অংশরক র্ঠ  করে; নদ্বতীয়ত, তোেো গুরুত্বপূণু মজভত িোনে ী র্ঠ  করে যোরদে মরধ্য শ্রর্রক পভুঁ নজপনত 

শ্রশ্রণী প্ররিতোনেরয়রতে নিরুরে তোরদে সস য-সোমন্ত ন রয়োর্ করে। প্ররিতোনেরয়ত তোে িমতোরক িজোয় েোখ্রত পোরে  ো যনদ  ো তোেো 

মধ্যস্তরেে, প্রধ্ো ত কৃষকরদে ন কট শ্রর্রক সেো ভরূ্নত ও সমর্ু  িোর্ করে, নিরশষ করে আমোরদে প্রজোতরেে ইউন য়র ে মরতো শ্রদরশ। 

প্ররিতোনেরয়ত এম নক গুরুত্ব সেকোরে িমতো দখ্রিে কর্ো নিন্তোও কেরত পোরে  ো যনদ এই স্তেটিরক অন্তত ন েরপি কেো  ো যোয়, যনদ 

তোেো ইরতোমরধ্যই পভুঁ নজপনত শ্রশ্রণীে শ্রকোি শ্রেরি শ্রিনেরয়  ো আরস, এিং যনদ তোরদে নিশোি অংশ পভুঁ নজপনতরদে সসন ক নেরসরি কোজ 

করে। সভতেোং এটো েরিো মধ্যস্তরেে জ য িিোই, কৃষরকে জ য িিোই, যো আমোরদে ১৯০৫ শ্রর্রক ১৯১৭ সোি পযুন্ত নিপ্লরিে সমগ্রটোে 

সভস্পষ্ট সিনশষ্টয, এই িিোই ন ষ্পন্ন েওয়ো শ্রর্রক এখ্র ো অর ক দূরে আরে, এিং তো র্নিষযরতও জোনে র্োকরি। 

১৮৪৮ সোরি ফ্রোরেে নিপ্লি পেোনজত েওয়োে অ যতম কোেণ নেি শ্রয তো ফেোনস কৃষকরদে মরধ্য সেো ভরূ্নতসূিক সোিো জোর্োরত সিম েয় 

ন । পযোনেস কনমউর ে পতর ে অ যতম কোেণ নেি শ্রয তোেো মধ্যস্তে, নিরশষত কৃষকরদে মরধ্য শ্রর্রক নিরেোনধ্তোে সম্মভখ্ী  েরয়নেি। 

১৯০৫ সোরিে রুশ নিপ্লি সম্পরকুও একই কর্ো প্ররযোজয। 

ইউরেোপীয় নিপ্লরিে অনর্জ্ঞতোে ওপে নর্নত্ত করে, কোউটনিে শ্র তৃরত্ব কনতপয় ইতে মোকুসিোদী এই নসেোরন্ত এরসনেরি  শ্রয, মধ্যরশ্রণী, 

নিরশষত কৃষকর্ণ েরি  শ্রনমক শ্রশ্রণীে নিপ্লরিে প্রোয় জন্মর্ত শত্রু, সভতেোং আমোরদেরক নিকোরশে দীঘুতে পযুোরয়ে মরধ্য নদরয় শ্রযরত 

েরি, যোে ফরি প্ররিতোনেরয়তর্ণ জোনতে সংখ্যোগুরু অংরশ পনেণত েরি এিং শ্রনমক শ্রশ্রণীে নিপ্লরিে সঠিক শতুোিনি সৃনষ্ট েরি। এই 

উপসংেোরেে ওপরে নর্নত্ত করে তোেো, এই ইতে মোকুসিোদীর্ণ, প্ররিতোনেরয়তরক ‘অপনেপক্ব’ নিপ্লরিে নিরুরে সতকু করে শ্রদ । এই 

উপসংেোরেে ওপরে নর্নত্ত করে, তোেো ‘ ীনতে অনর্প্রোয়’ শ্রর্রক মধ্যস্তেরক পভরেোপভনে পভুঁ নজে কিরি শ্রসোপদু করে । এই উপসংেোরেে 

ওপরে নর্নত্ত করে, তোেো রুশ অরটোিে নিপ্লরিে পতর ে র্নিষযতিোণী করে , এই যভনক্তরত শ্রয েোনশয়োে প্ররিতোনেরয়ত েরিো সংখ্যোিঘভ, 

েোনশয়ো েরিো কৃষক-প্রধ্ো  এক শ্রদশ এিং, অতিঃপে, শ্রনমক শ্রশ্রণীে নিজয়ী নিপ্লি েরিো অসম্ভি। 

এটো উরেখ্রযোর্য শ্রয, স্বয়ং মোকুরসে মধ্যস্তে, নিরশষ করে কৃষকরদে নিষরয় সমূ্পণু নর্ন্ন মূিযোয়  নেি। শ্রযখ্োর  ইতে মোকুসিোদীর্ণ 

কৃষকরদে িযোপোরে ন রজরদে েোত ধ্ভরয় শ্রফিরে  এিং তোরদেরক সমূ্পণরু্োরি পভুঁ নজে কেতরি শ্রেরখ্ নদরে , তোরদে ‘দৃঢ়  ীনত’ে নিষরয় 

কেরে  সেেেোপূণু দম্ভ, শ্রসখ্োর  মোকুস, মোকুসিোদীরদে মরধ্য  ীনতে প্ররশ্ন নযন  সিরিরয় সতযন ষ্ঠ, ধ্োেোিোনেকর্োরি কনমউন স্ট পোটুিরক 

কৃষকরদে দৃনষ্টে আিোরি শ্রযরত নদরত ন রষধ্ কেরে , প্ররিতোনেরয়রতে পরি তোরক জয় করে আ রত এিং র্নিষযরতে প্ররিতোনেরয়ত 

নিপ্লরিে পরি তোে সমর্ু  ন নিত কেরত িিরে । আমেো জোন  শ্রয, পঞ্চোরশে দশরক ফ্রোে এিং জোমুোন ে শ্রফব্রুয়োনে নিপ্লি পেোনজত 

েওয়োে পে মোকুস এরেিসরক, এিং তোে মোধ্যরম জোমুোন ে কনমউন স্ট পোটুিরক নিরখ্নেরি : “জোমুোন রত সি নকেভ ই ন রু্ে কেরি কৃষক 

যভরেে শ্রকোর ো নদ্বতীয় সংিেণ দ্বোেো প্ররিতোনেরয়ত নিপ্লিরক সমর্ু  কেোে সম্ভোি োে ওপে।”1 

এটি নিনখ্ত েরয়নেি পঞ্চোরশে দশরকে জোমুোন ে নিষরয়, যো নেি একটি কৃষক-প্রধ্ো  শ্রদশ, শ্রযখ্োর  প্ররিতোনেরয়তেো নেি সংখ্যোিঘভ অংশ, 

শ্রযখ্োর  প্ররিতোনেরয়ত নেি ১৯১৭ সোরি েোনশয়োে প্ররিতোনেরয়তরদে অরপিো তভ ি োমূিক কম সংর্ঠিত, এিং শ্রযখ্োর  কৃষক সমোজ, তোে 

অিস্থোর ে কোেরণ ১৯১৭ সোরি েোনশয়োে কৃষকরদে িোইরত প্ররিতোেীয় নিপ্লিরক সমর্ু  কেোে িযোপোরে কম প্রস্তুত নেি। 

                                                           
1
 জে. ভি. স্ট্যাভিন এখানন জেডভিখ এনেিসনে এভিি ১৬, ১৮৫৬ তাভিনখ ভিভখত োিল মােল নসি পত্র জেনে উদৃ্ধভত ভিনেন, যা 
িনেনে মনকা জেনে ১৯২২ সানি িোভিত োিল মােল স ও জেডভিখ এনেিস-এি পত্রাবভি গ্রনে (জিখুন োিল মােল স ও জেডভিখ 

এনেিস, ভনবলাভিত িিনাবভি, খণ্ড ২, মনকা ১৯৫১, পৃ. ৪১২)। 



সকি ‘উচ্চ স নতকতো’ে িোিোিতো সরেও অরটোিে নিপ্লি সরেেোতীতর্োরি   ‘কৃষক যভে’ ও ‘প্ররিতোেীয় নিপ্লরি’ে শ্রয আ েময় 

সমন্বরয়ে কর্ো মোকুস িরিনেরি  তোে প্রনতন নধ্ত্ব করে। অরটোিে নিপ্লি প্রমোণ করেরে শ্রয এম  একটো সমন্বয় সম্ভি এিং তো িোস্তিোয়  

কেো যোয়। অরটোিে নিপ্লি প্রমোণ করেরে শ্রয, প্ররিতোনেরয়ত িমতো দখ্ি কেরত ও তো িজোয় েোখ্রত পোরে, যনদ তো মধ্যস্তেরক, প্রধ্ো ত 

কৃষকরদেরক পভুঁ নজপনত শ্রশ্রণীে কোে শ্রর্রক জয় করে আ রত পোরে, যনদ তো এই স্তেরক পভুঁ নজে মজভত িোনে ী শ্রর্রক প্ররিতোনেরয়রতে 

মজভত িোনে ীরত পনেণত কেরত পোরে। 

সংরিরপ: অরটোিে নিপ্লি নিরেে সকি নিপ্লরিে মরধ্য প্রর্ম, যো মধ্যস্তরেে এিং প্রধ্ো ত কৃষকরদে প্রশ্নরক সোমর  ন রয় এরসরে, এিং 

এটোরক সফির্োরি সমোধ্ো  করেরে, নদ্বতীয় আন্তজুোনতরকে িীেপভেিরদে ‘তে’ আে নিিোপ সরেও। 

যনদ শ্রকউ এ নিষরয় অজুর ে কর্ো িিরত িো , তোেরি এটোই অরটোিে নিপ্লরিে প্রর্ম অজু  । 

নকন্তু নিষয়টি এখ্োর ই শ্রশষ েরয় যোয় ন । অরটোিে নিপ্লি আরেো অগ্রসে েরয়রে এিং ন পীনিত জোনতসত্তোগুরিোরক প্ররিতোনেরয়রতে পোরশ 

সনন্ননিষ্ট করেরে। আমেো ইরতোমরধ্যই ওপরে উরেখ্ করেনে শ্রয, এই জোনতসমূরেে  য়-দশমোংশই েরিো কৃষক এিং শহুরে িভ দ্র শ্রমজীিী 

মো ভষ। নকন্তু এখ্োর ই ‘ন পীনিত জোনতসত্তো’ে ধ্োেণোটি শ্রশষ েরয় যোয়  ো। ন পীনিত জোনতসত্তোসমূে শুধ্ভ কৃষক এিং শহুরে শ্রমজীিী মো ভষ 

নেরসরিই ন পীনিত েয়  ো, জোনতসত্তোে, অর্ুোৎ ন নদুষ্ট জোতীয়তো, র্োষো, সংিৃনত, জীি  যোপর ে পেনত, অর্যোস এিং সংিৃনতে শ্রমে নত 

মো ভষ নেরসরিও েয়। এই সদ্বত ন পীি  ন পীনিত জোনতসত্তোে শ্রমজীিী জ র্রণে সিপ্লনিকীকেণ  ো করে পোরে  ো, ন পীির ে প্রধ্ো  শনক্ত 

পভুঁনজে নিরুরে সংগ্রোরম তোরদে সনিয়  ো করে পোরে  ো। এই পনেনস্থনতই েি ো করে নর্নত্ত যোে ওপে দোুঁ নিরয় প্ররিতোনেরয়ত সফি েয় 

‘প্ররিতোেীয় নিপ্লরি’ে সোরর্ শুধ্ভ ‘কৃষক যভে’শ্রকই  য় িেং ‘জোতীয় যভে’শ্রকও সমনন্বত কেরত। এই সিই প্ররিতোেীয় নিপ্লরিে 

কোযুরিত্ররক েোনশয়োে সীমো োে িোইরে প্রসোনেত কেোে কোজরক িযর্ ুেরত শ্রদয় ন ; এই সিই পভুঁ নজে র্র্ীেতম মজভত িোনে ীরক (deepest 

reserves of capital) নিপন্ন কেরত িযর্ু েয় ন । শ্রযরেতভ  শ্রকোর ো আনধ্পতযকোেী জোনতে মধ্যস্তেরক নজরত আ োে িিোই েরিো পভুঁ নজে আশু 

মজভত িোনে ীে জ য িিোই, ন পীনিত জোনতসত্তোসমূরেে মভনক্তে িিোই পভুঁ নজে ন নদুষ্ট মজভত িোনে ীরক জয় কেোে সংগ্রোরম পনেণত  ো েরয় 

পোরে  ো- তোরদে মরধ্য র্র্ীেতম েরিো পভুঁ নজে কেোি গ্রোস শ্রর্রক উপন রিশিোসী ও সিষময-জজুনেত জ র্ণরক মভক্ত কেোে িিোই। এই 

নদ্বতীরয়োক্ত যভেটি এখ্র ো ন ষ্পন্ন েওয়ো শ্রর্রক অর ক দূরে আরে। তোে শ্রিরয়ও িি েরিো, এটো এখ্  পযুন্ত এম নক তোে প্রর্ম ন ধ্ুোেক 

জয়ও অজু  কেরত পোরে ন । নকন্তু র্র্ীেতম মজভত িোনে ীে জ য িিোই অরটোিে নিপ্লরিে মোধ্যরম শুরু েরয়রে, এিং ন িঃসরেরে তো 

প্রসোনেত েরি, ধ্োরপ ধ্োরপ, সোম্রোজযিোরদে আরেো নিকোরশে সোরর্, প্রজোতরেে ইউন য়র ে শনক্ত িৃৃ্নেে সোরর্, এিং পনিরম প্ররিতোেীয় 

নিপ্লরিে নিকোরশে সোরর্। 

সংরিরপ: অরটোিে নিপ্লি সনতযকোে অরর্ু ন পীনিত ও সিষময-পীনিত শ্রদশগুরিোে জ র্রণে আকোরে র্োকো পভুঁ নজে র্র্ীে মজভ রতে জ য 

প্ররিতোনেরয়রতে িিোই শুরু করেরে; এটোই প্রর্ম এই মজভত িোনে ীরক জরয়ে জ য িিোইরয়ে পতোকোরক ঊরবু তভ রি ধ্রেরে। এটো েরিো 

তোে নদ্বতীয় অজু । 

আমোরদে শ্রদরশ সমোজতরেে পতোকো তরি কৃষকরদেরক জয় করে আ ো েরয়রে। কৃষক সমোজ প্ররিতোনেরয়রতে েোত শ্রর্রক জনম িোর্ 

করেরে, রূ্-স্বোমীরদেরক পেোনজত করেরে প্ররিতোনেরয়রতে সোেোরযয এিং িমতো িোর্ করেরে প্ররিতোনেরয়রতে শ্র তৃত্বোধ্ীর ; ফিত, শ্রস 

অ ভর্ি  ো করে পোরে  ো, শ্রস উপিনি  ো করে পোরে  ো শ্রয, তোে মভনক্তে প্রনিয়ো অগ্রসে েরে, এিং তো অিযোেত র্োকরি প্ররিতোনেরয়রতে 

পতোকোে অধ্ীর , তোে িোি ন শোর ে অধ্ীর । এটো সমোজতরেে ন শো রক, শ্রযটো কৃষক সমোরজে কোরে ইরতোপূরিু নেি েোয়োমূনতুস্বরূপ, 

তোরক এম  এক ন শোর  পনেণত  ো করে পোরে  ো, যো তোে মর োরযোর্ আকষুণ করেরে এিং অধ্ী তো, দোনেদ্রয আে ন পীি  শ্রর্রক তোে 

মভনক্তরক সেোয়তো করেরে। 

একই কর্ো এম নক আরেো অনধ্ক মোত্রোয় সতয ন পীনিত জোনতসত্তোসমূরেে শ্রিরত্র। জোনতসমূরেে মভনক্তে তরে যভে-ন  োদ, যো সেোয়তো িোর্ 

করেরে নফ িযোরেে স্বোধ্ী তো, পোেসয ও িী  শ্রর্রক সস য প্রতযোেোে, প্রজোতরেে ইউন য়  প্রনতষ্ঠো, তভ েি, িী , র্োেত আে নমশরেে 

জ র্ণরক প্রদত্ত স নতক সমর্ু  দ্বোেো- এই যভে-ন  োদ প্রর্ম বন ত েরয়নেি অরটোিে নিপ্লরিে নিরজতোরদে করে। সতয েরিো শ্রয েোনশয়ো, 

যো পূরিু ন পীনিত জোনতসত্তোসমূে কতুৃক ন পীির ে প্রতীক নেরসরি পনের্নণত েরতো, এখ্  সমোজতেীরত পনেিনতুত েওয়োে পে তো 

মভনক্তে প্রতীরক পনেণত েরয়রে। এটোরক অঘট  িিো যোয়  ো। এটোও একটো আপনতক ঘট ো  য় শ্রয, অরটোিে নিপ্লরিে শ্র তো শ্রিন র ে  োম 

এখ্  উপন রিশ আে সিষময-পীনিত শ্রদশগুরিোে ন পীনিত কৃষক এিং নিপ্লিী িভ নেজীিীরদে মভরখ্ র্োরিোিোসোে সোরর্ উচ্চোনেত েরে। 

অতীরত নিশোি শ্রেোমো  সোম্রোরজযে ন পীনিত আে পদদনিত িীতদোরসেো নিস্টধ্মরুক মভনক্তে স্মোেক নেরসরি নিরিি ো করেনেি। আমেো 

এখ্  এম  একটো পযুোরয় উপ ীত েনে যখ্  সোম্রোজযিোরদে অধ্ীর  উপন রিশগুরিোে িি িি মো ভরষে মরধ্য সমোজতে মভনক্তে ন শো ো 



নেরসরি কোজ কেরত পোরে (এিং শ্রসটো তো কেরত শুরু করেরে!)। এটো সরেে কেোে অিকোশ খ্ভি কম শ্রয, সমোজতে-নিষয়ক 

কুসংিোেগুরিোে নিরুরে িিোইরয়ে কোজরক এই পনেনস্থনত নিশোির্োরি এনর্রয় নদরয়রে, এিং ন পীনিত শ্রদশগুরিোে সিরিরয় প্রতযন্ত 

অঞ্চরি সমোজতোনেক নিন্তোধ্োেো প্ররিরশে পর্রক প্রসোনেত করেরে। আরর্ ন পীনিত ও ন পীিক শ্রদশগুরিোে অ-প্ররিতোেীয় ও মধ্যস্তরেে 

শ্রিোকজর ে সোমর  প্রকোরশয আসো একজ  সমোজতেীে পরি কঠি  নেি; নকন্তু এখ্  শ্রস প্রকোরশয এনর্রয় আসরত পোরে এিং 

সমোজতোনেক নিন্তোে সপরি িক্তিয েোখ্রত পোরে এই স্তেিতী মো ভষরদে মরধ্য এিং আশো কেরত পোরে শ্রয, তোে কর্ো শ্রশো ো েরি, এিং 

এম নক গুরুত্বও শ্রদয়ো েরি, কোেণ তোে অিস্থো রক সেোয়তো কেরে অরটোিে নিপ্লরিে মরতো অকোটয এক যভনক্ত। এটোও অরটোিে নিপ্লরিেই 

একটি ফি। 

সংরিরপ: অরটোিে নিপ্লি সকি জোতীয়তো ও জোনতে মধ্য, অ-প্ররিতোেীয়, কৃষক স্তরেে মরধ্য সমোজতোনেক নিন্তোে পর্ পনেষ্কোে করে 

নদরয়রে; এটো সমোজতরেে পতোকোরক তোরদে মরধ্য জ নপ্রয় করে তভ রিরে। এটো েরিো অরটোিে নিপ্লরিে তৃতীয় অজু । 

প্রোর্দো,  ং-২৫৩-এ  রর্ম্বে ৭, ১৯২৩ তোনেরখ্ প্রকোনশত  

র্োষোন্তে: আনিদুি ইসিোম 


