নয়া উদারতাবাদ ও িহবাদ
আিমর সাইন

অতী রােয়র মেতা িচকেদর প থেক িকছু জারােলা যুি রেয়েছ য, নয়া উদারতাবাদী, দির জনেগাীর াথিবেরাধী
এবং িবেশষত িহবাদী ফািস ধমীয়-রাজৈনিতক কাঠােমার মেধ িব মাড়ল িহেসেব ভারেতর আিবভােবর রহ িনিহত
আেছ।
ঔপিনেবিশেকার সমেয় িবের সবেচেয় বড় গণতািক দশ িহেসেব িবেবিচত ভারেতর নতুন রাজৈনিতক মকরণ ভারতেক
তার সলার গণতািক মূলেবাধ থেক দূের সিরেয় দেব−অতী রােয়র মেতা িচকেদর এমনটাই িবাস। িহবােদর
উান, অথৈনিতক বৃি এবং গণত−এেলার সবই খুবই গভীরভােব সংখালঘু, িন-বেণর িহ ও িবেরাধী মতেক বিত
করার সােথ যু। আর এিটই পালােম ভারতীয় ঐেকর আদিশক িভি সলািরজম ও ববাদেক বল কের দেব।
এিট একিট মজার িবষয় য, নয়া-উদারতাবাদী অথৈনিতক কাঠােমার সসারেণর সােথ মু বাজােরর রাজৈনিতক াতা িহেসেব
চরমপীেদর আিবভাব সমানভােব যু। অথৈনিতক উদারীকরণ, রাজৈনিতক চরমপা এবং সাংৃিতক সমজাতীয়করণ
(cultural homogenization) এর য পারিরক সক ভারত তার একিট িনকৃ উদাহরণ। মাদী ডকিেনর ারা একটা
বমূল বাতুল রাজৈনিতক চারণা আেছ য, তারা ধমিনরেপ ভারতেক একিট িহরাে পিরণত করেব এবং কেপােরট িব তা
সমথনও কের। ধমীয় নতা, সরকার ও অথনীিতর পুনিমলন বিক পুঁিজতের একিট নতুন িদগের উোচন কের। এমন অবা
উয়নশীল িবে ফািসেদর উজাতীয়তাবাদী ভাা ও াড িলডার িহেসেব মতা হেণ সহায়তা কের দিরেদর অবা
আেরা সিন কের দেব।
উয়নশীল দশেলােত ‘ফাঁপা অথনীিতর’ ভুয়া অহার জাির রেয়েছ তার ভুর রাজৈনিতক কাঠােমার িভির উপর। উরদিেণর এিলটেদর যাগসূ এবং আয় বষেমর িবৃিত অথৈনিতক উয়েনর অভূিমূলক (inclusive) মেডল নয়। দিরতা
ও সমৃির িবায়েনর সােথ সােথ জািতরােলার ভতের ও সীমানা জুেড় অসমতা বেড়ই চলেছ। সবত ভারত
নয়াউদারতাবােদর জয়জয়কার (neoliberal triumphalism) ও ধনীেদর জ উমুখী বৃির অতম মেডল অথনীিত। িক
দিরসীমার িনেচ বাস করা ায় ৮০ কািট ভারতীেয়র জ এিট একিট ‘আবােসর অেযাগ’ জায়গায় পিরণত হেয়েছ।
জীবনযাার শাচনীয় মান, আহতার মবধমান হার, িবিতাবাদী আোলেনর িবকাশ, িবোেহর বয়ােন কিবমুখ
বণতা এবং সেদর উমুখী সয়− এেলাই ভারতীয় গণতের বিশ হেয় উঠেছ।
ভারেত উমুখী অথৈনিতক উয়েনর  লণ রেয়েছ। সখােন জাতীয় সেদর ৮০ শতাংশই রেয়েছ কেপােরট জায়াট ও
তােদর সদশালী বুবাবেদর মািলকানায়। ভারেতর সবেচেয় িবশালী কাািনেলা যুরািভিক রকেফলার ও ফাড
ফাউেডশেনর গৃহীত কৗশলেলাই অবলন করেছ। অতী রােয়র মেত, ‘মািকন সরকােরর ও ববসািয়ক উে
বাবায়েনর জ অতীেত রকেফলার ও ফাড ফাউেডশন ট িডপাটেমট ও গােয়া সংােলার সােথ ঘিনভােব কাজ
কেরেছ’।
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এই জাট ধুমা অথৈনিতক উে বাবায়েনর জই গিঠত হয়িন। আদেত, এই ফাউেডশনেলা এবং মািকন
গােয়া নটওয়ােকর মেধ ঘিন সহেযািগতার জারােলা মাণ আেছ যা ভারেত ডানপী রাজৈনিতক মতাদেশর
আরএসএস াডেক শিশালী করার জ কাজ করেছ। সান িেগেডর আিবভাব এবং সংখালঘুেদর উপর
িনযাতন িহবােদর কােনা িবি রাজৈনিতক িববতনেক ফুিটেয় তােল না বরং তার পিরবেত, এিট অ বেয়
কেপােরট াথরার উেেই িব হেয়েছ।
কেপােরটেদর র করা ভারতীয় সংবাদমাধমেলােক খুবই দতার সােথ মােষর িচা-চতনার তদারেকর কােজ ববহার
করা হেয়েছ। কেপােরট িমিডয়ার বণনায় য িচ ফুেট উেঠ স অযায়ী, একজন ভারতীয় হওয়া মােনই হে ামােলর
দিরেদর ও বিশরভাগ ভারতীেয়র আশা-আকাার িবপরীেত যাওয়া, যােদর এই শাষণমূলক কেপােরট অথনীিতেত কােনা
ধরেণর েবশািধকার নই। ভারেতর উ-মধিব ণীও এই অথৈনিতক িকলডাউেনর (economic trickledown) িবধা
লাভ কের এবং এ কারেনই তারা কৃিম ভারতীয় জাতীয়তাবাদেক সমথন কের। িনবেণর িহ ও দির, যারা সাব
ভাটবাংেকর শতকরা ায় আিশভাগ জুেড় আেছ, তােদরেক মহান ভারেতর িমথা গিরমায় লু করার জ মািদ সরকার খুব
ভােলাভােবই মুসিলমিবেরাধী ম ও কেপােরট অথ ববহার করেছ।
পািকােনর বিশরভাগ ধমীয় িশািতানেলার মেতা, ভারেতর ‘রাীয় য়ংেসবক সংঘ’-ও (আরএসএস) তণেদর মেধ
মুসিলমিবেরাধী মেনাভাব উে দয়ার জ বশ িকছু ুল পিরচালনা করেছ। এসব ুলেলােত পড়ােলখা করা বিশরভাগ ছাই
িনেজেদর দশা ও দিরতার জ ইসলামেকই কৃত কারণ িহেসেব গণ কের। এই দশেক মুসিলমেদর কবল থেক রা করার
জ তারা আরএসএসেকই তােদর াতা িহেসেব হণ কেরেছ।
গত সােহ ইসলামাবােদর ইনিিটউট অব পিলিস ািডজ (আইিপএস) আেয়ািজত একিট সেলেন একজন িদীিভিক
ভারতীয় সাংবািদক িবেজিপ নতৃাধীন অতাচার-িনযাতন এবং ডানপী রাজৈনিতক বয়ােনর অিভতা হােত-কলেম বণনা
কেরেছন। সেলনিটর একজন পােনিল তাঁর পিরভাষায় ভারেতর ‘মাদীময়’(“Modi-fied”) অথনীিতর মূল
চািলকাশিেলার কথা উেখ কেরেছন। তাঁর মেত, অথৈনিতক বৃি এবং মাদী সমিথত িহ মিরেলার সদ বৃির
মেধ একিট শিশালী রাজৈনিতক সংেযাগ রেয়েছ। কােনা ধরেণর অথৈনিতক সেট পড়েল এই মিরেলা তােদর কােছ
েণর েপ সংরিত থাকা কািট কািট ডলার অথ সহায়তা িদেয় মািদ শাসনেক অবাহত রাখার সমতা রােখ। রাজনীিত,
ধম ও অথনীিতর এই নতুন মলবন ভারেতর সাংিবধািনক ধমিনরেপতার জ সবেচেয় বড় িবপনক মিক।
ধমীয় পিরচয় আকাের িহ ধেমর উান হে একিট ঔপিনেবিশক িবিনমাণ, কননা কখেনাই িহ ধম নােম ভারেত কােনা
একক ধম িছলনা। বরং িহ পিরভাষািট একিট ভৗগিলক ধারণা যা িসু নদীিবেধৗত অলেক িনেদশ কের। িসুনদ জুেড়
অলেলােক বাঝােনার জ িহ বা িস শ িটেক অদল-বদল কের ববহার করা হেতা এবং এই অেল বসবাসকারী
লাকেদরেক বলা হেতা িহ বা িসু। তরাং, এই অেল বসবাসকারী েতেকই তার ধমীয় িবাস যাইেহাক না কন মূলত
একজন িহ। এই ঐিতহািসক বাবতার িবপরীেত িগেয়, িহ ধম বতমান সমেয় িবেজিপর কিত একিট জাতীয়তাবাদী
রাজৈনিতক আদেশর সমাথক পিরভাষায় পিরণত হেয়েছ।
আরএসএস-এর রাজৈনিতক াপাগাডা সেও, ভারত একিট সাবনার দশ। এর রেয়েছ চুর সাবনা এবং রেয়েছ শািিয়
জনগণ। ভারত সবসময়ই িবিভ ধমীয় এবং জািতগত পিরচয়েলার একিট িমলনেমলায় পিরণত হেয় িছেলা, যখােন শত শত
শতাীজুেড় মাষ শাি ও সীিতর সােথ সহাবান কেরেছ। ঔপিনেবিশক অিভতাই ভারতীয় ইিতহােসর সবেচেয় িতকর
অংশ িছেলা। তখনই পেরা বৃিটশ শাসেনর অধীেন আইিন ও রাজৈনিতক ততার মেধ নতুন নতুন রাজৈনিতক পিরচেয়র
উেষ ঘেট।
আজেকর ‘পািকান’ এবং ‘ভারত’ হেলা এই উর-ঔপিনেবিশক আইিন ও রাজৈনিতক ততা যার সােথ রাজৈনিতক হািতয়ার
িহেসেব রেয়েছ ধমিভিক পিরচয়েক ববহার কের ‘িডভাইড এড ল’ নীিত। এটা িবাস করা িঠক হেবনা য, বৃিটশ
ঔপিনেবিশক শাসেনর উেবর আেগ এখানকার রাজৈনিতক অবা খুবই চমৎকার িছেলা। তেব, ভারেত বসবাসরত জনগেণর
মেধ শািপূণ সহাবান, যৗথ অিভবি, িশ, সংৃিত ও অথৈনিতক ে পারিরক িনভরশীলতার য ইিতহাস রেয়েছ, তা
অীকার করা কিঠন। ঔপিনেবিশক অিভতায় মধ িদেয় তির হওয়া রাজৈনিতক িবেভেদর তুলনায় ভারত ও পািকান তােদর
ঐিতহািসক, সাংৃিতক, অথৈনিতক এবং ভৗগিলক ে অেনক বিশ সামই খুঁেজ পেত পাের।
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এই উপমহােদশ াকৃিতক সেদ ভরপুর এবং রেয়েছ কেঠার পিরমী জনগণ। এই অলেক পৃিথবীর অতম উত অংেশ
পিরণত করার জ রেয়েছ েয়াজনীয় দতা। কীেস আমােদরেক উয়েনর উ সীমায় পৗঁছুেত িদেনা, এমন ের জবাব
উভয় পের ফািসবাদীেদর রাজৈনিতক িবভাজনমূলক াগােনর মধ িদেয় কখেনাই দয়া সব নয়। পািকােন কৗশলগত
উপায় িহেসেব য়ং রাযই ধমীয় চরমপীেদরেক ববহার কেরেছ, সিটই এখন ভারেতর সােথ যারা শাি চায় তােদর অরায়
হে। একই বপার ভারেতও ঘেট চলেছ।
আযজনকভােব, ধমিনরেপ গণতের সাংিবধািনক কাঠােমা থাকা সেও চরমপী এবং ফািসবাদী উপাদানেলা ভারতীয়
গণমাধেমর মূলধারার রাজৈনিতক বয়ান ও আদিশক উপকরণেলােত আিধপত িবার কেরেছ। পািকােন ধমীয় চরমপীরা
কখেনাই মূলধারার রাজনীিতেত আিধপত িবার করেত পােরিন এবং সংসেদ সবসময়ই তারা ািক ভূিমকা পালন কেরেছ।
একিট ইসলািমক জাতে বসবাস করেলও পািকােনর জনগণ কখেনাই ধমীয় দলেলােক ভাট দয়িন। ‘ধমিনরেপ গণত’
থেক ইসলামিবেষী, ডানপী রাজৈনিতক পিরসর গঠেনর িদেক ভারেতর দৃমান অিভযাােক আজািতক পুঁিজত ও
কেপােরট িবিনেয়াগেলার ারা শিশালী করা হেয়েছ ফািসবাদীেদরেক একিট ভাগবাদী অথনীিতর আদশ িহেসেব িতা
করার জ ।
চিলত পিতর িবে জনগেণর হতাশােক উসেক িদেয় এেক একিট সাদািয়ক সংঘােতর িদেক ঠেল দয়ার এই
পিরকিত রাজৈনিতক কৗশল ভােলাই কােজ িদেয়েছ। নয়া উদারতাবাদী অথৈনিতক মৗলবােদর িবায়ন ভারেতর
রাজৈনিতক ও সাংৃিতক কাঠােমােক ংস কের িদেয়েছ এবং একই সােথ দিরেদর জ িবপনক অথৈনিতক ফলাফল বেয়
িনেয় এেসেছ। আেলািকত ও গিতশীল ভারতীয়েদর এখনই সময় ফািসবাদী পিরণিত থেক দশেক রা করার জ
‘িহবাদী’ আদেশর রাজৈনিতক িতবয়ান িবিনমাণ  করা।
সূঃ The News

আিমর সাইন

www.shoncharon.com

3/3

