
��: িব�ায়ন বল�ত কী �বাঝায় ? সমাজ ও সং�� িতর ওপর এর কী �িতফলন ঘ�টিছল?

উ�র: মািক� ন এক�ম�� গ�ড় উ�ঠিছল সামিরক ও রাজ�নিতক কতৃ� ��র ওপর।িক� কুিড় শত�কর �শ�ষ
একিট অথ��নিতক �ভাগ�পণ� বাদী এক�ম���রআিবভ� াব ঘ�টিছল। এর �পাশাকী নাম �দওয়া হ�য়িছল
��াবালাই�জশন বা িব�ায়ন। ব�াখ�া ক�র এ�ক বলা যায় Economic Integration of the World.

একিদ�ন হঠাৎ এই িব�ায়�নর �স�আ�সিন। একিদ�ক হা�য়ক তার The Road to Serfdom
বই�ত �য রা��য় িনয়�নহীন সব�শি�মান অথ��নিতক সমা�জর কথা ব�লিছ�লন, তার নমনীয়তা অন�িদ�ক পল
সইুিজ �য িব��বা�র সমা�জর ছিব এঁ�কিছ�লন, তা র নমনীয়তা, আর তৃতীয় প�� �নায়াম চমি� Deterring
Democracy বই�ত �য সমাজতাি�ক সম�ঝাতার কথা �ভ�বিছ�লন তার বা�বতা - এই িতন এর পার�িরক
�লন�দনই স�বত িব�ায়�নর ধারণা �ক দানা বাঁধ�ত সাহায� ক�র�ছ।

১৯৬০-৮০-র দশক িছল Convergence theory বা " �বপরী�ত�র িমলন"-ত��র যগু। ধনতাি�ক
�দশ��লা তখন িম� অথ�নীিত, জনকল�াণমলূক রা�ত�আর রা��য় িনয়�ণ এর প�থ �হঁ�ট�ছ।আবার
সমাজতাি�ক �দশ��লাও নজর রাখ�ত �� ক�র�ছ বাজার অথ�নীিতর িদ�ক। End of Ideology-র �লখক
ড�ািন�য়ল �বল �য দইু িব�রাধী িশিব�রর িনঃশ� �বাঝাপড়ার আভাস িদ�য়িছ�লন , তাই হয়�তা ঘ�ট�ছ তখন।
দইু মািক� ন অথ�নীিতিবদ কল কাল কাল� ও িমনস- এর সমী�ার িভি��ত বান�হ�াম তখন "ম�া�নজািরয়াল ত�'-
এর িদ�ক ঝঁু�কিছ�লন।জাতীয় �কা�ািন��লা ম�া�ন�জিরয়াল এিফিস�য়ি�র ওপর ,ভর ক�র পুঁ িজর ঘন�
বাড়া�ব , একই ভি��ত তা ধনতাি�ক ও সমাজতাি�ক দইু িশিব�রই ঘট�ব এই িছল পিরক�না।"
"ম�া�নজািরয়াল ম�া�নজ�ম�"- এর অন�তম হািতয়ার হ�ব �টক�না��াটরা, যা�দর গল��থ ব�লিছ�লন
"Countervailing Power"। �টক�না��াট �দর �ভাগ�পণ� �যিু� অথ��নিতক ব�ব�াপনাআর রাজ�নিতক
প�ৃ�পাষণার ওপর ভর ক�র যখন জাতীয় সীমানা �ভ�ঙ ব�জািতকতায় অিভিষ� হয়, তখন ঘ�ট পুঁ িজর
িব�ায়ন। ঘ�ট পুঁ িজর এক�পীকরণ ।

িক� �ধু বািণ�জ�ই এর �শষ নয়। িনয়ি�ত জগ�তর সং�� িতর ওপ�রও িব�ায়�নর �ভাব গভীর ।
একধরনীকরণ(Uniformity),আ�ীকরণ(appropriation)আর িবিনম�াণ (deconstruction)-এই িতন �বিশ��
িদ�য় �সই �ভাবিট �ক ব�াখ�া করা �য�ত পা�র। একধরনীকর�ণর িদকিচ� দিুট। একিদ�ক বাজার �দ�শর
�লাকসং�� িতক �বিচ� �ক�ংস ক�র একরক�মর সমাজ মানিসকতা �তির করা হয়, যা�ত দিুনয়া জ�ুড় ছিড়�য়
প�ড় এিক ধর�নর প�ণ�র চািহদা, তা�ত সিুব�ধ হয় পণ� উৎপাদক �দশর বা ব�জািতক �কা�ািনর।অন�িদ�ক
ধণত�মখুী সাং�� িতক ��াতটা ব�য় চ�ল পি�ম �থ�ক প�ুব , পা�াত� �থ�ক �া�চ�, দি�ণ �থ�ক উ��র বা
উ�ত জগৎ �থ�ক অন�ুত িবকাশমান জগ�ত। �হ�ণর �া�� প�ড় থা�ক �য সমাজ �সই সমাজ সহ�জই এটা
�ম�ন �নয়, �কননা, পণ� িভি�কআধিুনকতার �মাহ তা�কআ�� ক�র রা�খ।আধিুনকতার পণ��পিটর �শকড়
অবশ�ই পি�মী সং�� িত�ত, অ�নকটা �সই কার�ণও এই একধরনীকরন, যা�ক �চার করা হয়
'�হা�মা�জনাই�জশন' ব�ল।

িব�ায়�নর তৃতীয় �ভাবিটই সবচাই�ত �বিশ �ংসা�ক। �য সমাজ এর ল��, �সই সমা�জর
সাং�� িতক িবিনম�াণ �থ�কই এই �ং�সর ��। সামািজক মলূ��বা�ধর �ািয়� িব�ায়ন সহ� ক�র না, �কননা �সই
মলূ��বাধ এক�পী পণ� কাঠা�মার স�� খাপ খায় না। িহং�তা,খনু,ধষ�ণ, িছনতাই, অপহরণ, ��মহীন �যৗনতা
সবই িব�ায়�নর পণ�, তাই �স এমন মলূ��বা�ধর প�� সওয়াল ক�র �য মলূ��বা�ধ এ��লা �মা�টই অ�াভািবক
নয়। নারী-প�ু�ষর স��ক� র ধারণাও িব�ায়�নর ফ�ল বদ�ল যায়।আ�গর �য অথ��নিতক িভি�র ওপর পিরবার
দাঁিড়�য়িছল �সটা এরআ�গই পািরবািরক �ম ও �ম িবভাজ�নর ফ�ল ন� হ�য় িগ�য়িছল। িক� ধণত�ায়ন তার
কাঠা�মািট�ক প�ুরা ভাঙ�ত পা�রিন । �সই ভা�ন�কই স�ণূ� ক�র িব�ায়ন। গ�ড় �তা�ল পণ��ভাগী অ�চতন
িকংবা �মাহা�� ব�ি�স�া।



িব�ায়ন �যমন পুঁ িজর সীমা�হীন অবাধ চলাচ�ল চ�ড়া� নমনীয়তা চায়, �তমিন দািব ক�র
জািতরা��র সম�ঝাতার মানিসকতা , কূট�নিতক কাঠা�মার ন�তা এবং সশুীল সমা�জর(Civil Society)
�সৗজন� -�ীকৃিত। �য�হত� সশুীল সমা�জর মানিসকতার স�� রা��র স�িতর �� জিড়�য় থা�ক, তাই িব�ায়ন
�সই সমা�জর সাং�� িতক রীিতনীিত ও মলূ��বা�ধরও নমনীয়তা চায়,�সই নমনীয়তা �তির ক�র �নওয়া হয়
সব��গামী গণমাধ��ম র সাহা�য�।

অথ�-রাজ�নিতক নানা টানা �পা�ড়�নর মধ� িদ�য় কুিড় শত�ক সমাজতাি�ক দিুনয়ার পতন
ঘ�টিছল। এই স�� স�ািবত হ�য়িছল মািক� ন পিুলশরাজ এবং পুঁ িজবাদী িব�ায়ন। সমাজ-সং�� িতর �িতিট ��র
অনভু�ত হ�য়িছল এর �ভাব । কুিড় শত�কর �গাড়ায় পুঁ িজবাদ বনাম সমাজত��র �য দাি�ক �বিচ��
ইিতহাস�ক উ��জনাময় ক�র ত� �লিছল , কুিড় শত�কর �শ�ষ তার আর �কান অি�� িছল না ।


