
স�াসবাদ িক ? আ�জ� ািতক রাজনীিতর ওপর এর �ভাব ও �িতি�য়া! 
 
 স�াসবাদ এক� জ�ল ধারণা। রা�িব�ান আ�জ� ািতক স�েক� র অন� অেনক ধারণার মত এ�র এক� সব�জন �াহ� 
সং�া �দওয়া ক�ন ।স�াসবাদ িবিভ� জনেগা�ী ও রাে�র কােছ একই বা িবিভ� সমেয় িবিভ� অথ� িবিভ� অথ� বহন 
করেত পাের তা িনভ� র কের �সই জনেগা�ী বা রা� িনেজেদর ল�� পূরেণর জন� ব�বহার করেছ িকনা স�াসবাদেক বিল 
হে� িকনা উদাহরণ��প ইজরােয়েলর �চােখ ফােতহা, হামাস ইত�ািদ সংগঠন স�াসবািদ িক� এই সংগঠন�িল 
প�ােল�াইেনর  কােছ �াধীনতা সং�ােমর হািতয়ার বেল পিরিচত। �াভািবকভােবই এক� �গা�ীর কােছ এ� সমথ�ন পােব 
ও অন�ান� জনেগা�ীর কােছ িধকৃত। স�াসবােদর এই বােয়াবীয় আকার এ� স�েক�  সুিবন�া� সং�া �তরীর �েচ�া �ক 
�িতহত কেরেছ ।এছাড়া স�াসবাদ কথা�র যেথ� ব�বহার িবিভ� ��ে� এ ধরেনর সমস�া সৃি� কেরেছ তবওু 
সাধারণভােব বলা যায় �য স�াসবাদ সুসংহত ভােব ভীিত�দশ�ন িহংসা�য়ী কায�কলােপ রাজৈনিতক উে�শ� পূরেণর লে�� 
মন�াি�ক লড়াই এর এক� সুসংহত হািতয়ার। এর আসল ল�� হল ভীিত�দশ�ন বা িহংসার মাধ�েম �িতপ�েক দবু�ল 
কের িনেজেদর অিভ� লে�� �পৗঁছােনা। অেনেকর মেত স�াসবাদেক রাজৈনিতক উে�শ� ব�িতেরেকও ব�বহার করা হয় 
।973 সােল ইউএনও'র এড হক কিম� অন ই�ােন�শনাল �টেরািরজম তার সুপািরেশ উে�খ কেরেছ �য সব ধরেণর 
িবে�াহ স�াসবাদ নয় ।এই সুপািরেশর ���াপট হেলা তৎকালীন আ�জ� ািতক রাজনীিত এিশয়া আি�কা ও ল�া�ন 
আেমিরকার �দশ �িলর উপিনেবিশক শাসেনর িব�ে� সং�াম অেনক সময় িহংসা�ক �হণ কেরেছ ,িক� এই �াধীনতা 
আে�ালন �িলেক স�াসবােদর আে�ালন বলা যায়না। বত� মােন িবে�র স�াসবাদ স�ূণ� িভ�।আ�জ� ািতক সমাজ ব�িবধ 
সমস�ার স�ুখীন হে� পারমাণিবক অ� িনর�ীকরণ সমস�া উ�ায়েনর সমস�া এবং সেব�াপির স�াসবােদর সমস�া এই 
সমস�া মানব জািতর অি�� র�ার সােথ যু� ।ি�তীয় িব�যুে�র সময় আ�জ� ািতক �ের গেড় ওঠা ইউ.এন.ও .যার মলূ 
ল�� হেলা আ�জ� ািতক শাি� ও িনরাপ�া বজায় রাখার। স�াসবাদ আ�জ� ািতক শাি� ও িনরাপ�া র�ার পে� সবেচেয় 
িবপদজনক।বত� মান িবে� স�াসবাদ �ধুমা� এক� ��তর সমস�াই নয় �াধীন-সাব�েভৗম রাে�র ওপর আঘাত �ধুমা� 
মানবতােক নয় জািতরাে�র কাঠােমার ওপর এক� �নিতবাচক �ভাব �ফেলেছ। িবে�র িবিভ� �াে� িবিভ� কারেণ 
স�াসবাদ অত�� সংগ�ত বেল জািত রাে�র �িত চ�ােল� ছুেড় িদেয়েছ 
১৯৬৮ সােলর পূেব� আ�জ� ািতক রাজনীিতেত স�াসবািদ ঘটনার অি�� থাকেলও িতন� িবেশষ কারেণ আ�জ� ািতক ��ে� 
স�াসবাদ িবপদজনক সমস�া হেয় উেঠেছ।এ�িল হল বায়ু পেথ �মেণর সুেযাগ িব�ার, সারা িব�ব�াপী দরূদশ�ন মাধ�েম 
সংবাদ �চার এবং ব�াপক সাধারণ রাজৈনিতক মতাদশ�গত �াথ�। এই উপাদান�িলর সি�িলত �ভােব স�াসবাদ 
আ�িলক সীমানা অিত�ম কের আ�জ� ািতক �প পির�হ কেরেছ।বায়ু পেথ �মেণর সুেযাগ স�াসবাদীরা অবােধ িবিভ� 
�দশও অ�েল �মেণ করেত পাের িবমান িছনতাই কের িনেজেদর দািব �মেন �নয়ােত িবিভ� রা�েক বাধ� করার নিজরও 
বত� মান।িব�ব�াপী সংবাদ স�চাের সুেযাগ স�াসবাদীরা নানা দঃুসাহিসক এই ঘটনার মাধ�েম সারা িবে�র মানেুষর দিৃ� 
আকষ�েণর সুেযাগ �পেয়েছ। 
তেব এই িবষেয় �কােনা সে�হ �নই �য িব�ায়ন স�াসবাদীেদর �টকিনক�াল শি�-সামথ�� বিৃ� কেরেছ এবং স�াসবাদ 
এক� আ�জ� ািতক চির�  �হণ কেরেছ। 
িবংশ শতেকর �শষ দশক �িলেত এবং একিবংশ শতা�ীর �থম দশেকর আমােদর রা� স�াসবােদর ন� �প 
�দেখেছ।হাজার ১৯৯১ সােল সমাজতাি�ক ব�ব�া পতেনর পর �থেক মািক� ন যু�রাে�র �নতৃে� একেম� �ি�য়া �রাি�ত 
করার পর �থেকই আ�জ� ািতক স�াসবাদ নতুন আি�েক উপি�ত হেয়েছ। িবগত 2001 সােলর 11 ই �সে��র িব� 
বািণজ� সং�ার ওপর স�াসবািদ আ�মণ সারা দিুনয়ার মানষুেক �ি�ত কেরেছ কারণ এই সং�ার বত� মান পৃিথবীর 
সবেচেয় শি�শালী �দশ আেমিরকা যু�রাে� অবি�ত হওয়া সে�ও স�াসবািদ আ�মেণর হাত �থেক র�া পায়িন। 
িবে�র সবেচেয় শি�শালী রা� স�াসবােদর িশকার হওয়ার পর �থেকই এর িবপদ স�েক�  এক� সামি�ক িচ�া দানা 
বাঁধেত �� কের এছাড়া সা�িতককােল ভারত আ�মেণর িশকার হেয়েছ স�াসবাদ মেনাভাব আেরা �জারদার 
হেয়েছ।বত� মােন আেমিরকা যু�রা� ও অন�ান� পি�মী রা� �িলর অিভ�তার �প�াপেট ওসামা িবন লােদন পিরচািলত 
আল-কােয়দা িবে�র সবেচেয় ভয়�র স�াসবািদ সংগঠন বেলিছ মতুৃ� হেয়িছল পাশাপািশ আফগািন�ান ও পািক�ােনর 
উ�র-পি�ম সীমা� অ�েলর স�াসবািদ সংগঠন �িলর আ�জ� ািতক সমােজর কােছ অত�� িবপদজনক সংগঠন �দখা 
িদেয়িছল এছাড়া আইএসআইএস আ�জ� ািতক রাজৈনিতক জাতীয় আ�জ� ািতক সমােজর যেথ� িচ�ার কারণ।এই 



সংগঠেনর �িতেরােধর ��ে� আেমিরকা যু�রা� ও পি�মা িবিভ� �দশ িকছু িকছু ��ে� সহমেতর িভি�েত কায�করী 
ভূিমকা �হণ করেলও আ�জ� ািতক সমােজর অেনক ��ে�ই সকল রাে�র িমিলত উেদ�ােগ ঘাটিত রেয়েছ। 
 
 �যেহতু স�াসবািদ সংগঠেনর িনজ� �কান রা� �নই অথ�াৎ এর িব�ে� একক বা সমেবত �িতেরাধ গেড় �তালার ��ে� 
সমস�া আেছ।বা�েব এটা অ�ীকার করা যায় না �য স�াসবািদ �গা�ী�িলর �কান �াধীন সাব�েভৗম রাে�র �ত�� বা 
পেরা� মদদ �পেয় আসেছ, না হেল এই সংগঠেনর ��ে� িব�ব�াপী স�াসবাদ আ�মণ চালােনা স�ব হয়না। ভারত �থম 
�থেকই সকল রা�েক স�াসবািদ কায�কলাপ ও সংগঠেনর �িত �কানরকম সহানভূুিত �দশ�ন করা �থেক িবরত থাকার 
অনেুরাধ জািনেয়েছ। এখন �যেহতু আেমিরকা যু�রা� সহ পি�মী দিুনয়ার অন�ান� �দশ স�াসবািদ আ�মেণর ল�� 
হেয়েছ তাই তারা এ ব�াপাের উেদ�াগ �হণ করেছ। 
2001 সােলর 11 �সে��েরর পর আেমিরকা যু�রা� আ�জ� ািতক স�াসবােদর িব�ে� যু� �ঘাষণা কের। 
আেমিরকা-আফগািন�ান ইরান-ইরাক উ�র �কািরয়ােক দবুৃ�� রা� িহেসেব �ঘাষণা কেরন। আফগািন�ান ও ইরােক 
আ�মণ চালায়। এে�ে� বেৃটেনর মেতা কেয়ক� �দশ স�াসবাদ-িবেরাধী আেমিরকা যু�রা� �জােট �যাগদান কের। 
স�াসবাদ িবেরাধী এই লড়াই এক নতুন আ�জ� ািতক পিরি�িতর জ� �দয় �য পিরি�িত অেনক �বিশ অি�িতশীল। 
স�াসবাদ ও তার িব�ে� �থম িবে�র �দশ �িলর �িতি�য়া বা স�াসবাদ দমেনর �ি�য়া এক নতুন ধরেনর 
সা�াজ�বােদর জ� �দয়। স�াসবাদ দমেনর নােম আেমিরকা আি�কার িবিভ� �দেশ হ�ে�প করার সুেযাগ লাভ কের। 
পিরেশেষ বলা যায় স�াসবাদ �িতেরােধর উপায় স�েক�  মতিবেরাধ থাকেলও এর িবপদ স�েক�  আ�জ� ািতক সমাজ 
অবিহত। িব� শাি� ও িনরাপ�া র�ায় স�াসবাদ �য ভয়�র িবপদ তা বলার অেপ�া রােখ না। �থেক �িতহত করার 
জন� �েয়াজন আ�জ� ািতক সহেযািগতার িব�ায়ন।স�াসবাদ িক ? আ�জ� ািতক রাজনীিতর ওপর এর �ভাব ও �িতি�য়া! 
 
 স�াসবাদ এক� জ�ল ধারণা। রা�িব�ান আ�জ� ািতক স�েক� র অন� অেনক ধারণার মত এ�র এক� সব�জন �াহ� 
সং�া �দওয়া ক�ন ।স�াসবাদ িবিভ� জনেগা�ী ও রাে�র কােছ একই বা িবিভ� সমেয় িবিভ� অথ� িবিভ� অথ� বহন 
করেত পাের তা িনভ� র কের �সই জনেগা�ী বা রা� িনেজেদর ল�� পূরেণর জন� ব�বহার করেছ িকনা স�াসবাদেক বিল 
হে� িকনা উদাহরণ��প ইজরােয়েলর �চােখ ফােতহা, হামাস ইত�ািদ সংগঠন স�াসবািদ িক� এই সংগঠন�িল 
প�ােল�াইেনর  কােছ �াধীনতা সং�ােমর হািতয়ার বেল পিরিচত। �াভািবকভােবই এক� �গা�ীর কােছ এ� সমথ�ন পােব 
ও অন�ান� জনেগা�ীর কােছ িধকৃত। স�াসবােদর এই বােয়াবীয় আকার এ� স�েক�  সুিবন�া� সং�া �তরীর �েচ�া �ক 
�িতহত কেরেছ ।এছাড়া স�াসবাদ কথা�র যেথ� ব�বহার িবিভ� ��ে� এ ধরেনর সমস�া সৃি� কেরেছ তবওু 
সাধারণভােব বলা যায় �য স�াসবাদ সুসংহত ভােব ভীিত�দশ�ন িহংসা�য়ী কায�কলােপ রাজৈনিতক উে�শ� পূরেণর লে�� 
মন�াি�ক লড়াই এর এক� সুসংহত হািতয়ার। এর আসল ল�� হল ভীিত�দশ�ন বা িহংসার মাধ�েম �িতপ�েক দবু�ল 
কের িনেজেদর অিভ� লে�� �পৗঁছােনা। অেনেকর মেত স�াসবাদেক রাজৈনিতক উে�শ� ব�িতেরেকও ব�বহার করা হয় 
।973 সােল ইউএনও'র এড হক কিম� অন ই�ােন�শনাল �টেরািরজম তার সুপািরেশ উে�খ কেরেছ �য সব ধরেণর 
িবে�াহ স�াসবাদ নয় ।এই সুপািরেশর ���াপট হেলা তৎকালীন আ�জ� ািতক রাজনীিত এিশয়া আি�কা ও ল�া�ন 
আেমিরকার �দশ �িলর উপিনেবিশক শাসেনর িব�ে� সং�াম অেনক সময় িহংসা�ক �হণ কেরেছ ,িক� এই �াধীনতা 
আে�ালন �িলেক স�াসবােদর আে�ালন বলা যায়না। বত� মােন িবে�র স�াসবাদ স�ূণ� িভ�।আ�জ� ািতক সমাজ ব�িবধ 
সমস�ার স�ুখীন হে� পারমাণিবক অ� িনর�ীকরণ সমস�া উ�ায়েনর সমস�া এবং সেব�াপির স�াসবােদর সমস�া এই 
সমস�া মানব জািতর অি�� র�ার সােথ যু� ।ি�তীয় িব�যুে�র সময় আ�জ� ািতক �ের গেড় ওঠা ইউ.এন.ও .যার মলূ 
ল�� হেলা আ�জ� ািতক শাি� ও িনরাপ�া বজায় রাখার। স�াসবাদ আ�জ� ািতক শাি� ও িনরাপ�া র�ার পে� সবেচেয় 
িবপদজনক।বত� মান িবে� স�াসবাদ �ধুমা� এক� ��তর সমস�াই নয় �াধীন-সাব�েভৗম রাে�র ওপর আঘাত �ধুমা� 
মানবতােক নয় জািতরাে�র কাঠােমার ওপর এক� �নিতবাচক �ভাব �ফেলেছ। িবে�র িবিভ� �াে� িবিভ� কারেণ 
স�াসবাদ অত�� সংগ�ত বেল জািত রাে�র �িত চ�ােল� ছুেড় িদেয়েছ 
১৯৬৮ সােলর পূেব� আ�জ� ািতক রাজনীিতেত স�াসবািদ ঘটনার অি�� থাকেলও িতন� িবেশষ কারেণ আ�জ� ািতক ��ে� 
স�াসবাদ িবপদজনক সমস�া হেয় উেঠেছ।এ�িল হল বায়ু পেথ �মেণর সুেযাগ িব�ার, সারা িব�ব�াপী দরূদশ�ন মাধ�েম 
সংবাদ �চার এবং ব�াপক সাধারণ রাজৈনিতক মতাদশ�গত �াথ�। এই উপাদান�িলর সি�িলত �ভােব স�াসবাদ 
আ�িলক সীমানা অিত�ম কের আ�জ� ািতক �প পির�হ কেরেছ।বায়ু পেথ �মেণর সুেযাগ স�াসবাদীরা অবােধ িবিভ� 



�দশও অ�েল �মেণ করেত পাের িবমান িছনতাই কের িনেজেদর দািব �মেন �নয়ােত িবিভ� রা�েক বাধ� করার নিজরও 
বত� মান।িব�ব�াপী সংবাদ স�চাের সুেযাগ স�াসবাদীরা নানা দঃুসাহিসক এই ঘটনার মাধ�েম সারা িবে�র মানেুষর দিৃ� 
আকষ�েণর সুেযাগ �পেয়েছ। 
তেব এই িবষেয় �কােনা সে�হ �নই �য িব�ায়ন স�াসবাদীেদর �টকিনক�াল শি�-সামথ�� বিৃ� কেরেছ এবং স�াসবাদ 
এক� আ�জ� ািতক চির�  �হণ কেরেছ। 
িবংশ শতেকর �শষ দশক �িলেত এবং একিবংশ শতা�ীর �থম দশেকর আমােদর রা� স�াসবােদর ন� �প 
�দেখেছ।হাজার ১৯৯১ সােল সমাজতাি�ক ব�ব�া পতেনর পর �থেক মািক� ন যু�রাে�র �নতৃে� একেম� �ি�য়া �রাি�ত 
করার পর �থেকই আ�জ� ািতক স�াসবাদ নতুন আি�েক উপি�ত হেয়েছ। িবগত 2001 সােলর 11 ই �সে��র িব� 
বািণজ� সং�ার ওপর স�াসবািদ আ�মণ সারা দিুনয়ার মানষুেক �ি�ত কেরেছ কারণ এই সং�ার বত� মান পৃিথবীর 
সবেচেয় শি�শালী �দশ আেমিরকা যু�রাে� অবি�ত হওয়া সে�ও স�াসবািদ আ�মেণর হাত �থেক র�া পায়িন। 
িবে�র সবেচেয় শি�শালী রা� স�াসবােদর িশকার হওয়ার পর �থেকই এর িবপদ স�েক�  এক� সামি�ক িচ�া দানা 
বাঁধেত �� কের এছাড়া সা�িতককােল ভারত আ�মেণর িশকার হেয়েছ স�াসবাদ মেনাভাব আেরা �জারদার 
হেয়েছ।বত� মােন আেমিরকা যু�রা� ও অন�ান� পি�মী রা� �িলর অিভ�তার �প�াপেট ওসামা িবন লােদন পিরচািলত 
আল-কােয়দা িবে�র সবেচেয় ভয়�র স�াসবািদ সংগঠন বেলিছ মতুৃ� হেয়িছল পাশাপািশ আফগািন�ান ও পািক�ােনর 
উ�র-পি�ম সীমা� অ�েলর স�াসবািদ সংগঠন �িলর আ�জ� ািতক সমােজর কােছ অত�� িবপদজনক সংগঠন �দখা 
িদেয়িছল এছাড়া আইএসআইএস আ�জ� ািতক রাজৈনিতক জাতীয় আ�জ� ািতক সমােজর যেথ� িচ�ার কারণ।এই 
সংগঠেনর �িতেরােধর ��ে� আেমিরকা যু�রা� ও পি�মা িবিভ� �দশ িকছু িকছু ��ে� সহমেতর িভি�েত কায�করী 
ভূিমকা �হণ করেলও আ�জ� ািতক সমােজর অেনক ��ে�ই সকল রাে�র িমিলত উেদ�ােগ ঘাটিত রেয়েছ। 
 
 �যেহতু স�াসবািদ সংগঠেনর িনজ� �কান রা� �নই অথ�াৎ এর িব�ে� একক বা সমেবত �িতেরাধ গেড় �তালার ��ে� 
সমস�া আেছ।বা�েব এটা অ�ীকার করা যায় না �য স�াসবািদ �গা�ী�িলর �কান �াধীন সাব�েভৗম রাে�র �ত�� বা 
পেরা� মদদ �পেয় আসেছ, না হেল এই সংগঠেনর ��ে� িব�ব�াপী স�াসবাদ আ�মণ চালােনা স�ব হয়না। ভারত �থম 
�থেকই সকল রা�েক স�াসবািদ কায�কলাপ ও সংগঠেনর �িত �কানরকম সহানভূুিত �দশ�ন করা �থেক িবরত থাকার 
অনেুরাধ জািনেয়েছ। এখন �যেহতু আেমিরকা যু�রা� সহ পি�মী দিুনয়ার অন�ান� �দশ স�াসবািদ আ�মেণর ল�� 
হেয়েছ তাই তারা এ ব�াপাের উেদ�াগ �হণ করেছ। 
2001 সােলর 11 �সে��েরর পর আেমিরকা যু�রা� আ�জ� ািতক স�াসবােদর িব�ে� যু� �ঘাষণা কের। 
আেমিরকা-আফগািন�ান ইরান-ইরাক উ�র �কািরয়ােক দবুৃ�� রা� িহেসেব �ঘাষণা কেরন। আফগািন�ান ও ইরােক 
আ�মণ চালায়। এে�ে� বেৃটেনর মেতা কেয়ক� �দশ স�াসবাদ-িবেরাধী আেমিরকা যু�রা� �জােট �যাগদান কের। 
স�াসবাদ িবেরাধী এই লড়াই এক নতুন আ�জ� ািতক পিরি�িতর জ� �দয় �য পিরি�িত অেনক �বিশ অি�িতশীল। 
স�াসবাদ ও তার িব�ে� �থম িবে�র �দশ �িলর �িতি�য়া বা স�াসবাদ দমেনর �ি�য়া এক নতুন ধরেনর 
সা�াজ�বােদর জ� �দয়। স�াসবাদ দমেনর নােম আেমিরকা আি�কার িবিভ� �দেশ হ�ে�প করার সুেযাগ লাভ কের। 
পিরেশেষ বলা যায় স�াসবাদ �িতেরােধর উপায় স�েক�  মতিবেরাধ থাকেলও এর িবপদ স�েক�  আ�জ� ািতক সমাজ 
অবিহত। িব� শাি� ও িনরাপ�া র�ায় স�াসবাদ �য ভয়�র িবপদ তা বলার অেপ�া রােখ না। �থেক �িতহত করার 
জন� �েয়াজন আ�জ� ািতক সহেযািগতার িব�ায়ন। 
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