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१ प्रस्िािना: 

 जगभरच मानि स्ििःला खूप मोठा समजि आला आह.े असं ददसिं. पण वनसगग मानिाला असा काही अचानक िडाखा 

दिेो की, एका क्षणाि होत्याचे नव्हि ेकरून टाकिो. उदाहरणे म्हणज ेमहापूर, भूकंप, त्सुनामी आवण साथीच ेरोग. एकीकड े

माणूस अंिराळाि जािो. राहिो परिही येिो. पण वनसगागचं अंिरंग अजून माणसाला उलगडलेले नाही. ह ेआपणास मान्यच 

कराि ेलागेल. वनसगग हा वनसगगच. िो काही दशे, धमग, भाषा, प्रांि, श्रीमंिी, गररबी अशा मानि वनर्मगि बाबी पाहि नाही. 

जसा िो पे्रमळ असिो, िसाच िो िेळ प्रसंगी अत्यंि वनषु्ठर होिो. 

आिा हचे पहा ना, २०-२० ही पररभाषा दिकेट मुळे भारिाि पररवचि आह.े त्याि ह ेिषग २०२०! दकिी उत्साहाि सुरू झाल,े 

दकिी निनिीन योजना, उपिम आपण हािी घ्यायचे ठरिल ेआवण बोलिा बोलिा क्षणोक्षणी सिगच काही बदलि आह,े ि े

कोरोना मुळे! 

 कोरोना कोरोनाचा अथग मी शब्दकोशाि शोधला िर सापडला नाही. पण कोरोनेशन या शब्दाचा अथग म्हणज ेराजा 

ककंिा राणीचा राज्यावभषके असा शब्दकोशाि आह.े कदावचि त्या िरून कोरोना शब्द वनमागण झाला असािा, असे िाटिे. 

 जागविक वस्थिी चीनच्या िुहान येथून सुरू झालेल्या या आजारान ेबघिा बघिा जागविक साथीच ेरूप धारण केल े

आह.े कोरोनाच ेसंकट ओळखून जागविक आरोग्य संघटनने े११माचग २०२० रोजी कोरोनाला “जागविक साथ” म्हणून जाहीर 

केले आह.े या क्षणी म्हणजेच २० माचग २०२० सकाळी ९.४४ िाजेपयंि जगाि कोरोनामुळे २ लाख ४६ हजार ७९९ व्यक्ती 

बावधि होिी. आिापयंि २४,९३५,९२५ बावधि ८,४१,८३८ मरण पािल ेआहिे. 

 

भारिीय वस्थिी भारिाि आिापयंि कोरोनाच े३४,६८,२७२ बावधि आढळून आल ेआहिे. िर ६२,७५०जण मरण पािले  

 

 मला एक गोष्ट आिजूगन नमूद करािी िाटिे, िी अशी की, साथीच ेरोग म्हटले की, दोन इंग्रजी शब्द पुढे येिाि. एक 

म्हणज ेएवपडवमक (Epidemic)आवण दसुरा पेन्डवेमक (Pandemic) जर एपेडवेमक शब्द शोधला िर अथग वमळिो ‘साथीचा 

रोग’ आवण पेन्डवेमक शब्दाचा अथग येिो ‘साथीचा रोग ज्याचा प्रसार संपूणग दशेभर अथिा खंडभर झालेला आह’े. म्हणज ेया 

दोहोंमधील फरक हा त्यांच्या प्रसाराच्या िीव्रिेिर अिलंबून आह.े जागविक आरोग्य संस्थेन े(WHO) पेन्डवेमक ची व्याख्या 

‘नव्या रोगाचा जगभर झालेला प्रसार’ अशी मांडली आह.े म्हणूनच, 11 माचग 2020 ला जागविक आरोग्य संघटनेन े

अवधकृिरीत्या COVID-19ला पेन्डवेमक घोवषि केल े त्याचे कारण होि,े या रोगाचा जागविक स्िरािर झालेला प्रसार ि 

त्याची िीव्रिा. 

 

२ कोविद-१९ चा जागविक अथगव्यिस्था, समाज व्यिस्था, राज्यव्यिस्था ि लोकशाही िर होणारा पररणाम: 

साराशं :   पवहल ंमहायुद्ध, दसुरं महायुद्ध असो ककंिा १९८०-९० मधल ंशीियुद्ध असो जगाची दोन महासत्ांच्या नेिृत्िाि विभागणी 

झाली.पण सध्याचं जग नेिृत्िहीन आह.े इथ ंनेिृत्िाची लढाईच नाही. आवण हीच चीनच्या विस्िारिादी धोरणासाठीची मोठी संधी 

आह.े अस ं असल ं िरी कोविडनंिरच्या जगािली सत्ाविभागणी खूप गुंिागुिंीची आह.े महासत्ाधीश अमेररकेच्या 

बेजबाबदारपणामुळे हा गुंिा आणखी िाढिोय. आवण याच गुंत्याचा चीन पुरेपरू फायदा उठििो.  अस ंअसल ंिरी जपान, ऑस्रेवलया, 

भारि, न्यूझीलंड यासारख्या मध्यम आकाराच्या महासत्ा सामूवहक नेिृत्िाच्या बळािर जगाला ददशा दाखिू शकिाि. 

 

मखु्य बबदं:ू कोविड-19 चा जागविक अथगव्यिस्था, समाज व्यिस्था, राज्यव्यिस्था, ि विदेश नीिी, लोकशाहीिरील पररणाम.  
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कोरोना नंिरच ेजग हा केिळ संकट असणार नाही िो आधीच संवधकाल आणी मग संधीचा  काळही ठरू शकणार आह.े 

त्यासाठी िीन गोष्टी महत्त्िाच्या ठरणार आहिे. 

१. एक िर, या संधींचा फायदा घेण्यासाठी आिश्यक 

असणारी समज, सवहष्णुिा, सिगसमािेशकिा आवण 

प्रविभा सरकारमध्य ेअसायला हिी. 

२. दसुरे म्हणज,े जागविकीकरणाच ेआमूलाग्र बदलणारे स्िरूप आवण नव्या अथगकारणाची ददशा समजायला हिी.'बर्लगन ि े

कोविड, व्हाया ब्रेवझझट' असा हा प्रिास कसाअसेल, याविषयी आकलन हि.े 

३. विसरे म्हणज,े कोविडनंिरच ेजग व्यक्तीला आवण 

राष्ट्राला अवधक सुटे करणार आह.े 

 अशािेळी एकसंधिेचीराष्ट्रिादाची अवधक सम्यक, सकारात्मक आवण उदार व्याख्या केली जायला हिी. जगभर 

आिमक राष्ट्रिादांचाउदय झालेला असिाना, ह ेआव्हान अवधक खडिर आह.ेपवहले महायुद्ध संपले, त्याला यंदा १०० िषे होि 

आहिे.अशािेळी नव्या आव्हानांच्या उंबरठ्यािर जग उभे आह.े 

 'कोरोना'नंिरच े जग आमूलाग्र बदललेले ददसेल. जगाचीचफेरमांडणी होणार आह.े औद्योवगक िांिी, 

मावहिीिािंीप्रमाणे नव्या िांिीच्या ददशेने जग चालले आह.ेआजची महामारी आवण त्यािरून अमेररका आवण चीनचीसरुू 

असलेली मारामारी, त्यािील जागविक आरोग्यसंघटनचेी कवथि हरेाफेरी आपण अनुभििो आहोि.जगभर ियार झालेली 

चीनच्या विरोधािील संिापाचीभािना ददसि आहचे. पण, बदलणारे जग आणखी िेगळेअसणार आह.े 

९ नोव्हेंबर १९८९ ला बर्लगनची बभंि कोसळली, िेव्हा जे जागविकीकरण सुरू झाल,े त्याचा 'ड्रायबव्हगं फोसग 

 'आरोग्य' हा नव्हिा. ककंबहुना, जागविकीकरणानिंर बाजारपेठांना सिागवधक महत्त्ि ददले जाि असिाना, आरोग्य हा 

मुद्दा मात्र सिागि कमी महत्त्िाचा होिा. जागविकीकरणानिंर चलनासोबि माणसंही जगभर जाणार आहिे, याचे भान िेव्हा 

आले नाही. जागविकीकरणासोबि निनव्या संसगगजन्य आजारांनी जगाचा िाबा घेिला. गेल्या दोनशे िषांिही वमळून आल े

नसिील, एिढे साथीच ेरोग एकविसाव्या शिकािआल.ेभांडिलीन फेखोरीि बुडालेल्या जागविकीकरणाला विकड ेपाहायला 

िेळ नव्हिा. उलटपक्षी, आजारांचाहीफायदा उचलण्याचा प्रयत्न जागविकीकरणान े केला आवणऔषध कंपन्यांनी जगाच्या 

इविहासाि प्रथमच असेल,असा अिाढव्य फायदा कमािला. शस्त्रं विकण्यासाठी युद्ध आवण औषध ं विकण्यासाठी आजार 

आिश्यकचआहिे, अशी या नफेखोरीमागील 'उदात्' पे्ररणा होिी.'कोरोना'न े मात्र सगळयांनाच पार हादरिून टाकल े

आह.ेअमेररका- युरोपसह सगळे कोलमडले आहिे. चीनकड ेसंशयाची सुई असली िरी कोरोनामुळे चीनच ेनुकसानही कमी 

झालेले नाही. वशिाय, जैविक हत्यार म्हणून िापर करािा, असा हा विषाण ूनाही. िो अनाकलनीय आह े

 आवण त्याचे ििगन अनपेवक्षि आह.े एखाद्या गूढभयकथेच्या नायकासारखा हा विषाणू चीनन ेजैविक अस्त्र म्हणून 

िापरला असेल, असे ठोस पुरािा येईपयंि सांगणे शझय नाही. कोरोना' एिढ्याि जाणार नाही. गेल्यासारखा िाटला म्हणून 

पुन्हा त्याची निी भरिीची लाट येणार नाही, असे नाही. त्याच ेजे काही व्हायच ेि ेहोईल. पण, 

'कोरोना'नंिरच े(अथिा 'कोरोना'सोबिच)े जग िेगळे 

असणार, याबद्दल भाष्य करिा येऊ शकिे. 

 आिा 'दफवजकल वडस्टबन्संग' नािाच ेप्रकरण हा जगाचा स्िभाि होि जाणार आह.े 'आर्टगदफवशयल इंटेवलजन्स'चे नि े

पिग सुरू होणार आह.े त्यामुळे शाळा-कॉलेजविद्यापीठे, माध्यम ेयांचे आजच े

 ह ेस्िरूप पूणगपणे 'वडवजटल' होि जाणारआह.े सामूवहक स्िरािरच्या कृिी हळूहळू कमी होि जाणार आहिे. लाखोंची गदी 

िगैरे उन्मादी कायगिम 

आिा रम्प िा मोदींनाही करणे अिघड जाणार आह!ेमनोरंजन, पयगटन, वशक्षण, िीडा, माध्यम, सेिा क्षेत्रासह एकूणच 

अथगकारणाला त्याची प्रचंड झळ पोहोचू लागलीआह.े 

आपल्यासाठी सगळयाि महत्त्िाचे म्हणज े'कामगार' हीसकंल्पना बदलून जाणार आह.े काही अथागन ेिी 

कालबाह्य होणार आह.े भारिासारख्या दशेाि हा कळीचा मुद्दा आह े. 

  शझय विथ ेकामगार नकोि , या ददशेने निी अथगव्यिस्था आकाराला येणार आह े. प्लेग , डेंगी , वचकनगुवणया , सासग 

, इबोला , स्िाइन फ्लू , कोरोना असे साथीच ेरोग गेल्या िीस िषांि एकामागोमाग एक सिि जागविक होि असिाना िर 

मनुष्यबळ कमी करणे हाच त्यािरचा उपाय मानला जाणार आह े. यंत्रांमुळे आवण िंत्रामुळे माणसांचे रोजगार यापूिीही गेले 

आहिे . पण , त्यािून नि ेरोजगार वनमागण झाल े. आिाही असे निे रोजगार ियार होिील . त्यासाठी निी कौशल्ये आत्मसाि 

करािी लागिील . पण , मुळाि कामगारच नकोि , ह ेनव्या िांिीच ेसूत्र असल्यान ेया ' ररवस्कबलंग'लाही मयागदा येणार आहिे 
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. िसहेी , उद्योजकानंा लोकांशी डील करण्यापेक्षा यंते्र अवधक भरिशाची िाटिाि . कोरोनामुळे िे ‘ एझस्ज्यूज ' आयिे वमळणार 

आह े. ही निी ' इकॉनॉवमक िल्डग ऑडगर ' उत्पादन , उत्पादक , नफा अशा सगळयाच गोष्टींचे संदभग बदलिून टाकणार आह े. 

ही सुरूिाि या आधीही झाली होिी . आिा त्याला गिी वमळणार आह े, इिकेच नाही , िर िी गिी विलक्षण असणार आह े. 

सध्याही जगाि सिागवधक मोठ्या कंपन्या कोणत्या आहिे ? गुगल , फेसबुक , अवलबाबा , अँपल या सिग टेक कंपन्या आहिे . ' 

डटेा ' ह ेआिा नि ेइंधन झाल ेआह े . िीच सत्ा आह े. आवण , युद्धांचे संभाव्य कारणही . पण , युद्धसुद्धा ' वडस्टबन्संग'च्या 

सूत्रानेच आिा लढल ेजाणार आह े. बखरीिील ' दोन मोिी गळाल े, दहा - िीस अश्रफी गेल्या , खुदाग - रुपयांची िर गणिीच 

नाही अशी िणगने आिा युद्धांचीही असणार नाहीि . याचा सगळयाि मोठा फटका बसणार आह े िो अविकवसि आवण 

विकसनशील दशेांना . आपल्या गािी पायी वनघालेल्या रक्तबंबाळ पायांचे या नव्या व्यिस्थेि काय होईल ? ' वडवजटल 

वडव्हाइड ' एिढा प्रचंड असिाना या िांड्ांच ेकाय होईल ? या िांड्ांमधील विद्यार्थयांच ेकाय होईल ? निनिी रेव्हने्य ू

मॉडले्स,  स्टाटगअप्स उद्या ियार होिीलच , माणसांची काम ेरोबोही करू लागिील पण , एिढ्या मोठ्या जनसमुदायाचे , 

लोकसंख्येच्या घनिेच ेकाय करायच े , हा प्रश्न िेिढाच गंभीर आह े . भारिाची लोकसंख्या अमेररकेच्या चौपट आह े , ह े

आपल्याला माहीि असिे  पण अमेररकेच ेक्षेत्रफळ िरीही भारिाच्या विप्पट आह.े अशािेळी भारिान े ' वडस्टबन्संग'चे काय 

करायच?े मग, या आिाज नसलेल्या,डटेा नसलेल्या, 'आऊट ऑफ साइट ' जनसमुदायान ेकाय करायच े? राजकारणाि त्यांना 

' एक व्यक्ती, एक मूल्य असेल , पण व्यिहारािल ेह ेवचत्र आपल्या लोकशाहीचे रुपांिर कशाि करेल ? बाबासाहबेांनी व्यक्त 

केलेली ही बचंिा प्रत्यक्षाि येऊन प्रलयंकर पािळीिर जाईल का ? सरकारच ेरुपांिर मग नफेखोर कंपनीि होणार का ? 

आरक्षण िगैरे सामावजक न्यायाची चचाग फक्त पुस्िकाि करायची का? ' मागेल िसा पुरिठा ' आवण ' घेऊ शकेल त्याला संधी 

' हचे सूत्र झाल,ेिर भारिाच्या लोकशाही समाजिादाच ेकाय ? या दशेाचे काय ? मग ' सोशल वडस्टबन्संग ' हाच शब्द खरा 

ठरेल आवण िंवचि जनसमूह असेच टाचा घासि मरिील . त्यांच्याकड ेडटेा नसल्यान ेत्यांच्या बािम्या दणे्यािही ' वडवजटल 

माध्यमां'ना रस नसेल ! नव्या काळाि आणखीही बरेच काही होि जाणार आह े. सगळेच नािसेंबंध बदलिील . चौकटी मोडल्या 

जािील . निी प्रारुपे येिील.लग्न कुटंुब शाळा या संस्था बदलिील(माणसं दफवजकली एकमेकांपासून दरू रावहल्यामुळं 

त्यांच्यािील बाँड्स अवधक घट्ट होि जािील आवण नात्यांच ेस्िरूप अवधक उत्कट , प्रामावणक होईल , असंही एका अभ्यासकाला 

िाटिं) सरकार आवण लोक ह ेनािहेी बदलणार आह े. राज्यसंस्थेची प्रस्थावपि भूवमका बदलणार आह े. राज्यसंस्थिेील आवण 

लोकशाहीिील िाण िीव्र होि जाणार आहिे. भारिासारख्या दशेाि धमग,जाि,िगग यांची मांडणी नव्यान े केली जाण्याची 

शझयिा आह े . एकूण  ' राष्ट्रराज्य ' या संकल्पनेला निा आयाम वमळणार आह ेआवण त्यासोबि संकुवचििेच ेिैविकीकरण 

आकार घेणार आह े. ' Public Sphere ' म्हणून ' सोशल मीवडया'च्या आवण एकूणच माध्यमांच्या स्थानाची नव्याने मांडणी 

होि जाणार आह े. लोकशाही व्यिस्थेिील ' राजकारण ' लोकांच्या हािािून जाण्याची शझयिा कदावचि आणखी गविमान 

होणार आह ेनव्या ' कोरोना'सोबि जन्मणारे जगही नि ेअसणार आह े! युिाल नोिा हरारी म्हणिाि त्याप्रमाणे , ' यापूिी जग 

संकटाि सापडले, िेव्हा अमेररकेची भूवमका जगाचा िारणहार अशी होिी. आज मात्र ही ' दशेी ' अमेररका स्ििःच्या चुकांपासून 

दरू पळण्यासाठी जगाचा िापर करि आह.े हा बदल ठळक आह े. कोणत्याच दशेाकडे आज अशी ' जागविक ' शक्ती नाही ! 

आज अमेररका आवण चीन यांच्याि िैर आह े. पण अमेररका आवण सोवव्हएि रवशया यांच्यािील पन्नास - साठ िा सत्रच्या 

दशकािील शीियुद्धाप्रमाणे िे नाही. िेव्हा अन्य दशेांिील घराघराि रवशयन िस्िू नव्हत्या . सैन्यदल हाच िेव्हा जगािर 

वनयंत्रण ठेिण्याचा मागग होिा . आजच ेवचत्र िेगळे आह े. त्यामुळे वनिडणुकीच्या िोंडािर अडचणीि सापडलेले आपत्ीग्रस्ि 

रम्प भलेही आज मोदींचा जयजयकार करिील . मात्र , उद्या अध्यक्ष झाल्यािर ि ेवजनबपंग यांच्यासोबि आधी मैत्री करिील 

. कारण , मुळाि अमेररका धंदिेाईक आह े . आवण खुद्द रम्प यांना नफेखोरीवशिाय कशािही रस नाही . आत्ममग्न चीनला 

चीनच्या फायद्यावशिाय आणखी कशाचे काही पडलेले नाही . त्यामुळे या बड्ा दशेांच्या संघषागि भारिान ेहुिात्मा होण्याच े

कारण नाही. आज वचनी मालािर बवहष्कार घालण ेभारिाच्या वहिाच ेनाही . चीनला अंगािर घेण्याची गरज नाही. िे ' 

पोवलरटकली करेझट ' नाही.साधी गोष्ट चीनन ेजगभरािील िस्त्रोद्योग आवण इलेझरॉवनझस उद्योगांना िर आपल्याकड ेआकृष्ट 

करून घेिलेच,पण भारिाि ज्या पाचशे औषध कंपन्या आहिे , त्यापैकी ३०० िुहानमध्ये आहिे . जग जोडले गेले आह े. आपण 

िे िोडण्याची गरज नाही . िे िुटण्याची िेगळी प्रदिया सुरू होण्याची शझयिा नाकारिा येि नाही . पण, 

 भारिाला चीनप्रमाणे असे ' मास स्केल उत्पादन ' भविष्याि कराि ेलागेल . ककंिा अशा िाटा चोखाळाव्या लागिील 

. भविष्यासाठी आिा स्ििःला ियार कराि ेलागेल . ि ेकस ेकरायच े? भारिाि ग्रामीण अथगव्यिस्था , कुटीर उद्योग 

, लघु उद्योग , सहकार , शेिी आवण शेिीिर आधाररि असणारे उद्योग यांची या सरकारन ेिर आणखी िाट लािली 

आह े . खरे म्हणज े , आिा जागविक नव्ह े , आपली आर्थगक प्रारूपे उभी करण्याच ेआव्हान आह े . आपल्या दशेाचा 

विचार करून अशी प्रारूपे घडिािी लागिील. त्याचिेळी जागविक भानही ठेिािे लागेल. भारिाच्या वमश्र 
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अथगव्यिस्थेि िी स्पेस होिी आवण जागविकीकरणाचा स्िीकार करिानाही आपण िी मोठ्या प्रमाणाि कायम ठेिली 

होिी. अमेररकेसोबि आवण्िक करार करणारा आवण ' डटेा पिागला गिी दणेारा भारि िेव्हा अन्नसुरक्षा, मध्यान्ह 

भोजन, मनरेगा याविषयी दखेील सजग होिा . या सरकारन ेमात्र जागविक अथगकारणाला शरण जाि , ' मेक इन 

इंवडया ' एिढा एकच उद्योग आजिर ' नेटा'ने सुरू ठेिला, ही खरी अडचण आह े. त्यामुळे ' कोरोना ' ही " इष्टापत्ी " 

आह े, असे सरकारलाच िाटि असेल , िर पुढचा रस्िा सोपा नाही .  

 

 चीनशी स्पधाग करायची ककंिा ' आत्मवनभगर ' व्हायच े, िर आपली अंगभूि प्रारूपे उभी करण्यािर भर द्यािा लागेल 

. जागविक स्िरािरील नव्या प्रारूपाशीही जुळिून घेऊन िसे कुशल मनुष्यबळ उभे करािे लागेल . त्या संधी घ्याव्या लागिील 

. आपण ' वडवजटल ' संदभागि आधीपासूच आघाडीिर असल्याचा विथ ेमोठा फायदा होईल.त्याचिेळी , आरोग्य , वशक्षण , 

शेिी , ग्रामीण विकास , सामावजक न्याय , मवहला आवण बालविकास यािर भारिीय शैलीि- मूलभूि पद्धिीने, पण झपाटून 

काम करािे लागेल . शहरीकरणाची प्रस्थावपि कल्पना बदलि ,गािे अवधक सशक्त करािी लागिील . सोबिच, इथल्या 

अथगकारणाची िेगळी मांडणी करािी लागेल . आपल्या सामर्थयागचा विचार लागेल . कल्याणकारी राष्ट्रराज्याची संकल्पना 

जपािी लागेल . िंत्रज्ञानासोबि विज्ञान , वििेक आवण सिगसमािेशकिेला पाया मानािा लागेल. वनयोजनाला मानिी चेहरा 

लागेल ज्या गोष्टींची प्रत्यक्ष वनर्मगिी होऊ शकिे , िे उद्योग चीनकड े, िर ' आर्टगदफवशयल इंटेवलजन्स ' आवण ' टेक जाएटं्स ' 

अमेररका िा युरोपकड ेअसे असेल िर भारिाचा नक्की रस्िा कसा असेल ? रोजगाराच्या वनर्मगिीचा आराखडा कसा असेल ? 

पण , यािर काम कराि ेलागेल . जगालाच काम कराि ेलागेल . कोणी सांगाि,े या प्रदियेचा पररपाक म्हणून बलाढ्यांच्या 

वचरेबंदी िाड्ाला िडहेी जािील ! इथे आपल्या नेिृत्िाच्या प्रविभेचा, प्रज्ञेचा आवण प्रागविकिेचा कस लागणार आह े! ' आम्ही 

भारिाच ेलोक ' म्हणून आपणही ह ेकेिळ सरकारिर सोडून चालणार नाही .  वसवव्हल सोसायटी ' म्हणून आपल्याला हस्िक्षेप 

करािा लागेल . 

 

३ कोविडनिंर जग कस ंविभागल ंगले ं: 

 ‘सध्या जग कधी नव्ह ेएिढं आर्थगक आवण सैवनकी डािपेचांच्या बाबिीि मोठ्या अवनविििेला सामोरं जाियं. 

आपल्या भागािसुद्धा १९३०-१९४० मधे जागविक आवण प्रादवेशक व्यिस्था कोलमडून पडली होिी, िसाच धोका आिा 

वनमागण झालाय. १९३० च्या आवण आत्ाच्या पररवस्थिीिर नजर टाकली िर यािला धोका आपल्याला सहज नजरेला पडले. 

२०२० ह ेिषगसुद्धा अनेक सकंटं घेऊन आलंय. अशाच पररवस्थिीला आपण १९३० मधेही सामोरे गेलोय. त्यासाठी आपली 

संरक्षण यंत्रणा सक्षम असायला हिी.’ – स्कॉट मॉररसन, ऑस्रेवलयाचे पंिप्रधान 

 इंडो-पॅवसदफक पररसराि चीन आवण अमेररका यांच्यािल्या िाढत्या िणािाच्या पािगभूमीिर ऑस्रेवलयानं १ जुललैा 

आपल्या संरक्षण खचागि ४० टझझयांची िाढ केलीय. येत्या १० िषांि अडीच कोटी लोकसंख्या असलेला ऑस्रेवलया सैन्यािर 

िब्बल २७० अब्ज ऑस्रेवलयन डॉलर खचग करणार आह.े इंडो-पॅवसदफक भाग हा सध्या जगाि सामररकदषृ्या सिांि धगधगिा 

बनलाय. त्यामुळे आपण संरक्षण खचगिाढीचा वनणगय घेिल्याचं ऑस्रेवलयाच्या पंिप्रधानांनी संसदिेल्या भाषणाि सांवगिल.ं 

मॉररसन यांनी सध्या भारि आवण चीन यांच्याि सुरू असलेल्या सीमािादाचाही उल्लेख केला. चीन आवण ऑस्रेवलया 

यांच्यािल्या कुरबुरी गेल्या काही ददिसांि खूप िाढलाय. 

 

४ स्िामी विन्ही जगाचा आई विना वभकारी : 

 १ सप्टेंबर १९३९ ला सुरू झालेल ंदसुरं महायुद्ध जिळपास पाच िषग चाललं. आवण २ सप्टेंबर १९४५ ला संपलं. ह े

युद्ध संपिाच जगभरािल्या नेत्यांनी पुढाकार घेऊन २४ ऑझटोबर १९४५ ला संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना केली. असा 

युद्धप्रसंग पुन्हा उद्भि ूनये, िसंच जगभराि शांििा प्रस्थावपि करणं हा यूएनच्या स्थापनेमागचा हिे ूहोिा. 

 

 पवहल्या महायुद्धानिंरच यूएनच्या स्थापनेसाठी अमेररकेचे ित्कालीन राष्ट्राध्यक्ष िुड्रो विल्सन यांनी पुढाकार घेिला. 

दसुऱ्या महायुद्धानंिर अमेररकेच ेित्कालीन अध्यक्ष फँ्रकवलन रुझिेल्ट, वब्रटीश पंिप्रधान विन्सटन चर्लगल यांच्या नेिृत्िाि 

यूएनच्या स्थापनेच ंस्िप्न साकार झालं. पण आिा त्याच अमेररकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड रम्प यांनी यूएनची एक संस्था 

असलेल्या जागविक आरोग्य संघटनेला आर्थगक पाठबळ दणेार नसल्याच ंजाहीर केलंय.  

 महासत्ाधीशच आपमिलबी झाल्यामुळे सध्याच ंजग निेृत्िाच्या शोधाि आह.े स्िामी विन्ही जगाचा आई विना 

वभकारी िस ंसध्या सारं जग भरकटलेल्या वस्थिीि आह.े याच वस्थिीचा चीन फायदा उठििोय. 
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५ आपल्या परराष्ट्र धोरणाला अमरेरकी िळण द्या : 

 आर्थगक सुरवक्षििेमधेच राष्ट्रीय सुरवक्षििचेा अजेंडा दडिून चीनी ड्रगॅन जगभराि विस्िारिादी धोरण राबििोय. 

कोरोना संकटानंिर जगाची जुनी घडी विस्कटू लागलीय. दसुरीकड ेनिी घडी बसिण्यासाठी काही दशेांनी पुढाकार घेिलाय. 

द क्वावड्रलॅटरल वसझयुररटी डायलॉग म्हणजचे झयूवसड यालाच क्वॉड नािान ंओळखल ंजािं. या अनौपचाररक धोरणात्मक संिाद 

समुहामधे अमेररका, भारि, जपान आवण ऑस्रेवलया यांचा समािेश आह.े 

 २००७ मधे जपानचे पंिप्रधान बशंजो अब ेयांनी अशा समुहाचा प्रस्िाि मांडला होिा. त्याला भारिासह अमेररका 

आवण ऑस्रेवलयानं पाठठंबा ददला. त्यानंिर दरिषी या समुहाची बैठक होिे. पण गेल्या काही िषांि भारिान ंक्वॉडमधला 

आपला सहभाग मयागददि केला होिा. आिा चीनसोबिच्या संघषागनिंर पुन्हा एकदा भारिान ंक्वॉडमधे सिीय सहभाग 

नोंदिािा, असं परराष्ट्र धोरणाच्या जाणकाराचं ंम्हणणं आह.े  

 सीमेिर चीनसोबिच्या वनणागयक संघषागमुळे अनेक जाणकार आिा भारिान ंआपल्या परराष्ट्र धोरणाला अमेररकी 

िळण द्याि.ं चीनविरोधी दशेांना आपल्यासोबि घ्यािं, असं म्हणि आहिे. त्यावशिाय भारिाकड े दसुरा कुठला मागगही 

नसल्याच ंया जाणकारांच ंम्हणणं आह.े त्यासाठी भारिान ंअमेररकेसोबिच चीनविरोधािल्या इिर दशेांशी मैत्रीपूणग संबंध दढृ 

केले पावहजेि. 

 अमेररका, जापान आवण ऑस्रेवलया यांच्यासोबि वमळून क्वाड नेटिकगला बळकटी द्यािी आवण या भागािल्या प्रादवेशक 

सुरवक्षििचे्या मुद्द्द्यािर काम करािं. दसुरीकड ेफाईि आईज अलायन्स नािानं अमेररका, वब्रटन, ऑस्रेवलया, न्यूझीलंड आवण 

कॅनडा या पाच दशेांची एक संघटना आकार घेिेय. चीनी ड्रगॅनची िळिळ रोखणं हा या संघटनेचा अजेंडा आह.े 

 

६ चीनी ड्रॅगनची िळिळ : 

 चार िषांपूिी जून २०१६ मधे अमेररकेन ंभारिाला एक प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून मान्यिा ददलीय. महत्त्िाच ं

म्हणज ेअशी मान्यिा वमळालेला भारि एकमेि दशे आह.े पण भारिाच ंसंभाव्य अमेररकी िळण चीनच्या डोळयाि खूपिंय. 

२० जूनला ग्लोबल टाईम्स चीनी सरकारच्या दवैनकामधे एक संपादकीय आलंय. त्यानुसार, ‘चीनसोबिच्या सीमािादाि 

भारिाच्या कठोर भुवमकेमाग ं अमेररकेचाही हाि असू शकिो. अमेररकेनं भारिाला इंडो-पॅवसदफक रणनीिी वनविि 

करण्यासाठी भाग पाडलंय.  

 निी ददल्ली म्हणजेच भारि सरकारला ह ेमाहीि हि ंकी, चीन-भारि संबंधांि अमेररकेकडून जे हािखंड िापरले जाि 

आहिे, ि ेफारस ेपररणामकारक ठरणार नाहीि.’ एिढंच नाहीि िर या लेखाि अमेररका चीनिर वनयंत्रण वमळिण्यासाठी 

भारिाचा िापर करिोय, असाही दािा करण्याि आलाय. 

 सीमेिर भारिाच े२० सैवनक शहीद झाल्याबद्दल अमेररकेनं सहानुभिूी व्यक्त केलीय. पण अमेररकेला दकिी गांभीयागनं 

घ्यायचं हाच सध्या मोठ्या काळजीचा प्रश्न आह.े डोनाल्ड रम्पच्या नेिृत्िाि अमेररकेच्या बेजबाबदारपणामुळेच चीनी ड्रगॅनची 

जगभरािली िळिळ िाढलीय. नमस्िे रम्पचा पाहुणचार हादडून गेलेल्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड रम्प यांनी मवहनाभरािच 

अमेररकेिल ंकोरोना संकट सोडिण्यासाठी भारिान ंहायड्रॉवझसझलोरक्वीनच्या गोळया ददल्या नाही, िर बघून घेण्याची भाषा 

िापरली. िसंच रम्प यांच्यािर स्ििःच्या प्रविमेपल्याड अमेररकेशी, जगाशी काही दणंेघेणं नसल्याचीही टीका होिे. 

 

७ भारिाचा जनुा वमत्र : 

 सध्या जगाि अमेररकेवशिाय दसुरी महासत्ा नाही. पण सध्याच्या पररवस्थिीि अमेररका भारिाच्या दकिी मदिीला 

येऊ शकिो, याबद्दल फायनावन्शअल टाईम्स या जगप्रवसद्ध अथग दवैनकाच ेदवक्षण आवशया ब्युरो चीफ रावहलेल ेएडिडग लुसी 

यांची प्रविदिया खूप बोलकी आह.े द िायरला ददलेल्या मुलाखिीि ि ेसांगिाि, ‘भारि आवण चीन संघषग हा काही सध्या 

अमेररकेच्या अजेंड्ािरचा विषय नाही. अमेररकेला युरोपािून आपलं सैन्य हटिायचं. त्यासाठी भारि आवण चीन यांच्या 

संघषागमुळे आपण दवक्षण चीन समुद्राि आपले सैवनक िैनाि करणार असल्याचं अमेररकेच ेपरराष्ट्र मंत्री माईक पॉवम्पओ 

म्हणिाि.’ 

 इथं एका गोष्टीची नोंद घेिली पावहजे. अमेररका आवण जपान यांच्याि अनेक िषांपूिी संरक्षण करार झालाय. 

यानुसार, कुणी जपानिर हल्ला केला िर अमेररकी सैन्य जपानच्या मदिीला धािून जाईल. पण जपान आवण चीन यांच्यािल्या 

सेनकाकू-दायि ूबंदरासंबंधीच्या िादाि अमेररकेन ंकुठलाच हस्िक्षेप केला नाही. त्यामुळे चीनविरुद्धच्या लढाईि अमेररका 

मदिीला येईल, असं ठोस सांगिा येि नाही. 

 पण भारिान ं स्ििःचं स्ििंत्र धोरण बाजूला सारून अमेररकास्नेही परराष्ट्र धोरण अिलंबल्यास त्याचा भारिाला 

फटकाही बसू शकिो. कारण सध्या दोन्ही दशेांची हिामान बदल, व्यापार संरक्षणिाद यासारख्या काही मुद्द्द्यांिर िेगिेगळी 
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मिं आहिे. अमेररकेच्या बाजून ंझुकल्यास भारिाला अमेररकेच्या लहरीप्रमाण ंआपलं धोरण ठरिािं लागेल. अमेररकेच्या 

दबािाला बळी पडून काही मवहन्यांपूिी भारिान ंइराणकडून िेल आयाि करणं थांबिलं.  

 इराण हा भारिाचा खूप जुना वमत्रदशे आह.े पण अमेररकेनं इराणिर आर्थगक वनबंध लादलेि. अनेक िषग भारि या 

आर्थगक वनबंधांचा भाग नव्हिा. पण आिा भारिही याि सामील झालाय. सध्या दशेाि पेरोलच्या ककंमिी गगणाला 

वभडण्यामागं हहेी एक कारण आह.े 

 

८ चीनचा मदिीचा हाि : 

 पवहल्या आवण दसुऱ्या महायुद्धाि अनेक दशेांनी दसुऱ्या दशेांसाठी युद्ध लढलं. िशी वस्थिी आिा नाही. आिा ज्याच ं

त्याला लढाि ंलागणार आह.े अशािेळी दकिी दशेांचा पाठठंबा आह,े याला प्रत्यक्ष युद्धाच्या मैदानाि खूप मयागददि अथग उरिो. 

अमेररकेचा पुढाकार असलेली नॉथग अटलांरटक ररटी ऑगगनायझेशन अथागि नाटो ही जगािली सिांि मोठी, सिांि शवक्तशाली 

सैन्य संघटना म्हणून ओळखली जाि.े पण या संघटनेलाही गेल्या काही िषांि सदस्य दशेांनी िाऱ्यािर सोडलंय.  

 अनेक दशेांनी नाटोिनू आपलं अंग काढून घेिलंय. आत्ाच्या पररवस्थिीि अशी कुठली निी सैन्य संघटना वनमागण 

होण्याच्या शझयिा फार कमी आहिे. दसुऱ्याच्या मदिीला धािून जाण्याची भािना कमजोर झालीय. परराष्ट्र धोरणाि 

आपमिलबी भाि िाढलाय. 

 कोरोनान ंप्रत्येक दशे आपल्यापुरिं बघिोय. सिगशवक्तमान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेररकेचं स्ििःभोििीच ं

ििगन िर साऱ्या जगाला चिािून टाकणारं आह.े अमेररकेच्या आपमिलबी िागण्याची हीच संधी साधि वचनी ड्रगॅननं मात्र 

साऱ्या जगाि आपल ंमदिीच ेहाि पुढे केलेि. कोरोनाच्या संकटािून बाहरे पडण्यासाठी धडपडि असलेल्या युरोवपयन दशेांना 

हरेक प्रकारची मदि करण्यासाठी चीनकडून सिगिोपरी प्रयत्न केले जाि आहिे.  

 संकटाि मदिीला धािून येिो, िोच खरा वमत्र या न्यायानं चीन मदिीला धाििोय. चीनी मीवडयानुसार, मे मवहन्याि 

चीनहून युरोवपयन दशेांि मालिाहू रेनच्या हजारहून जास्ि फेऱ्या झाल्याि. चीनहून युरोपचं अंिर जिळपास १२ हजार 

दकलोमीटर एिढं आह.े वब्रटन, जमगनी, स्पेन, फ्रान्स या दशेांना चीनन ंआपला मदिीचा हाि ददला. याविषयी ददल्लीिला एका 

फ्रेंच मुत्सद्दी बीबीशी शी बोलिाना म्हणाला, ‘चीनी अथगव्यिस्थाच आमच्या दशेाच्या इकॉनॉमीच ंगाड ंहाकिेय. ह ेनको असल ं

िरी ि ेकटू िास्िि आह.े भविष्यािही खूप काळ आमचं भविष्य चीनसोबिच वनगडीि राहणार आह.े’ 

 

९ वनिडणकुीच्या राजकारणाची दकनार: 

 चीनचा सध्या अमेररकेसोबिच कॅनडा, स्िीडन आवण ऑस्रेवलया यासारख्या पािात्य दशेांशी िेगिेगळया 

कारणािरून िाद सुरू आह.े पण चीनची आपल्याला या िादाशी काही दणंेघेणं नसल्याची भूवमका असिे. पािात्य दशे आपल ं

काही वबघडिू शकि नाहीि, याची चीनला खात्री आह.े पािात्य अथगव्यिस्थेचा गाडाच चीनिर अिलंबून आह.े  

 कोविडनंिरच्या जगाि अमेररका, जपान, ऑस्रेवलया, कॅनडा या दशेांनी चीनविरोधाि उघड उघड भूवमका घेिली. 

भारिान ंमात्र कुठेही चीनचा उघडउघड विरोध केला नाही. रवशया, वब्रटन, जमगनी, फ्रान्स या पािात्य दशेांनी चीनबद्दल 

आपले पत्े झाकूनच ठेिलेि. दवक्षण कोररयाशीही चीनच ेिेळोिेळी िाद होिाि. 

 जागविक मॅन्युफॅझचठरंग हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चीनशी कुणीच उघडपणे पंगा घेिाना ददसि नाही. 

अमेररकाचा म्हणजेच रम्पचा चीनविरोधही दकिी खरा, दकिी खोटा हहेी नोव्हेंबरमधे राष्ट्राध्यक्षपदाची वनिडून झाल्यािरच 

कळेल. सध्याच्या चीनविरोधाला वनिडणुकीच्या राजकारणाची दकनार आह.े 

 

१० निेतृ्िहीन जग: 

 याउलट चीन भारिाच्या विरोधाि पादकस्िान, नेपाळ, बांगलादशे या दशेांचा िापर करिोय. सीएए आवण 

एनआरसीमुळे बांगलादशे भारिािर नाराज आह.े त्याचा फायदा उठिि चीनन ंबांगलादशेला जिळ करण्याचा प्रयत्न केलाय. 

गेल्या काही ददिसांि चीनन ंबांगलादशेािून येणाऱ्या ९७ टके्क िस्िुंिरचा आयाि कर माफ केलाय. श्रीलंका चीनच्या आर्थगक 

मदिीखाली दबून गेलाय. 

   

११  िर भारि चीनपके्षा भारी मॉडले उभ ंकरू शकेलः थॉमस वपकेटी 

 कोरोना संकट कधी संपेल ह ेनेमकं सांगिा येईना. पण कोरोना जगचं बदलिून टाकेल यािर जिळपास साऱ्या 

विचारिंिांच ंएकमि ददसिंय. त्यामुळेच बदलेल्या या जगाि आपला खुंटा बळकट करण्यासाठी अनेक दशे संधीच्या शोधाि 
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आहिे. पंिप्रधान नरेंद्र मोदींनीही नव्या जगाि भारिाला मोठी संधी असल्याचं म्हटलंय. या साऱ्या बदलांिर प्रवसद्ध फ्रेंच 

अथगिज्ञ थॉमस वपकेटी यांनी सविस्िर मिं मांडलीि. 

 कोरोना िायरसन ंअविशय गोंधळाचं िािािरण वनमागण केलंय. िायरस काय करिो, अजून दकिी जणांचे बळी हा 

घेईल आवण कधी परि जाईल या सगळया प्रश्नांचं एकही वनविि उत्र आपल्याकड ेनाही. या िायरसबाबि फक्त गोष्ट वनविि 

आह ेआवण िी म्हणज ेहा िायरस साऱ्या जगाि मोठी उलथापालथ घडिून आणणार आह.े 

 आिा ह ेजग कस ंबदलणार याचा अंदाज िज्ञांकडून लािला जािोय. जगप्रवसद्ध फ्रेंच अथगिज्ञ, प्राध्यापक थॉमस 

वपकेटी  कोरोनानिंरच्या जगाबद्दल काही इंटरेबस्टंग आवण गंभीर मिं मांडलीि. वपकेटी यांच्या पुस्िकांना जगभराि मोठी 

मागणी असिे. वपकेटी सध्या "लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमी आवण स्कूल ऑफ ऍडव्हान्स स्टडीज अँड सोशल सायन्सेस इन पॅररस" 

या दोन संस्थांमध ेप्राध्यापक म्हणून काम करिाि. एखाद्या अचानक आलेल्या संकटामुळे अथगव्यिस्थेि आवण सामावजक रचनेि 

कशाप्रकारे बदल होिाि, हा त्यांचा अभ्यासाचा विषय आह.े 

 अलीकडचे एनडीटीिीचं मुख्य संपादक प्रणि रॉय यांनी प्रोफेसर वपकेटी यांची कोरोनाच ंअथगकारण आवण इविहास 

यािर मुलाखि घेिली. कोरोना  साथीनंिर होणाऱ्या आर्थगक आवण सामावजक पररणामांबदद्द्ल ि ेबोलि होि.े या सगळयाि 

भारिान ेकाय वशकाि,ं स्ििःि कोणिे बदल करािेि आवण कोरोना िायरसनंिर बदलणाऱ्या जगाि भारिाच ंकाय स्थान 

असेल या सगळयाविषयी प्रोफेसर वपकेटी यांनी अविशय योग्य मागगदशगन केलं. त्यांच्या या मुलाखिीिले पाच महत्त्िाचे मुद्द.े 

 

 ही िर भारिासाठी सिुणगसधंी 

 भारिासारख्या विकसनशील दशेांनी या संकटाकड ेएक सधंी म्हणून पहायला हि.ं आपल्या सामावजक व्यिस्था पूणगिः 

विकवसि करण्याची गरज या संकटान ं वनमागण केलीय. ही एक संधीच आह.े आरोग्याच्या योजना, आरोग्य वनदशेक, 

आरोग्याच्या पायाभूि सुविधा आवण सुरक्षेच्या मुलभूि पद्धिी यािर काम करण्यासाठी सरकारला प्रोत्साहन दणेारं ह ेसंकट 

आह.े कल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षाि आणण्यसाठी भारिान ेआिा जोमाने प्रयत्न करायला हिेि. 

 लॉकडाऊनचा हा बंदीिास आिा यापुढे काम करणार नाही. लॉकडाऊन िाढला िर दशेािल्या अनेक लोकांकड े

ददिसािून दोनिेळा पोट भरू शकिील इिकीही संसाधनं उरलेली नाहीि. आिा बाहरे जाऊन काम वमळिणं, पैसे कमिणं 

आवण त्या पैशािून अन्न खरेदी करून स्ििःला आवण आपल्या कुटंुबाला पोसणं ही लोकांची गरज झालीय. आरोग्य व्यिस्था 

आवण लोकांच ंउत्पन्न िाढिायची, संपूणग विकासाची वमळिण्यासाठी धािणाऱ्या मोटारीची गिी िाढिाची ही अभूिपूिग संधी 

भारिाला लाभलीय. 

 

 राजकीय विचारसरणीचा अथगव्यिस्थिेर पररणाम 

 भारिाला याआधीही कोरोना िायरससारख ेअनेक आियागचे धके्क बसलेि. भारिाि अर्थगक धोरणं बनिणारी आवण 

सामावजक असमानिा परसरिणारी लोक ही राजकीय निेे मंडळी असिाि. त्यामुळेच या दोन्ही गोष्टींिर त्या त्या राजकीय 

नेत्यांच्या विचारधारेचा पररणाम होि असिो. ददिसेंददिस हा प्रभाि आणखी िाढि जािाना ददसिोय. माझ्या "कॅवपटल अँड 

आयडीओलॉजी" या पुस्िकािही मी हचे सांवगिलंय. 

 खरंिर, कोणत्याही योजना फक्त अर्थगक आवण िांवत्रक गोष्टींचा विचार करून बनिल्या गेल्या पावहजेि. अथगव्यिस्थेि 

िुम्ही कोणिी विचारधारा घेऊन हस्िक्षेप करिा आवण कोणत्या विचारधारेच्या जोरािर िुम्ही अथगव्यिस्था चालििा, त्याच ं

संघटना करिा या गोष्टी कोरोनासारखा मोठा धक्का बसल्यािर मोठ्या झपायानं बदल होिाि. 

 

 राजकीय उलथापालथी होण ंमहत्त्िाच ं

 स्िीडनसारख्या दशेाि आज आपल्याला संपूणग समानिा ददसि.े पण या दशेाि कधीकाळी प्रचंड असमानिा होिी ही 

गोष्ट आज सांगूनसुद्धा कुणी वििास ठेिणार नाही. आत्ा विथ ंएक माणूस एक मि अशी व्यिस्था आह.े पण १९११ पयंि 

एखादा माणूस श्रीमंि असेल िर त्याच ंएक मि ह े१०० मिांच्या बरोबरीच ंमानलं जायचं. आवण गरीब लोकांच्या एका 

मिाला किडीचीही ककंमि नव्हिी. संपत्ीच ंअसमान िाटप कायम रहाि ंयासाठी वनमागण केलेली ही व्यिस्था होिी. 

 संपूणग युरोपमधे ककंिा अगदी जगािही इिकी असमानिा दसुरीकड े कुठेच नव्हिी. नंिर रेड युवनयन्स आवण 

स्िीडनमधल्या सोशल डमेोिेरटक पक्षानं विथ ेप्रचंड मोठी उलथापालथ घडिून आणली. त्यानंिर वनमागण झालेला स्िीडन 

आपल्या नागररकांना समिेची िागणूक दणेारा एकमेि दशे आह.े 
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 सांगायचा मुद्दा असा की असमानिेच ंिास्िि सिि बदलि असिं, पररवस्थिी खूप बदलिे असि.े त्यामुळे त्याकड े

बघण्याचा एक ठराविक दषृ्टीकोन ठेिणं मला पटि नाही. राजकीय उलथापालथी आवण कोरोनासारख्या नव्या संकटाला लोक 

कस ंसामोरं जािाि ह ेमला महत्त्िाचं िाटिं. अशी पररवस्थिी भारिािही येऊ शकिे. 

 

 जागविक सत्ा समीकरण बदलणार 

 चीनकडून आलेल्या या िायरसन ेसगळे हरैाण आहिे. चीनविरोधी भािना जगभर पसरलीय. पण या िायरसबद्दलची 

सगळी मावहिी दणेारा चीन महत्त्िाचं स्रोि आह.े आिा एक िषागनंिर जगािरची चीनची सत्ा कमी होईल की िाढेल? मला 

िाटिं, िायरस येऊन गेला िरी चीनची अथगव्यिस्था िाढिच राहणार आह.े हाच त्यांच्या सत्ेचा पाया आह.े त्यामुळे यापुढेही 

चीनची सत्ा िाढिच राहील. 

 साथरोग चीनन ंपसरिला की त्यांनी त्यािून जगाला बाहरे काढल ंयाबद्दल बोलायचं झालं िर यापैकी लोक नेमकं 

काय लक्षाि ठेििील ह ेसांगणं फार अिघड आह.े साथरोगाशी सामना करायचा असेल िर लॉकडाऊनचा बंदीिास लोकांिर 

लादणं गरजेच ंहोि.ं आिा चीन ककंिा काही आवशयाई दशेांनी व्यिवस्थिपणे लॉकडाऊन राबिला. िर अमेररका आवण काही 

युरोवपयन दशेांना लॉकडाऊन यशस्िी करणं जमल ंनाही.  

 अमेररका आवण पाविमात्य दशेांचं वनिडणुकीय लोकशाहीच ंमॉडले आवण मुक्त बाजारपेठेची भांडिलशाही गेल्या 

काही िषांि कमजोर झालीय. रम्पच्या वनिडणुकीनंिर िर अमेररकेच्या लोकशाहीची नैविक प्रविष्ठा फारच खालािलीय. पण 

त्याचबरोबर चायनीज मॉडेलमधले पारदशगकिेचा अभािासारखे दगुुगणंही सगळयांना माहीि आहिे. कम्युवनस्ट पक्षाचा 

पुढाकार असलेलं मॉडले अशीच चीनची ओळख अजूनही आह.े अशा प्रकारचं मॉडले जगािल्या कुठल्याही दशेाला राबिायच ं

नाहीय. मीवडयाचं स्िािंत्र्य, पारदशगकिा याची मागणी आज कोरोना िायरसच्या काळाि वजिकी जास्ि केली जाि ेवििकी 

यापूिी कधीही केली जाि नव्हिी. 

 

 जागविक बदलामंध ेभारि कुठे सापडले? 

 पुढच्या काही िषांनी चीनपेक्षा जास्ि आकषगक मॉडले म्हणून उभारी घेण्याची क्षमिा भारिाकड ेआह.े पण त्यासाठी 

खूप िेळ लागेल. कारण भारिाला आधी अंिगगि असमानिा घालिािी लागेल. 

 सरकारला सािगजवनक आरोग्य सुविधांमध ेआवण सािगजवनक वशक्षण क्षेत्राि योग्य संसाधनांची गुंििणूक करािी 

लागेल. कोरोना िायरसच्या संकटामुळे या ददशेनं पािलं टाकायची मोठी संधी भारिाला वमळालीय. 
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