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1948 साली भांडवलशाही व्यवस्थेच्या उगमस्थानी म्हणजेच युरोपमध्येच खातमा करण्याचे
आवाहन क्ांततकारकांना करताना कालल मार्कसल आणण फ्रेडररक एन्जल्स यांनी असे उद्गार काढले
होते की, ‘कामगार वगालला त्याच्या अस्स्तत्वाची सरु क्षितता दे ण्यास असमथल ठरलेला सत्ताधारी वगल
सत्ताधारी वगल म्हणून राहण्यास नालायक ठरतो’ आणण ‘कामगार वगालने आपल्या अस्स्तत्वासाठी
आवश्यक (पोषक) अटी (सवल) समाजावर प्रस्थापपत कराव्यात’. जनउठावाच्या त्या
वसंतऋतूपाठोपाठ पॅररस कम्युनचा उठाव झाला आणण जगभर क्ांततकारक आंदोलनांना उधाण
आले. त्यावेळेपासून भांडवली सत्ताधारयांना कम्युतनणझमच्या भयाने कायमचे पछाडले आहे .
कम्यतु नझमच्या या ‘संकटाला’ पराभत
ू करु पाहणारया (भांडवलदारांच्या) प्रततक्ांतीला शह दे त
सामास्जक संबंधांचे अधधकाधधक लोकशाहीकरण होत गेले.
दस
ु धानंतर, राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या पररघावर आणण पवकसनशील राष्ट्रांची तनममलती होत
ु रया महायद्
असतानाच भांडवलशाही साम्राज्याच्या अगदी गाभ्यातच कामगार वगालने कल्याणकारी राज्य आणण
तनयंत्रित भांडवलशाहीसाठीचे लढे स्जंकले होते. दरम्यान 1917 च्या रमशयन क्ांतीपासून सुरुवात
होऊन काही दे शांनी समाजवादाची उभारणी करण्याकडे कूच केली. या दे शांनी आपल्या गरजेनुरूप
मोठ्याप्रमाणात उत्पादनवाढीला सुरुवात केली,कामाचे वाटप केले आणण समन्यायी वेतन दे ण्यास
सरु
ु वात केली.या साठी परू क ठरे ल अशी परस्पर सहकायालची व्यवस्था उभारली. त्यांना ममळालेले
यश अपूणल होते. अनेक प्रकारचे मोठे प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे राहहले आणण अनेकदा मोठ्या
अपयशांनाही तोंड द्यावे लागले. असे असले तरी भांडवलशाही, परात्मतेची भावना,साम्रज्यवादी
वचलस्व आणण अन्य सामास्जक अन्यायांपलीकडे जाणारे नवे जग तनमालण करण्यासाठी या दे शांचे
संघषल अपवरतपणे सुरूच राहहले.
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आज नवउदार भांडवलीव्यवस्था असो वा आवशेषात्मक अवस्थेत उरलेल्या सामास्जक लोकशाही
व्यवस्था असलेले दे श असोत, श्रीमंत दे श असोत वा गरीब अशा सवल दे शातील भांडवली
सत्ताधारीवगालसाठी, वाढत जाणारया भांडवली अंतपवलरोधांची दशके उलटल्यावर, मार्कसल आणण
एन्जल्सचे ते शब्द म्हणजे मत्ृ यूघंटेसारखे घुमत आहे त. भांडवली नवउदारवादी पवत्तीयकरणाचे
धोरण स्वीकारलेल्या भांडवलशाहीने उत्पादकतेची गततमानता गमावली आहे आणण त्या व्यवस्थेला
आता अनुत्पादक व्यवस्थेतील लुटारुं चे रुप प्राप्त झाले आहे . त्यामुळे अपररमीत सावलत्रिक
दाररद्र्य तनमालण झाले असून, प्रचंड असमानतेमुळे धर्ककादायक सामास्जक पवषमता पसरली आहे ,
तीव्र राजकीय दडपणूक सुरू झाली आहे . अणय
ु द्
ु धाचा धोका तीव्र होत चालला आहे . जगभरात
सुरू झालेले प्रचंड मानवी स्थलांतर आणण जागततक तपमान वाढीमुळे तनमालण झालेली पयालवरणीय
आणीबाणी,प्रदष
ू ण,वेगाने होणारा जैवपवपवधतेचा रहास या सवालच्या पररणामी ही पथ्
ृ वी हदवसेंहदवस
मानवी वास्तव्यासाठी अधधकाधधक अयोग्य ठरत आहे . या सवाांपेिा धोकादायक बाब म्हणजे
आज आपली पथ
ृ ी एका महामारीच्या उद्रे काला सामोरी जात आहे . त्या महामारीत भांडवली
नफेखोरी आणण वाढत्या राजकीय दडपणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात माणसांचे बळी हदले जात आहे त.
एकेकाळी रोझा लर्कझेंबगल यांनी एक राजकीय भीती व्यर्कत केली होती. ती फार प्रमसद्ध होती.
त्या म्हणाल्या होत्या, की समाजवादाला पयालय म्हणजे जंगलराजच असू शकते.आज मानवी
प्रजाती आपले स्वत:चे आणण या पथ्
ूल न करण्याच्या टोकावर उभी
ृ वी नावाच्या ग्रहाचे संपूणल तनमल
आहे ..
2010 च्या दशकात आजवर दडपून टाकलेल्या असंतोषाचा वारं वार स्फोट होऊ लागला आहे .या
दशकाची सुरवात झाली ती ट्युतनमशयातील तनषेध आंदोलनांनी.त्या आंदोलनामुळे ‘ अरब स्स्प्रंग’ची
सुरुवात झाली (अनेक अरब दे शांत सरकार पवरोधी जनआंदोलनांची साखळी सुरू झाली त्याचा
उल्लेख “अरब स्स्प्रंग” असा केला जातो.) आणण ती तनषेधाची साख़ळी युरोपपय दे शात लागू
करण्यात आलेल्या आधथलक काटकसरीच्या धोरणापवरोधातही पसरत गेली. शाळकरी मुलांची
हवामान बदलापवरोधी तनषेध आंदोलने,भारतीय मुस्स्लम महहलांचा नागररकत्व हर्ककाचा लढा ,
ब्लॅ क लाईव्ज मॅटर, फ्रान्समधी ‘यलो व्हे स्टस’ आणण ढासळणारया अथलव्यवस्थांच्या आणण
राजकीय दडपणुकीच्या पवरुद्ध तुकलस्तान पासून चीली पयांत आणण नायजेररया पयांत झालेल्या
पवपवध आंदोलनांपयांत ही आदोलनांची साखळी सुरूच राहहली. सन 2020 मध्ये,जगातील सवालत
मोठा भांडवलशाही दे श असलेल्या भारतात ‘शेतीचे कापोरे ट्करण’ (तनगमीकरण) करण्याच्या
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धोरणापवरुद्ध शेतकरयांच्या नेतत्ृ वाखाली वेढा (हठय्या) आंदोलन करण्यात आले आणण भारतातील
कामगारांनी भारताच्या इततहासातील सवालत मोठा राष्ट्रीय संप केला होता.
आधीच तकलाद ू झालेल्या भांडवलशाहीने महामारीच्या संकटाला अत्यंत पवस्कळीत आणण हढसाळ
प्रततसाद हदला. त्यामुळे पररस्स्थती आणखी धचघळत गेली. भांडवली सत्ताधारयांनी ककतीही
नाकारले, तरी भांडवली सत्ताधारयांच्या नफेखोरीच्या कुटील हे तूमुळे या जागततक महामारीच्या
काळात रोजीरोटी गमावल्यामुळे आणण महामारीसंबंधी चुकीच्या धोरणांमुळे बळी पडलेले लाखो
लोक म्हणजे सामास्जक खून होते आणण त्यामुळेच प्रचंड मोठे , ऐततहामसक असे आधथलक आररष्ट्ट
तनमालण झाले आहे .
सन 2020 च्या मध्याला प्राणघातक ठरलेल्या महामारीबाबतच्या धोरणापवरुद्ध जाब
पवचारण्यासाठी मोठ्या दे शातील लाखो नागररक रस्त्यावर उतरले. लाखो लोक ब्राझीलच्या
रस्त्यावर उतरुन ब्राझील सरकारवर नरसंहाराचे आरोप करत होते. भारतातील नागररकही
आंदोलनाच्या पपवत्र्यात होते. भांडवशाही पवरुद्ध एक व्यापक असंतोषाची भावना वाढीला लागली
होती.धचलीच्या नागररकांनी तीव्र संघषालतून स्जंकलेल्या घटना-सममतीच्या तनवडणुकीनंतर घटना
सममतीची अध्यि म्हणन
ू एका स्थातनक मापुची महहलेची तनवड केली. बोमलस्व्हयातील
नागररकांनी एका राज्य उठाव परतन
ू लावला. तर पॅलेस्टाईनमधील नागररकांनी इस्राईलचा
आणखी एक हल्ला अभूतपूवल एकजूट करत यशस्वीपणे परतून लावला.
भांडवली जग म्हणजे आजकाल जणू एक चकमक पेटी झाले आहे . भांडवलशाही व्यवस्थेच्या
योग्यतेपवषयी, आज कधी नव्हे एवढे प्रश्न उपस्स्थत केले जात आहे त.या राजकीय व्यवस्था
सत्तेवरील पकड गमावत चालल्या आहे त. तर या व्यवस्थांच्या मुख्य प्रसारमाध्यमांची पवश्वासाहलता
कमालीची घसरली आहे .
भांडवली दे शांच्या तुलनेत समाजवादी दे शांनी महामारीला हदलेला प्रततसाद नर्ककीच चांगला होता.
बरयाच प्रमाणात तो आदशल म्हणता यईल असा होता.चीन, स्व्हएतनाम आणण बहहष्ट्कृत ठरवण्यात
आलेला र्कयुबा या ततन्ही दे शात महामारीमुळे झालेली मनुष्ट्यहानी तुलनेने खूपच कमी होती.या
दे शांनी महामारीवरील वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी अन्य दे शांना मदतही केली.चीनने आपली
अथलव्यवस्था फार वेगाने पन्
ल दावर आणली. सन 2021 मध्ये चीन वगळता अन्य
ु हा पव
ू प
कोणत्याही दे शाला आपल्या दे शातील कष्ट्ट्करी समाजाच्या आधथलक, तंिवैज्ञातनक, पयालवरणीय
3

आणण सामास्जक प्रगतीसाठी कोणतीही पावले उचलता आलेली नाहीत. चीनमशवाय अन्य
समाजवादी दे शांपैकी र्कयुबालाही या बाबतीत मोठे यश ममळाले आहे . आज पयांत चीनने राजकीय
आणण औद्योधगक क्ांती, सरं जामदारीचे उच्चाटन आणण टोकाचे दाररद्र्याचे-तनमल
ूल न, पयालवरणीय
आणीबाणी यशस्वीपणे हाताळणे, पुनतनलममलतीिम उजाल तनमालण करणे,वनीकरण आणण अस्ण्वक
संममलन (Atomic Diffusion)अशा अनेक बाबतीत तनपवलवाद उत्तम यश ममळवले आहे .आता या
यशांच्या मामलकेत आता चीनने कोरोना व्हायरस महामारी पवरुद्ध उपाययोजना करण्यातही
आपली िमता मसद्ध केली आहे . चीनने कोरोनापवरुद्धच्या लढाईत आंतरराष्ट्रीय पुढाकार घेतला
आहे .
या पाश्वलभूमीवर चीनच्या कम्युतनस्ट पिाने जुलै, 2021 मध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्या पिाची
शताब्दी साजरी करणे स्वाभापवकच होते. अणखल मानवतेसाठी समाजवाद प्रस्थापपत करण्याच्या
संघषालत,आपल्या दे शाच्या स्थातनक पररस्स्थतीनुसार चीनचा कम्युतनस्ट पि करत असलेली मदत
आणण पिाकडून ममळणारी प्रेरणा, हे एक आदशल उदाहरण ठरले आहे . चीनच्या कम्यतु नस्ट पिाने
समाजवाद प्रस्थापनेच्या संघषालत आपले अढळस्थान तनमालण केले आहे यात शंका नाही.
आज समाजवादाचा संघषल एका धोर्कयाच्या वळणावर पोहचला आहे . पवपवध पातळीवर चीनने
ममळवलेल्या यशाच्या तल
ु नेत जागततक महामारीचे आररष्ट्ट हाताळण्यात जगातील महत्त्वाच्या
साम्राज्यशाही दे शांचे सवलच िेिातील अपयश ठळकपणे पुढे आले आहे . आज हे च मोठे
साम्राज्यशाही दे श आता चीन बरोबरच्या या नव्या शीतयुद्धात अन्य साम्राज्यशाही दे श आणण
मागासलेल्या दे शांचे नेतत्ृ व करण्याचा प्रयत्न करत आहे त. पव
ू ी घडलेल्या शीतयुद्धाप्रमाणेच या
नव्या शीतयद्
ु धातही, साम्राज्यशाही दे शांचे मुख्य आक्मण पॅलेस्टाईन पासून पेरू पयांत आणण
स्व्हएतनामपयांत सवल दे शातील जनतेच्या स्वायत्त पवकासाच्या धोरणावर आहे . या आक्मणासाठी
जगातील सवालत पवघातक शस्िांचा वापर केला जात आहे . या आक्मणासाठी मोठ्या जनसमुहाचा
संहार करण्याची िमता असलेली रासायतनक,जैपवक आणण अस्ण्वक शस्िांचा, तसेच सायबरनेहटक
तंिाचा आधार घेतला जात आहे . आजपयांत जगाच्या इततहासात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात
पवघातक िमता असलेली शस्िे, जगातील बहुसंख्य जनता आणण समाजवादासाठी प्रयत्न
करणारया जनसमद
ु ायांपवरुद्ध वापरण्यासाठी काही मोजर्कया बेजबाबदार आणण उतावीळ
सत्तधारयांच्या हातात एकवटली आहे त, अशी पररस्स्थती याआधी कधीही तनमालण झाली नव्हती.
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अशा अत्यंत धोकादायक आणण धचंताजनक पररस्स्थतीत आम्ही हा जाहीरनामा घोपषत करत
आहोत. हा जाहीरनामा जगातील सवल खंडातील समाजवादी परं परे तून आलेल्या महत्त्वाच्या
प्रतततनधींच्या पवचारपवनीमय आणण चचेतून तयार करण्यात आला आहे . या जाहीरनाम्यातील
ऐततहामसक आणण सैद्धांततक मूल्यमापन आजच्या पररस्स्थतीत वगलसंघषल आणण समाजवादाकडे
जाणारे राष्ट्रीय लढ्यांना चालना दे ण्याच्या हे तन
ू े मांडले गेले आहे .
भाांडवलशाही आणि समाजवादी व्यवस्ाांची भू-राजकीय अ्थव्यवस्ा
भांडवलशाहीचे क्ांतीशी जवळचे नाते आहे . इततहासात भांडवलशाहीने अनेक जनवादी क्ांत्याना
तोंड हदले आहे आणण पचवल्या आहे त. सुरुवातीपासूनच म्हणजे सन 1917च्या आरं भापासून अशा
क्ांत्यांनी भांडवलशाही व्यवस्थांना आव्हान हदले आहे . त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, उदारमतवादी
धारणांच्या अगदी पवपररत अशी अत्यंत अनैसधगलक अशा पद्धतीच्या सामास्जक उत्पादनाची
पद्धत भांडवलशाही व्यवस्थेने स्वीकारली होती. उदारमतवाद्यांच्या संकल्पनांच्या पवपररत
ठरलेल्या भांडवली व्यवस्थेत ‘श्रमांचे उत्पादन प्रकक्येपासून मुर्कत श्रम म्हणून पवलगीकरण केले
जाते’, तसेच ‘[आपली] नैसधगलक कायलशाळा असलेल्या (शेत)जममनीपासूनही मानवी श्रम पवलग
केले जातात. [ मूळ संदभल: Founded as it is on the ‘separation of free labour from
the objective conditions of its realisation’,‘from the soil (our)natural workshop’
{Grundrisse chapter iv/v}]
भांडवलशाही आणण साम्राज्यशाही हे दोन्ही घटक एकत्रितपणे कायलरत असतात ही वस्तस्ु स्थती थडल
इंटरनॅशनल आणण बोल्शेस्व्हर्कस यांना नेमकी समजली होती.माि या अत्यंत साध्या वास्तवाचे
आकलन अनेक समाजवाद्यांना होत नाही. भांडवलशाही आणण साम्राज्यशाही एकत्रितपणे कामगार
वगल आणण वासाहततक आणण अधल-वासाहाततक राष्ट्रांचे शोषण करत असतात. या दोन्ही घटकांना
भांडवलशाहीच्या भू-राजकीय आणण राजकीय अथलशास्ि अशा दोन्ही िेिात वेगवेगळ्या दे शात
समाजवादासाठी सरू
ु असलेल्या वगलसंघषाांमाफलत पवरोध होत आला आहे . एवढे च नाही तर
भांडवलशाहीला पवरोध करणारया प्रत्येक समतावादी जनसमुदयानेसुद्धा असा पवरोध केला आहे .
आजही भांडवलशाही आक्मणांच्या तडाख्यातन
ू बचावलेले स्थातनक जनसमूह जमीन, पयालवरण
आणण आपल्या समाजांचे परं परागत प्राचीन हर्ककांसाठी भांडवलशाहीच्या पवरोधात संघषल करत
आहे त.
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वाढत्या प्रमाणात संघहटत होणारा भांडवलदार गट आणण कामगार वगल यांच्यातील वगलसंघषालमुळे
भांडवलदारांना कामगार वगालच्या हहतरिणासाठी काही कल्याणकारी सवलती मंजूर कराव्या
लागल्या, तसेच भांडवलदार वगालवर जमीन आणण सामास्जक हर्ककांशी संबंधधत काही
प्रंततबंधात्मक तनयम आणण कर आकारणे भाग पडले.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असमतोल आणण संयुर्कत पवकास यातील द्वंद्वामुळे प्रभुत्वात असलेली
शासने आपली आधथलक सत्ता, राजकीय आणण लष्ट्करी सामथ्यालच्या आधारे , एकमेकांशी परस्पर
स्पधेच्या माध्यमातून आपले वासाहाततक वचलस्व हटकपवण्याचा तनष्ट्फळ प्रयत्न करताना हदसतात.
त्यांना पवरोध करणारया दे शांनी शासनसंरक्षित पद्धतीने आणण शासनाच्या तनयंिणाखाली,
आपल्या आधथलक स्वायत्ततेचा आग्रह धरत, उत्पादन शर्कतींचा पवकास करण्याचा प्रयत्न केला.
जागततक बाजारपेठेचा पवस्तार आणण वसाहतवादाला झालेल्या पवरोधामुळे जगाच्या अनेक भागात
अततररर्कत अत्पादन िमता तयार झाली. जनवादी क्ांती झालेल्या दे शातील राजकीय सत्ताधारयांनी
खाजगी भांडवलाचे उच्चाटनकेले आणण आपल्या दे शात आधथलक पवकासाच्या माध्यमातन
ू
वसाहतवादाला आव्हान हदले. वसाहतवादाला अशा पद्धतीने हदलेले आव्हान सवालधधक हटकाऊ
ठरले. अशा प्रकारे वसाहतवादी सत्तांमधील आणण वसाहवादी सत्तांपवरुद्ध झालेले संघषल
‘बहूअिीय’ ककंवा ह्युगो चावेझ यांनी अचूक वणलन करण्यासाहठ वापरलेली संज्ञा म्हणजे
‘बहुध्रुपवय’ -- असे होते. सत्ता केंद्रातील सत्तेची बहूपवध केंद्रे आणण राष्ट्रीय भांडवलशाहीतील आणण
समाजवादी व्यवस्थांतील पवपवध बहूध्रपु वय सत्ता केंद्रे या संज्ञेतन
ू व्यर्कत होतात.
सुरवातीच्या काळातील अशी बहूध्रुपवयता त्रब्रटन आणण त्यादे शाचे जूने आणण नवे स्पधलक – म्हणजे
फ्रान्स,जमलनी,अमेररका आणण जपान यांच्यात ती स्पधाल होती. ही स्पधाल केवळ बाजारपेठेपुरती
नव्हती,तर वसाहती आणण ‘आधथलक कायलिेिा’बाबतही होती. कारण, त्या काळात दब
ु ळी शासनं
आणण शासनपवरहहत प्रदे श ताब्यात घेण्याची या दे शांना संधी होती.
या स्पधेमळ
ु े पहहले महायद्
ु ध झाले आणण भांडवलशाही आणण साम्राज्यशाहीतील तीस वषीय
(1914 ते 1945) आधथलक आररष्ट्टाची सुरवात झाली. दोन महायुद्धांमुळे आणण महामंदीमुळे या
दे शांच्या पायालाच सुरुंग लागला.या दोन महायुद्धांच्या काळात झालेले वगल लढे आणण राष्ट्रीय
लढ्यांमुळे फॅमसजमचा पराभव झाला आणण जगाला हदरवून टाकणारया – रमशया आणण चीनमध्ये
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दोन क्ांत्या झाल्या. तसेच पास्श्चमात्य वासाहततक सत्तेपवरुद्ध बंड झाली. त्या आररष्ट्टांची रुपरे खा
तपासणे नर्ककीच उद्बोधक ठरे ल.

साम्राज्यशाहीतील आररष्ट
झारच्या सत्तेखालील रमशया हा साम्राज्यशाहीच्या साखळीतील कच्चा दव
ु ा होता. त्या पाश्वलभूमीवर
रमशयातील क्ांती म्हणजे मानवतेचा समाजवादाकडे सरू
ु झालेला ल गं माचल ठरला.भांडवलशाहीच्या
जन्मस्थानाबाहे र झालेल्या क्ांतीसमोर सामास्जक न्याय प्रस्थापपत करणे आणण उत्पादन शर्कतींचा
पवकास करणे आणण अखंड सुरू असलेल्या साम्राज्यवादी आक्मणांना तोंड दे णे ही आव्हाने होती.
रमशयन क्ांती आणण गभालवस्थेतील चीनमधील क्ांती म्हणजे जगभरातील भांडवलशाही आणण
साम्राज्यशाहीपवरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या पुरोगामी शर्कतींचे दोन डोळे म्हणून बतघतले जात होते.या
दोन क्ांत्यांमळ
ु े च यरु ोप आणण अमशयामधील फॅमसजमचा पराभव होऊ शकला.त्यासाठी यरु ोप
आणण अमशयातील सुमारे तीन आणण दोन कोटी लोकांचे बळी द्यावे लागले होते.
फॅमसजम पवरोधी लढाईतील महत्त्वाचा साथीदार म्हणन
ू चीनला मान्यता ममळाली आणण 1943
मध्ये चीनने जवळजवळ सवल आंतरदे शीय असमान करार रद्द करत स्वत:ला स्वतंि केले.चीन
1945 साली स्थापन झालेल्या संयुर्कत राष्ट्र संघाचा संस्थापक सदस्य झाला. त्यानंतर चार
वषाांनी माओच्या नेतत्ृ वाखाली चीनी कम्युतनस्टांनी नागरी युद्धात पवजय ममळवला आणण त्या
पाठोपाठ जपानचा पराभव झाला. माि अमेररकेच्या पवरोधामुळे चीनला 1971 पयांत संयुर्कत
राष्ट्रसंघ आणण सरु िा पररषदे च्या बाहे र रहावे लागले होते.
साम्राज्यशाहीच्या आररष्ट्टाच्या काळात वासाहाततक आणण अधल-वासाहाततक दे शांनीही स्वातंत्र्य
ममळवले. या दे शांना आधी रमशयाने आणण नंतर चीनने आणण पुढे अन्य समाजवादी दे शांनी
सातत्याने पाहठंबा हदला. याबाबतीत अमेररकेची भमू मका माि कायम दट
ु प्पीपणाची राहहली होती.
पास्श्चमत्त्यांचे वचलस्व हटकून रहावे, म्हणून अमेररकेने सोपवएत रमशयाला दहशत बसावी म्हणून
हहरोमशमा आणण नागासाकीवर अणुब म्ब टाकले. तसेच पव
ू ीच्या युरोपपयन वसाहतींशी आधथलक
व्यवहार हटकून राहावेत यासाठी उत्सुक असलेल्या अमेररकेने त्यांच्या स्वातंत्र्य लढ्यांना काही
प्रमाणात पाहठंबा हदला होता हे खरे . परं तु,याच अमेररकेने ततसरया जगातील राष्ट्रांच्या पवरुद्ध
पन्नासपेिा जास्तवेळा यद्
ु ध पक
ु ारली होती.अमेररकेने अत्यंत महागडी शस्िास्िे वापरूनही
ततसरया जगातील जनतेची स्वातंत्र्यासाठी लढण्याची राजकीय इच्छाशर्कती त्यापेिा वरचढ ठरली
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होती. चीनी स्वयंसेवकांच्या मदतीने लढाणारया कोररयातील लढाऊ जनता असेल ककंवा हो धच
ममन्ह यांच्या नेतत्ृ वाखाली लढणारी स्व्हएतनामी जनता असो, अमेररकेला हार पत्करावी लागली
होती. अमेररकेच्या लष्ट्कराचे असे अपयश पुढे इराक,मसररया आणण अत्यंत नाट्यपूणल घडामोडी
ठरलेल्या आजच्या अफगाणणस्तानातही पाहायला ममळाल्या आहे त.
या अततपर्कव अशा भांडवली व्यवस्थांनी संपूणल जगाला तीस वषाांच्या दीघलकालीन आररष्ट्टाच्या
खाईत ढकलले होते. माि, 1945 नंतर पुढील तीन दशके भांडवली व्यवस्थांनी एक प्रकारचे
आधथलक स्थैयल प्राप्त केले होते. भांडवली व्यवस्थांचे हे जणू

‘सुवणल युग’ होते असे म्हणता यईल.

भांडवलशाही व्यवस्थांना हे ‘सव
ु णल यग
ु ’ साध्य झाले ते कम्यतु नस्टांच्या नेतत्ृ वाखालील
व्यवस्थांकडून ‘आयात’ केल्या गेलेल्या सामास्जक कल्याणकारी योजना, सावलजतनक मालकी आणण
तनयोजन अशा धोरणात्मक संकल्पनाचा वापर केल्यामुळेच! तर जपान,दक्षिण कोररया आणण
तैवान या दे शांनी कम्युतनस्ट नेतत्ृ वाखालील दे शांमधील जमीन सुधारणा धोरणाची ‘नर्ककल’ केली
होती. या कल्याणकारी धोरणांमळ
ु े भांडवली दे शातील पवकासाला चालना ममळाली,कामगार-कष्ट्टकरी
वगालची क्यशर्कती वाढली (गमावलेल्या वासाहाततक बाजारपेठची भरपाई या वाढलेल्या
क्यशर्कतीमुळे झाली) आणण त्यामळ
ु े उत्पादन पवकासासाठी संशोधन आणण पवकासाला चालना
दे ता आली. अमेररकेने पास्श्चमात्य दे शातील कामगार वगल आणण शेतकरी वगालला कम्युतनस्ट
तत्वज्ञानाच्या ‘लागणी’पासून पवलग केले होते.त्यामुळे स्स्थतीवादी ‘चमत्कार’ ठरवलेली आधथलक
पन
ु पवलकासाची धोरणे अमेररकेला सहन करावी लागली. इतकेच नाही त्यासाठी आधथलक पाठबळ
दे णे अमेररकेला भाग पडले होते.
कम्युतनस्ट व्यवस्थांबाबत आकषलणाचे मुद्दे अनेक होते.कम्यतु नस्ट दे शांत जोमदार आणण हे वा
वाटावा असा शाश्वत आधथलक पवकास, त्यासाठी वापरले गेलेले अमभनव तंिपवज्ञान हे महत्त्वाचे
आकषलणाचे मुद्दे होते. सोपवएट यतु नयनने 1949 साली प्रततबंधात्मक अण्वस्ि तनमालण
केली,1957 साली स्फुटतनक हा कृत्रिम उपगह
ृ अवकाशात सोडला आणण 1961 साली युरी
गागाररन, या पहहल्या अंतरळारवीराला अवकाश यानाद्वारे पथ्
ृ वीच्या किेत सोडले. पररणामी
द्वेषपूतीसाठी ‘मानवाला’ चंद्रावर उतरपवण्याचा कायलक्म अमेररकेला हाती घ्यावा लागला होता.
ततसरया जगातील अनेक दे श कम्युतनजमकडे वळले आणण ततसरया जगातील अनेक अन्य दे शांनी
आपल्या राष्ट्रीय पवकासासाठी पास्श्चमात्य ‘पवकास’ पद्धतीपेिा सोपवएत ककंवा चीनचे
8

(तनयोजनबद्ध) पवकास प्रारूप स्वीकारले. अपेिेइतका पवकास त्यांना साध्य करता आला नसला
तरी त्या दे शांनी

मोठ्या प्रमाणात यश ममळवले हे सत्य, नाकारता य्त नव्हते.

यद्
ु धोत्तर जगाने आणण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेने तनस्श्चतपणे डावे वळण घेतले होते. अमेररकेने
जरी जगावर आपले वचलस्व प्रस्थापपत करण्यासाठी एकोणणसाव्या शतकातील इंग्लंडच्या शैलीचा
अंधगकार केला असला, तरी जग तोपयांत बहूधपृ वयतेकडे सरकले होते. अमेररका पुरस्कृत
शीतयुद्धाच्या दडपणाला न जुमानता अमेररकेच्या अनेक स्पधलक दे शांनी शासन पुरस्कृत संमीश्र
पवकास प्रारुप, वेगवान उत्पादन आणण स्थैयल दे णारे समाजवादी प्रारुप स्वीकारले आणण ततसरया
जगातील दे शांनी त्यांची स्वायत्तता प्राप्त केली.
संयुर्कत राष्ट्र संघाच्या गाभ्यातील ब्रेटन वूडस इस्न्स्टट्युशन्स ऑफ इंटरनॅशनल गव्हनलन्स या
संयर्क
ु त राष्ट्र संघाच्या पढ
ु ाकारातील संस्थेने सदस्य राष्ट्रांना समानतेने वागपवण्याचे धोरण,
स्वायत्ततेचा अधधकार,अनाक्मकता या धोरणांचा पुरस्कार केला. अमेररकेला जगाच्या
अथलव्यवहारात ड लर लादता आला असला तरी ड लर-सोने पररवतलनीयतेचे सूि मान्य करणे भाग
पडले. त्याचे दडपण सहन करणे अमेररकेला अवघड झाले.अमेररकेला न थल अटलंहटक रीटी
ऑगलनायझेशन (नॅटो) संघहटत करणे शर्कय झाले असले तरी त्याच्यावर अंकुश ठे वणारा व साल
करार संघ स्वीकारणे भाग पडले.भांडवल तनयंिण,तनयोजन,आधथलक आणण व्यापारी व्यवस्थापन
आणण आधथलक आणण चलन धोरण या सवल बाबतीत पूणल रोजगार आणण पवकास ही व्यापक
पायाभूत धोरणे म्हणून स्वीकारावी लागल्यामुळे (एकूण जागततक)भांडवल संचय राष्ट्रांच्या
चौकटीत बंहदस्त झाला.
या व्यवस्थेत ततसरया जगातील बहुतेक दे शांचे हहतसंबंध गुंतलेले असल्यामुळे या दे शांनी अनेक
प्रभावी व्यवस्था,आंतरराष्ट्रीय संस्था आणण चळवळी उभ्या केल्या.बांडुग
ं पररषद, अमलप्ततावादाची
चळवळ,ग्रुप 77+ चीन आणण व्यापार आणण पवकास संयुर्कत राष्ट्र संघ अशा संस्था आणण
चळवळींद्वारे पवकास,स्वायत्तता आणण दक्षिण-दक्षिण सहकायालच्या धोरणांना चालना हदली.
शांततामय सहअस्स्तत्वासाठी – परस्पर स्वायत्ततेचा आदर आणण िेिीय एकात्मता,अनाक्मकता,
अन्य राष्ट्रांतगलत मुद्द्यांबाबत हस्तिेप न करणे, समानता, परस्पर लाभ आणण शांततामय
सहास्स्तत्व अशा पांच तत्त्वांना झाऊ एनलाय आणण जवाहरलाल नेहरुं नी सन 1954 मध्ये
मान्यता हदली. यामुळे साम्राज्यशाही आणण भांडवलशाहीवर मोठ्या प्रमाणात वेसण घातली गेली.
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प्रमसद्ध अशा चीन आणण रमशयातील दफ
ु ळीमुळे डाव्या गटाला जागततक पातळीवर काही
प्रमाणात अटकाव झाला असला, तरी जगभरात डाव्या राजकारणाची समाजवादाकडे वाटचाल
सुरूच राहहली.
माि भांडवल साम्राज्यवादी अथलव्यवस्थांच्याच मुख्यत: तनयंिणात राहहले. कामगारवर्ालची उपभोग
िमता वाढली आणण बाजारपेठेची मागणी वाढली, समाजवादाच्या हदशेने वाटचाल झाली आणण
पवकासाचे नवे टप्पे साध्य झाले. शासनाच्या मदतीने उत्पादन िमता पवकमसत झाली तरी दस
ु रया
बाजुला मागणीच्या तुलनेत उत्पादन अपररहायलपणे मोठ्या प्रमाणात वाढत गेले. एका बाजुला
उत्पादकता अगदी टोकाला पोहचली आणण मोठ्याप्रमाणात शासनाचा पाहठंबा ममळाला असला तरी
त्याच बरोबर पास्श्चमात्य दे शातील मोठ्या प्रमाणातील संघहटत कामगार वर्ल आणण ततसरया
जगांतील दे शांनी अधधक वेतनमान आणण ककंमतीची मागणी केली. पररणामी, साम्राज्यशाही
भांडवलातून ममळणारा नफा ओरबाडून घेतला गेला.त्यामुळे भांडवल गुंतवणूक आणण वाढ दोन्ही
मंदावली, त्यातन
ू साम्राज्यशाही अथलव्यवस्था आररष्ट्टात ढकलल्या गेल्या : या

दस
ु रया आधथलक

मंदीचे संकट 1970 साली अमेररकेच्या स्व्हएतनाममधील जीवघेण्या पराभवाबरोबरच तनमालण झाले
होते.
नवउदारवाद : रामबाि उपाय वा वार्थक्याकडे जािारी भाांडवलशाही आहे ?
भांडवलशाही अथलव्यवस्थांसमोर तनवडीचे आव्हान होते : एक पयालय होता, समाजवादाकडे जाणारया
सध
ु ारणा आणखी व्यापक करत न्यायच्या,सावलजतनक मालकी आणण त्याला परू क नव्या योजना
आणायच्या आणण त्यासाठी पवकमसत होत जाणारया ततसरया जगात आधथलक गुंतवणूक करायची
आणण पररणामी त्यांच्या वाढत जाणारया मागण्या स्वीकारायच्या; तर दस
ु रा पयालय होता तो
नवउदारवादी आधथलक नीती स्वीकारत बॅंकांच्या माध्यमातून भांडवल मुर्कत करायचे, भांडवल
पवतनमयावर लागू केलेले युद्धोत्तर आधथलक तनबांध उठवत दे शातील आणण आंतरराष्ट्रीय भांडवल
मर्क
ु त करायचे.पहहला पयालय कामगार वगालला आणण ततसरया जगाला अनक
ु ू ल ठरणारा होता. तर
दस
ु रा पयालय भंडवलदार आणण त्यांच्या बगलबच्च्यांना लाभदायक ठरणारा आहे .
या पाश्वलभूमीवर भांडवलदारांनी पवजय ममळवला. जगभरातील डावी चळवळ राजकीयदृष्ट्ट्या आणण
तास्त्वकदृष्ट्ट्या दब
ल झाले होते. सध
ु ारणावादी धोरणांबाबत मतभेद होते. पहहले महायद्
ु ध, सन
ु ळ
1917 पासून एका पाठोपाठ झालेल्या समाजवादी क्ांत्या, सतत पाहठमागे लागलेले शीतयुद्धाचे
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दडपण, तसेच कल्याणकारी शासन व्यवस्था आणण सुधाररत जीवनमानासाठी तयार होणारया
आकांिा यांचे दडपण होते. या पाश्वलभूमीवर जगभरात प्रचंड प्रमाणात पसरलेल्या कामगार,
स्स्ियांच्या आणण राष्ट्रीय चळवळी संघहटत करण्यात डाव्या चळवळीला अपयश आले. जगभरातील
या बहुसंख्य जनतेला पहहल्या पयालयामुळे काही न गमावता पूणल लाभ होणार होता. तर दस
ु रया
पयालयामळ
ु े सवल काही गमवावे लागणार होते, त्यात एक अथलपण
ू ल राजकीय व्यवस्थेचा पयालय
गमवावा लागणार होता. तसेच ततसरया जगालाही या दस
ू काही लाभ होणार
ु रया पयालयापासन
होता. समाजवादी आणण क्ांततकारक चळवळीने पुढे वाटचाल केली असली, तरी अफगाणणस्थान,
दक्षिण येमेन, अंगोला आणण तनकारगोवा इत्यादी दे शात असे आढळून आले, की पवकास आणण
क्ांततकारक प्रकक्या सुरू झाली तरी साम्राज्यशाही आणण त्यांच्या हस्तकांमाफलत प्रचंड दडपण
आणले गेले आणण क्ांततकारक प्रकक्या उलथन
ू टाकणारया प्रततक्ांती त्या दे शात घडवण्यात
आल्या. सोपवएत रमशयामध्येही अशाच प्रकारच्या घातक कारवायांनी कशी प्रततक्ांती घडवण्यात
आली, हे आता उघड होत आहे .
नवउदार आधथलक धोरणाचा आरं भ झाला तोच कामगार वगल आणण त्यांनी ममळवलेल्या ऐततहामसक
हर्ककांवर हल्ला करत. त्याच बरोबर व्याजदर महाप्रचंड वाढवण्यात आल्यामुळे ततसरया जगातील
दे शांना एवढा मोठा धर्कका बसला की या दे शातील दोन दशकांचा पवकास धुवून काढला गेला.
पूवीच्या सोपवएत युतनयन आणण युरोपमधील समाजवादी दे शांत भांडवलशाहीची पुनस्थालपना
करण्याच्या प्रयत्नांत तेथील कामगार वगल दाररद्र्यात ढकलला गेला.
एवढी उलथापालथ करूनही हे नवउदारवादी धोरण पूणप
ल णे फसले.भांडवलशाही आणण साम्राज्यवादी
सत्ताधारयांना गततमान भांडवली पवकासाला अस्जबात चालना ममळू शकली नाही.हे धोरण अयशस्वी
होणारच होते. नवउदार आधथलक धोरण मर्कतेदारी भांडवलशाहीच्या या टप्प्यावर भांडवलातन
ू
ममळणारा नफा (लाभ) हटकवून ठे वण्यासाठी आखण्यात आले होते.आक्मक (आकांिा प्रेररत)
कामगार वगालपासून बचाव,समाजवादी चळवळींचे दडपण आणण स्वायत्त राष्ट्रीय पवकास प्रारुप
स्वीकारलेल्या दे शांपासून आपले आधथलक हहतसंबंध बचावण्यासाठी बुद्धीपुरस्कर घेण्यात आलेले
कपटी धोरण होते. त्यासाठी मुर्कत अथलव्यवस्था, स्थावर संपत्तीवरील मुर्कत हर्कक आणण मुर्कत
स्पधालत्मक बाजारपेठ या धोरणांची मर्क
ु तकंठाने स्तत
ु ी करण्यात आली. सम
ु ारे एका शतकानंतर या
नवउदार भांडवलदार वगालने आपले 1914 पूवीचे एकाधधकारशाहीवादी साम्राज्यवादी भांडवलशाहीचे
स्वप्न पाहायला सुरवात केली होती.
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माि इततहासाचे चक् कधीही उलटे कफरवता येत नाही. नवउदारवादाची वाटचाल अत्यंत असमतोल
पद्धतीने झाली. सुरुवातीला या नवउदारमतवादी धोरणाची अगदी टोकाची अंमलबजावणी त्या
आधीच उदार अधथलक धोरणाच्या पुरस्कत्याल अग
ॅं लो-अमेररकन भांडवलशाही दे शात झाली होती.
माि नवउदार धोरणाला प्रत्येक टप्प्यावर आम जनतेचा पवरोध सहन करावा लागला होती.
नवउदार आधथलक धोरणांतगलत राष्ट्रीय पातळीवर सरकारी सावलजतनक मालकी सोडून दे ण्यात आली,
सरकारी तनयंिणे उठवण्यात आली आणण सामास्जक सुरिा काढून घेतली गेली.या धोरणांच्या
अंमलबजावणीसाठी कामगार संघटनांवर हल्ले केले गेले आणण कामगार वगालतील अनेकांना
बेकारीच्या खाईत ढकलण्यात आले, कामगारांचे वास्तपवक वेतन गोठवण्यात आले, अन्यलाभ
गोठवण्यात आले. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांत काटछाट करण्यात आली, मालकवगल अधधक
ताकदवान झाला आणण सामास्जक सेवा आक्सत गेल्या.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आंतरराष्ट्रीय नाणे तनधी आणण जागततक बॅंक साम्राज्यशाही दे शांचे
हहतरिक बेमलफ म्हणून काम करू लागले. धनकोंच्या जबाबदारीकडे दल
ल करत ततसरया
ु ि
जगातील दे शांवर कजलफेडीसाठी प्रचंड दबाव आणण्यात आला.1980 आणण 1990 च्या दशकात
साम्रज्यवादी सत्ताधारयांनी तनयालतीला प्रचंड चालना हदली, ततसरया जगातील दे शांच्या बाजारपेठेत
मोजर्कया प्राथममक वस्तू आणण दय्ु यम दजालच्या तांत्रिक वस्तच
ंु ी भरमसाठ तनयालत केली गेली
आणण ककंमती वाढवत नेल्या. त्यामळ
ु े या दे शांचा स्वत:चा तनयालत महसल
ू आणण आमदनी घसरत
गेली. दस
ु रया बाजुला सरकारी तनयंिण आक्सत नेण्यासाठी दबाव आणण्यात आला आणण त्याच
बरोबर त्या दे शांच्या उत्पादन िमता पवकासासाठी आवश्यक सरकारच्या माध्यमातून होणारा
पवकास रोखण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक सल
ु भ परतावा करण्याजोग्या अल्प-व्याजाचा कजल
परु वठा कमी करण्यात आला. याच काळात साम्राज्यवादी भांडवलासाठी ततसरया जगातील अनेक
दे शात माि स्थातनक नैसधगलक संसाधने, संपत्ती आणण कामगार वगालचे श्रम सहजपणे उपलब्ध
झाले होते. त्या दे शांची स्वायत्तता नष्ट्ट करण्यात आली. नागररकांचे लोकशाही हर्कक आणण
स्वायत्त राष्ट्रीय पवकासाचे हर्कक नष्ट्ट करण्यात आले.
माि मरणोन्मुख अवस्थेतील भांडवलशाहीने आपल्याला ममळालेल्या या राजकीय संधीचा
दरु
ु पयोगच केला. त्यांना घसरत्या आधथलक पवकासाला आळा घालता आला नाही, उत्पादकता
आणण आधथलक गुंतवणूक वाढवता आली नाही. साम्राज्यवादी भांडवलदारांनी ततसरया जगातील
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दे शात तनमालण केलेली ‘ऑफ शोअर’ उत्पादन केंद्र म्हणजे ‘अल्प-वेतनावर उत्पादन करण्याची
सुलभ केंद्रे ठरली. या हठकाणी उत्पादन करणारया उद्योगांनी आवश्यक माफक स्थातनक कर
दे ण्यास आणण स्थातनक कामगारांना योग्य वेतन दे ण्यात केलेली कुचराई केली.तसेच तेथील
उद्योगांना परु वठा केल्या जाणारया वस्तुंच्या ककंमती वाढीव नफा ममळवण्यासाठी चढ्या ठे वल्या.
यामळ
ु े मागणी घसरत गेली आणण पवषमता वाढत गेली.
यापेिाही वाईट म्हणजे या साम्राज्यवादी दे शांनी आपल्या दे शांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी
भांडवल आणण आधथलक गुंतवणूक केली नाही. तर या दे शांनी अनुत्पादक आणण ककंमतींच्या जुगारी
पद्धतीच्या व्यवहारांच्या जीवघेण्या स्पधेवर आधाररत आधथलक उलाढालीं केल्या.अमेररकेने आपल्या
दे शात अशा आधथलक व्यवहारांना सुलभपणे वाव हदला.1971 साली सोन्याच्या ककंमतीशी ड लर
संलग्न करणे भाग पडल्यापासून, अमेररकेने आंतरराष्ट्रीय आधथलक व्यवहारात ड लर- वचलस्व
हटकेल आणण ड लरची ककंमत सतत उच्च राखण्याच्या प्रयत्नांना पद्धतशीरपणे पाठबळ हदले.
कजल आणण मत्ता (Assets) यांचा फुगा एवढा वाढला की त्यात कामगार,छोटे व्यावसातयक,
सरकारचा पैसा आणण करदात्यांचा पैसा मोठ्याप्रमाणात खेचला गेला.तर दस
ु ा एका
ु रया बाजल
लहानशा उच्चवगीय श्रीमंत लोकांची संपत्ती माि मोठ्याप्रमाणात वाढली. अमेररकेच्या सरकारने हे
आधथलक संकटावरील उपाय म्हणून अनेकवेळा ऋणकोंना पोषक अशी धोरणे घेतली आणण पवत्तीय
संस्थांना अततररर्कत तनधी पुरवला.
या सवालत माहहती आणण संपकल तंिज्ञान (Information and Communication technology –
ICT) हा घटक नकारात्मक ठरला. वास्तपवक सोपवएत युगात सायबरनेहटर्कस (संदेश तनयंिण
शास्ि) तंिज्ञानाच्या आधारे माहहती तंिज्ञानाच्या संभाव्य िमता लिात घेता लोकशाहीवादी
समाजवादी अथलव्यवस्था उभारण्यात तनयोजनात हे तंिज्ञान मदतकारक ठरू शकते, हे प्रायोधगक
तत्वावर मसद्ध झाले होते. नवउदार आधथलक धोरणाच्या समथलक भांडवलदारांनी या तंिज्ञानाचा
वापर केला तो परदे शात (ऑफ्शोअर) केल्या जाणारया आपल्या उत्पादनावर दरू च्या हठकाणाहून
तनयंिण ठे वण्यासाठी. त्यातून भांडवलाचे एकिीकरण आणण केंद्रीकरण करणे भांडवलदारांना सुलभ
ठरले. तसेच स्थातनक दे शांची आधथलक लूट करणे,आधथलक सट्टे बाजी करणे, जममनी हडपणे आणण
नैसधगलक संसाधनांची लट
ू करणे यासाठी हे तंिज्ञान वापरले गेले. या तंिज्ञानाच्या आधारे कामगार
कमलचारयांवर तनयंिण ठे वणे आणण आपल्या ग्राहकांशी व्यावसातयक डावपेच खेळणे, बाजारपेठेतील
मागणी आणण त्यासंबंधी समस्या सोडवण्यापेिा त्यांना बगल दे णे, बाजारात वास्तपवक गरजेपेिा
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अवाजवी मागणी तनमालण करणे अशा मुर्कत बाजारपेठेतील स्पधालत्मक डावपेचांसाठी या तंिज्ञानाचा
वापर केला. अशा भांडवलशाही व्यवस्थेमुळे माणसांचे स्वास्थ्य हरवले, उपजीपवकेच्या कामांचा
दजाल आणण रोजगार दोन्हीमध्ये घट झाली. तसेच सामास्जक सेवा कमी होत गेल्या.
नवउदार भांडवलशाही व्यवस्थेमुळे पवकासाची गती कमी झाली. त्याच प्रमाणे पयालवरणीय
आणीबाणीची पररस्स्थती तनमालण झाली आहे . वायू प्रदष
ु णात प्रचंड वाढ,हवामान बदलांशी तनगडीत
धोका, जैव पवपवधतेचा रहास आणण पाळीव प्राण्यांवरील (Farmed Animals) अपररमीत क्ौयल या
समस्या तीव्र बनत गेल्या आहे त. या आजच्या भांडवलशाहीने पथ्
ृ वीच्या पाठीवरील प्रत्येक घटक
मानवी उपभोगासाठी मोफत उपलब्ध आहे असे; ठरवन
ू टाकले आहे . सध्याची जागततक महामारी
म्हणजे वाढत्या प्रमाणात वन्यप्राणी अधधवास नष्ट्ट करण्यामुळे होणारया प्राणीजन्य पवषाणू
संक्मणामुळे होणारया आजारांच्या साथीचे ताजे उदाहरण म्हणावे लागेल.
या पयालवरणीय प्रश्नांच्या मुळाशी असलेल्या शास्िीय कारणांबाबत तज्ज्ञांमध्ये एकमत आहे , की
हे प्रश्न हाताळण्यासाठी राष्ट्रीय आणण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकास्त्मक धोरण आणण कृती
आवश्यक आहे . माि भांडवलशाही व्यवस्थेचा आग्रह नफेखोर आणण ‘बाजारपेठीय उपाययोजना’
करण्यावर असल्याने पयालवरणीय प्रश्न अधधकाधधक जटील बनत आहे त.
नवउदारवादी भांडवलशाहीची (आधथलक) वद्
ृ धीबाबतची कामगीरी प्रत्येक दशकात घसरत गेली
आहे . पवशेषत: सन 2008 नंतर आधथलक वद्
ृ धीची गती आणखीनच मंदावत आहे आणण ती आता
प्रमसद्ध महामंदीतील आधथलक वद्
ृ धीदरापेिाही कमी झाली आहे .सन 2010 च्या अखेरीस या
पवषयातील तज्ज्ञ तनरीिकांनी असा अंदाज व्यर्कत केला, की भांडवलशाहीच्या पूणत
ल : पोकळ आणण
तनष्ट्फळ उत्पादन व्यवस्था आणण अमेररका आणण इंग्लंड्सारख्या दे शातील नवउदारवाद अमथलक
राजकीय नेतत्ृ वामळ
ु े भांडवलशाही मोठ्या आधथलक आररष्ट्टाकडे वाटचाल करत आहे . म्हणूनच
भांडवलशाही पवरुद्ध जनतेमध्ये मोठा असंतोष पसरला आहे आणण लोक रस्त्यावर उतरून आपला
तनषेध व्यर्कत करत आहे त. महामारीमळ
ु े या आररष्ट्टाला चालना ममळाली असन
ू या नवउदार
भांडवली अथलव्यवस्थांची धर्ककादायक हदवाळखोरी आणण पवकृती कधी नव्हे इतकी उघड झाली
आहे .
अथलव्यवस्थेचे पन
ु रुज्जीवन करायचे असेल आणण पयालवरणीय आणीबाणी तसेच महामारीमळ
ु े
तनमालण झालेले आररष्ट्ट सोडवायचे असेल, तर अनेक पातळीवर धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक
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आहे . त्यासाठी औद्योधगक धोरण, शासकीय गुंतवणूक, सामास्जक पवतरण व्यवस्थेची पुनबाांधणी,
पयालवरणीय तनयोजन आणण सावलजतनक आरोग्य व्यवस्थेची संरचना या सवल बाबतीत समाजवादी
व्यवस्थेप्रमाणे आणण त्या प्रमाणात बदल करावे लागतील. तसेच या सवल व्यवस्थांवरील आणण
शासनावरील भांडवलदारांचे तनयंिण संपुष्ट्टात आणावे लागेल.
या हदशेने जाण्याचा मागल त्यांच्यासाठी समोर खुला आहे . नवउदार भांडवलशी व्यवस्थेपवरुद्ध
वांमशक वंधचतीकरण, मलंगभेद आणण अन्य कारणांमुळे वधचंतीकरण सहन करणारया जनतेमधील
तीव्र असंतोष आणण भ्रमतनरास समोर उघड हदसत आहे .
डाव्याांनी गमावलेली सांर्ी आणि लोकानुनय
काही सन्माननीय अपवाद वगळता कामगार वगालचे मानले जाणारे ऐततहामसक पि आणण
कामगार संघटना या लोकांच्या असंतोषाला संघहटत करून त्याला आदोलनात रुपांतररत करण्यात
अपयशी ठरले, हे मान्य करायला पाहहजे.
भांडवली दे शातील कामगार संघटनांनी ऐततहामसक काळापासून भांडवली बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणण
सवल राष्ट्रांच्याही वर असणारया संस्थांबरोबर (Supranational) वगलसमन्वयाची भूममका स्वीकारली
होती. त्याचा पररणाम असा झाला, की युरोपपयन रे ड युतनयन क न्फेडरे शन (ETUC) आणण
इंटरनॅशनल रे ड यतु नयन क न्फेडरे शन(ITUC) या संघटनांनी भांडवलशाही पवरुद्ध तयार झालेला
कामगार वगालतील असंतोष सौम्य करण्याचे काम केले. नवउदारवादी भांडवलशाहीने केलेल्या
हल्ल्याच्या वेळी या कामगार संघटनांनी त्यापवरुद्ध भूममका घेण्याची आपली जबाबदारी पार
पाडण्यात कुचराई केली. असंघहटत कामगार वगालला अतनश्चततेच्या पररस्स्थतीत ढकलले. माि
त्याचवेळी तळागाळात काम करणारया अनेक कामगार संघटना याच काळात तयार झाल्या.
फॅमसजम पवरोधी आणण वसाहतवाद पवरोधी भमू मकेचा वारसा सांगणारी वल्डल फेडरे शन ऑफ रे ड
युतनयनने (WFTU) आजही समाजवादी आणण साम्राज्यशाही पवरोधी भूममका घेऊन ठामपणे काम
करत आहे . या फेडरे शनच्या नेतत्ृ वाखाली साम्राज्यवादाखाली असलेल्या 135 दे शातील दोन कोटी
कामगार संघहटत झाले आहे त.
कामगारांचे ऐततहामसक पि माि फारसे काही करू शकले नाहीत. उजव्या पवचारसरणीच्या
राजकीय पिांनी 1970 च्या दशकात अधधक नवउदारवादी आधथलक धोरण स्वीकारले होते, तेव्हा
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अनेक डाव्या पिांनी त्यांच्याशी अनेकदा तीव्र संघषल केला होता. माि नंतर उजव्या पिांचीच
धोरणे अनेक डाव्या पिांनी स्वीकारली. यामुळे डाव्या पिांची कामगार वगालबरोबर नाळ तुटली.
पास्श्चमात्य आणण पूवल यरु ोपपयन दे शात घडलेले असे बदल स्वच्छपणे हदसतात. तर ततसरया
जगातील काही दे शातही असे घडले आहे .
या पिातील मशक्षित ककंवा बुद्धधवादी नेत्यांनी पिाचे नेतत्ृ व केले. मोठ्या संख्येने असलेल्या
कामगार वगाांची छोट्या बुद्धधवादी नेत्यांबरोबर आघाडी झाली. माि अलीकडच्या दशकात या
पिांमध्ये टोनी ब्लेअर आणण स्र्कलंटन यांच्यासारख्या राजकारण्यांची संख्या या बुद्धधवादी
नेतत्ृ वात वाढत गेली. पिात अनेक वषल कायलरत असलेल्या अशा नेत्यांनी पिाचा ताबा घेतला
आणण ‘जागततकीकरणा’च्या गोंडस नावाखाली पिाला नवउदारवादाची हदशा हदली.
यद्
ु धोत्तर कालखंडात भांडवलशाहीच्या पवस्तारासाठी, सावलजतनक आणण क पोरे ट नोकरशाहीसाठी
पवश्वासाहल नोकरशहांची आवश्यकता होती. त्यासाठी व्यावसातयक व्यवस्थापकांचा एक गट तनमालण
करण्यात आला.नवउदारवादाच्या कालखंडात परदे शातील उत्पादन व्यवस्थेचे केंद्रीय पद्ध्तीने
व्यवस्थापन,अमभयांत्रिकी,डडझायतनंग,कायदे शीर बाबी हाताळणी,पवपणन,जाहीरात व्यवस्थापन,
आधथलक व्यवस्थापन आणण अशा प्रकारच्या पवपवध कायाांसाठी आवश्यक असलेला व्यावसातयक
व्यवस्थापकांचा थर सतत वाढत गेला. या व्यावसातयक व्यवस्थापकांच्या गटाला व्यवस्थापनात
सामान्य कामगारांपेिा खूप वरचे, उच्च अधधकाराचे स्थान दे ण्यात आले.या गटाला अनेक
सुखसोयी हदल्या गेल्या. व्यावसातयक व्यवस्थापकांच्या या गटाकडे खासगी आणण सावलजतनक
संसाधनांचे तनयंिणही सोपपवण्यात आले.नवउअदारवादी राजकीय व्यवस्थेने अशा व्यावसातयक
व्यवस्थापकांच्या गटातूनच राजकीय नेते आणण सरकारमधील नोकरशाह,कामगार संघटनांचे नेते
आणण गैरसरकारी स्वयंसेवी संघटना (एनजीओ),तयार होतील अशी काळजी घेतली. या प्रकक्येतन
ू
राजकीय पिांच्या सीमा ओलांडणारया व्यावसातयक आणण कौटुंत्रबक संबंधांचे जाळे तनमालण होत
गेले. त्यामुळे नवउदारवादी धोरणाला सवल राजकीय पिांची मान्यता आहे , असे धचि उभे राहहले.
असे भ्रामक धचि उभे करण्यासाठी फोडल फाउं डेशनने ‘वल्डल सोशल फोरम’ संघहटत करण्यासाठी
आधथलक सहाय्य केले,टोनी ब्लेअरने यरु ोपपयन यतु नयनमधील राजकीय पि,युरोपपयन युतनयनवर
आणण त्यातील सरकारच्या मदतीवर अवलंबन
ू असलेल्या संस्थांना आधथलक तनधी दे ण्यासाठी खास
धोरण तयार केले. अथालत या धोरणाला नवउदार धोरणांची ककनार होतीच.
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आता राजकीय पिातील मतभेद केवळ मतदारांना आपल्याबाजूने संघहटत कसे करावे या
मुद्द्याभोवती मशल्लक राहहले होते. उजवे पि स्वाभापवकपणे मध्यमवगीय सामास्जक
पुराणमतवादाचा पुरस्कार करत राहहले, तर आता व्यावसातयक व्यवस्थापकीय गटाच्या ताब्यात
असलेले पारं पररक डावे पिांचे नेते त्यांना ममळणारे आधथलक लाभ आणण सुखासीन जीवनशैलीच्या
पाश्वलभम
ू ीवर नवउदारवादासहहत सामास्जक उदारमतवादाचा परु स्कार करत आहे त.अशा अगदी
कडव्या सामास्जक उदारमतवादी राजकीय भूममकेचे व्यवहारातील स्वरुप म्हणजे वैयस्र्कतक
संघषालची आंदोलने करणे असे असते. असे संघषल सहसा वंधचत आणण दडपलेल्या समाज गटातील,
त्यातल्यात्यात प्रततस्ष्ट्ठत अशा समाज गटातील -- स्स्िया, ‘ठळकपणे’ हदसणारे अल्पसंख्य,लैंधगक
अल्पसंख्य, वांमशक अल्पसंख्य – अशा सामास्जक गटातील व्यर्कतींचे संघषल असतात. अशा
प्रकारचा सामास्जक उदारमतवाद मख्
ु यत: प्रसार माध्यमांत ठळक प्रमसद्धी ममळणारया ‘सांस्कृततक
मुद्द्यांवरील’ लढ्यांना महत्त्व दे तो. पररणामी, व्यापक, मोठ्या संख्येने असलेल्या, दररद्री,
बेरोजगार आणण अल्पवेतनावर काम करणारया असंघहटत कामगार वगालचे प्रश्न माि दल
ु क्षल ित
राहतात. या नवउदार मुर्कत अथलव्यवस्थेत या पररघावरील कामगारांची पररस्स्थती अस्जबात
सुधारली नाही. उलट ते आणखीनच दाररद्र्याचे जीवन जगत आहे त. ककंबहुना याच कारणामुळे
यरु ोपपयन सोशल डेमोक्ॅट्स पिांनी आपला सामास्जक,राजकीय आधार गमावला आहे .
डाव्या पिातील अशा व्यावसातयक िमता असलेल्या नेत्यांचा कामाचा मुख्य भर बैठका, पररषदा,
संमेलने भरवणे,प्रसारमाध्यमांतील चचाांत सहभागी होणे,पिकार पररषदा आणण तनवडणक
ु ांचा प्रचार
करणे यावर असतो.प्रत्यि कामगार वगालत, कारखान्यांत जाऊन आणण कामगार वस्त्यांत जाऊन
कामगार-कष्ट्टकरयांना संघहटत करणे,त्यांच्यात राजकीय जागत
ृ ी करणे हे ककचकट आणण कठीण
काम ते दय्ु यम ठरवतात. कामगार वगल कमी पगार, त्यांनी उत्पाहदत केलेल्या मालाला ममळणारी
कमी ककंमत, बेरोजगारी, परात्मभाव आणण अत्यंत हालाखीचे जीवनमान यामुळे संिस्त असतात.
त्यांना आपल्या हर्ककांचे संरिण करणारा समाजवाद हवासा वाटत असतो. पन याचवेळी हा
कामगार वगल काही एकसंध नसतो. कामगार वगल त्यांच्या वेतनमानातील फरकानुसार,कामाच्या
कौशल्यातील फरकानुसार, मलंग आणण वंशभेद आणण अन्य सामास्जक भेदामुळे पवभागलेला
असतो.कामगार वगल उजव्या आणण डाव्या पवचारसरणीच्या पिातही पवभागला जातो. वैचाररक
मभन्नतेमुळे कामगार वगालची हदशाभूल होऊ शकते. नवउदारवादी डाव्या-उजव्या पिांच्या
पवचारसरणीतील ‘भ्रामक सांस्कृततक यद्
ु धात’ म्हणजे वास्तवात प्रततकक्यावादी आणण
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पततक्ांततकारीवादी नवउदारवादी प्रस्थापपत राजकीय व्यवस्थेबाबत कामगार गोंधळात पडतात. या
राजकीय व्यवस्थेतफे अस्सल पुरोगामी आणण क्ांततकारी राजकीय नेते आणण चळवळींबाबत
संभ्रमात पडतात.
आजच्या प्रस्थापपत व्यवस्थेत उजवे आणण डावे दोन्ही प्रकारच्या सत्ताधारयांची प्रततमा ‘लोकपप्रय’
सरकार अशी रं गवली जाते. त्यामुळे नवउदारवादी व्यवस्थेच्या पवरुद्ध असलेला कामगार वगालचा
असंतोष ररचवून टाकता येतो. रं प असो वा ब्रझीलचा बोल्सोनारो असो ककंवा अतत उजव्या
पवचारसरणींच्या मोदींचे राजकारण असो वा क त्रबलन (इंग्लंड) यांचे राजकारण असो ककंवा डावी
राजकीय प्रततमा असलेला व्हे नेझआ
ु लाचा मडुरो हे सवल सत्ताधारी आपली सत्ता राबवण्यासाठी
सामाजात फूट पाडण्याचे तंि वापरतात, असा आरोप केला जातो. माि उजव्या आणण डाव्या
सत्ताधारयांच्या तंि वापरण्याच्या पद्धतीत फरक आहे , उजवे सत्ताधारी नवउदारवादी धोरणामुळे
तनमालण झालेल्या सामास्जक पवभागणीचा फायदा घेत सत्तेवर येतात. तर डावे नवउदारवादी
पवषमता नष्ट्ट करण्यासाठी नवउदारवादी व्यवस्था बदलन
ू उलट हदशेने नेण्याचे आश्वासन दे त
सत्ता ममळवतात. या प्रस्थापपत व्यवस्थेतील समान (न्याय्य) धोरणाचा सवालत वाईट भाग कोणता
असेल तर त्यांच्या धोरणातील समातोल (न्याय्य) हाताळणीचा दावा अत्यंत फसवा असतो : या
प्रस्थापपत व्यवस्थांना रं पसारखा सत्ताधारी चालतो, परं तु प्रामाणणकपणे पुरोगामी धोरणे घेणारा
राजकारणी माि चालत नाही. अशा राजकारण्याला सत्तेच्या जवळपासही येऊ हदले जात नाही
ककंवा तो सत्तेवर आल्यास त्याची वेळीच मशकार केली जाते.
जनतेच्या अगदी सामान्य समस्यांची चचालही केली जात नाही. त्या समस्या सोडवणे तर दरू .आज
ततसरया जगातील भांडवलशाही दे श असोत, कम्युतनस्ट राजवटीतून बाहे र पडलेले दे श असोत,
ककंवा औद्योधगकीकरणापासन
ू दरू गेलेले पास्श्चमात्य दे श असोत – या सवल हठकाणची बहुसंख्य
जनता या नवउदारवादी व्यवस्थेची पवरोधक आहे . माि या प्रस्थापपत व्यवस्था कोणत्याही
प्रकारचा राजकीय पवरोध प्रगट करण्याची अस्जबात संधी दे त नाही.
आधथलक घसरणीमुळे मध्यमवगीयांची व्यस्र्कतगत कारककदल उं चावण्याचे मागल हदवसेंहदवस कमी होत
चालले आहे त. त्यामुळे या वगालतील मशक्षित तरुण आणण मध्यमवयीन व्यावसातयक प्रबंधकही
आता अडचणीत सापडत आहे त.या पररस्स्थतीचे दस्ु श्चन्ह असे आहे , की पहहल्या आणण दस
ु रया
महायुद्धादरम्यान जमलनीतील पूवीचा ‘मध्यममागी मध्यमवगल’ जसा वेगाने अततरे की उजव्या
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राजकीय कल्पनांकडे ओढला गेला होता, तसेच आताही घडत आहे . या नवउदारवादी व्यवस्थेला
उत्स्फुतल पवरोध कारणारे कामगार कायलकते आणण त्यांच्या संघटना संकटात सापडत आहे त. याचे
उत्तम उदाहरण म्हणजे फ्रान्समधील ‘यलो व्हे स्ट्स’ चळवळ ! या पाश्वलभम
ू ीवर 1991 पासून
आंतरराष्ट्रीय कम्युतनस्ट चळवळीत तनमालण झालेल्या राजकीय आणण नैततक भूममकेतील पेच
आणण कम्यतु नस्ट नेत्यांनी केलेल्या पवश्वासघातामळ
ु े पररस्स्थती आणखी त्रबकट झाली आहे .
कम्युतनस्ट नेत्यांनी कामगार वगालत प्रत्यि काम करण्यापेिा व्यावसातयक कौशल्यांचा वापर
करत पिीय नोकरशाहीत उच्च पदे हस्तगत केली. प्रस्थापपत व्यवस्थेत – वांमशक, वणलपवद्वेषी,
धमाांधतावादी मुद्द्यांवर काही भ्रामक ‘एकजूटीच्या आघाड्या’ उभ्या राहहल्या. अशा आघाड्यांमुळे
लोकसंख्या पवपवध गटात पवभागली जाते आणण त्याच व्यवस्थेत भरडले जाणारे माणसांचे गट
एकमेकांचे कट्टर शिू म्हणन
े ा जबाबदार असणारा आपला नेमका
ू उभे राहतात. आपल्या दद
ु ल शल
शिू कोण हे ओळखणे त्यांना अशर्कय होऊन बसले.
पररणामी आज डाव्या चळवळीने वगल लढ्याचे तेतत्ृ व करण्याऐवजी डाव्या चळवळीतच वगल लढे
सरू
ु झाले आहे .
माि आधथलक आररष्ट्ट जसजसे अधधकाधधक तीव्र होत जात आहे तसतसे या नवउदारवादी
भांडवलशाहीचे राजकीय व्यवस्थेवरील तनयंिण सैल होत जात आहे . पवशेषत: समाजवादी समाज
व्यवस्थांची यशस्वी कामधगरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुढे येत आहे .त्या तल
ु नेत भांडवलशाही
व्यवस्थेचा होणारा रहास आणण त्यामळ
ु े मोजावी लागणारी भयंकर ककंमत उघड होत आहे .

नवउदारवाद आणि पाश्चचमातयाांची घसरगुांडी
नवउदारवादी संकल्पना आणण धोरणांनी कामगार वगल,ततसरया जगातील दे श, सोपवएत युतनयन
आणण पूवल यरु ोपमधील समाजवादांवर सुरू केलेल्या धर्ककादायक आक्मणांचा जोर फार काळ हटकू
शकला नाही. नवउदारवादाने वाजत गाजत आणलेल्या कल्पना आणण त्यांचे वास्तपवक स्वरूप
यातील तफावत हदवसेंहदवस वाढतच गेली.या नवउअदारवादाचे थॅचर-रे गन युगातील मूळ स्वरूप
हळूहळू बदलत गेलेले हदसते. 1990 च्या दशकात त्याला ‘जागततकीकरण’ असे नांव दे ण्यात
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आले. तर 2000 साली याच नवउदारवादी धोरणांना ‘अमेररकन साम्राज्य’ असे नाव हदले गेले तर
पुढे 2010च्या दशकात ‘काटकसर’ आणण ‘साधेपणाचे’ धोरण असे गोंडस नाव हदले गेले.
पास्श्चमात्य भांडवली दे श जेव्हा सोपवएत यतु नयनच्या मढ्यावर आनंदोत्सव साजरा करत होते
तेव्हा अमेररकेच्या स्टे ट डडपाटल मेंटचा घरगुती तत्वज्ञ फ्रास्न्सस फुकुयामा याने जाहीर करुन टाकले
की इततहासाचा अंत झाला आहे ! अखील मानवतेने उदारमतवादी लोकशाही आणण भांडवलशाही हे
आपले इस्च्छत उद्हदष्ट्ट यशस्वीररत्या साध्य केले आहे . आता यापुढे मानवतेला साध्य
करण्यासारखे नवे काहीही उद्हदष्ट्ट मशल्लक नाही. या नव्या उदारवादी व्यवस्थेच्या सवलव्यापी
अवताराने अचंत्रबत झालेल्या जगाची अपेिा होती, की आता संपण
ू ल जगात एकध्रपु वय व्यवस्था
तनमालण होणार आणण जगात कायमस्वरुपी शांतता तनमालण होणार. पण इततहासाच्या मनात काही
वेगळे च होते.
एकध्रुववयता ?
जगात एकध्रुपवय सत्ता केंहद्रत रचना तनमालण न होता उलट बहुध्रपु वयतेला मोठी चालना ममळाली.
नवउदारवादाने पास्श्चमात्य जगाला अपव
ू ल अशा मंदगतीच्या आधथलक वद्
ृ धीत बंहदस्त करून
टाकले. पररणामी जागततक आधथलक सत्तेचे गुरुत्वाकषलण केंद्र अततशय जलद गतीने वाढणारया
चीनच्या समाजवादी बाजारपेठीय अथलव्यवस्थेकडे सरकू लागले. तर भारत,ब्राझील आणण रमशया
सारख्या पवकसनशील भांडवलशाही दे शांनी मुर्कत बाजारपेठीय आधथलक-मल
ु ततत्ववादी मागालवरून
आपापल्या अथलव्यवस्था मागे ओढल्या.
सन 2010च्या दशकात या दे शांनी आयएमएफ आणण जागततक बॅंकांसहहत अन्य पवत्तीय
संस्थांच्या कारभारात सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी केली. ही मागणी जेव्हा पास्श्चमात्य
दे शांनी अमान्य केली तेव्हा त्यांनी, पवशेषत: चीनने नवी पवत्तीय व्यवस्था सरू
ु केली.यात अमशयन
इन्फ्रास्टृर्कचर इन्व्हे स्टमेंट बॅंक, हद शांघाय कोऑपरे शन ऑगलनायझेशन, हद न्यू डेव्हलेपमें ट बॅंक
आणण बोमलवइयन अलायन्स फ़ र पपपल्स ऑफ अमेररका या संस्थांचा समावेश आहे .चीन आणण
रमशया यांनी युरेमशन एकास्त्मकता घडवून आणली.चीनच्या वाढत्या आधथलक केंद्राचे हे आकषलण
इतके वाढत गेले की आज जगातील दोन तत
ृ ीयांश दे श अमेररकेपेिा चीन बरोबर अधधक व्यापार
करतात. चीनने सरू
ु केलेला ‘बेल्ट अॅण्ड रोड इतनमशएहटव्ह’ हा पायाभत
ू पवकास प्रकल्प आणण
रमशयाने आपल्या लष्ट्करी कौशल्यात केलेली प्रचंड वाढ यामळ
ु े त्यांच्या आसपासच्या दे शांना
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लष्ट्करी आणण आधथलक संरिण पुरवण्याची त्यांची िमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे . या
सगळ्याचा पररणाम म्हणजे आधथलक व्यवहारांचा हा युरेमशयन (युरोप आणण अमशया) अि सकक्य
झाला आहे . जगातील सुमारे एक ततृ तयांश नागररक आणण जवळजवळ अध्यालपेिा अधधक प्रदे श
या व्यवहाराच्या प्रभावाखाली आला आहे . या नव्या रचनेमुळे पूवी चीन आणण सोपवएत
यतु नयनमधील दफ
ु ळीमुळे साम्राज्यवाद पवरोधी संघषालच्या काळात तयार झालेल्या फाटाफूटीच्या
दोषावर मात होऊ शकली आहे .
आता अकफ्रका आणण लॅ हटन अमेररकेनेही पास्श्चमात्य वचलस्वापवरुद्ध आपले हर्कक शात्रबत
करण्यास सरु
ु वात केली आहे .लॅ हटन अमेररकेतील ‘गल
ु ाबी लाट’ या नावाने ओळखल्या जाणारया
डावीकडे झुकलेल्या राजवटी, अमेररकेने घातक दडपण आणले तरी आता अमेररकेला जुमानत
नाहीत. मलत्रबया सारख्या काही हठकाणी माघार झाली असली तरी राष्ट्रीय आणण डाव्या चळवळी
जोर धरत आहे त.पूवीच्या फ्रेंच अकफ्रकन वसाहतींमध्येही नवउदारवादी सी एफ ए फ्रॅन्क पवरोधी
जनचळवळी उभ्या राहत आहे त. सामररकदृष्ट्ट्या महत्त्वाच्या असणारया सेंरल अकफ्रकन ररपस्ब्लक
या फ्रेन्चांच्या कब्जात असलेल्या सात्ताधारयांना तेथील जनतेने पवरोध करत रमशया आणण
रवांडाच्या सैन्याच्या मदतीने स्थातनक तनवडणुकाही पार पाडल्या. साऊदनल अकफ्रकन डेव्हलपमें ट
कम्युतनटी या अंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या सदस्य दे शांनी (मोझांत्रबक,मालावी,लेसोथो,णझंबाब्वे) त्रब्रहटश
सरकारच्या नेतत्ृ वाखालील राजवटीमाफलत णझंबाब्वेमध्ये घडवले जात असलेल्या बदलांना आपला
पवरोध दशलवला आहे .तर मोझांत्रबकचे अनेक शेजारी दे श मोझांत्रबकच्या उत्तर भागात
आयएसआयएस प्रभावाखालील उठाव मोडून काढण्यास मदत करत आहे त.
आजच्या घडीला अकफ्रका आणण लॅ हटन अमेररका आधथलक आणण राजकीयदृष्ट्ट्या अधधक स्वतंि
आहे त. ते पॅन अकफ्रकनवादी आणण पॅन लॅ हटन अमेररकनवादी भमू मकांचे पन
ु रुस्ज्जवन करू पाहात
आहे त. या पवचारसरणींच्या आधारे लॅ हटन अमेररका आणण अकफ्रकेतील पूवी ककत्येक पपढ्यातील
स्िी पुरुषांनी क्ांततकारक संघषल केले होते. क्ांतीची ती बीजे अजूनही स्जवंत आहे त.
शाांततेचे काय झाले ?
नवउदारवादी धोरणामुळे जगात शांतता प्रस्थापपत होणार आहे असे सांधगतले जात होते.पण
प्रत्यिात काय घडले? अमेररकेने आपल्या डळमळीत झालेल्या अथलव्यवस्थेला आधार दे ण्यासाठी
लष्ट्करी आक्मकतेचा मागल स्वीकारला. त्यामुळे यद्
ु धांचे पेव फुटले. या यद्
ु धांना पवपवध नावे
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दे ण्यात आली. ‘मानवी हर्ककांसाठी युद्ध’, ‘लोकशाहीसाठी युद्ध’, ‘सरकार अकायलिम असलेल्या
दे शातील ‘नागररकांच्या रिणासाठी युद्ध’ अशा घोषणा दे त अनेक युद्ध छे डली गेली. त्या,त्या
दे शात संममश्र सरकार तयार केली गेली. युद्ध छे डण्यात आलेल्या दे शात लोकशाही व्यवस्था
तनमालण न करता या गरीब दे शांचे दरवाजे साम्राज्यशाही पद्धतीने भयंकर आधथलक शोषण
करण्यासाठी उघडण्यात आले. या दे शांत नवउदार भांडवलशाही व्यवस्था तनमालण करण्यात आली.
गरज पडेल ततथे नागररकांचे सुरक्षित जगण्याचे,स्वायत्त पवकासाचे मुलभूत लोकशाही हर्कक
पायदळी तुडवत त्यांच्यावर गुलामी लादण्यात आली. अमेररकेच्या वचलस्वाला पवरोध करणारया
मसररया, र्कयब
ु ा, व्हे नेझुएला आणण येमेन अशा दे शांचा औषधे,तेल आणण अन्न पुरवठा बंद करून
या दे शांना मशिा करण्यात आली.
अशा युद्धांची साखळी अशीच चालू राहणार आहे . पवत्तीय व्यापारीकरणावर भर दे णारे
(financialised) आणण औद्योधगककरण दय्ु यम ठरवणारे (deinduastrialised) पाश्चीमात्य दे श
आजही शस्िास्िे तनममलतीचे जगातील मख्
ु य केंद्र आहे त. त्यामळ
ु े यद्
ु ध करत राहणे, हा त्यांच्या
औद्योधगक धोरणाचा अपवभाज्य भाग आहे . यद्
ु ध करुन ती स्जंकणे आणण त्या दे शात योग्य
सामास्जक पुनतनलममलती करण्यापेिा शस्िांची ‘पवध्वंस िमता’ तपासणे, हा युद्धांमागचा मुख्य
उद्दे श असतो. युद्धात वापरलेल्या शस्िास्िांचा अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत व्यापार वाढवण्यासाठी
या शस्िांची जाहहरात करता येते.अमेररकेच्या नेतत्ृ वाखालील पास्श्चमात्य दे शांनी संरक्षित केलेल्या
इस्रायल सारख्या दे शांनी कधीच यद्
ु ध स्जंकलेली नाहीत. उरल्यात त्या केवळ त्यांनी यद्
ु धात
घडवलेल्या पवध्वंसाच्या खूणा!
वाढती लष्ट्करशाही, दडपणूक, दाररद्र्य आणण पयालवरणीय रहास यामुळे जगभरात मानवी
स्थलांतराच्या लाटा तनमालण होतात. या स्थलांतररतांना पास्श्चमात्य दे शांच्या सीमांवर आडवले
जाते,त्यांच्यावर दडपशाही केली जाते आणण आसपासच्या दे शात ढकलले जाते.बमललनची मभंत
पडली असेलही, पण तशाच प्रकारच्या वेगेळ्या शेकडो मभंती आज दे शादे शात उभ्या राहहल्या
आहे त. लोकांचे उच्चार स्वातंत्र्य हहरावून घेणारया, सत्य सांगण्यावर बंधने घालणारया, घातक
गोष्ट्टींपवरुद्ध आवाज उठवण्यावर बंदी घालणारया, अन्याय-अत्याचारापवरुद्ध आंदोलन करण्यावर
बंदी घालणारया या ‘मभंती’ आहे त. मानवी हर्ककांचे उल्लंघन ही केवळ ततसरया जगातील दे शातच
नाही, तर ममतनओपोमलस आणण पॅररस सारख्या पास्श्चमात्य दे शातही आम बात झाली आहे .
शातंता आणण पवकास, सामास्जक न्याय आणण सामास्जक हर्कक ममळाल्यामशवाय मानवी हर्कक
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प्रत्यिात कसे येऊ शकतात ? कोणत्याही दे शांचे सरकार स्वायत्तता असल्यामशवाय आपल्या
नागररकांना मानवी हार्कक आणण प्रततष्ट्ठा कसे दे ऊ शकेल? त्यासाठी जगाची बहुध्रुपवयता मान्य
करायलाच लागते. सवल दे शांना दपू षत पूवग्र
ल हापवना संपूणल आदर हदला जायला हवा. आज चीन
ककंवा र्कयुबा ककंवा तनकारगोआ हे दे श आपल्या दे शातील नागररकांना मूलभूत मानवी हर्कक
दे ण्यासाठी प्रयत्नशील आहे त, माि त्या दे शातील शासन व्यवस्थांना बदनामीकारक मशर्कके
मारण्यात आले आहे त.
भांडवलशाहीने आपले मानवता पवरोधी अपराधांचे सि सुरूच ठे वले आहे . तसेच कम्युतनस्ट
समाजव्यवस्था अस्स्तत्वात येऊ नये म्हणन
ू समाजात कम्यतु नस्ट तत्त्वज्ञान आणण
कम्युतनस्टांपवरुद्ध सतत टोकाचा पवखारी प्रचार सुरू ठे वला आहे . समाजवादी व्यवस्थेत चांगल्या
दजालचे जीवनमान ममळे ल आणण मानवी हर्कक प्राप्त होतील – मुर्कत उच्चार स्वातंत्र्य, धमल
स्वातंत्र्य ककंवा संघटना स्वातंत्र्य ममळे ल, सांस्कृततक स्वातंत्र्य आणण तनरोगी जीवनमान ममळे ल -याचे भान लोकांना येऊ नये म्हणन
ू व्यापक प्रचार यंिणा राबवली जात आहे .
जगात महामारी सुरू होण्यापूवी पस्श्चमी अथलव्यवस्था, सामास्जक,राजकीय पररस्स्थती आणण
आंतरराष्ट्रीय राजकारण अशा अत्यंत कावेबाज आणण धोकादायक अवस्थेला पोहोचले होते.
महामारीची जागततक आपत्ती म्हिजे भाांडवलशाही आणि समाजवादाची

‘सरे स टे सट’

महामारीच्या गंभीर संकटाची पूवस
ल ूचना ममळूनही गरीब आणण श्रीमंत भांडवली दे श महामारीला
तोंड दे ण्यात अपयशी ठरले. सुरवातीला बराच काळ या दे शांतील सरकारांनी आपल्या दे शात
कोपवड संसगल स्स्थती फारशी गंभीर नाही, अशीच भूममका घेतली. त्या दे शातील सावलजतनक
आरोग्य व्यवस्था, गेली ककत्येक दशके, अपुरया आधथलक पाठबळामुळे आधीच अत्यंत कमकुवत
झाल्या होत्या. या व्यवस्था महामारीच्या दबावामळ
ल णे कोलमडून पडल्या. कोपवड असो वा
ु े पण
ू प
नसो एकूणच या व्यवस्थांना आधथलक ताकद दे ऊन त्यांचा दजाल उं चावणे आत्यावश्यक आहे .
भांडवली दे शातील सरकार असा दावा करतात, की ते माणसांचे जीव वाचवणे आणण लोकांचे
रोजगार हटकवणे या दोन आघाड्यांवर काम केल्यामुळे त्यांची आधथलक स्स्थती अत्यंत मेटाकुटीला
आली होती. माि वास्तव फार वेगळे होते. या महामारीच्या काळात भांडवली व्यवस्था या
पररस्स्थतीतही आपली नफेखोरी करत आम लोकांच्या जीवाशी खेळत होती.
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महामारीच्या काळात अमेररकेतील सरकारी प्रशासन महामारीमुळे पवत्तीय बाजारपेठेत आलेल्या
मरगळीवर उपाययोजना करण्यात दं ग होते. तर काही नवउदार आधथलक धोरण स्वीकारलेले
भांडवली दे श कोरोना मत
ल करत, ‘आपल्या दे शात अधधक
ु ि
ृ ांची संख्या वाढत असूनही त्याकडे दल
संसगालमुळे नागररकांमध्ये कोरोनापवरुद्ध ‘सामूहहक प्रततकारशर्कती’ तयार झाली आहे असा प्रचार
करत राहहले. लोकांमध्ये सरकारच्या नाकतेपणामळ
ु े मोठा असंतोष तयार झाल्यावर या दे शातील
सरकारांनी कोरोना उपचारांसाठी थोडीफार हलचाल आणण ‘उपाययोजना’ केली एवढे च. ही
उपाययोजना म्हणजे भांडवली नफेखोरीला अडथळा ठरणारया ‘ल कडाऊन’ चा कमीतकमी वापर
करत रुग्णालयात दाखल होणारया रुग्णांची संख्या कमीतकमी कशी राहील याची खबरदारी
घेतली. सावलजतनक आरोग्य व्यवस्था कशी कमकुवत आहे , हे उघड होऊ नये आणण ती मोडून पडू
नये यासाठी रुग्णांना रुग्णालयापयांत येऊच द्यायचे नाही, असे धोरण घेतले गेले.
नउदार आधथलक नीती स्वीकारलेल्या दे शांनी खूप पूवीपासून वैद्यकीय व्यवस्थेचे कापोरे टीकरणाचे
धोरण स्वीकारले आहे .औषधे ही एक क्यवस्तू ठरवली आहे . या व्यवस्थेने सरकारी आरोग्य
व्यवस्था ककंवा वैद्यकीय सेवेतील आरोग्य चाचण्या,तपासण्या आणण रोग तनदान चाचण्या आणण
कोणत्याही संसगलजन्य रोगसाथीत आवश्यक असलेले रुग्णांचे अनष
ु ंधगक पवलगीकरण इ.
सावलजतनक आरोग्य व्यवस्थेद्वारे करण्याचे धोरण नाकारले आहे . त्या ऐवजी राजकीय नेतत्ृ वाने
आपल्या भांडवलदार ममिांना आरोग्य आणण सावलजतनक आरोग्यसेवा नफेखोरीसाठी बहाल
करण्याचे धोरण घेतले आहे . दरम्यान, या महामारीच्या काळात घाईघाईने,कोणतेही तनयोजन न
करता लागू करण्यात आलेले ल कडाऊन अपररहायलपणे लांबत गेले. असे ल कडाऊन परत परत
लावावे लागले. पररणामी अथलव्यवस्था आणखीनच ढासळली. अथलवद्
ृ धीदर उणे झाला आणण
कोट्यावधी सामान्य नागररकांनी त्यांची वास्तपवक जीवनमान गमावले.
घीसाडघाई पद्धतीने लागू केलेले ल कडाऊन आणण तेवढ्याच घाईघाईने ल कडाऊन उठवण्याचे
नवउदार दे शांचे धोरण या मुळे ‘अत्यावश्यक गरजेचा’ असलेला कामगार कमलचारयांचा वगल या
रोगाच्या साथीत अधधकाधधक पवषाणू संपकालत आला.सरकारच्या चुकीच्या सल्ल्यांमुळे आणण
चुकीच्या प्रततबंधक धोरणामुळे, तसेच अपूरया लसीकरणामुळे कोरोना पवषाणू संसगालची संख्या
आणण मत्ृ यच
ू ा दर अपररमीत प्रमाणात वाढला.

24

काही श्रीमंत दे शांनी आपल्या नागररकांच्या खात्यात आधथलक मदत जमा केली. या मदतीचा छुपा
उद्दे श बजारपेठेची मागणी हटकून राहावी हाच होता. आधीच कजालत बुडालेल्या गरीब दे शांना अशी
मदत दे णे शर्कय नव्हते. त्यामुळे या दे शांचे सरकार महामारीच्या संकटाला तोंड दे ण्यास
आणखीनच दब
ु ळे ठरले. त्यांना आपल्या नागररकांच्या मूलभूत गरजाही भागवणे शर्कय झाले
नाही.
दे शादे शात आधी पासून असलेल्या सामास्जक फाटाफुटी आणण समाजासमाजातील दरी आणखीनच
रुं द होत गेली.उच्च पगारदार लोक ‘वकल-फ्र म-होम’ करत राहहले. त्यांना घरातून काम करताना
पण
ू ल पगार ममळत राहहला आणण रोजचे कामही कमी झाले. या गटातील लोकांनी कोरोना काळात
आपले कजलही बरयाच प्रमाणात फेडले.तर पवत्तीय बाजारपेठेच्या आधाराने त्यांचे तर उखळ पांढरे
झाले. त्यामुळे हा पैसेवाला, उच्च अमभजन वगल अधधक मालदार झाला आणण त्यांच्यातील
अधधकाधधक लोक कोट्याधीश झाले.
कामगार कष्ट्ट्करी वगालतील लोक, पवशेषत: अल्पवेतनावर काम करणारया स्स्िया,वांमशक
अल्पसंख्य आणण अन्य असुरक्षित सामास्जक गट यांच्यावर माि पवपररत पररस्स्थती ओढवली.
त्यांना दाररद्र्य,बेरोजगारी,पवलगीकरण,जमापुंजी संपल्यामुळे वाढीव व्याजदाराचे कजल घ्यावे लागणे,
ककंवा ‘अत्यावश्यक’ कामगार आणण ‘ फ्रंटलाईन’ कामगार या नावाखाली अल्पवेतनावर काम
करावे लागणे अशा पवपवध संकटांना तोंड द्यावे लागले. या वगालतील कामगार कोरोना पवषाणू
संसगालला अधधकाधधक बळी पडले आणण मत्ृ युमुखी पडले. अपुरया आरोग्य सुपवधा,गदी, अनेक
प्रकारची कामे, अस्वच्छ वस्त्या यामुळे संसगालचा धोका आणण मत्ृ यूचे प्रमाण वाढले. अशा
समाजगटातील कामगारांचे प्रतततनधीत्व करणारया कामगार संघटना त्यांचे संरिण करण्यात
अपयशी ठरल्या. एका बाजल
ु ा रोजगाराची संधीच कमी होत होती आणण दस
ु ा काम दे णारे
ु रयाबाजल
मालक ककंवा कंिाटदार संधीसाधूपणा करत होते. कोरोना महामारीच्या काळात सवालत भरडल्या
गेलेल्या या कामगार वगालची आणण त्यांच्या हाल अपेष्ट्टांची पुरेशी दखलही घेतली गेली नाही.
बालसंगोपन करणारया माता आणण स्स्िया नेहमीच पुरुषांच्या दबावाखाली असतात. त्याच
समाजातील मुले,वद्
ृ ध माणसांची दे खभाल करत असतात. यामशवाय स्स्िया अल्पवेतनावरील काम
करून घराच्या उत्पन्नाला हातभार लावतात. या महामारीच्या काळात आणण ल कडाऊनच्या
काळात त्यांच्याव्र अततररर्कत दबाव आला आणण त्या अधधक भरडल्या गेल्या. शाळा आणण
25

बालसंगोपन गह
ृ बंद झाल्यामुळे ते काम करणारया अिरश: लाखो स्स्ियांचा रोजगार हहरावला
गेला आहे . कामगार वगालतील कुटुंब प्रमुख स्िी असलेल्या कुटुंबाना महामारीच्या काळात अधधक
तीव्र फटका सहन करावा लागला.आरोग्य व्यवस्था कोलमडल्यामुळे स्स्ियांना गभलतनरोधक
साधनांची उपलब्धता बंद झाली. तर दीघलकालीन ल कडाऊनमुळे कुटुंबांतगलत हहंसेचे प्रमाण प्रचंड
वाढले.
समाजातील अन्य असंरक्षित, वधचंत समाज गटांनाही करोना महामारीचा मोठा फटका बसला
होता. सरकारतफे प्रसाररत होणारी हदशाभूल करणारी माहहती आणण उजव्या पवचारसरणीच्या पि
संघटनांनी अल्पसंख्य समाजाला बळीचे बकरे बनवल्यामळ
ु े , उत्तर अमेररकेतील पव
ू -ल अमशयायी
नागररक आणण भारतातील मुस्स्लम अल्पसंख्य समुदायांना, हहंसक घटनांना आणण द्वेषपूणल
वातावरणाला तोंड द्यावे लागले. समाजातील स्स्िया आणण लैंधगक अल्पसंख्य समाज गटांना
नोकरीं रोजगाराच्या संधी नाकारणे,तनवारा आणण आरोग्य सेवा, तसेच अन्य सामास्जक सेवा
नाकारण्याचे प्रमाण वाढले.
लादले गेलेले पवलगीकरण आणण अथलपूणल सामास्जक संपकालचा अभाव, मशिणातील खंड आणण
शैिणणक कारककदीचा खेळखंडोबा झाल्यामुळे समाजातील लहान मुले आणण युवा वगालला मोठा
फटका बसला. खािीशीर संगणक, इंटरनेट सेवा आणण वीज परु वठा उपलब्ध नसलेल्यांचे खप
ू मोठे
नुकसान झाले. अनेक मुलांना शाळा सोडाव्या लागल्या. आधीच अपुरया असलेल्या रोजगाराच्या
संधी आणण घसरलेल्या आथलव्यवस्थेमुळे परत कधी नोकरी ममळे ल याची कोणतीच शाश्वती
नसलेल्या यव
ु ा वगालला नैराशाने घेरले.
या दयनीय पररस्स्थतीच्या पाश्वलभूमीवर चीनमधील समाजवादी व्यवस्थेमधील पररस्स्थती ककत्येक
पटींनी उत्तम असल्याचे ठळकपणे पुढे आले. चीनमधील आरोग्य व्यवस्था अत्यंत कायलिम आणण
प्रभावी ठरली.एखाद्या पवकसनशील दे शातील आरोग्य व्यवस्था ककती लोकामभमुख असू शकते
याचे ते आदशल उदाहरण म्हणता यईल. चीनच्या आरोग्य खात्याने सवालधधक प्राधान्य रुग्णांचे
जीव वाचवण्यासाठी हदले.त्यांनी अिरश: काही हदवसांत सुसज्ज रुग्णालये उभी केली. सवल
दे शातील आरोग्य कमलचारयांना वेगाने वुहान येथे आणण्यात आले.चीनने प्रथम पवषाणू संसगल
तनयंिणात आणला आणण रुग्णांचे जीव वाचवले. त्यापाठोपाठ आपली अथलव्यवस्था तातडीने
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पूवप
ल दावर आणली.आज परत एकदा चीनी अथलव्यवस्था जगातील एक सवालत आघाडीची
अथलव्यवस्था बनली आहे .
अन्य समाजवादी दे शातील कोपवड हाताळणीचे अनभ
ु वही अशाच प्रकारचे आहे त. 6 ऑगस्ट,
2021 च्या आकडेवारीनस
ु ार चीनमधील कोपवड मत्ृ युदर प्रती दहालाख लोकसंख्येमागे 3.22 इतका
कमी होता तर स्व्हएतनाम, लाओस(जगातील सवालधधक ब म्ब हल्ले झालेला दे श), र्कयुबा,
व्हे नेझुएला आणण तनकारगोआ या दे शातील प्रतत दहालाख रुग्णांमागे मत्ृ यू दर अनुक्मे 27.94,
0.96, 281.11, 128.92 आणण 29.59 इतका होता. तुलनेत अमेररका, कॅनडा इंग्लंड आणण
फ्रान्स यां दे शातील प्रतत दहा लाख कोरोना रुग्णांमागे मत्ृ यू दर अनक्
ु मे 1858.96, 1920.72,
704.81 आणण 704.81 इतका होता. पूवल अमशयायी भांडवली अथलव्यवस्थांनीसुद्धा महामारीची
आपत्ती चांगल्या पद्धतीने हाताळली होती. पूवल अमशयातील दे शात पारं पररक शासन पद्धतीत
सरकारी (शासकीय) हस्तिेप आणण सरकार माफलत पुढाकर याला महत्त्व आहे . सामास्जक
व्यवहाराशी तनगडडत ही ‘कन्फ्यमु शयन’ पवचारप्रणालीशी संबंधधत तत्त्वे आहे त.त्यामळ
ु े च कोपवड
महामारीच्या समस्येला या दे शांनी अधधक चांगल्या ररतीने तोंड हदले. या दे शांपैकी जपान आणण
दक्षिण कोररया या दोन दे शातील कोपवड मत्ृ यूदर अनुक्मे प्रतत दशलि 120.61 आणण 41.21
इतका होता.
भांडवलशाही दे शांनी आणण त्यांच्या प्रसारमाध्यमांनी माि समाजवादी व्यवस्थांनी कोपवड
महामारीवर मात करण्यात ममळवलेल्या यशाला महत्त्व द्यायचे नाही, असे धोरण कटािाने
पाळले. अगदी लॅ न्सेट

सारख्या प्रततस्ष्ट्ठत वैद्यककय तनयतकामलकानेही आपल्या मांडणीत कोपवड

महामारी यमशस्वीररत्या रोखण्यापेिा संसगल प्रसार दाबून ठे वण्यात ममळवलेल्या यशाला महत्त्व
हदले. त्यातही आपला अभ्यास ओइसीडी दे शांमधील कोपवड हातळणी अनुभवापरु ता मयालहदत
ठे वला.या अभ्यासातून कोपवड महामारी यशस्वीररत्या रोखण्यात समाजवादी व्यवस्थांनी
वापरलेल्या प्रारुपावरील चचाल वगळली होती.
सावलजतनक आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे आणण पवषाणू संसगल रोखण्यासाठी आवश्य मानवी
कौशल्य पवकास करण्यासाठी आवश्यक आधथलक गुंतवणूक करण्याबाबत अत्यंत उदासीन
असलेल्या नवउदार भांडवली दे श, बड्या औषध कंपन्यांच्या नफेखोरीला प्रोत्साहन दे णारया लस
तनममलती आणण लसीकरणाला सवालधधक महत्त्व दे त राहहले. कोणत्याही महामारीला तोंड दे ण्यासाठी
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लस आणण लसीकरण नर्ककीच महत्त्वाचे असते, माि

तेवढे च पुरेसे नसते. सामास्जक पातळीवर

जनतेच्या सहभागाने रोग तनदान चाचणी, रोग प्रसाराचा मागोवा आणण आवश्यक तेव्हा योग्य
प्रकारची रुग्ण पवलगीकरण व्यवस्था हे घटक तततकेच महत्त्वाचे असतात. या उलट शासकीय
व्यवस्थेबद्दल संशय असलेल्या दे शात लोकांमध्ये लसीकरणाला पुरेसा प्रततसाद न ममळाल्यामुळे
लसीकरणाचे प्रमाण अपेक्षित पातळीपयांत पोहचत नाही. त्यामळ
ु े अनेक श्रीमंत दे शात आणण
ततसरया जगातील दे शातील फार मोठी लोकसंख्या लसीकरणापासून वंधचत राहहली आणण
रोगापासून असंरक्षित राहहली. पररणामी पवषाणूचे नवनवे अवतार प्रगट होत राहहले आणण पसरत
राहहले.
या नवउदार भांडवली शासनांनी लसीकरणाबाबतचे भेदभावाचे धोरण काळजीपूवक
ल वापरल्याचे
हदसते.श्रीमंत दे शांनी आधीच तुटवडा असलेल्या लसींची घाऊक खरे दी करून लस पुरवठा सतत
अपुरा राहील याची खबरदारी घेतली. त्याचवेळी मोठ्या औषध कंपन्यांच्या लसींच्या संशोधनावरील
‘बौद्धधक संपदा हर्ककां’चा आग्रह धरत अनेक दे शांना लसींची तनममलती करण्यापासन
ू प्रततबंधधत
ठे वले. तर चीन आणण रमशयाने परवडण्याजोग्या ककंमतीत आणण काही प्रमाणात मानवतावादी
धोरण म्हणन
ू दान स्वरुपात कोरोना लसींचा पुरवठा करण्यास सुरवात केली, तेव्हा पास्श्चमात्यांनी
चीन,रमशयाच्या या धोरणावर हे ‘लसींचे राजकारण’ (vaccine Diplomacy) आहे ,अशी ओरड सुरू
केली. त्याच बरोबर लसींची गरज असलेल्या गरीब दे शांना चीन,रमशयाकडून लसी स्वीकारु नयेत
असाही प्रचार केला.
पवषाणुंचे मभन्न प्रकार उद्भवले तेव्हा त्यावरील उपाय म्हणून लसींचा ‘बूस्टर डोस’ दे णे गरजेचे
ठरवले गेले. त्यामुळे मोठ्या औषध कंपन्यांना अधधक नफा ममळवण्याची संधी ममळे ल, असे
डावपेच आखण्यात आले. त्यासाठी भांडवली दे शात स्थातनक आणण राष्ट्रीय पातळीवर ल कडाऊन
लागू करायचे आणण अधूनमधून उठवायचे असे चक् चालू ठे वण्याचे धोरण घेतले गेले. याचा थेट
पररणाम म्हणजे कामगार वगालचा रोजगार हहरावला गेला आणण त्याच बरोबर एक दीघलकामलन
अतनस्श्चतता, पवषमता, तनराशा आणण वाढते मत्ृ यू असे चक् सुरूच राहहले.
कोपवड महामारीच्या पररस्स्थतीत सुधारणा झाली, तरी ती अगदी थोडी व्हावी आणण इंग्रजी
के-आकाराच्या आलेखात असेल याची काळजी घेतली गेली. त्यामुळे अततश्रीमंत छोटा उच्चभ्रू गट
आणण उवलररत गरीब लोकांमधील पवषमता तीव्र होईल.
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समाजवादासाठी वगथलढे आणि राष्रीय लढे
समाजवादी व्यवस्थांनी ममळवलेले यश आणण भांडवलशाहीचे अपयश यातील तफावत इतकी
ठळक हदसत आहे , की त्यामळ
ु े भांडवलशाहीचे भपवष्ट्य आंतरराष्ट्रीय सत्ता समतोलाच्या संदभालत
डळमळीत झाले आहे . नस्जकच्या भपवष्ट्यात समाजवादाकडे होणारया वाटचालीत वगल लढ्यांना
जेव्हढे महत्त्व आहे , तेवढे च महत्त्व आंतरराष्ट्रीय संघषाललाही आहे .
सध्या साम्राज्यवादी भांडवलशाहीचे समथलक नवउदारवादाच्या एका नव्या टप्प्याकडे जाण्याच्या
तयारीत आहे त. हा टप्पा म्हणजे भ्रामक-परोपकारी टप्पा. या टप्प्यात सामान्य आम माणसांना
आणण गरीब दे शांना माणुसकीच्या दृस्ष्ट्टकोनातन
ू मूलभूत गरजेच्या वस्तू, पयालवरणपूरक ककंवा
औषध तनममलतीसंबंधी तंिज्ञान ककंवा मशिण आणण आरोग्य सेवा पुरवायच्या. याला पाश्वलभूमी आहे
ती महामारीमळ
ु े जगभरातील बाजारपेठेत घसरलेली मागणीची. अशा पररस्स्थतीत गरीब दे श
अत्यंत सोतयस्कार ग्राहक ठरतात. यासाठी काही उत्पादने आणण सेवा ममळणे हा नागररकांचा
‘मूलभूत हर्कक’ आहे असे ‘सोयीचे तत्वज्ञान’ सध्या तयार केले जात आहे . यातून काही उत्पादने
आणण सेवांची मागणी जगभरात तनमालण केली जात आहे . त्यामुळे आपोआपच अशी उत्पादने
आणण सेवा पुरपवण्यासाठी शासनाचा कक्याशील आधथलक सहभाग वाढे ल. अशा पद्धतीने
‘जीवनावश्यक’ ठरवण्यात आलेली क पोरे ट खासगी उत्पादने सरकारमाफलत खरे दी करण्याचे
समथलन करण्यासाठी ही खासगी िेिाची ‘अमभनव दरू दृष्ट्टी’, ‘वैमशष्ट्ट्यपूणल धोरण’ आणण क पोरे ट
िेिाच्या ‘कायलिमतेचे उदाहरण आहे ’, असे युस्र्कतवाद प्रचारात आणले जातील. प्रत्यिात माि
सरकारी कर महसुलातून खासगी िेिातील अततशय अकायलिम, अपूरया आणण दय्ु यम दजालच्या
सेवा आणण उत्पादनांसाठी पैसे मोजले जातील. अशा व्यवहारांच्या आडून आधथलक सट्टे बाजी आणण
व्याज आकारणीचे खेळ अखंडपणे चालू ठे वले जातील.
अथालत या नव्या अवतारातल्या नवउदारवादी अथलव्यवस्थांना नर्ककीच जनतेच्या असंतोषाला तोंड
द्यावे लागणार आहे . या असंतोषाचे महत्त्वाचे कारण, म्हणजे वाढत जाणारी पवषमता आणण
भांडवलशाहीची घसरत जाणारी उत्पादकता. आज संघहटत आणण धूतल डावी राजकीय शर्कती
कायलरत नसतानाही वारं वार उघड होत राहणारे आणण राजकीय िेिाला हदरवणारे आधथलक घोटाळे
आणण भ्रष्ट्टाचाराची उदाहरणे भांडवलशाहीचे अपयश दाखवून दे त आहे त. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर,
नवउदार भांडवलशाहीचे अशा प्रकारचे व्यवहार आणण राजकीय तत्वज्ञान साम्राज्यवादी
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भांडवलशाही गाभ्यातील दे श वगळता अन्य दे शांच्या गळी उतरणे अवघड आहे . कारण,आपल्या
जनतेला उत्तरदायी असलेली दे श पयालयी व्यापार आणण गुंतवणुकीचे मागल शोधणार. त्यातील मुख्य
पयालय म्हणजे चीन असणार आहे .
आज खरोखरच ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बहुध्रुपवयता वाढत आहे , साम्राज्यशाही ताकद
आणण ड लरचा वरचष्ट्मा कमी होत आहे . भांडवलशाही व्यवस्थेत वेगाने दोष आणण पवसंगती
तनमालण होत आहे त. चीन बरोबर नव्याने शीतयद्
ु ध सुरू झाल्याचा प्रचारी डंका हदवसेंहदवस
तनष्ट्प्रभ ठरत आहे . साम्राज्यवादी सत्ताधारयात आता तीव्र फाटाफूट होऊ लागली आहे . उदाहरणाथल,
नॅटो सदस्य राष्ट्रांमध्ये आणण आंतरराष्ट्रीय भांडवदार वगालत फूट पडायला सरु वात झाली आहे .
तर,दस
ु रया बाजुला जगातील अनेक राष्ट्रांमध्ये चीन पवषयी आकषलण वाढत जात आहे .अगदी
पास्श्चमात्य भांडवलशाही दे शांच्या आघाडीतील दे श आणण कापोरे ट कंपन्यांनासुद्धा चीनच्या
अथलव्यवस्थेपवषयी आकषलण वाटते. अमेररका चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड दे ण्यासाठी
यरु ोपपयन, पव
ू ल आणण दक्षिण अमशयायी आणण अहॅं टपोडडयन (न्यणु झलंड आणण ऑस्रे मलया) या
िेिातील आपले ‘लोकशाहीवादी’ ममिदे श यांना एकत्रित करून ‘इंडो-पॅमसकफक र्कवाडिलॅ टरल’ [यात
ऑस्रे मलया,भारत, जपान आणण अमेररका या दे शांचा समावेश आहे ] अशी डावपेचात्मक आघाडी
तनमालण करण्याच्या प्रयत्नात आहे .
अमेररका पुरस्कृत वैस्श्वक मूल्यांवर आधाररत ‘तनयमबद्ध आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था’ तयार व्हावी
असा अमेररकेचा प्रस्ताव आहे . परं तु, त्या प्रस्तावातील मूल्यांमधील पोकळपणा आताच उघडा
पडत अहे . उदाहरणाथल, अमेररकेच्या प्रस्तापवत तनयमावलीत, ततसरया जगातील दे शांवर आवश्यक
असेल तर लष्ट्करी आक्मकता,व्यापारी प्रततबंध,दं ड लावणे असे तनयम लागू करण्याचा प्रस्ताव
आहे . याचाच अथल ततसरया जगातील दे शांना, साम्राज्यवादी दे शांच्या भमू मकेशी सस
ु ंगत स्वत:च्या
पवकासाचा हर्कक नाकारण्यात आला आहे .या तुलनेत चीनने ‘आंतरराष्ट्रीय कम्युतनटी’ पवषयी
हदलेला प्रस्ताव ककत्येक पटीने चांगला आणण आकषलक आहे . ‘ कम्युतनटी पवथ अ शेअडल फ्युचर
फ र ह्युमनकाइंड’ अशा शीषलकाने मा6डण्यात आलेला हा प्रस्ताव संयुर्कत राष्ट्र संघात मान्य
झालेली समान मूल्ये, संयुर्कत राष्ट्र संघाची मूलभूत तत्वे आणण शांततामय सहास्स्तत्वासाठी
मान्य झालेली पाच तत्त्वे(पंचसि
ू ी) यावर आधाररत आहे . या प्रस्तावाचा पवचार केला तर लिात
येते, की या प्रस्तावाच्या आधारे सवल मानवतेसमोरचे समान प्रश्न (आणण आव्हाने) सोडवणे शर्कय
आहे .
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आज भांडवलशाही स्थातनक आणण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एका वळणावर उभी आहे .या
पाश्वलभूमीवर समाजवादाकडे आगेकुच करु इस्च्छणारया वगाांनी (जनसमुहांनी) आणण राष्ट्रांनी
एकजुटीने वाटचाल करणे आवश्यक आहे . या वाटचालीत इराण ककंवा येमेनच्या अन्सारुल्लाह
यांच्यासारख्या काही सरकारे आणण चळवळींना आपले दोस्त म्हणून सहभागी करुन घ्यावे लागेल.
कदाधचत अशा घटकांना सहभागी करून घेणे कामगार वगालला, समाजवादी राष्ट्रांना आणण डाव्या
चळवळींना पवधचि वाटू शकते. माि, आजच्या घडीला या घटकांना साम्राज्यवादी आक्मकतेला,
युद्ध, आधथलक प्रततबंध आणण आधथलक दं ड, तसेच वणलद्वेष आणण जबरदस्ती सरकार बदल
अशा दडपणुकीला तोंड द्यावे लागत आहे .म्हणूनच या घटकांनाही व्यापक साम्राज्यवाद पवरोधी
एकजुटीत सहभागी करून घेण्याची गरज आहे .
समाजवाद आज हवा ! --– लोकाांची आणि जनसमुहाांची मागिी.
भांडवलशाही ही एक प्रगततशील व्यवस्था आहे , असे स्वरुप भांडवलशाहीने फार पूवीच गमावले
आहे . जग आज नव्या औद्योधगक क्ांतीच्या उं बरठ्यावर आहे . या औद्योधगक क्ांतीत रोबोहटर्कस,
आहटल कफमशयल इंटीमलजन्स, नॅनोटे र्कन ल जी, र्कवांटम क म्प्युहटंग, बायोटे र्कन ल जी, इंटरनेट ऑफ
धथग्ं ज, थ्री-डड पप्रंहटंग, अशी अनेक नवी अत्याधुतनक उत्पादने तयार झाली आहे त.या उत्पादनांच्या
सामास्जकीकरणला भांडवलशाहीच्या तनयंिणाखालन
ू बाहे र काढण्याचे मोठे आव्हान आज समस्त
मानवजातीसमोर आहे .या उत्पादनांच्या संपूणल िमता भांडवलशाही पवकमसत करु शकणार नाही.
या उत्पादनांच्या िमता पूणाांशाने पवकमसत करण्याबाबत चीन खूप अग्रेसर आहे .या उत्पादनांच्या
प्रमाणीकरणावर तनयंिण, त्या संबंधी बौद्धधक संपदा अधधकार आणण त्यानुसार भांडवली
जगाकडून ककती भाडे आकारण्याची पद्धत काय असावी, याबाबत चीनने खूप प्रगती केली आहे .
अमेररकेच्या संरिण खात्याच्या या तंिज्ञानवरील प्रभत्ु वाला आव्हान दे ण्याची िमता आज
चीनकडे आहे .
आज जगातील अनेक हठकाणचे लोक समाजवाद उभारणीच्या प्रयत्नात

उतरले आहे त.परं त,ु

अनेक हठकाणचे डावे पि आजच्या रहास पावणारया आणण लुटारु भांडवलशाही तनयंिणाशी संघषल
करत आहे त. आता वेळ आली आहे की जगातील सवल कामगार वगालने ‘एक वगल’ म्हणून उभे
राहहले पाहहजे आणण भांडवलदार वगालची सत्ता उलथून टाकली पाहहजे आणण राजकीय तनयंिण
आपल्या ताब्यात घ्यायला पाहहजे.
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आपण कम्युतनस्ट समाज नर्ककीच तनमालण करु शकू. असा समाज स्जथे उत्पाहदत वस्तुंच्या
पवतनमय मूल्यापेिा उपयर्क
ु ततेला महत्त्व अधधक हदले जाईल.उत्पादनांचे सामास्जक पवतरण
‘एखाद्याच्या (खरे दी) िमतेपेिा,प्रत्येकाच्या गरजेनुसार केले जाईल’. अथालत असा समाज तनमालण
होण्यासाठी आपल्याला खूप दीघल संघषल करावा लागणार आहे . त्या आधी समाजवादाला अनेक
टप्प्यातन
ू जावे लागणार आहे --- उत्पादन, पवतरण व्यवस्था आणण उत्पादनांचे स्वरुप यांचे
वाढत्या प्रमाणात सामास्जकीकरण करावे लागेल. आपल्या समाजाची उत्पादन िमता पवकमसत
करण्यापूवी आपल्या समाजात आणण संस्कृतीमध्ये माणसामाणसात दस
ु रया माणसांबद्दल, एक
दस
ु रा गट आणण समुहापवषयी एकजुटीची भावना तनमालण व्हावी लागेल. एक दस
ु रयाशी प्रेमाचे
नाते जोडण्याची िमता तनमालण व्हावी लागेल. या पथ्
ृ वीवर सवल माणसे आणण प्रजातींसह
सामंजस्य आणण शांततापण
ू ल नाते स्थापपत करावे लागेल.
हे साध्य करत असतानाच आपल्याला आज शासनावर असलेले भांडवलदारांचे तनयंिण आपल्या
ताब्यात घ्यावे लागेल. शासनावरील सावलजतनक तनयंिण अत्यावश्यक आणण तनणालयक महत्त्व
आहे . कामगार वगालने हे तनयंिण आपल्या हातात घ्यायला हवे.समाजवादाच्या आरं भीच्या
टप्प्यावर अनेक उद्योगात खाजगी भांडवल कायलरत असेल. माि समाजवादी व्यवस्थेत हळूहळू
योग्य तनयोजन करत आणण व्यापक समाजहहताचा पवचार करुन सवल उत्पादन सावलजतनक
तनयंिणाखाली आणावे लागेल. एखाद्या अत्पादन पद्धतीचे सामास्जकीकरण करावे अथवा नाही
हा तनणलय त्यात्या संदभालत आणण बरे चदा व्यावहाररक घटकांचा पवचार करून घ्यावा लागेल.
प्रत्येक दे शाची या समाजवादाच्या हदशेने होणारया वाटचालीची गती आणण पद्धत, त्या त्या
दे शातील स्थातनक उत्पादन व्यवस्थेचा पवकास,सामास्जक रचना आणण सांस्कृततक पाश्वलभूमी
यानस
ल
ु ार ठरत जाईल. काही दे शात हा प्रवास थोडा उमशरा सरु
ु होईल, काही दे शात जाणीवपव
ू क
थोडा लांबचा मागल स्वीकारला जाईल. तर काही थोड्या दे शात कदाधचत हा प्रवास ताबदतोब सुरू
होऊ शकतो, अशी स्स्थती आहे .
या समाजवादाकडे जाणारया संघषालतील सवालत महत्त्वाचे तत्त्व कोणते असेल तर,‘नफेखोरीपेिा ही
पथ्
ृ वी आणण त्यावरील माणसं आहे त’. म्हणूनच समाजवादासाठी संघषल करणारया जनतेच्या आणण
लोकांच्या समुहांच्या मागण्या पुढील प्रमाणे असतील. :
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1. महामारीमुळे लोकांना सहन कराव्या लागलेल्या शारीररक, आधथलक आणण भावतनक
वेदनांनी एक महत्त्वाची गोष्ट्ट पुढे आणली आहे , ती म्हणजे संपूणल आरोग्यव्यवस्थेचे
सामास्जकीकरण करणे आवश्यक आहे . सवल नागररकांना आरोग्याचा मोफत हर्कक आणण
अधधकार ममळायला हवा. समाजवादी व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी ही मागणी कळीची ठरणार आहे .
या आरोग्याच्या सामास्जकीकरण व्यवस्थेत सामास्जक(वस्ती) पातळीवरील सावलजतनक
आरोग्यव्यवस्था तनमालण केली जावी. अशी व्यवस्था सवलदरू स्जल्हा आणण गाव पातळीवर
कायलरत व्हावी. या व्यवस्थेद्वारे भपवष्ट्यातील साथीचे रोग प्रततबंधक आणण रोग तनवारक
सवोत्तम उपचार ममळतील अशी व्यवस्था असावी. अशा प्रकारची सावलजतनक आरोग्य व्यवस्था
तनमालण करणे श्रीमंत वा गरीब अशा सवल दे शात शर्कय आहे . अशा आरोग्य व्यवस्थेमळ
ु े
आणखी दोन फायदे होतील. या व्यवस्थेसाठी कुशल वैद्यकीय व्यावसातयकांची मागणी वाढे ल
आणण पररणामी सावलजतनक मशिणाला चालना ममळे ल, तसेच या व्यवस्थेला पूरक प्रमशिण
आणण रोग प्रततबंध आणण रोग तनवारक संशोधन सुरू होईल. समाजवादी समाजव्यवस्था
प्रत्यिात येण्यासाठी जनतेला उत्तरदातयत्व असलेल्या कल्याणकारी प्राधधकारी असलेली
सावलजतनक आरोग्य व्यवस्था तयार होणे, हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे .अशी सावलजतनक
आरोग्य व्यवस्था पण
ू ाांशाने नाही, तरी बरयाच प्रमाणात प्रत्यिात आणणे शर्कय झाले, तरी
लोकांना अशा मागणीचे महत्त्व लिात येऊन,समाजवादाच्या हदशेने जाण्यासाठी अशाच प्रकारची
व्यवस्था मशिण, बाल संगोपन, वद्
ृ ध नागररकांचे सवाांगीण संगोपन आणण तनवारा, गह
ृ तनमालण
अशा सामस्जक िेिात तनमालण करण्यासाठी लोक मागणी करु लागतील.
2. समाजवादाकडे आगेकूच करताना आपल्याला मार्कसलने ठामपणे मांडलेले एक सत्य लिात
ठे वावे लागेल ते म्हणजे : कोणत्याही उत्पादन व्यवस्थेतील दोन मुख्य घटक म्हणजे मानवी
श्रम आणण जमीन – हे घटक क्यवस्तू नाहीत ककंवा समाज तनममलतीचे मुख्य साधन पैसा ही
सद्
ु धा ‘क्यवस्त’ु नाही. भांडवलशाही जमीन आणण श्रम या घटकांना क्यवस्तच
ु े रुप दे ते.
पैसा या समाज तनममलतीच्या घटकालाही क्यवस्तच
ु े रुप दे ते. त्यामुळे भांडवलशाही पवसंगतीच्या
गुंत्यात अडकते — सामास्जक श्रमांतून तनमालण होणारे सवल लाभ खासगी लाभ म्हणून लूटले
जातात, पयालवरण उध्वस्तीकरण आणण शेती िेिाची दरु ावस्था होत जाते. समाजातील शेतकरी
या मूलभूत उत्पादक घटकाची अवस्था दयनीय होत जाते. पैसा हे समाजतनममलतीचे साधनच
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क्यवस्तु ठरवल्यामुळे पैशाचे गैरव्यवस्थापन, घोटाळे आणण आधथलक आररष्ट्ट सतत तयार
होतात.
जमीन,श्रम आणण पैशाला आलेले आजचे क्यवस्तच
ु े स्वरुप नष्ट्ट (Decomodifying) केले गेले
तर समाजवादाकडे जाणारे ते महत्त्वाचे पाऊल ठरे ल.
पयालवरणीय आणीबाणीच्या पररस्स्थतीबाबत तयार झालेली तनकड तातडीने हाताळावी लागणार
आहे ,यात शंका नाही.पयालवरणीय संकट आणखी तीव्र होऊ नये यासाठी आपल्याला जमीन आणण
जलस्रोत सावलजतनक मालकीखाली आणावे लागतील. तरच पयालवरण संकटाचा मुकाबला
करण्यासाठी योग्य कृती आराखडा तयार करता यईल आणण वास्तवात आंमलात आणता यईल.
असा आराखडा तयार करताना व्यापक जनसहभाग असणे आवश्यक असेल. तसेच तो आंमलात
आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारी आधथलक गंत
ु वणक
ू असेल. त्याचवेळी भग
ू भालतील इंधन
वापर कमी करत पुनतनलममतीिम आणण शून्य काबलन उत्सजलन करणारी सावलजतनक वाहतक
ू
व्यवस्था व्यापक प्रमाणात तनमालण करावी लागणार आहे . जैव पवपवधता संवधलन,वनीकरण आणण
अन्न प्रणालीची नवी रचना तनमालण करणे, अशी धोरणे आंमलात आणावी लागेल.या नव्या
धोरणात समन्यायी पद्धतीने आणण वैज्ञातनक पायावर आखणी करून सवल नागररकांना घरांचे
वाटप केले जाईल. पवपवध उत्पादनांच्या आणण आधथलक व्यवहारांच्या गरजेनस
ु ार जममनींचे वाटप
केले जाईल.
सवाांना रोजगाराचा हर्कक आणण सवल सिम माणसांना योग्य वेतनमान आणण काम करू न
शकणारया माणसांना आवश्यक आधथलक मदत, असे धोरण असेल. सवल प्रकारच्या उत्पादनांच्या
वाढीमुळे समाजात त्या मुबलकपणाने उपलब्ध असतील, त्यामुळे कामाच्या वेळेत घट करण्यात
येईल. त्यामळ
ु े प्रत्येक व्यर्कतीला आपली व्यस्र्कतगत कौशल्ये वाढपवण्याची संधी ममळे ल, आपल्या
आवडीच्या सज
ृ नशील कामासाठी वेळ दे ता यईल. पवज्ञान, कला आणण सांस्कृततक िेिात
अभत
ू पव
ू ल अशी नवी उं ची गाठण्याची शर्कयता तनमालण होईल.
आपल्याला पैसा आणण बॅंककंग प्रणालीचे राष्ट्रीयकरण करावे लागेल. त्यामुळे या दोन्हीचा उपयोग
उत्पादन आणण पवतरण व्यवस्था सुसघ
ं हटत करण्यासाठी केला जाऊ शकेल.
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अलीकडच्या काळात साम्राज्यशाही दे शांनी जमीन,श्रम आणण पैसा या बरोबरच ज्ञान आणण
तंिज्ञानाचेही बौद्धधक संपदा हर्ककांच्या माध्यमांतून क्यवस्तुत रुपांतर केले आहे . वास्तपवक
तनसगल आणण संस्कृती प्रमाणेच ज्ञान आणण तंिज्ञान हे सुद्धा मानवाच्या सामातयक वारशाचा
भाग आहे .त्यामुळे ज्ञान आणण तंिज्ञानाचे क्यवस्तुत करण्यात आलेले रुपांतर बदलन
ू आपल्याला
ते मानवी समाजाच्या सामातयक मालकीचे करावे लागेल. ज्ञान,तंिज्ञान म्हणजे वास्तपवक
तनसगालचेच दस
ु रे रुप आहे . आपल्याला मशिण आणण संशोधन सावलजतनकररत्या खुले करायला हवे
आणण ज्ञान प्रवाह मुर्कत वाहू हदला पाहहजे.
3. समाजवादी व्यवस्थेच्या वाटचालीतील पढ
ु चे महत्त्वाचे तत्त्व मर्कतेदारीसंबंधी योग्य धोरण
ठरवणे.नैसधगलक संसाधनांचे उत्खनन, वाहतूक व्यवस्था, तसेच या खतनजांचे समाजाच्या आवश्यक
वापरासाठी पूणल िमतेने उत्खनन करण्यासंबंधी दरू स्थ तनयंिण करू शकणारया डडजीटल
स्थानकांशी संबंधधत तंिज्ञान यावरील खासगी मालकी या संसाधनांचे आवश्यक उत्खनन करण्यात
अडथळे तनमालण करते. त्यामळ
ु े त्यावरील खाजगी मालकी आणण मर्कतेदारी नष्ट्ट करावी लागेल.
जीवनावश्यक असणारया अन्न, जीवनावश्यक उत्पादने, मशिण ककंवा आरोग्य सेवा इ.बाबत कडक
तनयंिण लागू करुन आवश्यक त्या सेवा आणण उत्पादनांचे राष्ट्रीयकरण करावे लागेल.
ज्या हठकाणी सावलजतनक पवतरण आणण सावलजतनक मालकी यासाठीचे वगल लढे आणण
आंतरराष्ट्रीय संघषल या आधीच पुढे गेले आहे त, अशा भागात समाजवादी व्यवस्थेकडे होणारी
वाटचाल अधधक सुलभ होत जाईल. अथालत आपल्याला त्या समाजातील वगल भेद, पपतस
ृ त्ताकता
आणण वांमशक गैरधारणा अशा प्रगतीच्या प्रवासातील अडथळे दरू करावे लागतील. अशा समाजात
आपल्याला केवळ औपचाररक पातळीवर नव्हे , तर प्रत्यिात जीवनमूल्यांच्या पातळीवर लोकशाही
जीवन पद्धती रुजवण्यासाठी अधधक प्रयत्न करावे लागतील.
4. समाजाच्या वास्तपवक गरजा कोणत्या आणण भांडवलशाही बाजारपेठेच्या गरजेपोटी ग्राहकांत
तनमालण केलेल्या ‘आभासी कृत्रिम उपभोगी गरजा’ कोणत्या याचा अभ्यास करून आणण सखोल
चचाल-पवचार करून त्यात नेमका फरक करणे आवश्यक आहे . भांडवलशाही बाजारपेठ
वाढवण्यासाठी ग्राहकांत अशा कृत्रिम गरजा जाणीवपूवक
ल तनमालण केल्या जातात. उपभोगाच्या
आभासी गरजा अशा पद्दतीने उत्पन्न केल्या जातात की गाहकांनी ककतीही वस्तू आणण
उपभोगाची साधने खरे दी केली तरी त्यांचे समाधान होत नाही,उलट समाजात अततशय
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तनयोजनपूवक
ल एक सततची अतप्ृ ती आणण हाव तनमालण केली जाते. पररणामी पयालवरणीय
पवनाशाला आपोआप प्रोत्साहन ममळते. यावरील उपाय म्हणजे सवल प्रकारच्या उधळपट्टीकारक
प्रकक्या आणण वस्तुंचे उत्पादन पूणप
ल णे बंद करायला लागेल, उदाहरणाथल, मूलभूत संरिणासाठी
आवश्यक असतील तततकी शस्िास्िे वगळून अनावश्यक शस्िांस्िांचे उत्पादन बंद करावे लागेल.
भांडवली व्यवहारातील पवत्तीय सट्टे बाजी बंद करावी लागेल.
वरील उद्हदष्ट्टे साध्य करण्यासाठी पोषक आंतरराष्ट्रीय वातावरण आवश्यक असेल.
5. आपण अमेररका पुरस्कृत साम्राज्यवादी नव शीतयुद्धाला पवरोध करणे आवश्यक आहे . सवल
दे शांना आधथलक राजकीय,वांमशक आणण धाममलक अशा सवल प्रकारच्या समानता आणण पवकाससाठी
पोषक ठरे ल अशा बहूराष्ट्रीय प्रशासन व्यवहाराला प्रोत्साहनकारक आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा पुरस्कार
करायला हवा. अशा संबंधाच्या आधारे आधथलक,राजकीय,पवत्तीय, वैज्ञातनक आणण सांस्कृततक
सहकायालतून सवाांचे हहतसंबंध जपले जातील आणण सवल मानवजातीसमोरील आव्हानांना तोंड दे ता
यईल. ततसरया जगातील दे शांचा खरा पवकास साधायचा असेल तर मानवी िमतांच्या
पवकासासाठी आधथलक गुंतवणूक आणण या पथ्
ृ वीवरील सवल माणसांच्या गरजा पूणल करणारया नव्या
पवज्ञान-तंिज्ञानाधाररत क्ांतीची आवश्यकता आहे . त्यासाठी सवल अथलव्यवस्थांचे एकास्त्मकरण
करून औद्योधगक उत्पादन,त्यासंबंधी पवदा आणण उपलब्ध मानवी संसाधन आणण त्यातील
शाश्वत संबंध यांना पोषक ठरे ल अशा हररत पायाभूत व्यवस्थेकडे वाटचाल करावी लागेल. त्यातून
ममळणारे लाभ व्यापक पातळीवर सवल माणसांपयांत पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
6. साम्राज्यवादी दे शांनी त्यांचे वचलस्व अबाधधत ठे वण्यासाठी गेली काही शतके एक भ्रामक आणण
दांमभक एकास्त्मकपवश्ववाद उभा केला आहे . साम्राज्यवादाने उभ्या केलेल्या या भ्रामक कल्पनेला
आव्हान द्यावे लागणार आहे . असुरक्षितता, अपवश्वास,अनादर,युद्ध,असमान पवकास, सवल
प्रकारची वाढती पवषमता, या आजच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सवाांना मान्य असलेल्या
समान तत्त्व आणण मल्
ू यांवर आधाररत एक नवी कल्पना मांडावी लागेल. जमीन,शेती, सवल
प्रकारचे जलस्रोत,समुद्र आणण हवा या नैसधगलक घटकांची होणारी हानी रोखणे आणण मानवी जीवन
सुरक्षित राखणे हे मोठे आव्हान आहे . या नैसधगलक घटकांच्या पवनाशामुळे पयालवरणीय आरोग्य,
दब
ल आरोग्य व्यवस्था, अपूरे आणण अकायलिम आपत्ती व्यवस्थापन आणण बेसुमार कजालचा बोझा
ु ळ
अशी संकटांची मामलका तनमालण झाली आहे . या पाश्वलभूमीवर आंतराष्ट्रीय प्रशासन व्यवहारात
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बाढत्या बहुध्रपु वय संबंधांकडे वस्तुतनष्ट्ठ पद्धतीने बघीतले पाहहजे.यासाठी संयुर्कत राष्ट्र संघाची
मूळ सनद आणण अमलप्ततावाद चळवळीने पुरस्कृत केलेली शांततामय सहाअस्स्तत्वाची तत्त्वे ही
पायाभूत मागलदशलक तत्त्वे म्हणून योग्य ठरतील.त्या आधारे अमेररका आणण पास्श्चमात्य दे शांच्या
वचलस्ववादी भूममकेला शह दे णारया पयालयी संस्थांची उभारणी करता यईल.

आपल्या जगाची पवपवधता आणण सांस्कृततक सभ्यता ही आपली फार मोठी संपत्ती आहे .
समानता,परस्पर आदर आणण पवश्वास या मूल्यांच्या आधारे च त्या संपत्तीचे आपण संरिण आणण
संवधलन करू शकू.शांतता,पवकास,समानता,न्याय,लोकशाही आणण स्वातंत्र्य ही अखील मानवजातीची
समान मूल्ये आहे त. सवल मानवजातीसाठी एकच एक असे राजकीय प्रारुप नाही, हे आपण लिात
घ्यायला हवे. त्या ऐवजी सवल जगाने सतत परस्पर पवचार पवतनमय करुन त्यातन
ू नवीन ज्ञान
आणण अनुभव वाटून घेणे आवश्यक आहे . मानवी प्रगतीपासून ममळणारे सवल लाभ एकमेकांत
वाटून घ्यायला हवेत.

जगातील सवथ कामगाराांनो, दडपलेल्या जनसमुहाांनो आणि राष्राांनो, एक व्हा !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------मराठी रुपाांतर : प्रमोद मुजुमदार
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