
इटली पासनू भारताला काय  शिकता येईल? 
इटलीमधील करोनाचा उदे्रक हा शनव्वळ योगायोग, ककिं वा रूग्ािंचा वयोगट ककिं वा 
इटाशलयन नागररकािंचा चीनयािंप्रती सहृदय दृष्टिकोन नसनु चीनच्या हातातल ेखेळ्े 
बनलेले इटलीचे नेततृ्वच यासाठी जबाबदार आहे.चीनने वहुानमधील करोना 
व्हायरसच्या साथीचा प्रसार व गािंभीयय याबद्दल जगाला अिंधारात ठेवल्यामळेु अनके 
स्थलािंतरीत कामगारािंचे चीनला जा्े ये् े अशनबधं सरुूच होते. 1 फेब्रवुारी 2020 ला 
फ्लोरेनसच्या महापौरानी "एका चीनयास आशलिंगन (Hug a Chinese)" मोकहमेचा 
प्रारिंभ केला.4 फेब्रवुारीला प्रसाररत झालेला तो व्व्हडीओ चीन सरकारने बनवला 
होता.तो व्व्हडीओ https://www.youtube.com/watch?v=mNMdg4morQs या दवु्यावर 
बघता येईल. 
मतपेटीच्या राजकार्ासाठी ,जनजागतृीच्या नावाखाली इटाशलयन िासनानी 
करोनाच्या गािंभीयायकडे दलुयक्ष करून इटालीतील लक्षावधी चीनी स्थलािंतरीतािंपकैी, जे 
शतथे रहात होते ककिं वा नकुतेच चीनला जाऊन परतल ेहोते ककिं वा नकुतेच चीनवरून 
इटलीत स्थलािंतरीत झाले होते, त्यािंच्यापकैी को्ा एकालाही आशलिंगन देण्यासाठी 
प्रेररत केले. 
इटाशलयन ग्रामी् भागातुन ष्टवस्थाष्टपत चीनी स्थाष्टपत 
टे्रसी ष्टबयानझ हे इटली मधील एक प्रशसद्ध पत्रकार आहेत आव्् अनकव्हर डीसीचे 
सिंस्थापक सिंपादक आहेत. प्रस्ततु लेख यािंच्या शलखा्ावर आधाररत आहे. 
तीस वर्ांपवूी इटलीमध्ये अवधै घसुखोरािंच्या प्रश्नाची सरुूवात झाली. इटलीन े
त्यािंच्या िहरिं व ग्राशम् भागातील वस्त्रोद्योगामध्ये कमी पगारावर काम करण्यासाठी 
चीनी लोकािंची भरती सरुू केली होती. चीनयािंनी मात्र इटाशलयन पद्धतीच्या 
वस्त्रशनमाय् ाचे तिंत्र फारच झपाट्याने आत्मसात केले व मळु इटाशलयन वस्त्रोद्योगाची 
वाट लावली.'मेड इन इटली'चे लेबल कायम ठेऊन चीनयािंनी इटलीचा वस्त्रोद्योग 
बळकावला. 
इटलीमध्ये हजारो चीनी कामगार चीनमधनु आयात केलेला कच्चा माल वापरून 
स्वस्त कपडे पादत्रा ि्ं व तत्सम उत्पादनिं बनवनू जगभरात स्वस्त ककमतीत 
ष्टवकत. 



ष्टपढ्या न ्ष्टपढ्यािंपासनु वस्त्रोद्योग कर्ाऱ्या इटाशलयन कुटुिंबािंना ग्रामी् भागातुन 
ष्टवस्थाष्टपत करून त्या पररसराला चीनयािंनी स्वतःची वसाहतच बनवनू टाकले. 
चीनी कर चकुवेशगरीमध्ये वस्ताद होते. इटाशलयन लोकािंना सवय प्रकारचे कर व 
कामगार कहताचे शनयम पाळाव ेलागत असतानाच चीनयािंनी मात्र करचकुवशेगरी 
करून व कामगारािंसिंबिंधी शनयम,कायद्यािंना धाब्यावर बसवनु व अवधै मानवी वाहतकु 
करवनु लवकरच स्वतःचा व्यापार भरभराटीस आ्ला. 
4.78 ष्टबलीयन डाॅ लसय इटलीहुन चीनमध्ये पाठवले 

2017 मध्ये बँक ऑफ चायनानी त्यािंच्या  शमलान येथील िाखेचे धनिोधनाच े
(मनी लाँडररिंगचे) एक प्रकर् शनस्तरण्यासाठी 600,000 यरुोचा दिंड भरायचे मानय 
केले.फ्लोरेनस नयायालयाने या प्रकर्ाची सनुाव्ी करताना चीनच्या चौथ्या मोठ्या 
बँकेच्या शमलान िाखेच्या चार कमयचाऱ्यािंना अवधै आशथयक व्यवहारािंची सचुना न 
कदल्याबद्दल दोन वर्ाचंा कारावास ठोठावला होता. 
फ्लोरेनस व प्राटोमध्ये रहा्ाऱ्या चीनयािंनी 2006 ते 2010 या काळात 4.5  ष्टबलीयन 
यरुोपेक्षाही (4.78 ष्टबलीयन डाॅ लसय) अशधक पसेै  इटलीहुन चीनमध्ये पाठवले. 
तपास अशधकाऱ्यािंच्या मते चीनला पाठवला गेलेला पसैा हा अवधै मागांनी जसे 
नकली चलन, अफरातफर, अवधै कामगार व कर बडुवेशगरीच्या मागायन ेआला होता.  
भ्रिाचाराचे हे चक्र असेच सरुू राकहले.  

इटली चीनच्या "वन बेल्ट वन रोड" प्रकल्पात सहभागी  

2019 ला जेव्हा "वन बेल्ट, वन रोड" प्रकल्पाची सरुूवात झाली तेव्हा इटलीन े
चीनसोबत जगाला प्रभाष्टवत कर्ाऱ्या त्यािंच्या प्रकल्पात सहभागाची इच्छा 
दियवली. आशथयक सहकायायच्या रूपात चीनने उत्तर इटलीचे कट्रएस्टा बिंदर ष्टवकसीत 
करून स्वतः वापर करायला सरुूवात केली.या प्रकल्पामळेु शचनी कच्चा माल व 
उत्पादनािंच्या वाहतकुीसाठी आवश्यक असलेल्या सोयीसषु्टवधािंमध्ये प्रचिंड गुिंतव्कू 
झाली. 
कजायच्या जीवघेण्या ओझ्याखाली दबलेल्या इटली चीनला हो्ारी शनयायत वाढवनू व 
चीनी गुिंतव्कूीला आकष्टर्यत करून मरगळलेल्या स्वतःच्या अथयव्यवस्थेत नवीन 
प्रा् फुिं कायचे स्वप्न बघत होता.इटली चीनवर अवलिंबनु आहे व चीनी भािंडवल हे 



इटाशलयन अथयव्यवस्थेचा मखु्य आधार आहे. ददैुवानी चीनी गुिंतव्ूक आकष्टर्यत 
करण्याच्या नादात इटलीने स्वतःच्या जनतेला गिंभीर सिंकटात लोटल्याचे कदसते 
आहे. 
आता मानवीय दृष्टिकोनातून मदत करण्याऐवजी चीन इटलीमधली आपली गुिंतव्ूक 
सरुव्क्षत ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय.चीनमधनु इटलीला जा्ाऱ्या प्रचिंड मदत व 
साकहत्य सामग्रीच्या परुवठ्याचे कार् यामळेु स्पि होतिंय. 
इटलीमध्येच करोनाचा एवढा उदे्रक का? 

वेगवेगळ्या घटनािंमळेु इटलीमध्ये शचनी लोकािंची सिंख्या पकुळकळच वाढली आहे. 
याशिवाय वगेवगेळ्या कार्ा करता इटली मधनू शचनी चीनमध्ये जातात आव्् 
शतथनू अनके इटलीमध्ये परत येतात. हे सगळे व्हायरसला इटलीमध्ये 
पसरवण्यासाठी जबाबदार आहे अथायत अनके इटाशलयन सदु्धा वगेवेगळ्या कार्ामळेु 
चीनमध्ये जात असतात. यािंच्या अशनबशंधत जाण्या येण्यामळेु व्हायरसचा प्रसार 
झाला.अमेररके निंतर इटलीमध्ये सवायत जास्त करोनामळेु मतृ्य ूझालेले आहे आव्् 
करोना ग्रस्त रुग्ािंची सिंख्या प् आहे. इटलीमध्येआज 24,648 चा मतृ्य ूव एकू् 
रुग् 1,83,957 (२२-०४०-२०२० पयतंची आकडेवारी)  आह्त. 
इटलीमध्ये वदृ्धािंच्या लोकसिंख्याशधक्या सोबतच चीनच्या दबावात असलेले सरकार 
आहे. त्या सरकारनी चीनच्या दबावाखालीच चीनयािंपासनु सामाव्जक अिंतर 
राखण्याच्या प्रयत्नािंना व्खळ घातली. इटलीतील घटनाक्रमाला समजून घेण्यासाठी 
खालील गोिी बघायला/लक्षात घ्यायला हव्या. 
गेल्या काही मकहनयात चीनचा वाढता जागशतक प्रभाव सवयसामानयािंच्या दृष्टिपथात 
येत असतानाच अगदी अमेररकनािंनादेखील और्धीिंसारख्या जीवनावश्यक गोिीच्या 
परुवठ्यासाठी चीनवरचे अिंवलिंष्टबत्व जा्वायला लागले आहे. वहुानच्या करोना 
व्हायरसमळेु चीनयािंच्या गत काही दिकािंपासनु  गहृोपयोगी सषु्टवधािंद्वारे  नकळत 
अमेररका आव्् यरुोघसुनू आपल्या जीवनावश्यक बाबीिंवर शनयिंत्र् शमळवण्याच्या 
कुटील हेतूिंची जा्ीव आपल्याला होतेय एवढाच एक चािंगला परर्ाम होय. 
अिा प्रकारची कारवाई भारतामध्ये करण्यात आली  



जिी घसुखोरी इटलीमध्ये करण्यात आली तिी भारतामध्ये या आधी कधी झाली 
होती का ?त्याच ेउत्तर आहे हो .रशियाची गुप्तहेर सिंस्था केजीबी यािंचा एक महत्वाचा 
अशधकारी यान ेमेट्रोव्खन आकायइव्ह म्ह्ून पसु्तक प्रकाशित केले ." मेट्रोव्खन 
आकायइव्ह " हा केजीबी  वशसली शमत्ररोव्खन यािंनी तीस वर्ांच्या ष्टवदेि गुप्तचर 
सेवेतील आव्् प्रथम मखु्य सिंचालनालयाच्या केजीबी आकायइव्व्हस्ट म्ह्ून गुप्तप्े 
केलेल्या हस्तशलव्खत नोटािंचा सिंग्रह आहे. यामध्ये रशियन गुप्तहेर सिंस्था 
परदेिामध्ये किाप्रकारे या देिाच्या वगेवेगळ्या सिंस्थािंमध्ये किी घसुखोरी 
करायची,सरकारी बदलायची आव्् रशियाला सोयीस्कर असे शनयम बनवायचे 
यावरती त्यािंनी मोठे शलखा् केले .या मध्येच अिा प्रकारची कारवाई भारतामध्ये 
किी करण्यात आली.हा दवुा बघा https://defence.pk/pdf/threads/pages-from-the-

book-the-mitrokhin-archive-ii-the-kgb-and-india.286471/   यामध्ये नावे देऊन कुठले 
राजकीय पढुारी केजीबी या गुप्तहेर सिंस्थेन ेआशथयक मदत करून कसे कफतूर केले 
होते याची माकहती  कदली आहे. 
भारताला काय शिकता येईल? 

इटलीमध्ये जे घडले त्यापासनू भारताला काय शिकता येईल?शचनने इटलीमध्ये 
आशथयक घसुखोरी करायला सरुुवात केली. स्वस्त मजदरूी करता शचनी नागररकािंना 
इटलीमध्ये आ्ण्यात आल.े निंतर याच ेलोंढा मध्ये रुपािंतर झाल.ेनिंतर अजून जास्त 
प्रमा्ामध्ये शचनी नागररकािंनी घसुखोरी केली ,काही घसुखोरी ही कायदेिीर आव्् 
बरीचिी घसुखोरी ही बेकायदेिीर होती (तसे बािंगलादेिीिंच्या बाबतीमध्ये भारतामध्ये 
पडत आहे)त्यामळेु पकुळकळिी अथयव्यवस्था ही शचनी ताब्यात गेली .इटलीची 
अथयव्यवस्था खालावत होती आव्् त्यािंच्या वरती असलेले कजायचे प्रमा् वाढत होते 
.म्ह्ून या इटलीला वाटायला लागले की जर त्यािंची अथयव्यवस्था मजबतू करायची 
असेल तर शचन शिवाय दसुरा कुठलाही पयायय नाही .एवढेच नव्हे तर शचनने 
शतथल्या राजकीय पक्षािंच्या मध्ये , वतयमानपत्र आव्् मीकडया आव्् तथाकशथत 
उदारमतवादी तज्ािंच्या  मनामध्ये सदु्धा घसुखोरी केली, ज्यामळेु इटलीची धोर्े 
चीनला अनकूुल अिी बनवता आली. यामळेु शचनचा अजूनच जास्त आशथयक फायदा 
झाला. म्ह्जेच या सगळ्यामळेु आव्् इटलीच्या शचनी प्रेमी राजकार्ामळेु 
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,उदारमतवादा मळेु चीनचे प्रस्थ इटलीमध्ये प्रचिंड वाढले . त्यानिंतर त्यावर शनयिंत्र् 
कर्े हे राज्यकत्यांना जवळजवळ अिक्य झाले.  
असाच प्रकार भारतामध्ये सदु्धा केला जाऊ िकतो ,यावरती आप् लक्ष ठेवतो आहे 
का?  आप् जास्त सावध राहायची गरज आहे .शचनी प्रभाव आपल्या मीकडयामध्ये 
,तज्ािंच्या मनामध्ये ,राजकीय पक्षािंमध्ये घसुखोरी पासनू थािंबवण्याचे प्रयत्न कर्े 
गरजेचे ,नाहीतर चीन भारताला सदु्धा इटली प्रमा्ेच शगळिंकृत करण्याचा प्रयत्न 
करेल.आपली अथयव्यवस्था इटली पेक्षा पकुळकळ जास्त मोठी आहे म्ह्ून भारताचा 
इटली करण्याकरता चीनला पकुळकळ प्रयत्न करावे लागतील .आप् सावध रहायला 
पाकहजे ,कार् रात्र वऱै्याची आहे. 
 


