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വാസ്തവാനന്തരതെയ
ആർക്കാണു് േപടി?

“വിശ്വസനീയമായ വാർത്തകൾക്കു് നിലനില്പില്ലാ�
െത വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങെനയായി�
രിക്കും സമൂഹത്തിനു് അതീജീവിക്കാൻ കഴിയുക
എന്നതു് ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മനു�
ഷ്യർ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണു്. അേത സമയം,
ഇത്രയധികം വിവരങ്ങൾ ഒേര സമയം സമൂഹ�
ത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന ഒരു ഘട്ടവും ചരിത്രത്തിലു�
ണ്ടായിട്ടില്ല. പണ്ടുള്ളതിേനക്കാൾ എത്രേയാ അധി�
കം നമുക്കിന്നു് അറിയാം. ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ മനസ്സി�
ലാക്കാേനാ അെല്ലങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഉൾെക്കാ�
ള്ളാേനാ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അറിവിെന്റ പുത്തൻ
ജനാധിപത്യവൽക്കരണം നെമ്മ സ്തംഭിപ്പിച്ചു സം�
ഭ്രമിപ്പിച്ചു കടന്നു േപായിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും വി�
േമാചനാത്മകവും പരിവർത്തനാത്മകവുമായ അതു്
നെമ്മ ഊർജ്ജവല്ക്കരിക്കുന്നു. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടി�
െല അച്ചടിയുെട കണ്ടുപിടിത്തേത്തക്കാൾ വിപ്ലവ�
കരമാണു്. എങ്കിലും വിവരങ്ങളിലധികവും വിഷലി�
പ്തവും അപകടകരവുമാണു്. സ്വീഡിഷ് ഗാഥ േപാ�
െല   ഏെറക്കുെറ അർദ്ധ സത്യങ്ങളും. വികാരമിള�
ക്കിവിടുന്ന വാചാേടാപകനു് ഉപേയാഗിക്കാൻ മാ�
ത്രം വിഷാംശം നിറഞ്ഞവയാണു് ചിലെതല്ലാം.”

(Alan Rusbridger, Breaking News, Remaking of
Journalism and why it matters.)

തുറന്നതും വിേകന്ദ്രീകൃതവുമായ സ്വഭാവത്താലും
ജനസാന്ദ്രതയുെട കാര്യത്തിൽ വിേവചനരാഹിത്യം�
െകാണ്ടും ജനാധിപത്യെത്ത പുഷ്ടിെപ്പടുത്തുകയും
അരികുകെള ഉൾേച്ചർത്തുെക്കാണ്ടു െപാതുമണ്ഡ�
ലെത്ത വികസ്വരമാക്കുെമന്നു കരുതിയ നവ മാ�
ധ്യമ സാേങ്കതിക വിദ്യ കഴിഞ്ഞ ഒരു  ദശകത്തി�
നുള്ളിൽ നൽകിയ ഉണർവുകളും പ്രതീക്ഷകളും
െകടുത്തിക്കളയുന്ന വിധത്തിൽ  ഭരണകൂട േകന്ദ്രീ�
കരണത്തിെന്റയും േകാർപേററ്റ് നിയന്ത്രണത്തിെന്റ�
യും ലിംഗ നീതി വിരുദ്ധതയുെടയും വർണ്ണ ജാതി
െവറിയുെടയും അപര ഹിംസ മുറവിളികളുെടയും
അധീശത്വ മണ്ഡലമായി പെയ്യ പതിക്കുകയാേണാ
എന്നതാണു് നെമ്മ ആശങ്കെപ്പടുേത്തണ്ട പ്രധാന
േചാദ്യം. 

സമീപകാലങ്ങളിൽ, അതായതു്, വാസ്തവാനന്തരത
എന്നു നാമകരണം െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സമീപകാല
അവസ്ഥകളിൽ നവമാധ്യമ സാേങ്കതിക വിദ്യ�
െയ ആപൽക്കരമാംവിധം ഗ്രസിച്ച കാര്യങ്ങളാണു്
വലിയ  വ്യാപ്തിയിേലക്കു് വികസിച്ച സർേവലൻസ്,
ഡാറ്റ േകന്ദ്രീത വാണിജ്യ സംരംഭങ്ങൾ (ഉദാ: േകം�
ബ്രിഡ്ജ് അനലറ്റിക്ക), സാേങ്കതികവിദ്യയയിലൂെട�
യുള്ള സമഗ്രാധിപത്യവല്കരണം (ഉദാ: ആധാർ),
ഹിംസാത്മക േദശീയതയുെട പുനരാഗമനം, െപാ�
തുവ്യവഹാരങ്ങളുെട പിൻവാങ്ങൽ. 

ഈ ഘടകങ്ങെളല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നവയാണു്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയെയ തെന്ന അട്ടി�
മറിക്കാനുതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പുത്തൻ പ്രവണ�
തകളായ വ്യാജ വാർത്തകൾ, ഡാറ്റ അപഹരണം,
െവർച്വൽ ഹിംസ (ഉദാ: അധിേക്ഷപകരമായ േട്രാ�
ളുകൾ) എന്നിവെയല്ലാം തെന്ന ഈ മുൻപറഞ്ഞ
ഘടകങ്ങളുെട സൃഷ്ടിയാണു്. ഇെതല്ലാം തെന്ന നവ�
മാധ്യമങ്ങളുെട സവിേശഷ മണ്ഡലത്തിൽ രൂപ�
െപ്പട്ടവയാണു്. ആൾക്കൂട്ട ഹിംസയുെട െവർച്വൽ
രൂപാന്തരങ്ങളായി സംഘടിത സ്വഭാവേത്താെടയു�
ള്ള േട്രാളുകൾ ൈദനംദിനെമേന്നാണം സമൂഹമാ�
ധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു നിയമത്തിനും വിേധയെപ്പടാെത
ആേഘാഷിക്കെപ്പടുകയാണു്. മനുഷ്യരിൽ അവേശ�
ഷിക്കുന്ന ഹിംസയുെട ആദിമമായ ഏേതാ േചാദന�
കൾക്കു് സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കാനുള്ള ഇടമായി
നവമാധ്യമങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നതാണു് േഖദകരം.

േറാെബർട് മക്െചസ് നി

ഇതു് േഖദകരമാകുന്നതു്, നവ�
മാധ്യമങ്ങളുെട അരാജകത്വ�
വും പ്രതീക്ഷനൽകുന്ന സം�
വാദാത്മക ജനാധിപത്യെത്ത�
യാണു് ഈ നവ വലതുപക്ഷ
അധീശത്വം നിരുേന്മഷെപ്പടു�
ത്തുന്നതു്. സംഘടിത മാധ്യ�
മങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞേതാ തമ�
സ്ക്കരിച്ചേതാ ആയ അത്തരം വാർത്തകൾ േലാക
ശ്രദ്ധയിേലക്കു് ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതു്
നവമാധ്യമങ്ങളിലൂെടയാണു്. ബദൽ വാർത്ത േസ്രാ�
തസ്സു് എന്ന നിലയിൽ വർത്തിക്കുക എന്നതാണു്
നവമാധ്യമത്തിെന്റ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങളിെലാന്നു്.
അതു് കൂടാെത, നവ സംഘാടനത്തിെന്റ ഇടമായും,
അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ട ആദിവാസി, ദളിത്, മത ഭാഷ 
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു് തങ്ങളുെട ശബ്ദം േകൾപ്പിക്കാ�
നുള്ള േവദിയായും—അങ്ങെന അങ്ങെന ജനതയു�
െട സർഗാത്മക പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിസ്വരങ്ങ�
ളും ഇടെപടലുകളും ആേഗാളമായ ഒത്തുേച്ചരലും
നവമാധ്യമ തുറസ്സുകളിലൂെട സമഗ്രാധിപത്യങ്ങൾ�
െക്കതിെര വലിയ െവല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന അേത
േവളയിൽ തെന്നയാണു് അതിനു തികച്ചും ഘടക�
വിരുദ്ധമായ സ്വഭാവവും പ്രകടമാകുന്നതു്. മാധ്യമ
പണ്ഡിതൻ േറാെബർട് മക്െചസ് നി സൂചിപ്പിക്കു�
ന്നതു് േപാെല, ഇെതാരു സവിേഷശ സന്ധിയാണു്
(‘critical juncture’). ഇന്റർെനറ്റിെന്റ ജനാധിപത്യ�
വൽക്കരണം എന്നാൽ അതു് ഒേര സമയം രാഷ്ട്രീയ
സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥയുെട ജനാധിപത്യവൽക്കരണം
കൂടിയാണു്. രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ശൃംഖല പ്ലാറ്റ്േഫാം ആേഗാള തലത്തിെല ഒേന്നാ
രേണ്ടാ െടക് ഭീമന്മാരുെട നിയന്ത്രണത്തിലാണു്.
ഇതു് േപാെല െനറ്റ് വാണിജ്യവും ൈകവശം െവച്ചി�
രിക്കുന്നതു് ഒേന്നാ രേണ്ടാ വൻകിട േകാർപേറഷനു�
കളാണു്. പ്രസ്തുത േകാർപേററ്റുകെളാെക്ക തെന്ന
ഭരണകൂട പിൻതുണേയാെട മാത്രേമ അവരുെട
വാണിജ്യ താല്പര്യങ്ങൾ മുേന്നാട്ടു് െകാണ്ടുേപാകാൻ
കഴിയുകയുള്ളൂ. സമഗ്രാധിപത്യെത്ത കൂടുതൽ ഉറ�
പ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻ�
സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങേളയും ഇതി�
േലക്കു് ഉൾേച്ചർത്തിരിക്കുന്നു. ഇെതാരു സവിേശഷ
സന്ധിയാകുന്നതു് മനുഷ്യരാണു് സർവ്വകാര്യ നിർ�
വാഹകർ എന്ന അവസ്ഥയും അസ്ഥിരെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു. അതിവിദഗ്ദ്ധമായ സാേങ്കതിക സംവിധാന�
ങ്ങളിലൂെടയാണു് സർേവെലൻസ് വ്യവസ്ഥ നില�
വിൽ വന്നിരിക്കുന്നതു്. വാസ്തവാനന്തരതയുെട കാ�
ലം മാത്രമല്ല ഇതു്, മനുഷ്യാന്തരതയുെട കൂടിയാണു്.
േപാസ്റ്റ്-ഹ്യൂമൻ ഘട്ടത്തിലാണു് നവ സാേങ്കതികത
എത്തിേച്ചർന്നു നിൽക്കുന്നതു്.

ഉംെബർേട്ടാ ഇേക്കാ

മനുഷ്യവംശം ദീർഘകാലമാ�
യി വിഭാവനം െചയ്യുന്നതാ�
ണു് തങ്ങൾക്കു് അധീനെപ്പ�
ട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്ര ജീ�
വി വർഗ്ഗങ്ങെള. േറാേബാട്ടിക്സ്
എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യർ വി�
ഭാവനം െചയ്തിരുന്നതു് അടി�
മത്തത്തിെന്റ വംശാവലി തു�

ടർച്ച എന്ന നിലയ്ക്കാണു്. യജമാനരായ മനുഷ്യരും
അടിമകളായ യന്ത്രങ്ങളും എന്നിങ്ങെനയാണു് അടി�
മത്തത്തിെന്റ യുക്തിെയ േറാേബാട്ടിക്സ് പുനരുജ്ജീ�
വിപ്പിച്ചതു്. ഇതര ചരാചരങ്ങളുെടേമലിലും പ്രകൃതി�
യുെടേമലിലും തെന്ന മനുഷ്യർ ൈകയടക്കി െവച്ചി�
രിക്കുന്ന അവകാശം സാേങ്കതിക വിദ്യകളിേലയ്ക്കു
കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതാണു് ആധുനികതയു�
െട ആവിഷ്കാര യുക്തി. എന്നാൽ ചരിത്രപരമായ
ഗതിമാറ്റെമെന്തന്നാൽ സാേങ്കതിക വിദ്യ മനുഷ്യ
വംശെത്ത തെന്ന നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രാപ്തമായിരി�
ക്കുന്നു എന്നാണു്. അതിെന്റ അേനകായിരം സൂ�
ചനകൾ ഇന്നു് ലഭ്യമാണു്. നവസാേങ്കതിക വിദ്യ�
െയ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന�
തും േറാേബാട്ടിക്സ് വിദ്യകളാണു്. നവസാേങ്കതിക�
തയുെട പരിസരത്തിൽ മനുഷ്യരും, ഉംെബർേട്ടാ
ഇേക്കാ നീരീക്ഷച്ചതു േപാെല, incyborgation-നു
വിേധയമായിരിക്കുന്നു. സർേവലൻസ് സാമൂഹിക-
സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യരുെട ഉണ്മ തെന്ന
സാേങ്കതിക വിദ്യകളാൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു. “വലിേയട്ടൻ സദാ േനാക്കുന്നു” എന്ന സർേവ�
ലൻസ് അവസ്ഥ മനുഷ്യെര സദാ ജാഗ്രതാവസ്ഥ�
യിലാക്കി. ചലനങ്ങളും െപരുമാറ്റങ്ങളും അതനുസ�
രിച്ചു ക്രമെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. േറാേബാട്ടിക്സിെന്റ
ഗുരുതരമായ മെറ്റാരു പ്രശ്നം ഈ സാേങ്കതിക വി�
ദ്യ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു് െടക് കുത്തകകളാണു്.
ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യരുെട േമൽ േറാ�
േബാട്ടിക്സ് ജ്ഞാനം ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി തങ്ങളുെട
അധീശത്വം കൂടുതൽ ബലെപ്പടുത്താൻ അവർക്കു്
കഴിേഞ്ഞക്കും.  നവമാധ്യമ സാേങ്കതിക വിദ്യയും
േറാേബാട്ടിക്സും തമ്മിൽ സവിേശഷവും ഗാഢവുമാ�
െയാരു ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടു്. വ്യാജ സേന്ദ�
ശങ്ങളുെട നിർമ്മിതിയും പ്രചരണവും മുതൽ േനതാ�
ക്കളുെടയും താരങ്ങളുെടയും സമൂഹ മാധ്യമ സ്വീകാ�
ര്യതെയ നയിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും േറാേബാ�
ട്ടുകളാണു്. മനുഷ്യർ മാത്രം ഇടെപടുന്ന ഒരു മണ്ഡ�
ലമായി നവ മാധ്യമങ്ങെള ഇനി കാേണണ്ടതിെല്ല�
ന്നു് സാരം. പറഞ്ഞു വരുന്നതു്, ഡിജിറ്റൽ മണ്ഡല�
െമന്നതു് അതി വിപുലമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യരും
ൈസേബാർഗുകളും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരിടമാ�
യിരിക്കുന്നു എന്നാണു, അതായതു്, മനുഷ്യാനന്തര
ഭൂമിക. Post-Human domain. 

ഇത്രയും കൂടി പരിഗണിച്ചുെകാണ്ടു മാത്രേമ സർേവ�
ലൻസ് ഇേക്കാണമിയുെട ഭാഗമായി അന്യാധീന�
െപ്പട്ടു േപായ ‘സ്വകാര്യത’ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന െവ�
ല്ലുവിളിെയ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 

സാേങ്കതിക നിർമ്മിതികളാൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പ�
ട്ട സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക അവസ്ഥെയയാണു്
സർേവലൻസ് ഇേക്കാണമി എന്നതുെകാണ്ടു അർ�
ത്ഥമാക്കുന്നതു്. സർേവലൻസ് െഡേമാക്രസി,
സർേവലൻസ് െപാളിറ്റി എന്നും ഇതിെന വിേശ�
ഷിപ്പിക്കുന്നു. ‘സ്വകാര്യത’ വാസ്തവാനന്തരത്തിൽ,
ഒരു ഫാന്റസിയാണു്.  ശൃംഖല സംവിധാനേത്താടു്
ഘടിപ്പിക്കാത്ത ഏെതങ്കിലും ഒരു സാേങ്കതികവിദ്യ�
യിൽ നിന്നു ആര നിമിഷം േപാലും സ്വതന്ത്രമായി
നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്നില്ല. ഡിസ്ഉേട്ടാപ്യക്ക്
എന്നു് തെന്ന പറയാം. ‘സ്വകാര്യത’ ഏെറക്കുെറ
ലീഗൽ-ജുഡിഷ്യൽ പരികല്പന എന്നതിനപ്പുറം ജീ�
വിത മണ്ഡലത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രേയാഗികമാണു്
എന്നതു് സംശയമാണു്. ‘സ്വകാര്യത’ എന്നുള്ളതു്
നവ സാേങ്കതികയുെട സന്ദർഭത്തിൽ, ചരക്കുവൽ�
ക്കരിക്കെപ്പട്ട ൈവകാരിക പ്രതീതി മാത്രമാണു്.
നമ്മുെട ഓേരാ വിനിമയവും ഡാറ്റയായി േകാർപ�
േററ്റുകളുെട ൈകവശമാണു് ഇന്നു്. ഇേപ്പാൾ ഡാറ്റ
െകാേളാണിയലിസെത്തക്കുറിച്ചു അംബാനിയും
അദാനിയും പറയുന്നു. െകാേളാണിയലിസം േപാലു�
ളള രാഷ്ട്രീയ കല്പന ഉപേയാഗിക്കുന്ന അംബാനിയു�
െടയും അദാനിയുെടയും നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യം ഇത്രയും
ഡാറ്റയ്ക്കു് ഉടമസ്ഥത േനടുക എന്നതാണു്. വലിയ
െസർവർ ഫാമുകൾ സജ്ജമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങ�
ളിലാണു് ഇന്ത്യൻ േകാർപേററ്റുകൾ. ഡാറ്റ സാമ്രാ�
ജ്യത്വം മുേമ്പ നിലവിൽ വന്നതാണു്. ആേഗാള െട�
ക് ഭീമന്മാർ നമ്മുെട ഓേരാ ഡിജിറ്റൽ വിനിമയങ്ങ�
െള സസൂക്ഷ്മം വിശകലനം െചയ്യുകയും, അതിെന്റ
റിസൾട്ടുകളും ഡാറ്റയും ആവശ്യക്കാർക്കു് വിൽക്കു�
കയും െചയ്യുന്നു. നമ്മുെട തെന്ന ചിന്തകളും അഭി�
ലാഷങ്ങളും ഭാവനകളുമാണു്—ഡാറ്റയായി രാജ്യാ�
നന്തര വിപണിയിൽ നമ്മുെടെയാന്നും അനുവാദമി�
ല്ലാെത വിൽക്കാൻ െവച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്. രാജ്യങ്ങളുെട
വിഭവങ്ങളുെട േമൽ എങ്ങിെനയാേണാ സാമ്രജ്യ�
ത്വ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു് അധികാരമുള്ളതു് സമാനമായ
സ്ഥിതിയാണു് ഡാറ്റയ്ക്കുേമലുള്ള ആധിപത്യം. നമ്മു�
െട ഓൺൈലൻ വിനിമയങ്ങളുെട പരസഹസ്ര
േകാടി അഥവാ ബിഗ് ഡാറ്റ െടക് േകാർപേററ്റു�
കളുെട ൈകവശമാണു്. േകാർപേററ്റുകൾ തെന്ന�
യാണു് ഇതിെന്റ പ്രധാന ആവശ്യക്കാർ. അവർ
ഓേരാ ഓൺൈലൻ ഉപേയാഗക്താവിെനയും
ഉപേഭാക്തവായിട്ടാണു് പരിഗണിക്കുന്നതു്. വിപ�
ണിയുെട താല്പര്യാനുസരണം അവർ ഓേരാ ഉപ�
േഭാക്താവിെന്റയും ഓൺൈലൻ ഇടെപടുലകൾ
വിശകലനത്തിനു് വിേധയമാക്കി അവർക്കു് ആവ�
ശ്യമുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളുെട പരസ്യത്തിേലക്കു് അവ�
െര ആകർഷിക്കുന്നു. വ്യക്തികളുെട സമൂഹത്തി�
െന്റ വിനിമയ ഡാറ്റ വിശകലനത്തിനു് വിധേയ�
മാക്കുന്നു. െടക് ഭീമൻമാരും ഭരണകൂടങ്ങളും ചില
സ്ഥലങ്ങളിൽ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുമാ�
യി രഹസ്യധാരണയുെണ്ടന്നു േവണം അനുമാനി�
ക്കാൻ. കാരണം ഭരണകൂട നിർബന്ധങ്ങൾക്കു്
വഴങ്ങി ഡാറ്റ രഹസ്യമായി ൈകമാറുന്നു എന്നു്
മാത്രമല്ല ഭരണകൂട വിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കം െപാതു ശ്ര�
ദ്ധയിൽ നിന്നു് മാറ്റി നിർത്താനും റദ്ദാക്കാനും  ചി�
േപ്പാൾ ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ േപരിൽ വ്യക്തികെള
തെന്ന നിേരാധിക്കാനും െടക് േകാർപേററ്റുകൾ
തയാറാവുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവർ സൃഷ്ടിച്ച
പ്ലാറ്റുേഫാമുകളിലൂെടയാണു് നമ്മുെട ഓൺൈലൻ
ഇടപാടുകൾ അത്രയും നടക്കുന്നതു്. െപാതുവിൽ,
െടക് േകാർപേററ്റുകൾ അവകാശെപ്പടുന്ന തുറ�
സ്സു് (openness) നവമാധ്യമങ്ങൾക്കു് ഇല്ല എന്ന
അവസ്ഥയിേലക്കാണു് കാര്യങ്ങൾ എത്തിേച്ചർ�
ന്നു നിൽക്കുന്നതു്. ഡാറ്റ എന്ന പ്രേയാഗത്തിൽ
നമ്മുെട വിനിമയങ്ങളുെട മാനുഷികവും ൈജവുമായ
സ്വഭാവം നഷ്ടെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഡാറ്റ എന്നതു് നമ്മുെട
ഭാവനകളും, സ്വപ്നങ്ങളും,  അഭിലാഷങ്ങളും. പ്രതീ�
ക്ഷകളും, േരാഷങ്ങളും, അമർഷങ്ങളും, വിഷമതക�
ളും, സേന്താഷങ്ങളുെമാെക്കയാണു് േകാർപേററ്റ്-
ഭരണകൂട സമഗ്രാധികാരത്തിെന്റ അധീശത്വേത്താ�
െട സമാഹരിച്ചു െവയ്ക്കുന്നതു്. 

അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം മുതൽ പ്രതിനിധാന സഭ�
യിേലക്കുള്ള തിരെഞ്ഞടുപ്പു് വെരയുള്ള  ജനാധിപ�
ത്യത്തിനു് ആധാരമായ നമ്മൾ ഏെറ വിലമതിക്കു�
ന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങെളല്ലാം സാേങ്കതിക വിദ്യക�
ളുെട വിദഗ്ദ്ധമായ ഉപേയാഗത്തിലൂെട സമഗ്രാധി�
കാരത്തിനു  കീഴ്െപ്പടുന്ന അവസ്ഥയാെണന്നാണു്
സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതു്. വിവാദ�
മായ േകംബ്രിഡ്ജ് അനലറ്റിക്ക സ്ഥാപനം പ്രവർ�
ത്തിച്ചിരുന്നതു് ഈ ഭൂമികയിലാണു്. മാർട്ടിൻ മൂർ
“Democracy Hacked” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇതി�
െനപ്പറ്റി പറയുന്നതു് ഇതാണു്:

“ഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്േഫാമുകളും വ്യക്തികൾ�
ക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജനാധിപത്യത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാനങ്ങെള എളുപ്പം മറികടക്കാനുള്ള സൗകര്യം
ഒരുക്കുന്നു. അവർ ഡാറ്റ ഉപേയാഗിച്ചു് െതരെഞ്ഞ�
ടുപ്പുകെള “വാങ്ങുന്നു”. ഡാറ്റെയ േകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള
പ്രചാരണങ്ങൾ നിഗൂഢമായാണു് നടക്കുന്നതു്. വ്യ�
ക്തിഗതമായ ഡാറ്റെയ സമാഹരിക്കാം, വിശക�
ലനങ്ങൾക്കു് വിേധയമാക്കാം, വിൽക്കാം. പണം
എങ്ങെനയാേണാ തിരെഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ വിജയ�
മുറപ്പിക്കുന്നതു് അതു് സമാനമായ രീതിയിലാണു്
ഡാറ്റെയയും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതു്. അതായതു്,
ഡാറ്റ ഉപേയാഗിച്ചു് േവാട്ടർമാെര വിലെയ്ക്കടുക്കാൻ
സാധിക്കുന്നു.”

ഇെതല്ലം നടക്കുന്നതു് വ്യക്തികളുെട അറിേവാെട�
യാകണെമന്നില്ല. സമഗ്രാധികാര വ്യവസ്ഥയിൽ
മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നിയന്ത്രിതമായ ചുറ്റുപാടുക�
ളിൽ വ്യക്തികളുെട േമൽ നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം നടത്തു�
ന്ന പ്രക്രിയയാെണങ്കിൽ നവസാേങ്കതിക വിദ്യ
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി സമൂഹത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മതലങ്ങ�
ളിേലയ്ക്കു് ഇറങ്ങിെച്ചന്നു വ്യക്തികളുെട അേബാധ�
േപ്രരണകളിൽ ഇടെപട്ടു െകാണ്ടാണു് ഇതു് സാധി�
െച്ചടുക്കുന്നതു്. െദെലസിനും ഗുത്താരിക്കു േശഷം 
ഗഹനെപ്പട്ട മനഃശാസ്ത്ര സമീക്ഷ ഈ വിപണിയു�
െട ഈ സൂക്ഷ്മതല പ്രവർത്തനങ്ങെള ഗൗരവമായി
പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണു് യാഥാർത്ഥ്യം. ഉപരിപ്ലവ�
മായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം മുേന്നാട്ടു് െവയ്ക്കു�
ന്ന ജനപ്രിയ ൈസേക്കാളജിയുെട പഠനേമഖലയാ�
യി ഇതിേപ്പാഴും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണു്.

േരാഹിത് േചാപ്ര

ഇന്ത്യയിെല വലതുപക്ഷ രാ�
ഷ്ട്രീയത്തിെന്റ സമീപകാല
ആവിർഭാവത്തിനു് പിറകിലും
വലിയ ഓൺൈലൻ പ്രവർ�
ത്തനങ്ങൾ കാണാൻ കഴി�
യും. 2014-തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
പ്രധാന മന്ത്രിയാകുന്നതിനു മു�
േമ്പ തെന്ന നേരന്ദ്ര േമാഡി
േഫസ് ബുക്ക് വഴി പിന്തുണ�
ക്കാരുെട ബൃഹത്താെയാരു ശൃംഖല സൃഷ്ടിച്ചിരു�
ന്നു. ഈക്കാലയളവിൽ തെന്ന രാേജഷ് െജയ്ൻ
എെന്നാരു സംരംഭകൻ Niti Central എന്ന േപ�
രിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്േഫാം വലതുപക്ഷ പ്രത്യ�
യശാസ്ത്ര പ്രചരണാർത്ഥം തുടങ്ങുകയും  തിരെഞ്ഞ�
ടുപ്പു് േവളയിൽ ബി െജ പിയ്ക്കു്  പിന്തുണ േതടാൻ
ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമെത്ത വിദഗ്ധമായി ഉപേയാഗി�
ച്ചിരുന്നു. ഇതിെന്റ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടുതൽ അറി�
യാൻ മീഡിയ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിേക്കഷൻ പണ്ഡി�
തൻ േരാഹിത് േചാപ്ര എഴുതിയ ‘െവർച്വൽ ഹിന്ദു�
രാഷ്ട്രം’ എന്ന പുസ്തകം േനാക്കുക.

ഇങ്ങെന സൂക്ഷ്മ നീരിക്ഷണ വിധേയമായ നവമാ�
ധ്യമാധിഷ്ഠിത സാമൂഹിക ഭൂമികയിലാണു് അസം�
ഖ്യം വ്യാജ വാർത്തകൾ നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നതും പ്ര�
ചരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതും. ഒരു നുണ ആയിരം തവണ
ആവർത്തിച്ചാൽ അതു് സത്യമായി സ്വീകരിക്കെപ്പ�
ടും എന്ന പഴയ നാസി ഗീബൽസിയൻ പ്രചാര
തന്ത്രത്തിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി സാേങ്കതികവി�
ദ്യയുെട പ്രഭാവേത്താെട ഒരു വ്യാജ സേന്ദശം ഒരു
തവണ ൈകമാറിയാൽ അതു് പലതവണ ൈകമാ�
റ്റം െചയ്യെപ്പടുകയും ഒടുവിൽ അതു് വാസ്തവമായി
അംഗീകരിക്കെപ്പടും എന്നതാണു് നവമാധ്യമകാല
പ്രചാര യുക്തി. 

േഫക്ക് ന്യൂസ് എന്നതിെന്റ
സാമാന്യാർത്ഥത്തിലുള്ള െമാ�
ഴി മാറ്റമാണു് വ്യാജ വാർത്ത
എന്നുള്ളതു്. പേക്ഷ, ആ പ്ര�
േയാഗത്തിൽ ഉള്ളടങ്ങിയി�
ട്ടുള്ള ചതിയും കപടതയും
അധികാര പ്രേയാഗവും ഒന്നും
തെന്ന വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല

അതു്. Disinformation എന്നതാണു് ശരിയായ പ്ര�
േയാഗം. അതു് Misinformation-ൽ നിന്നു് വ്യതിരി�
ക്തമാണു്. Disinformation േബാധപൂർവ്വം അധി�
കാരം ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയാ�
ണു്. െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളു�
ണ്ടു്. Misinformation കുറച്ചുകൂടി പേരാക്ഷവും അപ്ര�
വർത്തകവുമായ പണിയാണു്. Disinformation-നു്
നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ അർത്ഥം വിവര
ചതിെയന്നാണു്. ഇതിഹാസത്തിൽ േനാക്കിയാൽ
“അശ്വത്ഥാമ ഹത കുഞ്ജരാഃ” എന്നതിനു് ഏെറ
സമാനമായ ഒന്നു്. ഇന്നു് േഫക്ക് ന്യൂസ് തെന്ന പു�
തിയ വിതാനങ്ങളിേലയ്ക്കു് മാറിയിരിക്കുന്നു.  േവർ�
തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം വിവര ചതിയുെട
പ്രകൃതം രൂപാന്തരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പുത്തൻ സാ�
േങ്കതിക വിദ്യകൾ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി നിർമ്മി�
ക്കുന്ന വ്യാജ സേന്ദശങ്ങെള Deep Fake എന്നാ�
ണു് വിളിക്കുന്നതു്.  Disinformation-നു കൃത്യമായി
ഉറവിടമുെണ്ടന്നിരിെക്കത്തെന്ന അതു് ഏതാെണ�
ന്നു് വിവരപ്രളയത്തിൽ വ്യക്തമാവുകയില്ല. വ്യാജ
സേന്ദശങ്ങൾ ഒരു വ്യാധി േപാെല വളെര ത്വരിത
ഗതിയിൽ പരന്നിരിക്കും. േദാഷ വാർത്തകൾ പര�
ക്കുന്നതു് അതിേവഗതയിലാണു്. മഹാത്മാ  ഗാ�
ന്ധി “ഹിന്ദ് സ്വരാജിൽ”, െറയിൽേവെയക്കുറിച്ചു�
ള്ള തെന്റ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന േവള�
യിൽ സദ് വാർത്തകൾ ഒച്ചിെന്റ േവഗതയിൽ മാത്ര�
േമ പരക്കൂ എന്നും അേത സമയം ദുഷ് വാർത്തകൾ
അതീശീഘ്രം േലാകമാെക പടരുെമന്നും സൂചി�
പ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. മെറ്റാരു വാർത്തയ്ക്കും ആ േവഗതയു�
ണ്ടാകണെമന്നില്ല. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ, ഒരു
പേക്ഷ, മനുഷ്യവംശത്തിെന്റ തെന്ന നിലനില്പുമായു�
ള്ള നിഗൂഢവും അേബാധവുമായ  േപ്രരണകളുെട
കാര്യകാരണങ്ങൾ േതടിയുള്ള ഏെറ  സങ്കീർണ്ണത
ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു േമഖലയാണതു്. നവമാധ്യമ�
ത്തിെന്റ സവിേശഷ സ്വഭാവവും കൂടി ൈവറൽ പ്ര�
ചാരണത്തിനു് കാരണമാകുന്നതാണു് ജനാധിപത്യ�
ത്തിനു അത്യന്തം അപായകരമാവുകയാണു്. െവർ�
ച്വൽ മാധ്യമെത്ത Spreadable Media എന്നാണു്
വിളിക്കുന്നതു്. അതു് തിരശ്ചീനമായി വിസ്തൃതമാവുക�
യാണു്. ഒേര സമയം ഒരാളിൽ നിന്നു് അേനകരിേല�
യ്ക്കു് എന്ന രീതിയിൽ. 

Deep Fake വീഡിേയാ നിർമ്മിക്കാൻ  അതിവിശിഷ്ട�
മായ സാേങ്കതിക ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണു്. വലിയ
മുതൽ മുടക്കും േവണ്ടി വേന്നക്കാം. അതുെക്കാണ്ടു്,
േപായന്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നതു്
േപാെല, ഭരണകൂടങ്ങൾേക്കാ വൻകിട സംരംഭ�
ങ്ങൾേക്കാ മാത്രമാണു് ഇേപ്പാൾ അത്തരം വ്യാജ
നിർമ്മിതികൾ പടച്ചുവിടാൻ സാധിക്കൂ. എന്നിരു�
ന്നാലും, അതു് അന്തരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള വിവരയുദ്ധത്തിൽ ഈെയാരു സാേങ്ക�
തിക വിദ്യ നിർണ്ണായകമാകാൻ േപാവുകയാണു്. 
പുതുതായി രൂപംെകാണ്ടിരിക്കുന്ന Disinformation
വ്യവസ്ഥ സർേവലൻസ് സാമൂഹിക ക്രമത്തിനു്
അനുപൂരകമാകും വിധത്തിലാണു് പ്രവർത്തിച്ചു�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. സർേവലൻസ് ഏേതാ നിഗൂ�
ഢമായ ഭരണകൂട പ്രവർത്തി എന്ന നിലവിട്ടു നമ്മു�
െട  ൈദനംദിന ജീവിതെത്ത ബാധിക്കുന്ന ഒരു
സർവ്വ സാധാരണ കാര്യമായിരിക്കുന്നു. സർേവ�
ലൻസിനു്  െപാതു സമ്മതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉദാഹ�
രണത്തിനു്, അേമരിക്കയിേലയ്ക്കുള്ള വിസ േപ്രാസ്സ�
സ്സിങ്ങിനു അേപക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി തെന്റ സാമൂഹ്യ
മാധ്യമ അക്കൗണ്ടിെന്റ വിവരങ്ങൾകൂടി പരിേശാ�
ധനയ്ക്കായി ൈകമാറണം. നാെള സർക്കാർ, േകാർ�
പേററ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിെല േജാലിക്കും ഇതു് നിർബ്ബ�
ന്ധമാക്കിേയക്കും. േസാഷ്യൽ മീഡിയ െപ്രാൈഫ�
ലിങ് വഴി വിമത ശബ്ദങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കാനും അന�
ന്തരം അതു് ഇല്ലാതാക്കാനുമാണു് ലക്ഷ്യം. നവ മാ�
ധ്യമകാലെത്ത മക്കാർത്തിയിസത്തിെന്റ  തിരിച്ചുവ�
രവായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു െപ്രാൈഫലിങ്. 

വ്യാജ വാർത്തകളും സർേവലൻസ് സാേങ്കതിക വി�
ദ്യയും തമ്മിലുള്ള ഗൂഢബന്ധെത്ത വളെര വ്യക്തമാ�
യും മനസ്സിലാേക്കണ്ടതാണു്. വ്യാജ വാർത്തകളുെട
നിർമ്മാണ ‘മികവു് ’ എടുത്തുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
എങ്കിലും മനുഷ്യർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തെന്ന നുണെയ�
ന്നു് അനുമാനിക്കാനാവുന്ന വാർത്തകൾ എങ്ങെന�
യാണു് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നതും അത്തരം വാർ�
ത്തകളുെട പ്രചാരണം സ്വയം ഏെറ്റടുക്കുന്നതും
ഗൗരവമായി പഠിേക്കണ്ട കാര്യമാണു്. ഭീതി നിറ�
ഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലാണു് വ്യാജ വാർ�
ത്തകൾ കൂടുതലും പ്രചരിക്കുന്നതു് എന്നു് േവണം
മനസ്സിലാക്കാൻ. െസലിബ്രറ്റി എൻേഡാഴ്സ്െമന്റ ്
വിജയ വാർത്തകെള വാസ്തവമായി ഭവിപ്പിക്കുന്ന�
തിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണു്. ഊരും േപരുമില്ലാ�
ത്ത വാർത്തകൾക്കു് െലജിറ്റിമസി നൽകാൻ വലി�
െയാരു അളവു് വെര സഹായം നൽകുന്നതു് െസലി�
ബ്രിറ്റികളാണു്. ഉന്നതർ  േഫാേളാ െചയ്യുന്നവരുെട
അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നു് വ്യാജ സേന്ദശങ്ങൾ ഉത്ഭവി�
ക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതു് ഗുരുതരമായി ശ്രദ്ധിക്കെപ്പ�
ടുന്നതു് അതിനു പ്രധാന കാരണം േഫാേളാെചയ്യു�
ന്നവർ തെന്നയാണു്. സ്വാതി ചതുർേവദി,  ‘ഐ
ആം ഏ േട്രാൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈക്കാര്യ�
ങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ചെചയ്യുന്നുണ്ടു്. സംഘടിത�
മായി തെന്ന വ്യാജ വാർത്തകൾ നിർമ്മിക്കെപ്പ�
ടുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതും എന്നും സ്വാതി
ചതുർേവദി ഈ പുസ്തകത്തിൽ െതളിവു് സഹിതം
അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. 

അപരവിേദ്വഷം ലക്ഷ്യംെവച്ചുെകാണ്ടുള്ള േട്രാളു�
കൾക്കു് പ്രത്യക്ഷമാേയാ പേരാക്ഷമാേയാ ഭരണ�
കൂട പിന്തുണയുെണ്ടന്നും േവണം അനുമാനിക്കാൻ.
അല്ലാത്ത പക്ഷം, തീർച്ചയായും നിയമ നടപടിക്കു്
അവ വിേധയമാകുമായിരുന്നു. ഇത്തരം വിേദ്വഷ
ഭാഷണങ്ങൾക്കു് ആവശ്യം േവണ്ടുന്ന പ്രചാരം ലഭി�
ച്ചാൽ പിെന്ന അവ പിൻവലിക്കെപ്പടുകയാണു്
പതിവു്.  എന്നാൽ അേത സമയം, ഭരണകൂട വി�
രുദ്ധ എതിർശബ്ദങ്ങേളാ വിമത അഭിപ്രായങ്ങേളാ
ശിക്ഷണത്തിനു് നിർബ്ബന്ധമായും വിേധയെപ്പടാ�
റുമുണ്ടു്.  രാജ്യേദ്രാഹം, രാജ്യസുരക്ഷ, ക്രിമിനൽ
മാനനഷ്ടം തുടങ്ങിയ ജാമ്യം അപ്രാപ്യമായ കുറ്റ�
ങ്ങൾ നിരത്തിയാണു് വിമതാഭിപ്രായങ്ങെള നിർ�
ബ്ബന്ധമായും അഴിക്കുള്ളിലാക്കുന്നതു്. കാർട്ടൂണു�
കൾ, േട്രാളുകൾ, വിമത വീക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായും
േപാലീസ് നടപടികളിേലക്കാണു് േനെര കടക്കുക.
പല ഘട്ടങ്ങളിലും നിയമ വിരുദ്ധമായ രീതിയിലാ�
ണു് ശിക്ഷണ നടപടികൾ എന്നതിനാൽ േകാട�
തി േനരിട്ടു് ഇടെപേടണ്ട എത്രേയാ അവസരങ്ങൾ
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.  വിമത രാഷ്ട്രീയേത്താടുള്ള വലതു�
പക്ഷത്തിെന്റ േലാകെമമ്പാടുമുള്ള െപാതുസമീപ�
നം ഇതായിരിെക്ക, ഈെയാരു സ്വഭാവത്തിലുള്ള
അസഹിഷ്ണുത പ്രകടനം അവരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി
നിൽക്കുന്നതല്ല. തങ്ങൾക്കു് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത മാ�
ധ്യമപ്രവർത്തകെരയും െപാതുപ്രവർത്തകെരയും
ഇേതമട്ടിൽ ആക്രമിക്കുക എന്നതു് വലതുപക്ഷവൽ�
ക്കരിക്കെപ്പട്ട രാഷ്ട്രീയേബാധത്തിെന്റ പ്രകടനങ്ങ�
ളാണു്. 66 എ േപാലുള്ള ഭീകര വകുപ്പുകൾ; സുപ്രീം
േകാടതി റദ്ദുെചയ്തിട്ടും അേത വകുപ്പു് മുൻനിർത്തി
പലെരയും അറസ്റ്റ് െചയ്തതിെന തുടർന്നു് ഉന്നത
നീതിപീഠത്തിനു് കർശ്ശനനിർേദ്ദശങ്ങളാണു് ഈ വി�
ഷയത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു് നൽേകണ്ടി വന്ന�
തു്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഹിംസാത്മകമായ സംഘടിത
പ്രവർത്തനം നവമാധ്യമെത്ത േകന്ദ്രീകൃതവും വ്യവ�
സ്ഥാനുകൂലവുമായി പരിവർത്തനെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ
മറുവശത്തു വിേകന്ദ്രീകൃതവും വ്യക്തിഗതവുമായ വി�
മതശബ്ദങ്ങൾ നിയമത്തിെന്റ പഴുതുപേയാഗിച്ചു
ഭരണകൂടങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകേയാ അടിച്ചമർത്തുകേയാ
െചയ്യുന്നു.

സമീപകാലങ്ങളിൽ, സംഘടിത മാധ്യമങ്ങൾ േന�
രിട്ട വലിയ വിശ്വാസ തകർച്ച, നവമാധ്യമങ്ങൾക്കു്
വാർത്ത േസ്രാതസ്സു് എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യാപന�
ത്തിനു് കാരണമായിട്ടുണ്ടു്. വിശ്വാസ തകർച്ചയ്ക്കു്
േഹതുവായ ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനം
‘െപയ് ഡ് ന്യൂസ് ’ എന്ന മാധ്യമ കരകൗശല വിദ്യ�
യാണു്. േഫാർത്ത് എേസ്റ്ററ്റ് സങ്കല്പത്തിനു് ആധാര�
മായിരിക്കുന്ന എഡിേറ്റാറിയൽ ഓേട്ടാേണാമി വാ�
ണിജ്യതാല്പര്യങ്ങൾക്കു് മുമ്പിൽ അടിയറവുെവച്ചതു
മുതൽേക്ക മാധ്യമങ്ങളുെട സ്വാച്ഛന്ദ്യം െവല്ലുവിളി�
െയ േനരിടാൻ തുടങ്ങി. ഉടമസ്ഥ ഇടെപടലുകളും
വിപണി താൽപര്യങ്ങളും അനഭിലഷണീയമായ
പ്രവണതകളായി തീരുകയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ�
ക്കു് വ്യക്തിഗതമായുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസ്യതയ്ക്കു്
േപാലും ഉലച്ചിൽ തട്ടുന്ന സ്ഥിതിയായി. ഉടമസ്ഥ�
നു് കീഴടങ്ങാത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനു് െതാഴിൽ
തെന്ന നഷ്ടെപ്പടുന്ന സ്ഥിതിവിേശഷമാണു് സംജാ�
തമായതു്. സ്വന്തം നിലപാടുകളുെട േപരിൽ ഒേദ്യാ�
ഗിക  മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നിറുേത്തണ്ടി വന്ന പല�
രും സമൂഹ മാധ്യമം തങ്ങളുെട പുതിയ പ്രവർത്തന
േമഖലയായി വികസിപ്പിച്ചു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരു�
െട സ്വതന്ത്ര സംരംഭങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നവ
മാധ്യമങ്ങളിൽ പുതിയ വാർത്ത വിശകലന േസ്രാ�
തസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി.  ഒഴിവാക്കെപ്പ�
ട്ടതും തമസ്കരിക്കെപ്പട്ടതുമായ വാർത്തകളും കാഴ്ച�
പ്പാടുകളും അവതരിപ്പിക്കെപ്പടാനുള്ള േവദിയായി
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ. സംഘടിത മാധ്യമങ്ങൾക്കു്
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ അംഗീകൃത  വാർത്ത േസ്രാത�
സ്സായി മാറി. ഈക്കാലയളവിൽ തെന്ന ആക്ടിവി�
സത്തിനും അതിനു അനുേപക്ഷണീയമായ ശൃംഖല
രൂപീകരണത്തിനും നവമാധ്യമങ്ങൾ വലിെയാരു
സാധ്യത തുറന്നിടുകയും െചയ്തു. ജനകീയ ബദൽ
രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനു് നവമാധ്യമങ്ങൾ പുതി�
െയാരു ഭൂമികയായി. ഇതു് േലാകെമമ്പാടും സംഭ�
വിച്ച കാര്യമാണു്. നവമാധ്യമങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സം�
ഘടനത്തിനു് ബദൽ സാധ്യതെയാരുക്കി. ബദൽ
സാധ്യതകളുെട വ്യാപനത്തിനു് നവമാധ്യമങ്ങൾ
വമ്പിെച്ചാരു സാധ്യതെയാരുേക്ക  അതിേലക്കു് കട�
ന്നു വന്നതു് വലതുപക്ഷക്കാരാണു്. ലിബറലുകെള
നവമാധ്യമ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നു് തുരത്തും വിധം വല�
തുപക്ഷം അേങ്ങയറ്റം അക്രേമാത്സുകതേയാെട
ഏേതാ ഒരു പ്രാകൃതമായ ആഭിചാരക്രിയ നിർവ്വ�
ഹിക്കുന്ന മട്ടിൽ തീവ്രേദശീയ വാദവും വംശാധിപ�
ത്യവാദവും അഴിച്ചുവിട്ടു. വലതുപക്ഷം നവമാധ്യമം
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി നടത്തിയ ആേഗാള ശൃംഖല
രൂപീകരണം പ്രേത്യകം പഠിേക്കണ്ടതാണു്. കാ�
രണം, ഉയർത്താൻ സവിേശഷവും നീതിപൂർവ്വക�
വുമായ ആവശ്യങ്ങേളാ വിഷയങ്ങേളാ ഇല്ലാഞ്ഞി�
ട്ടും േകവലം വിേദ്വഷത്തിെന്റ േപരിൽ ദൂഷിതവല�
യങ്ങൾ നവമാധ്യമത്തിെന്റ തുറസ്സുകളിൽ സൃഷ്ടി�
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ലിബറലുകളും ഇടതുപക്ഷവും തീർ�
ത്തും ദുർബലമായ ഒരു േലാകമാണു് നവമാധ്യമ�
ത്തിേന്റതു്. അേത സമയം വലതുപക്ഷം നവമാധ്യമ
േമഖല ൈകയടക്കിയിട്ടുള്ള അണുതലത്തിെല സ്വ�
യം സംഘടന രീതികളിലൂെടയാണു് (Molecular
form of right wing organising) . അതിൽ അണി�
േചർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സാമാന്യ�
മായി ഒരു അടുപ്പവും സാധ്യമല്ല മറിച്ചു അവെര ചി�
ന്താപരമായും വികാരപരമായും ഐക്യേത്താെട
നിർത്തുന്നതു് അപരവിേദ്വഷത്തിെന്റ ഏകമാത്ര
രാഷ്ട്രീയമാണു്. 

അലൻ റാസ്ബ്രിഡ്ജർ

വ്യാജ വാർത്ത നിർമ്മിതിയു�
െട പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഘ�
ടിത മാധ്യമങ്ങളുെട വിശ്വാസ
തകർച്ചയും പിൻവാങ്ങലും
ഗൗരവതരമായി പരിേശാധി�
േക്കണ്ട കാര്യമാണു്. സംഘ�
ടിത മാധ്യമങ്ങളുെട ഒരു സവി�
േശഷത എെന്തന്നാൽ അതി�
നുണ്ടായിരുന്ന അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയാണു്. പൂർണ്ണ�
മാെയാരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്നു് പറയാൻ കഴി�
യിെല്ലങ്കിലും ഉടമസ്ഥനും പത്രാധിപർക്കും മറുപടി
പറയാൻ ബാധ്യതെപ്പട്ട പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ടു്. ഗാർ�
ഡിയൻ മുൻ എഡിറ്റർ അലൻ റാസ്ബ്രിഡ്ജർ ചൂ�
ണ്ടിക്കാട്ടിയതു് േപാെല, സംഘടിത മാധ്യമങ്ങളുെട
വിശ്വാസ്യതെയ േചാദ്യംെചയ്തുെക്കാണ്ടു അതിനു�
ണ്ടായിരുന്ന െലജിറ്റിമസിെയ തകർക്കുക എന്നതു്
വലതുപക്ഷവല്കരിക്കെപ്പട്ട രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ മുേന്നറ്റ�
ത്തിനു് അത്യന്താേപക്ഷിതമായിരുന്നു. ഒരു വശത്തു�
കൂെട, സംഘടിത മാധ്യമങ്ങളുെടയും മാധ്യമപ്രവർ�
ത്തകരുെടയും വിശ്വാസ്യത തകർക്കുക മറുവശത്തു�
കൂെട, മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥതത വൻ
ഓഹരി നിേക്ഷപത്തിലൂെട േകാർപേററ്റ് ൈകപി�
ടിയിലാക്കുക. ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും കഴിെഞ്ഞാരു
ദശകത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ വലതുപക്ഷവൽക്ക�
രണത്തിെന്റ മുേന്നാടിയായി നടന്ന കാര്യങ്ങളാണു്.
ഇതിെനാന്നും അടിെപടാെത െപാരുതി നിന്ന മാ�
ധ്യമങ്ങെള സാമ്പത്തികമായി വലച്ചും നിയമപ്രശ്ന�
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചും നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടെര
തുടെര നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. വിമതശബ്ദമുയർ�
ത്തിയിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകെരയും ആക്ടിവിസ്റ്റു�
കേളയും നിരന്തരം േവട്ടയാടിയിരുന്നതു് സമൂഹ മാ�
ധ്യമ ശൃംഖല ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടാണു്. ഭര�
ണകൂട ഫാസിസേത്താെടാപ്പം സമൂഹത്തിെന്റ വി�
വിധ തലങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മതല ഫാസിസത്തിെന്റ പ്ര�
വർത്തനങ്ങളും വ്യാപിക്കെപ്പട്ടു. ൈമേക്രാ ഫാസി�
സത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയും ഓേരാ േപാലീസ് േസ്റ്റ�
റ്റായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. നിയമ വാഴ്ചെയ അട്ടിമറിച്ചു
സ്വയം നിയമമാകുന്ന ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപെപ്പട്ടതു്
ഇങ്ങെനയാണു്. ൈമേക്രാ ഫാസിസം പ്രവർത്ത�
നക്ഷമമാകുന്നതു് പല ഭാവങ്ങളിലാണു്. സദാചാര
േപാലീസിങ്ങ് അതിെന്റ േകവല ദൃഷ്ടാന്തമാണു്. തി�
കച്ചും പ്രാേദശികതയിൽ നിന്നു് ഉരുവം െകാള്ളു�
ന്ന  അപരവിേദ്വഷമാണു് ൈമേക്രാഫാസിസത്തി�
െന്റ പ്രവർത്തന മൂലധനം. അത്തരം പ്രാേദശിക
തലത്തിെല അപര വിേദ്വഷെത്ത  തീവ്രേദശീയ വാ�
ദത്തിേലക്കു് ബന്ധെപ്പടുത്തുന്നതിൽ സമൂഹ മാധ്യമ�
ങ്ങളിെല അടഞ്ഞകൂട്ടായ് മകൾ വഴിയാണു്. വാട്ട്സ്
ആപ്പ് േപാലുള്ള അടഞ്ഞ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ സൂ�
ക്ഷ്മ തലങ്ങളിേലക്കു് വിേദ്വഷ വാർത്തകെള പടർ�
ത്താൻ സഹായകമാകുന്നു.

മാർഗരറ്റ് താച്ചർ

വാസ്തവത്തിൽ, സമൂഹ മാധ്യ�
മം എന്ന പരികല്പന തെന്ന
അടിസ്ഥാനരഹിതമായിരി�
ക്കുന്നു. കാരണം, സമൂഹം
എന്ന നിലയിലുള്ള സംഘാ�
ടനേമാ അതിലുൾേച്ചർന്നു
വരുന്ന ൈവവിധ്യേമാ അതി�
െന്റ ഭാഗമായി വരുന്ന സാമൂ�

ഹിക വിനിമയങ്ങേളാ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു.
ബ്രിട്ടനിൽ നവലിബറൽ സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ
നടപ്പിലാക്കുന്ന േവളയിൽ അന്നെത്ത ബ്രിട്ടീഷ് പ്ര�
ധാന മന്ത്രി മാർഗരറ്റ് താച്ചർ പറഞ്ഞതു്: സമൂഹം
എെന്നാന്നില്ല എന്നും വ്യക്തികൾ മാത്രേമയുള്ളൂ
എന്നാണു്. നവമാധ്യമങ്ങളുെട സമകാലികതയിൽ
നവലിബറൽ പ്രേയാഗങ്ങൾ  കാണിച്ചു തരുന്നതു്
വ്യക്തിയും മരണെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു പകരം ആൾക്കൂ�
ട്ടം തത്സ്ഥാനേമെറ്റടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണു്. സമൂ�
ഹം എന്നതു് ഒരു ഒരുമയുെട രൂപമാണു്. അതിെന്റ
ൈജവികമായ ഉണ്മ അധികാരഘടനെക്കതിെര
പ്രതിേരാധം സാധ്യമാക്കുന്നു. പേക്ഷ, ജഡമായ
ആൾകൂട്ടം അത്തരം ൈജവികതയ്ക്കു് പകരം  അക്ര�
മാസക്തതെയ ആേഘാഷമാക്കുന്നു. 

വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പലവയും സാമൂഹ്യതയിൽ
നിന്നു് പിന്മാറി ഒരാൾക്കൂട്ട സ്വഭാവമാണു് പ്രകടി�
പ്പിക്കുന്നതു്. ആൾക്കൂട്ട സ്വഭാവം എന്നതുെക്കാണ്ടു
ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു് വ്യതിരിക്തതകേളാടുള്ള അസഹി�
ഷ്ണുതയും, അതിെന്റ  നിേഷധവും, ഏകപക്ഷീയമായ
െപരുമാറ്റം, ഹിംസാത്മകത, വിമർശനരാഹിത്യം
എന്നിവേയാെടാപ്പം  നിഗ്രേഹാത്സുകതയും, വ്യക്തി�
കെള ഒറ്റതിരിഞ്ഞു ആക്രമിക്കുന്ന പ്രവണതയും.
കുടുബ ഗ്രൂപ്പുകൾ, സ്കൂൾ-േകാേളജ് സൗഹൃദ ഗ്രൂപ്പു�
കൾ തുടങ്ങി പ്രഫഷണലുകളുെട ഗ്രൂപ്പുകൾ വെര
ഈ രീതിയിൽ വലതുപക്ഷവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടിരി�
ക്കയാണു്. വ്യത്യസ്തമായി ആെരങ്കിലും അഭിപ്രായം
പറഞ്ഞാൽ അവെര േവർതിരിച്ചു ൈകകാര്യം െച�
യ്യുകേയാ പുറത്താക്കുകേയാ െചയ്യുകയാണു് രീതി.
മിക്കവാറും അതിനുമുമ്പു് തെന്ന സ്വയം പുറേത്തയ്ക്കു്
േപായിരിക്കും. ഒരു സ്വാച്ഛന്ധ്യ സ്വഭാവം നിലനിർ�
ത്താനും ചില വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതു്
കാണാം. അേലാസരമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാെളയും ഗ്രൂപ്പി�
േലക്കു് അടുപ്പിക്കാെത സ്വയെമാരു അടഞ്ഞവ്യവ�
സ്ഥയായി നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളും െകട്ടിക്കിടക്കുന്ന
രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ ചതുപ്പു് നിലങ്ങളാണു്. 

എതിർശബ്ദങ്ങളും വിമത നിലപാടുകളും അസ്വീ�
കാര്യമാകുന്നു എന്നു് മാത്രമല്ല ഈ പല ഗ്രൂപ്പുകളും
നുണ നിർമ്മാണ പ്രചാരണ േകന്ദ്രങ്ങളായി മാറുക�
യാണു്. വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ൈമേക്രാ ടാർഗറ്റ്
െചയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പാകമായ ഇടങ്ങളാണു്.
വീടുവീടാന്തരം രാഷ്ട്രീയ കാമ്പയ്ൻ നടത്തുന്നതി�
േനക്കാൾ ഏെറ ഫലപ്രദമാണു് വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂ�
പ്പുകെള ലക്ഷ്യം െവക്കുന്നെതന്നു തിരെഞ്ഞടുപ്പു്
തന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചാൽ മനസ്സി�
ലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണു്. ഗ്രൂപ്പുകളിേലയ്ക്കു് പ്രചരി�
പ്പിക്കെപ്പടുന്ന സേന്ദശങ്ങളിെല െനല്ലും പതിരും
േവർതിരിച്ചറിയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത വി�
ധം സേന്ദശങ്ങൾ അതിേവഗതേയാെട ഒഴുകിെയ�
ത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കും. ഇതിനുപുറേമ, േസാഷ്യൽ
മീഡിയയിലും വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും “സ്റ്റാർ”
നിലവാരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടു്. അവരുെട അഭി�
പ്രായ പ്രകടന രീതിെകാണ്ടും, അവരുെട (മിക്കവാ�
റും വ്യാജം!) ബിരുദങ്ങൾ െതാഴിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ
എന്നിവെക്കാണ്ടു സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഒട്ട�
നവധി വ്യക്തികൾ (ചിലേപ്പാൾ ൈസേബാർഗു�
കൾ‼) േസാഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരമൂല്യമുളള
െസലിബ്രിറ്റികളായി തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. പച്ചക്കറികൾ
പാകംെചയ്യുന്നതിനു മുമ്പു് േസാപ്പ് െവള്ളത്തിലിട്ടു്
കഴുകണെമന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുെട സേന്ദശം ഒരു
ശാസ്ത്ര സത്യെമന്ന നിലയിലാണു് േസാഷ്യൽ മീ�
ഡിയ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്. ഈെയാരു
കാര്യത്തിൽ ഇതാണു് അവസ്ഥെയങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ
സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളുെട കാര്യത്തിെല അവസ്ഥ
വിശദീകരിേക്കണ്ടതില്ലേല്ലാ.  ഇെതല്ലാം വ്യക്തിക�
െള Cognitive Disability-യിൽ െകാണ്ടുെചെന്ന�
ത്തിക്കും. അതായതു് പ്രജ്ഞാപരമായ വികലത
ബാധിച്ച വ്യക്തികൾ വളെര െപാടുന്നെന ആൾക്കൂ�
ട്ടത്തിെന്റ ഭാഗമായി തീരും. അങ്ങെന ജനാധിപ�
ത്യത്തിൽ പ്രാഥമികമായി േവണ്ടതു്   വിവരങ്ങെള
വ്യവേഛദിച്ചു തരംതിരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനു�
മുള്ള കഴിവാണു്. ഇതാണു് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളി�
െല ആൾക്കൂട്ട സംസ്കാരം ഇല്ലാെതയാക്കുന്നതു്.
ഇതു് വഴി േബാധമണ്ഡലെത്ത സമഗ്രമായ രീതി�
യിൽ തെന്ന മാനിപുേലറ്റ് െചയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു.
അതിെന്റ ആദ്യെത്ത അത്യാഹിതം അഭിമുഖീക�
രിക്കുന്നതു് രാഷ്ട്രീയമാണു്. (Political is the first
casualty). 

ഹന്നാ ആെരന്റ്

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭ�
ത്തിെല സമഗ്രാധികാര വ്യവ�
സ്ഥകൾ സമൂഹെത്തയും വ്യ�
ക്തികെളയും കീഴ്െപ്പടുത്തി
നിർത്താനുള്ള പദ്ധതിയുെട
ഭാഗമായി ആസൂത്രിതമായി
തെന്ന നുണ പ്രചാരണങ്ങളും
സർേവലൻസിനും തുടക്കമി�

ട്ടിരുന്നു. പേക്ഷ, ഇന്നേത്തതിൽ നിന്നു് അതിനുള്ള
പ്രധാന വ്യത്യാസം  ഭരണകൂട പദ്ധതികൾക്കു് സാ�
മൂഹ്യ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു് മാത്രമല്ല
അതു് വലിയ േതാതിൽ അന്നു്  തെന്ന വിമർശിക്ക�
െപട്ടിരുന്നു. ഓർെവല്ലിെന്റ 1984 ഒരു ഉദാഹരണം.
സമൂഹ ശരീരത്തിേലക്ക് സാമൂഹ്യ അനുമതിേയാ�
െട തെന്ന നവ സാേങ്കതിക  ചിപ്പുകൾ നിേവശിപ്പി�
ക്കാൻ സാധിച്ചുെവന്നിടത്താണു് പുതിയ സമഗ്രാ�
ധികാരം വിജയം ൈകവരിക്കുന്നതു്. ഹന്നാ ആെര�
ന്റിെന േപാലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ദാർശനിക ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിെല സമഗ്രാധികാര പ്രവണതകെള വിശ�
കലനം െചയ്തു െകാണ്ട് ഭാവിയുെട പ്രകൃതെമന്തായി�
രിക്കുെമന്നതിെനക്കുറിച്ചു് പകർന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകൾ
ഇന്നും കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നു ഈ വാസ്തവാന�
ന്തര ഘട്ടത്തിൽ:

“സത്യത്തിനു പകരം നുണ അവിെട പ്രതിഷ്ഠിക്ക�
െപ്പടുന്നതിെന്റ പരിണിതി എന്താെണന്നു െവച്ചാൽ,
നുണ സത്യമായി അംഗീകരിക്കെപ്പടും എന്നത�
ല്ല അെല്ലങ്കിൽ സത്യം നുണയാൽ അപകീർത്തി�
െപ്പടും എന്നതുമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം അനുഭ�
ൈവക േലാകത്തിൽ ഗണനപരമായി സത്യെത്ത
നുണയിൽ നിന്നു് േവർതിരിച്ചറിയാനുള്ള മനുഷ്യ�
രുെട കഴിവുണ്ടേല്ലാ, അെതാരു സവിേഷശമായ
മാനുഷിക േശഷിയാണു്. അതാണു് ഇല്ലാതാക്ക�
െപ്പടുന്നതു്.”

ഇതാണു് വാസ്തവാനന്തരതയിെല വിവര വ്യവസ്ഥ. 

(“The result of a consistent and total substitu-
tion of lies to factual truth is not that the lie will
now be accepted as truth and truth be defamed
as lie, but that the sense by which we take our
real bearings in the real world—and the category
of truth versus falsehood is among the mental
means to this end being destroyed.”  Hannah
Arendt, Origins of Totalitarianism.)

(കടപ്പാടു്: വി.െക.സുേരഷ് /ചന്ദ്രിക.)
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ദാേമാദർപ്രസാദ്
വിദ്യാഭ്യാസ-മാധ്യമ േമഖലയിൽ പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഭാഷക�
ളിൽ എഴുതാറുണ്ടു്. പതിവായല്ല, വല്ല�
േപ്പാഴും.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

