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१.३  आं् ररराष्ट्रीय सबंधंराचटे बदल ट्े सिरूप

१.४  सरुक्टेसमोररील महत्िराचटे धोकटे /प्श्न दहश्िराद

१.५  शरां््रा आद्ि सघंष्ष 

१.६  सराररांश

१.० उनदिष्थे

l  आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा्रील बदलतयरा सिरूपराचटे द्ििरि कर्रा यटेईल.

l  सरुक्टेसरामोररील धोकयराचटे द्ििरि कर्रा यटेईल.

l  शरां्रा् आद्ि सघंष्ष यरा सकंलपनटेचरा अर्ष आद्ि सिरूप सपष् कर्रा यटेईल.

l  आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा आद्ि सरुद्क्् ट्ेसराठरी सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचरी आिशयक्रा सपष् कर्रा 
यटेईल.

१.१ प्ासिानवक 

ह्रा घटकरामधयटे आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिराचयरा द्िद्िध टपपयरंाचयरा आधराररािर तयराचटे सिरूप प्तयटेक 
टपपयरािर द्कंिरा करालखंडरानसुरार कसटे बदल् गटेलटे तयराचटे अधययन करराियराचटे आहटे. महिजटेच 
आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिराचयरा द्िकरासराचयरा प्तयटेक करालखंडरामधयटे तयराचरी द्ििद्क्् िैद्शष््टयटे ि तयरानसुरार 
बदल ट्े सिरूप आपिरास अभयरासराियराचटे आहटे.

रराष्ट्रीय रराजकरारिरा् ्सटेच आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा् आद्ि एकंदर मरानिरी समराजरा् सशस्त्र सघंष्ष 
आद्ि द्हसंराचरार हरा जरीिनराचराच एक भराग बनलरा आहटे. जगरा्रील प्तयटेक रराजयरा्, रराष्ट्रा् आद्ि 
आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा् सशस्त्र सघंष्ष आद्ि द्हसंराचरार हो्च अस्ो आद्ि हरा सघंष्ष ि द्हसंराचरार आजच 
हो् आहटे असटे नराहरी मरानिरी समराजरा् अगदरी सरुूिरा्रीपरासूनच कोितयरा नरा कोितयरा प्करारचरा सघंष्ष 
आद्ि द्हसंराचरार झरालटेलरा द्दसून यटे्ो. ्सटेच यरा सघंषरा्षचरी आद्ि द्हसंराचरारराचरी मूलभू् करारिटे मरानिरी 
सिभरािरा् द्कंिरा प्ितृ्री्च आहटे्. मरानिरा् शौय्ष, सराहस यरा प्ितृ्रीबरोबरच दोष, द््रसकरार, बदलरा, 
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भरांडखोरपिरा, द्हसंराचरार, द्िधिसं इतयरादरी प्ितृ्री आहटे्. ‘मरानिराचरी द्िधिसंक प्ितृ्री’ हटेच यदु्राचटे प्मखु 
करारि आहटे असटे ‘फ्राईड’ यरा द्िचरारिं् रानटे महटलटे आहटे. मरानिरा्रील िररील प्ितृ्रीमळुटे  अगदरी कुटंूब 
ससंरटेपरासून रराजयससंरटेपययं्, इ्कटे च नवहटे ्र आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा् सबंधंरा् आद्ि आं् ररराष्ट्रीय 
ससंररा ि सघंटनरांमधयटेहरी सघंष्ष अस्ो आद्ि तयरा्ून द्हसंराचरार उद्भि्ो. 

दहश्िराद हरी आ्रा सपूंि्ष जगरालरा भटेडसराििराररी समसयरा बनलरी आहटे. जगराचयरा द्नरद्नरराळयरा भरागरां् 
दहश्िरादरी सघंटनरांचरा उदय होऊ लरागलरा असून तयरंानरी अिघयरा मरानिजरा्रीलरा िटेठरीस धरणयराचरा 
प्यतन चरालद्िलरा आहटे. दहश्िरादरी सघंटनरांनरी द्िद्िध दटेशरां् मराजद्िलटेलयरा द्हसंराचराररामळुटे  सि्षसरामरानय 
लोकरांचयरा मनरा् असरुद्क्् ट्ेचरी भरािनरा उतपनन होऊ लरागलरी आहटे. आज आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा ि 
सरुद्क्््रा यरंास द्नमरा्षि झरालटेलरा सिरायं् गभंरीर धोकरा महिून दहश्िरादराकडटे पराद्हलटे जरा ट्े. यराच 
करारिरासराठरी आं् ररराष्ट्रीय समदुरायरा्रील बहु ट्ेक सि्ष रराष्ट्रांनरी दहश्िरादराचरा खंबरीरपिटे मकुराबलरा 
करणयराचरा मनोदय वयक्त कटे लरा आहटे.

१.२ नवषय-नववथेचि

मरानिरी समराजरा्रील सघंष्ष आद्ि द्हसंराचरार अगदरी सरुूिरा्रीपरासूनच आहटे. तयराचटे सिरूप आद्ि सघंषरा्षयरी 
सराधनटे द्कंिरा शस्त्रटे मरात् बदल् गटेलरी आहटे्. मरािसरानटे कधरी आपलटे अद्स्ति द्टकद्िणयरासराठरी ्र कधरी 
दसुऱयरािर आपलटे िच्षसि प्सरराद्प् करणयरासराठरी सघंष्ष कटे लरा आहटे. आद्ि तयरामळुटे  प्तयटेक िटेळरी 
कोितयरा नरा कोितयरा सिरूपरा् द्हसंराचरारहरी झरालरा आहटे आद्ि आजहरी तयरा् फरक पडलटेलरा नराहरी. 
इ्कटे च नवहटे ्र आधदु्नक ्ंत्, द्िज्रानराचयरा आधरारटे सशस्त्र सघंषरा्षचटे आद्ि द्हसंराचरारचटे प्मराि पूिवीपटेक्रा 
द्क्री्ररी पटींनरी िराढलटे आहटे तयराचटे सिरुपहरी इ्कटे  भयरानक आहटे की, तयरामळुटे  मरानिराचयरा अद्स्तिरालरा 
आद्ि मरानिरी ससंकृ्रीलराच धोकरा द्नमरा्षि झरालरा आहटे.

१.३ आिंरराष्ट्ीय सबंधंाचथे बदलिथे सवरूप

आं् ररराष्ट्रीय सबंधंराचटे बदल ट्े सिरूप अभयरास्रानरा आपिरास दसुऱयरा महरायदु्रानं्रचरा करालखंड 
लक्रा् घटेिटे आिशयक आहटे. तयरािरून तयरापूिवीचयरा करालखंडराशरी ् लुनरा करून आपलयरालरा आं् ररराष्ट्रीय 
सबंधंराचटे बदल ट्े सिरूप घटेिटे सोपटे होईल.

अ)  दसुऱयरा महरायदु्रानं्र आं् ररराष्ट्रीय सबंधं खऱयरा अररा्षनटे जरागद््क सिरूपराचटे झरालटे आहटे्. 
दसुऱयरा महरायदु्रानं्र सि्ंत् रराष्ट्रंाचरी सखंयरा िराढलरी. आद्फ्करा ि आद्शयरा खंडरा्रील रराष्ट्टे 
पूिवीपटेक्रा अद्धक जोमरानटे ि सि्ंत् भूद्मकरा घटेऊन जरागद््क रराजकरारिरा् भराग घटेऊ लरागलरी. 
प्तयटेक रराष्ट्राचटे म् लक्रा् घटे्लटे जराऊ लरागलटे. हरा आं् ररराष्ट्रीय सबंधंराचयरा सिरूपरा्रील बदल 
पूिवीपटेक्रा फरारच वयरापक प्मरािरा् झरालरा. 

आ)  आं् ररराष्ट्रीय सबंधंराचटे सिरूप बदलणयराचटे अनय एक करारि महिजटे आं् ररराष्ट्रीय सघंटनरांचरी 
द्नद्म्ष्री. सयंकु्त रराष्ट् सघं १९४५ मधयटे सररापन झरालरा. तयराचयरा छत्राखरालरी अनटेक सघंटनरा 
द्िद्शष् उद्दिष्रांसराठरी द्नमरा्षि झरालयरा. ह्रा सघंटनरांमधयटे जगरा्रील सि्ष दटेश सहभरागरी झरालटे. तयरामळुटे  
आं् ररराष्ट्रीय सबंधंराचटे सिरूप अद्धक वयरापक झरालटे आहटे.
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इ)  आं् ररराष्ट्रीय सबंधंराचटे सिरूप पूिवीप्मरािटे कटे िळ यदु्, शरां्री कररार, सराम्राजयिराद ह्रांपरु ट्े 
मयरा्षद्द् न रराह्रा रराजकीय ि गैर लष्कररी क्टेत्रांमधयटे तयराचरा द्शरकराि झरालरा आहटे. महिजटे 
आं् ररराष्ट्रीय सबंधंरामधयटे कटे िळ रराजकीय घटक नवहटे ्र सरामराद्जक, आद्र्षक, धराद्म्षक, 
सरांसकृद््क आद्ि शैक्द्िक असटे अनय घटकहरी समराद्िष् हो्रा्. आं् ररराष्ट्रीय सघंटनरांचयरा 
मराधयमरा्ून जरागद््क स्ररािर जरीिनराचयरा प्तयटेक क्टेत्रा् सहकराय्ष हो् आहटे.

ई)  आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिराचटे आजचटे सिरूप पूिवीपटेक्रा ्रांद्त्कदृष््टयरा अद्धक प्ग् झरालटे आहटे. 
द्िज्रान ि ् ंत्ज्रानराचयरा प्ग्रीमळुटे  सदंटेशिहन, दळििळि, सपंक्ष  वयिसररा, मराद्ह्री-प्सरारि ह्रा 
क्टेत्रां् करां्री होऊन आं् ररराष्ट्रीय सबंधं अद्धक गद््मरान, आधदु्नक ि वयरापक झरालटे आहटे्.

उ)  िैज्राद्नक प्ग्रीमळुटे  आं् ररराष्ट्रीय सबंधंरािर कराहरी घरा्क पररिरामहरी झरालटे आहटे्. उदराहरिरार्ष, 
द्िज्रानरामळुटे  निरीन घरा्क ि सहंरारक शस्त्रटे द्नमरा्षि झरालरी आहटे्, जयरामळुटे  सपूंि्ष जग एकरा 
भयगडंरामधयटे िरािर् आहटे. द्िशटेष्ः अणिस्त्ररांचयरा द्नद्म्ष्रीमळुटे  सपूंि्ष जग द्िनराशराचयरा उंबरठ्टयरािर 
आलटे आहटे. अणिस्त्ररांमळुटे  अणिस्त्र असिरारटे मूठभर दटेश ि नसलटेलटे इ्र दटेश अशरी जगराचरी 
द्िभरागिरी झरालरी आहटे. मूठभर अणिस्त्रसपंनन दटेश सराऱयरा आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरािर िच्षसि 
गराजि् आहटे् आद्ि इ्र दटेश सि्ःचयरा अद्स्तिराचयरा ि द्िकरासराचयरा द्चं् टे् आहटे्. अशरी 
द्िषम्रा आजचयरा आं् ररराष्ट्रीय सबंधंरा् आढळ ट्े.

ऊ) िररील मदुरांिरून आपिरास लक्रा् यटेईल की, पूिवीपटेक्रा आजचयरा आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिराचटे 
सिरूप जसटे गद््मरान, सखुकरारक, अतयराधदु्नक झरालटे आहटे, ्सटेच ट्े अद्धक सघंष्षमय ि 
धोकरादरायक झरालटे आहटे. ह्राचटे करारि आधदु्नक शस्त्रटे आद्ि यदु्शरास्त्ररामधयटे झरालटेलरा द्िकरास 
होय. ह्रा सघंष्षमय सिरूपरामळुटे  आं् ररराष्ट्रीय सबंधंराचटे उद्दिष्हरी बदललटे आहटे. पूिवीचयरा ्लुनटे् 
आजचयरा आं् ररराष्ट्रीय सबंधंरामधयटे जरागद््क शरां््रा प्सरराद्प् करिटे, दटेशरादटेशरांमधयटे सहकराय्ष 
िराढििटे, यदु् होऊ न दटेिटे, वयरापक अररा्षनटे मरानिराचयरा कलयरािरासराठरी प्यतन करिटे, इतयरादरी 
महत्िराचरी उद्दिष्टे द्िदमरान आहटे्.

ए)  आजचटे आं् ररराष्ट्रीय सबंधंराचटे सिरूप गुं् रागुं् रीचटे ि परसपररािलंबरी झरालटे आहटे. जगराचयरा एकरा 
कोपऱयरा् झरालटेलयरा घटनटेचटे पडसराद सि्ष जगभर उमट्रा्. तयराच-प्मरािटे रराजकीय, सरामराद्जक, 
आद्र्षक, सरंासकृद््क, धराद्म्षक अशरा सि्ष क्टेत्रांचरी सरद्मसळ आं् ररराष्ट्रीय सबंधंरा् झरालरी आहटे. 
तयरांन ि द्शष्समं् पद््रीनटे समसयरंाचटे द्नरराकरि, इतयरादरी मूलयटे आज जरागद््क स्ररािर 
मरानय्राप्राप्त आहटे्. तयरांचयरा जोडरीलरा द्िकरासराचयरा पद््रीचयरा सिरूपरा् कराहरी द्िचरारधराररा ् यरार 
झरालयरा. तयरा्रील सरामयिराद ि भरांडिलिराद ह्रा परसपरद्िरोधरी द्िचरारधराररांनरी जगरा्रील सघंष्ष 
अद्धकच िराढिलरा. अगदरी अलरीकडचयरा कराळरा् धराद्म्षक कट्टरिराद ि दहश्िराद ह्रा निरीन 
द्िचराररांनरी ह्रा सघंषरा्ष् भर घरालून आं् ररराष्ट्रीय सबंधंरामधयटे निरीन आवहरान द्नमरा्षि कटे लटे आहटे.

ओ)  आं् ररराष्ट्रीय सबंधंराचटे सिरूप बदल् अस्रानरा, जयरालरा आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारि महि्रा 
यटेईल, अशरा वयिहराररांमधयटेहरी बदल झरालटेलरा द्दस्ो. आं् ररराष्ट्रीय वयिहराररांमधयटे अद्धक 
खलुटेपिरा आलरा आहटे आद्ि द्शष्राचराररांमधयटे अद्धक ्रल्रा आलरी आहटे. रराजदू्रांचटे कराय्ष 
अद्धक सोपटे ि गद््मरान झरालटे असलटे ्ररी तयरंाचयरािररील जबराबदराररी ि दडपि िराढलटे आहटे. ह्रा 
परार््षभूमरीिर जनुयरा आं् ररराष्ट्रीय सबंधंराचटे उद्दिष् कराहरी प्मरािरा् िटेगळयरा सिरूपरा् आज आकरार 
घटे् आहटे. उदराहरिरार्ष, सराम्राजयिराद हरा १७ वयरा, १८ वयरा श्करा् रटेट यदु्राद्रारटे अमलरा् 
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आिलरा जरा् असटे. आज मरात् हरा सराम्राजयिराद आद्र्षक सिरूपरा् मरागरील दराररानटे, दबराि ्ंत्राचरा 
िरापर करून आकरार घटे् आहटे. तयरािरून आं् ररराष्ट्रीय सबंधंराचटे सिरूप बदललटे असलयराचटे 
द्दस् असलटे ्ररी हरा बदल बराह् सिरूपराचरा ि ्रांद्त्क आहटे. अं् ग्ष् स्ररािर रराजकरारिराचयरा 
ितृ्रीमधयटे बदल आढळ् नराहरी. महिजटेच आं् ररराष्ट्रीय सबंधं प्भराद्ि् करिराऱयरा आं् ररराष्ट्रीय 
नटेतयरंाचयरा ितृ्ींमधयटे बदल झरालटेलरा द्दस् नराहरी. एकमटेकरांिर िच्षसि प्सरराद्प् करून सत्रा 
गराजिणयराचरी ितृ्री आजहरी पूिवीसरारखरीच आहटे. ितृ्री्ून द्नमरा्षि होिरारटे सघंष्षहरी ्सटेच आहटे्. 
फक्त तयरांचटे तयरा बराह्सिरूप बदललटेलटे द्दस ट्े 

१.४ सरुक्थेसमोरील महत्वाचथे धोकथे /प्श्न दहशिवाद

Threats to security: terrorism, civil conflicts, failing states; changing nature 
of conflicts: from inter-state war to other types of conflicts 

दहशिवाद महणजथे काय?

अलरीकडरील कराळरा् दहश्िरादरानटे आं् ररराष्ट्रीय सिरूप धरारि कटे लटे असलटे ्ररी दहश्िरादराचरी 
सि्षमरानय वयराखयरा दटेिटे ्सटे कठरीिच आहटे. यराचटे करारि असटे की, दहश्िराद हरा शबद िटेगिटेगळयरा 
अररायंनरी िरापरलरा जरा्ो. दहश्िरादराकडटे पराहणयराचरी प्तयटेकराचरी दृष्री िटेगळरी अस ट्े; तयरामळुटे  प्तयटेकजि 
सि्:चयरा दृद्ष्कोनरा्ून दहश्िरादराचरा अर्ष लराि् अस्ो. ्रराद्प, दहश्िराद आद्ि द्हसंराचरार यरांचरा 
द्नकटचरा सबंधं अस्ो यराबराब् सिरायंचटेच एकम् आहटे. 

दहश्िराद महिजटे अशरी पद््री होय की जयराद्रारटे सघंद्ट् गट द्कंिरा पक् द्नयोजनबद् द्हसंराचरारराचयरा 
मरागरा्षनटे आपलटे उद्दिष् सराधय करणयरािर भर दट्े  अस्रा्. अशरी दहश्िरादराचरी वयराखयरा आपिरास कर्रा 
यटेईल.

दहशिवाद व नहसंाचार

दहश्िराद ि द्हसंराचरार यरंाचटे अ्टु नरा ट्े असलटे ् ररी तयरांमधयटे कराहरी फरकहरी आहटे. समराजरा् द्नरद्नरराळयरा 
करारिरांमळुटे  लोकरांकडून बऱयराच िटेळरा द्हसंराचरारराचरा अिलंब कटे लरा जरा्ो. सपं, बदं, हर्राळ, मोचरा्ष अशरा 
प्सगंरी जमराि कराहरी िटेळरा द्हसंक बन्ो. तयराचप्मरािटे कराहरी िटेळरा एखरादरा द्करकोळ घटनटेलरा अरिरा 
प्सगंरालरा द्हसंक िळि लरागू शक ट्े. उदरा- रसतयरा् एखरादरा अपघरा् झरालरा ्र अपघरा्राचटे दृशय पराहून 
जमलटेलटे लोक एकराएकी द्हसंराचरारराकडटे िळ्रा्. ्रराद्प, अशरा प्सगंरी होिरारटे द्हसंराचरार पूि्षद्नयोद्ज् 
नस्रा्. लोकरांचरा जमराि द्नयतं्िराबराहटेर गटेलयरानटे तयरा प्सगंरालरा अचरानक द्हसंक िळि लराग ट्े, परं्  ु
दहश्िरादरी गट द्कंिरा सघंटनरा यरंाचयराकडून होिराररा द्हसंराचरार द्नयोजनबद् अस्ो. तयरांनरी कराहरी द्िद्शष् 
उदिटेश मनराशरी ठटेिून द्हसंराचरार मराजद्िणयराचरी योजनरा आखलटेलरी अस ट्े आद्ि अद््शय द्शस्बद् 
पद््रीनटे ्री योजनरा ्डरीस नटेलटेलरी अस ट्े. लोकरांकडून उतसफू ््षपिटे घडिराऱयरा द्हसंराचराररामरागटे असरा 
कराहरी उदिटेश अस्ोच असटे नराहरी. बऱयराच िटेळरा लोकरांचयरा भरािनरांचरा उद्टेक झरालयरानटे तयरांचयराकडून द्हसंक 
घटनरा घडलटेलयरा अस्रा्. दहश्िरादरी गट ि सघंटनरा यरंाचयराकडून कटे लरी जरािराररी द्हसंक कृतयटे मरात् 
अशरी एकराएकी घडलटेलरी नस्रा्. 
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दहशिवाद आनण क्रानंिकारक चळवळी 

कराहरीजि दहश्िराद आद्ि करांद््करारक चळिळरी यरांचरीहरी गलल् कर्रा्. भरार्रीय सिरा्ंत्यचळिळरीचयरा 
कराळरा् दटेशरा्रील बगंराल, महरारराष्ट्, पजंराब इतयरादरी प्रां्रां् कराहरी भरार्रीय सिरा्ंत्ययोद्टधयरांनरी सशस्त्र 
करां्रीचयरा मरागरा्षनटे इंग्रजरी सत्रा उलरिून टराकणयराचटे उद्दिष् ठटेिलटे हो ट्े आद्ि तयरंानरी तयरा दृष्रीनटे प्यतनहरी 
कटे लटे हो ट्े. कराहरी इद््हरासकराररांनरी तयरांचयरा करायरा्षचटे िि्षन ‘सिरा्ंत्य आदंोलनरा्रील दहश्िरादरी चळिळरी’ 
अशरा शबदरां् कटे लटे आहटे; परं्  ुदहश्िराद आद्ि करांद््करारक चळिळरी यरंा्रील महत्िराचरा फरक असरा 
की, भरार्रीय सिरा्ंत्य आदंोलनरा्रील द्कंिरा अनय कोितयराहरी वयरापक लढ्टयरा्रील करांद््करारकरांनरी 
सरामरानय जन ट्ेलरा िटेठरीस धरणयराचरा प्यतन कधरीहरी कटे लरा नवह्रा. आपलयरा कोितयराहरी कृ्रीचरा 
सि्षसरामरानय लोकरांनरा उपसग्ष पोहचू नयटे यराचरी दक््रा करांद््करारकरांनरी नटेहमरीच घटे्लरी हो्री. करांद््करारक 
चळिळरी्रील कराय्षकतयरायंचरा सरामरानय लोकरांचयरा मनरा् दहश् द्नमरा्षि करणयराचरा उदिटेश कधरीच नवह्रा; 
महिूनच यरा कराय्षकतयरायंचयरा करारिरायरांचरी सरामरानय लोकरांनरा कधरीहरी भरी्री िराटलरी नराहरी. उलट तयरंाचयरा 
मनरा् करांद््करारकरांद्िषयरी कौ्कुराचरी ि आदरराचरी भरािनरा हो्री. दहश्िरादरी गट ि सघंटनरा यरंाचरा मरात् 
सि्षसरामरानय लोकरांचयरा मनरा् भरी्री द्कंिरा दहश् उतपनन करिटे हराच प्मखु उदिटेश अस्ो. आपलयरा 
करारिरायरांमळुटे  मोठ्टयरा प्मरािरािर जरीद्ि्हरानरी झरालरी द्कंिरा द्नरपरराध लोकरांनरा उपसग्ष पोहोचलरा ्ररी 
तयराचरी तयरांनरा ्मरानस ट्े. उलट द्हसंराचरारराचरा अिलंब करून सि्ष सरामरानय लोकरांनरा िटेठरीस धरणयरािरच 
तयरंाचरा द्िशटेष भर अस्ो. जन ट्ेलरा अशरा प्करारटे िटेठरीस धरलटे ् र आपलटे उद्दिष् सराधय करिटे सोपटे जराईल 
अशरी तयरांचरी मनोधरारिरा अस ट्े. 

मािवी मलूयाची अपथेक्ा 

दहश्िरादराचटे आिखरी एक िैद्शष््टय असटे सरांग्रा यटेईल की, बहु ट्ेक सि्षच दहश्िरादरी गट ि सघंटनरा 
मरानिरी मूलयरांचरी जरराहरी ्मरा बराळग् नराहरी्. मरानिरी मूलयटे परायदळरी ्डुद्िणयरा् तयरंानरा कसलरीहरी 
द्दकक् िराट् नराहरी; महिूनच दहश्िरादरी गट ि सघंटनरा कोितयराहरी टोकरालरा जराणयराचरी ्यराररी ठटेिून 
अस्रा्. रक्तपरा् घडिून आििटे, द्नरपरराध लोकरांचरा बळरी घटेिटे, अमरानषु कृतयटे करिटे यरंा् तयरांनरा 
कराहरीहरी िरािगटे िराट् नराहरी. उलट, आपलटे उद्दिष् सराधय करणयरासराठरी आपिरास यराच मरागरा्षनटे िराटचराल 
करराियराचरी आहटे अशरी खूिगराठ तयरांनरी मनराशरी बराळगलटेलरी अस ट्े; महिूनच दहश्िराद ि मरानिरी मूलयटे 
यरांचरी एक प्करारटे फरारक् झरालटेलरी अस ट्े असटे महटलटे जरा ट्े.

उनदिष्ाशी एकनिष्ठ 

दहश्िरादरी गट ि सघंटनरा यरंाचटे आिखरी एक िैद्शष््टय असटे सरांग्रा यटेईल की, तयरांचटे एक उद्दिष् ठरलटेलटे 
अस ट्े आद्ि तयरा उद्दिष्राशरी ट्े पूि्षपिटे एकद्नष्ठ ि प्रामराद्िक अस्रा्. आपलटे उद्दिष् योगय की अयोगय 
यरासबंधंरीचरा सराररासरार द्िचरार तयरंानरी कटे लटेलरा अस्ोच असटे नराहरी. मरात् ट्े उद्दिष् सराधय करणयरासराठरी 
कोि्राहरी तयराग करणयराचरी ्यराररी तयरंानरी ठटेिलटेलरी अस ट्े. अलरीकडरील कराळरा् कराहरी दहश्िरादरी 
सघंटनरा आतमघरा्की परकटे  ्यरार करू लरागलयरा आहटे्. यरा आतमघरा्की परकरांमधरील सदसय 
सघंटनटेसराठरी सि्ःचटे प्राि दटेणयरासहरी द्सद् झरालटेलटे अस्रा्; महिजटे दहश्िरादरी सघंटनरांचयरा 
सदसयरंानरा कसलयराहरी प्करारचयरा करारिरायरा करणयरास अडचि िराट् नराहरी. अपहरि, खून, गदवीचयरा 
द्ठकरािरी गोळरीबरार अरिरा बॉमबसफोट, चरालतयरा रटेलिटेगराडरी् बॉमबसफोट, द्िमरानराचटे अपहरि यरंासरारखयरा 
अनटेक द्हसंक कृतयरंामधयटे तयरंाचरा सहभराग अस्ो.
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अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

अिपथेनक्ि कृिी 

अनपटेद्क्् कृ्री हटे दहश्िरादराचटे आिखरी एक िटेगळटेपि सरंाग्रा यटेईल. बहु ट्ेक दहश्िरादरी गट ि 
सघंटनरा सरामरानय लोकरांमधयटे दहश् द्नमरा्षि करणयराचरा मराग्ष अिलंब् असलयरानटे धककरादरायक ि 
अनपटेद्क्् कृ्री करणयरािर तयरांचरा द्िशटेष भर अस्ो. लोकरांनरा दहश्िरादराचरी भरी्री िराटणयराचटे हटेच 
मखुय करारि अस ट्े. दहश्िरादरी कोितयरा प्करारचरी कृ्री कर्रील यराचरा सहसरा कोिरालराहरी अदंराज यटे् 
नराहरी. बऱयराच िटेळरा सरकराररी यतं्िटेलरा गराफील ठटेिणयरा्हरी दहश्िरादरी यशसिरी हो्रा्. तयरंाचयरा अशरा 
प्करारचयरा करारिरायरांमळुटे  दहश्िरादरािर द्नयतं्ि ठटेििटे द्कंिरा तयरास परायबदं घरालिटे कठरीि होऊन बस ट्े.

दहशिवादाचथे माग्ग

आ्रापययं्चयरा आपलयरा द्ििटेचनरा् दहश्िरादराचयरा मरागरा्षचरा उललटेख यटेऊन गटेलरा आहटे. तयरंािरून एक 
गोष् अगदरी सपष् हो ट्े, ् री महिजटे दहश्िरादरांचरा शरां् ट्ेचयरा मरागरा्षिर मळुरीच द्िर्रास नस्ो. सराहद्जकच 
चचरा्ष, द्िचरारद्िद्नमय, िराटराघराटरी, ्डजोडरी यरंासरारखटे सि्ष मराग्ष तयरांनरी तयराजय ठरद्िलटेलटे अस्रा्. 
लोकरांचयरा मनरंा् दहश् उतपनन करिटे हराच तयरांचरा प्धरान हटे्ू असलयरानटे जटेिटेकरून अशरी दहश् 
उतपनन होईल ट्े सि्ष मराग्ष तयरंाचयराकडून अिलंद्बलटे जरा्रा्.

राजयपुरसकृि दहशिवाद

आं् ररराष्ट्रीय दहश्िरादराचरा एक प्मखु प्करार महिून रराजयपरुसकृ् दहश्िरादराचरा उललटेख कर्रा 
यटेईल. दहश्िरादरानटे रराष्ट्रीय सरीमरा कधरीच ओलरांडलयरा आहटे्. तयराचरी सरुुिरा् रराजयपरुसकृ् 
दहश्िरादरापरासून झरालरी हो्री. 

राजयपुरसकृि दहशिवाद महणजथे काय? 

रराजयपरुसकृ् दहश्िराद यराचरा अर्ष सराि्षभौम रराजयरानटे द्कंिरा रराष्ट्रानटे दसुऱयरा रराष्ट्रा् दहश्िरादराचरी 
द्नयरा्ष् करणयराचरा कटे लटेलरा प्यतन होय. एकरा प्द्सद् करांद््करारकरानटे करां्रीसबंधंरी असटे द्िधरान कटे लटे हो ट्े 
की, करां्रीचरी एकरा रराजयरा्ून दसुऱयरा रराजयरा् कधरीहरी द्नयरा्ष् कर्रा यटे् नराहरी; परं्  ुदहश्िरादराचरी मरात् 
अशरा प्करारटे द्नयरा्ष् कटे लरी जराऊ शक ट्े, असटे जगरा्रील कराहरी रराजयरांनरी सि्:चयरा कृ्री्ून दराखिून द्दलटे 
आहटे. आं् ररराष्ट्रीय समदुरायरा्रील कराहरी रराष्ट्टे सि्:चरा दषु् हटे्ू सराधय करणयरासराठरी दसुऱयरा रराष्ट्रा् 
दहश्िरादराचरा फैलराि करणयराचरा मराग्ष अिलंब् अस्रा्. दसुऱयरा रराष्ट्रा् दहश्िरादरी करारिरायरा 
घडिून आिणयरासराठरी मनषु्यबळ, पैसरा, शस्त्ररास्त्रटे इतयरादरी सि्ष प्करारचरी मद् तयरंाचयराकडून कटे लरी जरा ट्े. 
यराचरा अर्ष असरा की, हरी रराष्ट्टे दहश्िरादराचरी उगमसररानटे द्कंिरा मखुय स्ो् बनलटेलरी अस्रा्. सरामरानय्ः 
्री आपलयरा शटेजरारचयरा रराष्ट्रा् अशरा प्करारचयरा दहश्िरादरी करारिरायरा करणयरा् गुं् लटेलरी अस्रा्. 
्रराद्प, किद्च् प्सगंरी जगराचयरा कोितयराहरी भरागरा् दहश्िरादराचरा फैलराि करणयराचरी ्यराररीहरी तयरांनरी 
ठटेिलटेलरी अस ट्े. 

प्मखु अपराधी अमथेररका 

रराजयपरुसकृ् दहश्िरादराचरा प्मखु आरोपरी महिून अमटेररकटे कडटेच बोट दराखिरािटे लरागटेल. तयरा दटेशरानटे 
आपलयरा द्िरोधरी गटरा् असलटेलयरा रराष्ट्रा् दहश्िरादरी करारिरायरा घडिून आिलयराचरी द्कंिरा अशरा 
करारिरायरा करिराऱयरा गटरांनरा सद्कय मद् कटे लयराचरी अनटेक उदराहरिटे दराखद्ि्रा यटे्रील. अमटेररकटे चयरा 
सरी.आय.ए. यरा गपु्तहटेर सघंटनटेनटे शरी्यदु्राचयरा कराळरा् जगरा्रील द्नरद्नरराळयरा दटेशरां् अशरा प्करारचयरा 
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दहश्िरादरी करारिरायरां् नटेहमरीच भराग घटे्लरा हो्रा. अमटेररकटे नटे दहश्िरादराचयरा मरागरा्षनटे अनटेक दटेशरां्रील 
घटनरातमकसरकरारटे उलरून टराकलरी हो्री. आद्शयरा ि आद्फ्करा खंडरा्रील कराहरी दटेशरांनराहरी अमटेररकचयरा 
रराजयपरुसकृ् दहश्िरादराचरी झराल पोहोचलरी आहटे. आजदटेखरील अमटेररकरा यरा मरागरा्षचरा तयराग करणयरास 
्यरार नराहरी असटे द््चयरा एकंदर आं् ररराष्ट्रीय नरी्रीिरून िराट ट्े.

भारि आनण राजयपुरसकृि दहशिवाद 

आपलरा दटेशदटेखरील रराजयपरुसकृ् दहश्िरादराचरा बळरी ठरलरा आहटे. भरार्रा् आ्रापययं् झरालटेलयरा 
दहश्िरादरी करारिरायरांपैकी बहु ट्ेक सि्ष करारिरायरांचरा मखुय स्ो् पराद्कस्रानरा्च आहटे. भरार् ि 
पराद्कस्रान यरंाचयरा् आ्रापययं् ्रीन यदु्टे झरालरी आहटे्. यरा द््नहरी यदु्रां् पराद्कस्राननटे भरार्राकडून 
सपराटून मरार खराललरा आहटे. तयरा अनभुिरािरून समोररासमोरचयरा यदु्रा् आपलरा भरार्रापढुटे द्नभराि लरागू 
शक् नराहरी, हरी गोष् पराद्कस्रानचयरा चरंागलरीच लक्रा् आलरी. ् रराद्प, भरार्राशरी सघंष्ष करणयराचरी तयराचरी 
खमुखमुरी मरात् कमरी हो् नराहरी; ट्ेवहरा भरार्रालरा उपद्ि दटेणयराचरा एक मराग्ष महिून पराद्कस्रानरी 
रराजयकतयरायंनरी भरार्रा् दहश्िराद पसरद्िणयराचयरा पयरा्षयराचरी द्निड कटे लरी आहटे. सीमापार दहशिवाद 

सरीमरापरार दहश्िराद हरा रराजयपरुसकृ् दहश्िरादराचराच एक प्करार होय. यरा प्कराररा् दहश्िरादराचरी 
कें द्टे एकरा रराजयरा् अस्रा्, परं्  ु तयरा कें द्रांमधून ्यरार झरालटेलयरा दहश्िरादरांचयरा करारिरायरा मरात् 
दसुऱयरा रराजयरा् चराल्रा्. सरामरानय्: दोन शटेजराररी रराष्ट्रांचयरा बराब्री् अशरा प्करारचरा दहश्िराद 
पराहराियरास द्मळ्ो. यरािरून रराजयपरुसकृ् दहश्िराद आद्ि सरीमरापरार दहश्िराद यरंाचयरा् फरारसरा 
फरक नराहरी असटे महि्रा यटेईल. तयरा दोहोंमधयटे कराहरी फरक असलराच ् र तयरांचयरा्रील सरीमरारटेषरा अगदरीच 
पसुट आहटे. सरीमरापरार दहश्िरादराचटे रराजयपरुसकृ् दहश्िरादरापटेक्रा असलटेलटे िटेगळटेपि असटे सरंाद्ग्लटे 
जरा ट्े की, रराजयपरुसकृ् दहश्िराद हरा रराजयराचयरा प्टेरिटेनटे ि प्तयक् सहभरागरानटे चराल् असलटेलरा 
दहश्िराद अस्ो. िर पराद्हलयराप्मरािटे एखरादटे रराजय आपलरी कराहरी रराजकीय द्कंिरा आद्र्षक उद्दिष्टे 
सराधय करणयरासराठरी दसुऱयरा रराजयरा् अशरा प्करारचरा दहश्िराद फैलरािणयराचरा प्यतन कररी् अस ट्े; 
महिजटे रराजयपरुसकृ् दहश्िरादराचयरा पराठरीशरी रराजयराचटे पराठबळ अस ट्े. एखरादटे रराजयच यरा दहश्िरादरास 
करारिरीभू् हो् अस ट्े. सरीमरापरार दहश्िरादरामधयटे रराजयराचरा प्तयक् सहभराग असटेलच असटे सरांग्रा यटे् 
नराहरी. जयरा रराजयरा् दहश्िरादरी सघंटनरांचरी कें द्टे अस्रा् तयरा रराजयराकडून दहश्िरादरांनरा सद्कय 
मद् कटे लरी जरा् असटेलच असटे नराहरी; महिजटे ट्े रराजय दहश्िरादराशरी आपलरा प्तयक् सबंधं नसलयराचरा 
दरािरा करू शक ट्े. ्रराद्प, हरा दरािरा द्््करासरा खररा नस्ो. द्कंबहुनरा ्ो पूि्षपिटे फसिरा अस्ो, करारि 
तयरा रराजयराचरी दहश्िरादरांनरा प्तयक् द्कंिरा अप्तयक्ररीतयरा मद् द्मळ् असलयराखटेररीज ट्ेरटे 
दहश्िरादरांचरी कें द्टे चरालू रराहिटे मळुरीच शकय नस ट्े. दहश्िरादरी कें द्रांमधून दहश्िरादरांनरा प्द्शक्ि 
द्दलटे जरा ट्े; तयरांनरा शस्त्ररास्त्रटे परुद्िणयराचरी वयिसररा कटे लरी जरा ट्े; ्सटेच तयरांनरा अर्षसराहरायय, िैदकीय 
उपचरार इतयरादरी सि्ष सदु्िधरा उपलबध करून द्दलयरा जरा्रा्; ट्ेवहरा शरासकीय यतं्िटेलरा अधंराररा् ठटेिून 
इ्कयरा वयरापक प्मरािरािर अशरा गोष्री कटे लयरा जराऊ शक् नराहरी्.

यराचरा अर्ष असरा की, सरीमरापरार दहश्िराद हरादटेखरील रराजयरानटे परुसकृ् कटे लटेलरा दहश्िरादच अस्ो. 
आं् ररराष्ट्रीय समदुरायरापढुटे आपलटे द्नददोषति द्सद् कर्रा यरािटे महिून सबंदं्ध् रराजय दहश्िरादराशरी 
आपलरा कराहरी सबंधं नराहरी असटे दराखद्िणयराचरा कटे द्िलिरािरा प्यतन कर ट्े इ्कटे च! जगरा्रील अनटेक 
दटेशरांनरा सधयरा सरीमरापरार दहश्िरादरालरा ्ोंड दरािटे लराग् आहटे.
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अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

सीमापार दहशिवाद व भारि 

आपलरा दटेश अशरा प्करारचयरा सरीमरापरार दहश्िरादराचरा बळरी ठरलरा आहटे. गटेलयरा कराहरी िषरायंपरासून जममू-
कराशमरीर रराजयरा् हरक्-उल-मजुराद्हदरीन, लष्कर-इ-्ोयबरा, जैशटे मोहमंद, द्हजबलु मजुराद्हदरीन, 
हरक्-उल्ट-अनसरार यरांसरारखयरा दहश्िरादरी सघंटनरा द्हसंराचरारराचटे रैमरान मराजद्ि् आलयरा आहटे्. यरा 
सघंटनरांचयरा दहश्िरादरांनरी जममू- कराशमरीरमधरील सरामरानय जनजरीिन द्िसकळरी् करून सोडलटे आहटे. 
तयरंाचयरा हललयरा् हजरारो द्नरपरराध नरागररकरांचरा बळरी गटेलरा आहटे. यरा सघंटनरांचरी प्द्शक्ि कें द्टे 
पराद्कस्रानरा् आहटे्. पराद्कस्रानचरी आय.एस.आय. हरी गपु्तहटेर सघंटनरा दहश्िरादरांनरा सि्ष प्करारचरी 
मद् परुद्ि् अस ट्े. पराद्कस्रानचयरा शरासकीय यतं्िटे्रील अनटेक घटकरंाकडून दहश्िरादरांनरा मद् 
द्दलरी जरा ट्े. यरािरून सरीमरापरार दहश्िरादराचरा आपलयरा दटेशरालरा द्क्री मोठ्टयरा प्मरािरा् उपसग्ष पोहोच् 
आहटे, हटे सपष् हो ट्े.

भरार्राचयरा सरीमटेपलरीकडून यटेिराऱयरा प्द्शद्क्् दहश्िरादरांचयरा करारिरायरा आ्रा जममू-कराशमरीरसरारखयरा 
एखराद-दसुऱयरा रराजयरापरुतयरा मयरा्षद्द् रराद्हलयरा नराहरी्. दटेशराचयरा अनटेक भरागरां् हटे दहश्िरादरी कराय्षर् 
होऊ लरागलटे आहटे्. भरार्राचयरा ससंदटेिर झरालटेलरा दहश्िरादरी हललरा, मुंबई् लोकल रटेलिटेगराडरी् 
झरालटेलटे बॉमबसफोट, भरार्रा्रील कराहरी धराद्म्षक सरळरंाचयरा द्ठकरािरी झरालटेलटे हललटे ि बॉमबसफोट यरा सि्ष 
घटनरांचयरा मरागटे सरीमटेपलरीकडून आलटेलयरा दहश्िरादरांचराच हरा् हो्रा, हटे आ्रा परुरावयराद्नशरी द्सद् झरालटे 
आहटे. २६ नोवहेंबर, २००८ रोजरी मुंबईिर झरालटेलरा दहश्िरादरी हललरा हटे सरीमरापरार

आिंरराष्ट्ीय दहशिवाद

आं् ररराष्ट्रीय दहश्िरादराचटे ्राजटे उदराहरि होय. यरा हललयरा् सहभरागरी असलटेलटे सि्ष दहश्िरादरी 
पराद्कस्रानरा्रील होतयरा. आजदटेखरील तयरा सघंटनरा पराद्कस्रानरा् सद्कय आहटे्. भरार्रालरा सरीमरापरार 
दहश्िरादराचरा असलटेलरा हरा धोकरा लक्रा् घटे्रा आपलयरा दटेशरानटे तयरािर मरा् करणयरासराठरी प्भरािरी 
उपराययोजनरा करणयराचरी गरज द्नमरा्षि झरालरी आहटे. दहश्िरादरानटे रराष्ट्रांचरी सरीमरा कधरीच ओलरांडलरी 
आहटे. आ्रा दहश्िरादरालरा सिरूप प्राप्त झरालटे आहटे. यराचरा अर्ष असरा की, दहश्िरादरानटे जगरा्रील 
अनटेक दटेशरंा् हरा्पराय पसरलटे आहटे्; तयरामळुटे  हरी समसयरा आ्रा कराहरी रोड्टयरा रराष्ट्रांपरु्री मयरा्षद्द् 
रराद्हलटेलरी नराहरी. द््नटे आं् ररराष्ट्रीय समदुरायरालरा िटेठरीस धरलटे आहटे. जगरा्रील अनटेक रराष्ट्रांनरा 
दहश्िरादराचरी समसयरा मोठ्टयरा प्मरािरािर भटेडसरािू लरागलरी आहटे; महिून दहश्िरादरािर मरा् 
करणयरासराठरी आं् ररराष्ट्रीय स्ररािर उपराययोजनरा करिटे आिशयक झरालटे आहटे. अशरा प्करारचयरा 
उपराययोजनटेसराठरी आं् ररराष्ट्रीय समदुरायरा्रील सि्ष रराष्ट्रांनरी परसपरसहकरायरा्षचयरा भरािनटेनटे एकत् 
यटेणयराचरी गरज आहटे. सि्ष रराष्ट्रांचयरा सरामदुराद्यक प्यतनरांद्रारटेच आं् ररराष्ट्रीय दहश्िरादरालरा आळरा 
घराल्रा यटेिटे शकय आहटे. सदुिैरानटे आं् ररराष्ट्रीय समदुरायरा्रील बहुसखंय रराष्ट्रांनरा यरा िरास्ि ट्ेचरी जरािरीि 
होऊ लरागलरी आहटे. 

नवसावया शिकाचया उत्तराधा्गची दथेणगी

आं् ररराष्ट्रीय दहश्िराद हरी द्िसरावयरा श्कराचयरा उत्रराधरा्षनटे जगरालरा द्दलटेलरी दटेिगरी महि्रा यटेईल. 
यराचरा अर्ष असरा नवहटे की, दहश्िरादराचरी समसयरा तयरापूिवी जगरालरा ज्रा् नवह्री. दहश्िराद हरी ्शरी 
जनुयरा कराळरापरासून चराल् आलटेलरी समसयरा आहटे; परं्  ु पूिवीचयरा कराळरी हरी समसयरा कराहरी रोड्टयरा 
रराजयरंापरु्री मयरा्षद्द् हो्री; ्सटेच द््नटे आजचयराप्मरािटे उग्र सिरूप धरारि कटे लटे नवह ट्े. मखुय बराब 
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महिजटे पूिवी सपूंि्ष जगरालरा दहश्िरादराचरा धोकरा जरािि् नवह्रा. आं् ररराष्ट्रीय समदुरायराचयरा मनरा् 
धरास्री द्नमरा्षि करणयराइ्करा तयराचरा फैलराि झरालरा नवह्रा. दसुऱयरा महरायदु्राचयरा समराप्तरीनं्र मरात् 
जगरालरा दहश्िरादराचरा धोकरा जराििू लरागलरा. द्िसरावयरा श्कराचयरा अखटेरचयरा कराळरा् ् र आं् ररराष्ट्रीय 
समदुरायरापढुरील एक महत्िराचरी ि गभंरीर समसयरा महिणयराइ्प् दहश्िरादराचरा प्सरार झरालरा.

आिंरराष्ट्ीय दहशिवादाचा उदय 

दसुऱयरा महरायदु्रानं्र आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा् घडलटेलटे कराहरी बदल आं् ररराष्ट्रीय दहश्िरादराचयरा 
उदयरास करारिरीभू् झरालटे हो ट्े. यरा सदंभरा्ष् इस्रायल रराष्ट्राचरा झरालटेलरा उदय यरा घटनटेचरा उललटेख 
आपिरास कर्रा यटेईल. इस्रायलचयरा द्नद्म्ष्रीनं्र तयरा दटेशराचयरा सरकरारनटे ट्ेरटे अनटेक श्करांपरासून 
िरास्वय कररी् आलटेलयरा मूळचयरा अरब रद्हिराशरांनरा तयरा प्दटेशरा्ून जबरदस्रीनटे हराकलून लरािलटे, 
तयरामळुटे  यरा पॅलटेद्सटनरी अरबरांिर द्निरा्षद्स् होणयराचरी िटेळ आलरी. अतयं्  प्द््कूल ि हलराखरीचयरा 
पररद्सर्री् ट्े कसटेबसटे द्दिस ढकलू लरागलटे. अशरा अिसरटे् जरीिन जगिराऱयरा कोितयराहरी 
लोकसमदुरायरालरा िैफलय यटेिटे सिराभराद्िक हो ट्े. आं् ररराष्ट्रीय समदुरायराकडून आपलरी दखल घटे्लरी 
जरा् नराहरी अशरी तयरांचरी भरािनरा झरालयरानटे तयरा िैफलयरा् अद्धकच भर पडलरी. िैफलयग्रस् पॅलटेद्सटनरी 
अरबरापैकी कराहींनरी दहश्िरादराचरा आधरार घटे्लरा. तयरांनरी आपलयरा सघंटनरा द्नमरा्षि कटे लयरा आद्ि तयरा 
सघंटनरंाद्रारटे दहश्िरादरी करारिरायरा सरुू कटे लयरा. तयरांचयरा करारिरायरांचरा रोख प्रामखुयरानटे इस्रायलचयरा 
द्दशटेनटे रराद्हलरा. ्रराद्प, जगरा्रील इ्र कराहरी रराष्ट्रांनराहरी तयराचरी झळ पोहोचलरी. 

शीियुद्ध व दहशिवाद

 शरी्यदु्राचयरा कराळरा् अमटेररकरा ि सोद्वहए् यदु्नयन यरा महरासत्रांचरी कराहरी धोरिटेहरी दहश्िरादराचयरा 
िराढरीस करारिरीभू् झरालरी हो्री. रराजयपरुसकृ् दहश्िरादराचरी चचरा्ष कर्रानरा अमटेररकटे नटे दहश्िरादराचयरा 
िराढरीस कसरा हरा्भरार लरािलरा हो्रा, यराचरी मराद्ह्री आपि पराद्हलरी आहटे. सोद्वहए् यदु्नयननटेदटेखरील 
आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा् आपलरा प्भराि िराढद्िणयरासराठरी रोड्टयराफरार प्मरािरा् तयराच नरी्रीचरा अिलंब कटे लरा 
हो्रा. अमटेररकटे नटे दद्क्ि अमटेररकरा खंडरा्रील रराष्ट्रांमधयटे आपिरास अनकूुल असिराऱयरा सरकराररांचरी 
सररापनरा करणयरासराठरी कटे लटेलयरा करारिरायरांमळुटे  तयरा दटेशरां् अमटेररकराद्िरोधरी िरा्रािरि ्यरार झरालटे. 
अमटेररकटे लरा आद्ि अमटेररकटे चरी बराहुलटे महिून कराय्ष करिराऱयरा रराजयकतयरायंनरा धडरा द्शकद्िणयरासराठरी लॅद्टन 
अमटेररकन रराष्ट्रां् कराहरी दहश्िरादरी सघंटनरा सररापन करणयरा् आलयरा; तयरामळुटे  तयरा भरागरा् 
दहश्िरादराचरा बरराच प्सरार झरालरा. 

धानम्गक दहशिवाद 

धराद्म्षक दहश्िराद हरा दहश्िरादराचरा आिखरी एक प्करार अलरीकडरील कराळरा् पढुटे आलरा आहटे. धराद्म्षक 
मूल्त्ििरादरी द्िचराररांचयरा सघंटनरा यरा दहश्िरादराचयरा मळुराशरी आहटे्. यरा सघंटनरांनरा बलप्योगराचयरा 
मराधयमरा्ून आपलयरा धमरा्षचरा प्भराि द्नमरा्षि करराियराचरा आहटे. तयराकरर्रा तयरांनरी दहश्िरादराचरा आधरार 
घटे्लरा आहटे. धराद्म्षक दहश्िरादरालरा ख्परािरी घरालणयराचटे परापकम्ष अमटेररकटे चयरा खरा्री जमरा आहटे. 
अफगराद्िस्रानरा्रील सोद्वहए् फौजरांनरा परराभू् करणयरासराठरी अमटेररकटे नटे ्राद्लबरानसरारखयरा धराद्म्षक 
कट्टर्रािरादरी ि मूल्त्ििरादरी सघंटनटेलरा हरा्राशरी धरलटे. द््नटे ्राद्लबरानलरा सि्ष प्करारचरी मद् कटे लरी. 
ओसरामरा द्बन लरादटेनसरारखटे भसमरासरु पोसणयराचटे कराय्षहरी अमटेररकटे नटेच कटे लटे. सोद्वहए् यदु्नयनचयरा फौजरा 
अफगराद्िस्रानरा् अस्रानरा अमटेररकटे नटेच लरादटेनलरा शस्त्ररास्त्ररांचरी ि अनय सिरूपराचरी मद् कटे लरी हो्री. 
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जममू- आशमरीरमधयटे द्हसंक करारिरायरा करिराऱयरा दहश्िरादरी सघंटनरांनरा पराद्कस्रानकडून मद् 
दषु्कमरा्षकडटे हटे्ु् ः करानराडोळरा कटे लरा हो्रा. अमटेररकटे चयरा यरा नरी्रीमळुटे  अफगराद्िस्रान ि पराद्कस्रान यरा 
दटेशरां् धराद्म्षक दहश्िराद चरांगलराच फोफरािलरा. पढुटे लिकरच तयरानटे इ्र दटेशरां्हरी हरा्पराय पसरलटे. 

अमथेररकथे वरील दहशिवादी हलला 

द्िसरावयरा श्कराचयरा अखटेरचयरा कराळरा् जगरा्रील अनटेक दटेशरांनरा दहश्िरादराचटे चटकटे  बसू लरागलटे हो ट्े. 
अशरा दटेशरंामधयटे भरार्, रद्शयरा, इस्रायल, चरीन, श्रीलंकरा इतयरादरी दटेशरांचरा समरािटेश हो्ो. लॅद्टन अमटेररकन 
ि आद्फ्कन दटेशरंापैकी कराहरी दटेशहरी दहश्िरादराचटे बळरी ठरलटे आहटे्. ्रराद्प, ११ सपटेंबर, २००१ 
रोजरी अमटेररकटे चयरा नयूयॉक्ष  शहररा्रील िलड्ष ट्टेड सेंटरचयरा बहुमजलरी जळुयरा इमरार्ींिर दहश्िरादरांनरी 
हललरा कटे लयरानं्र मरात् दहश्िरादराचयरा धोकयराचरी खररी जरािरीि अमटेररकटे लरा झरालरी. दहश्िराद हरा 
एकद्िसरावयरा श्करा्रील जगरापढुटे द्नमरा्षि होऊ घरा्लटेलरा सिरायं् गभंरीर धोकरा असलयराचटे अमटेररकटे नटे 
जराहरीर कटे लटे. तयरानं्र दहश्िरादराद्िरुद् जरागद््क परा्ळरीिर सियंकष लढरा उभरारणयरासराठरी अमटेररकटे नटे 
पढुराकरार घटे्लरा. आज दहश्िरादराद्िरुद्चयरा लढ्टयरा् जगरा्रील बहु ट्ेक सि्ष दटेश सहभरागरी झरालटे आहटे्; 
परं्  ु जगरा्ून दहश्िराद द्नपटून कराढणयरासराठरी कोितयरा उपराययोजनरा कररावयरा् यरासबंधंरीचटे द्चत् 
अदराप ्ररी सपष् झरालटेलटे नराहरी. 

सयुंक्त राष्ट्ाचंथे प्यति 

आं् ररराष्ट्रीय दहश्िरादरानटे जगरापढुटे उभयरा कटे लटेलयरा आवहरानराचरी जरािरीि आ्रा सिरायंनराच झरालरी 
असलयरामळुटे  दहश्िरादराचरा मकुराबलरा करणयरासराठरी आं् ररराष्ट्रीय स्ररािरून प्यतन कटे लटे जराऊ लरागलटे 
आहटे्. सयंकु्त रराष्ट्रंानरी यराबराब्री् पढुराकरार घटेिटे सिराभराद्िक हो ट्े. सयंकु्त रराष्ट्राचयरा आमसभरा ि सरुक्रा 
सद्म्री यरा द्िभरागरांनरी दहश्िरादराचयरा धोकयराचरी जगरालरा जरािरीि करून दटेणयरासराठरी इ. स. १९७० चयरा 
दशकरापरासूनच प्यतन सरुू कटे लटे हो ट्े. आमसभरा ि सरुक्रा सद्म्री यरंानरी दहश्िरादराचयरा द्िरोधरा् 
िटेळोिटेळरी अनटेक ठरराि समं् कटे लटे आहटे्; ्सटेच तयरानरी दहश्िरादरालरा आळरा घरालणयराचयरा उदिटेशरानटे 
कराहरी कररारनरामटे प्द्सद् कटे लटे आहटे्. सयंकु्त रराष्ट्रांनरी चरालद्िलटेलयरा यरा प्यतनरांनरा आं् ररराष्ट्रीय 
समदुरायरा्रील सि्ष घटकरांनरी मनरापरासून सहकराय्ष करणयराचरी द्न्रां् गरज आहटे. 

१) िागरी सघंष्ग 

सयंकु्त रराष्ट्राचयरा सररापनटेमरागचरा हरा मखुय उदिटेश हो्रा. गटेलयरा सराठ िषरायं् सयंकु्त रराष्ट्रानटे शरां््रा आद्ि 
सरुद्क्््रा द्टकद्िणयराचटे महत्िपूि्ष कराय्ष कटे लटे आहटे. सऱयरा महरायदु्राचयरा धोकयरापरासून जगरालरा िराचद्ििटे 
हरा यू. एन. चयरा सररापनटेमरागचरा हटे्ू हो्रा आद्ि यरा करायरा्ष् यूएन लरा यश प्राप्त झरालटे आहटे. गटेलयरा सराठ 
िषरायं् शभंरहून अद्धक असटे प्सगं आलटे् की जयरा िटेळरी दोन रराष्ट्रांमधरील यदु्राचटे पय्षिसरान महरायदु्रा् 
होऊ शकलटे अस ट्े. ्रराद्प यदु् झरालटे नराहरी ट्े यूएनचयरा मधयसररीमळुटे . रराष्ट्रारराष्ट्रांमधरील सघंष्ष, िराद, 
प्श्न सोडद्िणयरासराठरी यूएनलरा िटेळोिटेळरी आमंद्त्् कटे लटे गटेलटे. असटे सघंष्ष सोडद्िणयरासराठरी यूएनकडून 
अनटेकदरा लिराद, आयोग नटेमलटे गटेलटे. कराशमरीरचयरा प्श्नरािरून भरार् आद्ि पद्कस्रानमधयटे असलटेलरा 
सघंष्ष शरां््रा आद्ि चचचेचयरा मराधयमरा्ून सोडद्िणयरासराठरी यूएन नटे १९४८ सरालरी लिराद नटेमलरा. 
रराष्ट्रांनरी आपरापसरा्रील प्श्न सोडद्िणयरासराठरी सघंषरा्षपटेक्रा सहकरायरा्षचयरा मरागरा्षचरा अिलंब कररािरा यरासराठरी 
यूएननटे प्यतन कटे लटे. दोन रराष्ट्रांमधरील सघंषरा्षमळुटे  द्िभरागरीय शरां््रा आद्ि सरुद्क्््रा धोकयरा् यटेऊ नयटे 
यरासराठरी प्यतन कटे लरा. सरुक्रा पररषदटेचयरा मराधयमरा्ून यूएननटे दोन रराष्ट्रांमधरील िराद यदु्राचटे रूप धरारि 
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करू नयटे यरासराठरी तिरर् परािलटे उचललरी. आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा आद्ि सरुद्क्््रा द्टकद्िणयरासराठरी 
यूएन चटे महरासद्चि, आमसभरा आद्ि सरुक्रा पररषदटेनटे महत्िराचरी भूद्मकरा परार पराडलरी. सयंकु्त रराष्ट्रांचयरा 
शरांद््सैद्नकरांनरी शरंा््रा आद्ि सरुद्क्््रा द्टकद्िणयराचयरा करायरा्ष् महत्िपूि्ष भूद्मकरा परार पराडलरी आहटे.

२) िागरी सघंष्ग सोडनवणयाि योगदाि 

आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा आद्ि सरुद्क्््रा द्टकरािरी महिून दोन रराष्ट्रां्रील सघंष्ष सोडद्िणयराबरोबरच 
रराष्ट्रां्ग्ष् नरागररी सिरूपराचटे सघंष्ष सोडद्िणयराचरा प्यतन यू.एन.चयरा मराधयमरा्ून झरालरा आहटे. 
शरी्यदु्ोत्र कराळरा्रील नविद टककयरंाहून अद्धक सघंष्ष हटे नरागररी सघंष्ष आहटे्. नरागररी सघंष्ष 
सोडद्िणयरासराठरी यूएनकडून खरालरील प्मखु प्यतन कटे लटे गटेलटे.

१)  नरागररी सघंष्ष सोडद्िणयरासराठरी रराजनयराचयरा मराधयमरा्ून प्यतन 

२)  शरांद््सैद्नक मोद्हमरांचटे आयोजन

३)  नरागररी सघंषरा्ष्रील पक्रांमधयटे चचरा्ष आद्ि िराटराघराटरी वहरावयरा् यरासराठरी मधयसररी

४) द्िभरागरीय सघंटनरांचयरा मद्रीनटे सघंष्ष सोडद्िणयरासराठरी प्यतन

५)  सघंषरा्षनं्र शरां््रा द्टकून रराहरािरी महिून प्यतन

६)  सरुक्रा पररषदटेनटे नरागररी सिरूपराचटे सघंष्ष सटुरािटे् यरासराठरी आद्र्षक बद्हष्कराररापरासून ट्े 
शरांद््सैद्नकरांचयरा मराधयमरा्ून प्तयक् हस्क्टेप करणयरापययं् परािलटे उचललरी आहटे्.

७)  अल-सरालिराडोर, गिराटटेमरालरा, कंबोद्डयरा, मोझरांद्बक यरंासरारखयरा रराष्ट्रांमधरील नरागररी सिरूपराचटे 
सघंष्ष सोडद्िणयरा् यूएननटे महत्िपूि्ष भूद्मकरा परार पराडलरी आहटे.

८)  सोमराद्लयरा, रिरांडरा आद्ि यगुोसलराद्वहयरा यरंासरारखयरा रराष्ट्रांमधरील िरांद्शक दगंलरी आद्ि यरा 
दगंलींमधून मोठ्टयरा प्मरािरा् घडून यटेिरारटे मरानि अद्धकराररांचटे उललंघन ररांबरािटे यरासराठरी यूएननटे 
प्यतन कटे लटे आहटे्.

९)  १९९८ ट्े २००० यरा कराळरा् सयंकु्त रराष्ट्रा्फचे  करंागो, पूि्ष द््मोर, कोसोिो, द्सएररालोनटे 
यरांसरारखयरा रराष्ट्रंामधयटे यशसिरीपिटे शरंाद््सैद्नक मोद्हमरा रराबद्िलयरा गटेलयरा.

३) शािंिा बाधंणीचथे काय्ग

शरां््रा बरांधिरीचटे कराय्ष हटे शरी्यदु्ोत्र कराळरा् यूएनचयरा बदललटेलयरा भूद्मकटे चटे प््रीक आहटे. यदु् टराळून 
शरां् ट्ेचटे रक्ि करिटे यूएनचटे परारपंररक कराय्ष आहटे. शरी्द्राचयरा कराळरा् यूएनकडून हटे कराय्ष परार पराडलटे 
गटेलटे. ् रराद्प शरी्यदु्ोत्र कराळरा् यरा करायरा्षचरी वयराप्तरी िराढलरी. आ्रा कटे िळ शरां् ट्ेचटे रक्ि करिटेच नराहरी 
्र शरां््रा करायमसिरूपरी कशरी द्टकून रराहरील यरासराठरी यूएन प्यतनशरील आहटे. एखरादरा रराष्ट्रा् सघंष्ष 
घडून गटेलयरानं्र द््रटे सघंषरा्षचटे पनुरुजजरीिन घडू नयटे यरासराठरी यूएनचटे शरांद््सैद्नक प्यतन कर्रा्. 
शरां््रा द्टकून रराहरािरी यरासराठरी सबंदं्ध् रराष्ट्रालरा शरांद््सैद्नक खरालरील क्टेत्रा् मद् कर्रा्.

१)  आद्र्षक द्िकरासराचयरा योजनरा आखून आद्र्षक द्िकरासरालरा हरा्भरार लराििटे.

२)  सरामराद्जक नयराय प्सरराद्प् करणयरासराठरी मद् करिटे.

३)  मरानि अद्धकराररांचटे रक्ि करिटे.
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४)  लोकशराहरी पद््रीनटे द्निडिकुरा घटेऊन द्सरर शरासन प्सरराद्प् करिटे.

५)  सशुरासन (Good Governance) द्नमरा्षि करणयरासराठरी मद् करिटे.

४) सामनूहक नहिसबंधंाशी निगनडि प्श्न सोडनवणयाि योगदाि

आपलयरा प्मखु उद्दिष्रांचयरा पू ््ष ट्ेबरोबरच सयंकु्त रराष्ट्रानटे आपलयरा सदसय

रराष्ट्रांचयरा सरामूद्हक द्ह्सबंधंराशरी द्नगद्ड् अनटेक प्श्न सोडद्िणयराचरा प्यतन गटेलयरा सराठ िषरायंमधयटे कटे लरा 
आहटे. यरा प्श्नरंामधयटे खरालरील प्मखु प्श्नरांचरा समरािटेश हो्ो.

१)  पयरा्षिरिराचटे सरंक्ि

२)  द्निरा्षद्स्रंाचटे प्श्न

३)  अमंलरी पदराररा्षचरा वयरापरार

४)  सघंद्ट् गनुहटेगराररी

५)  एड्टससरारखयरा रोगराचरा सरामनरा

६)  आं् ररराष्ट्रीय दहश्िरादराचरा प्श्न

हटे प्श्न सोडद्िणयरासराठरी सयंकु्त रराष्ट्रांचयरा मराधयमरा्ून अनटेक कररार आद्ि ठरराि कटे लटे गटेलटे. यरा प्श्नरांचरी 
वयराप्तरी एखरादरा द्िद्शष् रराष्ट्रांपययं् मयरा्षद्द् नराहरी. यरा प्श्नरांचरा सरामनरा सि्ष आं् ररराष्ट्रीय समदुरायरालरा 
कररािरा लराग् आहटे. यूएननटे यरा प्श्नरांद्िषयरी आं् ररराष्ट्रीय जनम् ्यरार करणयरा्, यरा जनम्रालरा 
सिंटेदनशरील बनद्िणयरा् महत्िराचरी भर टराकलरी आहटे. यू.एन. चयरा प्यतनरांमळुटे  यरा प्श्नरांचरा सरामनरा 
करणयरासराठरी आं् ररराष्ट्रीय परा्ळरीिर रराष्ट्रांमधयटे एकजूट द्नमरा्षि झरालयराचटे द्दस ट्े.

५) नवकासातमक काया्गचथे समनवयि

सयंकु्त रराष्ट्रा्फचे  द्िकरासरातमक करायरा्षचटे समनियन गटेलयरा सराठ िषरायं् हो् आलटे आहटे. हटे कराय्ष सयंकु्त 
रराष्ट्राचयरा आद्र्षक आद्ि सरामराद्जक पररषदटेचयरा मराधयमरा्ून परार पराडलटे जरा ट्े. सदसय रराष्ट्रांचरा आद्र्षक 
आद्ि सरामराद्जक द्िकरास घडिून आििटे हटे सयंकु्त रराष्ट्राचटे प्मखु उद्दिष् आहटे. यरा उद्दिष्रांचयरा पू ््ष ट्ेसराठरी 
आद्र्षक आद्ि सरामराद्जक पररषद सद्कय आहटे. द्िकरासरातमक करायरा्षचयरा वयिसररापनरासराठरी सयंकु्त 
रराष्ट्रां्ग्ष् एक सि्ंत् द्िभराग द्नमरा्षि करणयरा् आलरा आहटे. हरा द्िभराग आद्र्षक आद्ि सरामराद्जक 
वयिहरार द्िभराग महिून ओळखलरा जरा्ो.

६) मािव अनधकाराचंथे सरंक्ण

मरानि अद्धकराररांचरा प्सरार आद्ि संरक्ि हटे यू.एन. चयरा सररापनटेमरागचटे प्मुख उद्दिष् आहटे. गटेलयरा सराठ 
िषरायंपरासून यू.एन. यरा उद्दिष्रांचयरा पू ््ष ट्ेसराठरी सद्कय आहटे. गटेलयरा सराठ िषरायं् मरानि अद्धकराररांचयरा 
रक्िरासराठरी संयकु्त रराष्ट्रा्फचे  सि्षसमरािटेशक मरानि अद्धकरार रराजिट उभरी करणयरा् आलरी आहटे. हरी 
रराजिट द्िस्ृ् अशरा मरानि अद्धकरार करायदरांिर आधरारलटेलरी आहटे. यरा रराजिटरीमुळटे  मरानि 
अद्धकराररांचयरा प्श्नराचटे आं्ररराष्ट्रीयकरि घडून आलटे. संयकु्त रराष्ट्राचयरा योगदरानरामुळटे  मरानि 
अद्धकराररांचरा प्श्न हरा दटेशरंा्ग्ष् वयिहराररा्ून आं्ररराष्ट्रीय वयिहराररा् हस्रां्रर् झरालरा. गटेलयरा सराठ 
िषरायं् मरानिराद्धकराररांचयरा द्िद्िध पैलंूशरी द्नगद्ड् शंभरहून अद्धक ठरराि, कररार आद्ि करायदटे संयकु्त 
रराष्ट्रा्फचे  करणयरा् आलटे. 
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ORDER

शरी्यदु्ोत्र कराळरा् मरानिराद्धकराररांचयरा रक्िरासराठरी यूएन्फ्ष  आ्रा रराष्ट्रंाचयरा अं् ग्ष् वयिहराररा् 
हस्क्टेप वहरायलरा सरुुिरा् झरालरी आहटे. हटे हस्क्टेप मरानि्रािरादरी हस्क्टेप महिून ओळखलटे जरा्रा्. 
मरानि अद्धकराररांचयरा रक्िरासराठरी सयंकु्त रराष्ट्रानटे आं् ररराष्ट्रीय स्ररािर १९४८ परासूनच परािलटे 
उचलणयरास सरुुिरा् कटे लरी. आमसभटेकडून १९४८ सरालरी घोद्ष् करणयरा् आलटेलरा मरानि अद्धकराररांचरा 
जराहरीरनरामरा Universal Declaration of Human Rights यरा नरािरानटे ओळखलरा जरा्ो. सयंकु्त 
रराष्ट्राकडून उभरारलयरा गटेलटेलयरा मरानि अद्धकरार रराजिटरीचरा हरा परायरा हो्रा. पढुटे १९६० चयरा आद्ि 
१९७० चयरा दशकरा् यूएन कडून करणयरा् आलटेलयरा मरानि अद्धकरार करायदराचरी वयराप्तरी िराढ् गटेलरी 
आद्ि मरानि अद्धकराररांशरी द्नगद्ड् द्िद्िध पैलंूनरा तयरा् समराद्िष् कटे लटे गटेलटे. मद्हलरा, मलुटे, अपगं,

अलपसखंयराक, सरलरंा्रर्, करामगरार आदींचयरा मरानिराद्धकराररांचयरा सबंधंरा् करायदटे सयंकु्त रराष्ट्रांकडून 
कटे लटे गटेलटे.

७) आपतकालीि पररनस्िीिील यूएिचथे योगदाि

नैसद्ग्षक आद्ि मरानिद्नद्म्ष् आपत्रीचयरा प्सगंरी जरीद्ि् आद्ि द्ित्हरानरी टराळलरी जरािरी, मरानि 
अद्धकराररांचटे रक्ि वहरािटे यरासराठरी सयंकु्त रराष्ट्रानटे प्भरािरी भूद्मकरा परार पराडलरी आहटे. नैसद्ग्षक आपत्रीचयरा 
प्सगंरी जसटे महरापूर, दषु्कराळ, िरादळ, भूकंप आदरी प्सगंरी यूएननटे सद्कय भूद्मकरा परार पराडलरी आहटे. 
मरानिद्नद्म्ष् आपत्रीचयरा प्सगंरी जसटे नरागररी यदु्, िरांद्शक दगंलरी आदरी प्सगंरी यूएननटे प्तयक् हस्क्टेप 
कटे लरा आहटे. आपतकरालरीन पररद्सर्री् सयंकु्त रराष्ट्राचरी भूद्मकरा हरी दोन प्करारचरी रराद्हलरी आहटे-

अ)  आपतकरालरीन पररद्सर्रीलरा बळरी पडलटेलयरा लोकरांसराठरी ्तकराळ मद्रीचरा हरा् दटेिटे.

ब) आपतकरालरीन पररद्सर्री भद्िष्यरा् द्नमरा्षि होऊ नयटे यरासराठरी धोरि ठरद्ििटे

सन २००० सरालरी सयंकु्त रराष्ट्रानटे सोळरा रराष्ट्रांमधरील पस्रीस दशलक् लोकरांनरा दरीड अबज डॉलस्षचरी 
आपतकरालरीन मद् परुद्िलरी. हटे मद् परुद्िणयराचटे कराय्ष सयंकु्त रराष्ट्राचयरा मरानि्रािरादरी वयिहरार 
समनियन करायरा्षलयरामराफ्ष ् हरी मद् द्दलरी गटेलरी. तयराचबरोबर

द्िद्िध रराष्ट्रांमधरील द्निरा्षद्स्रांनरा मद् करणयरासराठरी सयंकु्त रराष्ट्रा्फचे  िटेळरािटेळरी आद्र्षक मद् कटे लरी 
गटेलरी. हरी मद् सयंकु्त रराष्ट्राचयरा द्निरा्षद्स्रंासराठरीचयरा उचचरायकु्तरामराफ्ष ् मराफ्ष ् कटे लरी

गटेलरी. आपतकरालरीन पररद्सर्रीचरा सरामनरा करिराऱयरा लोकरांनरा सयंकु्त रराष्ट्रा्फचे  परुद्िलरी जरा ट्े. 
अननधरानयराचरी मद् द्िर् खराद कराय्षकमरां्ग्ष् 

८) निव्गसाहिीकरणाचथे काय्ग

सयंकु्त रराष्ट्राचरी १९४५ सरालरी जटेवहरा सररापनरा झरालरी, तयरा िटेळरी आद्शयरा, आद्फ्करा खंडरा्रील बहुसखंय 
रराष्ट्टे हरी िसराह्िरादरी परार्ंत्यरा् हो्री. सयंकु्त रराष्ट्रानटे िसराह्िरादरी परार्ंत्यरा् जखडलटेलयरा लोकरांनरा 
सिरा्ंत्य द्मळरािटे, सियदं्नि्षयराचरा अद्धकरार द्मळरािरा, यरासराठरी प्यतन कटे लटे. सयंकु्त रराष्ट्राचयरा घटनटे्च 
समरान अद्धकरार आद्ि लोकरंाचयरा सिय ंअद्धकरारराचटे ्त्ि अं् ्षभू् आहटे.

१९६० सरालरी सयंकु्त रराष्ट्राचयरा आमसभटेनटे एक महत्िपूि्ष ठरराि मंजूर कर् िसराह्िरादरी परार्ंत्यरा् 
असलटेलयरा रराष्ट्रांनरा आद्ि लोकरांनरा सिरा्ंत्य द्मळिून दटेणयरासराठरी सयंकु्त रराष्ट्टे िचनबद् असलयराचरी 
घोषिरा कटे लरी. हरी घोषिरा Declaration on the granting of Independence to colonical 
countries यरा नरािरानटे ओळखलरी जरा ट्े. सयंकु्त रराष्ट्राचयरा सररापनटेपरासून ट्े आ्रापययं् िसराह्िरादरी 
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अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

परार्ंत्यरा् असिरारटे ऐशंरीहून अद्धक दटेश सि्ंत् होऊन सयंकु्त रराष्ट्राचटे सदसय बनलटे आहटे्. ्रराद्प 
अदरापहरी एक कोटरीहून अद्धक जन्रा हरी िसराह्िरादरी परार्ंत्यरा् आहटे. तयरांचयरा मकु्त ट्ेसराठरी सयंकु्त 
रराष्ट्टे प्यतनशरील आहटे्. आमसभटेनटे सन २००० सरालरी २००१ ट्े २०१० हटे दशक िसराह्िरादराचयरा 
द्नमू्षलनरासराठरीचटे आं् ररराष्ट्रीय दशक महिून घोद्ष् कटे लटे.

९) शािंिानिनम्गिीचथे काय्ग

शरंा््रा द्नद्म्ष्रीचयरा करायरा्ष् यूएनचटे योगदरान अद््शय महत्िपूि्ष आहटे. शरां््राद्नद्म्ष्रीचटे कराय्ष यूएनकडून 
शरंाद््सैद्नक मोद्हमरंाचयरा आधरारटे परार पराडलटे गटेलटे. १९४८ परासून २००८ पययं् सयंकु्त रराष्ट्रां्फचे  त्टेसष् 
शरंाद््सैद्नक मोद्हमरा रराबद्िलयरा गटेलयरा. सधयरा स्ररा रराष्ट्रांमधून यरा शरंाद््सैद्नक मोद्हमरा रराबद्िलयरा 
जरा् आहटे् आद्ि यरा मोद्हमरांमधून ८२,९७८ शरांद््सैद्नक शरां््रा द्नद्म्ष्रीचयरा करायरा्ष् सद्कय आहटे्. 
यूएनचयरा एकूि सदसय रराष्ट्रांपैकी १३० रराष्ट्रांनरी मनषु्यबळराचयरा रूपरानटे यरा शरांद््सैद्नक मोद्हमरांसराठरी 
योगदरान द्दलटे आहटे. सधयरा चरालू असलटेलयरा स्ररा शरांद््सैद्नक मोद्हमरांमधयटे ११९ रराष्ट्रांचटे शरांद््सैद्नक 
अं् ्षभू् आहटे्. यूएनचयरा सदसय रराष्ट्रांकडून मनषु्य बळराचयरा रूपरानटे शरांद््सैद्नक मोद्हमरांसराठरी द्दलयरा 
जरािराऱयरा योगदरानरा् जरी चरार रराष्ट्टे आघराडरीिर आहटे्, ्री चरारहरी रराष्ट्टे दद्क्ि आद्शयरा्रील आहटे्. हरी 
चरार रराष्ट्टे आद्ि तयरंाचयराकडून मनषु्यबळराचयरा रूपरानटे द्दलटे जरािरारटे योगदरान खरालरीलप्मरािटे आहटे.

१)  पराद्कस्रान - १०,१७३

२)  बरांगलरादटेश - ९६७५

३)  भरार् - ९४७१

४)  नटेपराळ - ३६२८

मनषु्यबळराचयरा रूपरानटे योगदरान दटेिराऱयरा रराष्ट्रा् पराद्कस्रान अविल सररानरािर ्र भरार् द््सऱयरा 
सररानरािर आहटे. द्फजरीसरारखयरा छोट्टयरा रराष्ट्रानटे जिळपरास सि्षच शरांद््सैद्नक मोद्हमरंामधयटे सहभराग 
घटे्लरा आहटे. 

सयुंक्त राष्ट्ाचथे शीियुद्धकालीि योगदाि

सयंकु्त रराष्ट्राचरी द्नद्म्ष्री आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा आद्ि सरुद्क्््रा द्टकिून यदु्राचरा धोकरा टराळणयरासराठरी 
िराटराघराटरी, चचचेचरा मराग्ष उपलबध वहरािरा महिून झरालरी हो्री. ह्रा उद्दिष्राचयरा पररपू्वीसराठरी सि्ष सदसय 
रराष्ट्रांचटे द्िशटेष्: मोठ्टयरा रराष्ट्रांचटे सहकराय्ष आिशयक हो ट्े. जयराप्मरािटे रराष्ट्सघंरािर पक्परा्रीपिराचटे 
आरोप जम्षनरी, इटलरीसरारखयरा रराष्ट्रांकडून झरालटे हो ट्े, ्सटे आरोप दसुऱयरा महरायदु्रा्रील परराभू् 
रराष्ट्रांकडून होऊ नयटे यराचरी कराळजरी सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचयरा ससंररापकरांनरा घयरािरी लरागिरार हो्री. 
ददुदैिरानटे ह्रा अपटेक्रांचरी पू ््ष्रा सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेलरा सरुुिरा्रीचयरा कराळरा् कर्रा आलरी नराहरी. यराचटे 
प्मखु करारि महिजटे जनमरापरासून सयंकु्त रराष्ट् सघंटनरा शरी्यदु्राचयरा रराजकरारिरा् सरापडलरी. यराचरा 
सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचयरा करायरा्षिर नकराररातमक पररिराम झरालरा. 

अमटेररकरा आद्ि सोद्वहएट रद्शयरा हटे शरी्यदु्राचयरा रराजकरारिरा्रील प्मखु दटेश सरुक्रा सद्म्रीचटे सदसय 
असलयरामळुटे  ट्े चचचेचटे द्कंिरा द्नि्षय घटेणयराचटे वयरासपरीठ बनणयरापटेक्रा तयरालरा यदु्भूमरीचटे सिरूप प्राप्त झरालटे. 
सयंकु्त रराष्ट् हरा शरी्यदु्राचयरा ्रराजू् ्ोललरा गटेलरा. शह-प्द््शहराचयरा शरी्यदु्राचयरा रराजकरारिरा्ून 
अनटेक छोटटे-मोठटे लष्कररी गट, सघंटनरा द्नमरा्षि झरालयरा. सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचटे सदसय असलटेलटे अनटेक 
दटेश द्िद्िध सघंटनरांचटे सदसय बनलटे. तयरांचरी बरंाधरीलकी द्िभरागलरी गटेलरी. ध्िुरीकरिराचयरा प्द्कयटेमळुटे  
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परसपर अद्िर्रास, सशंय आद्ि असरुद्क्् ट्ेचटे िरा्रािरि द्नमरा्षि झरालटे, अशरा िरा्रािरिरा् सयंकु्त रराष्ट् 
सघंटनरा सिरा्षनमु ट्े कोि्राहरी द्नि्षय घटेऊ शकलरी नराहरी. सरुुिरा्रीचयरा ्रीन दशकरांमधयटे द्नमरा्षि झरालटेलटे 
कोररयरा, इंडोनटेद्शयरा, कराशमरीर, सएुझ, कयूबरा, हगंटेररी, बद्ल्षन, इतयरादरी प्श्न शरी्यदु्राचयरा रराजकरारिरामळुटे  
द्चघळलटे. ्ररापरी अशरा िरा्रािरिरा्दटेखरील सघंषरा्षचरी ्रीव्र्रा कमरी करणयराचरा प्यतन कटे लरा. तयरासराठरी 
अनटेकदरा शरांद््सैनय पराठिणयरा् आलटे. सरायप्स, इस्रायल, लटेबनरान, इतयरादरी द्ठकरािरी यदु्बदंरी करराररािर 
दटेखरटेख ठटेिणयरासराठरी शरांद््सैनय पराठद्िणयरा् आलटे. सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचयरा द्िद्िध ससंररा, सद्मतयरांनरी 
मरागरासलटेलयरा दटेशरांचयरा आद्र्षक, सरामराद्जक, शैक्द्िक आद्ि आरोगय द्िकरासरासराठरी द्िशटेष प्यतन 
घटे्लटे. आर्षक आद्ि ्ंत्ज्रानराद्िषयक मद् परुद्िणयरा् आलरी. 

मरानिरी हकक आद्ि मूलभू् सिरा्ंत्यराचयरा रक्िरासराठरी मरानिरी हकक जराहरीरनरामयराचरी सन १९४८ सरालरी 
्र सरामराद्जक, आद्र्षक आद्ि सरंासकृद््क अद्धकराररांचरी सन १९६६ सरालरी करणयरा् आलटेलरी घोषिरा 
महत्िपूि्ष आहटे. द्न:शस्त्ररीकरिराचयरा क्टेत्रा् सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेकडून झरालटेलटे प्यतन लढ्टयरा् 
घटेणयरासरारखटे आहटे्. सन १९६३ चरा अिचुराचिरी बदंरी कररार आद्ि १९६८ चरा अणिस्त्र प्सरारबदंरी 
कररार हटे सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचयरा पढुराकराररानटे झरालटेलटे शरी्यदु्राचयरा कराळरा्रील दोन महत्िपूि्ष 
द्नःशस्त्ररीकरि कररार आहटे्. सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचटे शरी्यदु्करालरीन योगदरान रोडकयरा् खरालरीलप्मरािटे 
सपष् कर्रा यटेईल.

(१)  जयरा प्मखु उद्दिष्रांसराठरी सयंकु्त रराष्ट् सघंटनरा द्नमरा्षि झरालरी हो्री ट्े महिजटे - द््सरटे महरायदु् 
टळरािटे. हटे उद्दिष् पूि्ष करणयरा् सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेलरा यश प्राप्त झरालटे. शरी्यदु्राचयरा कराळरा् 
दोनहरी महरासत्रंामधयटे अनटेकदरा यदु्जनय पररद्सर्री द्नमरा्षि झरालरी, पि प्तयक् यदु् झरालटे नराहरी. 
तयराच श्टेय जरा ट्े सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेमराफ्ष ् सराधलयरा गटेलटेलयरा दोन महरासत्रंामधरील 
सत्रासम्ोलरालरा.

(२)  शरी्यदु्राचयरा कराळरा् दोनहरी महरासत्रांमधरील परसपरसशंय, अद्िर्रास आद्ि असरुद्क्््रा 
यरामळुटे  शस्त्ररास्त्रसपधरा्ष मोठ्टयरा प्मरािरा् िराढलरी असलरी ् ररी यरािर कराहरी प्मरािरा् िराढलरी असलरी 
्ररी यरािर कराहरी प्मरािरा् द्नयतं्ि ठटेिणयरा् सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेलरा यश प्राप्त झरालटे आहटे.
द्नःशस्त्ररीकरिराचयरा प्द्कयटेसराठरी सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेनटे आपलटे वयरासपरीठ परुद्िलटे.

(३)  शरांद््सटेनटेचरी कलपनरा आद्ि ्री कलपनरा अमलरा् आिणयरासराठरी सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेकडून 
झरालटेलटे प्यतन हटे शरी्यदु्कराळरा्रील सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचटे मोठटे योगदरान आहटे. सन १९४८ 
परासून आ्रापययं् ५४ िटेळरा शरंाद््सटेनटेचरा िरापर कटे लरा गटेलरा. सधयरा १५ दटेशरांमधयटे शरांद््सटेनटेचटे 
कराय्ष चरालू आहटे. 

(४)  अनटेक रराजकीय सघंष्ष शरां् ट्ेचयरा, िराटराघराटरीचयरा मरागरा्षनटे सोडिणयरासराठरी सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेलरा 
वयरासपरीठ उपलबध करून द्दलटे. सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेलरा आजपरािटे्ो १७२ हून अद्धक सघंष्ष 
शरां् ट्ेनटे सोडिणयरा् यश प्राप्त झरालटे आहटे. यराचटे श्टेय जरा ट्े द््सऱयरा जगरा्रील द्िकसनशरील 
रराष्ट्रंानरा. सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेलरा 

(५)  शरी्यदु्राचयरा कराळरा्हरी सयंकु्त रराष्ट् सघंटनरा एिढटे कराय्ष करू शकलरी. कराय्षर् ठटेिणयरा् 
द्िकसनशरील रराष्ट्रंाचयरा अद्लप्त्रािरादरी चळिळरीनटे अद््शय महत्िराचरी भूद्मकरा बजरािलरी.
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अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

सयुंक्त राष्ट् सघंटिथेचथे अपयश

रद्शयराचयरा द्िघटनराबरोबरच चरार दशकरांपरासून चराल् आलटेलटे शरी्यदु्राचटे रराजकरारि, आं् ररराष्ट्रीय 
रराजकरारिरा्रील ध्िुरीकरि सपंषु्रा् आलटे. शरी्यदु्करालरीन सशंय, असरुद्क्््रा आद्ि तयरा्ून िराढलटेलरी 
शस्त्ररास्त्र सपधरा्ष कमरी होऊन सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेलरा आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा आद्ि सरुद्क्््रा द्टकिणयरा् 
अडरळटे कमरी हो्रील असटे आशटेचटे िरा्रािरि द्नमरा्षि झरालटे. सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेलरा आपलरी सपूंि्ष 
क्म्रा द्न:पक्परा्रीपिटे िरापर्रा यटेईल. छोट्टयरा रराष्ट्रांचरा सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेमधरील द्िर्रास िराढटेल, 
द्भज् पडलटेलरी अनटेक प्करिटे, िराद द्नकरालरा् लराग्रील हरी अपटेक्रा हो्री. पि हरा मराग्ष िराटलरा ट्ेिढरा 
सोपरा नवह्रा. शरी्यदु्ोत्र कराळरा् जरी निरीन आं् ररराष्ट्रीय द्िर्रचनरा द्नमरा्षि झरालरी तयरा् अमटेररकटे चरा 
एकमटेि महरासत्रा असलयराचरा दरािरा द्नद्ि्षिराद हो्रा. 

सन १९९० चयरा दशकरा् शरी्यदु्करालरीन सत्रासम्ोल सरामरयरा्षलरा द्नयदं्त्् करू शकटे ल अशरी 
सम्लुय दसुररी महरासत्रा अद्स्तिरा् नसलयरामळुटे  अमटेररकटे चरा मनमरानरी करारभरार सरुू झरालरा. सपूंि्ष 
द्िर्राचयरा सरंक्िराचरी जबराबदराररी जि आपलयरािरच आहटे अशरा रराटरा् अमटेररकटे नटे आपलरा वयिहरार सरुू 
कटे लरा. द्िर्रालरा यराचरी प्चरी्री पद्हलयरंादरा सन १९९१ चयरा खराडरी यदु्राचयरा िटेळरी आलरी. खराडरी 
यदु्रादरमयरान इरराकचयरा आकमिरा्ून कुिै्चरी मकु्त्रा द्कंिरा सरंक्ि हटे जररी आं् ररराष्ट्रीय समूहराचटे 
क ््षवय हो ट्े ्ररी तयरासराठरी अमटेररकरा आद्ि तयराचयरा द्मत् रराष्ट्रांनरी सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेलरा द्िर्रासरा् न 
घटे्रा जो मराग्ष अिलंबलरा ्ो अमटेररकटे चयरा एकराद्धकरारशराहरीचटे दश्षन घडििराररा हो्रा. अमटेररकटे चयरा 
एकराद्धकरारशराहरीचरा अद््रटेक सन २००१ सरालरी अफगराद्िस्रानद्िरुद्चयरा लष्कररी करारिराई् द्दसून 
आलरा. हरा अफगद्िस्रान आद्ि इरराकचयरा रराष्ट्रीय सराि्षभौमतिराचरा सरळ सरळ अपमरान हो्रा. आपलयरा 
रराष्ट्रीय सिरारयरा्षसराठरी अमटेररकटे नटे सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचटे वयरासपरीठ िरापरलटे. 

अमटेररकटे चयरा ह्रा एकराद्धकरारशराहरीलरा बहुसखंय रराष्ट्रांनरी द्िरोध कटे लरा असलरा ् ररी ह्रा रराष्ट्रांमधयटे यु् रीचरा 
अभराि असलयरामळुटे  अमटेररकटे चरी हरी करारिराई तयरांनरा पर्रािून लराि्रा आलरा नराहरी. पररिरामरी अमटेररकटे चरी 
एकराद्धकरारशराहरी सहन करणयराद्शिराय जगरालरा पयरा्षय नवह्रा.

सरामयिरादरी रराष्ट्रांचरा शरी्यदु्राकरालरीन िॉसरा्ष कररार सपंषु्रा् आलरा असलरा ्ररी अमटेररकटे चयरा 
नटे्तृ्िराखरालरील नराटो हरी लष्कररी सघंटनरा अदरापहरी अद्स्तिरा् आहटे. 

शरी्यदु्रानं्र नराटोचरी भूद्मकरा कमरी होणयरापटेक्रा ्री िराढलरी आहटे. नराटोचयरा िराढतयरा भूद्मकटे मळुटे  सयंकु्त 
रराष्ट् सघंटनटेचयरा अद्धकराररांिर द्नयतं्िटे पडलरी आहटे्. अशरा पररद्सर्रीमधयटे दटेखरील पढुरील क्टेत्रा् 
सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचरी भूद्मकरा महत्िपूि्ष रराद्हलरी आहटे.

(१) द्नःशस्त्ररीकरिराचयरा द्दशटेनटे कराहरी महत्िराचरी परािलटे सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचयरा पढुराकराररानटे पडलरी 
आहटे्. सन १९९५ सरालरी अणिस्त्र प्सरारबदंरी करराररालरा अद्नद्चि् कराळरासराठरी मदु्िराढ दटेणयरा् 
आलरी आहटे. सन १९९६ सरालरी सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचयरा बहुसखंय सदसयरंानरी सि्षसमरािटेशक 
अणिस्त्र चराचिरी बदंरी करराररािर सिराक्ऱयरा कटे लयरा. सन १९९७ सरालरी भसुरंुुग बदंरी करराररािर 
ओटरािरा पररषदट्े  १०० हून अद्धक सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचयरा सदसय रराष्ट्रंानरी सिराक्ऱयरा कटे लयरा. 
सन २००१ सरालरी झरालटेलयरा एकरा आं् ररराष्ट्रीय पररषदट्े  शस्त्ररास्त्ररंाचयरा वयरापराररंािर द्नयतं्ि 
ठटेिणयरासराठरी कराहरी महत्िपूि्ष द्नि्षय घटेणयरा् आलटे.



17

ORDER

(२)  रराजकीय अद्सरर्रा, सघंष्ष, िरांद्शक दगंलरी, द्हसंराचरार असिराऱयरा अनटेक रराष्ट्रांमधयटे शरां््रा 
आद्ि सरैय द्नमरा्षि करणयरासराठरी सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेनटे आपलटे शराद््सैनय पराठिलटे. कुिै् 
(१९९१), पद्चिम सहराररा (१९९१), जॉद्ज्षयरा (१९९३), ्राद्जद्कस्रान (१९९४), बोद्सनयरा 
हजचेगोद्िनरा (१९९६), अगंोलरा (१९९७), है्री (१९९७), कोएद्शयरा (१९९७), कोसोिो 
(१९९९), द्सएररा द्लओनटे (१९९९), इसट द्टमोर (१९९९) ह्रा रराष्ट्रांमधयटे सयंकु्त रराष्ट् 
सघंटनटेचयरा शरंाद््सैद्नकरांनरी महत्िराचरी भूद्मकरा परार पराडलरी.

(३)  पयरा्षिरि सरंक्ि, मद्हलरा आद्ि बरालकलयराि, आरोगय, आद्र्षक आद्ि सरामराद्जक द्िकरास, 
अलपसखंयराक आद्ि द्निरा्षद्स्रांचटे सरंक्ि, पनुि्षसन, इतयरादरी क्टेत्रांमधयटे सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचरी 
भूद्मकरा महत्िराचरी आहटे. पयरा्षिरि सरंक्िराचयरा क्टेत्रा्, सन १९९२ चरी ररओ दरी जराद्नरो 
(ब्राझरील) पररषद, १९९५ चरी कयोटो (जपरान) पररषदट्े  महत्िराचटे द्नि्षय घटेणयरा् आलटे. मरानिरी 
हकक सरंक्िरासराठरी सन १९९८ सरालरी आं् ररराष्ट्रीय गनुहटेगराररी नयरायरालयराचरी उभरारिरी करणयरा् 
आलरी आहटे. मद्हलरांिररील अतयराचरार कमरी करून तयरांनरा समरान ट्ेचरी िरागिूक द्मळरािरी, तयरांचरी 
शैक्द्िक प्ग्री वहरािरी महिून सन १९९५ सरालरी द्बद्जगं यटेरटे पद्हलरी मद्हलरा पररषद घटेणयरा् 
आलरी. जयरा् मद्हलरंासबंधंरी अनटेक द्िषयरंािर चचरा्ष झरालरी.

सशस्त्र सघंष्ग नकंवा युद्ध वयाखया :-

एकरा रराष्ट्रानटे आपलरी इचछरा दसुऱयरा रराष्ट्रािर सक्तीनटे अद्हसंरातमकररतयरा द्कंिरा यदु्रािसररा द्नमरा्षि करून 
लरादिटे महिजटे यदु् होय. यदु्रा् इचछरंाचरा सघंष्ष महत्िराचरा अस्ो. अनयररा तयरास यदु् महि्रा यटेिरार 
नराहरी. आं् ररराष्ट्रीय वयिहराररंामधयटे रराजयरांचटे उदिटेश ि धोरिटे परसपररांद्िरुद् अस्रा्. तयरामळुटे  तयरांचयरा् 
सघंष्ष द्नमरा्षि हो्रा्. परसपररंा्रील द्िरोध असह् हो्ो द्कंिरा तयरास भयरानक सिरुप प्राप्त हो ट्े अशरा 
िटेळरी यदु् हो् अस्रा्. कराहरी िटेळरा एखरादटे रराष्ट् सि्ःचटे द्ह्सबंधं सरुद्क्् ठटेिणयरासराठरी दटेखरील 
उद्रा् उ्र् अस ट्े. सिसरंक्ि हरा दटेखरील यदु्राचरा हटे्ू असू शक्ो. 

एनसरायकलोपराडवीयरा द्ब्टद्नकरामधयटे यदु्राचरी वयराखयरा पढुरीलप्मरािटे कटे लरी आहटे “परसपरद्िरोधरी धोरि 
असलटेलयरा दोन मरानिरीय गटरांमधयटे सघंटरी् शक्तीचरा िरापर करून एक गट आपलटे धोरि दसुनयरा गटरािर 
लरादणयराचरा प्यतन कर्ो. तयरास यदु् असटे महि्रा्.” यदु्रालरा िैधराद्नक सिरूप दटेणयरासराठरी दोनहरी 
पक्रांचरी द्सर्री मरानय करिटे आिशयक अस ट्े मधयमयगुरा् करायदटेशरीर यदु् महिजटे नयराययदु् समजलटे 
जरा् असटे. मधययगुरा्रील ‘ऑगद्सटन’ ि ‘एद्किनरास’ यरांनरी ्र असटे िि्षन कटे लटे आहटे, यदु्राचरा उदिटेश 
द्िजय द्मळद्ििटे हरा नसून करायदटेशरीर वयिसररा पूनहरा सरराद्प् करिटे हरा अस्ो. 

यदु् द्िद्भनन उद्द्ष्रांसराठरी उदरा. क्टेद्त्य, रराजकीय अद्र्षक द्ह् द्कंिरा प्द््ष्ठटेसराठरी लढलटे जरा ट्े. यदु् है 
क्टेद्त्य, रराजकीय, आद्र्षक, सैद्नकी द्कंिरा मनोिैज्रानरीक सिरूपराचटेहरी असू शक ट्े. आजचयरा यदु्राचटे 
सिरूप प्चरारतमक आहटे. यदु् द्जकंणयरासराठरी प्चरारराचरा उपयोग कटे लरा जरा्ो. 

यरा सि्ष प्कराररा् यदु्राचटे सैद्नकी सिरूप, हटे महत्िराचटे ि द्निरा्षयक समजलटे जरा ट्े. यरा सिरूपरामळुटे  एकरा 
रराजयरास दसुऱयरा रराजयरािर आपलरी इचछरा लराद्रा यटे ट्े, सैद्नकी सिरूपराचयरा यदु्रा् मनषु्य ि िस्ंूचरी 
जमिराजमि करिटे, पररिहन ि परुिठ्टयराचरी वयिसररा करिटे, शस्त्रद्नद्म्ष्री ि तयरंाचटे िहन करिटे, शतू्सरीमटेिर 
आकमि करिटे, शस्त्र द्नद्म्ष्री ि तयरांचटे िहन करिटे, शतू्सरीमटेिर आकमि करिटे द्कंिरा सिरकं्िरार्ष 
मराधरार यटेिटे, शतू्प्दटेश वयराप्त करिटे द्कंिरा शतू्लरा तयराचरा प्दटेश पर् दटेिटे, जय परराजय इतयरादरी बराबींचरा 
समरािटेश हो्ो. 
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अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

युद्धासबंधंीचथे दोि दृष्ीकोि :-

यदु्राचरा द्िचरार मयरा्षद्द् आद्ि वयरापक अशरा दोन दृष्रीकोनरा्ून कटे लरा जरा्ो, मयरा्षद्द् दृष्रीनटे आद्ि 
इंग्रजरी शबदकोशरा् कटे लटेलयरा वयराखयटेनसुरार “यदु् महिजटे परकीय सत्टेचयरा द्िरुद् सैनय दलराचरा िरापर 
करिटे होय.” दसुनयरा शबदरा् दोन परसपरद्िरोधरी रराष्ट्रांनरी द्कंिरा गटरांनरी परसपरद्िरोधरी कटे लटेलरा सशस्त्र 
सदंष्ष महिजटे यदु् होय.

‘द्किनसरी रराईट’ यरांनरी यदु्राचरी वयरापक आद्ि मयरा्षद्द् अशरा दोनहरी अररा्षनरी वयराखयरा कटे लरी आहटे वयरापक 
अररा्षनटे “द्िद्भनन परं्  ुसरारखयराच प्करारचयरा घटकरांमधरील सशस्त्र आद्ि द्हसरातमक सघंष्ष महिजटे यदु् 
होय.” मयराद्द् शद्न दोन द्कंिरा अद्धक शतू्ति असलटेलयरा गटरांनरी सशस्त्र दलरामराफ्ष ् सघंष्ष चरालू 
ठटेिणयरास परिरानगरी दटेिराररी

‘मॅद्लनोवहसकी’ यरांचयरा म्रानसुरार, “रराष्ट्रीय धोरिराचयरा पू्वीसराठरी, सघंटरी् सैनयदलराचयरा सराहराययरानटे 
कटे लटेलरा दोन सि्ंत् रराजकीय घटकरंामधरील सशस्त्र सघंष्ष महिजटे यदु् होय. “

अशरा प्करारटे यदु् महिजटे कटे िळ सशस्त्र सघंष्ष नवहटे तयरामरागटे, रराजकीय वयिसररा, रराजकरारि अद्न 
करायदटेशरीर द्सर्री महिजटे यदु् होय.” रराजकीय वयिहरार अस्ो. यदु् हटे द्िद्शष् रराजकीय पररद्सर्री्ून 
उद्भि ट्े. तयराचरा रराजकीय हटे्ू अस्ो आद्ि तयराचरी रराजकीय ि सशस्त्र अशरी कृ्री अस ट्े, तयराचटे 
पररिरामहरी ्शराच प्करारचटे हो् अस्रा्. 

युद्धाचथे सवरुप :-

मरानिरी समराजरा् प्राचरीन कराळरापरासून यदु्टे हरी स्् हो् आलटेलरी आहटे् मरानिरी इद््हरासराचरी परानटे 
यदु्राचयरा घटनरंानरी भरलटेलरी आहटे्. मरानिरी इद््हरासरा् यदु्द्िरहरी् असरा कोि्राहरी करालखंड नराहरी 
परं् ु यदु्राचटे सिरूप मरात् बदलटेलटे आहटे. प्राचरीन ि मधययगुरीन कराळरापटेक्रा आजचयरा यगुरा्रील यदु्टे फरार 
िटेगळयरा प्करारचरी आहो्. पूिवी यदु्राचटे प्मराि जरास् हो ट्े. परं् ु तयराचरी वयराप्तरी मयरा्ष द्द् हो्री. पूिवीचटे 
यदु् रिभूमरीिर लढलटे जरा् हो ट्े आद्ि ट्े दोन सैनयरापरु ट्े मयरा्ष द्द् हो ट्े. सि्ष जन ट्ेचरा प्तयक् संबंध 
यदु्राशरी यटे् नसटे. पूिवी यदु् संहरारक्राहरी मयरा्ष द्द् हो्री. यदु्राचरी ्रीव्र्राहरी कमरी हो्री. आजचयरा 
यदु्राचटे सितय सि्षकष ि अद्धक द्िनराशक आहटे. आधदु्नक कराळरा् यदु्टे िरारिंरार हो् नराहरी्. परं्  ु
जरी कराहरी यदु्टे झरालरी ्री अद्धकराद्धक संहरारक झरालरी असलयराचटे द्दसून यटे ट्े. आधदु्नक कराळरा्रील 
यदु्टे अद्धक ्रीव्र, अद्धक वयरापक आद्ि आद्ि खचरा्षक सिरूपराचरी झरालरी आहटे्. यदु्राचरी निरीन शस्त्रटे 
आद्ि निरीन ्ंत्टे यरामुळटे  यदु्राचरी संहरारक्रा भयरानक झरालरी आहटे्. यराचरी सराक् पद्हलयरा आद्ि 
दसुऱयरा जराग्रीक महरायदु्राचयरा िटेळरी पटलरी आहटे. पद्हलयरा महरायदु्राचयरा कराळरा् (१९१४ ् टे १९१८) 
यदु्रा् गुं्लटेलयरा सि्षच रराष्ट्रांचरी द्जद्ि्राचरी आद्ि संपत्रीचरी अ्ोनरा् हरानरी झरालरी यरा यदु्रा् एक 
कोटरीपटेक्रा अद्धक मरािसटे मृतयमुुखरी पडलरी. दोन कोटरीपययं् मरािसटे जखमरी आद्ि अपंग झरालरी हजरारो 
घररादराररांचरा नराश झरालरा. हजरारो कुटंुबटे धूळरीस द्मळरालरी. दूसनयरा महरायदु्राचरी (१९३९ ट्े १९४५) 
संहरारक्रा पद्हलयरा महरायदु्रापटेक्रा अद्धक ्रीव्र आद्ि भयरानक हो्री. यरा यदु्रा् झरालटेलयरा हरानरीचरा 
अंदराज लराििटे कठरीि आहटे. पि दोन कोटरीपटेक्रा जरास् मरािसटे मृतयमुुखरी पडलरी असरािरी, ्रीन 
कोटरीहून अद्धक जखमरी झरालरी असरािरी. यरा यदु्राचरा खच्षहरी अभू्पूि्ष  असराच आहटे. अमटेररकटे चरा खच्ष 
३५०० कोटरी डॉलस्ष पटेक्रा आद्ि इ्र सि्ष रराष्ट्रांचरा १००० कोटरी डॉलस्षपटेक्रा अद्धक झरालरा 
असरािरा. दसुऱयरा महरायदु्राचयरा शटेिटरी १९४५ मधयटे द्हरोद्शमरा आद्ि नरागरासराकीिर अिबुॉमब 
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टराकणयरा् आलटे. तयरा् झरालटेलरा संहरार अभू्पूि्ष  असरा हो्रा. हरी दोनहरी शहरटे पूि्ष्ः बटेद्चरराख झरालरी. 
‘हरायड्ोजन’ आद्ि ‘नयूट्ॉन बॉम’ शोधून कराढणयरा् आलटे आहटे्. मरागरील यदु्रा् अिशुक्तीचटे हटे 
अद््संहरारक सिरुप पराद्हलयरानं्रहरी अणिस्त्र द्नद्म्ष्री ररांबलटेलरी नराहरी इ्कटे च नवहटे ्र ‘रद्शयरा’ 
आद्ि ‘अमटेररकरा’ यरांचयरा अणिस्त्र द्नद्म्ष्रीचरी सपधरा्षच सरुू झरालरी आहटे अणिसस्त्ररांचयरा िरारिंरार 
चराचणयरा घटे्लयरा जरा् आहटे्.

सयंकु्त रराष्ट्रांनरी कटे लटेलयरा अभयरासरानसुरार जगरा् सराधरारि्ः ५०,००० हराजरार अणिस्त्रटे अद्स्तिरा् 
आहटे्. यरा सिरायंचरी एकत्री् सहंरारक शक्ती द्हरोद्शमरािर टराकणयरा् आलटेलयरा बॉमबचयरा दहरालक् पट 
एिढरी आहटे. जगरा् दरिषवी ५०० अबज डॉलस्ष एिढरी रककम शस्त्ररास्त्ररािर खच्ष कटे लरी जरा ट्े. जगरा्रील 
अनटेक लहरान मोठरी रराष्ट्टे आज उघटपिटे द्कंिरा गपु्तपिटे अणिस्त्ररांचरी द्नद्म्ष्री कररी् आहटे्. यरा अणिस्त्ररामळुटे  
आद्ि तयरांचयरा िरापररामळुटे  मरानिजरा्ींचटे अद्स्तिच आज नष् होणयराचरा धोकरा द्नमरा्षि झरालरा आहटे. सि्ष 
अणिस्त्ररांचरा िरापर झरालयरास मरानि जरा्रीबरोबरच सि्ष सजरीिसषृ्री नष् होऊन भद्िष्यरा् कोितयराहरी 
सजरीि जरा्रीलरा रराहणयरास द्नरुपयोगरी ठरटेल, असटे शरास्त्रज्रांचटे म् आहटे. अणिस्त्ररांबरोबर अणिस्त्रधराररी 
बड्टयरा रराष्ट्रांनरी मधयम आद्ि दरीघ्ष पलयरंाचरी, जद्मनरीिरून, समदु्रािर आद्ि समदु्रािरून जद्मनरीिर 
्सचटे एकराच िटेळरी अनटेक लकयरांिर मराररा करिराररी क्टेपिरास्त्रटेहरी द्नमरा्षि कटे लरी आहटे्. हरी सि्ष 
द्िर्द्िनराशकराररी सिरुपराचरी आहटे्. 

िररील प्करारचयरा भयरानक शस्त्रद्नद्म्ष्रीमुळटे  आद्ि तयरा्ून उद्भििराऱयरा द्िर्संहराररामुळटे  आज जगरा्रील 
अनटेक रराष्ट्रांचटे लक् द्नःशस्त्ररीकरिराकडटे कें द्द्् झरालटे आहटे. सदुैिरानटे अमटेररकरा आद्ि रद्शयरा दोन 
महरासत्रा तयरा् सहभरागरी झरालयरा आहटे्. तयरांचटे अणिस्त्रराचटे सराठटे कमरी करणयराचरा प्यतन चरालू आहटे 
आद्ि तयरा् कराहरीसटे यश यटे् आहटे. रद्शयराचटे अधयक् ‘द्मखराईल गोबरा्षचटेवह’ यरांनरी तयरा द्दशटेनटे महत्िराचरी 
परािलटे उचललरी हो्री. तयरामुळटे , अणिस्त्ररांचरी द्नद्म्ष्री बंद करिटे असटे द्िद्िध प्करारचटे कररार ‘रद्शयरा 
आद्ि अमटेररकरा’ यरा दोन महरासत्रामधयटे हो् आहटे्. ३ ऑगष् १९९१ रोजरी ‘रद्शयरा आद्ि अमटेररकरा’ 
यरा दटेशरा् अणिस्त्ररांचरी ३० टककटे  कपरा् करणयराचरा १५ िषरा्षसराठरी कररार करणयरा् आलरा आहटे.

युद्धाची कारणथे :-

कोितयराहरी यदु्राचरी अनटेक करारिटे अस्रा्. कराहरी करारिटे ्रातकरालरीक अस्रा् ्र कराहरी मूलभू् 
सिरूपराचरी अस्रा्. यदु्राचरी करारिटे आद्ि उपराय चचरा्ष करणयरासराठरी द्शकरागो द्िदरापरीठरानटे एक पररपद 
बोलरािलरी हो्री. तयरािटेळ यदु्राचरी एकूि २५० करारिटे सपष् कटे लरी हो्री. ‘द्सडनटे’ यरा लटेखकरानटेहरी आपलयरा 
पद्हलयरा महरायदु्राचरी उमसररानटे’ यरा ग्ररंरा् यदु्चरी अनटेक करारिटे सपष् कटे लरी आहटे्. तयराचयरा म ट्े, द्िद्िध 
रराष्ट्रांनरी परसपररंा्, जटे गपु्त लष्कररी कररार कटे लटे हो ट्े ट्े पद्हलयरा महरायदु्राचटे सिरा्ष् महत्िराचटे करारि हो ट्े. 
तयराद्शिराय अद््रटेकी रराष्ट्िराद, आद्र्षक सराम्राजयिराद आद्ि ितृ्पत्रीय प्चरार हरी सदु्रा यदु्राचरी करारिटे 
आहटे्. असटे द्सडनटे यरानटे सपष् कटे लरी आहटे. ‘द्किनसरी रराईट’ यरा लटेखकरानटे आपलयरा ‘सटडरी ऑफ िॉर, यरा 
ग्ररंरा् यदु्राचयरा रराजकीय, आद्र्षक, सरामराद्जक, धराद्म्षक, िैचराररक, मनोिैज्रानरीक अशरा द्िद्िध करारिरांचरा 
उललटेख कटे लरा आहटे.

कारणथे :-

१.  यदु्राचरी अगदरी मलुभू् प्टेरिरा मरानिरी सिभरािरा् आद्ि प्ितृ्री् आहटे. मरािसरा् सिरार्ष, दषु्पिरा, 
घटेणयराचरी प्ितृ्री द्िधिसकं ितृ्री, आकमक ितृ्री इतयरादरी प्करारचयरा यदु्रालरा पोषक असरा प्ितृ्री 
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अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

आहटे्. तयरामळुटे  मरानिरी समराजरा् सघंष्ष हो् अस्ो आद्ि तयरा्ून यदु् हो् अस ट्े. मनषु्य 
सिभरािरा् बदल हो् नराहरी. ्ोपययं् यदु् ररांबिटे शकय नराहरी’ असटे ‘लॉड्ष बटेकटे नहटेड’ यरानटे महटलटे 
आहटे.

२.  जगरा्रील द्िद्िध रराष्ट्रांमधयटे आसलटेलरी सरंासकृद््क द्भनन्रा आद्ि आपरापलरी ससंकृ्री 
जोपरासणयराचरी ि सरुद्क्् ठटेिणयराचरी लोकरांचरी इचछरा ससंकृ्रीबदिलचरी अद्सम्रा इतयरादरीमळुटे  
मरानिरी समराजरा्रील द्िद्िध गटरा् सघंष्ष हो् अस्ो आद्ि तयराचरीच पररि्री कराहरी िटेळरा यदु्रा् 
हो ट्े. भरार्-पराद्कस्रान आद्ि अरब-इस्त्रराईल सघंष्ष आद्ि यदु्टे हरी सरांसकृ्रीक करारिरा्ून 
झरालटेलरी आहटे् असटे महि्रा यटेईल ्सटेच पद्हलटे आद्ि दसुरटे जरागद््क महरायदु् हटे िैचराररक 
सघंषरा्ष्ून झरालटे आहटे्. अमटेररकरा - रद्शयरा यरांचयरा् जरी शरी्यदु्टे चरालू आहटे् ्री सदु्रा िैचराररक 
सघंषरा्ष्ून हो् आहटे. 

३.  प्तयटेक यदु्राचरी कराहरी अद्र्षक करारिटेहरी अस्रा्. यरा् आद्र्षक सियंपूि्ष्रा सराधणयराचरा प्यतन 
करिटे, सरुद्क्् वयरापरारपटेठ द्मळद्िणयराचरा प्यतन करिटे, सिस् दरराच कचचरा मराल द्मळद्िणयराचरा 
प्यतन करिटे, अद््ररक्त भरांडिल गुं् ििटे आद्ि अद््ररक्त उतपरादन करिटे, तयरासराठरी नवयरा 
बराजरारपटेठरा द्मळद्ििटे, यरा सिरा्ष्ून सराम्राजयिराद आद्ि िसराह्िराद उदयरालरा यटे्ो आद्ि यदु्रालरा 
पोषक अशरी पररद्सर्री द्नमरा्षि हो ट्े ि तयरा्ूनच यदु्राचरा भडकरा उड् अस्ो. १८ वयरा आद्ि 
१९ वयरा श्करा्रील यरुोपरीय सराम्राजयिराद यराच करारिरांनरी प्टेरर् झरालटेलरा हो्रा. यरुोपरीय दटेशरांनरी 
‘आद्शयरा ि अद्फ्करा खंडरा्’ आपलयरा िसराह्री सररापन कटे लयरा होतयरा. अनटेक द्ठकरािरी यदु्टे 
करणयरा् आलरी हो्री. सराधन, सपंत्री नसलटेलरी रराष्ट्टे आपलरी सराधनटे आद्ि सपंत्री िराढद्िणयराचयरा 
हटे्ूनटे इ्र रराष्ट्रांचरी जमरीन ि उतपरादनराचरी सराधनटे आपलयरा ्राबयरा् घटेणयराचरा प्यतन कररी् 
अस्रा्. दसुनयरा महरायदु्रांचयरा पूिवी जम्षनरी, इटलरी, परान इतयरादरी रराष्ट्रांनरी असटे प्यतन कटे लटे 
आहटे्. पररिराम्ः दसुरटे महरायदु् झरालटे हो ट्े आधदु्नक कराळरा्रील यदु्रांचयरा मळुराशरी प्रामखुयरानटे 
आद्र्षक करारिटे आहटे्. जकरा् कररा्रील िराढ ि इ्र आद्र्षक सरामरय्षशरालरी रराष्ट् सराद्हतयराचटे 
फरार मोठ्टयरा प्मरािरा् उतपरादन कर्रा्. इ्र रराष्ट्रांनरा तयरांचरी द्िकी कटे लरी जरा ट्े, यदु् सराद्हतयराचरा 
आद्ि शस्त्ररास्त्ररंाचरा िरापर होिटेहरी आिशयक अस ट्े, तयरा्ूनच यदु्राचरी सरुूिरा् हो ट्े.

४.  यदु्शरी कराहरी रराजकीय करारिटे अस्रा् ‘चराल्षस हॉज’ यरानटे रराजकीय करारिरामधयटे रराजसत्राद्िषयक 
करारिटे अं् ग्ष् रराजकरारि, अद््रटेकी आद्ि आकमक रराष्ट्िराद सराम्राजयिरादरी धोरि, रराजनयराचटे 
अपयश इतयरादरी करारिरांचरा समरािटेश कटे लरा आहटे. 

५.  कराहरी प्सगंरी डरािपटेचरातमक करारिरामळुटेहरी यदु् हो् अस ट्े. यरा् आकमि करिटे, रराजयराचरा 
भूप्दटेश द्िस्रारर् करिटे, शस्त्ररीकरि आद्ि द्नःशस्त्ररीकरि करिटे, जराग्रीक द्कंिरा आं् ररराष्ट्रीय 
क्टेत्रा् आपलटे सररान उंचरािणयराचरा प्यतन करिटे, सि्ःचटे द्ह्सबंधं सरुद्क्् ठटेिणयराचरा प्यतन 
करिटे इतयरादींचरा समरािटेश करणयरा् यटे्ो.

६.  आं् ररराष्ट्रीय करायदराचरा अपरुटेपिरा हटे सदु्रा यदु्राचटे एक करारि आहटे. रराष्ट्रां-रराष्ट्रांमधरील 
सहकरायरा्षचटे ्सटेच सघंषरा्षचटे द्कंिरा शरां् ट्ेचयरा आद्ि यदु्राचयरा कराळरा्रील सबंधं द्नद्चि् 
करणयरासराठरी आं् ररराष्ट्रीय करायदरा आहटे. परं्  ु हरा करायदरा बऱयराच प्सगंरी अपूि्ष ठर्ो द्कंिरा 
द्नरुपोयगरी ठर्ो.
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७.  आं् ररराष्ट्रीय सघंटनरांचरी असमर्ष्रा आद्ि अपयश हटे सदु्रा यदु्राचटे एक मखुय करारि असलयराचटे 
सरांग्रा यटेईल पद्हलयरा महरायदु्रान्र १९२० मधयटे सररापन करणयरा् आलटेलरा रराष्ट्सघं असमर्ष 
आद्ि अपयशरी झरालरा महिूनच दसुऱयरा महरायदु्राचरी सरुूिरा् झरालरी. दसुऱयरा महरायदु्रानं्र 
१९४५ मधयटे सररापन करणयरा् आलटेलरी सयंकु्त रराष्ट्सघंटनरा सदु्रा खऱयरा अरद्न यदु् टराळून 
जरागद््क शरां््रा आद्ि सरुद्क्््रा प्सरराद्प् करणयरा् अयशसिरी ठरलरी आहटे. आजहरी यगरा् 
अनटेक द्ठकरािरी सशत् सघंष्ष चरालू आहटे्. आद्ि यदु्जनय अशरीच पररद्सर्री आहटे. यरािर सयंकु्त 
रराष्ट् सघंटनटेचटे अपटेद्क्् असटे द्नयतं्ि रराद्हलटेलटे नराहरी. इरराक-कुिटे् यदु्रा् सयंकु्त सघंटनटेचटे 
अपयश पनुहरा एकदरा द्सद् झरालटे आहटे.

जागनिक युद्धाची महत्वाची कायये :-

मरानिरी समराजरा् आद्दम कराळरापरासून अज्राग् यदु्टे हरी स्् हो् आलटेलरी आहटे. मरानिरी इद््हरासराचरी 
परानटे यदु्रांचयरा घटनरांनरी भरलटेलरी आहटे्. मरानिरी इद््हरासरा् यदु्द्िरहरी् असरा कोि्राहरी करालखंड 
नराहरी. यदु्रा् अगद्ि् अशरी जरीद्ि्राचरी आद्ि मरालमत्टेचरी हरानरी झरालटेलरी आहटे. परं्  ुयदु्टे ररांबलटेलरी 
नराहरी्. आजहरी जगराचयरा पराठरीिर कोठटेनरा कोठटे यदु् हरा्च आहटे.

मरानिरी समराजरा् आ्रापय्ष् जरी यदु्टे झरालटेलरी आहटे. आद्ि जराहरी द्ज यदु्टे हो् आहटे, तयरालरा मनोिैज्रानरीक 
करारिटे नराहरी्. यदु्राचरी इ्रहरी अनटेक करारिटे आहटे् आद्ि यदु्राचरी अनटेक दृष्रीनटे उपयक्त्रा आहटे ्सटे 
नस ट्े ्र इद््हरासरा् इ्कयरा िरांरिरार यदु्राचयरा घटनरा झरालयरा नसतयरा, रराष्ट्रीय ्सटेच आं् ररराष्ट्रीय 
क्टेत्रा् द्िद्िध प्करारचयरा ससंररा, सघंटनरा आद्ि पद््री उदयरालरा यटे्रा्, परं्  ुकराळराचयरा ओघरा् द्कंिरा 
बदललटेलयरा पररद्सर्री् इद््हरासरा् यदु् हरी द्टकून रराद्हलटेलरी ससंररा आहटे. यदु् हटे अद्नष् आहटे, 
हद्नकरारक आद्ि सहंरारक आहटे. खद्च्षक यदु्रािर सोडून द्दलटेलरी नराहरी, एक अखटेरचरा मराग्ष महिून 
यदु्राचराच मराग्ष सिरीकरारलरा जरा्ो. यदु्रालरा अजून ्ररी पूि्ष्ः पयरा्षय सरापडलटेलरा नराहरी.

यदु्रािर जगरी टरीकरा कटे लरी जरा ट्े आद्ि यदु्राचटे जसटे अद्नष् आद्ि िराईट पररिराम सपष् कटे लटे जरा्रा् ्सटेच 
यदु्राचटे समर्षनहरी कटे लटे जरा ट्े आद्ि यदु्राचटे कराहरी चरंागलटे पररिरामहरी सपष् कटे लटे जरा्रा्. यदु् ह उपयकु्त 
आहटे. आद्ि यदु्रापरासून अनटेक फरायदटे हो्रा् असटेहरी सरांद्ग्लटे जरा ट्े. यदु्रामळुटे  कराहरी प्राप्तरी होऊ शक ट्े 
असटे ऐद््हराद्सक परुरािटेहरी आहटे्. यदु् हटे रराजकीय, सरामराद्जक आद्ि आद्र्षक दृष््टयरा उपयकु्त असलयराचटेहरी 
द्दसून यटे ट्े. यदु् द्िद्िध प्करारचरी करायचे परार पराड् अस ट्े.

युद्धाची प्मखु कायये :-

यदु् हरी दरीघ्षकराळ द्टकिराररी आद्ि पररिराम करिराररी ‘घटनरा’ आहटे. ्सटेच यदु्राचरी अनटेक महत्िपूि्ष 
करायचेहरी अस्रा्. यदु्राचरी कराहरी प्मखु करायचे अस्रा्. ्र कराहरी दयुयम सिरुपराचरी करायचे अस्रा्.

१.  यदु् हटे दसुऱयरा दटेशरानटे कटे लटेलयरा आकमिराचरा प्द््करार करणयराचटे एक प्मखु सराधन आहटे. 
आकमिरांचरा प्द््करार कटे लरा नराहरी ्र रराजयराचटे अद्स्ति धोकयरा् यटे ट्े, रराजयराचटे सरंक्ि 
करणयरासराठरी यदु्राचरा उपयोग होऊ शक्ो.

२.  दटेशरा्रील आद्ि आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा्रील अनयराय पररद्सर्री बदलणयरासराठरी, सिरां्त्य प्राप्तरीसराठरी 
आद्ि गलुरामद्गररी्ून ि दडपशराहरी्ून मकु्त होणयरासराठरी ि लोकशराहरीचयरा रक्िरासराठरी यदु्राचरा 
मराग्ष सिरीकरार्रा यटे्ो. अशरी इद््हरासरा् अनटेक उदराहरिटे सरापड्रा्. फ्ें च रराजयकरां्री रराजयकरां्री, 
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अमटेररकन सिरा्ंत् यदु्, रद्शयन करां्री, भरार्रीय सिरा्ंत्य यदु् अशरी अनटेक उदराहरिटे यरा बराब्री् 
दट्े रा यटे्रील.

३.  आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिराचयरा दृष्रीनटे आं् ररराष्ट्रीय करायदटे, आं् ररराष्ट्रीय ससंररा आद्ि सघंटनरा, 
रराजनय पद््री, सम्ोलराचरी पद््री इतयरांदरीचटे महत्ि आहटे. प्तयक् यदु् झरालयरास आं् ररराष्ट्रीय 
क्टेत्रा्रील िररील प्करारचरी सि्ष वयिसररा नष् होऊ शक ट्े. यदु्राचयरा भरी्रीमळुटे  मरात् िररील सि्ष 
वयिसररा द्टकून आहटे.

४.  आज जगराद््ल सि्षच दटेश यदु् नको असटे महिून शरां् ट्ेचरा परुसकरार कर् असलटे ् ररी कोितयराहरी 
दटेशरानटे आपलरा सि्ःचरा यदु् करणयराचरा अद्धकरार सोडून द्दलटेलरा नराहरी. इ्कचटे नवहटे ्र प्तयटेक 
रराष्ट्टे यदु्राचरी ्यराररी कर् अस ट्े. ‘यदु्राचरी उत्म ्यराररी हराच कोितयराहरी दटेशराचयरा सरंक्िराचरा 
उत्म मराग्ष होय’ ्सटेच सि्ष रराष्ट्रांनरी धोरि सिरीकरारलटेलटे द्दस ट्े. शरां् ट्ेसराठरी यदु्’ असराहरी 
द्िचरार करांहरी रराष्ट्रंाचटे नटे् मरांड् अस्रा्’ यरािरूनहरी यदु्राचरी उपयकु्त्रा द्सद् हो ट्े.

युद्धाची दुययम कायये :-

यदु्राचरी कराहरी दयुयम सिरुपराचरी करायचे अस्रा्. अररा्ष् यदु्राचरी प्मखु करायचे आद्ि दयुयम करायचे यरा् 
फरारसरा फरक नराहरी यदु्राचयरा दयुयम करायरा्ष् पढुरील करायरा्षचरा समरािटेश कर्रा यटेईल.

१.  यदु्रामळुटे  रराष्ट्राचरी नैद््क आद्ि आद्तमक गिुित्रा उचरांि ट्े, लोकरांमधयटे समराजरासराठरी रराष्ट्रासराठरी 
तयराग करणयराचरी भरािनरा जरागृ्  हो ट्े. ‘लोकरांचरी सकुंद्च् ितृ्री कमरी होऊन तयरंाचरी दृष्री वयरापक 
बन ट्े. यदु्रामळुटे  लोक वयद्क्तग् द्ह्पटेक्रा सराि्षजद्नक द्ह्रालरा प्राधरानय दटेिू लराग्रा्.

२.  यदु्राचरी उपयकु्त्रा आद्ि यदु्राचटे कराय्ष सपष् कर्रानरा जम्षन द्िचरारिं्  हटेगटेल,’ यरानटे महटलटे आहटे 
की, यदु्रामळुटे  रराजयरा्रील लोकरांचरी आळशरी ितृ्री, ससु्पिरा आद्ि मरागरासितृ्री दूर हो् अस ट्े 
यदु्रा् लोकरांचयरा रराजयद्नष्ठटेचरी कसोटरी लराग् अस ट्े, गदुरामळुटे  लोक बलशराहरी ि प्गद््शरालरी 
बन् अस्रा्. समदु्रालरा जशरी पराणयराचरी ्शरीच रराष्ट्जरीिनरालरा यदु्राचरी आिशयक्रा अस ट्े.

३.  यदु्राचटे समर्षन कर्रानरा इटलरीचरा हुकुमशहरा मसुोलरीनरीनटे महटलटे आहटे की, ‘स्त्ररीलरा मरा्तृि जटेिढटे 
नैसद्ग्षक, ् टेिढटेच रराष्ट्रालरा सनुरा होय” महिजटेच प्तयटेक रराष्ट्रालरा यदु् हटे नैसद्ग्षक आद्ि सिभराद्िक 
अस ट्े.

४.  आं् ररराष्ट्रीय परात्रा्रील रराजकीय पररद्सर्री् बदल घडिून तयरांचरी पून्षरचनरा करणयराचयरा दृष्रीनटे 
यदु्राचरा महतिराचरा िराटरा अस्ो, जगराचरा आजचरा नकराशरा हरा प्रामखुयरानटे यदु्भूमरीिरच ठरद्िलरा 
गटेलरा आहटे. असटे एकरा समरान महटलटे आहटे. यदु्राचटे कराय्ष सपष् कर्रानरा ‘द्किनसरी रराईटनटे’ महटलटे 
आहटे की, ‘आधदु्नक जगरा्रील यरा महतिराचटे सरादरलरा हटे यदु्राचयरा मरागचरा िरापर करून सराधय 
करणयरा् आलटे आहटे्.

५.  एकरा दटेशरा्रील यदु्रामळुटे  दसुनयरा दटेशरा् ऐकय आद्ि शरां््रा द्नमरा्षि हो ट्े.

६.  यदु्रामळुटे  निरीन शोध आद्ि सशंोधनरालरा चरालनरा द्मळ ट्े.

युद्धाचथे भनविवय :-

यदु्राचरी िररील प्करारचरी उपयकु्त्रा आद्ि करायचे असलरी, ्ररी यदु्राचरा मराग्ष हरा अद््शय अमरानूष ि 
हराद्नकरारक असराच आहटे, करारि कोितयराहरी यदु्रा् जरीद्ि्रांचरी ि सपंत्रीचरी फरार मोठ्टयरा प्मरािरा् हरानरी 
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हो् अस ट्े. आधदु्नक कराळरा् यदु् हटे अद््शय भयरानक ि सहंरारक झरालटे आहटे. तयरामळुटेच दसुररीकडटे 
शरां् ट्ेसराठरी प्यतन कटे लटे जरा् आहटे्. जगरा्रील अणिस्त्रधराररी रराष्ट्टे अणिस्त्ररांचरी कपरा् आद्ि 
द्नःशस्त्ररीकरिराचटे प्यतन कररी् आहटे्, तयरंानरा अजूनहरी पूि्ष यश मरात् आलटेलटे नराहरी. ‘अमटेररकरा आद्ि 
रद्शयरा’ हरी दोनहरी सरामरय्षशरालरी रराष्ट्टेहरी यदु् टराळणयराचयरा प्यतनरा् आहटे्. हरी तयरा्लयरा तयरा् 
समराधरानराचरी गोष् आहटे. द््सरटे जरागद््क यदु् झरालयरास तयरा् सपूंि्ष मरानि ससंकृ्रीच नष् होणयराचरा 
धोकरा आहटे असरा इशराररा शरास्त्रज्हरी दट्े  आहटे्. अशरा पररद्सर्री् पदु् टराळयणयराचरी द्नद्चि् अशरी 
उपराययोजनरा ्यरार करिटे आद्ि तयरानसुरार सि्षच रराष्ट्रांनरी िरागिटे हटेच सिरायंचयरा द्ह्राचटे होईल.

युद्ध टाळणयाचथे उपाय -

यदु्राचरी करारिटे, यदु्राचटे सिरुप आद्ि यदु्राचटे पररिराम लक्रा् होऊन यदु् टराळणयराचटे उपराय सचुद्िलटे 
जरा्रा्. यदु् टराळणयरासराठरी कोि्राहरी. एकच द्कंिरा एकमटेि उपराय असू शक् नराहरी. यदु् टराळणयरासराठरी 
द्िद्िध प्करारचरी उपराययोजनरा करणयराचरी आिशयक्रा अस ट्े. यदु् टराळणयरासराठरी पढुरील प्करारचटे उपराय 
कर्रा यटे्रील. 

१.  आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा्रील आद्र्षक सरामराद्जक, रराजकीय इतयरादरी प्करारचयरा द्भनन ट्े्ून आद्ि 
द्िषम ट्े्ून आद्ि सघंषरा्ष्ून यदु्टे उद्भि् अस्, महिून आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा्रील िररील प्करारचटे 
भटेद दूर कटे लयरास यदु् टराळ्रा यटेईल, आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा्रील रराजनय पद््री, सधंरी द्कंिरा कररार 
पद््री, पचं द्निराडरा पद््री, आं् ररराष्ट्रीय नयरायरालयरामराफ्ष ् िराद सोडद्िणयरास मरानय्रा इतयरादरी 
पद््ींचरा सिरीकरार कटे लयरास यदु्टे होिरार नराहरी्.

२.  आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा् शत्तुिराऐिजरी मैत्रीचटे आद्ि सघंषरा्षऐिजरी सहकरायरा्षचटे सबंधं प्सरराद्प् 
करिटे. 

३.  सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेलरा आद्धक सरामरय्षशरालरी करून सघंष्ष द्कंिरा यदु् टराळ्रा यटे ट्े.

४.  पररराष्ट् धोरि द्नद्चि् करिराऱयरा आद्ि तयरंासबंधंरीचटे द्नि्षय घटेिरानयरा रराष्ट्रीय नटेतयरांिर आद्ि 
पढुराऱयरांिर लोकरांधटे द्नयतं्ि प्सरराद्प् करिटे, तयरांचयरािर लोकरांचयरा इचछटेचटे बधंन असलटे पराद्हजटे. 
पररराष्ट्रीय धोरि आद्ि तयरासबंधंरीचटे द्नि्षय यराबराब् रराष्ट्रीय नटे ट्े जन ट्ेलरा जबराबदरार असलटे 
पराद्हजटे्. रराष्ट्रीय धोरिरािर लोकम्राचरा आद्ि लोकरांचयरा इचछटेचरा जटेिढरा प्भराि पड्ो ट्ेिढरा 
पररराष्ट्रीय धोरिरािरहरी पडलरा पराद्हजटे.

१.५ शािंिा आनण सघंष्ग 

Peace and conflict-resolution: collective security, peacekeeping, 
enforcement of peace. 

सामनूहक सरुनक्ििा : सवरूप Nature of Collective Security 

दसुऱयरा महरायदु्रानं्र आं् ररराष्ट्रीय सबंधंरंाचयरा वयिसररापनराद्िषयरीचयरा चचचे् सरामूद्हक सरुद्क्््रा हरा 
प्मखु द्िषय आहटे. आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा् रराष्ट्रीय सत्टेचरा दरुूपयोग टराळणयरासराठरी तयरािर द्नयतं्ि 
ठटेििटे आिशयक आहटे. रराष्ट्रीय सत्टेिर, रराष्ट्रांचयरा अद््रटेकी महत्िराकरांक्रांिर द्नयतं्ि, मयरा्षदरा घरालून 
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आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा, सरुद्क्््रा द्टकिणयरासराठरी सत्रासम्ोलराप्मरािटेच सरामूद्हक सरुद्क्््रा हरा एक 
महत्िराचरा मराग्ष आहटे. सयंकु्त रराष्ट्सघंटनटेसरारखयरा आं् ररराष्ट्रीय सघंटनरा आद्ि नराटोसरारखयरा द्िभरागरीय 
लष्कररी सघंटनरा सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचयरा ्त्िरािर आधरारलटेलयरा आहटे्. रराष्ट्रांचयरा आकमक उद्दिष्रांिर 
द्नयतं्ि ठटेिून आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा आद्ि सरुद्क्््रा द्टकिणयरासराठरी अनटेक रराष्ट्रांकडून सघंद्ट्पिटे 
झरालटेलटे हटे कृतय आहटे. द्कंबहुनरा आकमक रराष्ट्रालरा अशरा प्करारचयरा सघंद्ट् प्द््द्कयटेचरी कलपनरा 
असलयरामळुटे  आपलयरा उद्दिष्रांनरा िरास्ि रूप दटेणयराचरा प्यतन तयरांचयराकडून हो् नराहरी. सरामूद्हक 
सरुद्क्््रा हटे सघंद्ट् कृतय असलयरामळुटे  यराचटे फरायदटे द्िद्शष् रराष्ट्रालरा द्कंिरा रराष्ट्रांचयरा गटरालरा न हो्रा 
सपूंि्ष आं् ररराष्ट्रीय समदुरायरालरा हो्रा्. आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा द्टकिणयरासराठरी आिशयक्रा भरासलयरास 
यदु्राचयरा मरागरा्षचरा अिलंब सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचयरा प्द्कयटेअं् ग्ष् अनैद््क द्कंिरा बटेकरायदटेशरीर मरानलरा 
जरा् नराहरी. सयंकु्त रराष्ट्- सघंटनटेचयरा घटनटे्रील सरा्वयरा प्करिरा् (कलम ३९ ट्े ५१) यराचरी सपष् 
्र्ूद आहटे. कलम ५१ हटे प्रामखुयरानटे सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेशरीच द्नगद्ड् आहटे. 

आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा् रराष्ट्रीय सरुद्क्् ट्ेचरा प्श्न हरा फरार जनुरा असून प्तयटेक रराष्ट् आपलयरा 
सरुद्क्् ट्ेसराठरी प्यतनशरील अस ट्े. आधदु्नक कराळरा् रराष्ट्रीय सरुद्क्् ट्ेचरा प्श्न आं् ररराष्ट्रीय 
सरुद्क्् ट्ेशरी जोडणयरा् आलरा आहटे. रराष्ट्रीय सरुक्रा हरा कटे िळ द्िद्शष् रराष्ट्राचयराच द्चं् टेचरा द्िषय 
रराद्हलटेलरा नसून तयराद्िषयरी पूि्ष आं् ररराष्ट्रीय समदुराय जरागरुक आहटे. पररिरामरी एकरा रराष्ट्रािर झरालटेलयरा 
आकमिरालरा सपूंि्ष आं् ररराष्ट्रीय समदुरायरािर झरालटेलटे आकमि महिून सबंोधलटे जरा ट्े आद्ि आकमक 
रराष्ट्राद्िरुद् सघंद्ट् कृ्री कटे लरी जरा ट्े. हराच सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचरा परायरा आहटे. सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेमळुटे  
रराष्ट्रीय सरुक्टेचरा प्श्न सटुलरा आहटे. महिूनच हनस मॉग्षनरयूनटेसरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचरी वयराखयरा ‘एकरासराठरी 
सि्ष आद्ि सिरायंसराठरी एक’ अशरी कटे लरी आहटे. 

सामनूहक सरुनक्ििथेचा अ ््ग

सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचरा अर्ष अभयरासकरांनरी द्िद्िध पद््वीनरी सरांगणयराचरा प्यतन कटे लयरामळुटे  ह्रा 
सकंलपनटेद्िषयरीचरी सदं्दगध्रा िराढलरी आहटे. सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेद्िषयरी कराहरी द्िद्रानरांनरी कटे लटेलयरा 
वयराखयरा, वयक्त कटे लटेलरी म ट्े खरालरीलप्मरािटे आहटे्.

अ)  श्ात थ्ेिबज्गर - प्सरराद्प् आं् ररराष्ट्रीय वयिसरटेचटे उललंघन करिराऱयरा रराष्ट्राद्िरुद् द्कंिरा ्सटे 
कराय्ष करणयरापरासून रराष्ट्रालरा परराितृ् करणयरासराठरी द्नमरा्षि करणयरा् आलटेलरी सयंकु्त कृ्रीचरी 
यतं्िरा.

आ)  प्ा. श्लैश्चर - अशरी वयिसररा की जयरा् आं् ररराष्ट्रीय समदुरायरा्रील सि्ष सदसय रराष्ट्टे आकमक 
रराष्ट्राद्िरुद् सयंकु्त करारिराईसराठरी आद्ि आकमिरालरा बळरी पडलटेलयरा रराष्ट्राचयरा मद्रीसराठरी 
िचनबद् अस्रा्.

इ)  अियेसट ग्रॉस - आं् ररराष्ट्रीय सरुद्क्््रा द्टकिणयरासराठरी सरामूद्हक कृ्रीद्शिराय पयरा्षय नराहरी. 
सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचयरा अभरािरी सपूंि्ष असरुद्क्््रा द्नमरा्षि हो ट्े.

ई)  ऑग्गनसककी - सरामूद्हक सरुद्क्् ट्े्ून एखरादरा रराष्ट्रािर झरालटेलटे आकमि कटे िळ रोपि्रा यटेिरार 
नराहरी ्र अशरी िटेळटेच यटेऊ नयटे महिून आिशयक िरा्रािरि द्नमरा्षि होईल,
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ORDER

सामनूहक सरुनक्ििथेची आधारभूि ित्वथे

सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचरी वयिसररा कराहरी मूलभू् ्त्िरांिर आधरारलटेलरी आहटे. ऑग्षनसकी ह्रा द्िद्रानरानटे 
आपलयरा ‘आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारि’ ह्रा पसु्करा् सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचरी पराच आधरारभू् ्त्िटे 
सरांद्ग्लरी आहटे्.

१)  प्तयटेक सशस्त्र सघंषरा्ष् आकमक रराष्ट् कोि ट्े आहटे यराद्िषयरी सि्ष रराष्ट्रांचटे एकम् असरायलरा 
हिटे. पि असटे एकम् होिटे अिघड बराब आहटे. करारि कोि ट्ेहरी रराष्ट् सि्ःलरा कधरीहरी आकमक 
महििून घटेिरार नराहरी. शतू् रराष्ट्रानटे आपलयरालरा आकमिरासराठरी प्ितृ् कटे लटे असटे सरंागून आपलरा 
बचराि करणयराचरा प्यतन करटेल. आं् ररराष्ट्रीय करायदराचटे उललंघन करिराऱयरा रराष्ट्राद्िरुद् 
लष्कररी करारिराईसराठरी जोपययं् सि्ष रराष्ट्रांमधयटे एकम् हो् नराहरी ्ोपययं् करारिराई अिघड 
अस ट्े. यराचटे योगय उदराहरि महिजटे सधयराचटे अमटेररकटे चटे इरराकद्िषयरीचटे धोरि होय. इरराकजिळ 
द्िधिसंक ररासरायद्नक शस्त्ररास्त्रटे आहटे्. जोपययं् इरराकी हुकुमशहरा सदिराम हुसटेनद्िरुद् द्मत्-
रराष्ट्रंाचरी सयंकु्त करारिराई हो् नराहरी ् ोपययं् इरराक शस्त्ररास्त्रटे बराळगलयराचरी कबलुरी दटेिरार नराहरी. ह्रा 
अमटेररकटे चयरा भूद्मकटे लरा नराटो सघंटनटे्रील कराहरी रराष्ट्रांचरा द्िरोध आहटे. इरराकद्िरुद् लष्कररी 
करारिराई कररायचरी द्कंिरा नराहरी यरािर जम्षनरी, फ्रानस, इंगलंडसरारखयरा रराष्ट्रांचटे एकम् नराहरी. सन 
१९९१ चयरा खराडरी यदु्रानं्र अमटेररकरा इरराकिर पनुहरा एकदरा लष्कररी करारिराईसराठरी आपलयरा 
द्मत्रराष्ट्रंाचटे समर्षन द्मळिणयराचरा प्यतन कर् आहटे. पि ह्रा मदुरािर एकम् होऊन शकलयरामळुटे  
सन २००२ पययं् इरराकद्िरुद् लष्कररी करारिराई होऊ शकलटेलरी नराहरी.

२)  आकमिराचरा प्द््करार करणयरासराठरी सि्ष रराष्ट्रांचरी समरान इचछराशक्ती असिटे आिशयक आहटे. 
अशरी पररद्सर्री प्तयटेकिटेळरी शकय नस ट्े. अनटेकदरा आकमक रराष्ट्रालरा इ्र रराष्ट्रांचरा छुपरा द्कंिरा 
उघड पराद्ठंबरा अस्ो.

३)  आकमि पर्िून लरािणयराचरी क्म्रा इ्र रराष्ट्रांमधयटे असरायलरा हिरी.

४)  सि्ष रराष्ट्रांचरी सघंद्ट् शक्ती आकमि पर्िून लरािणयरा् यशसिरी ठरटेल. सरामूद्हक प्यतनरांमधून 
शरां््रा आद्ि सरुद्क्््रा द्नमरा्षि होईल.

५)  जटेवहरा अशरा सघंद्ट् प्द््करारराचरी शकय्रा असटेल ट्ेवहरा कोि ट्ेहरी रराष्ट् आकमिराचटे द्कंिरा 
आं् ररराष्ट्रीय करायदराचटे उललंघन करणयराचटे धराडस करिरार नराहरी.

सामनूहक सरुनक्ििा : सनंक्प्त इनिहास

सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचयरा वयिसरटेअं् ग्ष् १९ वयरा श्कराचयरा उत्रराधरा्ष् इंगलंड, फ्रानस आद्ि अमटेररकरा 
ह्रा रराष्ट्रांनरी यरुोपमधयटे सत्रा असम्ोलराचरी एक कृद्त्म यतं्िरा द्नमरा्षि कटे लरी हो्री. ह्रा यतं्िटेनटे पद्हलयरा 
महरायदु्रापययं् यरुोपमधयटे शरां््रा आद्ि सरुद्क्््रा द्टकिणयरा् महत्िराचटे योगदरान द्दलटे हो ट्े. सरामूद्हक 
सरुद्क्् ट्ेचरी वयिसररा द्नमरा्षि करणयरा् आद्ि द्टकिणयरा् इंगलंड आद्ि अमटेररकटे चटे योगदरान मोठटे हो ट्े. 

आधदु्नक सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचयरा ् त्िराचटे जनकति पद्हलयरा महरायदु्राचयरा कराळरा्रील अमटेररकटे चटे अधयक् 
िडु्ो द्िलसन यरांचयराकडटे जरा ट्े. िडु्ो द्िलसन यरांचयरा म्रानसुरार पद्हलटे महरायदु् हटे प्रामखुयरानटे 
सत्रासम्ोलराचयरा रराजकरारिरा्ून घडून आलटे हो ट्े. पररिरामरी पद्हलयरा महरायदु्रानं्र यरुोपमधयटे 
करायमसिरूपरी शरंा््रा आद्ि सरुद्क्््रा द्नमरा्षि वहरािरी यरासराठरी सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचयरा आधराररािर एक 
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अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

सघंटनरातमक वयिसररा द्नमरा्षि वहरािरी असरा द्िचरार द्िलसन यरंानरी आपलयरा प्द्सद् चौदरा कलमरी योजनटे् 
वयक्त कटे लरा. ह्राच उद्दिष्पू्वीसराठरी पद्हलयरा महरायदु्रानं्र रराष्ट्सघंराचरी द्नद्म्ष्री करणयरा् आलरी. 
रराष्ट्सघंराचयरा घटनटे्रील कलम १० ट्े १६ मधयटे सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेद्िषयरी सद्िस्र आद्ि सपष् 
्र्ूद करणयरा् आलरी हो्री. रराष्ट्सघंरानटे आपलयरा िरीस िषरायंचयरा करारद्कदवी् सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचरी 
वयिसररा द्नमरा्षि करणयराचटे प्यतन अनटेकदरा कटे लटे. सन १९२३ चरा परसपर सहकरायरा्षचरा कररार, १९२४ 
चरा द्जनटेिरा प्ोटोकॉल, सन १९२५ चरा लोकरानदो कररार, सन १९२८ चरा कटे लराग ब्रायडं कररार हटे सरामूद्हक 
सरुद्क्् ट्ेचरी यतं्िरा द्नमरा्षि करणयराचयरा द्दशटेनटे टराकलटेलरी कराहरी महत्िराचरी परािलटे हो्री. ह्रा घटकराचयरा 
सरुुिरा्रीलराच सपष् कटे लयराप्मरािटे सयंकु्त रराष्ट्सघंटनटेचयरा घटनटे् सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचरी सपष् ्र्ूद 
कलम ३९ ट्े ५१ दरमयरान करणयरा् आलरी आहटे. सयंकु्त रराष्ट्सघंटनटेचयरा द्नद्म्ष्रीनं्र गटेलयरा पननरास 
िषरायं् सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचयरा ्त्िराचरा अिलंब अनटेक िटेळरा करणयरा् आलरा आहटे. सन १९५० चरा 
कोररयरा सघंष्ष, सन १९५६ चरा सएुझ सघंष्ष, सन १९६० चरा करंागो सघंष्ष, सन १९९१चटेखराडरी यदु् 
अशरा सघंषरायंचयरा िटेळरी सयंकु्त रराष्ट्सघंटनटेचयरा सरुक्रा पररषदटेनटे सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचटे ठरराि मंजूर कटे लटे. 
अररा्ष्, सरुक्रा पररषदट्े  सदसय रराष्ट्रांमधयटे एकम् होऊ न शकलयरामळुटे  सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचयरा 
्त्िरांचरी प्भरािरी अमंलबजराििरी होऊ शकलरी नराहरी. अमटेररकरा आद्ि सोद्वहए् रद्शयरामधरील शरी्यदु्राचटे 
रराजकरारि सरामूद्हक सरुद्क्् ट्े्रील मोठरा अडरळरा हो्रा. दसुऱयरा महरायदु्रानं्र सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचयरा 
्त्िरांिर आधरारर् कराहरी द्िभरागरीय सघंटनरादटेखरील द्नमरा्षि झरालयरा. यरा् नराटो हरी सघंटनरा महत्िराचरी 
आहटे. शरी्यदु्राचयरा कराळरा् अमटेररकटे चयरा नटे्तृिराखरालरी पद्चिम यरुोपचयरा सरंक्िरासराठरी द्नमरा्षि झरालटेलयरा 
ह्रा सघंटनटेचयरा घटनटे् एकरा सदसय रराष्ट्रािररील आकमि हटे सि्ष सदसय रराष्ट्रंािररील आकमि असटेल’ 
ह्रा सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचयरा ्त्िराचरा समरािटेश करणयरा् आलरा आहटे.

 सामनूहक सरुनक्ििथेचथे काय्ग

१)  सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचरी वयिसररा प्सरराद्प् आं् ररराष्ट्रीय वयिसररा द्कंिरा रचनरा द्टकिणयराचटे 
कराय्ष कर ट्े. ह्रा वयिसरटे् पररि ््षन आिणयराचरा द्कंिरा द््चटे उललंघन करणयराचरा प्यतन झरालयरास 
तयराचरा सरामूद्हक प्द््करार कटे लरा जरा्ो.

२)  ह्रा वयिसरटे् सत्रा असम्ोलराचरी कृद्त्म वयिसररा धराक द्नमरा्षि करणयरासराठरी जरािरीिपूि्षक 
द्नमरा्षि कटे लरी जरा ट्े. सरामूद्हक प्द््करारराचरी भरी्री असलयरामळुटे  कोि ट्ेहरी रराष्ट् आं् ररराष्ट्रीय 
करायदराचयरा उललंघनराचटे धराडस कर् नराहरी.

३)  ह्रा वयिसरटे् सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेद्िषयरी सि्षरराष्ट्रांचटे एकम् अस ट्े. सरामूद्हक सरुद्क्् ट्ेचयरा 
वयिसरटे्ूनच रराष्ट्रीय सरुक्टेचटे सरंक्ि हो् असलयराकरारिरानटे रराष्ट्टे अशरा यतं्िटेलरा पराद्ठंबरा दट्े रा्.

४)  ह्रा वयिसरटे् सरामूद्हक द्कंिरा जरागद््क कलयरािरासराठरी रराष्ट्रांनरी तयरांचयरा सघंष्षमय रराजकीय 
द्ह्सबंधंरंाचरा तयराग कररािरा अशरी अपटेक्रा अस ट्े.

शािंिा आनण अबंलबजावणी Peacekeeping, enforcement of peace

सापथेक् सकंलपिा 

आं् ररराष्ट्रीय सबंधंरा् द्कंिरा आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा् रराष्ट्-रराष्ट्रा्रील परसपर सबंधंराचरा द्िचरार 
कर्रानरा सघंष्ष द्कंिरा यदु्टे यरांचरा जसरा द्िचरार कटे लरा जरा्ो ्सराच सहकराय्ष आद्ि शरां््रा यरंाचराहरी द्िचरार 
कटे लरा जरा्ो. करारि आं् ररराष्ट्रीय सबंधं हटे नटेहमरीच शतू्त्िराचटे आद्ि सघंषरा्षमय अस्रा् असटे नराहरी, ्र 
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आं् ररराष्ट्रीय सबंधं हटे मैद्त्चटे आद्ि शरां् ट्ेचटेहरी अस्रा्. आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा् यदु्रांबरोबर 
शरां््राहरी अस ट्े. प्तयटेक यदु्रांचयरा िटेळरी, यदु्रापूिवी ि यदु्चरालू अस्रानरा आद्ि यदु् सपंलयरानं्र 
शरां् ट्ेचरा यदु्राचयरा िटेळरी द्िचरार कटे लरा जरा्ो आद्ि शरां् ट्ेसराठरी प्यतन कटे लटे जरा्रा्.

सापथेक् सकंलपिा :-

आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा्रील शरंा् ट्ेचरी सकंलपनरा हरी सरापटेक् सिरूपराचरी आहटे. बदलतयरा कराळरानसुरार 
आद्ि बदलतयरा पररद्सर्री् जराग्द्क द्कंिरा आं् ररराष्ट्रीय शरां् ट्ेचरी सकंलपनरा बदल् गटेलरी आहटे. 
आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा् शरां््रा कटे वहरा आद्ि कशरी प्सरराद्प् कररािरी यरा प्श्नरािरूनहरी रराष्ट्-रराष्ट्रां् 
सघंष्ष झरालटेलरा आहटे. ‘शरंा् ट्ेशराठरी सघंष्ष’ द्कंिरा ‘शरां् ट्ेसराठरी यदु्’ यरा पद््रीचटे िि्षन कटे लटे जरा ट्े.

प्ादथेनशक सवरुप :-

आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा्रील शरां् ट्ेचरा द्िचरार हरा प्रादटेद्शक दृष्रीकोनरा्ून करणयरा् आलरा आहटे. 
आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा् जयरा कराळरा् यरुोपरीय रराष्ट्रांचटे प्भरािरी आद्ि िच्षसि हो ट्े तयरा कराळरा् 
यरुोपरीय दटेशरा्रील ऐकय, सहकराय्ष, आद्ि शरां््रा महिजटेच आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा असरा द्िचरार कटे लरा 
जरा् हो्रा आद्ि यरुोपरीय रराष्ट्रांचयरा द्िरोधरा् कोि्रीहरी ितृ्री करिटे महिजटे आं् ररराष्ट्रीय शरां् ट्ेचरा भगं 
करिटे होय. असटे मरानलटे जरा् हो ट्े.

पद्हलयरा महरायदु्रानं्र (१९१४ ट्े १९१९) ट्े दसुनयरा महरायदु्रापययं् (१९३९ ट्े १९४५) यरा कराळरा् 
महिजटेच दोन महरायदु्रांचयरा कराळरा् आं् ररराष्ट्रीय शरां् ट्ेचरा द्िचरार िटेगळयराच दृष्रीकोनरा्ून कटे लरा जरा् 
हो्रा. द्मत् रराष्ट्रांचटे (इंगलंड, फ्रानस, रद्शयरा, जम्षनरी ि इटलरी) यरांचयरािररील द्नयतं्ि आद्ि िच्षसि 
महिजटेच आं् ररराष्ट्रीय शरंा््रा असरा द्िचरार कटे लरा जरा् हो्रा. महिूनच वहसरा्षयचरा ्ह (१९१९) 
कर्रानरा परराभू् रराष्ट्रािर अनयरायकरारक अशरा अटरी लरादणयरा् आलयरा. परराभू् रराष्ट्रांचरा मरान आद्ि 
रराष्ट्द्ह् यरांचरा कोि्राहरी द्िचरार करणयरा् आलरा नराहरी, वहरायचरा ्ह जम्षनरीलरा मरानय करणयरास सक्ती 
करणयरा् आलरी. दोस् रराष्ट्रांनरी पराशिरी सरामधयरंाचयरा जोररािर वहरायचरा ्ह जम्षनरीिर लरादलरा. असरा 
जम्षन जन ट्ेचरा ग्रह झरालरा हो्रा. पररिराम्ः नं्रचयरा कराळरा् यरा ्हराचयरा अटरी पराळणयराचरी कोि्रीहरी 
नैद््क जबराबदराररी जम्षनरीनटे सिरीकरारलरी नराहरी. आद्ि दसुऱयरा महरायदु्रालरा पोषक अशरी पररद्सर्री द्नमरा्षि 
झरालरी आद्ि १९३९ मधयटे प्तयक्रा् दसुऱयरा महरायदु्राचरा भडकरा उडरालरा.

राष्ट्सघंाची स्ापिा :-

पद्हलयरा महरायदु्रा् प्चडं प्मरािरा् जरीद्ि्रांचरी आद्ि सपंत्रीचरी हरानरी झरालरी. तयरामळुटे  आं् ररराष्ट्रीय 
क्टेत्रा् यदु्द्िरोधरी आद्ि शरां््राप्टेमरी द्िचराररांचरी लराट पसरलरी जगरा् पनुहरा यदु् होऊ नयटे आद्ि शरां््रा 
प्सरराद्प् वहरािरी यरासराठरी एखरादरी आं् ररराष्ट्रीय सघंटनरा सररापन करणयरा् यरािरी असरा द्िचरार सि्षत् 
होऊ लरागलरा. अमटेररकटे नटे अधयक् बडुो द्िलसन यरांनरी पढुराकरार घटे्लरा. तयरांनरी आं् ररराष्ट्रीय सघंटनटेचरी 
सररापनरा करून जरागद््क शरां््रा सरराद्प् करणयरासबंधंरीचरी चौदरा कलमरी योजनरा जराद्हर कटे लरी. इ्र 
रराष्ट्रांनरी तयरालरा पराद्ठंबरा द्दलरा आद्ि अखटेर १० जरानटेिराररी १०२० रोजरी रराष्ट्सघंराचरी सररापनरा करणयरा् 
आलरी. आं् ररराष्ट्रीय सहकराय्ष िराढद्ििटे, आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा आद्ि सरुद्क्््रा प्सरराद्प् करिटे, 
तयरासराठरी यदु्राचयरा मरागरा्षचरा अिलंब न करिटे, रराजयरारराजयरा् खलुटे आद्ि नयराय ि सनमरानय सबंधं 
प्सरराद्प् करिटे, आं् ररराष्ट्रीय करायदरांचटे आद्ि करराररांचटे परालन करिटे अशरा प्करारचरी रराष्ट्सघंराचरी 
उद्दिष्टे द्नद्चि् करणयरा् आलरी हो्री. आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा प्सरराद्प् करणयराचटे उद्दिष् सराधय 
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करणयरासराठरी रराष्ट्सघंराचयरा सभरासद रराष्ट्रांनरी शपर घटे्लरी हो्री. आं् ररराष्ट्रीय कररार आद्ि करायदटे 
सि्ष रराष्ट्रांनरा बधंनकरारक अस्रील हटेहरी मरानय करणयरा् आलटे हो ट्े. ्सटेच रराष्ट्सघंरालरा आपलरी 
जबराबदराररी परार पराड्रा यरािरी आद्ि कराय्ष कर्रा यरािटे यरासराठरी रराष्ट्सघंराचरी महरासभरा, रराष्ट्सघंराचरी 
द्नद्म्ष्री आद्ि आं् ररराष्ट्रीय नयरायरालय ि सद्चिरालयहरी सररापन करणयरा् आलटे हो ट्े. परं्  ुरराष्ट्सघंरालरा 
आपलटे उद्दिष् सराधय करणयरा् यश आलटे नराहरी. द्िशटेष्ः रराष्ट्सघंरालरा शस्त्रसपधरा्ष ररांबद्ििटे, 
शस्त्रटेद्नद्म्ष्रीलरा आळरा घरालिटे, यदु् ररांबद्ििटे यरा बराब्री् अपयश आलटे. १९३९ मधयटे दसुऱयरा 
महरायदु्रालरा सरुूिरा् झरालरी तयरा् रराष्ट्सघं नष् झरालरा. 

सयुंक्त राष्ट्ाचंथे शािंिथेचथे प्यति :-

१९३९ ट्े १९४५ यरा कराळरा् दसुरटे महरायदु् झरालटे. पद्हलयरा महरायदु्रानं् कटे िळ िरीस िषरा्षचयरा आ्च 
हटे यटु झरालटे आद्ि ट्े पद्हलयरा महरायदु्रापटेक्रा अद्धक वयरापक सिरूपराचटे आद्ि अद्धक सहंरारक हो ट्े. 
दसुऱयरा महराबदुराचरी अखटेर ‘द्हरोद्शमरा ि नरागरासराकी’ यरा जपरानरी शहररांिर अिबुॉमचरा िषरा्षि करून झरालरी 
हो्री. हरी घटनरा जगरालरा हरादररा दटेिराररी हो्री. ्सटेच यदु्राचरी भयरानक्रा सपष् करिराररी हो्री. मरानिरानटे 
यदु्राचरा शटेिट कटे लरा नराहरी, ्र यदु्च मरानिराचरा शटेिट कररील अशरी पररद्सर्री द्नमरा्षि झरालरी हो्री, 
महिून अमटेररकरा, इंगलंड, फ्रंास,रद्शयरा, चरीन ि इ्र सि्षच दटेशरांचयरा रराष्ट्प्मखुरांनरी जरागद््क शरां् ट्ेसराठरी 
निरीन आं् ररराष्ट्रीय सघंटनरा सररापन करणयराचरा प्यतन कटे लरा आद्ि तयरा्ून २४ ऑकटोबर १९४५ यरा 
द्दिशरी १ ‘सयंकु्त रराष्ट्’ यरा सघंटनटेचरी सररापनरा करणयरा् आलरी आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा् शरां््रा प्सरराद्प् 
करिटे आद्ि यदु्राचयरा आपत्रीपरासून भरािरी द्पढ्टयरांचटे रक्ि, करिटे हटे सयंकु्त रराष्ट् सघंटनटेचटे प्मखु उद्दिष् 
आहटे. सयंकु्त रराष्ट्रांचयरा सनदटेचयरा पद्हलयरा कलमरा् जयरा आकमक कतयरायंनरा परायबंद आद्ि नयराय ि 
आं् ररराष्ट्रीय करायदरा यरंानरा अनसुरून आं् ररराष्ट्रीयचटे ्ंटटे सोडििटे हटे सयंकु्त रराष्ट्रांचटे मखुय उद्दिष् 
आहटे. ्सटेच आपलरी उद्दिष्टे सराधय करणयरासराठरी हरी सघंटनरा कराय्षहरी कररी् आहटे. आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा 
प्सरराद्प् करणयरासराठरी आद्ि यदु् टराळणयरासराठरी हरी सघंटनरा प्यतनशरील असलरी ्ररी सियंरक्िरासराठरी 
यदु् करणयराचरा रराष्ट्राचरा अद्धकरार यरा सघंटनटेनटे अमरानय कटे लटेलरा नराहरी. तयरामळुटे  सघंटनटेलरा अजूनहरी पूि्ष 
यश आलटेलटे नराहरी.

सयकु्त रराष्ट् संघटनटेनटे आं्ररराष्ट्रीय शरां््रा प्स्राद्प् करणयराचयरा उदिटेशरानटे महरासभटे् १९५० मधयटे 
‘शरां् ट्ेसराटरी ऐकयराचयरा ठररािरा’ नुसरार जरागद््क शरां् ट्ेलरा धोकरा द्नमरा्षि झरालयरास अरिरा आकमक 
कृतय घडलयरास आद्ि तयराबराब् सरुक्रा पररषदटेनटे आपलरी जबराबदराररी परार न पराडलयरास तयरा प्करिराचरा 
द्िचरार महरासभरा करू शक ट्े आद्ि तयरा संबंधरा् ‘सरामूद्हक’ सरुक्टेचयरा उपरायरासद्ह् कोि्री 
उपराययोजनरा करराियराचरी तयराबराब् सभरासद रराष्ट्रांनरा द्शफरारस करू शक ट्े. गटेलयरा ४५ िषरा्ष् संयकु्त 
रराष्ट् संघटनरा आपलटे धययटे सराधय करणयरासराठरी प्यतन कररी् आहटे. हरी संघटनरा अद्स्तिरा् 
अस्रानराहरी यरा संघटनटेचयरा सभरासद रराष्ट्रांनरी आकमिराचरी आद्ि यदु्राचरा मराग्ष  िरापरलटेलरा आहटे. उदरा 
.कोररयरा्रील यदु् (१९५०) रद्शयराचटे १९५६ मधरील हंगटेररीिररील आद्ि १९६८ मधरील 
जटेकोसलोवहद्कयरािररी आकमि, अमटेररकटे नटे डटेनटेद्नकन ररपबलरीक यरामधयटे दटेशरािर कटे लटेल आकमि, 
अमटेररकटे न दहरा िषचे (१९६१ -७१) द्वहए्नरामधयटे कटे लटेलरा नरसंहरार रद्शयरानटे अफगराद्िस्रानमधयटे 
पराठद्िलटेलयरा फौजरा इस्त्रराईल -लैबनॉन संघष्ष, भरार् - पराक यदु् (१९६५ आद्ि १९७१) भरार् - 
चरीन (१९६२) इरराि - इरराक यदु्, इरराक - कुिटे् (१९९०) संयकु्त रराष्ट् संघटनटेनटे हटे प्श्न सोडद्िणयराचरा 
प्यतन कटे लरा, पंर्ु ट्े प्श्न यरा संघटनटेचयरा प्यतनरानरी सटुलटेलटे नसून इ्र मरागरा्षनरी सटुलटे आहटे्. 
रोडकयरा् आं्ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा्रील यदु्टे हरी संघटनरा टराळू शकलटे नराहरी. यदु् उद्भििटे महिजटे 
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िराटराघराटरीसराठरी प्यतन करिटे, मधयसररी करिटे, यदु्बंदरी घटिून आिून ट्ेरटे संयकु्त रराष्ट्संघराचयरा 
शरां््रा रक्क फौजरा ्ैनरा् करिटे इतयरादरी मरागरा्षचरा िरापर यरा संघटनटेनटे कटे लरा आहटे.

राष्ट्ीय सत्तथेचा पररणाम :-

आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा्रील यदु् आद्ि शरां््रा यरा दोनहरी गोष्री सत्टेचयरा प्द्कयटेिर अिलंबून अस्रा्. 
अखटेर रराष्ट्रीय सत्रा हरीच आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा्रील ‘यदु्’ आद्ि ‘शरां््रा’ यरंाचरी वयराप्तरी आद्ि कराळ 
द्नद्चि् कररी् अस ट्े. रराष्ट्रीय सत्टेकडून बऱयराच िटेळरा शरां् ट्ेपटेक्रा यदु्रालरा अद्धक महत्ि द्दलटे जरा ट्े. 
असटे असलटे ्ररी रराष्ट्रीय सत्रा हरी स्् बदलिराररी अस ट्े. रराष्ट्रीय सत्टे् कधरी िराढ हो ट्े ्र कधरी 
नहरास हो् अस्ो. तयरामळुटे  रराष्ट्राचयरा ‘यदु्’ आद्ि ‘शरां््रा’ यरा सबंधंरीचयरा धयटेय धोरिरा्हरी फरक पड् 
अस्ो. 

आिंरराष्ट्ीय शािंिा आनण िलैनिकिा :-

आं् ररराष्ट्रीय शरां् ट्ेचरा नैद््क दृष्रीकोनरा्ूनहरी द्िचरार करणयरा् यटे्ो करारि आधदु्नक यदु्राचटे सिरूप 
भयकंर द्िनराशकराररी बनलयरामळुटे  आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा् नैद््क मूलयरांचटे महत्ि सिरायंनरा पटू लरागलटे 
आहटे्. समरान द्ह्सबंधं आद्ि समरान उद्दिष्रंाचरी जरािरीि यरा्ून खऱयरा आं् ररराष्ट्रीय नैद््क मूलयरांचरा 
सिरीकरार करणयरा् यटेऊ लरागलरा आहटे. सयंकु्त रराष्ट् आद्ि यरुोपरीय आद्र्षक समूह, क्टेत्रीय सहकरायरा्षसराठरी 
दद्क्ि, आद्शयराचरी सघंटनरा (सराक्ष ) यरासरारखयरा क्टेत्रीय सघंटनरा यरांचयरा द्िद्िध प्करारचयरा करायरा्ष्ून 
आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा्रील नवय नरी्रीमूलयरंाचयरा जरािरीिरांचरा अद्िष्करार हो् आहटे. सूवयिद्सर् आद्ि 
द्सरर जरागद््क वयिसररा द्नमरा्षि करणयराचयरा दृष्रीनटे नरी्रीमत्टेचरा द्िचरार करणयरा् यटे् आहटे. रराष्ट्रांचयरा 
अं् ग्ष् करारभराररा् आद्ि सवुयिसररा प्सरराद्प् करणयरासराठरी नैद््क ट्ेचरा जसरा उपयोग हो्ो ्सराच 
आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा्हरी होऊ शक्ो, असरा द्िर्रास वयक्त कटे लरा जरा् आहटे. सयंकु्त रराष्ट्सघंराचटे 
मराजरी सद्चि ‘कु ््ष  हराईम’ यरांनरी महटलटे आहटे की, ‘सयंकु्त रराष्ट्सघंरालरा अद्दक प्भरािरी करिटे, आं् ररराष्ट्रीय 
सबंधंराबराब् असलटेलयरा आचरारसदं्ह ट्ेचटे परालन करिटे, रराष्ट्रांनरी आद्ि रराष्ट्रा्रील लोकरंानरी परसपररािर 
द्िर्रास ठटेििटे यरा्ूनच आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा प्सरराद्प् होऊ शकटे ल. १९६७ मधयटे पॉल सहरा यरानटे 
मरांडलटेलरा द्िचरारहरी आं् ररराष्ट्रीय शरां् ट्ेचयरा दृष्रीनटे महत्िराचरा आहटे. जगरा्रील सि्ष रराष्ट्रांनरा तयरांचयरा 
द्िकरासराचरी धयटेय सराधय करणयराचरी परुटेशरी सधंरी द्मळरालरी ्र आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा प्सरद्प् होईल, 
असटे म् तयरंानरी मरांडलटे. आहटे. अररा्ष् असटे कर्रांनरा द्िकद्स् आद्ि द्िकसशरील रराष्ट्रां् ्सटेच सि्ष 
द्िकसनशरी रराष्ट्रा् परसपर सहकराय्ष आद्ि ऐकय असणयराचरी आिशयक्रा आहटे अशरा प्करारटे आं् ररराष्ट्रीय 
शरां् ट्ेचरा सबंधं रराष्ट्रीय द्िकरास आद्ि तयरासराठरी आिशयक असलटेलटे परसपर सहकराय्ष यरांचयरा् यटे्ो. 
जगरा्रील द्िद्िध रराष्ट्रांचरा द्िकरास द्ज्करा सिरा्षगरीि आद्ि उचच प््रीचरा होईल, तयरा प्मरािरा् 
आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा प्सरराद्प् होईल.

जागनिक शािंिा मागा्गिील अडचणी : - 

अपयश :-

जरागद््क शरंा् ट्ेचरा प्श्न जरागद््क महत्िराचरा आहटे. प्तयटेक यदु्रानं्र आद्ि इ्र िटेळरी सदु्रा जरागद््क 
शरां् ट्ेचरा द्िचरार करणयरा् यटे ट्े अस्ो. कोि ट्ेहरी रराष्ट् दरीघ्षकराळरापययं् दसुऱयरा दटेशराशरी यदु् करू शक् 
नराहरी द्कंिरायदु्रा् गुं् ून रराहू शक् नराहरी तयरामळुटे  प्तयटेक रराष्ट्रालरा यदु्रापूिवी आद्ि यदु्करालरा् ्सटेच 
यदु् सपंलयरानं्रहरी शरां् ट्ेचरा द्िचरार ि प्यतन कररािराच लराग्ो.
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अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

शािंिथेचा प्यति :- अपयसाची कारणथे :-

आं् ररराष्ट्रीय शरां् ट्ेचटे प्यतन जगरा्रील द्िद्िध रराष्ट्रांचटे रराष्ट्प्मखु आद्ि आं् ररराष्ट्रीय ससंररा ि 
सघंटनरा यरंाचयराकडून कटे लटे जरा्रा्. पद्हलयरा महरायदु्रानं्र (१९१४- १९१९) तयरािटेळचटे अमटेररकटे च 
अधयक् द्िड्ो द्िलपन यरंाचयरा प्टेरिटेनटे आद्ि पढुराकराररानटे जरागद््क शरां््रा प्सरराद्प् करणयरासराठरी १० 
जरानटेिराररी १९२० रराजरी रराष्ट्सघंराचरी सररापनरा करणयरा् आलरी हो्री. रराष्ट्सघंराचरी सररापनरा जरालरी ् ेंवहरा 
यरा सघंटनटे् २७ सभरासद रराष्ट्टे हो्री. १९३४ मधयटे सभरासदरांचरी सखंयरा ६० झरालरी हो्री आद्ि 
रराष्ट्सघं नष् झरालरा ट्ेवहरा यरा सघंटटे् ४३ सभरासद हो ट्े. यरा अररा्षनटे द्िचरार कटे लयरास रराष्ट्सघं हरी खऱयरा 
अररा्षनटे जरागद््क सघंटनरा नवह्री, सरुूिरा्रीलरा पद्हलयरा महरायदु्रा् परराभू् झरालटेलयरा जम्षनरी, इटलरी, 
हगंररी यरा रराष्ट्रांनरा सभरासदति दटेणयरा् आलटे नवह ट्े. सरुूिरा्रीलरा रद्शयरासदु्रा,रराष्ट्सघंराचरा सभरासद 
नवह्रा. इ्कटे च नवहटे ्र अमटेररकटे च अधयक् ‘िडु्ो द्िलसन’ यरांचयरा प्टेरिटेनटे रराष्ट्सघंराचरी सररापनरा झरालरी 
हो्री. परं्  ुअमटेररकटे लरा सदु्रा रराष्ट्सघंराचटे सभरासदति नवह ट्े करारि अधयक् िडु्ो द्िलसन यरंानरी रराष्सघं 
सररापन करणयरासराठरी कटे लटेलयरा करराररांनरी अमटेररकटे चयरा द्सनटेटनटे मरानय्रा द्दलरी नवह्री. आं् ररराष्ट्रीय 
क्टेत्रा् शरंा््रा प्सरराद्प् करणयरासराठरी रराष्ट्सघंराचरी सररापनरा करणयरा् आलरी हो्री. परं्  ुरराष्ट्सघंरालरा 
आपलटे उद्दिष् सराधय करणयराचयरा करायरा्ष् अपयश आलटे. रराष्ट्सघंराचयरा अपयशराचरी अनटेक करारिटे आहटे्. 

राष्ट्सघंाचया अपयशाची कारणथे :-

१.  रराष्ट्सघंराचटे उद्दिष् सपष् नवह ट्े. आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा सरुद्क्््रा आं् ररराष्ट्रीय करायदरा 
इतयरादींचयरा वयराखयरा करणयरा् आलयरा नवहतयरा.

२.  रराष्ट्सघंराचयरा एकंदर रचनटे् आद्ि कराय्षपद््री् बड्टयरा रराष्ट्रांचटे िच्षसि हो ट्े.

३.  आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिराबराब् पद्हलयरा महरायदु्रा्रील द्िजयरी रराष्ट्टे आद्ि परराभू् रराष्ट्टे 
यरंाचयरा् ्रीव्र म्भटेद हो ट्े.

४.  रराष्ट्सघंराचयरा सभरासद रराष्ट्रा् बदलरा घटेणयराचरी प्ितृ्री.

५.  आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा प्सरराद्प् करणयरासराठरी रराष्ट्सघंराचरी सररापनरा करणयरा् आलरी हो्री. 
परं्  ुजगरा्रील अनटेक रराष्ट्रा् आं् ररराष्ट्रीयितृ्रीचरा अभराि हो्रा. सराम्राजयिरादरी रराष्ट् सराम्राजय 
सोडून दरायलरा ्यरार नवह्री.

६.  जगराद््क शरां् ट्ेसराठरी आद्ि सरुद्क्् ट्ेसराठरी रराष्ट्सघं अद्स्तिरा् अस्रानराहरी द्िद्िध रराष्ट्टे 
परसपररा् ट्े गपु्त ्ह आद्ि कररार कररी् हो ट्े. ्सटेच सियरंक्िरासराठरी आपपरालयरा सैनयरा् िराढ 
कररी् हो ट्े.

७. रराष्ट्सघंरा् आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा्रील सघंषरा्षिर, शरां् ट्ेलरा द्िरोध करिरानयरा ‘घटनरािर चचरा्ष हो् 
हो्.

जागनिक शािंिथेचया मागा्गिील अडचणी :-

आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा् शरां््रा प्सरराद्प् करणयरा् द्नरद्नरराळयरा रराष्ट्रांनरा तयरांचयरा रराष्ट्प्मखुरांनरा आद्ि 
आं् ररराष्ट्रीय सघंटनरा ि ससंररा यरंानरा अपयश आलटे आहटे, तयराचरी करारिटे अनटेक आहटे्.

१.  सयंकु्त रराष्ट्सघंराचयरा सररापनटेचयरा िटेळरी द्मत् रराष्ट्रा् मैद्त्चटे सबंधं हो ट्े. परं्  ुनं्रचयरा कराळरा् 
मरात् तयरंाचयरा् सघंष्ष आद्ि शरी्यदु् सरुू झरालटे आहटे. अमटेररकरा ि रद्शयरा यरा दोन महरासत्रामधयटे 
स्् सपधरा्ष आद्ि सघंष्ष चराल अस्ो हरी शरी्यदु्राचरी पररद्सर्री जरागद््क शरां् ट्ेलरा पोषक 
अशरी नराहरी.
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२.  दसुऱयरा महरायदु्रानं्र आं् ररराष्ट्रीय शरां््रा ि सरुद्क्््रा प्सरराद्प् करणयरासराठरी सयंकु्त 
रराष्ट्सघं सररापन करणयरा् आलटेलरा असूनहरी अमटेररकरा, रद्शयरा, यरा रराष्ट्रांनरी लष्कररी गट आद्ि 
कररार कटे लटे आहटे्. उदरा. नराटो, द्सटो, यरालष्कररी गटरांमळुटे  जगरा् ्िरािराचटे िरा्रािरि द्नमरा्षि 
झरालटे आहटे आद्ि जरागद््क शरां् ट्ेलरा धोकरा द्नमरा्षि झरालरा आहटे.

३.  सयंकु्त रराष्ट्सघं सररापन कर ट्ेिटेळटेस सि्ष सभरासदरा रराष्ट्रांनरी यरा सघंटनटेचयरा ्त्िराचटे आद्ि 
द्नयमरांचटे परालन करणयराचटे मरानय कटे लटे हो ट्े. परं्  ु नं्रचयरा कराळरा् अनटेक रराष्ट्रांनरी द्िशटेष्ः 
सरुक्रा सद्म्रीमधरील करायम सभरासद रराष्ट्रांनरी द्ब्टन, अमटेररकरा, रद्शयरा, फ्रांस आद्ि चरीन यरा 
रराष्ट्रंानरी सयंकु्त रराष्ट्सघंराचयरा द्नयमरांचटे, ्त्िरांचटे, आं् ररराष्ट्रीय करायदराचटे आद्ि आं् ररराष्ट्रीय 
द्नयमराचटे परालन कटे लटे नराहरी.

४.  जरागद््क शरां् ट्ेचयरा मरागरा्ष् सिरा्ष् महत्िराचरी आडचि सरुक्रा सद्म्रीमधरील पराच करायम सभरासद 
रराष्ट्रंानरा असलटेलयरा नकरारद्धकरारराचरीच आहटे. जयरा आं् ररराष्ट्रीय प्श्नरा् पराच करायम सभरासद 
रराष्ट्रंाचटे द्ह्सबंधं गुं् लटेलटे आहटे्. यरा प्श्नराबराब् सयंकु्त रराष्ट्सघं द्नद्चि् सिरूपराचरा द्नि्षय 
होऊ शक् नराहरी. सरुक्रा सद्म्रीमधरील पराच करायम सभरासद रराष्ट्रांचयरा नकरारराद्ध कराररामळुटे  
अनटेक रराष्ट्रीय प्श्नराबराब् सरुक्रा सद्म्री करारिराई करणयरास असमर्ष ठरलरी आहटे.

५.  जरागद््क शरां् ट्ेलरा सिरा्ष् मोठरा धोकरा महरासत्रंामधयटे आद्ि इ्र रराष्ट्रांमधयटे चरालू असलटेलयरा 
शस्त्ररास्त्र सपधटेचरा आहटे. द्िशटेष्ः अणिस्त्र सपधचेनटे जरागद््क शरां््रा आद्ि सरुद्क्् ट्ेलरा एक 
निरीनच धोकरा द्नमरा्षि कटे लरा आहटे. अमटेररकरा, रद्शयरा आद्ि इ्र अणिस्त्रधराररी रराष्ट्टे इ्की 
सरामरय्षिरान झरालरी आहटे् की, तयरंाचयराद्िरूद् सरामदु्हक सरुक्रा वयिसररा द्नरर्षक बनलरी आहटे. 

६.  जराग्रीक शरां् ट्ेलरा धोकरा द्नमरा्षि करिरानयरा रराष्ट्रांद्िरुद् कृ्री करणयराचरा अद्धकरार सयंकु्त 
रराष्ट्सघंरालरा असलरा ् ररी सयंकु्त रराष्ट्सघंराकडटे सि्ःचटे सैनय नसलयरामळुटे  सरामूद्हक करारिराईसराठरी 
सयंकु्त रराष्ट्सघंरालरा सदसय रराष्ट्रांचयरा मद्रीिर अिलंबून रराहरािटे लराग ट्े, तयरामळुटे  सरामूद्हक 
सरुक्रा वयिस्रा द्नमरा्षि करणयरास आद्ि जरागद््क शरां््रा प्सरराद्प् करणयरा् रराष्ट्सघंरालरा 
अपटेद्क्् यश आलटे नराहरी. 

जागनिक शािंिथेची उपाय योजिा :-

जरागद््क शरां् ट्ेचटे प्यतन यशसिरी होणयरासराठरी द्िद्िध प्करारचरी आद्ि द्िद्िध स्ररािर उपराययोजनरा 
करणयराचरी गरज आहटे. जरागद््क शरंा् ट्ेसराठरी सराधरारि्राः पढुरील प्करारचटे उपराय कर्रा यटे्रील.

१.  बदललटेलयरा आं् ररराष्ट्रीय पररद्सर्रीचरा आद्ि आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिराचरा द्िचरार करून 
जरागद््क शरां् ट्ेसराठरी सररापन कटे लटेलयरा सयंकु्त रराष्ट्सघंराचरा नवयरानटे द्िचरार करणयराचरी गरज 
आहटे. सयंकु्त रराष्ट्सघंरांचरी घटनरा बदललरी पराद्हजटे द्कंिरा निरीनच घटनरा कटे लरी पराद्हजटे.

२.  जरागद््क शरां् ट्ेचयरा दृष्रीनटे सरुक्रा सद्म्रीमधरील पराच करायम सभरासद रराष्ट्रंानरा असलटेलयरा 
नकरारराद्धकराररांचराहरी फटे रद्िचरार होिटे आिशयक आहटे.

३.  जरागद््क शरां््रा प्सरराद्प् करणयराचयरा दृष्रीनटे सरुक्रा सद्म्रीचरी पून्षरचनरा झरालरी पराद्हजटे. 
अद्शयरा ि अद्फ्करा खंड्रील निरीन स्त्रो् झरालटेलयरा रराष्ट्रांनरा सरुक्रा सद्म्री् परुटेसटे प्द््द्नधरीति 
दटेणयराचरी गरज आहटे.
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४.  जरागद््क शरां् ट्ेसराठरी आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा् उदयरास आलटेलरा निरा सराम्राजयिराद नष् करणयराचरी 
द्न्रां् गरज आहटे. जरागद््क सरंा् ट्ेसराठरी आं् ररराष्ट्रीय रराजकरारिरा्रील ‘सिरक्ि’ आद्ि 
‘आकमि’ यरांचयरा सपष् वयराखयरा करणयराचरी गरज आहटे. करारि अनटेक रराष्ट्टे ‘सिरक्िराचयरा 
नरािराखरालरी पररराष्ट्रािर आकमि कर्रा् आद्ि इ्र रराष्ट्रांचटे हकक डरािलून आपलरा अद्धकरार 
आद्ि ्राबरा जमद्ि्रा्.

६.  सयंकु्त रराष्ट्सघंरािर जरागद््क शरां््रा प्सरराद्प् करणयराचरी जबराबदराररी सोपद्िणयरा् आलरी 
आहटे. परं् ू यरा सघंटनटेकडटे जरागद््क शरां् ट्ेलरा धोकरा द्नमरा्षि करिराऱयरा द्कंिरा आकमि करिरानयरा 
रराष्ट्राद्िरुद् प्तयक् कृ्री करणयरासराठरी सि्ःचटे सैनय द्कंिरा जरागद््क शरां््रा दल सररापन कर् 
आलटे पराद्हजटे आद्ि तयरा प्मरािरा् कमराकमरानटे प्तयटेक सैनयरा् कपरा् करणयरा् आलरी पराद्हजटे.

७.  यदु्राचरी ्यराररी करिरानयरा आद्ि दसुनयरा दटेशरािर आकमि करिरानयरा रराष्ट्रािर सयंकु्त 
रराष्ट्सघंराचयरा सभरासदरंानरी बद्हष्करार टराकलरा पराद्हजटे अशरा रराष्ट्रांशरी वयरापरार, दळिळि 
रराजनैद््क सबंधं ्ोडून टराकलटे पराद्हजटे्. 

८.  जरागद््क शरां््रा हरी कटे िळ, रराजकीय बराब नराहरी, जरागद््क शरां््रा आद्र्षक, सरामराद्जक, 
सरांसकृद््क, शैक्द्िक, औदोगद्क, शटे्रीद्िषयक अशरा अनटेक गोष्रीिर अिलंबून आहटे तयरामळुटे  यरा 
सि्ष क्टेत्रा्रील द्िषम्रा नष् करणयरासराठरी सघंटरी् प्यतन कटे लटे पराद्हजटे.

९.  जरागद््क शरां् ट्ेसराठरी आं् ररराष्ट्रीय समराज द्नमरा्षि झरालरा पराद्हजटे.

१०.  आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा्रील िरादरांचयरा बराब्री् आं् ररराष्ट्रीय नयरायरालयरानटे द्दलटेलटे द्नि्षय सबंदं्ध् 
रराष्ट्रंानरा बधंनकरारक करणयरा् आलटे पराद्हजटे.

१.६ साराशं

आं् ररराष्ट्रीय सबंधंराचटे शरास्त्र अद्धक वयरापक, सि्षसमरािटेशक, गद््मरान, ् रांद्त्कदृष््टयरा प्ग्, सखुकरारक, 
खऱयरा अररा्षनटे जरागद््क झरालटे असलटे ् ररी मरानिराचयरा मूळ सत्राद्पपरासू ितृ्रीमळुटे  सघंष्षहरी नवयरा सिरूपरा् 
िराढलटे आहटे्. हटे शरास्त्र एकीकडटे शरां्री, सहकराय्ष िराढिणयरास धडपड् आहटे ्र दसुररीकडटे द्िनराशकराररी 
शस्त्रद्नद्म्ष्री बदं होणयरास प्यतनशरील आहटे. हटे शरास्त्र अभयरासकरंासराठरी आं् रद्िदराशराखरीय सिरूपराचटे 
असलयरानटे अभयरासरासराठरी द्िद्िध दरालनटे ि आवहरानटे समोर यटे् आहटे्. ह्रा दृष्रीनटे आं् ररराष्ट्रीय सबंधं 
हटे मरानिरी द्िकरासराचरी नोंद घटेिरारटे, तयरा द्िकरासरा्ून द्नमरा्षि होिरारटे निरीन द्िचरार, निरीन आवहरान यरांचरा 
अभयरास करिरारटे आद्ि एकूि मरानिराचयरा भद्िष्यरासराठरी कराहरी मराग्षदश्षन करिरारटे शरास्त्र आहटे असटे 
आपलयरालरा महि्रा यटेईल. 

सदुिैरानटे गटेलयरा कराहरी िषरा्षपरासून आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा्रील पररद्सर्री बदल् आहटे. सोद्वहए् रद्शयराचयरा 
नवयरा धोरिरामळुटे  द्िशटेष्ः रद्शयराचटे अधयक् द्मरिराईल गोबरा्षचटेवह यरंाचयरा प्यतनरामळुटे  पररद्सर्री् 
करां्रीकरारक बदल हो् आहटे्. आं् ररराष्ट्रीय क्टेत्रा्रील शरी्यदु्टे सपंषु्रा् यटे् आहटे्. अमटेररकरा रद्शयरा 
यरा महरासत्रंानरी अणिस्त्रसराठटे नष् करणयरास सरुूिरा् कटे लरी आहटे. 
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सत्तेची भूमिका

युनिट २

२
सत्तेची भूनिका

पाठाची रचिा 

२.१	 उद्दिष्टे 

२.२	 प्रस्तावनता

२.३	 द्वषय	द्ववटेचन

२.३.१	सत्टेची	सकंल्पनता,	रताष्ट्ीय	सत्टेचटे	घटक,	सत्टेचटे	प्रकतार,	सत्टेची	सताधनटे,	सत्टेचता	वता्पर

२.३.२	सत्ता	सम्ोल	–	एकध्रुवीय्ता,	द्विध्रुवीय्ता,	बहुध्रुवीय्ता	

२.३.३	रताष्ट्-रताजय

२.३.४	रताष्ट्ीय	द्ह्

२.४	 सतारतांश

२.५	 सरतावतासताठी	प्रश्न

२.६	 सदंर्भ	ग्थं

२.१ उनदिष्ते 

१)	 सत्ता	ही	सकंल्पनता	समजून	घटेऊन	रताष्ट्ीय	सत्टेचटे	घटक,	सत्टेचटे	प्रकतार,	सत्टेची	सताधनटे	आद्ि	
सत्टेचता	वता्पर	द्कंवता	उ्पयोग	कसता	कटे लता	जता्ो?	 ट्े	्पताहिटे

२)	 सत्ता	सम्ोल	महिजटे	कताय	?	आद्ि	सत्ता	सम्ोलताचटे	प्रकतार	अभयतासिटे

३)	 रताष्ट्-रताजय	वयवसथटेची	द्नद्म्भ्ी,	उदय	आद्ि	द्वकतासताचता	आढतावता	घटेिटे

४)		 रताष्ट्ीय	द्ह्ताची	सकंल्पनता	समजून	घटेिटे.

२.२ प्रस्ाविा

आं् ररताष्ट्ीय	सबंधंतंाचता	अभयतास	कर्	अस्तानता	द्वद्वध	घटकतांचता	अभयतास	करिटे	महतवताचटे	ठर ट्े	कतारि	
हटेच	 घटक	आं् ररताष्ट्ीय	 सबंधं	आं् ररताष्ट्ीय	 रताजकतारितालता	 प्ररताद्व्	 करी्	 अस्ता्.	 यता	 ्पताठता्	
आ्पि	सत्ता,	सत्ता	सं् रुलन,	रताष्ट्ीय	द्ह्,	रताष्ट्	रताजयवयवसथता	आद्ि	द््चता	उदय-द्वकतास	इ.चता	अभयतास	
करितार	आहो्.

रताष्ट्ीय	सत्ता	हता	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिताचता	कें द्रद्बदूं	असून	स्ूंपि्भ	रताजकतारि	हटे	सतयटे	रोव्ीच	द्िर्	
अस ट्े.	प्रतयटेक	रताष्ट्	आ्पलयता	रताष्ट्ीय	 द्ह्सबंधंतांची	जो्पतासनता	करणयतासताठी	रताष्ट्ीय	सत्टेचता	सताधन	
महिून	उ्पयोग	कर्	अस ट्े.	सत्ता,	सत्टेचटे	घटक,	सतय	चटे	प्रकतार,	सत्टेचता	वता्पर	इ.	घटकतांचता	आ्पि	
अभयतास	करितार	आहो्.
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सतयटेप्रमतािटेच	सत्तासं् रुलन	हीदटेखील	आं् ररताष्ट्ीय	 रताजकतारिता्ील	एक	महतवताची	सकंल्पनता	आहटे.	
सत्ता	सम्ोलताची	 वयवसथता	 महिजटे	 रताष्ट्तांचयता	 रताजकीय	व ््भिरुकीलता	 द्नमंत्रि	करितारता	कतायदता	आहटे.	
यतामधयटे	सत्टेचटे	समतान	द्व्रि	करून	सघंष्भ	टताळणयताचता	प्रयतन	कटे लता	जता्ो.	यता	वयवसथटेचता	सबंधं	मरुखय्:	
सत्ता	 आद्ि	 सत्टेचयता	 वयवसथता्पनताशी	 आहटे.	 सत्ता	 सम्ोलता	 मरुळटे 	 शतां््ता	 द्सथर्ता	 द्नमता्भि	 हो ट्े.	
एकताद्धकतारशताहीलता	आळता	बसून	आं् ररताष्ट्ीय	कतायद्ताचटे	सरंक्षि	हो ट्े.	यता	घटकता्	आ्पि	बहुध्रुवीय	
वयवसथता	नटे	एक	ध्रुवीय	वयवसथटे्पययं्	जगताची	झतालटेली	वताटचतालही	अभयतासितार	आहो्. 

सताव्भरौम	रताजयटे	हता	जतागद््क	वयवसथटेचता	महत्वताचता	घटक	आहटे.	आं् ररताष्ट्ीय	सबंधंता्	रताजयता	रताजयता्ील	
सबंधंताचता	अभयतास	कटे लता	जता्ो.	आं् ररताष्ट्ीय	वयवसथटे्	सवता्ंत्य,	सताव्भरौम	रताजयटे	ही	महतवताची	क त्े	
घटक	अस्ता्.	रताष्ट्	-रताजय	वयवसथता	आधरुद्नक	रताजयटे	ही	रताष्ट्-रताजय	आहटे.	प्रस्र्ु 	प्रकरिता्	आ्पि	
रताष्ट्	-रताजय	वयवसथता	महिजटे	कताय?	द््चता	उदय	द्वकतास,	द््चटे	वैद्शष््टयटे,	द््चटे	रद्व्वय	इ.	चता	अभयतास	
करितार	आहो्.

रताष्ट्ीय	 द्ह्सबंधं	 ही	 आं् ररताष्ट्ीय	 रताजकतारिता्ील	 एक	 वयता्पक	 सकंल्पनता	 आहटे.	 आं् ररताष्ट्ीय	
रताजकतारिता्	शत्ररु	 द्कंवता	 द्मत्र	कतायम	नस्ता्;	्परं् रु	 रताष्ट्ीय	 द्ह्सबंधं	कतायम	अस्ता्.	कोितयताही	
रताष्ट्ताचयता	्पररताष्ट्	धोरि	आद्ि	रताजनयताचता	प्रमरुख	उदिटेश	हता	रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंतांची	ज्पिूक	करणयताचता	
अस्ो.	 रताष्ट्	 लहतान	 असो	 अगर	 मोठटे	 असो	 ट्े	आ्पलटे	 रताष्ट्ीय	 द्ह्	 सबंधंताचयता	 सवंध्भनताचटे	 प्रयतन	
सता्तयतानटे	करी्.	यतावरून	रताष्ट्ीय	द््थटे	सबंधंताचटे	महतव	लक्षता्	यटे ट्े.	यता	घटकतांमधयटे	आ्पि	रताष्ट्ीय	
द्ह्सबंधं	 महिजटे	कताय?	 रताष्ट्ीय	 द्ह्	सवंध्भनताचटे	 मताग्भ	 रताष्ट्ीय	 इ्र	सबंधंताचटे	 प्रकतार	 इ.चता	अभयतास	
करितार	आहो्.

२.३ नवषय नववतेचि

२.३.१.१ सत्ा

सत्ता	ही	सकंल्पनता	रताजय	शतास्तता्ील	प्रमरुख	सकंल्पनता	आहटे.	सत्ता	आज	सव्भ	रताजकीय	घडतामोडीचता	
कें द्रद्बदूं	आहटे.	रताष्ट्ीय	रताजकतारिता्पतासून	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्पययं्	सत्ता	यता	सकंल्पनटेलता	महतवताचटे	
सथतान	आहटे.

आं् ररताष्ट्ीय	 रताजकतारिताचयता	 वतास्ववतादी	 दृद्ष्कोनताचता	 कें द्रद्बदूं	 सत्ता	आहटे.	 ्सटेच	 रताष्ट्ीय	 सरुरक्षता	
आद्ि	द्ह्सबंधं	जो्पतासणयताचटे	प्रमरुख	सताधन	महिून	सत्टेकडटे	्पताद्हलटे	जता ट्े.	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्	
रताष्ट्ताचता	दजता्भ	हता	तयता	रताष्ट्ताचयता	सतामरयता्भवर,	सत्टेवर	अवलंबून	अस्ो.	्पररितामी	प्रतयटेक	रताष्ट्	आ्पली	
सत्ता	सतामरय्भ	वताढद्वणयताचता	प्रयतन	करी्	अस ट्े.	सत्ता	प्रताप्ीसताठी	रताष्ट्-रताष्ट्तांमधयटे	स्पधता्भ	सरुरू	अस ट्े.	
तयतावरच	रताष्ट्ताचटे	अद्स्तव,	रताष्ट्तंाचयता	सताव्भरौमतवताचता	चटे	सरंक्षि,	रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधं	अवलंबून	अस्ता्.

हॅनस	मॉगतेनरयू	चयता	म ट्े,	सत्टेसताठी	सघंष्भ	हटे	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्ील	द्नर्पवताद	आद्ि	सव्भकतालीन	
सतय	असून	रताष्ट्ताचयता	्पररताष्ट्	धोरि	आद्ि	रताजनयताचटे	अदं््म	उद्दिष्	रताष्ट्ीय	सतामरयता्भचयता	आधतारतावर	
आ्पलयता	रताष्ट्ीय	द्ह्	संबधंताची	ज्पिूक	करणयताचता	अस्ो.

सत्तेचा अर्थ आनि सवरूप-

सत्ता	ही	एक	गरुं् तागरुं् ीची	सकंल्पनता	अजून	अनटेक	अभयतासकतांनी	सत्टेचयता	वयताखयता	दटेणयताचता	प्रयतन	कटे लता	
आहटे
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सव्भसताधतारि्पिटे	सत्ता	महिजटे	एकताची	दरुसऱयतावर	प्ररताव	्पडणयताची	क्षम्ता	होय.	एखतादी	वयक्ी,	समूह,	
रताजय	जी	गोष्	एरवही	करितार	नताही	्ी	गोष्	तयतास	करतायलता	लतावणयताची	दरुसऱयता	वयक्ी,	समूह,	रताजयताची	
क्षम्ता	महिजटे	सत्ता	होय.

सत्टेचयता	वयताखयता	खतालील	प्रमतािटे	सतंाग्ता	यटे्ील

१) जॉज्ज श्व़ेन बज्जर-
	"आ्पली	इच्ता	दरुसऱयतावर	थो्पवणयतासताठी	आद्ि	इ्रतांनी	द्वरोध	कटे लता	्र	्ो	द्वरोध	मोडून	कताढून	
आ्पली	इच्ता	लतागणयताची	्पररितामकतारक	शक्ी	महिजटे	सत्ता	होय"

२) हनॅ्स मॉर्गेन्थ य्ू-
	"सत्ता	महिजटे	एखताद्ता	वयक्ीचटे	असलटेलटे	प्रररुतव"

३) रॉबर्ज ढाल-
	"सत्ता	महिजटे	एखताद्तावर	प्ररताव	्पताडून	तयताचयताकडून	कताम	करवून	घटेणयताची	क्षम्ता	असिटे"

४) ड््ुच़ेक-
"मलता	अ्पटेद्क्ष्	अशी	इ्रतांनता	वतागणयतास	लतावणयतासताठी	वता्परलटेली	क्षम्ता	महिजटे	सत्ता"

सत्तेचया वरील वयाखयाि वरूि सत्तेची काही प्रिखु वैनिष््टयते सागं्ा यते्ील

l	 सत्ता	हता	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिताचता	कें द्रद्बदूं	असून	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्	प्रतयटेक	रताष्ट्	
सत्ताप्रताप्ीसताठी	प्रयतनशील	अस ट्े.	सतामरय्भवतान	रताष्ट्ीय	आ्पलयता	सतामरयता्भचयता	जोरतावर	दरुब्भळ,	
कमकरु व्	रताष्ट्तांवर	दबताव	टताकून	आ्पली	इच्ता	लतागणयताचता	प्रयतन	कर्ता्

l	 रताष्ट्ताचटे	द्ह्सबंधं	जो्पतासणयताचटे	प्रमरुख	सताधन	महिजटे	सत्ता	होऊन

l	 सत्ता	ही	सता्पटेक्ष	आद्ि	्पररव ््भनीय	सकंल्पनता	आहटे	सथळ-	कताळ	्पररद्सथ्ीनरुसतार	सत्टे्	बदल	
हो्	अस्ता्.

l	 रताष्ट्ताचयता	सत्टे्ून	रताष्ट्ताची	दरुसऱयता	रताष्ट्तावर	प्ररताव	्पताडणयताची	क्षम्ता	वयक्	हो ट्े	यतावरून	तयता	
रताष्ट्ताचयता	सतामरयता्भचता	अदंताज	लताव्ता	यटे्ो.

l	 सत्ता	अनटेक	्परस्परतावलंबी,	्पररव ््भनीय	अशता	घटकतांवर	असटेल.	तयतामरुळटे 	सत्टेचटे	मोजमता्प	करिटे	
अवघड	आहटे.	सत्टेचयता	कताही	घटकतांचटे	्पररमतािीकरि	कर्ता	यटे्	नताही	उदता.	रताजकीय	नटे्तृव,	
नोकरशताही,	शतासनप्रिताली	इ.

२.३.१.२ राष्ट्ीय सत्तेचते घटक

सत्ता	हता	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिताचयता	आद्ि	प्रतयटेक	रताष्ट्ताचयता	्पररताष्ट्	धोरि	 द्नद्म्भ्ीचता	महत्वताचता	
घटक	आहटे.	प्रताचीन	कताळता्पतासून	आधरुद्नक	कताळता्पययं्	सव्भच	रताजकीय	द्वचतारवं् तांनी	सत्ता	यता	घटकतालता	
आ्पलयता	द्वचतारतांमधयटे	आद्ि	सताद्हतयता्	कें द्रसथतान	द्दलटे	आहटे.	सत्ता	यता	घटकताचता	प्ररताव	वयक्ी,	वयक्ी	
समूह	 यतांचयताशी	 द्नगडी्	 रताजकीय,	 सतांसकृद््क,	 आद्थ्भक	 अशता	 सव्भच	 घटकतांवर	 ्पड्	 अस्ो.	
आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारि	हटे	्र	्ूपि्भ्पिटे	सत्टे	रोव्ीच	द्िर्तानता	द्दस ट्े

सत्टेचता	अथ्भ	आद्ि	सवरू्पताचता	अभयतास	कटे लयतानं्र	सत्टेचयता	प्रमरुख	घटकतांची	मताद्ह्ी	आ्पि	घटेितार	
आहो्	सव्भसताधतारि्पिटे	एखताद्ता	रताजयताची	सत्ता	महिजटेच	तयतांचटे	लष्करी	सतामरय्भ	असटे	समजलटे	जता ट्े.	
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्परं् रु	लष्करी सतामरय्भ	 हता	सत्टेचता	 एक	महत्वताचता	घटक	आहटे.	 रताजयताचयता	सत्टेचयता	घटकतांची	 सथतायी/
्पररमतागीकरि	कर्ता	यटेितारटे	 घटक	आद्ि	असथतायी/्परीमतािीकरि	कर्	न	यटेितारटे	 घटक	अशता	दोन	
घटकता्	 द्वरतागिी	 कटे ली	 जता ट्े	 हटे	 दोनही	 गटता्ील	 घटक	 ्परस्परतावलंबी	आद्ि	 ्पररव ््भनीय	आहटे्.	
रताष्ट्ताचटे	रौगोद्लक	सथतान,	लोकसखंयता,	 नैसद्ग्भक	सताधन	स्ंपत्ी,	्ंत्रज्तान,	आद्थ्भक	द्वकतास,	लष्करी	
सतामरय्भ	 हटे	 सथतायी/	 ्परीमतािीकरि	 कर्ता	 यटेितारटे	 घटक	 आहटे	 ्र	 रताजकीय	 नटे्तृव,	 नोकरशताही,	
शतासनप्रिताली,	जन ट्ेचटे	मनोबल	हटे	असथतायी/्पररमतानीकरि	कर्तानता	यटेितारटे	घटक	आहटे्

१) राष्ट्ाचतेभौगोनलक सराि- 

रताष्ट्ताचटे	सतामरय्भ	तयताचयता	रौगोद्लक	सथतानतावर	अवलंबून	अस ट्े.	रताष्ट्ताचटे	रौगोद्लक	सथतान,	द्वस्तार,	
हवतामतान,	क्षटेत्रिळ,	सीमतारटेषता	तयतंाचयता	आद्ि	तयता	रताष्ट्ताचटे	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्ील	सथतान	रताष्ट्ीय	
सतामरय्भ	तयतंाचता	घद्नष्ठ	सबंधं	आहटे.

रताष्ट्तांचता	रौगोद्लक	आकतार	क्षटेत्रिळ	द्वस्तार	द्ज्कता	मोठता	द्््कटे 	तयतांचटे	सतामरय्भ	अद्धक	समजलटे	जता ट्े	
रतार्	आद्ि	चीन	यता	उररतयता	महतासत्तांचयता	बताब्ी्	हटे	्तव	्ूपि्भ्:	लतागू	्पड ट्े.	यता	रताष्ट्तांनी	आ्पलता	
सलग	रूरताग	 द्वशताल	आद्ि	खंडप्रताय	रूमीचता	उ्पयोग	आ्पलटे	रताष्ट्ीय	सतामरय्भ	वताढवणयतासताठी	कटे लता	
आहटे.

रतार्ताचयता	रौगोद्लक	सथतानतावरच	रताष्ताचटे	्पररताष्ट्	धोरि	रताजनय	यरुद्धनी्ी	यता	गोष्ी	अवलंबून	अस्ता्	
एखताद्ता	रताष्ट्ताचटे	सथतान	शतू्ररताष्ट्दरमयतान	असटेल	्र	तयता	रताष्ट्तालता	आ्पलटे	्पररताष्ट्	धोरि	ठरद्व्तानता	
कताळजी	घयतावी	लताग ट्े

उदता.	रतार्.	रतार्ताचटेसथतान	्पताद्कस्तान	आद्ि	चीन	यता	दोन	शत्ररुरताष्ट्तादरमयतान	असलयतानटे	रतार्तालता	
आ्पलटे	्पररताष्ट्	धोरि	द्वचतार्ूपव्भक	आखतावटे	लताग ट्े.

रौगोद्लक	सथतानताबरोबरच	दटेशता्ील	हवतामतान,	खद्नज	स्ंपत्ी	यता	घटकतांचताही	रताष्ट्ताचयता	सतामरयता्भवर	
्पररिताम	हो्	अस्ो.	प्रद््कूल	हवतामतानताचता	 रताष्ट्ीय	सतामरयता्भवर	नकतारतातमक	्पररिताम	हो्ो	मधयम	
हवतामतान	असलटेलयता	रताष्ट्तंाचता	द्वकतास	जलद	ग्ीनटे	झतालता	आहटे.

सीमतारटेषता	आद्ि	सत्टेचता	जवळचता	सबंधं	आहटे.	रताष्ट्तांचयता	सीमतारटेषतांची	आखिी	वयवद्सथ्	कटे लटेली	असटेल	
्र	शटेजतारील	रताष्ट्तंाबरोबर	शतंा््ता	प्रस्ताद््प्	करणयतास	मद्	हो ट्े.	्पररितामी	सरंक्षितातमक	खच्भ	वताच्ो.	
्परं् रु	सीमता	रटेषतंावरून	रताष्ट्तंामधयटे	सघंष्भ	असटेल	्र	असरुरद्क्ष् ट्ेचटे	वता्तावरि	द्नमता्भि	हो ट्े	उदता.	रतार्-
चीन	सीमतावताद

२) लोकसखंया

रताष्ट्ताची	 लोकसखंयता	 द्कंवता	 मनरुष्यबळ	 हटे	 रताष्ट्ीय	 सतामरयता्भचयता	 दृष्ीनटे	 महत्वताचता	 घटक	आहटे.	 रताष्ट्	
उ्पलबध	मतानवी	सताधन	स्ंपत्ीचता	उ्पयोग	रताष्ट्	द्वकतासतासताठी	योगय	री्ीनटे	करी्	असटेल	्र	जतास्	
लोकसखंयता	रताष्ट्ीय	सतामरयता्भचयता	दृष्ीनटे	वरदतान	ठर ट्े.	्परं् रु	अद््ररक्	लोकसखंयटेमरुळटे 	रताष्ट्तांमधयटे	अनटेक	
समसयता	द्नमता्भि	हो्ता्.

रताष्ट्तांचयता	लोकसखंयटेइ्कीच	मनरुष्य	बताळताची	ही	गरुिवत्ता	महत्वताची	ठर ट्े	.लोकसखंयता	आद्ि	आद्थ्भक	
द्वकतास	यतांचताही	जवळचता	सबंधं	आहटे	उचच	गरुिवत्ता्ूपि्भ	मनरुष्यबळ	असलटेलयता	रसतयतांचता	द्वकतास	लवकर	
घडून	यटे्ो.
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उदता.	 ज्पतानची	 लोकसंखयता	 रतार्	 आद्ि	 चीन्पटेक्षता	 द्क्ी्री	 कमी	 आहटे	 ्परं् रु	 आज	 ज्पतान	 हटे		
जगता्ील	श्ीमं्	रताष्ट्	महिून	ओळखलटे	जता ट्े	ज्पतानी	मतािूस	हता	कताय्भक्षम,	कष्ताळू,	महिून	ओळखलता	
जता्ो.	 ्पररितामी	 दरुसऱयता	 महतायरुद्धता्ील	 प्रचंड	 संघतालता	 नं्रही	 ज्पताननटे	आ्पलता	आद्थ्भक	 द्वकतास	
सताधलता.

३) िैसनग्थक साधि सपंत्ी

नैसद्ग्भक	सताधनस्ंपत्ी,	खद्नजस्ंपत्ी	हटे	ह	सत्टेचता	प्रमरुख	घटक	आहटे.	रताष्ट्तालता	नैसद्ग्भक	सताधन	स्ंपत्ी	
मरुबलक	प्रमतािता्	उ्पलबध	अस्ील	रताष्ट्	मोठी	औद्ोद्गक	व	आद्थ्भक	प्रग्ी	सताधू	शक ट्े.	 नैसद्ग्भक	
सताधन	स्ंपत्ीचता	उ्पयोग	करणयतासताठी	रताष्ट्ताकडटे	आवशयक	्ंत्रज्तान,	करु शल	मनरुष्यबळ	रतांडवलताची	
आवशयक्ता	अस ट्े.

उदता.	्पद्चिम	आद्शयतामधयटे	 ट्ेलतासतारखयता	खद्नजताचयता	उ्पलबध ट्ेवर	आखता्ी	रताष्ट्टे	जगतावर	आ्पलटे	
वच्भसव	गताजव्ता्.	्परं् रु	यता	 ट्ेल	खतािी्ून	खद्नज ट्ेल	खिून	वर	कताढणयतासताठी	आवशयक	्ंत्रज्तान	
तयतांनता	 ्पताचितातय	 रताष्ट्तांकडून	 द्मळवतावटे	 लताग ट्े	 ्ंत्रज्तान	 आद्ि	 नैसद्ग्भक	 सताधनसं्पत्ीची	 सतांगड	
घता्लयतानं्र	् टेल	उत्पतादन	व	द्नयता्भ्	वताढली.	यतांचयता	आधतारतावर	ही	रताष्ट्टे	आज	श्ीमं्	व	प्ररतावशताली	
बनली	आहटे्.

दरुसऱयता	 द्वश्व	 यरुद्धतानं्र	आद्शयताई	आद्रिकता	खंडता्ील	 रताष्ट्तांनी	 नैसद्ग्भक	सताधनस्ंपत्ीचयता	जोरतावर	
आ्पलटे	रताष्ट्ीय	सतामरय्भ	वताढवणयताचता	प्रयतन	कटे लता	आहटे.

४) आनर्थक नवकास-

रताष्ट्ताची	सत्ता	आद्थ्भक	द्वकतासतावरही	अवलंबून	अस ट्े.	आद्थ्भक	दृष््टयता	प्रग्	असलटेलटे	ज्पतान,	जम्भनी,	
अमटेररकता	सतारखी	प्ररळ	रताष्ट्टे	आ्पलयता	आद्थ्भक	सतामरयता्भचयता	जोरतावर	जगतावर	प्रररुतव	गताजवणयताचता	
प्रयतन	कर्ता्.	द्वकद्स्	रताष्ट्टे	द्वकसनशील	रताष्ट्तांनता	मद्	करून	आ्पलयता	प्ररतावताखताली	आिणयताचता	
प्रयतन	कर्ता्.

उदता.	 यरुरो्पता्ील	सताम्ताजयवतादता्पतासून	 रोखणयतासताठी	सोद्वय्	 रद्शयतानटे	 रतार्तालता	 प्रचडं	आद्थ्भक	 व	
्तांद्त्रक	मद्	कटे ली.

५) लष्करी सािरय्थ-

लष्करी	 सतामरय्भ	 हता	 रताजयताचयता	 सत्टेचता	 प्रमरुख	 घटक	आहटे.	 लष्करी	 सतामरयता्भ्	 सैनयता्ील	 लढताऊ	
सैद्नकतांची	सखंयता,	शस्ततास्ततंाची	सखंयता	आद्ि	गरुिवत्ता,	अतयताधरुद्नक	सरंक्षितातमक	् ंत्रज्तान	यता	घटकतांचता	
समतावटेश	हो्ो.

उदता.	्पद्हलयता	आद्ि	दरुसऱयता	 द्वश्वयरुद्धता्	आधरुद्नक	शस्ततास्तटे	आद्ि	सरंक्षि	्पद्ध्ीचता	वता्पर	करितारी	
इंगलंड	रितानस	आद्ि	रद्शयता	सतारखी	रताष्ट्टे	द्वजयी	झतालटे	१९४५	मधयटे	ज्पतानवर	अमटेररकटे नटे	टताकलटेलयता	
दोन	अिरुबॉमबनं्र	ज्पताननटे	्तकताल	शरिताग्ी	्पतकरली.

दरुसऱयता	 महतायरुद्धतानं्र	अमटेररकता-सोद्वय्	 रद्शयता	 यता	 महतासत्तांनी	 शी्यरुद्धता्	आधरुद्नक	 ्ंत्रज्तानतावर	
आधतारर्	शस्ततास्तटे,	क्षटे्पितास्तटे,	बॉमब,	लढताऊ	द्वमतानटे,	यरुद्धनौकता,	्पतािबरुड्टयता	इ.ची	सताधनतंाची	द्नद्म्भ्ी	
करून	एकमटेकतांवर	प्ररताव	्पताडणयताचता	प्रयतन	कटे लता.
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६) जि्तेचते ििोबल-

दटेशता्ील	जन ट्ेचटे	मनोबल	हता	रताष्ट्ीय	सत्टेचयता	यता	दृष्ीनटे	महत्वताचता	घटक	आहटे.	रताष्ट्ीय	मनोबल	महिजटे	
रताष्ट्तांद्वषयी	नतागररकतांनता	वताटितारटे	द्न्तां्	प्रटेम.	रताष्ट्तांवरील	तयतांची	श्द्धता,	रताष्ट्तांसताठी	सव्भतयताग	करणयताची,	
रताष्ट्तांसताठी	कष्	घटेणयताची	्यतारी	होय.

जन ट्ेचटे	 मनोबल	 ही	 एक	अशी	 कताय्भशक्ी	आहटे	 जी	 नतागररकतांनता	 रताष्ट्ीय	 प्रग्ी,	 उनन्ीसताठी	 कताय्भ	
करणयतास	प्रवतृ्	कर ट्े.	सकंटकतालीन	्पररद्सथ्ीमधयटे	सघंद्ट्	शक्ी	बनून	रताजयताचयता	्पताठीशी	उरी	
रताह ट्े.	धम्भ,	जता्,	रताषता,	प्रदटेश	इ.ची	बधंनटे	बताजूलता	सतारून	जन्ता	एकतातम ट्ेचटे	दश्भन	घडद्व ट्े.

दरुसऱयता	महतायरुद्धता्	आद्थ्भक	झळ	सहन	कटे लटेलयता	ज्पतान	नटे	नतागररकतांचता	सवताथ्भतयताग	तयताग	्पररश्मता्ून	
आद्थ्भक	प्रग्ी	घडवून	आिली.

७) राष्ट्ीय चररत्र-

वतास्ववतादी	 द्सद्धतां्ताचटे	्परुरसक त्े	रताष्ट्ीय	चररत्रतालता	सत्टेचता	महत्वताचता	घटक	मतान्ता्.	रताष्ट्ीय	चररत्र	
आद्ि	रताष्ट्ीय	मनोबल	यता	दोनही	घटकतांचता	जवळचता	सबंधं	आहटे	रताष्ट्ीय	चररत्र	जन ट्ेचयता	मनोबलताचता	
महत्वताचता	घटक	आहटे.	मनोबल	हटे	रताष्ट्ीय	चताररत्यतावर	अवलंबून	अस ट्े.

रताष्ट्ीय	चताररत्यताचता	आधतारटे	 द्वद्शष्	 रताष्ट्तांमधील	जन ट्े	सबंधंी	 द्वशटेषिटे	 वता्पर्ो	उदता.	जम्भन	मतािूस	
महिजटे	किखर,	द्शस्द्प्रय,	कताय्भकरु शल	्र	रद्शयन	मतािूस	द्चवट	अस्ो.

रताष्ट्ीय	चररत्रटे	 हता	घटक	्पररव ््भनीय	आहटे.	 द्वद्शष्	 ्पररद्सथ्ी	 मधयटे	जन ट्ेचयता	 प्रद््सतादताचता	 रताष्ट्ीय	
चताररत्यता्	समतावटेश	हो्ो.	्पररद्सथ्ी	बदलली	की	प्रद््सतादता्	बदल	होऊ	शक्ो.

८) राजकीय ित्े ृतव-

रताष्ट्ताचटे	 सतामरय्भ	 वताढद्वणयता्	 दटेशताचटे	 रताजकीय	 नटे्तृव	 महत्वताची	 रूद्मकता	 बजताव्ो.	 रताष्ट्ताची	 प्रग्ी	
प्रग्ीलता	योगय	द्दशता	दटेणयताचटे	कताय्भ	रताष्ट्ीय	नटे्तृव	करी्	अस ट्े.	यरुद्धकतालीन	्पररद्सथ्ी्	सूज्,	द्वचतारी,	
किखर,	प्ररतावी	द्नि्भय	क्षम्ता	असलटेलटे	नटे्तृव	रताष्ट्तालता	द्वजय	द्मळवून	दट्े टे.	्सटेच	शतां् ट्ेचयता	कताळता्	
दटेशता्ील	नैसद्ग्भक	-मतानवी	सताधनस्ंपत्ीचता	द्वचतारतातमक	कतायता्भसताठी	उ्पयोग	करून	घटेणयता्	रताजकीय	
नटे्तृवताचता	कताय्भरताग	महत्वताचता	अस्ो.

उदता.	्रुक्भ स्तानमधील	मरुस्िता	कटे मताल	रतार्ताचटे	्पदं्ड्	नटेहरंूचटे	नटे्तृव	इद्जप्मधील	कन्भल	नतासटेर	चटे	
नटे्तृव	यतंाचटे	नटे्तृव	किखर,	सकतारतातमक	हो ट्े	्परं् रु	यरुरो्पमधयटे	्पद्हलयता	महतायरुद्धतानं्र	जम्भनी-	इटली्	
उदयतालता	आलटेलयता	 द्हटलर	 व	 मरुसोद्लनीचयता	आक्रमक	 नटे्तृवताचटे	 दोनही	 रताष्ट्तांनता	 यरुद्धताचयता	 खताई्	
लोटलटे.	दरुसऱयता	महतायरुद्धताचयता	कताळता्	इंगलंड	मधील	द्वसटन	चद्च्भल	अमटेररकटे चटे	रूझवटेलट	आद्ि	सटेद्वयर	
रद्शयताचयता	सटॅद्लन	घयता	किखर	नटे्तृवतानटे	दोस्	रताष्ट्तांनता	द्वजय	द्मळवून	द्दलटे

रताजकीय	 नटे्तृवताकडून	 जन ट्ेचटे	 मनोबल	 वताढद्वणयताचटे	 तयता्	 सता्तय	 ठटेवणयताचटे	 प्रयतन	 कटे लटे	 जता्ता्	
तयतासताठी	द्वचतारधतारता,	प्रचतार्ंत्रटे,	प्र्ीकटे 	इ.चता	वता्पर	कटे लता	जता्ो.

उदता.	नताझी	जम्भनी्ील	द्हटलरचटे	नटे्तृव	द्दवय	वलयतांद्क्	नटे्तृवता्	जन ट्े्	चै्नय	द्नमता्भि	करणयताची	
अलौद्कक	शक्ी	अस ट्े	अशता	 नटे्तृवतामरुळटे 	लोकतांनता	 प्रटेरिता	 द्मळून	 ट्े	 प्ररताद्व्	 हो्ता्	उदता.	 महतातमता	
गतांधींचटे	नटे्तृव.
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९) िोकरिाही-

रताजयकतयता्भ	बरोबरच	दटेशता्ील	प्रशतासकीय	नटे्तृव	ही	रताष्ट्ताचटे	सतामरय्भ	वताढवणयतास	कतारिीरू्	ठर ट्े.
नोकरशताहीचयता	गरुिवत्टेवर	दटेशताचटे	सतामरय्भ	अवलंबून	अस ट्े.	अचूक	मताद्ह्ी	सकंलन,	मताद्ह्ीचटे	द्वश्टेषि,	
कताय्भक्षम्ता	यता्ून	नोकरशताही	रताजकीय	नटे्तृवतालता	्ूपरक	कताय्भ	कर ट्े.

रताष्ट्ताची	सत्ता	ही	वरील	घटकतांवर	अवलंबून	अस ट्े.	यता्ील	कोितयताही	एकता	घटकतांची	्पररद्सथ्ी्	
बदल	झतालता	की	दटेशताचयता	सतामरयता्भवरही	तयताचता	कमी	अद्धक	प्रमतािता्	्पररिताम	हो्	अस्ो.

२.३.१.३ सत्तेचते प्रकार

सत्टेचटे	खतालील	प्रकतार	्पड्ता्

 

सत्ता

भौतिक सत्ता मानसशास्त्रीय
सत्ता आर्थिक सत्ता

१) भौन्क सत्ा-

रौद््क	सत्ता	ही	रताष्ट्तंाचयता	लष्करी	सतामरयता्भवर	आधतारर्	अस ट्े.	लष्करीदृष््टयता	सतामरय्भवतान	रताष्ट्तांची	
दरुब्भल	रताष्ट्तंावर	प्ररताव	्पताडणयताची	क्षम्ता	्ूलनटेनटे	जतास्	अस ट्े.

उदता.	 शी्यरुद्धताचयता	 कताळता्	 अमटेररकता	आद्ि	 सोद्वहए्	 रद्शयता	 यता	 दोन	 महतासत्तांनी	आं् ररताष्ट्ीय	
रताजकतारिता्	 आ्पलता	 प्ररताव	 वताढवणयतासताठी	 लष्करी	 सतामरयता्भचता	 वता्पर	 कटे लता.	 लष्करी	 सतामरय्भ	
वताढवणयता्ून	शस्ततास्त	स्पधता्भ	वताढली	आद्ि	तयतामरुळटे 	हजतारो	अणवस्ततांची	द्नद्म्भ्ी	करणयता्	आली.	

आजही	 द्वश्वता्ील	 अमटेररकता,	 चीन,	 रतार्,	 इस्तताईल,	 ्पताद्कस्तान	 यतासतारखी	 रताष्ट्टे	 आ्पलटे	 रौद््क	
सतामरय्भ	 वताढवणयतासताठी	 प्रयतनशील	 आहटे.	 असटे	 असलटे	 ्री	 शी्यरुद्धताचयता	 समताप्ीनं्र	 रौद््क	
सतामतारयता्भ्पटेक्षता	आद्थ्भक	सतामरय्भ	वताढवणयतावर	रताष्ट्टे	रर	दट्े 	असलयतानटे	सत्टेचता	हता	प्रकतार	मतागटे	्पडलता	
आहटे.

२) िािसिास्तीय सत्ा-

्पररताष्ट्ीय	 धोरितासताठी	 महत्वताचयता	 आं् ररताष्ट्ीय	 द्नि्भयतासताठी	 रताजयक त्े	 जन ट्ेची	 अद्धमतानय्ता	
द्मळवणयताचता	प्रयतन	कर्ता्.	अशी	अद्धमतानय्ता	 द्मळवणयतासताठी	मतानसशतास्तीय	सत्टेचता	वता्पर	कटे लता	
जता्ो.	तयतासताठी	द्वद्वध	प्रचतार्ंत्रताचता	आधतार	घटे्लता	जता्ो.	प्रतामरुखयतानटे	मतानसशतास्तीय	सतामरयता्भचता	वता्पर	
रताष्ट्तां्ग्भ्	आद्ि	दटेशताबताहटेरील	जनम्तालता	प्ररताद्व्	करणयतासताठी	कटे लता	जता्ो.

	दटेशताचयता	लष्करी	सतामरयता्भचटे	प्रदश्भन	करून	जन ट्ेमधयटे	रताष्ट्ताद्रमतान	रताष्ट्प्रटेम	जतागृ् 	कटे लटे	जता ट्े.	हता	ही	
मतानसशतास्तीय	सत्टेचता	वता्पर	आहटे.

जन ट्े्	मतानसशतास्तीय	सत्टेचता	प्ररताव	्पताडणयता्	प्रसतारमताधयमटे	महत्वताची	रूद्मकता	बजताव्ता्.
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उदता.	अमटेररकटे चयता	धोरितांनता	अनरुकूल	जतागद््क	लोकम्	बनतावटे	महिून	सी	एन	एन	ही	दूरद्चत्रवताद्हनी,	
रटेद्डओ	अमटेररकता	ही	आकताशवतािी	स््	प्रयतनशील	अस्ता्

३) आनर्थक सत्ा-

एखतादटे	श्ीमं्,	 द्वकद्स्	रताष्ट्	आ्पलयता	आद्थ्भक	द्वकतासताचयता	बळतावर	गरीब,	 द्वकसनशील	रताष्ट्तावर	
प्ररताव	्पताडून	आ्पली	सत्ता	गताजवणयताचता	प्रयतन	कर ट्े,	् टेवहता	तयतालता	आद्थ्भक	सत्ता	असटे	महि्ता्.	कज्भ,	
आद्थ्भक	मद्,	आयता्-द्नयता्भ्	करतांमधयटे	सवल्	्परकीय	द्वकतास	द्नधी	ही	सत्टेची	प्रमरुख	सताधनटे	आहटे्.

उदता.	अमटेररकटे सतारखटे	 श्ीमं्	 रताष्ट्	आ्पलयता	 इच्ता	 द्वकसनशील	 ;अद्वकद्स्	 रताष्ट्तांवर	 सताधणयताचता	
प्रयतन	करी्	अस ट्े.

शी्यरुद्धताचयता	कताळता्	रताष्ट्तंाचयता	रौद््क	सत्टेलता	महत्व	हो ट्े.	शी्यरुद्धताचयता	अं् तानं्र	रौद््क	सत्टेची	
जतागता	आद्थ्भक	सत्टेनटे	घटे्ली	आहटे.	तयता्ून	प्रतादटेद्शक	्पता्ळीवर	द्वद्वध	वयता्पतार	सघं	द्नमता्भि	झतालटे	आहटे.	
उदता.	यरुरोद््पयन	यरुद्नयन	आद्सयतान.इ.

ज्पतानसतारखटे	लहतान	रताष्ट्	आ्पलयता	आद्थ्भक	सत्टेचयता	जोरतावर	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारितावर	आ्पलता	
प्ररताव	्पताड्	आहटे.	१९९७	मधयटे	सयंरुक्	रताष्ट्	सघंटनटेचयता	सरुरक्षता	्पररषदटेचयता	हगंतामी	सदसय्पदतासताठी	
झतालटेलयता	द्नवडिरुकी्	ज्पताननटे	रतार्ताचता	आ्पलयता	आद्थ्भक	सत्टेचयता	जोरतावर	्परतारव	कटे लता.

२.३.१.४ सत्तेची साधिते नकंवा सत्ा वापरणयाचया पद्ध्ी

आं् ररताष्ट्ीय	 रताजकतारिता्	 रताष्ट्टे	आ्पलयता	सत्टेचयता	जोरतावर	 ्परस्परतंावर	 प्ररताव	 ्पताडणयताचता	 तयतावितारटे	
आ्पलटे	द्ह्सबंधं	जो्पतासणयताचता	प्रयतन	कर्ता्	तयतासताठी	द्वद्वध	सताधनतंाचता	वता्पर	कटे लता	जता्ो.	सत्टेची	
सताधनटे	खतालील	प्रमतािटे.

१) िि वळविते/ि्ाचा आग्रह नकंवा पाठपुरावा-

सत्टेवितारटे	प्ररताव	्पताडणयताचटे	हटे	महत्वताचटे	सताधन	असून	तयताचता	वता्पर	दरुसऱयता	रताष्ट्ताचटे	मन	वळवून	आ्पलयता	
म्ताचता	आग्ह	धरून	तयताचयता	धोरिता्	अ्पटेद्क्ष्	बदल	घडवून	आि्ता	यटे्ो	.यता	सताधनताचता	आ्पि	वता्पर	
द्वद्वध	 द्वरतागीय	 -आं् ररताष्ट्ीय	 सताधनतंाचयता	 वयतास्पीठतावरील	 चचतेचयता	 प्रसगंी	 कटे लता	 जता्ो.	 यता्ून	
रताष्ट्तांची	सौदटेबताजीची	क्षम्ता	वयक्	हो ट्े.

उदता.	कताशमीर	प्रशनतावरून	रतार्	आद्ि	्पताद्कस्तान	नटे	नटेहमीच	आ्पली	बताजू	कशी	योगय	आहटे	हटे	UNO	
चयता	वयतास्पीठतावरून	आं्ररताष्ट्ीय	समरुदतायतालता	्पटवून	दटेणयताचता	प्रयतन	कटे लता	आहटे.

शी्यरुद्धताचयता	कताळता्	नवसवता्ंत्य	आद्शयताई	-अरिीकता	रताष्ट्तांचयता	मतागणयतांचयता	्पताठ्परुरतावयतासताठी	नताम	
सघंटनटेनटे	महत्वताची	रूद्मकता	्पतार	्पताडली. 

२) बक्ीस दतेिते-

बक्षीस	हटे	सत्टेचटे	दरुसरटे	महतवताचटे	सताधन	आहटे.	रताष्ट्तांनता	आद्थ्भक	मद्,	कज्भ,	द्नधी,	लष्करी	-सरंक्षितातमक	
मद्,	रताजकीय	समथ्भन	अशता	सवरू्पता्	द्दलटे	जता ट्े	बक्षीस	दटेऊन	रताष्ट्तांवर	प्ररताव	्पताडणयताचता	प्रयोग	
आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्	्ूपववी्पतासून	कटे लता	जता्ो.

बद्क्षसतंाचटे	्ीन	प्रकतार	आहटे्	 ट्े	महिजटे	आद्थ्भक	-रताजकीय	-लष्करी	/सरंक्षितातमक

l आद्थ्भक	प्रकतार-यतामधयटे	रताष्ट्तंानता	कज्भ,	द्नधी,	आद्थ्भक	मद्	कटे ली	जता ट्े.



41

सत्तेची भूमिका

l लष्करी	प्रकतार-	सतामरय्भवतान	रताष्ट्	इ्र	रताष्ट्तांनता	शस्ततास्त	्परुरवठता,	शस्ततास्त	खरटेदीसताठी	मद्,	
शस्ततास्त	द्नद्म्भ्ीचटे	्ंत्रज्तान	्परुरव ट्े

l रताजकीय	प्रकतार-	यता्	रताजकीय	मरुद्टद्तांवर	्पताद्ठंबता	द्दलता	जता्ो.

शी्यरुद्धताचयता	कताळता्	अमटेररकता-सोद्वहय्	रद्शयता	यता	महतासत्तांनी	रताष्ट्तांनता	अशता	प्रकतारची	मद्	दटेऊन	
आ्पलयता	गटता्	ओढणयताचता	प्रयतन	कटे लता	हो्ता.

कताशमीर	प्रशनतावरून	अमटेररकटे नटे	्पताद्कस्तानलता	्र	सोद्वहय्	रद्शयतानटे	रतार्तालता	्पताद्ठंबता	द्दलता.

३) निक्ा दतेिते-

अनटेकदता	द्शक्षता	दटेऊन	द्कंवता	द्शक्षटेची	री्ी	दताखवून	सतामरय्भवतान	रताष्ट्	दरुब्भल	रताष्ट्तांवर	आ्पलता	प्ररताव	
्पताडणयताचता	प्रयतन	कर ट्े.	अशी	द्शक्षता	बद्क्षसटे	नताकतारून,	आद्थ्भक	बधंनटे	लतादून,	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्	
एकटटे	्पताडून,	लष्करी	करतार	अमतानय	करून	द्दली	जता ट्े.

उदता.	रतार्तानटे	जटेवहता१९७४	व	१९९८	मधयटे	्पोखरि	अनरुचताचणयता	कटे लयता	 ट्ेवहता	रतार्तावर	अमटेररकटे नटे	
आद्थ्भक	द्नबयंध	लतादलटे.

१९९१	 मधयटे	 इरताकनटे	 करु वटे्वर	 आक्रमि	 कटे लयताबदिल	 इरताकलता	 यरुनोनटे	 आद्थ्भक	 नताकटे बंदीची		
द्शक्षता	द्दली.

४) सक्ी नकंवा प्रतयक् बळाचा अरवा दििाचा वापर-

सक्ी	द्कंवता	प्रतयक्ष	बळताचता	वता्पर	ही	द्शक्षटेची	्परुढची	्पतायरी	असून	द््चता	वता्पर	शटेवटचता	्पयता्भय	महिून	
कटे लता	जता्ो.	 तयतामधयटे	 यरुद्ध	 द्कंवता	लष्करी	कतारवताई	 यता	सताधनतंाचता	 वता्पर	कटे लता	जता्ो.	 बळताचता	 वता्पर	
प्रतयक्षता्	कटे लता	नताही	्री	्सटे	करणयताची	धमकी	दटेणयताचटे	्ंत्र	वता्परलटे	जता ट्े.

उदता.२००१	मधयटे	अमटेररकटे नटे	अिगताद्नस्तानवर	कटे लटेली	लष्करी	कतारवताई	२००३	मधयटे	अमटेररकटे नटे	
इरताकमधील	सदिताम	हुसटेनची	रताजवट	बरखतास्	करणयतासताठी	सक्ीचता	वता्पर	कटे लता.

२.३.१.५ सत्तेचा वापर नकंवा उपयोग

आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्	सत्टेचता	वता्पर	रताष्ट्	द्वद्वध	उद्दिष्तांसताठी	करी्	अस्ता्.

१) राष्ट्ीय सरुक्ा

रताष्ट्ीय	सवता्ंत्य	आद्ि	सताव्भरौमतवताचटे	रक्षि	करिटे	हटे	प्रतयटेक	रताष्ट्ताचटे	आद्	क ््भवय	मतानलटे	जता ट्े.	रताष्ट्ताची	
रताष्ट्ीय	सरुरक्षता,	 द्ह्सबंधंताचटे	रक्षि	करणयतासताठी	प्रतयटेक	रताष्ट्	प्रयतनशशील	अस ट्े.	तयतामरुळटे 	आ्पलयता	
रताष्ट्ीय	सतामरय्भ	वताढद्वणयतासताठी	रताष्ट्	जतािीव्ूपव्भक	प्रयतन	कर्ता्.	तयतासताठी	अणवस्तटे	द्नद्म्भ्ी	लष्करी	
सतामरयता्भ्	वताढ	असटे	उ्पताय	रताष्ट्तंाकडून	योद्जलटे	जता्ता्.

२) प्रसरानप् वयवसरतेचते सरंक्ि-

आं् ररताष्ट्ीय	शतां््ता	आद्ि	सरुरद्क्ष ट्ेसताठी	प्रसथताद््प्	सत्ता	द्वरतागिीची,	सत्ता	सम्ोलताची	वयवसथता	
द्टकविटे	आवशयक	अस ट्े.	यता	वयवसथटेचयता	सरंक्षितासताठी	सत्टेचता	वता्पर	कटे लता	जता्ो.
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उदता.	 यरुरो्पता्	 वॉटरलूचयता	 यरुद्धता्	 नटे्पोद्लयन	 बोनता्पतारीचयता	 ्पताडतावतानं्र	 १८१५	 मधयटे	 यरुरोद््पयन	
रताष्ट्तांची	 द्विएननता	 ्पररषद	 झताली.	 यतावटेळी	 झतालटेलयता	 करतारता्ून	 द्नमता्भि	 झतालटेलयता	 सत्ता	 सम्ोलताची	
वयवसथटेचयता	सरंक्षितासताठी	इंगलंड,	रितानस	यता	रताष्ट्तंानी	प्रयतन	कटे लटे

्पद्चिम	आद्शयता्ील	द्वरतागीय	सत्ता	सम्ोल	द्टकवणयतासताठी२००३	मधयटे	अमटेररकटे नटे	इरताकवर	लष्करी	
कतारवताई	करून	सदिताम	हुसटेनची	हुकूमशताही	नष्	कटे ली.

३) प्रस्ानप् वयवसरत्े  बदल घडवूि आििते-

कताही	रताष्ट्टे	सत्टेचता	वता्पर	प्रसथताद््प्	रताजकीय	वयवसथटे्	बदल	घडवून	आिणयतासताठी	कर्ता्	.दोन	
्परस्परद्वरोधी	उद्दिष्टे	असिताऱयता	रताष्ट्तांचयता	गटता्ील	सघंषता्भ्ून	जगता्	यरुद्धटे	घडून	यटे्ता्.

उदता.	रतार्	-चीन	यता	दोन	रताष्ट्ता्	गटेलयता	अनटेक	वषता्भ्पतासून	सीमतावताद	सरुरू	आहटे.	रतार्ताचयता	अरुिताचल	
प्रदटेश	व	द्सककीम	यता	दोन	रताजयतंावर	चीन	आ्पलता	हकक	सतांग्	आहटे.	कतारि	चीनलता	प्रसथताद््प्	वयवसथटे्	
बदल	हवता	आहटे.	तयतासताठी	चीननटे	लष्करी	सतामरयता्भचता	अवलंब	करून	रतार्ताव	दबताव	आिणयताचता	प्रयतन	
कटे लता	आहटे.	यता्ूनच	१९६२	मधयटे	चीननटे	रतार्तावर	आक्रमि	कटे लटे.

४) आं् रराष्ट्ीय प्रन्ष्ा- 

अनटेकदता	रताष्ट्तंाकडून	सत्टेचता	वता्पर	जतागद््क	रताजकतारिता्	आ्पली	प्रद््ष्ठता	वताढवणयतासताठी	एक	सताधन	
महिून	कटे लता	जता्ो.	रताष्ट्टे	आ्पलयता	आद्थ्भक-लष्करी	सत्टेचटे	प्रदश्भन	करून	इ्रतांनता	प्ररताद्व्	करणयताचता	
प्रयतन	कर्ता्.

उदता.	दरुसऱयता	महतायरुद्धतानं्र	अणवस्त	स्ंपनन्ता	प्रताप्	करिटे	हटे	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्	प्रद््ष्ठटेचटे	मतानलटे	
जता्.

२६	 जतानटेवतारीलता	 आं् ररताष्ट्ीय	 प्रद््ष्ठता	 द्मळवणयताचयता	 दृष्ीनटे	 रतार्ताकडून	 नवी	 द्दलली	 यटेथटे	 ्पतार	
्पडिताऱयता	सचंलनता्	लष्करी	सतामरयता्भचटे	प्रदश्भन	कटे लटे	जता ट्े.	द्मत्र	आद्ि	शटेजतारी	रताष्ट्तांमधयटे	आदर,	शत्ररु	
रताष्ट्तांमधयटे	री्ी	द्नमता्भि	वहतावी	हता	यता	प्रदश्भनतामतागील	उदिटेश	अस्ो.

अशताप्रकतारटे	सत्टेचता	वता्पर	द्वद्वध	उद्दिष्तांसताठी	कटे लता	जता्ो.

२.३.२ सत्ासं् ुलि / सत्ासि्ोल (Balance of Power)

सत्तासम्ोल	ही	आं् ररताष्ट्ीय	सबंधंता्ील	जरुनी	आद्ि	सदं्दगध	सकंल्पनता	आहटे.	हटे	यरुद्ध	टताळणयताचता	
द्कंवता	यरुद्धतालता	द्नयदं्त्र्	करणयताचता	प्ररतावी	मताग्भ	महिून	सत्तासम्ोलताचता	वता्पर	कटे लता	जता्ो.	आं् ररताष्ट्ीय	
शतंा््ता	सरुरद्क्ष् ट्ेसताठी	सत्तासम्ोलताची	द्नद्म्भ्ी	आद्ि	तयताच	ंसरंक्षि	हटे	अमटेररकटे चयता	्पररताष्ट्	धोरिताचटे	
प्रमरुख	उद्दिष्	आहटे.	सत्तासम्ोलताची	वयवसथता	महिजटे	रताष्ट्तांचयता	रताजकीय	व ््भिरुकीलता	द्नयदं्त्र्	करितारता	
वैद्श्वक	कतायदता	होय.	यता	सत्टेचटे	समतान	द्व्रि	करून	सघंष्भ	टताळणयताचता	प्रयतन	कटे लता	जता्ो.	थोडकयता्,	
यता	सकंल्पनटेचता	सबंधं	सत्ता	आद्ि	सत्टेचयता	वयवसथता्पनताशी	आहटे.	आं् ररताष्ट्ीय	सबंधंता्	शतां््ता	आद्ि	
सरुरद्क्ष् ट्ेचयता	 द्नद्म्भ्ीलता	 प्रताधतानय	 अस ट्े.	 तयताकरर्ता	 रताष्ट्ीय	 सत्ता	 व	 सतामरयता्भवर	 द्नयतं्रि	 ठटेविटे,	
तयतालता	मयता्भदता	घतालिटे	आवशयक	अस ट्े.	रताष्ट्ीय	सत्टेचता	वता्पर	सकतारतातमक	(	शतां््ता	 -	सरुरद्क्ष् ट्ेचटे	
रक्षि)	आद्ि	नकतारतातमक	कतायता्भसताठी	ही	कटे लता	जता्ो.	उदता.	अनटेकदता	रताष्ट्ीय	रौद््क	सतामरयता्भचता	वता्पर	
करून	आ्पली	इच्ता.	इ्रतांवर	लतादणयताचता	प्रयतन	कर्ता्.	एखतादटे	रताष्ट्	अद्नयदं्त्र्	सत्टेचता	वता्पर	करून	
आक्रमक	धोरिताचता	सवीकतार	कर ट्े	 ट्ेवहता	इ्र	रताष्ट्तांकडून	तयताचता	सतामूद्हक	प्रद््कतार	कटे लता	जता्ो,	हटेच	
सत्तासम्ोलताचटे	प्रमरुख	्त्व	आहटे. 
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जटेवहता	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्	सघंषता्भचटे	वता्तावरि	द्नमता्भि	हो ट्े	 ट्ेवहता	हता	दोन	्परस्पर	द्वरोधी	गटतांची	
द्नद्म्भ्ी	होऊन	होऊन	सत्ता	सम्ोल	प्रसथताद््प्	हो्ो.	अशता	्पररद्सथ्ी्	दोनही	गटतांनता	्परस्परतंाचयता	
क्षम ट्ेची	आद्ि	यरुद्ध	झतालयतास	तयताचयता	्पररितामतंाची	कल्पनता	असलयतानटे	यरुद्धताचता	धोकता	टळ्ो. 

थोडकयता्,	आं् ररताष्ट्ीय	शतंा््ता	व	सरुरद्क्ष् ट्ेसताठी	रताष्ट्ीय	सत्टेवर	द्नयतं्रि	आवशयक	असून,	असटे	
द्नयतं्रि	प्रसथताद््प्	करितारी	वयवसथता	महिजटे	सत्ता	सम्ोल	होय. 

२.३.२.१ सत्ा सि्ोलाचा सनंक्प्त इन्हास-

स्रतावयता	 श्कता्	 रताष्ट्-	 रताजयतंाचयता	 द्नद्म्भ्ीबरोबरच	 सत्ता	 सम्ोलताची	 वयवसथता	 सघंद्ट्	आद्ि	
सूत्रबद्ध	रू्पता्	अद्स्तवता्	आली.	१६४८	चयता	वटेसट	िटे लीयताचयता	करतारतावितारटे	रताष्ट्-	रताजयतांची	द्नद्म्भ्ी	
झताली.	तयता्ूनच	यरुरो्पचयता	रताजकतारिता्	शतंा््ता	आद्ि	द्सथर्ता	द्नमता्भि	करणयतासताठी	सत्ता	सम्ोल	
यताची	सूत्रबद्ध	वयता्पक	वयवसथता	बनद्वणयता्	आली.	१९	वयता	श्कता्पययं्	द्टकली.	

्पताचितातय	 रताजकीय	 द्वचतारवं् 	 बनता्भडों	 रुसटेद्लयन	आद्ि	 मॅकीवहटेली	 (१४६७	 -	 १५२७)	 यतांनी	 रताष्ट्	
रताजयतांची	द्नद्म्भ्ी	्ूपववी	सत्ताद्नयतं्रिता	सताठी	अशता	वयवसथटेचयता	द्नद्म्भ्ीची	आवशयक्ता	सतांद्ग्ली.

रितानसचता	१४	वयता	लूईनटे	यरुरो्पता्ील	प्रस्ताद््प्	सत्ता	सम्ोलताचयता	वयवसथटेलता	आवहतान	दटेणयताचता	प्रयतन	
कटे लता	 ट्ेवहता	इंगलंड	आद्ि	नटेदरलडँचयता	सयंरुक्	प्रयतनतानटे	लरुईचयता	महत्वताकतांक्षटेलता	द्नयदं्त्र्	कटे लटे.	१७१४	
चयता	यरुट्टेश	्हतानटे	सत्तासम्ोलताची	वयवसथता	अद्धक	बळकट	कटे ली	गटेली.	महिूनच	१८	वयता	श्कताचयता	
्ूपवता्भध्भ	हता	सत्तासम्ोलताचयता	इद््हतासता्ील	सरुवि्भकताळ	मतानलता	जता्ो. 

१८वयता	 श्कताचयता	 उत्रताधता्भ्	 रितानसचयता	 नटे्पोद्लयन	 बोनता्पताटता्भनटे	 यरुरो्पता	 ्ील	 सत्तासम्ोलताची	
वयवसथता	मोडणयताचता	प्रयतन	कटे लता.	 ट्ेवहता	इंगलंडचयता	नटे्तृवताखताली	यरुरोद््पयन	रताष्ट्तांनी	वॉटलू्भ	चयता	यरुद्धता्	
तयताचता	्परतारव	कटे लता.	१८१५चयता	द्वहएननता	कतागँ्टेसमधयटे	बहु्पक्षीय	करतार	करून	सत्तासम्ोलताची	नवी	
वयवसथता	द्नमता्भि	करणयता्	आली.

१९वयता	श्कता्	सत्तासम्ोलताची	वयवसथता	यरुरो्प्परुर्ी	मयता्भद्द्	न	रताह्ता	द््लता	वैद्श्वक	सवरू्प	प्रताप्	
झतालटे.	१७	वयता	श्कता्पतासून	१९वयता	श्कता्पययं्	यरुरो्पता्ील	सत्तासम्ोलताची	वयवसथता	द्टकवणयता्	
इंगलंडची	रूद्मकता	महतवताची	हो्ी.	इंगलंडची	आद्थ्भक	औद्ोद्गक	प्रग्ी,	जगरर	्पसरलटेलटे	सताम्ताजयतामरुळटे 	
यरुरोद््पयन	 रताजकतारिताचटे	 नटे्तृव	 इंगलंडकडटे	आलटे.	 यता	 कताळता्ील	 इंगलंडची	 रूद्मकता	 सत्तासम्ोलची	
हो्ी. 

्पद्हलयता	 महतायरुद्धतानं्र	 यरुरो्पचयता	 रताजकतारिता्	 नवता	 सत्तासम्ोल	 आकतारतालता	 आलता.	 अमटेररकता,	
सोद्वहएट	 रद्शयताचता	आं् ररताष्ट्ीय	 रताजकतारिता्ील	 प्रवटेश	 व	 द्रिद्टश	सताम्ताजयतालता	लतागलटेली	 उ्र्ी	
कळता	यतामरुळटे 	नवीन	सत्तासम्ोलताचयता	द्नद्म्भ्ीलता	चतालनता	द्मळताली.

दरुसऱयता	महतायरुदधतानं्र	 द्वश्व	रताजकतारिताचटे	 द्चत्र	बदललटे.	अमटेररकता	आद्ि	आद्ि	सोद्वहएट	रताद्शयता्	
शी्यरुद्धताचटे	रताजकतारि	्पटेटलटे.	तयतामरुळटे 	जगता्ील	रताष्ट्तांचटे	ध्रुवीकरि	होणयतास	सरुरुवता्	झताली.	जगताची	
द्वरतागिी	दोन	गटता्	झताली.	तयतालताच	द्वि	ध्रुवीय	सत्तासम्ोल	महि्ता्.

२.३.२.२ सत्ासि्ोल - अर्थ, सवरूप, वयाखया 

सत्तासम्ोल	ही	सदं्दगध	सकंल्पनता	असून	द््ची	सव्भसमतावटेशक	वयताखयता	करिटे	अवघड	आहटे. 
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१) पाि्थर आनि पाक्कनंस 

"सत्तासम्ोलता्	्परस्परद्वरोधी	दबतावताची	एक	प्रद्क्रयता	द्नमता्भि	कटे ली	जता ट्े.	तयतामरुळटे 	कोितयताही	द्वद्शष्	
रताष्ट्तालता	द्कंवता	रताष्ट्तांचयता	गटतालता	इ्रतांचयता	्रुलनटे्	शद्क्शताली	बनवणयता्पतासून	्परतावतृ्	कटे लटे	जता ट्े.

२) हाट्थिि -

सत्तासम्ोलतामरुळटे 	गट-प्रद््गट	द्नद्म्भ्ीची	एक	शृखंलता	्यतार	हो ट्े	जयतामरुळटे 	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्	
द्सथर्ता	द्नमता्भि	होऊन	यरुद्धताचता	धोकता	टळ्ो.

३) प्रा. न्वनसी राईट

सत्तासम्ोल	 महिजटे	अशी	 वयवसथता	की,	जयता्	 रताष्ट्टे	सतामूद्हक	प्रद््कतारताचयता	री्ी	मरुळटे 	आक्रमक	
कृतयता्पतासून	्परतावतृ्	हो्ता्. 

थोडकयता्	वरील	वयताखयतांवरून	सत्तासम्ोलताचटे	सवरू्प	स्पष्	हो ट्े. 

सत्तासम्ोल	 महिजटे	अशी	 ्पररद्सथ्ी	जयता्	 रताष्ट्तांमधील	सत्तासबंधं	सतामतानय्ः	समतान	अस्ता्.	
कोि ट्ेही	 रताष्ट्	आ्पली	इच्ता	इ्रतांवर	लतादणयताचता	प्रयतन	करी्	नताही.	सत्ता	सम्ोल	ही	सत्टेचयता	
समतान	द्वरतागिीची	आद्ि	सत्टे्	सम्ोल	सताधितारी	वयवसथता	आहटे.	सत्ता	सम्ोलतामरुळटे 	रताष्ट्तांमधील	
सत्ताप्रताप्ीसताठीचता	व	्ी	वताढद्वणयताची	स्पधता्भ	कमी	हो ट्े.	सत्टेचयता	द्नयतं्रितासताठी	सत्टेचटे	समतान	द्व्रि	
आवशयक	आहटे.	 ट्े	सत्तासम्ोलतावितारटे	सताधलटे	जता ट्े.	सत्ता	सम्ोलतामरुळटे 	द्वश्वशतां्ी	व	सरुरद्क्ष््ता	द्नमता्भि	
होणयतास	मद्	हो ट्े.

सत्तासम्ोलतामरुळटे 	कोि ट्ेही	रताष्ट्	इ्रतांवर	आक्रमि	करणयताचटे	धताडस	करी्	नताही.	कतारि	तयतालता	दरुसरटे	
रताष्ट्	 द्कंवता	 गटताकडून	 होिताऱयता	 प्रद््कतारताची	 जतािीव	 अस ट्े.	 सत्ता	 द्नयतं्रिताचटे	 एक	 मताग्भ	 महिजटे	
सत्तासम्ोल	होय. 

२.३.२.३ सत्ासि्ोलाची वैनिष््टयते

१) पररव ््थिीय्ा

सत्तासम्ोल	ही	्पररव ््भनीय	अवसथता	आहटे.	सं् रुलनताकडून	असं् रुलनताकडटे	आद्ि	्परुनहता	असं् रुलनताकडून	
सं् रुलनताकडटे	असता	बदल	यता	वयवसथटे्	हो्	रताह्ता्.	तयतासताठी	बहु्पक्षीय	्पता्ळीवर	करतार	कटे लटे	जता्ता्.

उदता.	 वटेसटिटे द्लयता	 करतारता्ून	 सत्ता	 सं् रुलनताची	 वयवसथता	 द्नमता्भि	 कटे ली	 गटेली.	 १८	 वयता	 श्कताचयता	
उत्रताधता्भ्	नटे्पोद्लयननटे	 द््लता	आवहतान	 द्दलटे.	 तयता्ून	 द्नमता्भि	झतालटेलयता	असं् रुलनता्ून	यरुरो्पता्	यरुद्धटे	
घडून	आली.	 नटे्पोद्लयनचयता	 ्परतारवतानं्र	१८१५	 चयता	 द्वहएननता	कतागँ्टेसवितारटे	 ्परुनहता	सत्तासं् रुलनताचता	
प्रयतन	झतालता.	् टे	्पद्हलयता	द्वश्वयरुद्ध	्पययं्	द्टकलटे.	सत्ताअसं् रुलनता्ून	दरुसरटे	द्वश्वयरुद्ध	घडून	आलटे.	वहसता्भय	
्हतावितारटे	सत्तासं् रुलन	प्रसथताद््प्	करणयताचता	प्रयतन	करणयता्	आलता.	

अशताप्रकतारटे	 सत्तासम्ोलताची	 शृखंलता	 सं् रुद्ल्	आद्ि	 असं् रुलनताचयता	 यता	 मताधयमता्ून	 अखंड	 सरुरू	
अस ट्े. 

२) कृनत्रि अवसरा -

सत्तासम्ोलताची	वयवसथता	रताष्ट्तंाचयता	सद्क्रय	हस्क्षटे्पता्ून	द्नमता्भि	झतालटेली	कृद्त्रम	वयवसथता	आहटे.	्ी	
दवैी	दटेिगी	नसून,	रताष्ट्तामधयटे	झतालटेलयता	बहु्पक्षीय	करतारताचता	्पररिताम	आहटे.	एखतादटे	रताष्ट्	जटेवहता	सत्ता	
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आद्ि	बळताचता	अद्धक	वता्पर	कर ट्े	 ट्ेवहता	इ्र	रताष्ट्	तयतालता	सतामूद्हकरीतयता	शह	दटेणयताचता	प्रयतन	कर्ता्.	
आक्रमक	रताष्ट्तंाद्वरुद्ध	तयतांची	यर्ु ी	प्रसथताद््प्	हो ट्े. 

उदता.	 १९९१	मधयटे	अमटेररकटे चयता	 नटे्तृवताखताली	 इरताक	 द्वरुद्ध	 द्नमता्भि	करणयता्	आलटेली	 यर्ु ी.	 द््नटे	
इरताकचटे	करु वै्वरील	आक्रमि	्पर्वून	लतावलटे. 

३) नसर्ीवादी वयवसरा

सत्तासम्ोलताचयता	वयवसथटे्	द्वश्व	रताजकतारिता्ील	जैसटे	थटे	्पररद्सथ्ी	द्टकद्वणयताचता	प्रयतन	कटे लता	जता्ो.	
प्रसथताद््प्	रचनता	द्टकवून	धरणयता्च	मोठयता	रताष्ट्तांचटे	द्ह्सबंधं	गरुं् वलटेलटे	अस्ता्.	जरुनता	सत्तासम्ोल	
द्टकद्वणयता्	इंगलंडचटे	योगदतान	महतवताचटे	हो ट्े.

४) खऱया सवरुपाचा सत्ासि्ोल अवघड

खऱयता	सत्ता	सम्ोलताची	द्नद्म्भ्ी	अवघड	आहटे.	यरुद्ध	ही	सत्तासम्ोलताची	चताचिी	असून,	यरुद्ध	टताळणयता्	
सत्तासम्ोल	यशसवी	झतालयतास	खऱयता	सवरू्पताचता	सत्तासम्ोल	अद्स्तवता्	यटे्ो. 

५) िोठ्टया राष्ट्ाचंा खतेळ

सत्तासम्ोलताची	 वयवसथता	 हता	 मोठ्टयता	 रताष्ट्तंाचता	खटेळ	असून	 तयता्	 ्ोट्टयता	 रताष्ट्तांची	 रूद्मकता	 नगणय	
अस ट्े.	 तयतांचता	 वता्पर	 मोठी	 रताष्ट्टे	 बरुद्द्धबळता्ील	 पयताद्तांप्रमतािटे	 हो्ो.	 मोठी	 रताष्ट्टे	 आ्पलटे	 श्टेष्ठतव	
द्टकवणयतासताठी,	 द्ह्सबंधं	 जो्पतासणयता्	 सत्ता	 वताढवणयतासताठी	 सत्तासम्ोलताची	 वयवसथता	 द्नमता्भि	
कर्ता्. 

६) सत्ासि्ोलकाची भूनिका

सत्तासम्ोलताची	 वयवसथता	 यशसवी	 होणयतासताठी	 एकता	 सत्तासम्ोलकताची	 आवशयक्ता	 अस ट्े.	
सत्तासम्ोलताचयता	रक्षि	आद्ि	अमंलबजताविीसताठी	सत्तासम्ोलक	महतवताची	रूद्मकता	्पतार	्पताड्ो. 

जरुनयता	सत्तासम्ोलता्	 ही	 रूद्मकता	 इंगलंडनटे	 ्पतार	 ्पताडली	 महिूनच	 हता	सम्ोल	 एकटे री	सत्तासम्ोल	
महिून	ओळखलता	जता्ो.

दरुसऱयता	महतायरुद्धतानं्र	 द्विध्रुवीय	सत्तासम्ोलता	मधयटे	 ही	 रूद्मकता	अमटेररकता	 -	सोद्वहएट	 रद्शयतानटे	 ्पतार	
्पताडली. 

शी्यरुद्धताचयता	समताप्ीनं्र	सलतासम्ोलकताची	रूद्मकता	अमटेररकटे कडटे	आली	आहटे. 

२.३.२.४ सत्ासं् ुलि साधणयाचते िाग्थ / सत्ासि्ोल निनि्थ्ीचते ्तं्र

सत्ता	सम्ोल	 ही	 कृद्त्रम	 वयवसथता	असून,	 ्ी	 वयक्ी	 द्कंवता	 रताष्ट्तांचयता	सद्क्रय	 हस्क्षटे्पतावितारटे	करतावी	
लताग ट्े.	यता	वयवसथटेचयता	द्नद्म्भ्ीसताठी	अनटेक	्ंत्रतांचता	वता्पर	कटे लता	जता्ो. 

१) यु्ी- प्रन् यु्ीची निनि्थ्ी-

सत्तासम्ोलताची	वयवसथता	द्नमता्भि	करणयताचटे	हटे	सवता्भ्	जरुनटे	आद्ि	प्रद्सद्ध	्ंत्र	आहटे.	यरुक्ी	महिजटे	द्वद्शष्	
उदिटेश्ूप्वीसताठी	रताष्ट्तांनी	एकत्र	यटेऊन	सथता्पन	कटे लटेलता	गट	द्कंवता	सघं	होय.	प्रद््	्पक्षताद्वरुद्ध	आ्पली	बताजू	
बळकट	करणयतासताठी	रताष्ट्टे	द्मत्र	रताष्ट्तंाचयता	यर्ु ी	सथता्पन	कर्ता्.	हता	सतामूद्हक	प्रद््कतारताचता	मताग्भ	असून	
एखतादटे	 रताष्ट्	प्रबळ	प्रद्््पक्षताचता	सतामनता	करू	शक्	नताही	 ट्ेवहता	हता	आतमरक्षितासताठी	 ट्े	यर्ु ी्	प्रवटेश	
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कर ट्े.	उदिटेश	सिल	झतालयतानं्र	अशता	यर्ु ी	अनटेकदता	् रुट्ता्.	यर्ु ीचटे	सवरू्प	आक्रमक	द्कंवता	बचतावतातमक	
अस ट्े.	 आक्रमक	 यर्ु ी	 प्रसथताद््प्	 सत्तासम्ोलतांची	 वयवसथता	 नष्	 करून	 आ्पलयता	 द्ह्सबंधंतांनता	
सोयीसकर	 नवी	 वयवसथता	 द्नमता्भि	 करणयताचता	 प्रयतन	 कर्ता्.	 ्र	 बचतावतातमक	 यर्ु ी	 प्रसथताद््प्	
सत्तासम्ोलतांची	 वयवसथता	 द्टकवणयताचता	 प्रयतन	 कर्ता्.	 यर्ु ी	 -	 प्रद््यर्ु ी्ील	 शह	 -	 प्रद््शहताचयता	
रताजकतारिताचटे	रू्पतंा्र	यरुद्धता्	होऊ	शक ट्े. 

२) िोबदला

सत्तासम्ोल	 द्टकवणयतासताठी	 रूप्रदटेशताची	मोबदलता	महिून	वताटिी	करिटे	हटे	सत्तासम्लताचटे	जरुनटे	 ्ंत्र	
आहटे.	१९	वयता	श्कता्	यरुरो्पता्ील	सत्तासम्ोल	द्टकवणयतासताठी	यता	्ंत्रताचता	वता्पर	कटे लता	गटेलता. 

यरुद्धता्	्परतारू्	रताष्ट्ताचयता	्ताबयता्ील	प्रदटेशताची	द्वजयी	रताष्ट्टे	द्वरतागिी	करून	तयताची	इ्र	रताष्ट्तांमधयटे	
समतान	वताटिी	कटे ली	जता ट्े.	तयतामरुळटे 	्परतारू्	रताष्ट्ताचटे	रौगोद्लक	खचचीकरि	होऊन	सत्तासम्ोलतालता	
आवहतान	दटेणयताचटे	धताडस	करी्	नताही.

उदता.	्पद्हलयता	महतायरुद्धतानं्र	द्वजयी	रताष्ट्तांनी	जम्भनी	द्वषयी	यता	्ंत्रताचता	मोठयता	प्रमतािता्	वता्पर	कटे लता.

३) फाळिी -

सत्ता	सम्ोल	 द्टकवणयताचटे	एक	्ंत्र	महिून	िताळिीचता	वता्पर	 ्ूपववी्पतासून	कटे लता	जता्ो.	यता्	यरुद्धखोर	
द्कंवता	आक्रमक	रताष्ट्ताची	िताळिी	अशताप्रकतारटे	कटे ली	जता ट्े	की	 ्परुनहता	 तयता	 रताष्ट्ताकडून	यरुद्धताचटे	 धताडस	
होितार	नताही.	यता	 ्ंत्रताचता	वता्पर	बऱयताचदता	यरुद्ध	समताप्ीनं्र	कटे लता	जता्ो.	 द्वजयी	रताष्ट्तांकडून	सक्ीचता	
वता्पर	करून	्ी	्परतारू्	रताष्ट्तंावर	लतादली	जता ट्े.

उदता.	दरुसऱयता	महतायरुद्धतानं्र	जम्भनीची	करणयता्	आलटेली	िताळिी.	१८	वयता	श्कता्	्पोलंडची	्ीनदता	
िताळिी	करणयता्	आली.	्पोलंडचता	रूप्रदटेश	प्रताद्शयता,	रद्शयता,	हगंटेरीनटे	आ्पसता्	वताटून	घटे्लता.

४) िस्तीकरि आनि नि:िस्तीकरि -

प्रतयटेक	रताष्ट्तालता	आ्पलयता	सरुरक्षटेसताठी	शस्ततास्तटे	बताळगणयताचता	अद्धकतार	आहटे.	हटे	रताष्ट्	सरुरक्षटेसताठी	रौद््क	
/	लष्करी	सतामरय्भ	वताढवणयतावर	रर	दट्े ता्.	यता्ूनच	रताष्ट्ता-	 रताष्ट्ता्	शस्ततास्त	स्पधता्भ	 वताढीस	लताग ट्े.	
रताष्ट्तांचयता	लष्करी	सतामरयता्भ्	सं् रुलन	द्नमता्भि	हो ट्े	 ट्ेवहता	सम्ोल	सताधलता	जता्ो. 

उदता.	शी्यरुद्धताचयता	कताळता्	अमटेररकता	सोद्वहएट	रद्शयता्	शस्ततास्त	स्पधता्भ	सम्ोल	द्टकवणयतास	सहताययक	
ठरलटे. 

शस्तीकरितामरुळटे 	 सत्ता	 सम्ोलताची	 वयवसथता	 जशी	 द्टकवली	 जता ट्े,	 ्शीच	 ्ी	 नष्ही	 होऊ	 शक ट्े.	
शस्तीकरिताप्रमतािटे	 द्न:शस्तीकरिही	 सत्ता	 सम्ोल	 द्टकद्वणयतास	 कतारिीरू्	 अथवता	 नष्	 करणयतास	
कतारिीरू्	 ठर ट्े.	 लष्करी	 सतामरयता्भ्	 सं् रुलन	 प्रसथताद््प्	 करणयतासताठी	 रताष्ट्टे	 शस्ततास्त	 द्नयतं्रि	 -	
द्न:शस्तीकरितासताठी	्यतार	हो्ता्.	तयतासताठी	द्वद्वध	करतार	कटे लटे	जता्ता्. 

उदता	SALT-१	व	SALT	-२	करतार,	अणवस्त	प्रसतारबंदी	करतार

५ ) हस्क्तेप आनि युद्ध

सत्ता	सम्ोल	 द्टकद्वणयताचता	अदं््म	 ्पयता्भय	 महिून	 हस्क्षटे्प	 व	 यरुद्ध	 यता	 ्ंत्रताचता	 वता्पर	कटे लता	 जता्ो.	
हस्क्षटे्प	 ्ंत्रतां्ग्भ्	 एखतादटे	 मोठटे	 रताष्ट्	लहतान	 रताष्ट्ताचयता	अं् ग्भ्	कताररतारता्	 हस्क्षटे्प	करून	आ्पली	
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इच्ता	तयता	रताष्ट्तावर	लतादणयताचता	प्रयतन	कर ट्े.	बऱयताचदता	हस्क्षटे्प	यर्ु ी्ील	रताष्ट्टे	िरु टून	बताहटेर	जताऊ	नयटे	
महिूनही	कटे लटे	जता्ता्. 

उदता.	शी्यरुद्धताचयता	कताळता्	अमटेररकता	सोद्वहएट	रद्शयतानटे	 रताजकीय	अद्सथर ट्ेचयता	नतावताखताली	अनटेक	
रताष्ट्तांचयता	कताररतारता्	हस्क्षटे्प	कटे लता.	अमटेररकटे नटे	कयरुबता,	लटेबटेनॉन,	लताओस	मधयटे	्र	रद्शयतानटे	उत्र	
कोररयता,	उत्र	 द्वहए्नताम,	अिगताद्िस्तानता्	हस्क्षटे्प	कटे लटे.	 यता	 हस्क्षटे्पता्ून	यरुद्धटेही	घडून	आली.	
उदता.	१९५०	चटे	कोररयन	यरुद्ध,	१९६५	चटे	द्वहए्नताम	यरुद्ध. 

१९८७	मधयटे	मतालदीव	मधील	बडं	मोडणयतासताठी	रतार्तानटे	 ट्ेथटे	हस्क्षटे्प	कटे लता.	१९९१	मधयटे	इरताकनटे	
करु वै्वर	आक्रमि	कटे लयतानं्र	अमटेररकटे नटे	हस्क्षटे्प	करून	करु वै्लता	मरुक्	कटे लटे	आद्ि	्पद्चिम	आद्शयता्ील	
द्बघडलटेलटे	सं् रुलन	दरुरुस्	कटे लटे. 

६) फोडा आनि राजय करा

सत्ता	सम्ोलताचयता	यता	् ंत्रतां्ग्भ्	प्रद्््पक्षताची	रौगोद्लक	द्वरतागिी	करून	तयताचयता	सतामरयता्भचटे	खचचीकरि	
द्टकवलटे	जता ट्े.	द्मत्ररताष्ट्टे	जोडून	सव्ःची	् ताकद	वताढवून	सं् रुलन	सताध्ता	यटे ट्े.	् सटेच	प्रद््स्पधवी	रताष्ट्तांचटे	
द्मत्र	्पळवूनही	सं् रुलन	सताधलटे	जता ट्े. 

रोमन	सताम्ताजयतानटे	द्वखरुरलटेलयता	सताम्ताजयतावर	द्नयतं्रि	प्रसथताद््प्	करणयतासताठी	यता	् ंत्रताचता	अनटेकदता	वता्पर	
कटे लता.	रितानसनटे	जम्भनीलता	कमकरु व्	करणयतासताठी	यता	्ंत्रताचता	वता्पर	्पद्हलयता	महतायरुद्धता्पययं्	कटे लता.

अशताप्रकतारटे	 सत्तासम्ोलतामरुळटे 	 शतंा््ता,	 द्सथर्ता	 द्नमता्भि	 हो ट्े.	 रताष्ट्तांचयता	 एकताद्धकतारशताहीलता	आळता	
बस्ो	आद्ि	आं् ररताष्ट्ीय	कतायद्ताचटे	सरंक्षि	हो ट्े. 

२.३.३.५ सत्ासं् ुलिाचते प्रकार

एकध्रुवीकरि,	 द्विध्रुवीकरि,	बहुध्रुवीकरि	हटे	यता	 द््नही	सकंल्पनता	सत्तासं् रुलनताशी	 द्नगद्ड्	आहटे्.	
कतारि	तयतावरून	सत्टेचटे	द्वरताजन	आद्ि	वताटिी	कशता	्पद्ध्ीनटे	झताली	हटे	समजून	यटे ट्े.

१) बहुधु्वीयकरि

आं् ररताष्ट्ीय	 रताजकतारिता्	 सत्टेची	 द्वरतागिी	 अनटेक	 रताष्ट्तांमधयटे	 झतालटेली	 अस ट्े	 ट्ेवहता	 तयता	
सत्तासम्ोलतास	 बहुध्रुवीयकरि	असटे	 महटलटे	 जता ट्े.	 बहुधरुवीय	 रचनटे्	सत्टेची	कें द्रटे	 अनटेक	अस्ता्.	
आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिताचटे	नटे्तृव	कोितयताही	एकता	रताष्ट्ताकडटे	नसून,	अनटेक	रताष्ट्तांकडटे	अस ट्े.	जतागद््क	
नटे्तृवतासताठी	रताष्ट्ता-रताष्ट्तांमधयटे	स्पधता्भ	अस ट्े.	बहुध्रुवीकरिताचयता	वयवसथटे्	कोि ट्ेही	एक	रताष्ट्	शद्क्शताली	
नस ट्े	्र	अनटेक	रताष्ट्तंाचटे	सत्ता	सतामरय्भ	कमी	 -	अद्धक	प्रमतािता्	एकसमतान	अस ट्े.	यता	 वयवसथटेमरुळटे 	
आं् ररताष्ट्ीय	 रताजकतारिता्	 कोितयताही	 एकताच	 रताष्ट्ताची	 दतादताद्गरी,	 मक्टे दतारी	 द्नमता्भि	 होणयताचता	 प्रश्न	
द्नमता्भि	हो्	नताही.	रताष्ट्ता-	रताष्ट्तंामधयटे	स्पधता्भ	जरी	असली	् री	समतान	द्ह्सबंधंताचयता	रक्षितासताठी	रताष्ट्तांची	
यर्ु ी	होणयताची	शकय्ता	अस ट्े.	उदता.	१९९१	चयता	आखता्ी	यरुद्धताचयता	वटेळी	अमटेररकटे चयता	नटे्तृवताखताली	
इरताकद्वरुद्ध	सतामूद्हक	सरुरक्षटेचयता	्त्वतां्ग्भ्	लष्करी	कतारवताई	करणयता्	आली.	यता	कतारवताईलता	रद्शयता,	
चीन,	ज्पतान	यता	रताष्ट्तंानी	समथ्भन	द्दलटे	हो ट्े. 

१६४८	चयता	वटेसटिटे द्लयता	करतारतानं्र	यरुरो्पता्	आद्स्तवता्	आलटेली	रताष्ट्	-	रताजय	वयवसथता	ही	बहुध्रुवीय	
सत्तासं् रुलनताचयता	 ्त्वतावर	 आधतारर्	 हो्ी.	 यता	 करतारतावितारटे	 यरुरोद््पयन	 रताजकतारिता्	 शतां््ता	 आद्ि	
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अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

द्सथर्ता	 आिणयतासताठी	 सत्तासम्ोलताची	 एक	 वयता्पक	 वयवसथता	 बनद्वणयता्	 आली.	 ्ी	 १९	 वयता	
श्कता्पययं्	द्टकून	रताद्हली.	ही	वयवसथता	बहुकें द्री	वयवसथता	हो्ी.	वटेसटिटे द्लयताचयता	करतारता्ून	यरुरो्पता्	
द्नमता्भि	झतालटेली	सत्तासम्ोलताची	वयवसथता	मोडणयताचता	प्रयतन	रितानसचता	नटे्पोद्लयन	बोनता्पताटता्भनटे	कटे लता	
ट्ेवहता	इंगलंडचयता	नटे्तृवताखताली	यरुरोद््पयन	रताष्ट्तांनी	नटे्पोद्लयनलता	लढता	द्दलता.	नटे्पोद्लयनचयता	्परतारवतानं्र	

१८१५	चयता	 द्वहएननता	्पररषदट्े 	अनटेक	बहु्पक्षीय	करतार	करणयता्	यटेऊन	सत्ता	असम्ोलताची	नवीन	
वयवसथता	द्नमता्भि	करणयता्	आली.	्पद्हलयता	महतायरुद्धता्पययं्	ही	वयवसथता	द्टकली.	तयतानं्र	ही	वयवसथता	
कोलमडून	्पडली.

बहुधु्वीय नवश्व वयवसरतेची वैनिष््टयते खालील प्रिािते -

१) बहूसत्ाकें द्ी वयवसरा -

यता	वयवसथटे्	सत्टेची	कें द्रटे	अनटेक	अस्ता्.	द्वश्व	रताजयकतारिताचटे	नटे्तृव	कोि ट्ेही	एक	रताष्ट्	कर्	नताही.

२) सािरया्थिधयते सिाि्ा

बहुध्रुवीय	वयवसथटे्	रताष्ट्तांचटे	सतामरय्भ	कमी	अद्धक	प्रमतािता्	समतान	अस ट्े. 

३) सािनूहक ित्े ृतव

बहुध्रुवीय	वयवसथता	सतामूद्हक	नटे्तृवताचयता	्त्वतावर	आधतारर्	आहटे.	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिताचटे	नटे्तृव	
कोितयताही	एकता	रताष्ट्ताचयता	हता्ता्	नसून,	अनटेक	रताष्ट्टे	सतामूद्हक्पिटे	जगताचटे	नटे्तृव	कर्ता्.

४) सत्ासि्ोलावर आधारर् वयवसरा-

बहुध्रुवीय	 वयवसथता	 ही	सत्तासम्ोलतावर	आधतारर्	 वयवसथता	असून,	्ी	१९	 वयता	श्कता्	यरुरो्पता्	
आद्स्तवता्	असलटेलयता	वयवसथटेवर	आधतारर्	आहटे.	यता	वयवसथटे्	इंगलैंड,	रितानस,	ऑद्सट्यता,	नटेदरलॅणड,	
बटेद्लजयम	अशी	सत्टेची	कें द्रटे	अनटेक	हो्ी.	यता	रताष्ट्तांमधयटे	आद्शयता	-	आद्रिकता	खंडता्	वसताह्ी	द्नमता्भि	
करणयतासताठी	्ीव्र	स्पधता्भ	हो्ी.	तयता्ूनच	्पद्हलटे	महतायरुदध	घडून	आलटे.

शी्यरुद्धताचयता	समताप्ीनं्र	अशी	बहुध्रुवीय	वयवसथता	अगर	सत्ता	सम्ोल	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्	
द्नमता्भि	झतालयताचटे	बोललटे	जता ट्े.

२) नविधु्वीयकरि 

द्विध्रुवीय	सत्तासम्ोल	महिजटे	दोन	रताष्ट्तांरोव्ी	कें द्द्र्	असलटेली	वयवसथता	होय.	यतामधयटे	सत्टेची	कें द्रटे	
दोन	रताष्ट्टे	असून,	जतागद््क	नटे्तृवताची	धरुरता	तयता	रताष्ट्तांकडटे	अस ट्े.	आ्ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्ील	सत्ता,	
नटे्तृवतासताठी	 तयता	 रताष्ट्तंामधयटे	 स्पधता्भ,	 चढताओढ	अस ट्े.	 शह-	 प्रद््शहतांचटे	 रताजकतारि,	 गट-	 प्रद््गटतांचटे	
रताजकतारि	यतामरुळटे 	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारि	्िताव	द्नमता्भि	हो्ता्. 

दरुसऱयता	 द्वश्वयरुद्धतानं्र	यरुरो्पता्ील	मोठ्टयता	सत्तांची	जतागता	अमटेररकता	आद्ि	सोद्वहय्	रताद्शयता	यता	दोन	
नवयता	महतासत्तंानी	घटे्ली.	यता	महतासत्तामधयटे	द्वचतारधतारटेमरुळटे 	सघंष्भ	द्नमता्भि	झतालता.	तयतालता	शी्यरुद्ध	असटे	
महटलटे	जता ट्े.	हटे	शी्यरुद्ध	१९४५	्पतासून	१९९१	्पययं्	महिजटेच	सोद्वहय्	रद्शयताचटे	द्वघटन	होई्पययं्	
सरुरू	हो ट्े.	शी्यरुद्धतामरुळटे 	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्	नवटे	सत्तासं् रुलन	द्नमता्भि	झतालटे. 

अमटेररकता	रतांडवलशताहीचटे	्र	सोद्वहय्	रद्शयता	सतामयवतादी	 द्वचतारसरिीचटे	प्रद््द्नद्धतव	करी्	हो्ता.	
महतायरुद्धतानं्र	 यरुरो्प-आद्शयता्	 सतामयवतादताचता	 वताढ्ता	 प्रचतार-प्रसतार	 रोखणयतासताठी	 अमटेररकटे नटे	
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सत्तेची भूमिका

सतामयवतादताचयता	प्रद््रोधताचटे	धोरि	सवीकतारलटे	 तयताअं् ग्भ्	यरुरो्प	 -	आद्शयता्ील	रताष्ट्तांबरोबर	लष्करी	
करतार	करून	नताटो,	द्सएटो,	सटेमटो	यता	लष्करी	सघंटनतांची	द्नद्म्भ्ी	कटे ली.	सदसय	रताष्ट्तांचयता	सरंक्षिताची	
जबताबदतारी	अमटेररकटे नटे	घटे्ली. 

सोद्वहय्	रद्शयताही	यता	स्पधते्	मतागटे	नवह्ता.	 ्ूपव्भ	यरुरो्पता्ील	रताष्ट्तांबरोबर	तयतानटे	लष्करी	करतार	कटे लटे.	
तयतामरुळटे 	 शी्यरुद्धताचता	 द्वश्व	 ्पता्ळीवर	कटे वळ	प्रसतार	झतालता	 नताही	 ्र	जगताची	 द्वरतागिी	रतांडवलशताही	
द्वरुद्ध	सतामयवतादी	अशता	दोन	गटता्	झताली.	महिूनच	शी्यरुद्धकतालीन	जग	द्विध्रुवीयकरिताचयता	वयवसथटेवर	
आधतारर्	असलयताचटे	बोललटे	जता ट्े.	यता	वयवसथटेमधयटे	कतालतां्रतानटे	शैद्थलय	यटे्	गटेलटे.	शटेवटी	१९९१	मधयटे	
सोद्वहय्	रताद्शयताचटे	द्वघटन	होऊन	अमटेररकता	ही	एकमटेव	महतासत्ता	उरली.	द्विध्रुवीय	सत्ता	सम्ोलताची	
वयवसथता	कोलमडून	एकधरुवीय	सत्तासम्ोल	अद्स्तवता्	आलता. 

नविधु्वीय वयवसरतेची वैनिष््टयते -

१) सत्तेचया नवकें द्ीकरिावर आधारर् वयवसरा-

द्विध्रुवीय	 वयवसथता	ही	सत्टेचयता	 द्वकें द्रीकरितावर	आधतारर्	 वयवसथता	अस ट्े.	जतागद््क	रताजकतारिताची	
सत्ता	दोन	रताष्ट्तंाचयता	हता्ता्	अस ट्े. 

उदता.	शी्यरुद्धताचयता	कताळता्	जगताची	द्वरतागिी	अमटेररकता	आद्ि	सोद्वहए्	रद्शयता	यता	दोन	महतासत्तांमधयटे	
झताली. 

२) दोनही राजयते अनधक िनक्िाली

द्विध्रुवीय	वयवसथटे्	जगताचटे	नटे्तृव	करितारटे	दोनही	रताष्ट्टे	कमी-	अद्धक	प्रमतािता्	आद्थ्भक	आद्ि	रौद््क	
दृष््टयता	शद्क्शताली	मस	अस्ता्.	एकता	रताष्ट्ताची	कृ्ी	दरुसऱयता	रताष्ट्ताचयता	प्रद््कृ्ीलता	जनम	दट्े टे.

उदता.	शी्यरुद्धता्	अमटेररकता	आद्ि	सोद्वहएट	 रद्शयता	यता	दोनही	महतासत्ता	आद्णवक	व	लष्करी	दृष््टयता	
बलशताली	होतयता.

३) जागन्क ित्े ृतवासाठी सघंष्थ

द्विध्रुवीय	 वयवसथटे्	सत्टेचयता	कें द्रसथतानी	असलटेलयता	 दोनही	 रताष्ट्तांमधयटे	 जतागद््क	नटे्तृवतासताठी	सघंष्भ	
अस्ो.	तयतासताठी	दोनही	रताष्ट्टे	प्रयतनशील	अस्ता्. 

उदता.	दरुसऱयता	 द्वश्वयरुद्धतानं्र	जगताची	 द्वरतागिी	अमटेररकताप्रद्ि्	रतांडवलशताही	आद्ि	सोद्वहएट	रद्शयता	
प्रद्ि्	 सतामयवताद	 अशता	 दोन	 द्वचतारधतारतांचयता	 आधतारतावर	 झताली.	 जतागद््क	 नटे्तृवताचयता	 स्पधते्ून	
शी्यरुद्धताचता	उदय	झतालता. 

४) यु्ी-प्रन्यु्ींची निनि्थ्ी 

द्विध्रुवीय	वयवसथटे्	जतागद््क	नटे्तृव	करितारी	रताष्ट्टे	जगता्ील	इ्र	रताष्ट्तांनता	आ्पता्पलयता	गटता्	ओढणयताचता	
प्रयतन	कर्ता्.	तयतासताठी	आ्पता्पलयता	द्मत्र	रताष्ट्तंासमवटे्	लष्करी	करतार	करून	यर्ु ी	-	प्रद््यर्ु ी	द्नमता्भि	
कर्ता्.	उदता	शी्यरुद्धताचयता	कताळता्	अमटेररकता-सोद्वहएट	रद्शयता	आ्पलयता	 द्मत्र	रताष्ट्तांबरोबर	लष्करी	
करतार	करून	तयतांनता	लष्करी	-	आद्थ्भक	मद्	्परुरवली.	्पररितामी	सथताद्नक	द्वरतागीय	्पता्ळीवर	शस्ततास्त	
स्पधता्भ	वताढली.	अमटेररकटे नटे	नताटो	्र	सोद्वहय्	रताद्शयतानटे	वॉसता्भ	्ॅपकट	यता	लष्करी	सघंटनतांची	सतामूद्हक	
सरुरक्षटेचयता	्तवतावर	आधतारर्	द्नद्म्भ्ी	कटे ली. 
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५) दोि राष्ट्ाचंया अनधसत्तेवर आधारर् वयवसरा 

द्विध्रुवीय	वयवसथता	ही	दोन	रताष्ट्तंाचयता	अद्धसत्टेवर	आधतारर्	वयवसथता	अस ट्े.

३) एकध्ुवीयकरि 

एकध्रुवीय	द्वश्ववयवसथता	ही	एकताच	रताष्ट्तारोव्ी	कें द्द्र्	असितारी	वयवसथता	असून,	जतागद््क	नटे्तृवताची	
धरुरता	तयता	रताष्ट्ताकडटे	अस ट्े.	द्वश्व	रताजकतारिता्ील	प्रमरुख	द्नि्भय	तयताच	रताष्ट्ताचयता	मजवीनटे	घटे्लटे	जता्ता्.	
्सटेच	द्वश्वशतां्ी	आद्ि	सरुरद्क्ष््ता	द्टकद्वणयताची	जबताबदतारी	तयता	रताष्ट्तावर	अस ट्े.	तयता	रताष्ट्ताशी	स्पधता्भ	
करू	शकटे ल	द्कंवता	तयताचयता	सत्टेलता	आवहतान	दटेऊ	शकटे ल,	अशी	दरुसरी	सत्ता	यता	वयवसथटे्	अद्स्तवता्	
नस ट्े.

१९९१	मधयटे	सोद्वहय्	रताद्शयताचटे	 द्वघटन	होऊन	शी्यरुद्धताची	समताप्ी	झताली.	शी्यरुद्धो्र	कताळता्	
एकध्रुवीय	 वयवसथता	 अद्स्तवता्	आली	असलयताचटे	 अमटेररकन	अभयतासकतांचटे	 म्	आहटे.	 शी्यरुद्धो्र	
कताळता्	अमटेररकता	ही	एकच	महतास्ता	उरली	आद्ि	एकध्रुवीय	सत्तासं् रुलनताचता	उदय	झतालता.	सोद्वहय्	
रद्शयताचयता	द्वघटनतानं्र	अमटेररकटे शी	स्पधता्भ	करू	शकटे ल,	अशी	दरुसरी	सत्ता	अद्स्तवता्	नताही.	तयतामरुळटे 	
नवीन	द्वश्वरचनटे्	अमटेररकटे ची	्पकड	द्नद्व्भवताद	आहटे.

१९९१	मधयटे	अमटेररकटे चटे	् तकतालीन	रताष्ट्ताधयक्ष	जॉज्भ	बरुश	द्सद्नयर	यतांनी	शी्यरुद्धो्र	कताळता्ील	नवीन	
द्वश्वरचनटेची	घोषिता	कटे ली.	नवीन	द्वश्वरचनटे्	अमटेररकटे ची	रूद्मकता	द्वश्वरक्षि	कतयता्भची	असटेल.	तयतासताठी	
आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्	अमटेररकटे चता	सद्क्रय	सहरताग	असटेल,	असता	सूर

५) लोकिाही नवरोधी वयवसरा

एकध्रुवीय	 वयवसथता	 ही	 प्रतामरुखयतानटे	 लोकशताहीद्वरोधी	 वयवसथता	 अस ट्े.	 जगताचटे	 नटे्तृव	 करितारटे	 रताष्ट्	
बऱयताचदता	इ्रतंाशी	हुकरु मशताही	्पद्ध्ीनटे	व ््भन	कर ट्े.

६)	एकध्रुवीय	वयवसथटे्	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिताचटे	नटे्तृव	करितारटे	रताष्ट्	द्वरतागीय	् सटेच	आं् ररताष्ट्ीय	
सत्तासम्ोलता्	सत्ता	सम्ोलकताची	रूद्मकता	्पतार	्पड ट्े.

उदता.	 १७	 वयता	 श्कता्पतासून	 १९वयता	 श्कता्पययं्	 यरुरो्पमधील	 सत्तासम्ोलताची	 वयवसथता	 द्टकवून	
धरणयता्	 इंगलंडची	 रूद्मकता	महतवताची	हो्ी.	 इंगलडची	आद्थ्भक-	औद्ोद्गक	प्रग्ी,	जगरर	्पसरलटेलं	
सताम्ताजय	 यतामरुळटे 	 यरुरो्पचयता	 रताजकतारिताचटे	 नटे्तृव	 इंगलंडकडटे	आलटे.	 यता	 कताळता्ील	 इंगलंडची	 रूद्मकता	
सत्तासम्ोलकताची	हो्ी.	

२.३.३ राष्ट्- राजय वयवसरा

आज	द्वश्वता्	आद्स्तवता्	असलटेली	रताजयवयवसथता	ही	रताष्ट्-रताजय	वयवसथता	आहटे.	जगता्ील	सव्भ	मतानव	
समताज	 रताष्ट्-रताजयतंामधयटे	 द्वरतागलता	 असून,	 ही	 रताष्ट्-रताजयटे	 एकमटेकतांशी	 सबंदं्ध्	 असून	 एकमटेकतांवर	
अवलंबून	आहटे्.	तयतंाचयता	्परस्परतावलंबी	सबंधंता्ून	आं् ररताष्ट्ीय	जीवनताचटे	सवरू्प	ठर्	अस ट्े.	ही	सव्भ	
रताष्ट्टे	 द्मळून	 आं् ररताष्ट्ीय	 समताजताची	 सथता्पनता	 कर्ता्.	 आं् ररताष्ट्ीय	 रताजकतारिता्	 रताष्ट्-रताजयटे	
महतवताची	रूद्मकता	्पतार	्पताड्ता्.	

्पतामर	 आद्ि	 ्पताद्क्भ नसचयता	 म ट्े,	 "कमी-जतास्	 प्रमतािता्	 आद्ि	 द्वद्वध	 प्रकतारटे	 ्परस्परतांशी	 सबंदं्ध्	
असितायता	सताव्भरौम	रताजयता्,	द्जथटे	लोक	सघंद्ट्	झतालटेलटे	आहटे्,	अशता	रताजकीय	जीवनताचता	आकृद््बधं	
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महिजटे	रताष्ट्	रताजय	वयवसथता	होय.

रताष्ट्-रताजय	यता	सकंल्पनटेमधयटे	‘रताष्ट्’	आद्ि	‘रताजय’	यता	दोन	घटकतांचता	अं् रता्भव	हो्ो.	महिून	रताष्ट्-रताजय	
ही	सकंल्पनता	समजून	घटे्तानता	रताष्ट्	‘रताष्ट्’	आद्ि	‘रताजय’	यता	दोनही	सकंल्पनता	समजून	घयतावयता	लताग्ता्.

“द्नद्चि्	 रूप्रदटेशतावर	कतायम	 वस्ी	करून	 रताहितारता,	 बताहय	सत्टे्पतासून	 मरुक्,	 सव्ंत्र	असितारता	आद्ि	
एकताच	शतासनससंथटेचयता	द्नयतं्रिताखताली	रताजकीय	दृष््टयता	सरुसघंद्ट्	समताज	महिजटे	रताजय	होय,	”	महिजटेच	
रूप्रदटेश,	लोकसखंयता,	शतासनयतं्रिता	आद्ि	सताव्भरौम	हटे	 रताजयताचटे	चतार	 मूलरू्	आद्ि	अद्नवताय्भ	घटक	
आहटे.	रताजय	ही	प्रतादटेद्शक	आद्ि	सताव्भरौम	सवरू्पताची	कल्पनता	आहटे.

रताष्ट्	महिजटे	‘आ्पि	सव्भ	एक	आहो्’	यता	रतावनटेनटे	एकत्र	आलटेलता	समताज.	रताष्ट्	ही	एक	रतावनता	आहटे.	
सतामतान	रताषता,	्पर्ंपरता,	समतान	इद््हतास,	समतान	धम्भ,	समतान	ससंकृ्ी,	समतान	वशं,	समतान	रूप्रदटेश,	समतान	
रताजकीय	 इच्ता-आकतांक्षता	 इ.	 चटे	 समतान ट्े्ून	 एक ट्ेची	 रतावनता	 लोकसमूहता्	 द्नमता्भि	 हो ट्े,	 अशता	
लोकसमूहतालता	इ्रतां्पतासून	सव्ंत्र	आद्ि	आद्ि	वटेगळटे 	रताहणयताची	इच्ता	अस ट्े,	तयतांनता	रताष्ट्	महि्ता्. 

थोडकयता्,	रताष्ट्-रताजय	यता	संकल्पनटे्	'रताष्ट्’	आद्ि	'रताजय'	यता	दोनही	्त्वतांचता	समतावटेश	हो्ो.

आधरुद्नक	रताजयटे	ही	रताष्ट्	रताजय	आहटे्.	आं् ररताष्ट्ीय	सबंधंतांचयता	क्षटेत्रता्	रताष्ट्-	रताजयटे	हीच	्पतायतारू्	
घटक	महिून	कताय्भ	कर्ता्.

२.३.३.१ राष्ट् राजय वयवसरतेचा उदय आनि नवकास -

प्रताररंीची	अद्स्तवता्	असलटेली	 गिरताजयटे,	 प्रताचीन	कताळता्	 द्वद्वध	नद्तांचयता	कताठी	 द्नमता्भि	झतालटेली	
इद्जप्,	रतार्,	चीन	यता	दटेशता्	उदयतास	आलटेली	्पौवता्भतय	सताम्ताजयटे,	ग्ीक	नगररताजयटे,	रोमन	सताम्ताजय,	
सरजंतामशताही	रताजयटे,	आद्ि	आधरुद्नक	रताष्ट्-रताजय	यता	अवसथटे्ून	रताष्ट्-रताजय	वयवसथटेचता	उदय	आद्ि	
द्वकतास	घडून	आलता	आहटे. 

१७	वयता	श्कताचता	मधय	हता	रताष्ट्	-	रताजय	वयवसथटेचयता	उदयताचता	कताळ	मतानलता	जता्ो.	रताष्ट्	-	रताजय	
वयवसथटेचता	उदय	यरुरो्पमधयटे	झतालता.	तयतानं्र	द््चता	स्ूंपि्भ	जगता्	द्वस्तार	झतालता. 

यरुरो्प	खंडता्	१६	वयता	आद्ि	१७	वयता	श्कता्	प्रबोधनताचयता	चळवळीनटे	जोर	धरलता.	सरजंतामशताहीचता	
अं् 	 होऊन	 ्पो्पचयता	 धताद्म्भक	 सत्टेद्वरुद्ध	 प्रखर	 आदंोलन	 झतालटे.	 १६१८	 मधयटे	 ्पो्पची	 सत्ता	 नष्	
करणयतासताठी	सरुरु	झतालटेलटे	यरुद्ध	३०	वषते	चताललटे.	धम्भसत्टे्पटेक्षता	रताजयसत्ता	प्रबळ	बनली.	प्रबळ,	अद्नयदं्त्र्	
रताजसत्टेचयता	 उदयतानटे	 रताष्ट्-रताजयताचयता	 द्नद्म्भ्ीलता	 चतालनता	 द्मळताली.	 १६४८	 चयता	 वटेसट	 िटे द्लयता	
करतारतानं्र	यरुरो्पमधयटे	नवीन	रताजयवयवसथता	प्रसथताद््प्	होऊन	इंगलंड,	रितानस,	स्पटेन	ही	रताष्ट्	-	रताजयटे	
महिून	उदयतास	आली.	हॉलंड	आद्ि	द्सवतझलयंड	यता	प्रजतासत्ताक	रताजयतांचता	उदय	झतालता.	यता	कताळता्	
इंगलंड,	रितानस,	स्पटेन	सवीडन	यता	प्रबळ	सत्ता	्र	डटेनमताक्भ ,	्पो्रु्भगताल,	द्सवतझलयंड,	हॉलंड	यता	दरुययम	सत्ता	
होतयता.	औद्ोद्गक	क्रतां्ी,	प्रताद््द्नद्धक	लोकशताहीचता	उदय,	आं् ररताष्ट्ीय	कतायद्ताचता	उदय,	आं् ररताष्ट्ीय	
सघंटनतंाची	 द्नद्म्भ्ी,	आद्थ्भक	 ्परस्परतावलंद्बतव,	 द्वद्वध	 क्षटेत्रता्ील	क्रतां्ी,	 अणवस्ततांची	 द्नद्म्भ्ी	 अशता	
द्वद्वध	घटकतांचता	्पररिताम	रताष्ट्	रताजय	वयवसथटेवर	झतालटेलता	आहटे.

रताष्ट्	रताजय	वयवसथटेचयता	उदय	आद्ि	द्वकतासताचटे	द्वद्वध	टप्पटे	्पड्ता्,	 ट्े	खतालील	प्रमतािटे	-

१) वतेसटफते नलयाचा करार त्े युट्तेनचचा करार (१६४८ ्ते १७१३) 



52

अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

१६४८	 चयता	 वटेसटिटे द्लयताचयता	 करतार	 रताष्ट्-रताजय	 वयवसथटेचता	 प्रताररं	 मतानलता	 जता्ो.	 यता	 करतारतामरुळटे 	
प्रॉसटटेसटंट	आद्ि	कॅथद्लक	यता	दोन	द्रिचिन	धमवीय	्पथंतामधयटे	शतां््ता	प्रसथताद््प्	झतालटे.	यता	करतारतामरुळटे 	
्पद्वत्र	रोमन	सताम्ताजयताचता	अं् 	होऊन	सव्ंत्र	सताव्भरौम	रताजयतांनी	आधरुद्नक	रताजकीय	वयवसथटेलता	जनम	
द्दलता.	हॅपसबग्भ,	बब्भनस	आद्ि	जम्भनी्ील	रताजयटे	यतांचयता्ील	यरुद्ध	स्ूंपन	हता	्ह	झतालता.

यता	कतालखंडता्	रितानसचता	सम्ताट	१४	वता	लरुई	यताचता	प्ररताव	हो्ता.	तयतानटे	यरुरो्प	खंडता्	सत्ता	प्रसथताद््प्	
करणयताचता	 प्रयतन	कटे लता.	 तयताचप्रमतािटे	 इंगलंड	आद्ि	ऑद्सट्यतानटे	रितानसची	सत्ता	सं् रुद्ल्	करणयताचता	
प्रयतन	कटे लता.	रितानसचयता	द्वस्तारवतारतालता	 इंगलंड	आद्ि	ऑद्सट्यताकडून	शह	दटेणयता्	आलता.	तयता्ूनच	
द्रिटन,	रितानस,	हॉलंड,	स्पटेन	यता	प्रमरुख	यरुरो्पीयन	सत्तामधयटे	वसताह्ी	 द्नमता्भि	करणयताची	स्पधता्भ	सरुरू	
झताली.	 तयता्ूनच	यता	चतारही	रताष्ट्तंामधयटे	यरुद्ध	झतालटे.	यरुद्ध	स्ंपलयतानं्र	१७१३	मधयटे	नटेदरलडँ	मधील	
यरुट्टेनच	यता	द्ठकतािी	यरुट्टेनचचता	करतार	करणयता्	आलता.	यता	संधीमरुळटे 	रितांस	चटे	नरुकसतान	झतालटे. 

२) युट्तेनचचा करार त्े नवहएनिा कागँ्रतेस (१८७५)- 

इ.स.	 १७१३	 ट्े	 १८१५	 हता	 कतालखंड	 ्ह	आद्ि	 कूटनैद््क	 सबंधंताचता	 कतालखंड	 मतानलता	 जता्ो.	
यरुट्टेनचचयता	 ्हतानटे	 प्रसथताद््प्	 कटे लटेली	 सत्तासं् रुलनताची	 वयवसथता	 १८१५	 ्पययं्	 द्टकून	 रताद्हली.	 यता	
कताळता्	इंगलंड,	प्रताद्शयता,	रताद्शयता,	ऑद्सट्यता,	रितानस	यता	प्रमरुख	सत्ता	होतयता.

१७८९	मधयटे	रिें च	रताजयक्रतंा्ी	घडून	आली.	यता	रताजयक्रतां्ीनटे	जगतालता	सवता्ंत्य,	सम्ता,	बधंर्ु ता	यता	्ीन	
नवीन	सकंल्पनता	 द्दलयता.	यताच	कताळता्	रितानसचयता	नटे्पोद्लयन	बोनता्पताटता्भचता	उदय	झतालता.	नटे्पोद्लयनटे	
यरुरो्पता्	आ्पलटे	सताम्ताजय	द्नमता्भि	करणयताचता	प्रयतन	कटे लता.	्परं् रु	 द्रिटननटे	वॉटरलूचयता	लढताई्	तयताचता	
्परतारव	कटे लता.	 द्रिटन,	रद्शयता,	प्रद्शयता,	ऑसट्ीयता,	सवीडन	यतांचयता	सतामरयता्भ्परुढटे	नटे्पोद्लयनचता	 द्नरताव	
लतागलता	नताही.	नटे्पोद्लयनचयता	्परतारवतानं्र	ऑद्सट्यताची	रताजधतानी	 द्वहएननता	यटेथटे	१८१५	-मधयटे	एक	
्पररषद्ट	ररद्वणयता्	आली.	द््लता	Concert	of	Europe	द्कंवता	द्वहएननता	कतागँ्टेस	असटे	महटलटे	जता ट्े.	यता	
्पररषदटेनटे	जरुनी	सत्तासं् रुलनताची	वयवसथता	प्रसथताद््प्	करणयताचता	प्रयतन	कटे लता.	यता	्पररषदटेनटे	आं् ररताष्ट्ीय	
रताजकतारिताचयता	 द्वद्वध	सकंल्पनता	उदयतास	आलयता.	उदता.	सत्ता	सम्ोल,	प्रोटोकॉल	्पररताष्ट्	धोरि,	
रताजनय	इ.	यता	्पररषदटेनटे	अधी	मतानय ट्ेचटे	्तव	सवीकतारलटे.	तयताप्रमतािटे	रताजयतांनी	्पताळतावयताचटे	रताजद्शष्ताचतार	
प्रसथताद््प्	 करणयता्	 आलटे.	 मतात्र	 यताच	 कताळता्	 अमटेररकता	 यता	 नवीन	 सत्टेचता	 प्रवटेश	 आं् ररताष्ट्ीय	
रताजकतारिता्	झतालता. 

३) नवहएनिा कागँ्रतेस त्े पनहलते नवश्वयुद्ध (१८१५ ्ते १९१४-१८)

द्वहएननता	कतांग्टेस	नं्रचयता	कताळता्	जगतालता	दोन	बलशताली	रताष्ट्तांची	ची	दटेिगी	द्मळताली.	जम्भन	सम्ताट	
द्बसमताक्भ चयता	किखर	आद्ि	रताजनीद््	करु शल	नटे्तृवताखताली	जम्भनीचटे	एकीकरि	घडून	आलटे.	्पि	्सटेच	
कताहूरचयता	नटे्तृवताखताली	इटलीचटे	एकीकरि	घडून	आलटे.	तयतामरुळटे 	यरुरो्पता्	जम्भनी	आद्ि	इटली	यता	दोन	
नवयता	सत्तंाचता	उदय	झतालता.

बतालकन	प्रदटेशता्	्रुकवी	सताम्ताजयताचटे	्प्न	होऊन	ग्ीस,	कमताद्नयता,	सद्ब्भयता,	बलगटेररयता	आद्ि	अलबताद्नयता	
यता	सताव्भरौम	रताजयतंाचता	उदय	झतालता	यरुरो्प	खंडताबताहटेर	अमटेररकता	आद्ि	ज्पतान	ही	शक्ीशताली	रताजयटे	महिून	
उदयतालता	आली.	१८९८	चयता	अमटेररकता-स्पटेन	यरुद्धता्	स्पटेनचता	्परतारव	होऊन	अमटेररकटे लता	प्रमरुख	सत्ता	
महिून	मतानय्ता	 द्मळताली.	१८९४	 -९५	मधयटे	ज्पतानटे	चीनचता	्परतारव	कटे लता.	ज्पतानची	वताढ्ी	शक्ी	
लक्षता्	 घटेऊन	 द्रिटननटे	 १९०२	 मधयटे	 ज्पतानशी	करतार	कटे लता.	 ज्पताननटे	 १९०४-०५	 मधयटे	 रद्शयताचता	
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्परतारव	कटे लयतानटे	जतागद््क	रताजकतारिता्	ज्पतानचटे	महत्व	वताढलटे.	यता	सव्भ	सत्तांमधयटे	सताम्ताजयवताद	आद्ि	
वसताह्वतादताचयता	स्पधते्ून	१९१४	मधयटे	यरुद्ध	्पटेटलटे.	तयतालता	्पताहीलटे	 द्वश्वयरुद्ध	असटे	महटलटे	जता ट्े.	 द्मत्र	
रताष्ट्ीय	द्वरुद्ध	शतू्र	रताष्ट्	गट	अशता	दोन	गटता्	हटे	यरुद्ध	झतालटे.	महतायरुद्धता्	जम्भनी-ऑद्सट्यता	यतांचता	्परतारव	
होऊन	१९१९	 मधयटे	 वहसता्भयचता	 ्ह	झतालता.	 यता	 ्हता्	 द्मत्ररताष्ट्तांनी	 जम्भनी	आद्ि	 इटलीचटे	 ्ूपि्भ्पिटे	
खचचीकरि	कटे लटे. 

४) पानहलते नवश्वयुद्ध त्े दूसरते नवश्वयुद्ध (१९१९-१९३९) 

१९१९	चयता	वहसता्भयचयता	्हतानं्र	जम्भनी-इटली	यता	्परतारू्	रताष्ट्तांवर	 द्मत्र	रताष्ट्तांनी	आ्पलटे	 द्नयतं्रि	
आिलटे.	्परं् रु	१९३०	्पतासून	जम्भनी्	ॲडॉलि	द्हटलर	आद्ि	इटली्	बटेद्नटो	मरुसोद्लनी	यतांचता	उदय	
झतालता.	द्हटलरचयता	नताझीवतादतानटे	्र	मरुसोद्लनीचयता	िॅद्ससटवतादतानटे	द्वजयी	रताष्ट्तांनता	आवहतान	द्दलटे.	यताच	
कताळता्	१९१७	मधयटे	रद्शयता्	बोलशटेद्वक	क्रतां्ी	होऊन	लटेद्ननचता	उदय	झतालता.	

जगता्	 सव्भकलवतादी	 आद्ि	 लोकशताही	 द्वचतारधतारता	 द्नमता्भि	 झतालयता.	 यता	 ्परस्परद्वरोधी	 द्वचतारधतारता	
असलटेलयता	दटेशतांमधयटे	१९३९	्पतासून	यरुद्ध	्पटेटलटे.	तयतालता	द्वि्ीय	द्वश्वयरुद्ध	महटलटे	जता ट्े.	हटे	यरुद्ध	१९४५	
मधयटे	स्ंपरुष्ता्	आलटे.	१९४५	मधयटे	जतागद््क	शतंा् ट्ेचयता	द्नद्म्भ्ीसताठी	सयंरुक्	रताष्ट्	सघंटनटेची	सथता्पनता	
करणयता्	आली.	 वसताह्वतादताचता	अं् 	 होऊन,	आद्शयता	आद्रिकता	खंडता्	नवोद्द्	 सव्ंत्र	 रताष्ट्तांचता	
उदय	झतालता.	यता	सताव्भरौम	रताष्ट्तंानी	यरुनोचटे	सदसयतव	सवीकतारलटे.	आज	यरुनोमधयटे	१९३	सदसय	रताष्ट्	
आहटे. 

५) १९४५ ्ते आ्ापययं्चा कालखंड-

दरुसऱयता	महतायरुद्धता्पययं्	यरुरो्प	हटेच	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिताचटे	प्रमरुख	कें द्र	हो ट्े.	्परं् रु	दरुसऱयता	महतायरुद्धतानं्र	
यता	्पररद्सथ्ी्	बदल	घडून	आलता.	यरुरोद््पयन	दटेशतांचटे	जतागद््क	रताजकतारिता्ील	महतव	कमी	होऊन	
अमटेररकता	रद्शयता	यता	महतासत्ताचता	उदय	झतालता.	यता	महतासत्तामधयटे	रतांडवलशताही	द्वरुद्ध	सतामयवताद	असता	
द्वचतारसरिीवर	आधतारर्	सघंष्भ	्पटेटलता.	तयतालता	‘शी्यरुद्ध’	असटे	महटलटे	जता ट्े.	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारितावर	
तयताचता	 अद्धकताद्धक	 प्ररताव	 ्पडलता.	 तयताचप्रमतािटे	 जतागद््क	 शतां््ता,	 द्न:शस्तीकरि,	 आं् ररताष्ट्ीय	
सघंटनटेलता	शद्क्शताली	बनद्वणयताचटे	प्रयतन	सरुरू	झतालटे.	१९९१	मधयटे	शी्यरुद्धताचता	अं् 	होऊन	नवीन	
जतागद््क	वयवसथता	उदयतास	आली.

२.३.३.२ राष्ट्-राजयवयवसरतेची वैनिष््टयते - 

्पद्हलयता	आद्ि	दरुसऱयता	द्वश्वयरुद्धतानं्र	रताजय	वयवसथटेचयता	सवरू्पता्	अनटेक	मूलगतामी	बदल	घडून	आलटे.	
्परं् रु	यता	 वयवसथटेचटे	सवरू्प	आजही	कतायम	आहटे.	प्रतादटेद्शक	रताष्ट्वताद,	रताष्ट्ीय	सत्ता,	सताव्भरौमतव	ही	
रताष्ट्-रताजय	वयवसथटेची	मूलरू्	वैद्शष््टयटे	आहटे.	रताष्ट्-रताजय	वयवसथटेची	्ीन	्ैपलू	आहटे्.	्ी	महिजटेच	
प्रतादटेद्शकतव,	रताष्ट्ीयतव	आद्ि	सताव्भरौमतव.	

१) प्रादनिकतव -

प्रतयटेक	रताजयतालता	द्नद्चि्	रू-प्रदटेश	अस्ो.	यता	रूप्रदटेशतावर	तयता	रताजयताचयता	सत्टेचटे	्ूपि्भ्पिटे	द्नयतं्रि	अस ट्े.	
एक	रताजय	दरुसऱयता	रताष्ट्ताचयता	रूप्रदटेशतावर	वच्भसव	प्रसथताद््प्	करू	शक्	नताही.	प्रतादद्शकतव	ही	सकंल्पनता	
मधययरुगताचयता	अखटेरीस	उदयतालता	आली.	आज	प्रतयटेक	रताजयताची	द्नद्चि्	सीमतारटेषतांची	आखिी	करणयता्	
आलटेली	आहटे.	द्नद्चि्	रूप्रदटेश,	तयताअं् ग्भ्	खद्नज	स्ंपत्ी,	नद्ता	आद्ि	इ्र	सताकृद््क	घटक,	सतागर	
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द्कनताऱयतालग्चता	रताग	इ.रतागतावर	रताजयताचटे	वच्भसव	अस ट्े. 

रूप्रदटेश	हता	रताष्ट्	सत्टेचता	महतवताचता	घटक	अस्ो.	आ्पलयता	रूप्रदटेशताचटे	सरंक्षि	करिटे	हटे	प्रतयटेक	रताष्ट्ताचटे	
नैद््क	 क ््भवय	 मतानलटे	 जता ट्े.	 तयतादृष्ीनटे	 ट्े	 रताष्ट्	 आ्पलयता	 रताष्ट्ीय	 द्ह्सबंधंताची	 जो्पतासनता	 कर ट्े.	
रूप्रदटेशताशी	 अद्सम्ताही	 द्नगद्ड्	 अस ट्े.	 उदता.	 द्हमतालय	 हता	 रतार्ताचता,	 ्सटेच	 िरु द्जयतामता	 ्पव्भ्	 हता	
ज्पतानचयता	अद्रमतानताचता	द्वषय	आहटे.	रताष्ट्ताची	सतामरय्भ	ची	रूप्रदटेशतावर	अवलंबून	अस ट्े.	रौगोद्लकदृष््टयता	
मोठ्टयता	 रताजयतंानता	 सरंक्षिताचयता	 दृष्ीनटे	 रूप्रदटेशताचता	 द्नद्चि्च	ितायदता	 हो्ो.	 तयताचप्रमतािटे	 रूप्रदटेशतां्ग्भ्	
सताधन	 स्ंपत्ीही	 रताजयतंाची	 सत्ता	 वताढद्वणयतास	 हता्रतार	 लताव ट्े.	 उदता.	 अरब	 रताष्ट्टे	 खद्नज	 ट्ेलताचयता	
उ्पलबध ट्ेमरुळटे 	 श्ीमं्	 बनलटेली	 आहटे.	 प्रतादटेद्शक	 एकतातम ट्े्ून	 सताव्भरौमतव	 व	 रताष्ट्वतादताची	 रतावनता	
द्वकद्स्	हो ट्े.

२) राष्ट्वाद

रताष्ट्वताद	ही	एक	मतानद्सक	रतावनतातमक	कल्पनता	आहटे.	रताष्ट्-रताजय	वयवसथटेचटे	महतवताचटे	वैद्शष््टय	आहटे.	
रताष्ट्वताद	हता	दटेशरक्ी,	दटेशप्रटेम,	जता्ीय,	धताद्म्भक	व	रौगोद्लक	्पतात्र्ता,	समतान	रताजकीय	महत्वताकतांक्षता	यता	
धतारिटे्ून	द्वकद्स्	झतालता	आहटे.	रताष्ट्वताद	प्रतयटेकतालता	मलता	आ्पलयता	दटेशतावर	प्रटेम	करणयतास	द्शकव्ो.	
रताष्ट्वताद	हता	आधरुद्नक	सताव्भरौम	रताजय	वयवसथटेचता	आधतार	मतानलता	जता्ो.

१९	वयता	श्कताचयता	प्रताररंता्पतासून	रताष्ट्वताद	ही	महत्वताची	शक्ी	बन्	गटेली.	१८७१	्पययं्	इटली	जम्भनीचटे	
एकीकरि	घडून	आलटे.	रताष्ट्ीयतवताचयता	आधतारटे	रताजयतांची	द्नद्म्भ्ी	होऊ	लतागली.	्पद्हलयता	महतायरुद्धतानं्र	
्ॅपररस	 शतंा््ता	 करतार	 रताष्ट्तंाचयता	 सवयदं्नि्भयताचटे	 ्त्व	 मतानय	 करणयता्	 आलटे.	 एकद्जनसी	 ससंकृ्ी	
असलटेलयता	समताजतालता	सव्ंत्र	रताजय	द्नद्म्भ्ीचता	हकक	मंजूर	करणयता्	आलता. 

समतान	रताषता,	समतान	धम्भ,	समतान	ससंकृ्ी,	समतान	इद््हतास,	यतास	प्र्ीकटे 	हटे	घटक	लोकतांमधयटे	रताष्ट्वताद	
द्नमता्भि	कर्ता्.	रताष्ट्वताद	ही	उदतात्	द्वचतारसरिी	असून,	रताष्ट्वताद	वयक्ीलता	एक	अद्सम्ता	प्रताप्	करून	
दट्े ो.	 दटेशताचता	आद्थ्भक	 द्वकतास	आद्ि	सतांसकृद््क	जो्पतासनता	करणयताची	 प्रटेरिता	 रताष्ट्वताद	 दट्े ो.	 ्परं् रु	
अद््रटेकी-	 आतयदं््क	 रताष्ट्वताद	 धोकतादतायक	 ठर्ो.	 दरुसऱयता	 महतायरुद्ध	 होणयतास	 अद््रटेकी	 रताष्ट्वताद	
कतारिीरू्	ठरलता. 

३) साव्थभौितव

सताव्भरौमतव	हता	रताजयताचता	मूलरू्	घटक	असून	रताजयताचटे	वयवच ट्ेदक	लक्षि	आहटे.	सताव्भरौमतवतामरुळटेच	
रताजयससंथता	इ्र	ससंथतां्पटेक्षता	द्रनन,	वटेगळी	ठर ट्े.	सताव्भरौमतव	महिजटे	सववोचच,	अदं््म	सत्ता.	द््चयता	
्पटेक्षता	श्टेष्ठ	दरुसरी	सत्ता	असू	शक्	नताही. 

१६	वयता	श्कता्	प्रदटेश-	रताजय	उदयतालता	आली.	तयताकताळता्	सताव्भरौमतव	ची	कल्पनता	मतांडली	गटेली.	रिें च	
द्वचतारवं् 	 जीन	 बॉद	 दता	 यता	सकंल्पनटेचता	जनक	मतानलता	जता्ो.	 हॉबज,	लॉक,	 रुसो,	ऑद्सटन	यतांनी	
सताव्भरौमतवताचता	सकंल्पनटेचता	्परुरसकतार	कटे लता.

्तव्:	रताजय	सताव्भरौम	असलटे	्री	जयताचयता	सताव्भरौम	सत्टेचता	वता्पर	प्रतयक्षता्	शतासन	ससंथता	कर ट्े.	
रताजटेशताही्	रताजताची	सत्ता	सताव्भरौम	मतानली	जता्,	लोकशताहीचयता	उदयतानं्र	जन्ता	सताव्भरौम	मतांडली	
जताऊ	लतागली.	प्रद््द्नधीक	लोकशताही्	प्रतयक्ष	सत्ता	जन ट्ेचयता	हता्ता्	नस ट्े	्र	्ी	जन ट्ेनटे	द्नवडून	
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सत्तेची भूमिका

द्दलटेलयता	प्रद््द्नधीचयता	हता्ता्	अस ट्े.	

सताव्भरौमतवताचटे	 अं् ग्भ्	आद्ि	 बताह्य	 सताव्भरौमतव	 असटे	 दोन	 प्रकतार	 ्पड्ता्.	 रताजयतां्ग्भ्	 कोितयताही	
वयक्ी,	ससंथता,	सत्टे्पटेक्षता	रताजयताचयता	सत्टेचटे	श्टेष्ठतव	महिजटे	अं् ग्भ्	सताव्भरोमतव	होय,	इ्र	कोितयताही	
बताह्य,	्परकीय	सत्टेचटे	द्नयतं्रि	रताजयतावर	नसिटे	महिजटे	बताह्य	सताव्भरौमतव	होय. 

सताव्भरौमतव	हटे	द्नर्पटेक्ष,	अद्वरताजय	आद्ि	आद्ि	अदटेय	अस ट्े. 

सताव्भरौमतव	हटे	रताष्ट्-रताजयवयवसथटेचटे	प्रमरुख	वैद्शष््टय	मतानलटे	जता ट्े.

अशता	प्रकतारटे	वरील	द््नही	घटकतांनी	रताष्ट्-रताजयवयवसथटेलता	द्नद्चि्	सवरू्पताचता	आधतार	प्रताप्	करून	द्दलता	
आहटे. 

२.३.३३ राष्ट् राजय वयवसरतेपुढील आवहािते

आधरुद्नक	रताष्ट्	रताजय	वयवसथता	ही	सथतायी	सवरु्पताची	नसून,	नटेहमीच	यता	वयवसथटे्	सथल	कतालतानरुसतार	
बदल	हो्	गटेलटे	आहटे.	हटे	रताष्ट्-रताजय	वयवसथटेलता	द्वद्वध	प्रकतारचयता	आवहतानटे	घटेरलटे	आहटे्.	रताष्ट्-रताजय	
वयवसथटे्परुढील	प्रमरुख	आवहतानटे	खतालीलप्रमतािटे-

१) राष्ट्वादी चळवळीची पुिजा्थगृ् ी -

आज	जगतामधयटे	रताष्ट्वतादी	प्रवतृ्ी	प्रबळ	बन्	आहटे.	द््सऱयता	जगता्ील	नवोद्द्	सव्ंत्र	रताष्ट्तांमधयटे	प्रबळ	
रताष्ट्वतादी	 रतावनता	 द्दसून	 यटे्ता्.	 यरुरो्प	 सतारखयता	 प्रग्	 द्वकसी्	 खंडता्ही	 रताष्ट्वतादी	 चळवळीची	
उरतारिी	 झताली	 आहटे.	 उदता.	 द्रिटनमधील	 आयररश	 रताष्ट्वताद	 ्सटेच	 आद्शयता	 आद्रिकता	 सतारखयता	
अद्वकद्स्	 खंडता्ील	 अनटेक	 रताष्ट्टे	 आ्पलता	 वटेगळटे्पिता	 प्रसथताद््प्	 करणयतासताठी	 धड्पड	 कर्तानता	
द्दस्ता्.	तयतांचयता	यता	प्रयतनता्ून	त्रीवर	रताष्ट्वतादी	रतावनता	द्दसून	यटे्ता्.	तयताचप्रमतािटे	वशं,	वि्भ	इ.	वरून	
द्वद्वध	रताष्ट्तंामधयटे	रताष्ट्वतादी	चळवळी	उरतारलयता	गटेलयता	आहटे्.	उदता.	रवतांडता्ील	वतांद्शक	सघंष्भ,	इरताक	
इरताि	व	्रुकवी	रताष्ट्तांमधील	करु द्द्भष	वशंता्ील	लोकतांचयता	चळवळी	इ.	अशता	रताष्ट्वतादी	चळवळीमरुळटे 	रताष्ट्-
रताजय	वयवसथटे्परुढटे	आवहतान	द्नमता्भि	झतालटे	आहटे्.	

२) प्रादतेनिक नवभागीय सघंटिा-

दरुसऱयता	महतायरुदधतानं्र	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्	प्रतादटेद्शक	वतादताचता	उदय	झतालता.	सरुरद्क्ष््ता,	आद्थ्भक	
द्वकतासतासताठी	आज	जगता्	अनटेक	द्वरतागीय	बहुरताष्ट्ीय	सघंटनता	द्नमता्भि	झतालटेलयता	आहटे्.	उदता.	सताक्भ ,	
आसीयतान,	यरुरोद््पयन	यरुद्नयन,	आ्पटेक	इ.	्पररितामी	रताष्ट्तांमधयटे	द्वश्व	एकतातम ट्ेचयता	यता	रतावनटेनटे	ऐवजी	
प्रतादटेद्शकतवताची	 रतावनता	 बळताव्तानता	 द्दस ट्े.	 ्ूपववीचयता	 रताष्ट्-रताजय	 वयवसथटेचटे	 कतायदटेशीर	रू्प	आजही	
कतायम	असलटे	्री	जग	सतावकताश	री्ीनटे	यता	वयवसथटे्पतासून	दूर	जता्	आहटे.	 ट्े	जयता	आद्थ्भक	सतामताद्जक	
्पररद्सथ्ीनटे	रताष्ट्-रताजय	वयवसथता	द्नमता्भि	कटे ली	तयता	घटकतांचटे	महत्व	कमी	हो्	आहटे. 

३) राष्ट्ीय सरुक्तेचा प्रश्न

रताष्ट्ीय	 सरुरक्षता	 महिजटे	आ्पलयता	 रताष्ट्तंाचटे	 सीमतंाचटे	 रक्षि	 करिटे	 ्सटेच	 ्परकीय	आक्रमि	 व	 अं् ग्भ्	
क्रतां्ी्पतासून	आ्पलयता	रताष्ट्ताचटे	सताव्भरौमतव	अबताद्ध्	रताखिटे.	आज	द्वश्वता्ील	प्रतयटेक	रताष्ट्	आ्पलयता	
रताष्ट्ीय	सरुरक्षटेचयता	सरंक्षितासताठी	 प्रयतनशील	आहटे.	 तयतासताठी	आं् रखंडीय	क्षटे्पितास्तटे,	अणवस्तटे,	 दीघ्भ	
्पललयताची	जी	सवपनता्ी्	द्वमतानटे	इ.	मरुळटे 	सरंक्षिताचयता	्पतार्ंपररक	्पद्ध्ीचटे	सथतान	दरुययम	बनलटे	आहटे.	
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अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

आधरुद्नक	अणवस्ततांची	द्वधवसंक	शक्ी	द्नर्पवताद	असून	तयतामरुळटे 	जगता्	शतां््ता	व	सरुवयवसथता	द्नमता्भि	
करणयताची	आवशयक्ता	आहटे.	अणवस्ततांमरुळटे 	रद्वष्यता्	अिरुयरुद्धताचता	धोकता	जगतासमोर	द्नमता्भि	झतालता	आहटे. 

यताद्शवताय	 दहश्वताद,	 ्पयता्भवरिीय	 प्रश्न	 अशी	 अनटेक	 आवहतानटे	 रताष्ट्	 रताजय	 वयवसथटे्परुढटे	 आहटे्.	
रद्वष्यकताळता्	आं् ररताष्ट्ीय	वयवहतारता्	रताष्ट्	रताजयटे	ही	प्रमरुख	घटक	महिून	कताय्भ	कर्	रताह्ील.	्परं् रु	
हटे	बदललटेलयता	्पररद्सथ्ीशी	होऊन	घटे्	तयतांनता	कताय्भ	करतावटे	लतागटेल. 

२.३.४ राष्ट्ीय नह् (National Interest)

आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्	शतू्र	द्कंवता	द्मत्र	कतायम	नस्ता्	्परं् रु	रताष्ट्ीय	द्ह्	द्कंवता	द्ह्सबंधं	कतायम	
अस्ता्.	 ्ूपववी्पतासून	हटे	्तव	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिताचता	मरुखय	आधतार	आहटे.	कोितयताही	रताष्ट्ताचयता	
्पररताष्ट्	धोरिताचता	आद्ि	रताजय	नयनताचता	प्रमरुख	उदिटेश	रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंतांची	ज्पिूक	करिटे	हता	अस्ो.

रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधं	ही	वयता्पक	सकंल्पनता	असून	प्रतयटेक	रताष्ट्ताची	रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंतांची	कल्पनता	वटेगळी	
असू	शक ट्े	 ट्े	 रताष्ट्ीय	 -आं् ररताष्ट्ीय	्पररद्सथ्ीवर	अवलंबून	असू	शक ट्े	 .्पररद्सथ्ी	बदलली	की	
रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधं	बदल्ता्.

हॅनस	 मॉगैनयरुनटे	 रताष्ट्ीय	 द्ह्तासताठी	 वटेगवटेगळटे 	 शबद	 वता्परलटे	आहटे.	 जसटे	 सतामूद्हक	 द्ह्,	 समतान	 द्ह्,	
प्रताथद्मक	द्ह्,	दरुययम	द्ह्,	अल्पकतालीन-दीघ्भकतालीन	द्ह्,	रताष्ट्ीय	द्ह्	कोि	ठरव ट्े?	यतावरही	तयताचता	
अथ्भ	सवरू्प	अवलंबून	अस ट्े	.द्नि्भय	घटेिताऱयताचता/शतासिताचता	सवरताव	आद्ि	शतासनताचटे	सवरू्प	यतांचताही	
रताष्ट्ीय	द्ह्	सबंधंतावर	्पररिताम	हो्	अस्ो	महिजटेच	रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंताचता	अथ्भ,	सवरू्प	सता्तयतानटे	
बदल्	अस ट्े.

२.३.४.१ राष्ट्ीय नह्सबंधंाचया वयाखया-

रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंताचता	अथ्भ	स्पष्	करिटे	कठीि	असलटे	्री	अभयतासकतांनी	तयताचयता	वयताखयता	स्पष्	कटे लयता	
आहटे.

१) डाईक

"रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधं	महिजटे	असटे	द्ह्सबंधं	जटे	प्रतयटेक	रताष्ट्	इ्र	रताष्ट्तांचयता	् रुलनटे्	जो्पतासणयताचता	प्रयतन	
करी्	अस ट्े"

२) चाल्ज्स ल़ेच्ज आणि अबुल ्ैसद

"दीघ्भ	 मरुद्ीचटे	आद्ि	सता्तय्ूपि्भ	 सव्भसतामतानय	उद्दिष्टे	 जी	 रताष्ट्टे	आद्ि	शतासनताचयता	 दृष्ीनटे	ितायद्ताची	
अस्ता्	आद्ि	जयताचयता	ज्पिरुकीसताठी	रताष्ट्टे	प्रयतनशील	अस्ता्	तयतालता	रताष्ट्ीय	 द्ह्	असटे	महटलटे	
जता ट्े."

३) जो्स़ेफ फॅडं़ेल

"कोितयताही	रताष्ट्ताचयता	्पररताष्ट्	धोरिताचता	्पतायता	महिजटे	रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधं	होय."

वरील	वयताखयतावरून	रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंतांची	कताही	प्रमरुख	वैद्शष््टयटे	सतांग्ता	यटे्ील-

१)	 रताष्ट्ीय	 द्ह्सबंधं	 ही	 वयता्पक	 आद्ि	 ्पररव ््भनीय	 सकंल्पनता	 असून	 दटेशतां्ग्भ्-	 आं् ररताष्ट्ीय	
्पररद्सथ्ी्	बदल	घडून	आलता	की,	रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंता्	बदल	घडून	यटे्ो.
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२)	रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंतंाची	यतादी	बनविटे	अवघड	असलटे	्री	रताष्ट्ीय	सवता्ंत्यताचटे	रक्षि,	रताष्ट्ताची	प्रग्ी,	
रताष्ट्ताचटे	अखंड्ता	द्टकविटे	हटे	सव्भसतामतानय	आद्ि	कतायमसवरू्पी	द्ह्सबंधं	अस्ता्.

३)	्पररताष्ट्	धोरि	आद्ि	रताजनयताचता	प्रमरुख	उदिटेश	महिजटे	रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंताची	ज्पिूक	करिटे.	महिून	
द्ह्सबंधं	्पररताष्ट्	धोरिताचता	्पतायता	मतानलता	जता्ो.

४)	आं् ररताष्ट्ीय	सबंधंता्	कोितयताही	दोन	रताष्ट्तांचटे	द्ह्सबंधं	समतान	नस्ता्.

५)	रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंतामधयटे	शतासनक्ता्भ	द्कंवता	द्नि्भय	घटेिताऱयता	वयक्ीचता	सवरताव,	रताजकीय	वयवसथटेचटे	
सवरू्प,	जनम्	इ.चटे	प्रद््द्बबं	्पड्	अस ट्े.

६)	 प्रतामरुखयतानटे	 अल्पमरुद्ीचटे-दीघ्भमरुद्ीचटे,	 मूलरू्	 द्कवता	 दरुययम	 रताजकीय	 द्कंवता	 अरताजकीय	 अशी	
रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंतांची	द्वरतागिी	कर्ता	यटे ट्े.

२.३.४.२ राष्ट्ीय नह्सबंधंाचते प्रकार-

रताष्ट्ीय	 द्ह्सबंधंताचटे	 सवरू्प	समजतावून	घटेणयतासताठी	 रताष्ट्ीय	सबंधंताचटे	प्रकतार	समजून	घटेिटे	आवशयक	
आहटे.

थॉमस	रोद्बनसन	यता	अभयतासकतानटे	रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंताचटे	एकूि	सहता	प्रकतार	सतंाद्ग्लटे	आहटे्.

 

राष्ट्रीय
हितसंबंध

प्राथमिक
हितसंबंध

दयु्यि
हितसंबंध

कायिस्वरूपी
हितसंबंध

पररस्स्थती
सापेक्ष

हितसंबंध

सािान्य
हितसंबंध

ववशषे
हितसंबंध

१) प्रारनिक नह्सबंधं-

रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंताचटे	सरंक्षि	करिटे,	रताष्ट्ताची	प्रतादटेद्शक	एकतातम्ता-अखंडतव	द्टकविटे,	रताष्ट्ताची	प्रग्ी	
घडवून	आििटे	हटे	रताष्ट्ताची	प्रताथद्मक	द्ह्सबंधं	अस्ता्.	तयतासताठी	रताष्ट्टे	प्रयतनशील	अस्ता्.

२) दुययि नह्सबंधं-

यता्	्परदटेशता्	वतास्वय	करिताऱयता	आ्पलयता	दटेशता्ील	नतागररक	-रताजदू्तांची	सरुरद्क्ष््ता	करिटे	यतासताठी	
रताष्ट्ताकडून	कटे लयता	जतािताऱयता	प्रयतनतंाचता	समतावटेश	हो्ो.
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३) कायिसवरूपी नह्सबंधं

यता्	अशता	सवरू्पताचयता	द्ह्सबंधंताचता	समतावटेश	हो्ो	जटे	कतायमसवरू्पी	आहटे्	आद्ि	जयता्	सता्तय	आहटे.

उदता.	रतार्ता्ील	कताशमीर	बदिलचटे	धोरि.	कताशमीर	रताजय	रतार्ता्	कतायदटेशीर	ररतयता	द्वलीन	झतालटे	असून	
ट्े	 रतार्ताचता	अद्वरताजय	 घटक	आहटे.	 रतार्ताची	 ही	 रूद्मकता	 गटेलयता	 ५०	 वषता्भ्पतासून	कतायम	आहटे.	 हता	

रतार्ताचयता	कतायमसवरू्पी	द्ह्सबंधंताचता	रताग	आहटे.	गटेलयता	कताही	श्कता्पतासून	समूह	मतागता्भचटे	सरंक्षि	हता	
इंगलंडचयता	कतायमसवरू्पी	द्ह्संबधंताचता	रताग	हो्ता.

४) पररनसर्ीसापतेक् नह्सबंधं-

हटे	्पररव ््भनीय	द्ह्सबंधं	अस्ता्	.दटेशतां्ग्भ्	-आं् ररताष्ट्ीय	्पररद्सथ्ी्	्पररव ््भन	घडून	आलटे	की	असटे	
द्ह्सबंधं	बदल्ता्.

दरुसऱयता	 महतायरुद्धतानं्र	 अमटेररकता	 आद्ि	 सोद्वहए्	 रद्शयता	 दरमयतान	 सरुरू	 झतालटेलयता	 शी्यरुद्धताचयता	
रताजकतारिता्	सतामयवतादताचयता	प्रसतारतालता	आळता	घतालिटे	हटे	अमटेररकटे चयता	्पररताष्ट्	धोरिताचटे	महतवताचटे	उद्दिष्	
हो ट्े.	 ्पि	 सि	 १९९०	 चयता	 श्कता्	 शी्यरुद्धताचयता	 समताप्ीनं्र	 हटे	 उद्दिष्	 कतालबताह्य	 झतालटे	आ्ता	
अमटेररकटे चयता	्पररताष्ट्	धोरिता्	आद्थ्भक	द्ह्सबंधंताचयता	ज्पिूकीलता	प्रताधतानय	दटेणयता्	आलटे	आहटे.

५) सािानय नह्सबंधं-

यता्	रताष्ट्ताची	आद्थ्भक	प्रग्ी	वहतावी	वयता्पतार	वताढतावता	इ्र	रताष्ट्तांनता	बताजतार्पटेठटेमधयटे	प्रवटेश	द्मळतावता	यतासताठी	
सकतारतातमक	 ्पररद्सथ्ी	 द्नमता्भि	 करिटे	 तयतासताठी	 प्रयतनशील	 रताहिटे	 अशता	 उद्दिष्तांचता	 समतावटेश	 हो्ो	
यतासताठी	मोठी	रताष्ट्टे	सत्ता	सं् रुलनताचटे	रताजकतारि	खटेळ्	अस्ता्.

६) नवितेष नह्सबंधं-

्पररद्सथ्ी	आद्ि	वटेळटेनरुसतार	असटे	द्ह्सबंधं	द्नधता्भरर्	कटे लटे	जता्ता्.उदता.	आं् ररताष्ट्ीय	दहश्वतादताची	
समसयता	आज	अनटेक	लोकशताहीवतादी	रताष्ट्तांनता	स्ताव्	आहटे.	रतार्,	अमटेररकता,	रद्शयता,	चीन	सतारखयता	
रताष्ट्तांनता	दहश्वतादताचता	सतामनता	करतावता	लताग्	आहटे	.सपटेंबर	११,	२००१	चयता	अमटेररकटे ्ील	दहश्वतादी	
हललयतानं्र	दहश्वतादताचटे	 द्नमू्भलन	हटे	अमटेररकटे चयता	्पररताष्ट्	धोरिताचटे	प्रमरुख	उद्दिष्	आहटे.	रतार्तानटेही	
अमटेररकता	आद्ि	रद्शयताचयता	मद्ीनटे	दहश्वतादद्वरोधी	सयंरुक्	मोहीम	उघडली	आहटे.

२.३.४.३ राष्ट्ीय नह्सबंधंाचया सवंध्थिाचते िाग्थ

रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंताचयता	ज्पिरुकीसताठी	्सटेच	सवंध्भनतासताठी	प्रतयटेक	रताष्ट्	प्रयतनशील	अस ट्े.	तयतासताठी	
द्वद्वध	 मतागता्भचता	अवलंब	कटे लता	जता्ो.	 जसटे	 जबरदस्ीचता	 मताग्भ	 द्कंवता	 दमनशद्क्चता	 मताग्भ	 (coercive	
measures),	 इ्र	 रताष्ट्तंाशी	 यर्ु ी	करिटे(alliance)	 रताजनयताचता	 मताग्भ(diplomacy),	आद्थ्भक	मद्	
आद्ि	 प्रचतार,	 सतामूद्हक	 सरुरद्क्ष््ता(collective	 security)	 अशता	 अनटेक	 मतागता्भनटे	 रताष्ट्टे	 आ्पलयता	
द्ह्सबंधंतंाचटे	सरंक्षि	कर्ता्.

१) जबरदस्ी नकंवा दिििक्ीचा िाग्थ

जबरदस्ी	द्कंवता	दमनशक्ीचयता	मतागता्भ्	प्रतयक्ष	लष्करी	सतामरयता्भचता	वता्पर,	आद्थ्भक	बद्हष्कतार,	रताजनैद््क	
सबंधं	्ोडिटे,	द्वद्शष्	रताष्ट्तालता	कोंडी्	्पकडणयताचता	प्रयतन	न	करिटे.	आक्रमिताचता	प्रद््कतार	करिटे	यता	
मतागता्भचता	समतावटेश	हो्ो.
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उदता.	 शी्यरुद्धधो्र	 रताजकतारितादरमयतान	 अमटेररकटे चटे	 इरताक,	 उत्र	 कोररयता,	 अिगताद्िस्तान	 यता	
रताष्ट्तांद्वषयीचटे	धोरि१९९१	चयता	खताडी	यरुद्धतानं्र(इरताक-करु वै्	यरुद्ध)	इरताककडटे	अणवस्तटे,	रतासतायद्नक	
अस्तटे	असलयताचयता	सशंयतावरून	इरताकवर	आद्थ्भक	बद्हष्कतार	टताकणयता्	आलता.

११	सपटें.	२००१	चयता	अमटेररकटे वरील	दहश्वतादी	हललयता्ील	प्रमरुख	सूत्रधतार	ओसतामता	-द्बन	-लतादटेन	
लता	अिगताद्िस्तानता्ील	्ताद्लबतान	शतासननटे	आश्य	 द्दलयताचयता	सशंयतावरून	अिगताद्िस्तानताद्वरुद्ध	
कटे लटेली	लष्करी	कतारवताई.

सन.१९९८	मधयटे	रतार्-्पताद्कस्तानटे	कटे लटेलयता	अनरुचताचणयतानं्र	अमटेररकटे नटे	दोनही	रताष्ट्तांद्वरोधी	आद्थ्भक	
बदंीचटे	अवजतार	वता्परलटे.

२) दोि नकंवा अनधक राष्ट्ाचंी यु्ी

समतान	रताष्ट्ीय	 द्ह्सबंधंताचयता	सरंक्षितासताठी	अनटेकदता	दोन	 द्कंवता	अद्धक	रताष्ट्तांचयता	यर्ु ी	प्रसथताद््प्	
हो्ता्.	 द्वद्शष्	 उद्दिष््ूप्वी	 हता	अशता	 यर्ु ींचता	आधतार	अस्ो.	 उद्दिष्	 ्ूप्वी	 नं्र	अशता	 यरुक्ी	 लयतालता	
जता्ता्.

उदता.	्पद्हलयता	व	दरुसऱयता	 द्वश्वयरुद्धताचयता	कताळता्	अमटेररकता,	 लंडन,	रितानस,	सोद्वहय्	रद्शयता	यता	 द्मत्र	
रताष्ट्तांची	यर्ु ी	्यतार	झताली	दरुसऱयता	द्वश्वयरुद्धतानं्र	ही	यर्ु ी	लोकशताही	-रतांडवलशताही	आद्ि	सतामयवतादी	
रताष्ट्तांमधयटे	द्वरतागली	गटेली.

इरताकचता	करु वटे्	वरील	हललता	्पर्ून	लतावणयतासताठी	१९९१	मधयटे	आद्ि	२००१	मधयटे	दहश्वतादताचयता	
द्नमू्भलनतासताठी	अिगताद्िस्तानता्ील	्ताद्लबतान	शतासनताद्वरुद्ध	अमटेररकता	व	द्मत्र	रताष्ट्तांची	यर्ु ी.

	समतान	आद्थ्भक	सबंधंताचयता	सरंक्षितासताठी	सथता्पन	झतालटेलटे	आद्शयतान	ए्पटेक	यरुरोद््पयन	यरुद्नयन	यतासतारखयता	
द्वरतागीय	सघंटनतंाची	द्नद्म्भ्ी.

३) राजिय

रताष्ट्ीय	 द्ह्सबंधंताचयता	 ज्पिरुकीसताठी	 रताजनयताचता	 वता्पर	 ्ूपववी्पतासून	 हो्	आलता	आहटे.	 हॅनस	 मॉगैनयरु	
सतारखटे	वतास्ववतादी	द्वचतारवं् 	रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंताचयता	ज्पिरुकीसताठी

२.४ सारािं

अशता	प्रकतारटे	आ्पि	यता	्पताठता्	आं् ररताष्ट्ीय	रताजकतारिता्ील	महत्वताचयता	सकंल्पनतांचता	अभयतास	कटे लता.	
सत्ता,	सत्ता	सम्ोल,	रताष्ट्रताजय	वयवसथता,	रताष्ट्ीय	द्ह्	इ.	चता	्पररचय	करून	घटे्लता.	यता	सकंल्पनता	
वतास्वता्	कशता	अनरुरवतास	यटे्ता्	हटे	रताष्ट्तंाचयता	द्वद्वध	उदताहरितांवरून	समजलटे.

२.५ सरावासाठी प्रश्न

१)		 सत्ता	महिजटे	कताय?	 ट्े	सतंागून	सत्टेचटे	द्वद्वध	घटक	स्पष्	करता.

२)		 सत्टेचटे	द्वद्वध	प्रकतार	सतंागून,	सत्टेचता	वता्पर	कसता	कटे लता	जता्ो?

३)		 सत्ता	महिजटे	कताय?	सत्टेचटे	द्वद्वध	सताधनटे	सतांगता.
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४)		 सत्ता	सं् रुलन	महिजटे	कताय?	सत्ता	सं् रुलनताचटे	द्वद्वध	मताग्भ	द्वशद	करता.

५)		 सत्ता	सम्ोल	महिजटे	कताय	?सत्ता	सम्ोलताची	वैद्शष््टयटे	स्पष्	करता.

६)		 सत्ता	सं् रुलन	महिजटे	कताय	?सत्ता	सं् रुलनताचटे	प्रकतार	सोदताहरितासद्ह्	स्पष्	करता.

७)		 रताष्ट्-रताजय	वयवसथटेचता	उदय	आद्ि	द्वकतास	स्पष्	करता.

८)		 रताष्ट्ीय	द्ह्	महिजटे	कताय?	रताष्ट्ीय	द्ह्सवंध्भनताचटे	मताग्भ	सतांगता.

९)		 टी्प	द्लहता-रताष्ट्ीय	द्ह्सबंधंतांचटे	प्रकतार

२.६ सदंभ्थ ग्ररं

१)		 अरुिता	 ्पेंडसटे,	 उत्रता	 सहस्तबरुद्धटे	 -आं् ररताष्ट्ीय	 सबंधं;	 शी्यरुद्धोत्र	 व	 जतागद््कीकरिताचटे	
रताजकतारि,	ओररएटं	बलॉक	रचनता	मरुंबई

२)		 शैलेंद्र	दटेऊळकर	आं् ररताष्ट्ीय	सबंधं	द्वद्ता	बरुकस	्पद्बलशस्भ	औरगंताबताद

३)		 प्रता.	रघरुनंदन	वरताडकर,	आं् ररताष्ट्ीय	सबंधं	आद्ि	रताजकतारि,	द्वद्ता	प्रकताशन,	नताग्ूपर
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युनिट ३

३
अातंरराष्ट्रीय सबंधंातरील निधाधारक घटक 

पाठाचरी रचिा 

३.१	 उद्दिष्टये

३.२	 राजनय

३.३	 अांतरराष्ट्रीय	कायदा

३.४	 अ-राजयघटक

३.५	 सारांश

३.६	 अापण	काय	द्शकलाे?

३.७	 सदंर्भसूचरी

३.१ उनदिष्टये 

राजनय,	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	व	अ-राजय	घटक	यांचा	अांतरराष्ट्रीय	सबंधं	या	सदंरा्भतरील	प्रराव,	
रूद्मका,	सवरूप	व	या	घटकां	नमाेतरील	अाव्ाने	अाद्ण	मया्भदा	यांचा	अभयास	करने	्ा	या	घटाकातरील	
प्रधान	उद्शे	अा्े.	अांततराष्ट्रीय	सबंधंचया	दृष्टरीने	राजनय	या	घटकाचे	स्ान	प्राचरीनतम	अा्े.	तयामळेु	
राजनयाचे	अांततराष्ट्रीय	सबंधंामधरील	स्ान	अभयासतांना	या	घटाकत	राजनय	सकंलपनेला	अ ््भ,	
इद्त्ास,	सवरूप,	प्रकार	याबराेबररीनेच	राजनयाचे	म्त्व	व	मया्भदांचरी	मांडणरी	्री	करणे	अावशयक	अा्े.	
अांतरराष्ट्रीय	कायदा	्री	सकंलपना	अाधूद्नक	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंामधरील	एक	म्तवाचरी	सकंलपना	
असून	तयादृष्टरीने	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	सकंलपनेचा	अ ््भ,	सवरूप,	मया्भदा	व	म्त्व	यांचे	द्वशे्षण	करने	
स्ज	 जावे	 ्ा	 या	 घटकाचा	 उदेिश	 अा्े.	 तयाचबराेबर	 अ-राजय	 घटकांनरी	 समकाद्लन	 सदंरा्भत	
अांतरराष्ट्रीय	 सबंधंाना	 माेठ्या	 प्रमाणात	 प्रराद्वत	 केलेले	 द्दसते.	 तयात्री	 ब्ुराष्ट्रीय	 कंपनया,	
अांतरराष्ट्रीय	सघंटना,	 के्त्रीय	सघंटना	 व	नागररी	समाजाचे	 स्ान	अननयसाधारण	सवरूपाचे	अा्े.	
यादृष्टरीने	 या	 घटकामधये	 राजनय,	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	 व	अ-राजय	घटक	यांचरी	सद्वसतर	 मांडणरी	
करणयात	अालरी	अा्े.	जया	माधयमातून	अापलरी	अांतरराष्ट्रीय	सबंधं	द्वषयक	समज	अद्धक	प्रगलर	
्ाेईल	अशरी	अपेक्ा	अा्े.

३.२ राजिय

राष्ट्ाचे	 द््त	सरुद्क्त	 ठेवणयाचे	 तसेच	 तयात	 वदृ्री	करणयाचे	 म्तवाचे	 तसेच	 प्ररावरी	साधन	 म्णून	
राजनयाचे	 म्तव	 प्राचरीन	 काळापासून	 ते	 अाजतागायत	 सवाांनरी	 मानय	 केले	 अा्े.	 अाज्री	 राष्ट्ा-
राष्ट्ातरील	सबंधं	् े	प्रामखुयाने	राजनयाचया	माधयमातूनच	स्ाद्पत	केले	जातात.	तयामळेुच	राष्ट्रक्तीचया	
द्वकासात	सवा्भत	माेठरी	रर	टाकणार	ेसाधन	म्णून	राजनयाकडे	पाद््ले	जाते.	राष्ट्रीय	शक्तीचरी	अनय	
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ततवे	वा	घटक	्री	कचचया	साधन	सामग्रीप्रमाणे	असतात.	उत्तम	राजनयाचया	स्काया्भने	तयांचा	खऱया	
अ्ा्भने	 राष्ट्शक्तीचया	 द्वकासाकररीता	 उपयाेग	 ्ाेत	 असताे.	 राष्ट्रीय	 द््तसबंधं	 साधय	 करणयाचा	
अाराखडा	म्णजे	दशेाचे	परराष्ट्धाेरण	मानले	जाते,	तर	परराष्ट्धाेरणाचरी	अमंलबजावणरी	करणयाचे	
साधन	म्णून	राजनयाकडे	पाद््ले	जाते.	राजनय	्री	तया	दृष्टरीने	अांतरराष्ट्रीय	वयवस्ेचया	कें द्रस्ानरी	
असलेलरी	सपंक्भ 	वयवस्ा	अा्े.	जयातून	राष्ट्ा-राष्ट्ातरील	सबंधं	प्रतयक्	अाकार	घेतात.	तयामळेु	राजनय	
्े	एक	असे	तंत्	अा्े	वा	पद्तरी	अा्े	जयाद्ार	ेएक	राजय	द्वद्वध	राजयांशरी	सबंधं	स्ाद्पत	कररीत	असते.	
राजनय	जेव्ा	अयशसवरी	्ाेताे	तेव्ाच	यदु्	अावशयक	बनते.	परतं	ुयदु्	सरुू	झालयानंतर	्री	राजनयाचरी	
शेवटरी	 अावशयकता	 असतेच.	 म्णजेच	 शांततेसाठरी,	 यदु्	 यशसवरीपणे	 चालू	 ठेवणयासाठरी	 व	 यदु्	
समाप्रीनंतर्री	 राजनयाचरी	 अद्नवाय्भता	 सपष्टपणे	 द्दसते.	 या	 दृष्टरीने	 राजनयाचा	 अ ््भ,	 प्रकार	 व	
राजनयापढुरील	अाव्ाने	या	प्रमखु	मदुियांबराेबरच	राजनयाचरी	वयाखया,	वैद्शष्टये,	उद्दिष्टये,	सवरूप,	काय्भ	
व	 उपयकु्ता	 यांचा्री	 अभयास	 करणे	 अावशयक	 ठरते.	 यादृष्टरीने	 या	 प्रकरणात	 अापण	 राजनय	 या	
सकंलपनेचा	अाढावा	घेणार	अा्ाेत.

राजिय सकंलपिचेा अरधा :

‘राजनय’	 ्ा	शबद	अापण	 इंग्जरी	राषेतरील	 ‘Diplomacy’	या	शबदासाठरी	याेजताे.	Diplomacy	्ा	
इंग्जरी	शबद	Diplour	या	ग्रीक	राषतरील	शबदापासून	अालेला	अा्े.	तयाचा	मूळ	अ ््भ	मांडणे	वा	घडरी	
करणे	असा	्ाेताे.	 म्णजेच	राजनय	्री	सकंलपना	इतर	राष्ट्ाचरी	धयेयधाेरणे	 द्कंवा	 द्नण्भय	अापलया	
राष्ट्ाचया	 द््ताशरी	 अनकूुल	करून	 घेणयाशरी	 सबंदं्धत	सकंलपना	अा्े.	 या	 सकंलपनेचया	 द्नद्म्भतरीचा	
इद्त्ास	सांगताना	असे	म्टले	जाते	कती,	‘राेमन	काळात	पासपाेट्भ 	अ्वा	रसतयावरून	चालणयाकररीता	
अनमुतरी	 पते्	 द्दलरी	 जात	 असता.	 तयांना	 Diploma	 असे	 म्टले	 जात	 असे.	 कालांतराने	 ्ा	 शबद	
शासकतीय	पत्वयव्ारा	कररीता	् री	वापरला	जाऊ	लागला.	पढेु	् ाच	शबद	इतर	राष्ट्ांशरी	त्,	करार,	सधंरी	
करणयासदंरात्भ	 ्री	 याेजनला	 गेला.	 पढेु	 तयास	 राजकतीय	 अद्रलेखागार	 म्टले	 जाऊ	 लागले.	
राजयाद्रलेखागारात	द्डपलाेमरांचरी	सखंया	वाढत	गेलरी.	तयास	‘राजयद्रलेखापाल’	असे	सबंाेधले	जात	
असे.	व	पढुचया	काळात	Diplomacy	्ा	शबद	पररराद्षक	शबद	म्णून	अांतरराष्ट्रीय	राजकरणात	रूढ	
झाला.

राजिय वयाखया :

राजनय	्री	सकंलपना	पढुरील	का्री	द्वचारवतंाचया	वयाखयांवरून	अद्धक	सपष्ट	करता	येईल.

१) हने्स माॅर्गेथाे ं

‘शाततामय	मागा्भने	राष्ट्रीय	द््तांचरी	अद्रवदृ्री	करणे	म्णजे	राजनय	्ाेय’

२) िक्वन्सीं राईट 

‘अांतरराष्ट्रीय	वाटाघाटरीत	द्कंवा	वयव्ारात	बदु्रीमत्ता	व	काैशलय	यांचा	वापर	करून	अापलरी	उद्दिष्टये	
साधय	करणे	म्णजे	राजनय	वा	राजनरीतरी	्ाेय.

३) अाॅक्सफर्ड इंिग्लश शब्दकाेश 

‘राजनय	वा	राजनरीतरी	म्णजे	वाटाघाटरी	करून	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंाचे	वयवस्ापन	करणे	्ाेय.
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४) हरॅाॅलर िनकाेल्सन 

राजनय	म्णजे	सदं्धकता्भद्ार	ेअांतरराष्ट्रीय	सबंधं	प्रस्ाद्पत	करणयाचरी	पद्त	कती	जयाद्ार	ेराजनयज्ञ	
अशा	प्रकारचे	सबंधं	प्रस्ाद्पत	करणयाचा	प्रयतन	करतात.

५) अाॅर्गेसककी 

‘दाेन	द्कंवा	दाेनपेक्ा	अद्धक	दशेांचया	प्रद्तद्नधींमधये	् ाेणाररी	समझाेतयाचरी	प्रद्रिया	म्णजे	राजनय	् ाेय’

६) पििककर 

‘‘राजनय	्री	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंात	अापले	राष्ट्द््त	दसुऱया	दशेाचया	सदंरात्भ	सादर	करणयाचरी	कला	
्ाेय.’’

७) अनगेसट ्सेंटाे 

‘सवतंत्	 राजयाचया	 शासनामधरील	 वा	 अदं्कत	 राजयांचया	 अद्धकृत	 सबंधंाबाबत	 उपयाेगात	 अाणला	
जाणारा	बदु्री	व	चातयु्भ	यांचा	प्रयाेर	म्णजे	राजनय	्ाेय.

८) पामर ्व पािकिं न्स 

‘राजनय	वा	राजद्नतरी	एखाद्ा	यतं्ाप्रमाणे	असून	तयाला	नैद्तक	अ्वा	अनैद्तक	म्णता	येणार	ना्री.	
जया	वयक्तीकडून	तयांचा	वापर	करणयात	येताे	तया	वयक्ींचया	परसपर	द्रिया	अाद्ण	काैशलयावर	राजनयाचे	
मूलय	अाधाररीत	असते.

९) जे. अार. चाईलर 

‘परराष्ट्रीय	धाेरणाचरी	अमंलबजावणरी	जया	प्रद्रियेद्ार	े्ाेते	तरी	प्रद्रिया	म्णजे	राजनय	्ाेय.’

एकंदररीत	राजनय	या	सकंलपनेचा	वापर	‘धाेरण	अमंलबजावणरीचे	एक	साधन	असा	घेतला	जाताे.

राजियाचरी वैनिष्टये :

पामर	अाद्ण	पाद्कां नस	यांनरी	राजनयाचरी	का्री	प्रमखु	वैद्शष्टये	द्वशद	केलरी	अा्ेत.	तरी	सदं्क्प्	सवरूपात	
पढुरील	प्रमाणे	मांडता	येतरील.

१.		 राजनयाचे	सवरूप	्े	मूलत:	नैद्तक	वा	अनैद्तक	सवरूपाचे	नसते	तर	तयाचे	सवरूप	्े	तयाचा	
वापर	जयांचयाकडून	्ाेताे	तयाचे	उदेिशय	व	याेगयता	या	अाधारावर	राजनयाचे	मूलयमापन	केले	
जाते.

२.		 राजनयाचा	 वापर	 व	 उपयाेग	 प्रामखुयाने	 परराष्ट्ातरील	 दूतावास,	 कचेऱया,	 राजदूत	 व	 अनय	
राजकतीय	प्रद्तद्नधरी	यांचया	माधयमातून	प्रामखुयाने	केला	जाताे.

३.		 राजनयाचे	सवरूप	मखुयता	द्द्पक्रीय	असते.	कारण	तयाचा	वापर	सबंदं्धत	दाेन	राष्ट्ांमधये	्ाेत	
असताे.

४.		 समकाद्लन	सदंरात्भ	अांतरराष्ट्रीय	सघंटना,	समेंलने,	 प्राददे्शक	सरुक्ा	 यासारखया	 घटकांचे	
म्तव	वाढलयाकारणाने	राजनयाचया	ब्ुपक्रीय	सवरूपाचे	म्तव	वाढले	अा्े.

५.	 	राजनय	तंत्ाचा	वापर	शांतता	व	यदु्	अशया	दाेन्री	पररद्स्तरीत	केला	जाताे.
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राजियाचरी उनदिष्टये :

राजनयाचा	प्रमखु	उदेिश	अनय	राष्टे्	व	तयांचे	राजनयज्ञ	यांचया	द्वचारांवर	व	कायाव्भर	अापलया	राष्ट्ांचे	
द्नयतं्ण	प्रस्ाद्पत	करणे	्ा	मानला	जाताे.	यामाधयमातून	अापलया	राष्ट्ाचया	परराष्ट्रीय	धाेरणाचरी	
उद्दिष्टये	 पूण्भ	करता	 येतात.	 तयाबराेबरच	 द्वद्वध	मागणया	अनय	 राष्ट्ावर	लादता	 येतात.	 तसेच	 तया	
राष्ट्ाकडून	अनय	प्रकारचया	साेयरी,	सवलतरी,	अापलया	अटरी	 तयाचयावर	लादून	प्राप्	करता	 येतात.	
राजनयाचा	उदेिश	सपष्ट	करतांना	पद्णककर	यांनरी	असे	म्टले	अा्े	कती,	राजनयाचा	मखुय	उदेिश	अापलया	
राष्ट्ाचया	द््ताचे	रक्ण	करणयाचा	असताे	व	राजयाचा	मखुय	उदेिश	सवत:चरी	सरुद्क्तता	्ा	असताे.	या	
प्रमखु	उदेिशाचया	सदंरात्भ	राजनयाचरी	उद्दिष्टये	व	उदेिश	पढुरील	प्रमाणे	मांडतरी	येतरील.

१.		 अापलयाद्वराेधात	अनय	राष्टे्	वा	दशे	एकत्	येऊन	एक	गट	द्नमा्भण	कररीत	असतरील	तर	ताे	प्रयतन	
पूण्भतवास	जाणार	ना्री	याचरी	काळजरी	घेणे.

२.		 यदु्काळात	अापलया	रूद्मकेला	जागद्तक	मानयता	द्मळवून	दणेयाकररता	यदु्काळात	अापलया	
राष्ट्ाने	सरुू	केलेले	यदु्	्े	नयायावर	अाधारलेले	असून	तयांचा	उदेिश	नयायाचरी	प्रस्ापना	करणे	
्े	अा्े	्े	जगातरील	इतर	राष्ट्ांना	पटवून	दणेे.

३.	 राजनयाचे	सव्भ	प्रयतन	अपयशरी	ठरलयानंतरच	यदु्ाचा	माग्भ	अवलंंद्बणे.	

४.		 द्मत्राष्ट्ासमवेत	असणार	ेसबंधं	अद्धक	दृढ	करणे	व	मतरेद	असणाररी	राष्ट्	वा	राष्ट्दूत	यांचया	
साेबत	अद्लप्तेचया	धाेरणाचा	अवलंब	करणे.

५.		 राष्ट्ाचया	अाद् ््भक	व	वयापाररक	द््ताचा	द्वकास	व	द्वसतार	घडवून	अाणणयास	प्राधानय	दणेे	व	
तयाकररता	नवरीन	बाजारपेठांचा	शाेध	घेणे,	खद्नजद्रवये	प्राप्	करणे,	तंत्ज्ञान	व	तससम	मदत	इतर	
राष्ट्ांकडून	प्राप्	करणे.

६.		 राजनयाचरी	प्रद्रिया	द्द्पक्रीय	वा	ब्ुपक्रीय	सवरूपात	काय्भनवरीत	करणे.

७.		 राजनय	्े	राष्ट्-राष्ट्ांमधरील	परसपर	सबंधं	प्रस्ाद्पत	करणयाकररता	व	राष्ट्रीय	द््तसबंधंाचरी	
जपणूक	करणयाचे	साधन	म्णून	द्वकद्सत	करणे.

८.		 द्वद्शष्ट	द्वषयासदंराततील	राष्ट्ाचरी	रूद्मका	जागद्तक	राष्ट्समूदायापयांत	पाे्चवणे.

९.		 दाेन	राष्ट्ांमधरील	वा	राष्ट्समू्ांमधरील	मैत्रीपूण्भ	सबंधंाचे	प्रदश्भन	जागद्तक	राष्ट्समूदायापयांत	
पाे्चद्वणे.

१०.		 राष्ट्रीद्य्तसबंधंाचया	जपणूक	व	पूत्भतेकररीता	प्रसगंरी	राजनयाचा	वापर	राजकतीय	साैदबेाजरीचया	
दृष्टरीने्री	करणे.

राजिय उदय व नवकास :

राजनय	 ्री	अाधूद्नक	काळात	 राष्ट्-राजय	 वयवस्ेचया	 नरीतरीद्नधा्भरण	 व	धाेरण	अमंलबजावणरीतरील	
म्तवाचा	 घटक	 म्णून	 प्रस्ाद्पत	 झाला	 असला	 तररी	 राजनय	 पद्तरीचा	 अवलंब	 अगरीद	 प्राचरीन	
काळात्री	जगात	सव्भत्	्ाेत	्ाेता	असे	द्नदश्भनास	येते.	प्राचरीन	काळापासूनच	राजनयज्ञ	वा	राजदूत	
यांना	इतर	राजयात	 ठेवणयाचरी	प्र्ा	प्रचद्लत	्ाेतरी	यांचे	सदंर्भ	सापडतात.	प्रागएदै्त्ाद्सक	काळात	
‘्ममेस’	दवेाचे	दूत	राजकतीय	सघंषा्भत	काय्भरत	्ाेते	असे	द्दसते.	बायइतेनटाइन	काळात्री	असे	राजदूत	
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पाठद्वले	जात	असत.	ग्ारीक	नगरराजयातरील	अ्ेनस	व	सपाटा्भ	या	नगरराजयांमधये	्री	राजदूत	पद्तरीचा	
अवलंब	केला	जात	्ाेता	असे	सपष्ट	द्दसते.	रारतरीय	पाैरद्णक	काळापासून	राजदूत	या	सकंलपनेचा	
अवलंब	‘दवेदूत’	या	माधयमातून	काय्भरत	असलयाचे	द्दसते.	दवेषती	नारद	्े	प्र्म	दवेलाेकतीय	राजनज्ञ	
्ाेते	असे	या	सदंराततील	क्ा	सांगतात.	् नमुान	् े	् री	राम	यांचे	एक	प्रकार	ेराजदूत	म्णूनच	काय्भ	करत	
्ाेते	असे	मानले	जाते.

अाधूद्नक	अ्ा्भने	राजनय	पद्तरीचा	द्वकास	घडून	येणयाचरी	प्रद्रिया	ग्रीक	नगरराजयाचया	कालखंडात	
खऱया	अ्ानमे	पार	पडलरी	असे	मानावे	लागेल.	ग्रीक	नगरराजयांमधये	समंमेलन,	पररषदांचया	माधयमातून	
राजया-राजयांमधरील	 सबंधंावर	 चचा्भ	 व	 द्नण्भयप्रद्रिया	 घडून	 येत	 असे.	 या	 सरा-समेंलनाचया	 व	
पररषदांचया	माधयमातूनच	‘राजया-राजयांचे	सबंधं,	तयांचया	समसया	प्रश्न	साेडवले	जात	असत.	या	सरा-
समेंलने	व	पररषदांमधये	राजनद्यकांचरी	रूद्मका	म्तवाचरी	्ाेतरी	असे	‘्ेराॅलड	द्नकाेलसन’	यांनरी	सपष्ट	
केलेले	द्दसते.	ग्रीक	नगरराजयानंतर	राजनय	पद्तरीचया	दृष्टरीने	राेमन	साम्ाजयाचा	कालखंड	प्रद्तकूल	
ठरला.	कारण	राेमन	साम्ाजय	् े	सैद्नक	शक्ती,	अनशुासन,	अाज्ञापालन,	सघंटन,	शांततेचरी	मनाेवतृ्तरी	या	
घटकांना	 प्रामखुयाने	 प्राधानय	 दणेार	े असलयाकारणाने	 या	 कालखंडात	 राजनयाचा	 फारसा	 द्वकास	
झाला	 ना्री.	 राजनयाचया	 अरावामळेुच	 राेमन	 साम्ाजयाचे	 पतन	 घडून	 अाले	 असे	 ्री	 अभयासक	
नाेंदवतात.

मधययूगरीन	कालखंडात	राजनयास	एक	द्वद्शष्ट	सवरूप	प्राप्	झाले.	साम्ाजयांचया	???	बराेबर	मधययगुरीन	
कालखंडात	सामंतशा्रीचा	उद्	व	द्वकास	घडून	अाला.	यदु्	्री	मधययगुरीन	काळातरील	एक	साव्भद्त्क	व	
द्नतयाचरी	बाब	बनलरी.	यदु्ापासून	वाचणयासाठरी	व	 द्वजय	सपंादन	करणयाकररीता	 यूराेपमधरील	राजय	
अद्धकाद्धक	शक्तीसपंनन	् ाेणयाचया	दृष्टरीने	प्रयतन	करू	लागलरी.	याचवेळरी	अाैद्ाेद्गक	रिांतरीने	वयापारास	
चालना	दणेयाचरी	अद्पर्ाय्भता	सव्भच	राष्ट्-राजयांपढेु	द्नमा्भण	झालरी.	परतं	ुया	काळात	धूत्भ	असणाऱया	
बायझेनटाइन	साम्ाजयाचा	प्रराव	सव्भच	राष्ट्-राजयांवर	पडला	व	 तयातून	राजनयाचे	 द्वद्शष्ट	सवरूप	
प्रचलरीत	झाले.	या	काळातरील	राजनयाचे	सवरूप	्े	एक	प्रकार	ेगपु््ेरा	प्रमाणे	्ाेते.	राजदतुाने	खाेटे	
बाेलणे	्े	्री	तयाचरी	सव्भशे्ष्ठ	पात्ता	ठरलरी	्ाेतरी.	तयातच	१५१९	सालरी	प्रकाद्शत	झालेलया	मॅकतीव्लरी	
या	ततवज्ञाचया	The	Prince	या	ग्ं् ाने	राजनयास	अद्धकच	वयाव्ाररक	व	वासतद्वक	कला	म्णून	
प्रसततु	केले.	राजाचया	दृष्टरीने	यश	्ेच	सव्भ	कृतींचे	अाधारतंत्	म्णून	तयाने	प्रसततु	केले.	राजाने	यश	
द्मळवणाऱया	सव्भ	बऱयावाईट	तंत्ाचा	अवलंब	करणयास	तयाने	मूरा	द्दलरी.	तयामळेु	राजनयाचे	सवरूप	
अद्धकच	द्वकृत	्ाेणयास	्ातरार	लागला.	तयामळेु	मधययूगरीन	कालखंड	्ा	राजनयाचया	भ्रष्ट	्ाेणयाचा	
कालखंड	मानावा	लागेल.

अाधूद्नक	काळात	राष्ट्-राजय	वयवस्ेस	खऱया	अ्ा्भने	सपष्टता	अालरी.	सरजांमशा्रीचया	ऱ्ासाबराेबरच	
अाधूद्नक	 ज्ञान-प्रबाेधनाने	 मानवरी	 मूलयांचा	 सागर	 घडवून	 अाणला.	 अाैद्ाेद्गक	 रिांतरीने	 मानवरी	
द्वकासाचया	नवया	कक्ा	प्रसततु	केलया	नव-नवरीन	दशेांचा	शाेध	लागून	तयातून	साम्ाजयवादरी	चढाअाेढ	
्री	दसुऱया	बाजूने	गतरीमान	झालरी.	अाैद्ाेद्गक	रिांतरीने	प्रगत	झालेलया	राष्ट्ांमधये	वसा्तरीराजयांचया	
मालकतीवरून	सघंष्भ	 सरुू	झाले.	 पद््ले	 म्ायदु्	 ्े	 वसा्तवादाचे	 एक	 प्रमखु	कारण	 ्ाेते.	 पद््लया	
म्ायदु्ाचया	समाप्रीनंतर	मात्	राजनयास	जगात	शांतता	प्रस्ाद्पत	करणयाचया	दृष्टरीने	सघं्भषाएवेजरी	
वाटाघाटरीचया	 मागा्भने	 प्रश्न	साेडवणया	सदंरा्भत	 प्राधानय	 द्मळू	लागले.	 राजनयास	जागद्तक	मानयता	
द्मळणयाकररीता	वटु्ाेद्वनसन	यांचया	सकंलपनेतून	राष्ट्सघं	१९१९	सालरी	स्ापन	झाल.	मात्	बड्या	
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राष्ट्ांचया	 अस्काया्भमळेु	 राष्ट्सघंाचया	 व	 राजनयाचया	 काया्भस	 मया्भदा	 घडत	 गेलया.	 राजनय	 व	
राष्ट्सघंाचया	अपयशातूनच	१९३९	सालरी	दूसर	ेम्ायदु्	प्राररं	झाले.	१९४५	सालरी	दसुर	ेम्ायदु्	
सपंलयानंतर	 मानवरी	 समू्ास	 परत	 अशा	 पद्तरीचया	 म्ायदु्ाचा	 सामना	 करणयाचरी	 वेळ	 येऊ	 नये	
याकररीता	सयंकु्राष्ट्	सघंटनेचरी	स्ापना	करणयात	अालरी.	दसुऱया	म्ायदु्ानंतर	राजनय	पद्तरीचया	
द्वकासा	कररीता	प्राधानय	दणेयात	अाले.	अशा	पद्तरीने	प्राचरीन	दवेदतुांपासून	अाजचया	राजदतुांपयांतचा	
‘राजनय’	पद्तरीचा	द्वकास	्ा	घडून	अालेला	द्दसताे.

राजिनयक प्रनतनिधरीचे प्रकार :

अाधूद्नक	काळात	राजनद्यक	वयवस्ेने	 द्स्र	व	 द्नद्चित	सवरूप	धारण	केले	अा्े.	 तयामळेु	प्रतयेक	
दशेाचे	 राजनद्यक	अद्धकाररी	 ्े	 दसुऱया	 दशेात	 द्नयकु्	 केले	 जातात.	 तया	 दशेात	 द्नयकु्	 करणयात	
अालेलया	राजनद्यक	अद्धकाऱयास	दाेन्री	दशेातरील	सबंधं	अद्धकाद्धक	दृढ	बनद्वणयाचरी	जबाबदाररी	
द्दलेलरी	असते.	प्रामखुयाने	राष्ट्प्रमखुाद्ार	ेराजयाचे	प्रद्तद्नद्धतव	परराजयात	करणयाकररता	राजदूतांचरी	
द्नयदु्क्	केलरी	जात	असते.	समकाद्लन	सदंरा्भत	तर	राजनद्यक	प्रद्तद्नधींचे	काय्भ	अद्धकच	वयापक	
झाले	असून	तयांना	द्वद्वध	ससं्ा	व	समेंलनांचया	माधयमातून	्री	प्रद्तद्नद्धतव	करणयासाठरी	पाठद्वले	
जाते.	 राजकतीय	 वयक्ींद्शवाय	जाे	 कायम	 सवरूपात	अद्धकाररी	 वग्भ	 परराष्ट्ात	 नेमलेला	असताे	 तया	
द्वशेषज्ञांचरी	द्वद्वध	वगा्भत	वग्भवाररी	केलरी	जाते.	तयाचरी	मांडणरी	पढुरील	प्रमाणे	करता	येईल.

१. राजदूत (Ambassador)

राजदूत	नेमणयाचा	अद्धकार	केवळ	साव्भराैम	राजये,	सयंकु्	राष्ट्सघं	व	पाेप	यांना	दणेयात	अाला	अा्े.	
पाेपचया	दूतास	राजदूत	्री	सजं्ञा	न	वापरता	‘द्लगेट’	वा	‘नद्नशअाे’	असे	सबंाेधले	जाते.	राष्ट्-राजयाचया	
दृष्टरीने	राजदतुाचरी	नेमणूक	राष्ट्प्रमखुाकडून	केलरी	जाते.	परराष्ट्ात	ताे	राष्ट्	प्रमखुाचा	खास	प्रद्तद्नधरी	
म्णून	अाेळखला	जाताे.	द्नयकु्तीनंतर	सबंदं्धत	राष्ट्ाचा	प्रमखु	तयाचे	सवागत	करताे	यावरूनच	तयाचे	
म्तव	सपष्ट	्ाेते.	ते	दसुऱया	राजयाचया	शासनाद्धकाऱयांशरी	सरळ	वाता्भलाप	करू	शकतात.	राजदूतांना	
परमशे्ष्ठ	(His	Excellency)	असे	म्णतात.	राजनद्यक	वयवस्ेतरील	स्ायरी	पदात	राजदतुांचे	स्ान	
सवा्भत	म्तवाचे	व	शे्ष्ठ	समजले	जाते.

२. असाधारण दूत (Envoy Extra Ordinary)

राजनद्यक	वयवस्ेतरील	्े	दसुऱया	रिमांकाचे	पद	्ाेय.	यांना	राष्ट्प्रमखुांचे	वयद्क्गत	प्रद्तद्नधरी	म्णून	
दजा्भ	प्राप्	नसताे.	्े	प्रद्तद्नधरी	सवागतकतया्भ	राष्ट्धयक्ाचरी	सरळ	रेट	घेऊ	शकत	ना्रीत.	ताे	सबंदं्धत	
राष्ट्प्रमखुाशरी	चचा्भ	करू	शकत	असला	तररी	राजदूतासारखा	सनमान	तयास	द्दला	जात	ना्री.	असाधारण	
दूत	्ा	तया	राष्ट्ात	द्वद्शष्ट	काया्भकररता	द्नयकु्	केलेला	असताे	तयामळेु	राजदूताप्रमाणे	्ा	तयाराष्ट्ात	
कायमसवयरूपरी	वासतवयास	नसताे	व	तयांचरी	द्नयकु्ती्री	अस्ायरी	काया्भपूरतरीच	द्समरीत	असते.

३. निवासरी मतं्री (Minister Resident)

राजनद्यक	वयवस्ेतरील	यांचे	स्ान	द्तसऱया	शे्णरीचे	असते.	द्वसावया	शतकाचया	प्राररंरी	राजनद्यक	
प्रकारात	् ा	नवरीन	वग्भ	द्नमाण्भ	झालेला	द्दसताे.	यांचरी	नेमणूक्री	राष्ट्प्रमखुांकडून	केलरी	जाते.	मात्	जया	
दशेात	 तयांना	 द्नयकु्	 केले	जाते	 तया	 राष्ट्ाचया	 प्रमखुास	 रेटणयाचा	 वा	 तयांचयाशरी	 चचा्भ	 करणयाचा	
अद्धकार	मात्	तयांना	नसताे.	द्नवासरी	मंत्री	म्णून	असणाऱया	नेमणकुा	या	अपवादातमक	पररद्स्तरीतच	
केलया	जातात.	अद्लकडचया	काळात	या	पदाचरी	 नेमणूक	राजयांकडून	कवद्चतच	 केलरी	जाते.	यांना	
साैजनयादाखल	्री	परमशे्ष्ठ	असे	सबंाेधले	जात	ना्री.
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४. कायधादूत (Charge D. Affairs) :

एका	 राजयाचया	 परराष्ट्	 द्वरागाद्ार	े दसुऱया	 राजयाचया	 परराष्ट्द्वरागाकडे	 ्े	 प्रद्तद्नधरी	 पाठद्वले	
जातात	तयास	काय्भदूत	असे	म्टले	जाते.	काय्भदतुांचरी	नेमणूक	राष्ट्प्रमखुाकडून	केलरी	जात	ना्री	तर	
द्वद्शष्ट	 द्वरागाचया	 मंत्याकडून	 खाजगरी	 प्रद्तद्नधरीचया	 सवरूपात	 तयांचरी	 नेमणूक	 केलरी	 जाते.	 या	
नेमणूकतीचा	उदेिश	 द्नयकु्	झालेलया	दशेाचया	परराष्ट्मंत्याशरी	चचा्भ	करणयाचा	असताे.	काय्भदूत	पदरी	
द्नयकु्	करणयात	अालेलया	 वयक्ती	अापले	 पररचयपत्	 राष्ट्प्रमखुां	 एवेजरी	सबंदं्धत	 मंत्यालाच	सादर	
करतात.	तयांचे	स्ान	व	शे्णरी	उपराेक्	तरीन	प्रद्तद्नदींपेक्ा	खालचया	दजा्भचरी	असते.

५. उचचायुक्त (High Commissioner)

यांचरी	नेमणकु	प्रामखुयाने	राष्ट्कुलातरील	सदसय	राष्ट्ांमधये	केलरी	जाते.	राष्ट्कुल	सदसय	असणाऱया	
राष्ट्ात	द्नयकु्	झालेलया	उचचयकु्ांचे	स्ान	्े	राजदतुासारखे	असते.

या	 म्तवाचया	 पदाद्धकाऱयांद्शवाय	 वयापार	 व	 वाद्णजय	 वा	 तशाच	 प्रकारचया	 काया्भसाठरी	 का्री	
प्रद्तद्नधींचरी	नेमणूक	स्ायरी	सवरूपात	करणयात	येते.	तयाचे	काय्भ	अापलया	दशेाचया	वयापाररक	द््ताचे	
सवंध्भन	करणयाचे	असते.	याद्शवाय	प्रतयेक	दूतावासात	अद्धकाररी	वग्भ,	सद्चव	अाद्ण	अनेक	स्ाययक	
असतात.	 तयांचे	 स्ान	 परराष्ट्	 सेवेतरील	 कायम	 शासक	 वगा्भचे	 असते.	 एका	 दशेातरील	 वररील	 सव्भ	
राजदूतांचया	 समदुायास	 राजनद्यक	 वतु्भळ	 असे	 म्टले	 जाते.	 सवा्भत	 वररीष्ठ	 दूतास	 डाॅयन	 द्कंवा	
दूतद्शराेमणरी	असे	म्टले	जाते.

१.७ राजियजाचें सवाततं्य व नविेषानधकार :

राजनद्यक	प्रद्तद्नधरी	वा	राजनयज्ञ	्े	अापलया	राष्ट्ाचया	द््ताचया	रक्णासाठरी	तसेच	दाेन्री	राष्ट्ातरील	
सबंधंाना	वदृ्रीगतं	करणयाकररता	काय्भरत	असतात.	या	उद्दिष्टांचरी	 पूत्भता	करणयाकररता	तयांना	का्री	
द्वशेष	 अद्धकार	 व	 सवातंत्य	 प्रदान	 करणे	 अावशयक	 ठरते.	 पामर	 व	 पाद्कां नस	 यांनरी	 यासदंरा्भत	
राजनयज्ञांचया	द्वशेष	अद्धकारांचे	सम ््भन	करताना	प्रामखुयाने	दाेन	कारणे	नमूद	केलेलरी	द्दसतात.	एक	
म्णजे	 राजनयज्ञ	 ्े	 अापलया	 राष्ट्ाचया	 प्रमखुाचे	 वयद्क्गत	 प्रद्तद्नधरी	 मानले	 जातात.	 तयामळेु	
सवाराद्वकररीतया	राष्ट्-प्रमखुांना	जाे	सनमान	द्दला	जाताे.	जे	द्वशेषाद्धकार	द्दले	जातात	ते	राजनयज्ञांना	
्री	द्मळणे	अावशयक	ठरते.	दूसर	ेम्णजे	राजनयज्ञांना	अापले	काय्भ	समाधानकारकपणे	पूण्भ	करणयाकररता	
द्नयकु्	 राष्ट्ातरील	 कायद्ापासून	 सवातंत्य	 द्मळणे	 गरजेचे	 ठरते.	 राजनयज्ञांना	 जे	 द्वशेषद्धकार	 व	
सवातंत्य	प्राप्	असतात	तयांचरी	मांडणरी	पढुरील	प्रमाणे	करता	येईल.

१) वयनक्तगत सरंक्षण :

वयद्क्गत	सरंक्ण	्ा	राजनयज्ञांचा	द्वशेषअद्धकार	मानला	जाताे.	राजनयज्ञांना	जर	द्वशेष	व	वयद्क्गत	
सरंक्ण	प्राप्	झाले	ना्री	तर	ताे	सबंदं्धत	राष्ट्ाचा	अपमान	मानला	जाताे.	राजनयज्ञांना	जर	वयद्क्गत	
सरंक्ण	सबंदं्धत	राष्ट्	दते	नसेल	तर	तया	राष्ट्ातून	अापलया	राजनयज्ञांना	परत	बाेलावणयाचे	टाेकाचे	
पाऊल	्री	राष्ट्ांकडून	उचलले	जाते.

२) फाैजदाररी कायद्ापासूि मकु्त :

जया	राष्ट्ात	राजदूत	नेमलया	जातात	तया	दशेाचया	फाैजदाररी	कायद्ाचया	बधंनातून	ते	मकु्	असतात.	
फाैजदाररी	कायद्ाअतंग्भत	तयांना	अटक	करणयाचा	वा	तरंुूगात	टाकणयाचा	अद्धकार	तया	राष्ट्ातरील	
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पाेद्लस	 यतं्णेस	 नसताे.	 राजनयज्ञाने	 एखाद	ेअवैध	 कृतयकेले	असेल	 वा	 गनु्ा	 केला	असेल	 तर	 ते	
सरकार	तसा	अ्वाल	सबंदं्धत	राष्ट्ाकडे	पाठवतात	व	तयांना	परत	बाेलावून	घेणयाचरी	मागणरी	करतात.

३) नदवाणरी कायद्ापासूि सवततं् :

राजनयज्ञ	्े	द्नयकु्	झालेलया	दशेात	ते्रील	द्दवाणरी	कायद्ांपासून	मकु्	रा्तरील	याचरी	काळजरी	घेतलरी	
जाते.	 काेणतया्री	 द्दवाणरी	 मलुयांसदंरा्भत	 तयांना	 नयायालयात	 साक्	 दणेयासाठरी	 वा	 उपद्स्त	
रा्णयासदंरा्भत	सक्ती	केलरी	जाऊ	शकत	ना्री.

फाैजदाररी	व	द्दवाणरी	कायद्ांपासूनचे	सरंक्ण	्े	केवळ	राजनयज्ञांना	वयद्क्गत	सवरूपातच	प्राप्	झालेले	
नसते	तर	तयांचया	बराेबर	असणार	ेतयांचे	नातेवाईक	व	तयांचया	मदतरीसाठरी	द्नयकु्	करणयात	अालेला	
कम्भचाररीवग्भ	्री	फाैजदाररी	व	द्दवाणरी	सवरूपाचया	कायद्ांपासून	मकु्	असताे.

४) निवासासबंधंरीचे नविेषनधकार :

प्रतयेक	 राष्ट्ामधये	 राजनयज्ञांना	 सवतंत्	 दूतावास	 द्दलेले	असतात.	 ्ा	 दूतावासाचा	 पररसर	 द्नयकु्	
झालेलया	दशेाचा	रूराग	मानला	जात	ना्री	तर	राजनयज्ञाचया	दशेाचा	रूराग	मानला	जाताे.	तयामळेु	
राजदूताचे	 जे	सरकाररी	 द्नवासस्ान	असते	 तया	 द्नवासस्ानातरील	मालमत्ता	 ्री	सबंदं्धत	 राष्ट्ाचरी	
समजणयात	येऊन	तया	दशेाचे	द्नयम	तयांना	लागू	केले	जात	ना्रीत.

५) करापंासूि मकु्त :

राजनयज्ञांना	अापले	काय्भ	मकु्	व	सवतंत्पणे	पार	पाडता	यावे	याकररीता	द्नयकु्	झालेलया	राष्ट्ाचे	जे	
करद्वषयक	द्नयम	असतात	ते	राजनयज्ञांना	लागू	केले	जात	ना्रीत.	प्रतयक्	कर,	सरीमा	शलुक	कर	व	
अनय	ततसम	करांपासून	राजनयज्ञांना	सरंक्ण	प्राप्	असते.

६) सचंार सवाततं्य :

कत्भवय	पूत्भता	करणयाचया	दृष्टरीने	राजनयज्ञांला	अापलया	दशेाशरी	साततयाने	सपंक्भ 	ठेवणयाचरी	अावशयकता	
असते.	तयादृष्टरीने	तयास	सचंार	करणयाचरी	सव्भ	साधने	उपलबध	असतरील	याच	काळजरी	घेतलरी	जाते.	
राजनयज्ञांना	अापलया	दशेात	जाताना	इतर	अाणखरी	का्री	दशेात्री	सचंार	करता	येताे.	तसेच	द्त्े	
अावशयकता	वाटेल	तेंव्ा	्ांबता	्री	येते.	तयाला	तयाचयाकडून	वा	दशेाकडून	द्कंवा	अनय	राष्ट्ांकडून	
येणाऱया	पत्ांवर	द्नबांध	्री	टाकता	येत	ना्रीत.

१.८ राजियजाचंरी कायधा :

राजदूतांना	द्वद्वध	प्रकारचरी	काय्भ	पार	पाडावरी	लागतात.	म्णूनच	तयांना	द्वनाेदाने	Telephone	Girls	
of	History	असे	म्टले	जाते.	राजदूत	्े	तयाचया	शासनाचे	‘कान	व	डाेळे’	समजले	जातात.	राजदूत	
अापलया	शासनास	सबंदं्धत	राष्ट्ाचया	सदंरा्भत	जगातरील	प्रमखु	उलाठालरीचरी	माद््तरी	दते	असतात.	
राजनयज्ञांचरी	प्रमखु	काय्भ	पढुरील	प्रमाणे	मांडता	येतरील.

१) राष्ट्ाचे प्रनतनिनधतव करणे :

प्रतयेक	दशेाचया	 राजदूताचे	 द्कंवा	 राजनयज्ञाचे	प्रमखु	कत्भवय	 म्णजे	अापलया	राष्ट्ाचे	प्रद्तद्नद्धतव	
करणे	्ाेय.	राजनयज्ञ	्े	अापलया	शासनाचे	व	जनतेचे	प्रद्तद्नद्धतव	करत	असताे.	दाेन	राष्ट्ांचे	सबंधं	
जाेडतांना	राजनयज्ञांना	सबंदं्धत	राजयातरील	प्रद्तष्ठरीत	वयक्ती,	म्तवपूण्भ	गट	व	सव्भ	 के्त्ातरील	प्रमखु	



69

राजनय, अांतरराष्ट्रीय कायदा व अनय राजय घटक

वयक्ींशरी	सबंधं	प्रस्ाद्पत	करावे	लागतात.	यादृष्टरीने	राजदूत	व	मे्नतरी,	सयंमरी,	चतरु	व	प्रराव	पाडणारा	
असावा	 लागताे.	 अापले	 राष्ट्	 व	 अापलया	 नागररकांबदिल	 सवागतकतया्भ	 दशेात	 सद	्रावना	 द्नमा्भण	
करणयात	व	मैत्री	वाढद्वणयात	ताे	यशसवरी	झाला	पाद््जे.	सारांश,	अापलया	दशेाचरी	व	लाेकांचरी	प्रद्तष्ठा	
सवागतकतया्भ	दशेात	वाढद्वणे	राजनयज्ञाचया	काैशलयावर	अवलंबून	असते.	यादृष्टरीने	राजदूताला	अापले	
द्वचार	 वयक्	 करताना	 अापलया	 सरकारचा	 दृष्टरीकाेन	 द्कंवा	 द्वचारच	 वयक्	 करावे	 लागतात.	 तया	
प्रश्नासबंधंरी	तयाचया	वयद्क्गत	द्वचाराला	मात्	अ ््भ	नसताे.	अापला	दशे	अाद्ण	जनता	यांचरी	परराष्ट्ात	
प्रद्तष्ठा	वाढद्वणे	्ाच	तयाचया	प्रद्तद्नद्धतवाचा	प्रमखु	उदेिश	असताे.

२) वाटाघाटरी करण े:

राजनयज्ञाचरी	 वयाखयाच	 मूलत:	 सामाेपचाराचया	 वाटाघाटरीचया	 माधयमातून	 अांतरराष्ट्रीय	 सबंधंाचे	
वयवस्ापन	अशरी	केलरी	जाते.	यादृष्टरीने	पररणामरी	सामाेपचारादरमयान	वाटाघाटरीचया	मागा्भने	अापलया	
राष्ट्ाचरी	रूद्मका	मांडणे,	 गैरसमज	परसपरसशंय,	असरुद्क्तता	दूर	करणे	यासारखरी	काय्भ	राजनद्यक	
प्रद्तद्नद्धनंा	पार	पाडावरी	लागतात.	पामर	व	पाद्कां नस	याचया	मते	राजनयज्ञ	म्णजे	वाटाघाटरी	्ाेय.	तर	
चाईलडस	यासदंरा्भत	म्णतात	कती,	राजदूताचे	मखुय	काय्भ	म्णजे	द्द्पक्रीय	व	ब्ुपक्रीय	सधंरी	करार	
यासाठरी	मसूदा	तयार	करणयाचे	असते.	्े	करार	वा	सधंरी	अाद् ््भक,	राजकतीय	व	सांसकृद्तक	सवरूपाचया	
असतात.	सधया	मात्	द्द्पक्रीय	कराराएवेजरी	वा	पक्रीय	करारांना	म्तव	प्राप्	् ाेत	असलयामळेु	राजदूताचे	
काय्भ	बऱयाच	प्रमाणात	कमरी	् ाेऊन	राष्ट्	प्रमखु	व	परराष्ट्	मंत्याचया	काया्भत	वाढ	झालरी	अा्े.	राजदूताचे	
्े	पारपंाररक	सवरूपाचे	काय्भ	समजले	जाते.	राजनयज्ञांचया	माधयमातून	दाेन	राष्ट्ांमधये	द्द्पक्रीय	वा	
ब्ुपक्रीय	कराराद्ार	ेअाद् ््भक,	सामाद्जक,	सांसकृद्तक,	शैक्द्णक,	राजकतीय	सवरूपाचे	सबंधं	प्रस्ाद्पत	
करावे	लागतात.	 यासाेबतच	 वयापार,	अाैद्ाेद्गकतीकरण,	अाधूद्नक	 तंत्ज्ञानाचे	 ्सतांतरण	व	अायात	
द्नया्भत	याबाबत	म्तवपूण्भ	करार	करावे	लागतात.	तयादृष्टरीने	राजनयज्ञांचरी	रूद्मका	म्तवाचरी	मानलरी	
जाते.

३) अहवाल सादर करण े:

राजनयज्ञाचे	द्तसर	ेम्तवाचे	काय्भ	म्णजे	सबंदं्धत	राष्ट्ातरील	घडामाेडरीचे	इद्तवतृ्त	अ्वाल	वा	द्नवेदने	
अापलया	 दशेास	सादर	करावरीत.	 तयामळेुच	 राजनयज्ञास	 मातरूृमरीचा	 द्वश्ासू	 ्सतक	 मानले	 जाते.	
सबंदं्धत	राष्ट्ातरील	नवे	द्वचार	प्रवा्	काेणते	अा्ेत	याचा	अभयास	करून	तयानसुार	अापलया	राष्ट्ाचया	
द््ताचया	दृष्टरीने	शासनाने	काेणते	धाेरण	द्नधा्भररत	करणे	अावशयक	अा्े	याद्वषयरीचया	सूचना	राजनयज्ञ	
अ्वालाचया	माधयमातून	अापलया	दशेाचया	शासनकतयाांना	करत	असतात.	पामर	व	पाद्कां स	यांचया	
मते	् ेच	अ्वाल	परराष्ट्	धाेरण	ठरद्वताना	म्तवाचे	मानले	जातात,	वा	अशा	अ्वालांचया	अाधारावरच	
परराष्ट्	धाेरण	 द्नद्चित	केलया	जाते.	उदा.	१९४०	मधये	दसुऱया	म्ायदु्ाचया	काळात	 इंगलडमधरील	
अमेद्रकेचे	राजदूत	जाेसेफ	सरी.	केनेडरी	यांनरी	अमेररकेचया	अधयक्ांना	एकंदर	पररद्स्तरीसबंधंरी	द्दलेलरी	
माद््तरी	 द्रिटन	 यदु्ात	 परारूत	 झाला	 अशरी	 ्ाेतरी.	 परतं	ु अमेररकेचया	 राष्ट्धयक्ांनरी	 अनय	 सूत्ांद्ार	े
द्मळद्वलेलया	अचूक	माद््तरी	नसुार	द्रिटन	यदु्ात	परारूत	झालेले	ना्री	अशरी	्ाेतरी.	तयामळेु	परराष्ट्	
धाेरणासबंधंरी	पूढे	्ाेणाररी	चूक	घडलरी	ना्री.

४) नहतसबंधंाचे सरंक्षण करण े:

राजनयज्ञाचे	 ्े	 प्रमखु	 काय्भ	 व	 उद्दिष्ट	 मानले	 जाते.	 अापलया	 सवराष्ट्ाचे	 द््तसबंधं	 जाेपासणे	 ्े	
राजनयज्ञांचे	प्रधान	उद्दिष्ट	मानले	जाते.	्ा	दृष्टरीकाेन	अांतराष्ट्रीय	नैद्तकतेचया	दृष्टरीने	रले	्री	सवा्ती	वा	
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सकूंद्चत	वाटत	असला	तररी	राजनयज्ञाचा	मात्	् ा	प्रमखु	अाधार	असताे.	याकररीता	राजनद्यक	प्रद्तद्नधरी	
परराष्ट्रीय	दशेात	अापलया	राष्ट्ाचरी	बाजू	द्वद्वध	अाघाड्यांवर	मांडत	असताे.	अापले	राष्ट्रीय	द््तसबंधं	
साधय	 करणयाकररीता	 परराष्ट्ात	 अनकूुल	 पररद्स्तरी	 द्नमा्भण	 करणयाबराेबरच	 परराष्ट्ात	 स्ाद्यक	
झालेलया	 अापलया	 राष्ट्ातरील	 नागररकांचे,	 उद्ाेगपतरी,	 वयावसाद्यकांचे	 द््त	 साधय	 करणयाकररीता	
राजनद्यक	 प्रद्तद्नधरी	 तयांना	 माग्भदश्भन	 स्काय्भ	 व	 सरंक्ण	 परुद्वत	 असतात.	 परदशेरी	 सरकार	 वा	
नागररकांकडून	जर	तयांचयावर	अनयाय	्ाेत	असेल	तर	ताे	दूर	करणयाचे	काम	राजनद्यक	प्रद्तद्नद्धनां	
करावे	लागते.	यावयद्तररक्	अापलया	दशेातून	सबंदं्धत	दशेात	का्री	कामाद्नद्मत्त	वयापाररीवग्भ	 गेलेला	
असेल	तसेच	का्री	द्वद्ा्ती	स्लरीकररता	गेलेले	असतरील	तर	तयांना	ते्े	काेणतरी्री	अडचण	येऊन	
नये	वा	सबंदं्धत	राष्ट्ांकडून	तयांना	वाईट	वागणूक	द्मळू	नये	याकररीता	राजनयज्ञ	काळजरी	घेतात.

राष्ट्रीय	 द््तसबंधंाचरी	जपणूक	करणे	 ्े	 राजनयज्ञाचे	 प्रमखु	काय्भ	असलयाकारणाने	 ्े	 उद्दिष्ट	साधय	
करणयाचया	्ेतूने	तयांचया	वागणयात	व	बाेलणयात	अतंर	पडले	तररी	चालेल	्े	एक	प्रकार	ेगृ् रीत	धरले	
जाते.	अाय्भ	चाणकय	यासदंरा्भत	असे	 म्णतात	कती	 ‘राजदूताने	साम,	दडं,	 रेद	अशा	सव्भ	उपायांचा	
अवलंब	करून	राष्ट्रीय	द््त	साधय	करावयास	्वे.	नैद्तकता	व	अनैद्तकता	या	कलपनांचयावर	रा्ून	
राजदूताने	राष्ट्रीय	द््ताचरी	जाेपासनल	करावरी.	वासतद्वकता	तर	अशरी	असावरी	कती	राजदूताचया	शबदात	
व	काया्भत	काेणताच	सबंधं	नसताे.	असा	सबंधं	जर	असेल	तर	तर	तयास	राजनयज्ञ	म्णताच	येणार	
ना्री.’’

५) इतर कायधा :

या	प्रमखु	काया्भद्शवाय	राजनयज्ञांना	का्री	अनय	सवरूपाचरी	्री	काय्भ	पार	पाडावरी	लागतात.	तरी	पढुरील	
प्रमाणे	-

१.		 राजनयज्ञांचरी	का्री	काय्भ	्री	काैटंुद्बक	सवरूपाचरी	असतात.	तयाकररीता	द्वदशेरी	शासनाशरी	सपंक्भ 	
राखणयाचरी	 अावशयकता	 नसते.	 उदा.	 अापलया	 दशेातरील	 नागररकांचे	 जनम,	 मतृय,ु	 द्ववा्	
इतयादरीचरी	नाेंद	ठेवणे.

२.		 का्री	सदंरा्भत	राजनयज्ञांना	परराष्ट्	सरकारशरी	 गैर	शासकतीय	पद्तरीने	्री	काय्भ	करून	घेता	
येतात.	उदा.	 द्वदशेरी	शासनाचया	 राजकतीय,	सामाद्जक	व	अाद् ््भक	धाेरणांचे	 द्नररीक्ण	करणे,	
अापलया	दशेाचया	द््ताचया	दृष्टरीने	तयाचा	अ ््भ	लावणे,	द्वशे्षण	व	पररीक्ण	करून	ते	शासनास	
कळद्वणे.

३.		 द्वद्शष्ट	प्रसगंामधये	राजदूतांना	परराष्ट्	शासनाशरी	सरळ	सपंक्भ 	साधावा	लागताे.	उदा.	अपराधरी,	
गनु्ेगारां	सदंरा्भत,	नागररकांना	पारपत्	प्रदान	करणे,	तयांचे	द्वद्धवत	करणे,	तयांचया	द्जवरीताचे	व	
मालमते्तचे	सरंक्ण	करणे	इतयादरी	सबंधंरीचरी	काय्भ.

एकंदररीत	 राजनयज्ञांना	अशरी	 द्वद्वध	 सवरूपाचरी	काय्भ	 पार	 पाडावरी	लागतात.	जरी	 प्रतयेक	 राष्ट्ाचया	
परराष्ट्धाेरणाचया	अाखणरी	मधये	व	राष्ट्रीय	द््तसबंधंाचया	पूत्भतेसदंरा्भत	म्तवाचरी	ठरतात.

राजियाचे प्रकार :

राजनयांचे	सवरूप	काय्भ	व	कालनरुूप	द्वद्वध	प्रकार	प्रचद्लत	झालेले	द्दसतात.	तयातरील	का्री	प्रमखु	
प्रकारांचरी	मांडणरी	पढुरील	प्रमाणे	करता	येईल	-
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१) जुिा राजिय :

साधारणत:	१५	वया	शतकापासून	ते	प्र्म	म्ायदु्ाचया	शेवटपयांतचा	काळ	म्णजे	१९१९	पयांतचया	
राजनयास	‘जनुा	राजनय’	असे	सबंाेधन	वापरले	जाते.	जनुा	राजनय	्री	पद्तरी	यूराेद्पय	राष्ट्ांपरुतरीच	
मया्भद्दत	 ्ाेतरी.	 १९	 वया	 शतकापयांत	जगातरील	अनेक	 दशेात	का्री	 शक्तीशालरी	 यूराेपरीय	 राष्ट्ांचया	
वसा्तरी	्ाेतया.	का्री	सवतंत्	राजय	राजये	अद्सततवात	असलरी	तररी	माेठरी	राष्टे्	तयांचा	उपयाेग	सरा	
सतूंलना	कररीता	कररीत	असत.	जूना	राजनय	पद्तरीचा	प्रमखु	उदेिश	्ा	जे	द्मत्	राष्ट्	असतरील	तयांना	
शतू्	राष्ट्ापासून	दूर	करून	अापलयाकडे	वळद्वणे	व	अापलया	द्मत्	राष्ट्ांचया	सखंयेत	वाढ	करणे	्ा	
्ाेता.	या	प्रद्रियेत	घणृा	द्नमा्भण	्ाेईल	वा	द््सेंस	प्राेतसा्न	द्मळेल	अशा	काेणतया्री	कृतरीस	मानयता	
प्रदान	करणयात	अालेलरी	नव्तरी.	कारण	सपूंण्भ	यूराेप	तयावेळरी	राजतंत्	व	कुलरीन	तंत्	शासनातंग्भत	एक	
यूराेपरीय	समूदाय	या	सवरूपात	सघंद्टत	्ाेता.	तयामळेु	बऱयाच	प्रमाणात	जनुया	राजनयाचे	सवरूप	्े	
उदार	मानवरीय,	नम्तेने	अमंलात	अाणावयाचरी	कला	असे	असून	बदु्रीमत्ता	व	सद््ष्णूता	्े	तयाचे	अाधार	
्ाेते.	जनुा	राजनय	्ा	गपु्तेवर	प्रामखुयाने	अाचारलेला	्ाेता.	दशेातरील	सामानय	जनतेस	वा	अनय	राष्टे्	
यांना	 यासदंरा्भत	 काेणतरीच	 माद््तरी	 द्दलरी	 जात	 नसे.	 जनुा	 राजनय	 पद्तरीचा	 प्रमखु	 उदेिश	 ्ा	
राष्ट्द््ताएवेजरी	राजाचे	वयद्क्गत	द््तसबंधं	सरुद्क्त	राखणे	् ाच	् ाेता.	या	राजनय	पद्तरीचया	गपु्तेचया	
ततवामळेु	जगास	पद््लया	म्ायदु्ाचया	द्वपत्तरीस	सामाेर	ेजावे	लागले.

२) िवा राजिय :

१९१९	पासून	नवरीन	राजनयास	सरुूवात	झालरी	असे	मानणयात	येते.	१९१९	पयांतचया	कालखंडात	
मधयपूव्भ	व	जपान	यांना	अपवाद	करता	अाद्शया	खंडातरील	सव्भ	दशे	यूराेप	मधरील	राष्ट्ांचया	द्नयतं्णाखालरी	
असलयामळेु	 राजनैद्तक	 दृष्टया	 या	 गलुाम	 राष्ट्ांना	 काेणतेच	 सवतंत्	 अद्सततव	 नव्ते.	 पद््लया	
म्ायदु	्धानंतर	अाद्शया	व	अद्रिका	खंडातरील	पारतंत्यात	असणाऱया	राष्ट्ांमधये	सवातंत्य	चळवळींनरी	
व	सवयदं्नग्भयाचया	मागणरीने	जाेर	धरला.	 द्द्तरीय	म्ायदु्ानंतर	या	खंडातरील	 राष्टे्	माेठया	प्रमाणात	
सवतंत्	झालरी.	तयांनरी	सयंकु्	राष्ट्ांचे	सदसयतव	सवरीकारत	अांतरराष्ट्रीय	राजकारणात	अापलया	सवतंत्	
राजनयाचया	माधयमातून	वेगळा	ठसा	द्नमा्भण	केला.	याच	राष्ट्ांचया	माधयमातून	अद्लप्तावादरी	चळवळ	
्री	पढेु	गद्तमान	झालरी.	अमेररकेने	्री	जागद्तक	राजकारणातरील	अद्लप्तेचरी	 रूद्मका	तयागून	प्रतयक्	
्सतके्पास	सरुूवात	 केलरी.	 दसुऱया	 म्ायदु्ात	रिांनस	 व	 द्रिटन	 या	 म्ासत्ता	 राष्ट्ांचे	 सव्भच	 दृष्टरीने	
कंबरडे	माेडले	व	अमेररका	अाद्ण	रद्शया	या	दाेन	दशेांना	म्ासत्ताक	राष्ट्	म्णून	दजा्भ	प्राप्	झाला.	
दसुऱया	म्ायदु्ात	साेव्रीएट	रद्शया	व	अमेररका	्े	द्मत्	राष्ट्	म्णून	लढले	असले	तररी	या	दाेन	राष्ट्ांचे	
प्रामखुयाने	एकमेकांद्वषयरी	सशंय	्ा	साेव्रीएट	काल	रिांतरी	पासूनच	्ाेता.	दसुऱया	म्ायदु्ानंतर	्ा	
द्वचारप्रणालरीचा	सघंष्भ	अद्धक	टाेकदार	झाला.	तयातूनच	१९४५	नंतरचे	जग	्े	शरीतयदु्ाचया	छायेत	
द्वरागले	गेले.	अशा	पररद्स्तरीत	जनुया	राजनयाचरी	पद्तरी	जरी	केवळ	यरुाेपमधरील	राष्ट्-राजयांपूरतरीच	
मया्भद्दत	्ाेतरी	तरी	अपूररी	व	अप्रसतूत	ठरलरी.	 तयातूनच	नवरीन	राजनय	पद्तरीचा	 द्वकास	झाला.	गपु्	
राजनयाचरी	जागा	मकु्	राजनयाने	घेतलरी.	या	पद्तरीत	प्रामखुयाने	कतया्भ	वयद्क्एवेजरी	जनतेस	अाव्ान	
करणे,	चांगलरी	वा	वाईट	बाजू	सांगणयासाठरी	वयापक	प्रचारावर	रर,	द्टका,	प्रद्तद्टका,	धमकती,	अारिमणाचरी	
राषा,	शस्तास्त	द्नद्म्भतरी	करून	दबाव	वाढवणे	यासारखया	तंत्ाचा	प्रामखुयाने	वापर	केला	जाताे.	श्री.	
पद्णणककर	यांनरी	नवरीन	 राजनय	पद्तरीचरी	का्री	 वैद्शष्टये	नमूद	 केलरी	अा्ेत.	 तयातरील	का्री	प्रमखु	
वैद्शष्टयांचरी	मांडणरी	पढुरील	प्रमाणे	करता	येईल.
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अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

१.		 शतू्	 राष्ट्ातरील	शासनकतयाांना	 वा	 नेततृवास	अावा्न	करणयाएवेजरी	 तया	 राष्ट्ातरील	जनतेस	
अावा्न	करणयावर	रर	दणेष.

२.		 प्रचारतंत्ाचया	द्वद्वध	माधयमांचा	वापर	करून	शतू्	राष्ट्ातरील	शासनकतयाांना	बदनाम	करणे.

३.		 दाेन्री	 राष्ट्ातरील	जनतेत	असणाऱया	सामाद्जक	सबंधंावर	 द्नयतं्णे	लावून	 राजनद्यक	सबंधं	
केवळ	अद्धकाररी	सतरावर	प्रस्ाद्पत	करणयावर	रर	दणेे.

४.		 वाटाघाटरी	करताना	प्रतयक्	सबंधं	प्रस्ाद्पत	करणयाएवेजरी	सतत	अारिमक	राषेचा	वापर	करून	
प्रद्तपक्ातरील	राष्ट्ावर,	राजयकतयाांवर	अटरी	लादणयाचा	प्रयतन	करणे.

५.		 शतू्	राष्ट्ास	घाबरद्वणयाचया	दृष्टरीने	शस्तास्त	द्नद्म्भतरीवर	वयापक	प्रमाणात	खच्भ	करून	आधूद्नक	
शस्तास्तांचया	द्नद्म्भतरीस	प्राधानय	दणेे.

३) गपु्त राजिय :

गपु्	 राजनय	्ा	जनुया	 राजनयाचा	 प्रमखु	प्रकार	मानला	जातोे.	 प्राचरीन	काळापासून	 गपु्	 राजनयाचे	
असद्ततव	आतंरराष्ट्रीय	राजकारणात	आढळते.	राजनयाचया	तंत्ात	गपु्ता	्री	सवाराद्वक	बाब	मानलरी	
जाते.	दोेन	राष्टे्	वा	राष्ट्	प्रमखु	यांचयात	जरी	चचा्भ	्ोेते,	वाटाघाटरी	्ोेतात	तयास	कधरीच	साव्भद्त्क	केले	
जात	ना्री.	परतं	ुगपु्	राजनयाचरी	पद्तरी	् री	दोेन	राष्ट्ांमधये	् ोेणाऱया	करारांना	् री	गपु्	ठेवणयावर	प्राधानय	
दतेे.	गपु्	राजनयाचा	्ा	प्रमखु	दोेष	मानला	जात	असला	तररी	जया	गोेष्टरी	राष्ट्ांना	उघडपणे	करता	येणे	
शकय	्ोेत	ना्री	तया	गोेष्टरी	गपु्	राजनयातून	करणे	स्ज	शकय	्ोेते.	तयाचबरोेबर	एखाद्ा	बाबरी	सदंरा्भत	
दशेातरील	सामानय	जनतेचा	दृष्टरीकोेन	्ा	का्रीसा	वेगळा	असतोे	जोे	खरतेर		राष्ट्द््तद्वरोेधरी	जाणारा	
असतोे	अशावेळरी	शासनकतयाांना	राष्ट्द््ता	कररीता	सामानय	जनतेस	कलपना	न	दतेा	का्री	करार,	सधंरी	
करणे	आवशयक	ठरते	गपु्	राजनयाद्ार	ेते	शकय	्ोेते.

गपु्	राजनयाचया	सवा्भत	मोेठा	पररणाम	म्णजे	पद््ले	म्ायदु्	्ोेय.	१९	वया	शतकाचया	उत्तराधा्भत	व	
२०	 वया	शतकाचया	 पूवा्भधात	 यूरोेपमधरील	अनेक	राष्ट्ांनरी	आपआपसात	अनेक	गपु्	प्रकारचे	करार	
करून	आतंरराष्ट्रीय	राजकारणात	एक	प्रकार	ेसशंय	ररीतरी	व	असरुद्क्तेचे	वातावरण	गडद	केले	्ोेते.	
तयातूनच	पद््ले	म्ायदु्	घडून	आले.	१८७८	सालरी	ररलेलरी	बद्ल्भन	कागेँ्स	्री	गपु्	राजनयाचे	उत्तम	
उदा्रण	मानले	जाते.

४) प्रकट राजिय :

पद््लया	 म्ायदु्ानंतर	 गपु्	 राजनय	 ्े	 द्टकेचे	 प्र्म	 लक्य	 बनले	 तयातूनच	 जगास	 म्ायदु्ाचया	
अनरुवापासून	 वाचवणया	 कररीता	 प्रकट	 राजनयाचा	 परुसकार	 पढेु	 अाला.	 अमेद्रकेचे	 ततकाद्लन	
राष्ट्ाधयक्	पे्र.	द्वलसन	यांनरी	१४	कलमरी	काय्भरिम	प्रसतूत	करून	प्रकट	राजनयास	प्राधानय	द्दले.	या	
चाैदा	 कलमरी	 काय्भरिमास	 राष्ट्सघंाचया	 सदं्वधानात	 ्री	 स्ान	 दणेयात	 अाले	 ्ाेते.	 प्रकट	 वा	 मकु्	
राजनयाचा	सव्भसामानयत:	असा	अ ््भ	घेणयात	अाला	कती,	‘दाेन	राष्ट्ात	जया	वाटाघाटरी,	चचा्भ	्ाेतात	
तसेच	वाटा	घाटरीनंतर	जे	करार,	सधंरी	्ाेतात	तयांना	पूण्भपणे	प्रद्सद्री	दणेयात	यावरी	व	जनतेस	तयासबंधंरी	
पूण्भ	माद््तरी	द्मळून	तयासबंधंरी	अापलरी	मते	रावना	वयक्	करता	यावरीत.

अांतरराष्ट्रीय	राजकारणात	पारदश्भकता	येणयाचया	दृष्टरीने	प्रकट	राजनय	्ा	घटक	म्तवाचरी	रूद्मका	
बजावेल	 अशरी	 अपेक्ा	 ततवद्चतंकाना	 ्ाेतरी.	 मात्	 वासतवात	 प्रकट	 राजनयाने	 अांतरराष्ट्रीय	
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राजनय, अांतरराष्ट्रीय कायदा व अनय राजय घटक

राजकारणातरील	समसयांचरी	उकल	्ाेणयाएवेजरी	ताे	गुतंा	अद्धक	वाढत	जात	असलयाचे	प्रतययास	अाले.	
तयासदंरा्भत	पढुरील	का्री	बाबरी	समसयांचया	सवरूपात	प्रकट	झालेलया	द्दसतात.

१.		 मकु्	राजनयाचया	सदंरानती	प्रमखु	समसया	म्णजे	अने	राष्टे्	एकत्	येऊन	उघडपणे	करार	वा	
सधंरी	 करत	असले	 तररी	 ते	 ईमानदाररीने	 अमंलात	अाणणयासदंरात्भ	 फारसे	 गरंरीर	 असलयाचे	
अाढळत	ना्रीत.	उदा.	१९२८	मधये	पॅररीस	सधंरी	वर	जगातरील	सव्भ	प्रमखु	राजयांनरी	सवाक्ररी	
केलरी	् ाेतरी	व	यापढेु	जगास	यापढेु	म्ायदु्ाचा	अनरुव	द्मळणार	ना्री	अशरी	घाेषणा	् री	सयंकु्पणे	
प्रसततु	केलरी	् ाेतरी	मात्	प्रतयक्ात	या	कराराचया	काेणतया्री	राष्ट्ाने	वासतवात	पालन	केले	ना्री.

२.		 राजनय	पद्तरीचरी	प्रद्रिया	व	पररणाम	मागरील	फरक	्री	्री	गपु्	राजनयाचया	काय्भनवयनावररील	
प्रमखु	मया्भदा	ठरतांना	द्दसते.	सैधदांद्नक	दृष्टया	लाेकांना	राजनयाचया	पररणामांचरी	माद््तरी	दणेे	
अावशयक	असते.	परतं	ुवासतवात	सामानय	जनतेस	राजनयाचरी	पद्तरी	वा	तयाचया	प्रद्रियेद्वषयरी	
माद््तरी	दणेे	दशेद््ताचया	दृष्टरीने	द््तकारक	ठरत	ना्री.	कारण	परराष्ट्	सबंधंात	साैदबेाजरीचरी	
क्मता	्री	राष्ट्द््ताचया	दृष्टरीने	अद्धकाद्धक	वापरणे	अावशयक	असते.	या	साैदबेाजरीमधये	अनेक	
बाबरी	अशा	असतात	कती	जया	 राष्ट्रीय	प्रद्तषे्ठचया	 दृष्टरीने	 नाजकु	 सवरूपाचया	असतात.	अशा	
बाबींसदंरा्भत	राष्ट्रीय	द््ताचया	दृष्टरीने	गपु्ता	ठेवणे	अतयावशयक	असते.	राजनद्यक	वाता्भ	अशा	
मदुियांसदंरा्भत	प्रकटपणे	्ाेत	असेल	वा	तरी	जा्रीर	केलरी	जात	असेल	तर	प्रद्तद्नधींनरी	सवत:चया	
दशेद््ताचया	दृष्टरीने	केलेले	प्रद्तपादन	व	दसुऱया	पक्ाने	तया	प्रद्तपादनासदंरा्भत	वयक्	केलेलरी	
प्रद्तरिया	यामळेु	सामानय	जनतेत	प्रक्ाेर	द्नमा्भण	्ाेऊ	शकताे.

३.		 लाेकशा्री	शासनपद्तरी	्री	मकु्	राजनयास	सवा्भद्धक	अनकुुल	अा्े	असे	म्टले	जाते.	मात्	
वासतवात	लाेकशा्री	शासनप्रकारात	्री	प्रकट	पद्तरीचा	राजनय	काय्भनवरीत	करणे	शकय	्ाेत	
ना्री	वा	अवयवा्ाररक	ठरते.	कारण	दशेातरील	सव्भच	जनतेस	अांतरराष्ट्रीय	राजकारणाद्वषयरी	
रूचरी	असेल	असे	 नव्े	 व	 जयांना	रूचरी	अा्े	 तयांना	 तयासबंधंरीचरी	 याेगय	समज	 वा	 प्रद्तसाद	
असतेच	असे	नव्े.	अांतरराष्ट्रीय	राजकतीय	वयव्ारात	तयासाठरी	प्रद्शद्क्त	वगा्भचरी	अपरर्ाय्भता	
वेळाेवेळरी	प्रतययास	येते.

४.		 प्रकट	राजनयाने	दशेातरील	राजकतयाांना	्री	अनेकवेळा	मया्भदा	अाणलेलया	द्दसतात	वा	तयांचा	
सभं्रम	वाढवलेला	 द्दसताे.	जयातून	दशेाचे	राष्ट्प्रमखु	व	सामानय	जनता	यांचयात	एक	प्रकार	े
अद्वश्ासाचरी	झालर	द्नमा्भण	झालेलरी	द्दसते.	लाेकशा्री	शासन	वयवस्ा	असणाऱया	दशेातरील	
राजकतयाांसमाेर	साततयाने	्ा	प्रश्न	द्नमा्भण	झालेला	द्दसताे	कती	राजनयाबदिल	लाेकांना	द्कतरी	
सांगावे,	कसे	सांगावे	व	काय	सांगावे?

अशा	 पद्तरीने	 का्री	 दाेष	 गृ् रीत	 धरून्री	 समकाद्लन	 सदंरा्भत	 प्रकट	 राजनय	 पद्तरीचया	 तंत्ाचाच	
प्रामखुयाने	वापर	केला	जाता.

५) हुकुमिाहरी राजिय :

लाेकशा्री	 व	 ्ुकुमशा्री	 या	 दाेन्री	 दशेांचया	 राजनया	 सबंधंरीचा	 दृष्टरीकाेन	 पूण्भत:	 द्रनन	 सवरूपाचा	
अाढळताे.	्ुकूमशा्रीत	सव्भ	सत्ता	एका	वयक्तीचया	्ातरी	साेपवलेलरी	असते	व	जनतेस	द्वश्ासात	न	घेता	
राजनद्यक	 सतरावर	सव्भ	 द्नण्भय	 घेतले	जातात.	 ्ुकूमशा्री	 पद्तरीचा	 राजनय	 ्ा	 द्वद्शष्ट	रावनांचा	
अद्रमान	बाळगत	असलयाकारणाने	तयास	अांतरराष्ट्रीय	के्त्ात	चांगले	सबंधं	प्रस्ाद्पत	करणयावर	वा	
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शांतता	स्ाद्पत	करणयावर	तयाचा	द्वश्ास	नसताे.	् ुकूमशा्री	पद्तरीचा	राजनय	ताेपयांतच	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ास	मानताे	कती	जाेपयांत	राष्ट्ाचे	द््त	साधय	्ाेत	अा्े.	सवद््तास	अाणणाऱया	काेणतया्री	बाबरी	
ताे	मानय	करत	ना्री	वा	तयाचे	पालन्री	करत	ना्री.	्ुकूमशा्री	शासनपद्तरी	असून्री	जर	एखाद	ेराष्ट्	
इतर	राजयांशरी	राजनद्यक	सबंधं	स्ापन	करू	इद्चछत	असेल	तर	सवांकष	राजनयाचया	दृष्टरीने	ते	राष्ट्	
दबु्भल	अा्े	असा	सरळ	अ ््भ	लावला	जाताे.	्ुकूमशा्री	सवरूपाचया	राजनयात	प्रसार	व	प्रचार	तंत्ाचा	
प्ररावरी	वापर	करणयावर	प्रामखुयाने	रर	असताे.	इतर	राष्ट्ांशरी	करार,	सधंरी	करणे	व	तयाद्वरूद्	वत्भन	
करणे	्ा	या	राजनयाचा	स्ायरीराव	असताे.	्ेरद्गररी	करणे,	घातपात	घडवून	अाणणे,	यदु्	व	राजयाचा	
द्वसतार	करणे	 ्री	सवांकषपद्तरीचया	 राजनयाचरी	 प्रमखु	ततवे	असतात.	सव्भकष	 सवरूपाय	 राजयाशरी	
सबंधं	कसे	जाेडावेत	व	पूवतीचे	सबंधं	असलयास	ते	कसे	द्टकवावेत	् ा	म्तवाचा	प्रश्न	् ा	इतर	राष्ट्ांसमाेर	
असताे.	 कारण	 ्ुकूमशा्री	 सवरूपाचया	 राजनयात	 द्वश्ासाचा	 राग	 अद्नवाय्भ	 नसताेच	 पद््लया	
म्ायदु्ानंतरचया	काळात	इटलरीमधये	मूसाेद्लनरी,	जम्भनरीत	द््टलर	व	रद्शयामधये	सटॅद्लन	यांनरी	परराष्ट्	
सबंधंासदंरा्भत	जे	राजनयाचे	तंत्	सवरीकारले	ते	प्रामखुयाने	सवांकष	सवरूपाचया	राजनयाचेच	्ाेते.

६) लाेकतानंत्क पद्धतरीचा राजिय :

६०	वे	शतक	्े	लाेकशा्री	शासनवयवस्ेचे	शतक	म्णून	अाेळखले	जाते.	याच	शतकात	लाेकतांद्त्क	
राजनय	पद्तरीचा	्री	द्वकास	घडून	अाला.	लाेकतांद्त्क	राजनयामधये	राजयकतयाांचरी	इचछा	नव्े	तर	
तया	 दशेातरील	जनमताचा	काैल	 म्तवाचरी	 रूद्मका	 बजावताना	 द्दसताे.	 लाेकशा्री	 शासनवयवस्ेत	
परराष्ट्सबंधंा	सदंरा्भत	 ्री	सामानय	जनता	अापलया	रावना	 सपष्ट	 सवरूपात	 वयक्	करत	असतात.	
द्शवाय	राष्ट्ा-राष्ट्ातरील	सामानय	जनतेत	अाैपचाररक	व	अनाैपचाररक	पातळरीवर	अनेक	बाबतरीत	्ेट	
सबंधं	प्रस्ाद्पत	झालेले	द्दसतात.	तयामळेु	राजनयज्ञांना	शासनकतयाांचया	अादशेांबराेबरच	सव्भसामानय	
जनतेचया	राव-रावनांचा	् री	अादर	ठेवावा	लागताे.	शासनकतयाांनरी	केलेलया	करारांना,	सधंरीना	ससंदचेरी	
मानयता	अद्नवाय्भ	असते.	अशा	पररद्स्तरीत	जनता	लाेकप्रद्तद्नधींचया	माफ्भ त	परराष्ट्	धाेरणावर	्री	
अप्रतयक्	 द्नयतं्ण	 प्रस्ाद्पत	करतांना	 द्दसते.	लाेकतांद्त्क	 राजनयपद्तरीचरी	 प्रमखु	 वैद्शष्टये	 पढुरील	
प्रमाणे	मांडता	येतरील.

१.		 लाेकतांद्त्क	राजनयात	जे	करार	व	सधंरी	केलया	जातात	तयाचे	पालन	करणयावर	व	ते	प्रतयक्ात	
काय्भनवरीत	करणयावर	रर	द्दला	जाताे.	इतर	राजनय	पद्तरीमधये	याचरी	शाश्तरी	नसते.

२.		 लाेकतंद्त्क	राजनयात	यदु्	व	सघंष्भ	टाळून	शतू्	राष्ट्ा	समवेत	सवंादाचया	माधयमातून	प्रश्नांचरी	
साेडवणकु	करणयाचा	प्रामखुयाने	प्रयतन	केला	जाताे.

३.		 लाेकतांद्त्क	राजनयात	द्वराेधरी	वा	शत्	ुराष्ट्ांना	प्रलाेरने	दाखवून	अापलया	बाजूने	करणयाचा	वा	
अदं्कत	करणयाचा	प्रामखुयाने	प्रयतन	्ाेताे.

४.		 लाेकतांद्त्क	 राजनयात	 राजनयज्ञांना	 दसुऱया	 दशेातरील	 शासनाशरी	 सबंधं	 प्रस्ाद्पत	 करतांना	
अापलया	दशेातरील	राजयकतयाांचया	अादशेांबराेबरच	दशेातरील	सव्भसामानय	जनतेचया	रावरावनांचरी	
्री	दखल	घेणे	राग	पडते.	तयामळेु	राजनयाचया	दृष्टरीने	काेणता	्री	द्नण्भय	घेतांना	तया	द्नण्भयाचा	
दशेातरील	जनतेवर	काेणता	व	कसा	प्रराव	पडेल	याचा	अदंाज	राजनयज्ञांना	घयावा	लागताे.

५.		 इतर	 राजनय	 पद्तींमधये	 सव्भसाधारण	 सतरावर	 जया	 राजनद्यक	 घडामाेडरी,	 वाटाघाटरी	 घडून	
येतात	 तयाचा	 सद्वसतर	 वतृ्तांत	 जनतेस	 दणेे	 अावशयक	 नसते.	 मात्	 लाेकतंद्त्क	 राजनयात	
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यासबंधंरीचरी	तपद्शलवार	माद््तरी	सव्भसामानय	जनतेसाठरी	खलुरी	ठेवावरी	लागते.

६.		 लाेकतंद्त्क	राजनयाचे	अाणखरी	एक	म्तवाचे	वैद्शष्टये	म्णजे	शासनकतयाांकडून	परराष्ट्ांसमवेत	
जे	करार,	सधंरी	केलया	जातात	तयांना	द्वराेध	करणयाचा	अद्धकार	दशेातरील	लाेकांना,	सघंटनांना	
वा	 राजकतीय	 पक्ांना	 ्री	 असताे.	 प्रसगंरी	 झालेले	 करार	 वा	 सधंरी	 या	 द्वराेधाचया	 प्ररावातून	
राजयकतयाांना	रदि	्री	करावया	लागतात.

लाेकतांद्त्क	राजनायाचया	जमेचया	बाजू	अनेक	असलयातररी	तयात	दाेष	्री	माेठ्या	प्रमाणात	काय्भनवरीत	
असलेले	 द्दसतात.	 लाेकतांद्त्क	 राजनयान	 अज्ञान	 व	 अपूण्भ	 माद््तरीचया	 अाधार	े मत	 बनद्वणाऱया	
जनतेचा	 दबाव	 शासनकतयाांवर	 सतत	 असलयाकारणाने	 द्नबांधबाबत	 द्वलंब	 तर	 ्ाेताेच	 द्शवाय	
द्नण्भयासबंधंरी	सदं्दगधता	व	अद्नद्चितता्री	कायम	रा्ते.	पामर	व	पाद्कां नस	सारखे	द्वचारवतं	लाेकतांद्त्क	
राजनय	 पद्तरीचा	 द्नराशाजनक	 अनरुव	 मांडताना	 म्णतात,	 साधारण	 नागररक	 ्े	 परराष्ट्ातरील	
घडामाेडीं	सबंधंरी	पूण्भपणे	अनद्रज्ञ	असतात.	तयामळेु	अशा	प्रश्नाचे	्ाेणार	ेपररणाम	ते	जाणू	शकत	ना्री.	
यामळेु	द्नण्भय	करताना	नेतयांचरी	कंुचबणा	्ाेते.	तर	द्नकलसन	यासदंरा्भत	द्टका	करतांना	म्णतात	कती,	
‘‘अज्ञानापेक्ा	अद्धक	रयानक	द्स्तरी	तेंव्ा	उतपनन	्ाेते	कती	जेंव्ा	वयक्तीजवळ	एखाद्ा	प्रश्नासबंधंरी	
फारच	अतयलप	 माद््तरी	 असते.	 अध्भवट	 माद््तरी	 असलेलया	 वयक्तीजवळ	काेणतया्री	 प्रश्नावर	 उत्तर	
असते	व	काेणतया्री	प्रश्नावर	माग्भ	सचुद्वताना	तयाचे	मन	्ाेडेसे्री	कचरत	ना्री.

७) पररषदपद्धतरीचा राजिय :

पररषदपद्तरीचा	राजनय	् ा	प्रकार	वत्भमानकाळात	अद्धक	प्रचद्लत	असला	तररी	प्राचरीन	काळात्री	याचे	
सदंर्भ	अाढळतात.	१८१५	सालरी	झालेलया	द्व्एनना	पररषदनेंतर	या	पद्तरीचा	राजनयतंत्ाचा	प्रकार	
अद्धक	प्रसाररीत	झाला.	२०वया	शतकात	पररषद	पद्तरीचा	राजनय	अद्धक	प्रचद्लत	झाला.	१९१९	चरी	
शांतता	पररषद	१९४५चरी	सॅनरिाद्नसकाे	पररषद	या	दृष्टरीने	म्तवाचरी	ठरलरी.	राष्ट्सघं,	सयंकु्	राष्टे्	
यासारखया	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांचरी	स्ापना	्री	पररषद	राजनयाचया	माधयमातून	झालेलरी	 द्दसते.	
अद्लकडचया	 काळात	 जगररात	 वषा्भला	 द्ा	 ्जारापेक्ा	 अद्धक	 पररषदांचे	 अायाेजन	 केले	 जाते.	
समेंलनरीय	 राजनय	 पद्तरीचे	 म्तव	 द्वशद	 करतांना	 लाॅड्भ 	 माॅररीज	 ्ाॅके	 म्णतात,	 ‘‘समेंलनरीय	
राजनयपद्तरी	्री	जगातरील	यदु्	प्रवतृ्तरीवर	प्रद्तबधं	घालणाररी	उत्तम	पद्तरी	्ाेय.	अशा	समेंलनातरील	
लवद्चक	काय्भपद्तरी,	कमरी	सखंया	अनाैपचाररकता,	परसपरसबंधं	व	शकय	असलयास	प्रमखु	प्रद्तद्नधींचे	
द्मत्तवाचे	सबंधं,	चचेततील	गाेपनरीयता	व	 द्नण्भयाबाबतचरी	प्रद्सद्री,	 द्वश्ासपात्	सद्चव	व	दरुाद्षक	इ.	
म्तवपूण्भ	लक्णे	असलयास	समेंलनरीय	राजनय	पद्तरी	यशसवरी	्ाेऊ	शकते.’’

पररषद	पद्तरी	राजनयाचया	का्री	मया्भदा	्री	सपष्ट	सवरूपात	द्दसतात.	पररषदांमधये	उपद्स्त	असणार	े
द्वद्वध	 दशेांचे	 प्रद्तद्नधरी	 ्े	 सवत:वर	काेणतरी्री	 बधंने	 लादून	 घेत	 ना्रीत.	 द्शवाय	अशा	 पद्तरीचया	
पररषदांचा	वापर	्ा	राजयाचया	रूद्मकेचा	प्रचार	करणे,	द्मत्	द्मळवणे	व	जनमत	प्रराद्वत	करणयासाठरी	
माेठ्या	प्रमाणात	 केला	जाताे.	अमेद्रकेचे	 सेरेिटररी	अाॅफ	सटेट	 राद््लेले	 द्डन	 अॅचेसन	यांनरी	 पररषद	
पद्तरीचया	 राजनयावर	 द्टका	करताना	 म्टले	्ाेते.	 ‘‘यदु्ाेत्तर	काळातरील	अांतरराष्ट्रीय	पररषदा	या	
सघंष्भ	वा	वाद	साेडद्वणयाचे	अयशसवरी	साधनमात्	ठरलया	अा्ेत.’’	या	पररषद	पद्तरीचया	राजनयाचया	
मया्भदा	लक्ात	घेऊन	राजयांनरी	परत	द्द्पक्	वा	द्वपक्	समेंलनातून	वाटाघाटरी	करून	द्नण्भय	घेणयाचरी	व	
प्रश्न	 द्नकालात	 काढणयाचरी	 पद्तरी	 सरुू	 केलेलरी	 द्दसते.	 एकंदररीत	 असे	 म्णता	 येईल	 कती	 पररषद	
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पद्तरीचया	 राजनयाचे	 यश	 ्े	 समेंलनात	 राग	 घेणाऱया	 प्रद्तद्नधींचा	 समजूतदारपणा,	 द्नण्भयाप्रत	
पाे्चणयाचा	पूव्भद्नधा्भर	व	एकमेकांबदिलचया	स्काया्भवर	अवलंबून	अा्े.

८) निखर राजिय :

राजनद्यक	द्वषयाचया	समाधान	व	पूत्भ तेकररीता	राजनयज्ञाएवेजरी	जेंव्ा	संबंद्धत	राष्ट्ाचे	परराष्ट्मंत्री,	
पंतप्रधान,	 राष्ट्ाधयक्	यांनरीच	प्रतयक्	वाटाघाटरी	करणे	 म्णजे	 वयद्क्गत	वा	 द्शखर	राजनय	्ाेय.	
द्शखर	 राजनय	 ्ा	 प्राचरीन	 काळापासून	 प्रचद्लत	 असलेला	 द्दसताे.	 राष्ट्ाधयक्	 सम्ाट,	 राजे	 वा	
पंतप्रधानांचया	पातळरीवर	प्राचरीन	काळात्री	 वयद्क्गत	सवरूपाचया	राजनद्यक	बैठका	्ाेत	असत.	
असे	असले	तररी	द्शखर	राजनय	पद्तरीचा	द्वकास	्ा	प्रामुखयाने	२०	वया	शतकातच	घडून	अालेला	
द्दसताे.	दसुऱया	म्ायदु्ाचया	दरमयान	चद्च्भल,	रूझवेलट,	सटॅद्लन	यांचयात	घडून	अालेलरी	१९४३	
मधरील	 ते्रान	 व	 १९४५	 मधरील	 यालटा	 पररषद	 ्री	 द्शखर	 राजनयाचरी	 म्तवाचरी	 वैद्शष्टये	 ्ाेत.	
यानंतरचया	 काळात	 अांतरराष्ट्रीय	 राजकतीय	 वयव्ारात	 राजनयाचया	 दृष्टरीने	 द्शखर	 राजनयाचे	
प्रद्तमान	् े	माेठ्या	प्रमाणात	प्रचद्लत	झालेले	द्दसते.	या	राजनय	पद्तरीमधये	् री	का्री	दाेष	प्रामुखयाने	
येतात.	तयात	प्रामुखयाने	असे	द्दसते	कती,	राष्ट्	प्रमुख	व	मंत्याचे	काय्भ	 ्े	धाेरण	द्नद्चित	करणयाचे	
असते.	 तयाचरी	 अंमलबजावणरी	 करणयाचे	 नसते.	 तयामुळे	 यापद्तरीचे	 काय्भ	 प्रशासकतीय	 वगा्भकडे	
साेपवणेच	अद्धक	याेगय	ठरते.	सफल	राजनयाकररीता	वा	समाधानकारकररतया	प्रश्न	साेडद्वणयाकररीता	
प्रयतन	 करणाऱया	 वयक्तीस	 तया	 द्वषयाचरी	 संपूण्भ 	 माद््तरी	 असणे	 अावशयक	असते	 तशरी	 सवड	 ्री	
गरजेचरी	ठरते.	प्रतयक्ात	मात्	राष्ट्प्रमुखाचया	वा	मंत्री	यांना	याद्वषयाचया	तज्ञ	नसतात	व	पूरेसा	्री	
वेळरी	्री	 तयांना	याकररीता	देणे	शकय	नसते.	 तयानाच	राष्ट्प्रमुख	या	मंत्री	या	 द्वषयाकडे	 वयद्क्गत	
दृष्टरीकाेनातूनच	 पा्त	 असतात.	 तयामुळे	 वयद्क्गत	 मते,	 पूव्भग््	 याचया	 प्ररावामुळे	 राष्ट्	 प्रमुख	
राजनयाकररता	जरी	 देवघेवरीचरी	 वतृ्तरी	अावशयक	असते	तरी	 ते	 धारण	करतरीलच	असे	 नव्े	 तयामुळे	
द्शखर	राजनय	यशसवरी	्ाेणयात	मया्भदा	येतात.

द्शखर	राजनयावर	द्टका	करतांना	डरीन	रजक	असे	म्णतात	कती,	‘‘सपूंण्भ	जगाचे	लक्	अशा	बैठकतीकडे	
लागलेले	असते.	अशा	पररषदा	अयशसवरी	झालया	तर	जगात	द्नराशेचे	वातावरण	द्नमा्भण	्ाेते.	बैठकतीस	
बसणयापूवतीच	प्रद्तद्नधींवर	दबाव	अाणणयाचा	प्रयतन	केला	जाताे.	तररी्री	असे	म्णता	येऊ	शकते	कती,	
अशा	पद्तरीचया	 द्शखर	राजनयामळेु	 द्कलष्ट	अशा	अांतरराष्ट्रीय	समसयांवर	 शे्ष्ठ	पातळरीवर	चचा्भ	 व	
द्वचाद्वद्नयम	 ्ाेऊन	 अांतरराष्ट्रीय	 तणाव	 कमरी	 ्ाेऊ	 शकताे	 व	 समसयांना	 द्नराकरणातरील	 माग्भ	
उपलबध	्ाेऊन	शकतात.

९) ससंनदय राजिय पद्धतरी :

ससंदरीय	राजनय	्री	सजं्ञा	प्र्म	अमेररकन	परराष्ट्मंत्री	द्डन	रजक	यांनरी	प्र्म	वापरलरी.	द्डन	रजक	
यानंरी	याचरी	मांडणरी	करतांना	असे	म्टले	्ाेते	कती,	‘सयंकु्	राष्ट्सघंातरील	काय्भवा्रीचे	सवरूप	्े	एखाद्ा	
राजयातरील	काय्भवा्री	प्रमाणेच	असते.	राजयातरील	ससंदते	जयाप्रमाणे	द्वद्रनन	गटाचे	वा	पक्ाचे	प्रद्तद्नधरी	
चचा्भ	व	वादद्ववादात	राग	घेतात	तयाप्रमाणे	सयंकु्	राष्ट्ातरील	बैठकतीचे	सवरूप	असते.	दशेात	जयाप्रमाणे	
द्वद्वध	राजकतीय	पक्	व	दबावगट	अापला	प्रराव	ससंदते	पाडणयाचा	प्रयतन	करतात.	तयाप्रमाणेच	सयंकु्	
राष्ट्ात	सदसय	 राष्ट्ांचे	 गट	अापलया	 द््तसबंधंानसुार	 द्वचार	करून	 पढेु	अालेलया	 द्वषयासदंरा्भत	
अापले	मत	वयक्	कररीत	असतात.	याच	पद्तरीने	सयंकु्	राष्ट्ात्री	काय्भवा्री	् ाेत	असलयाकारणाने	डरीन	
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रजक	तयास	संसदरीय	राजनय	असे	सबंाेधन	वापरतात.

सासदं्दय	 राजनय	पद्तरीवर	 ्री	 माेठ्या	 प्रमाणात	 द्टका	 केलरी	जाते.	 माॅगमेलाें	 यांनरी	ससंद्दय	 राजनय	
पद्तरीतरील	दाेषांचे	द्ववेचन	करताना	असे	म्टले	अा्े	कती	‘मूलत:	सयंकु्	राषट्ांमधरील	ब्ुमताने	द्नण्भय	
घेणयाचरी	 पद्तरी	 ्री	 दाेषपूण्भ	अा्े.	सयंकु्	 राष्ट्ांमधये	 द्नण्भय	 घेणयाकररता	जरी	 पद्तरी	 याेद्जलरी	अा्े	
तयातून	 प्रश्न	 सटुणयाएवेजरी	 ताे	 अद्धक	 गुतंागुतंरीचा	 ्ाेताे.	 तयाचबराेबर	 सांसद्दय	 राजनय	 पद्तरीत	
काेणतया्री	समसयेचा	खाेलवर	 द्वचार	 केला	जात	ना्री.	अांतरराष्ट्रीय	प्रश्नांचे	 द्वराजन	 केले	जाते,	
म्ाशक्ींचे	अापसातरील	मतरेद	्े	द्नण्भयक	ठरतात	या्री	दाेषांवर	द्टकाकार	लक्	वेधताना	द्दसतात.	
रारतरीय	राजनयज्ञ	म्णून	राद््लेले	के.	एम.	पद्णणष्कर	यासदंरा्भत	माद्म्भक	द्वशे्षण	करतांना	म्णतात,	
‘‘सयंकु्	 राष्ट्ात	 ्ाेणाऱया	 चचा्भ,	 राषणे	 व	 घाेणणांना	 राजनय	 असे	 सबंाेधन	 वापरणे	 चकुतीचे	 ठरते.	
राजनाद्यक	चचमेत	शांतता	व	गरंरीर	द्चतंन	अपेद्क्त	असते.	सयंकु्	राष्ट्ातरील	राषणे	तर	जगरर	प्रचार	
करणयासाठरी	द्दलरी	जातात.	राजनयात	जयावेळरी	समनवय	साधणयाचा,	सधंरी	करणयाचा	प्रयतन	केला	
जाताे.	तयाएवेजरी	सयंकु्	राष्ट्ांमधये	मात्	प्रचारास	प्राधानय	द्दले,’’	अशा	पद्तरीचे	दाेष	ससंदरीय	राजनय	
पद्तरीत	असले	तररी	एखाद्ा	प्रश्नासदंरा्भत	द्वश्	जनमत	जागतृ	करणे	व	अद्धकाद्धक	राष्ट्ांचे	स्काय्भ	
प्राप्	करून	सामूद््क	सरुद्क्ततेचया	मागा्भनसुार	प्रश्न	साेडद्वणयाचरी	तयाररी	करणे	यासारखे	गणु	यापद्तरीत	
प्रामखुयाने	अा्ेत	्े	मानय	करावे	लागते.

राजिया समाेररील अावहािे वा मयाधादा :

राजनय	्े	सघंष्भ	द्नयतं्णाचे	व	राष्ट्रीय	धाेरणाचे	एक	साधन	या	दृष्टरीने	जररी	म्तवपूण्भ	असले	तररी	अाज	
राजनयापढेु	द्वद्वध	घटकांमळेु	अाव्ाने	उररी	राद््लेलरी	द्दसतात.	्री	अाव्ाने	राजनय	तंत्ाचया	मया्भदा	
्री	ठरत	अा्ेत.	तयाचरी	मांडणरी	पढुरील	मदुियांचया	अाधार	ेकरता	येईल.

१) दळणवळण साधिाचंा नवकास :

प्राचरीन	काळात	राजनयज्ञ	्े	शासनकतयाांचे	प्रद्तद्नधरी	म्णून	दसुऱया	राजयात	जात	असत	व	अापलया	
दशेाचे	द््तसबंधं	पूण्भतवास	नेणयाकररीता	सवत:च	द्नण्भय	घेत	असत.	राजनयज्ञांनरी	घेतलेलया	द्नण्भयांना	
तयावेळरी	राजयकतयाांना	मानयता	दणेयाद्शवाय	गतयतंर	नसे.	कारण	दळणवळणचया	प्ररावरी	साधनांअरावरी	
राजनयज्ञांशरी	सतत	सपंक्भ 	ठेवणे	तयांना	शकय	्ाेत	नव्ते.	परतं	ुअाधूद्नक	काळात	दळणवळणाचया	व	
सचंार	साधनांचया	 दृष्टरीने	रिांद्तकाररी	 बदल	घडून	अाले.	 जयामळेु	 एखाद्ा	 प्रश्नासदंरा्भत	शासनकतय्भ	
राजनयज्ञांना	तातकाळ	माग्भदश्भन	वा	सूचना	दऊे	शकतात.

दळणवळणाचया	 साधनांमधये	 झपाटयाने	 झालेलया	 प्रगतरीमुळे	 शासनास	 अापलया	 राजनद्यक	
प्रद्तद्नधींशरी	संपक्भ 	साधणयास	फारसा	द्वलंब	लागत	ना्री.	काेणतया्री	द्नण्भया	संदरा्भत,	पररषदा	व	
संमेलनांमधये	 शासनकतय्भ	 राजनयज्ञांना	 तातकाळ	 सूचना	 देऊ	 शकतात.	 ्री	 प्रगतरी	 एका	 बाजूने	
राजनद्यक	संबंध	प्रस्ाद्पत	करणयास	जया	प्रमाणात	पूरक	अा्े.	तयाच	प्रमाणात	तरी	राजनयज्ञांपढेु	
अाव्ान	व	मया्भदा	्री	द्नमाण्भ	करणाररी	अा्े.	उदा.	पूवतीचया	काळात	यदु्	टाळणयाचे	एक	प्रमुख	साधन	
म्णून	राजनयाकडे	पाद््ले	जात	असे	कारण	राजनद्यक	प्रद्तद्नधरी	प्रतयक्	वाटाघाटरी	करून	ताेडगा	
काढरीत	असत.	मात्	अाज	तशरी	पररद्स्तरी	ना्री	कारण	अाजचया	काळात	राजनयज्ञा	एवेजरी	शासनच	
प्रतयक्	्सतके्प	करते.	तयामुळे	दळणवळण	व	संचार	साधनांचा	द्वकास	्ा	राजनज्ञाचया	तंत्ापढुरील	
एक	अाव्ान	मानले	जाते.
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२) राजियजाचे अवमलूयि :

अाजचया	काळात	राजनयाचे	झालेले	अवमूलयन	्े	राजनयाचया	ऱ्ासाचे	एक	प्रमखु	कारण	सांद्गतले	
जाते.	राजनय	्री	एक	कला,	काैशलय	व	द्वद्शष्ट	सवरूपाचे	ज्ञान	अा्े.	जयामाधयमातून	इतर	राष्ट्ांमधये	
रा्ून	अापलया	दशेाचया	द््तसबंधंाचे	रक्ण	करणे	स्ज	्ाेते.	परतं	ु्े	राजय	्ाेणयाकररीता	राजनयज्ञ	
म्णून	काय्भरत	असलेलया	वयक्तीस	परुशेरी	मरुा	द्मळणे.	अावशयक	ठरते.	तयाचबराेबर	अनरुवरी,	प्रद्शद्क्त	
व	द्ववेकती	राजनयज्ञांचरी	नेमणकु	्ाेणे	्री	द्ततकेच	अावशयक	असते.	मात्	या	दाेन्ीं	पातळयांवर	माेठया	
प्रमाणात	राजनयज्ञाचे	अवमूलयन	अद्लकडचया	काळात	घडून	येतांना	द्दसत	अा्े.	अाजचया	काळातरील	
राजनयज्ञांचया	 नेमणकुांमधये	 राजकारणाने	 द्शरकाव	 केलेला	 द्दसताे.	 तयामळेु	 राजनयज्ञाचरी	 यतं्णा	
अननरुवरी	राजकतीय	पढुाऱयांचया	्ातरी	गेलयामळेु	राजनयापढेु	एक	माेठे	अाव्ान	द्नमा्भण	झालेले	द्दसते.	
तयाचा	प्रतयय	जागद्तक	पातळरीवररील	पररषदांमधून	वा	समेंलनांमधून	साततयाने	 येताे.	अांतरराष्ट्रीय	
पररषदांमधये्री	 राजनयज्ञांएवेजरी	 द्नवा्भद्चत	 प्रद्तद्नधरी	 माेठ्या	 प्रमाणात	 स्रागरी	 ्ाेतांना	 द्दसतात.	
तयांना	 राजनयातरील	 द्शष्टाचार,	 गपु्ता,	 धूत्भता	 व	 नम्तेचा	 अनरुव	 नसलयाकारणाने	 तयांचयाकडून	
राष्ट्द््त	साधय	्ाेणयाएवेजरी	अद््तच	माेठ्या	प्रमाणात	साधले	जाते.	तयामळेु	राजनयाचे	्ाेत	असलेले	
अवमूलयन	्े	एक	राजनयापढुरील	एक	माेठे	अाव्ान	ठरतांना	द्दसते.

३) मकु्त व ससंदरीय पद्धतरीचया राजियाचे अावहाि :

राजनय	 यतं्णेत	 मकु्	 राजनय	 व	ससंदरीय	 पद्तरीचया	 राजनयाचा	 प्रराव	 माेठ्या	 प्रमाणात	 वाढलेला	
द्दसताे.	 पद््लया	 म्ायदु्ानंतर	 अद्सततवात	 अालेलया	 राष्ट्सघं	 व	 दसुऱया	 म्ायदु्ानंतर	 काय्भरत	
झालेलरी	सयंकु्	राष्टे्	्री	सघंटना	ससंदरीय	पद्तरीचया	व	मूक	राजनयाचया	प्ररावास	अनकूुल	ठरलरी.	या	
पद्तरीमळेु	 अांतरराष्ट्रीय	 समसया	 या	 सयंकु्	 राष्ट्ांचया	 काय्भरिमपद्त्केवर	 ठेवलया	 जातात.	 या	
समसयांबाबत	सव्भ	प्रद्तद्नधींचया	उपद्स्त	खलुरी	चचा्भ 	् ाेते.	तयातून	ब्ुमताचया	अाधारावर	राष्ट्ांचे	तया	
समसयांद्वषयरी	मते	अाजमावलरी	जातात	व	द्नण्भय	घेतले	जातात.	तयामळेु	राजनयाचया	तंत्ात	गपु्ता	व	
द्द्पक्रीय	चचा्भ	या	घटकांना	फारसे	म्तव	राद््लेले	द्दसत	ना्री.	तयातच	ससंदरीय	पद्तरीने	राजनद्यक	
वयव्ारांचरी	पूत्भता	करणयाचरी	वतृ्तरी,	कायदमेंडळे,	वतृ्तपते्,	प्रसारमाधयमे	इतयादरी	माधयमातून	राजनद्यक	
वयव्ाराचरी	्ाेणाररी	चचा्भ	 ्री	 राजनद्यक	यतं्णेपढेु	 एक	अाव्ान	 म्णून	उररी	 राद््लेलरी	अा्े.	कारण	
राजनद्यक	वयव्ारामधये	तडजाेड	्ा	स्ायरीराव	असताे.	राजनद्यक	वयव्ारात	तडजाे्	करतांना	तरी	
गपु्	ठेवणे,	दशेाचरी	गदु्पते	पररद्स्तरीसदृशय	ठेवणे	यास	प्राधानय	द्दले	जाते.	तयामळेु	अा्े	ते	पदररी	पाडून	
ना्री	ते	द्मळद्वणयाचे	प्रयतन	राजनद्यक	मागा्भने	करणे	् ा	राजनद्यक	तंत्ाचा	म्तवाचा	राग	असताे.	मकु्	
व	ससंदरीय	पद्तरीचया	राजनयामळेु	मात्	राजनयाचया	प्रतयेक	वयव्ाराद्वषयरीचरी	माद््तरी	प्राप्	करणयाचरी	
जनतेचरी	मागणरी	राजनयायमधये	गपु्	वयव्ार	व	सदुृढ	दवेाणघेवाणरीपढेु	एक	प्रमखु	अाव्ान	ठरते	अा्े.

४) जागनतक लाेकमताचा प्रभाव :

जागद्तक	लाेकमताचा	वाढता	प्रराव	्ा्री	राजनद्यक	यतं्ने	समाेररील	एक	प्रमखु	अाव्ान	म्णून	पढेु	
अालेले	द्दसते.	अाज	जगातरील	काेणतया्री	दशेातरील	राजयकतयाांला	सधंरी	वा	करार	करताना	जनतेचया	
रावना	 लक्ात	 घेणे	 अद्नवाय्भ	 ठरत	 अा्े.	 राजयकतयाांनरी	 करार	 केलयानंतर	 तया	 करारास	 प्रद्सद्री	
माधयमांद्ार	ेजा्रीर	केले	जाते.	सव्भसामानय	जनतेस	सघंद्टतररीतया	या	करारांद्वराेधात	द्वराेध	प्रकट	
करणयाचा	अद्धकार	असताे.	जनतेने	झालेलया	करारांना	द्वराेध	केला	तर	राजयकतयाांना	अशा	पद्तरीचे	
करार	प्रसगंरी	 रदि	करणयाचरी	नामषु्कती	पतकरावरी	लागते.	 तयामळेु	जागद्तक	लाेकमताचा	प्रराव	्ा	्री	
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राजनद्यक	यतं्णेपढेु	अाव्ान	म्णून	पढेु	अाला	अा्े.	एखाद्ा	प्रश्नासबंधंरी	जागद्तक	लाेकत	जर	द्वराेधरी	
जात	असेल	तर	म्ासत्ताक	राष्ट्ांना्री	अापले	द्नण्भय	बदलावे	लागतात	् े	अनेक	वेळा	द्नदश्भनास	अाले	
अा्े.	द्व्एटनाम,	इराक	सदंरा्भतरील	रूद्मकेत	अमेररकेला	जागद्तक	लाेकमताचया	प्ररावातून	बदलने	
राग	पडले	्े	तयाचे	उत्तम	उदा्रण	्ाेय.

५) सत्ासतूंलिाचरी समाप्तरी :

सत्तासतूंलन	वयवस्ेत	शासनाचया	काया्भस	अद्धक	गद्तमानता	येऊ	शकते.	पद््लया	म्ायदु्ापूवतीचया	
कालखंडापयांत	 सत्तासतंलुन	 पद्तरीचा	 काय्भकाल	 ्ाेता.	 पद््लया	 म्ायदु्ापूवती	 पयांत	 सत्तासतूंलन	
पद्तरीमळेु	 जागद्तक	शांतता	 प्रस्ाद्पत	झालेलरी	 ्ाेतरी.	 परतं	ु तयानंतर	 द्वधवसकं	 शस्तांचरी	 द्नद्म्भतरी,	
राजकतीय	व	सामाद्जक	रिांतरी	व	नवाेद्दत	सवतंत्	राजयांचे	अांतरराष्ट्रीय	राजकारणात	पदाप्भण		झालयामळेु	
सत्ता	सतूंलन	व	अांतरराष्ट्रीय	शांततेचा	रगं	झाला	अा्े.	पूवतीचया	काळरी	राजनयपद्तरी	यूराेप	परुतरीच	
मया्भद्दत	्ाेतरी	परतं	ुतरी	नवाेद्दत	सवतंत्	राजयांचया	पदाप्भणामूळे	 द्वश्वयापरी	बनलरी	अा्े.	 तयामळेु	्री	
राजनयाचे	म्तव	कमरी	झालेले	 द्दसते.	सत्तासतूंलन	पद्तरीचा	 ऱ्ास	्ा	राजनय	 तंत्ा	समाेररील	एक	
अड्ळा	ठरला	अा्े.

६) राजिनयक प्रनतनिधींचरी प्रनतमा :

राजनय	 पद्तरीचया	 वयवु्नरीतरीचा	 पररपाक	 म्णून	 पद््ले	 म्ायदु्	 घडून	 अाले.	 तयामळेु	 जगररात	
राजनय	 तंत्ाद्वषयरी	 नकारातमक	 प्रद्तमा	 द्नमा्भण	झालरी.	 राजनद्यक	 ्े	 लबाड,	कपटरी	 व	 कूटनरीतरीत	
वाक््बगार	 असतात	 ्री	 राजनयज्ञांचरी	 प्रद्तमा	 राजनया	 समाेररील	 एक	 अाव्ान	 ठरते.	 तयामळेु	 गपु्	
राजनयाएवेजरी	मकु्	राजनयाचया	तंत्ाचा	प्रराव	वाढला.	व	तया	प्रमाणात	राजनद्यक	यतं्नेचा	प्रराव	्री	
अाेसरला.

७) महासत्ाक राष्ट्ाचंरी भूनमका :

परराष्ट्धाेरणात	 पूवतीचया	काळरी	प्रतयेक	राष्ट्	अापले	 राजनद्यक	काैशलय	वापरून	धयेय	गाठणयाचा	
प्रयतन	करत	असत.	दसुऱया	म्ायदु्ानंतर	मात्	यात	अामूलाग्	सवरूपाचे	बदल	घडून	अाले.	दसुऱया	
म्ायदु्ानंतर	जगाचरी	 द्द्धवृरी	 द्वश्रचना	अाकारास	अालरी.	या	म्ासत्ताक	राष्ट्ांनरी	परसपरांना	श्-
प्रद्तश्	दणेयाचया	दृष्टरीने	का्री	याेजना	अाखलया	व	परसपर	गटातरील	राष्ट्ांकडे	तयाचरी	अमंलबजावणरी	
करणयाचे	काय्भ	साेपद्वणयात	अाले	अा्े.	जगातरील	ब्ुतेक	राष्टे्	दाेन	म्ासत्ताक	राष्ट्ांपैकती	काेणतयातररी	
एका	 गटात	असलयामळेु	या	 राष्ट्ांनरी	अापले	 सवतंत्	अद्सततव	गमावले.	 पररणामत:	अशा	 राष्ट्ांचया	
राजनद्यक	प्रयतनांना	काेणताच	अ ््भ	उरत	नसलयामळेु	राजनयाचे	म्तव	कमरी	झाले	अा्े.	शरीतयदु्	
काळात	रद्शया	व	अमेद्रका	्री	राष्टे्	दाेन	परसपर	द्वराेधरी	द्वचारांचे	प्रद्तद्नद्धतव	कररीत	असलयामळेु	
तयांचे	काेणतया्री	बाबतरीत	एकमत	्ाेणे	शकय	नसते.	तयामळेु	्री	पररद्स्तरीत	सदु्ा	राजनयाला	म्तव	
राद््ले	ना्री.	सारांश,	म्ासत्ता	व	राष्ट्ांचरी	रूद्मका	्री	राजनद्यक	तंत्ापढेु	एक	अाव्ान	ठरलरी	अा्े.

८) जनटल सवरूपाचा धयेयवाद :

१९९१	सालरी	साेव्रीएट	रद्शयाचया	 द्वघटनाबराेबर	शरीतयदु्ाचरी	समाप्री	झालरी.	परतं	ुअलपावद्धतच	
साेव्रीएट	 रद्शयाचरी	जागा	चरीन	 ने	 घेतलेलरी	 द्दसते.	 तयामळेु	अाज्री	चरीन	व	अमेररका	यात	जगाचरी	
वच्भसव	 सपधा्भ	 काय्भरत	 अा्े.	 अशा	 पद्तरीचा	 म्ासत्ताक	 राष्ट्ांचा	 असणारा	 धयेयवाद	 जगातरील	
काेणतया्री	राष्ट्ास	स्ज	पक्बदल	करून	सरासमताेल	करू	दते	ना्री.	दसुऱया	म्ायदु्ापयांत	जगातरील	
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राष्टे्	स्जपणे	सरासमताेल	घडवून	अाणत	असत.	्े	अाजचया	काळात	शकय	्ाेत	असलेले	द्दसत	
ना्री.	तयामळेु	काेणता्री	प्रश्न	वा	समसया	्री	राजनयाचया	माधयमातून	सटुणयाएवेजरी	तरी	अद्धक	द्बकट	
सवरूप	प्राप्	करून	घेते	व	शेवटरी	अध्भवट	सटुलेलया	अवस्ेत	सघंष्भमय	पररद्स्तरी	द्नमा्भण	करते	कती	
तयात	शेवटरी	तडजाेडरीला	वाव	ठरत	ना्री.	उदा.	अद्लकडचया	काळात	दद्क्णरी	चरीनरी	समदु्रामधये	का्री	
बेटाचया	समसयांवरून	चरीन	व	जपान	यांचयात	वाद	सरुू	अा्े.	अमेररकेने	जपानचरी	बाजू	घेतलयामळेु	्ा	
वाद	अद्धकच	द्चघळलेला	द्दसताे.	वासतद्वकता	्ा	प्रश्न	राजनद्यक	माधयमातून	स्ज	सटुणे	शकय	
्ाेते.	मात्	दाेन	गटांचया	दरुाद्रमानामळेु	ताे	अद्धक	गुतंागुतंरीचा	बनलेला	द्दसताे.	तयामळेु	राष्ट्ा-राष्ट्ांचा	
व	राष्ट्गटांचा	जद्टल	सवरूपाचा	धयेयवाद	्ा	राजनद्यक	????	समाेररील	एक	अाव्ान	ठरले	अा्े.

९) राजियाचरी क्षते्वाढ :

समकाद्लन	 सदंरा्भत	 साम्ाजयवाद	 नष्ट	 ्ाेऊन	 राजनद्यक	 सबंधंाचे	 के्त्	 जगवयापरी	 बनलेले	 द्दसते.	
अाद्शया	व	अारितीका	खंडातरील	नवसवतंत्	राष्ट्ांनरी	राजनयाचया	के्त्ात	घेतलेलया	रूद्मकेतून	एक	प्रकार	े
राजनद्यक	रिांतरी	घडून	अालेलरी	द्दसते.	तयातच	नवयाने	सवतंत्	झालेलया	राष्ट्ांना	अाप-अापलया	गटात	
सामरील	करून	घेणयाकररीता	म्ासत्ताक	राष्ट्ांमधये	झालेलरी	सपधा्भ,	शस्तांबाबतचरी	सपधा्भ,	द्शतवादाने	
द्नमा्भण	 केलेले	 अाव्ान,	 अद्लकडचया	 काळात	 काेराेना-१९	 म्ामाररीने	 झालेलरी	 जगाचरी	 द्वरागणरी	
यामळेु	एक	बाब	सपष्ट	झालरी	कती,	जगातरील	काेणतया्री	के्त्ात	घडणाऱया	सघंषा्भचे	पडसाद	जगातरील	
इतर	सव्भ	राष्ट्ांवर	उमटतात.	जागद्तक	सबंधंाचया	वयापकतेमळेु	राजनज्ञाचे	के्त्	्री	वयापक	बनलेले	
अा्े.	तयामळेु	का्री	बाबीं	सदंरा्भत	तडजाेड	करणे	शकय	झालेले	ना्री.	तयामळेु	् े	राजनद्यक	वयवस्ेपढेु	
एक	अाव्ान	म्णून	उरे	रा्तांना	द्दसत	अा्े.

सारांश	जया	कारणांनरी	राजनयाचे	म्तव	कमरी	झाले	तयाच	करणांनरी	राजनयाचे	सवरूप्री	बदलून	गेले	
अा्े.	 राजनय	 ्े	 राजनयज्ञाचया	माधयमातून	चालत	नसून	अाज	प्रामखुयाने	????	सवत:च	दसुऱया	
राष्ट्प्रमखुाशरी	 प्रतयक्	सबंधं	 प्रस्ाद्पत	करतांना	 द्दसतात.	 एकंदररीत	 राजनयाचे	अाजचया	काळात	
म्तव	कमरी	झाले	असून	अाजचा	राजनय	्ा	राष्ट्	प्रमखुांचया	प्रयतनांशरी	सबंदं्धत	झाला	अा्े.	तयास	
ब्ुतांशरी	समेंलनरीय	व	लाेकतंत्ातमक	सवरूप	प्राप्	झाले	अा्े.

राजियाचरी प्रसतूतता :

राजनयाचया	तंत्ापढेु	अाजचया	सचंाररिांतरीने	व	जाद्गतक	राजकारणाचया	बदलतया	सवरूपाने	अनेक	
अाव्ाने	 द्नमा्भण	करून	राजनयाचया	एकूण	प्रद्रियेस	प्रश्नांद्कत	केलेले	 द्दसत	असले	तररी	राजनयास	
प्रसततु	करणाररी	अनेक	घटक	काय्भरत	असलेलरी	 द्दसतात.	तयातरील	प्रमखु	घटकांचरी	मांडणरी	पढुरील	
प्रमाणे	करता	येईल.

१. अान्वक युद्धापासूि बचाव :

अाजचे	जग	 ्े	अाद्णवक	शस्तास्तांनरी	सजज	झालेले	अा्े.	अाद्णवक	यदु्ाचा	सामना	जगास	करावा	
लागला	तर	या	पथृवरीवर	मानवप्राणरी	द्शललक	रा्णार	ना्री	असे	म्टले	जाते.	म्णून	अाईनसनटाइन	या	
सदंरा्भत	म्णाले	्ाेते,	द्तसर	ेम्ायदु्	काेणतया	शस्तास्तांनरी	लढले	जाईल	्े	मला	सांगता	येणार	ना्री	
मात्	चाै्े	म्ायदु्	् े	नककतीच	दगड-धाेंडे	व	काठ्यांनरी	लढले	जाईल	म्णजे	जगात	द्तसर	ेम्ायदु्	घडून	
अाले	तर	सपूंण्भ	पथृवरीतलाचा	द्वनाश	्ाेणयाचरी	ररीतरी	जागद्तक	मानवजातरीवर	अा्े.	अशा	पररद्स्तरीत	
अाद्णवक	यदु्ापासून	जगास	वाचवणयाचे	अाश्ासक	साधन	म्णून	राजनयाकडेच	पाद््ले	जाते.	यादृष्टरीने	
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असे	 म्टले	जाते	कती,	 ‘‘अांतरराष्ट्रीय	 वयव्ारात	 प्रतयेक	 राष्ट्ापढेु	 साधारणत:	 तरीन	 माग्भ	 उपलबध	
असतात.	 एक	 म्णजे	यदु्	करणे,	अापलया	 राष्ट्रीय	 द््तास	 द्तलांजलरी	दणेे	वा	 राजनयाचा	उपयाेग	
करणे.	अाजचया	अाद्णवक	यगुात	यदु्ाचा	माग्भ	सव्भ	 राजयांनरी	 तयाजय	ठरद्वला	अा्े.	काेणते्री	राष्ट्	
अापलया	राष्ट्रीय	द््तसबंधंापासून	दूर	रा्ू	शकत	ना्री	अशया	पररद्स्तरीत	राजनयाचा	एकमेव	माग्भ	
राजयांकडे	उपलबध	असलेला	द्दसताे.

२. िातंता प्रसरानपत कर्याचे साधि :

जगामधये	काेणतया्री	द्ठकाणरी	यदु्	वा	यदु्ावस्ा	द्नमा्भण	झालरी	तर	जगात	परत	शांतता	व	साै्ादया्भचे	
वातावरण	 द्नमा्भण	 करणयाकररता	 राजनयाचया	 तंत्ाचाच	 तातडरीने	 माग्भ	 सवरीकारला	 जाताे.	 तयामळेु	
जागद्तक	शांतता	प्रस्ाद्पत	करणयाचे	म्तवाचे	उत्तरदाद्यतव	राजनयाकडे	अालेले	द्दसते.	राजनयावररील	
या	उत्तरदाद्यतवाने	राजनयाचे	सवरूप	केवळ	द्द्पक्रीय	वा	ब्ुपक्रीय	न	रा्ता	ते	जागद्तक	झाले	अा्े.	
तयामळेु	समकाद्लन	सदंरा्भत	राजनयाचे	म्तव	सपंलेले	नसून	ते	अद्धक	????	व	अद्नवाय्भ	ठरलेले	
अा्े	असे	द्दसते.

३. सवंादाचे माधयम :

जागद्तक	राजकारणाचा	अभयास	करतांना्री	बाब	सपष्टपणे	जाणवते	कती,	राजयाचया	प्रतयक्	वयव्ारात	
अनेकवेळा	राजयां-राजयांमधरील	राजनद्यक	सबंधं	अनेकवेळा	तटुत	असले	तररी	्री	पररद्स्तरी	कायम	
ठेवणयाकडे	राजयांचा	कल	अाढळत	ना्री.	उलट	गरंरीर	सघंषा्भचे	प्रश्न	असणार	ेशत्	ुराष्टे्	्री	सवंादा	
कररीता	पढेु	येतांना	अाढळतात.	रारत-चरीन	व	रारत	पाक	यातरील	द्द्पक्रीय	चचा्भ 	् े	याचे	उत्तम	उदा्रण	
्ाेय.	 मूल	वादाचया	मदुियांना	बाजलुा	 ठेवून	रारत-चरीन	व	रारत	-	पाक	यांनरी	इतर	अनेक	मदुियांवर	
परसपर	स्काया्भचरी	रूद्मका	सवरीकारलेलरी	द्दसते.	याकररीता	या	राष्ट्ांकडून	सवंाद	कररीता	राजनद्यक	
वयवस्ेचाच	प्ररावरी	उपयाेग	करून	घेतलेला	द्दसताे.

४. महासत्ाक राष्ट्ामंधरील समनवयाचे माधयम :

जगाचरी	द्द्धवृरीय	द्वश्रचना	्री	राजनद्यक	वयवस्ेचया	दृष्टरीने	एक	प्रमखु	अाव्ान	वाटत	असलरी	तररी	
राजनद्यक	यतं्णेनेचे	दाेन	म्ासरांमधरील	सवंादाचरी	काेंडरी	फाेडणयाचे	काय्भ	पार	पाडलेले	द्दसते.	उदा.	
अमेररका	व	साेव्रीएट	रद्शयात	शरीत	यदु्ाचरी	तरीव्रता	माेठ्या	प्रमाणात	वाढलरी	्ाेतरी	व	जग	 द्तसऱया	
म्ायदु्ाचया	उबरंठ्यावर	्ाेते	तयावेळरी	्री	काेंडरी	फाेडणयाचे	म्ान	काय्भ	राजनयज्ञांनरीच	केले	व	दाेन	
राष्ट्प्रमखुांमधये	(Hot	Line)	चरी	कलपना	प्रतयक्ात	उतरलरी.	अाज	जगातरील	सव्भ	म्ासत्ताक	राष्टे्	्री	
"Hot	Line"	चया	माधयमातून	एकमेकांशरी	जाेडलरी	गेलेलरी	द्दसतात.	राजनद्यक	प्रयतनांमळेु	अमेररका	व	
चरीन,	अमेररका	व	साेव्रीएट	रद्शया,	अमेररका	व	द.	काेद्रया,	चरीन	व	जपान,	अमेररका	व	इद्जप्	यांतरील	
सवंाद	परत	सरुू	झालेला	द्दसताे.	

५. परसपरावलबंि :

अाज	जागद्तक	राजकतीय	वयवस्ेचे	सवरूप	्े	केवळ	राजकतीय	न	रा्ता	तयास	सांसकृद्तक,	अाद् ््भक	
अगंानरी	 ्री	 प्रराद्वत	 केलेले	 द्दसते.	 सचंार	 व	 दळणवळणाचया	 साधनात	 झालेलया	 प्रचडं	 वाढरीमळेु	
काेणते्री	राजय	जागद्तक	प्रवा्ापासून	सवत:ला	वेगळे	ठेवू	शकत	ना्री.	अापलया	गरजांचया	पूत्भतेकररता	
अगदरी	शतू्राष्ट्ांशरी	 ्री	सबंदं्धत	 रा्ने	 एक	अपरर्ाय्भ	 गरज	 म्णून	 पढेु	अालरी	अा्े.	 तयामळेु	सव्भच	
राष्ट्ांना	सामाद्जक,	राजकतीय,	अाद् ््भक	व	सांसकृद्तक	सबंधंाचरी	वाढ	करणे	अावशयक	ठरत	अा्े.	ते	
राजनयाचया	माधयमातूनच	प्रतयक्ात	येऊ	शकते.
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६. सह अनसततवाचया राजियाचरी अनिवायधाता :

अाजचया	राजनयाचे	सवरूप	्े	परपंरागत	राजनयापेक्ा	अनेक	अगंानरी	व	अनेक	अ्ाांनरी	वेगळे	अा्े	यात	
दूमत	ना्री.	मात्	यावरून	शासनाचे	अाजचया	काळातरील	म्तवच	सपंले	अा्े	का	राजनय	्री	यतं्णाच	
अप्रसततु	ठरलरी	अा्े	असा	 द्नष्कष्भ	काढणे	चकुतीचे	ठरते.	अाजचया	राजनयाचे	सवरूप	्े	प्रामखुयाने	
‘स्अद्सततवाचया	राजनयाचे’	अा्े.	या	राजनयाने	जागद्तक	शांततेचया	दृष्टरीने	शांततापूण्भ	वातावरण	
द्नमा्भण	करणयात	पढुाकार	घेतलेला	द्दसताे.	अाज	काय्भनवरीत	असणार	ेराजनयाचे	मकु्	व	लाेकतांद्त्क	
राजनयाचे	प्रद्तमान	्े	उलट	पारपंाररक	राजनया	 पेक्ा	अद्धक	जबाबदाररीने	व	प्ररावरीपणे	काय्भनवरीत	
झालेले	द्दसते.	रद्वष्यात्री	राजनयाचे	म्तव	वदृ्ींगत	्ाेत	रा्णार	्े	समकाद्लन	सदंरा्भवरून	सपष्ट	
द्दसते.

निष्कषधा : सारांश	राजनय	्े	राष्ट्ा-राष्ट्ातरील	सवंादाचे,	राष्ट्रीय	द््तसबंधं	साधय	करणयाचे	व	राष्ट्ांचे	
परराष्ट्धाेरण	 द्नधा्भररीत	करणयाचे	 एक	 म्तवाचे	 माधयम	अा्े.	 प्राचरीन	काळापासून	 राजनयाचे	 तंत्	
प्रचद्लत	 ्ाेते	 याचे	 सदंर्भ	 प्ावयास	 द्मळतात.	 गपु्	 राजनय	 ्े	 राजनयाचे	 पारपंाररक	 तंत्	 पद््लया	
म्ायदु्ाचे	प्रमखु	कारण	ठरले	तयामळेु	राजनयज्ञ	व	राजनय	या	वयवस्ेद्वषयरी	एक	प्रकार	ेनकारातमक	
प्रद्तद्रिया	 उमटलरी.	 तयातून	 बा्ेर	 पडणयासाठरी	 राजनद्यक	 वयवस्ेचे	 सवरूप	 अद्धकाद्धक	 प्रकट	
करणयाचा	प्रयतन	झाला.	अाधूद्नक	काळात	पररषद	राजनय,	द्शखर	राजनय,	लाेकतांद्त्क	राजनय	व	
ससंदरीय	 राजनय	 ्े	 राजनयाचे	 प्रकार	 मखुयत:	 प्रचद्लत	 असलेले	 द्दसतात.	 दळणवळण	 व	 सचंार	
माधयमांमधये	झालेलया	अचाट	रिांतरीने,	 राजनयचया	अालेलया	 राजकतीय	करणाने	 राजनयापढेु	का्री	
अाव्ाने	 द्नमा्भण	 झालेलरी	 द्दसतात.	 म्ासत्ताक	 राष्ट्ांचया	 रूद्मका	 व	 राष्ट्	 व	 राजयांचया	 द्कचकट	
धयेयवादाने	तयात	का्री	रर	्री	टाकलेलरी	द्दसते.	असे	असले	तररी	अाजचया	काळात	व	रद्वष्यात्री	
राष्ट्ां-राष्ट्ांमधये	 सवंाद	 साधणयाचे,	 यदु्ापासून	 जागद्तक	 जनसमूदायास	 वाचद्वणयांचे,	 जागद्तक	
शांतता	व	साै्ादय्भ	 द्नमा्भण	करणयाचे	व	स्अद्सततवाचा	 वैद्श्क	दृष्टरीकाेन	 द्वकद्सत	करणयाचे	काय्भ	
राजनया	द्शवाय	पूण्भतवास	जाऊ	शकणार	ना्री	या	द्नष्कषा्भप्रत	अापण	येताे.

३.३ अातंरराष्ट्रीय कायदा

प्राचरीन	 काळापासून	 राजया-राजयातरील	 वयव्ार	 का्री	 द्नद्चित	 द्नयमांनसुार	 द्नद्चित	 झालेले	 द्दसून	
येतात.	 बदलतया	 पररद्स्तरीप्रमाणे	 या	 द्नयमांमधये	 साततयाने	 रर	 पडलेलरी	 द्दसते.	 राष्ट्-राजय	
वयवस्ेचया्	 उद्मानंतर	 अांतरराष्ट्रीय	 के्त्ात	 राजयाराजयातरील	 सबंधं	 का्री	 द्नद्चित	 द्नयमानसुार	
द्नद्चित	करणयाचरी	अावशयकता	 द्नमा्भण	झालरी.	 तयातूनच	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांचरी	 द्नद्म्भतरी	झालेलरी	
द्दसते.	अाधूद्नक	काळात	दळणवळणाचया	व	सचंार	माधयामांचया	रिांतरीने	जगास	अद्धकाद्धक	जवळ	
अाणले.	तयातून	द्वश्	सतयाचरी	व	द्वश्	समाजाचरी	कलपना	अद्धकाद्धक	वदृ्ींगत	झालरी.	राष्ट्-राजयांचे	
परसपरावलंबन	्री	उत्तराेत्तर	अद्धकाद्धक	वदृ्ींगत	्ाेत	गेले	तयाप्रमाणे	द्वश्समूदायास	का्री	वैद्श्क	
द्नयमांप्रतरी	बांधरील	करणयाचरी	प्रवतृ्तरी	बळावत	गेलरी	जरी	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	द्नद्म्भतरीचे	एक	प्रमखु	
कारक	ठरलरी.	द्वकद्सत	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंामधून	राष्ट्ांचया	परसपर	वयव्ारांकररीता	सव्भमानय	अशा	
प्र्ा,	सकेंत	व	रूढरी	द्नमा्भण	झालया	व	या	प्र्ा,	सकेंतामधूनच	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांचा	् री	उगम	झाला.	
समकालरीन	सदंरा्भत,	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	्ा	अांतरराष्ट्रीय	वयव्ारातरील	म्तवाचा	घटक	अा्े.	या	
दृष्टरीने	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	या	सकंलपनेचा	सकंलपनातमक	अ ््भ,	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	 सवरूप,	
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राष्ट्रीय	व	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	यातरील	मूलरूत	सवरूपाचा	फरक,	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांचरी	उगमस्ाने	
व	सदं््तरीकरण	या	 घटकांचा	अभयास	करणे	अावशयक	ठरते.	 या	 दृष्टरीने	 या	 घटकात	 ्री	सकंलपना	
मांडणयात	अालरी	अा्े.

अातंरराष्ट्रीय कायदा अरधा व वयाखया :

साधारणत:	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद	े म्णजे	 सभय	 राजयांनरी	 परसपरात	 वयव्ार	 करणयाकररीता	 मानय	
केलेलया	द्नयमांचा	सगं््	्ाेय.	या	सगं््ात	मानयताप्राप्	चालरीररीतरी,	प्र्ा,	सधंरी	वा	करार	अांतरराष्ट्रीय	
नयायालायांचे	द्नण्भय	व	अांतरराष्ट्रीय	ससं्ा	यांचा्री	समावेश	असताे.

अांतरराष्ट्रीय	कायदा	्री	सकंलपना	पढुरील	का्री	वयाखयांचया	अाधार	ेअद्धक	सपष्ट	करता	येईल.

१. ब्ाय्ली :

‘सभय	राष्टे्	परसपरांशरी	सबंधं	ठेवताना	जे	द्नयम	व	द्सद्ांत	तयांचयावर	बधंनकारक	अा्ेत	असे	मानतात	
अशा	व	द्सद्ांताचा	सगं््	म्णजे	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	्ाेय.

२. अाेपन हाईम :

अांतरराष्ट्रीय	कायद	ेअशा	परपंरागत	प्र्ेवर	अाधाररत	 द्नयमांचे	नाव	अा्े	कती,	जयास	सभय	राष्टे्	
परसपर	वयव्ार	करताना	कायदशेरीरररतया	बधंनकारक	मानतात.

३. हनॅ्स कॅ्ल्सन :

सभय	राष्ट्ांना	 परसपरांमधये	 वयव्ार	 ठेवणे	जयामळेु	शकय	्ाेते	अशा	 द्नयम	व	 द्सद्ांताचे	सकंलन	
म्णजे	अांतरराष्ट्रीय	कायद	े्ाेत.

४. ्लाॅरने्स :

ससुसंकृत	राजयांचया	सामानय	समू्ाचया	परसपर	वयव्ाराचे	द्नधा्भरण	करणाऱया	द्नयमांना	अांतरराष्ट्रीय	
कायद	ेअसे	म्णतात.

५. प्ाे. हाईर :

‘साव्भराैम	राजयांचे	परसपरांमधरील	वयव्ारांचे	द्नयम	म्णजे	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	्ाेय.

अातंरराष्ट्रीय कायदा वैनिष्टये :

अांतरराष्ट्रीय	कायदा	या	सकंलपनेचया	वररील	वयाखयांवरून	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	या	सकंलपनेचरी	का्री	
प्रमखु	वैद्शष्टये	पढुरील	प्रमाणे	मांडता	येतरील.

१.		 जागद्तक	के्त्ात	द्वद्वध	राष्टे्	परसपरांशरी	जे	वयव्ार	करतात	तया	वयव्ारासबंधंरीचे	द्नयम	असे	
अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	सवरूप	असते.

२.		 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचे	 सवरूप	 ्े	 प्रामखुयाने	 सवचछेवर	 अाधारलेले	 असते.	 या	 द्नयमांचा	
सवरीकार	 साव्भराैम	 असणाऱया	 राष्ट्-राजयांनरी	 सवेचछेने	 केलेला	 असलयामळेु	 ते	 तयांचयावर	
बधंनकारक	मात्	नसतात.

३.		 अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांचया	अमंलबजावणरी	व	पालना	सदंरा्भत	सदस्द	द्ववेक	बदु्री	व	स्रागरी	
राष्ट्ांचरी	सद्दचछा	्ा	घटक	म्तवाचा	असताे.
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अातंरराष्ट्रीय कायदा सवरूप :

अांतरराष्ट्रीय	कायदा	् ा	कायदा	या	सजें्ञस	पात्	ठरताे	कती	ना्री	् ा	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	या	सकंलपनेचया	
सवरूपातरील	प्रमखु	कळरीचा	मदुिा	मानला	जाताे.	साधारणत:	कायदा	या	सकंलपनेचरी	अापण	काेणतरी	
वयाखया	 सवरीकारताे	 यावरून	अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचया	 सवरूपाद्वषयरीचा	 अापला	 दृष्टरीकाेन	 द्नद्चित	
्ाेतांना	अापणास	द्दसताे.	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ास	कायद्ाचा	दजा्भ	नाकारणे	व	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ास	
कायद्ाचा	 दजा्भ	 ब्ाल	करणार	े असे	 दाेन्री	 द्वचारप्रवा्	अांतरराष्ट्रीय	 सबंधंाचया	 द्वचार	 प्रवा्ात	
अाठळतात	तयाचरी	मांडणरी	साधारणत:	पढुरील	प्रमाणे	करता	येईल.	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	सकंलपनेस	
‘कायदा’	्री	सजं्ञा	नाकारणारा	द्वचारप्रवा्	:

अांतरराष्ट्रीय	कायदा	्ा	 ‘कायदा’	या	सजें्ञस	पात्	ठरत	ना्री	या	सम ््भना ््भ 	साधारणत:	पढुरील	मदेुि	
प्रसततु	केलरी	जातात.

१. दडंिक्ततीचा अभाव :

अांतरराष्ट्रीय	कायदा	्ा	प्रामखुयाने	सदस्द्ववेक	व	सद्दचछा	यावर	अाधारलेला	अा्े.	तयामळेु	जाॅन	
अांॅष्टरीन	यासदंरा्भत	द्ववेचन	करतांना	म्णतात,	‘‘	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ास	दडंशक्तीचा	अाधार	नसलयाने	
तयाचे	उललघनं	करणाऱया	 राष्ट्ांना	काेणता्री	 दडं	 केला	जाऊ	शकत	ना्री.	 तयामळेु	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ास	कायदा	्री	सजं्ञा	न	वापरता	तयास	अांतरराष्ट्रीय	नैद्तकतेचे	द्नयम	असे	सबंाेधावे.’’

२. वैधानिक दृष्टया अपात् :

्ाॅलंड	यांनरी	कायद्ाचरी	वैधाद्नक	दृष्टरीकाेनातून	वयाखया	करतांना	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ास	‘कायदा’	्री	
सजं्ञा	लागू	करता	येऊ	शकत	ना्री	्े	सपष्ट	केले	अा्े.	्ाॅलंड	यांनरी	यासदंरा्भत	मांडणरी	करतांना	म्टले	
अा्े.	‘‘अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	मागे	काेणतरी्री	साव्भराैम	व	वैधाद्नक	शक्ती	ना्री.	द्शवाय	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचरी	अमंलबजावणरी	काेणतया्री	साव्भराैम	वयवस्ेद्ारा	्ाेत	ना्री.	तयामळेु	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	
या	शबदातरील	कायदा	्ा	शबद	चकुतीचा	ठरताे.’’	्ाॅलंड	यांचया	या	मतास	दजुाेरा	दतेांना	सॅलरीसबररी	असे	
म्णतात	कती,	 ‘अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	काेणतया	नयायालयाकडून	सक्तीने	पालन	करून	घेतले	जात	
नसलयामळेु	यातरील	कायदा	्ा	शबद	चकुतीचा	व	भ्रम	द्नमा्भण	करणारा	ठरताे.

३. अमलंबजावणरी करणाऱया वयवसरेचा अभाव :

्ाॅमस	्ाॅबज	यांनरी	कायद्ासदंरा्भत	मांडणरी	करतांना	कायद्ात	ररीतरी	व	द्शक्ा	या	दाेन	ततवांना	प्राधानय	
द्दले	्ाेते.	कायद्ामधये	ररीतरी	व	 द्शक्ा	या	दाेन	बाबरी	अतंरु्भत	असलयाद्शवाय	मानवरी	समाज	तयाचे	
पालन	करणार	ना्री	असे	्ाॅबज	यांना	वाटते.	तयांचया	मते,	‘मानवरी	समाज	जाे	द्नसग्भत:च	दषु्ट	सवा्ती	व	
द््संक	अा्े	ताे	कायद्ाचे	पालन	करणार	ना्री.	समाजात	शांतता	व	सवुयवस्ा	द्नमा्भण	करणयाकररता	
दडं	 शक्तीचरी	 कलपना	 अतयावशयक	 असते.	 परतं	ु अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचा	 द्वचार	 करता	 याबाबरी	
अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	सदंरा्भत	अतंरू्भत	असलेलया	द्दसत	ना्रीत.	तयामळेु	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	
उललघनंामळेु	द्शक्ा	्ाेईल	अशरी	ररीतरी	राजयांना	वाटत	ना्री.	पररणामरी	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	अमंलात	
अाणणे	कठरीन	्ाेते	व	जाे	कायदा	अमंलात	अाणने	शकय	ना्री	तयास	कायदा	्े	सबंाेधन	वापरणे	चकुतीचे	
ठरते	असे	द्टकाकारांना	वाटते.



85

राजनय, अांतरराष्ट्रीय कायदा व अनय राजय घटक

४. दुययम दजाधा :

अांतरराष्ट्रीय	कायदा	व	राष्ट्रीय	कायदा	यांमधये	वासतद्वकता	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांना	प्र्मस्ान	
प्राप्	 ्ाेणे	 अावशयक	 अा्े.	 मात्	 वासतवामधये	 राष्ट्रीय	 कायद्ांनरी	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ांवर	 कायम	
कुरघाेडरी	 केलेलरी	 द्दसते.	अांततराष्ट्रीय	कायद	ेव	 राष्ट्रीय	कायद	े ्े	परसपरांशरी	ससुगंत	व	समनवय	
साधणार	ेअसणे	अपेद्क्त	अा्े.	मात्	राष्ट्रीय	कायद	े्े	प्रतयेक	राष्ट्	अापले	राष्ट्द््त	डाेळयासममाेर	
ठेवून	 करत	 असलयामळेु	 ते	 सवाराद्वकत:च	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ांशरी	 द्वसगंत	 ठरतात.	 तररी्री	
अांतरराष्ट्रीय	राजकारणात	राष्ट्रीय	कायद्ांचा	अमंल	व	बाेलबाला	कायम	रा्ताे.	तयामळेु	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचे	दबु्भलतव	द्सद्	्ाेते.

५. लवनचकतेचा अभाव :

कायदा	्ा	काळाचे	अपतय	असताे.	बदलतया	काळ	व	पररद्स्प्रमाणे	तया	कायद्ात	्री	बदल	वा	दरुूसतरी	
्ाेने	अतयावशयक	असते.	मात्	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ामागे	दरुुसतरी	करणाररी	काेणतरी्री	 द्नद्चित	अशरी	
एकमेव	ससं्ा	वा	वयवस्ा	नसलयामळेु	बरचे	अांततराष्ट्रीय	कायद	ेअनावशयकच	नव्े	तर	कालबाह्य	् री	
ठरलेले	अा्ेत.	साेलाररज	यासदंरा्भत	द्टका	करतांना	म्णतात	कती,	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	् ा	अद्नद्चितता	
व	भ्रम	द्नमा्भण	करणारा	अा्े.

अशा	पद्तरीने	अांतरराष्ट्रीय	कायदयांना	कायदा	्री	सजं्ञा	वापरता	येणार	ना्री	याकररीता	सम ््भना ््भ	मदेुि	
मांडले	जातांना	द्दसतात.	नया.	द्लडर	यांनरी	यासदंरा्भत	द्टपपणरी	करतांना	म्टले	् ाेते	कती,	‘अांतरराष्ट्रीय	
कायदा	्ा	मखुयातवेकरून	अद्लद्खत	व	मानयप्राप्	नसलेला	कायदा	अा्े.’’	दाेन्ीं	म्ायदु्ांचया	काळात	
अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांचा	याेगय	प्रमाणात	रगं	घडून	अाला.	तयामळेु	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांना	 ‘कपाेल	
कलपना’	अशरी	सजं्ञा	वापरणयात	अालरी	्ाेतरी.

अातंरराष्ट्रीय कायद्ाचे समरधाि :

अांतरराष्ट्रीय	 कायदा	 ्ा	 खऱया	 अ्ा्भने	 कायदा	 या	 सजें्ञसपात्	 ठरत	 ना्री	 या	 सम ््भना ््भ 	 द्बनताेड	
यकु्तीवाद	करणयात	येत	असले	तररी	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	या	सजें्ञस	पात्	ठरताे	्े	मानणारा	व	तयाचे	
सम ््भन	करणारा	द्वचारवतंाचा	एक	माेठा	प्रवा्	असलेला	द्दसताे.	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचा	अाधार	्री	
राष्ट्रीय	कायद्ाप्रमाणेच	अा्े.	अांतरराष्ट्रीय	समाज,	द्वश्	समाज	द्नमा्भण	करणयाचया	दृष्टरीने	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाद्शवाय	पया्भय	ना्री.	अशरी	रूद्मका	घेत	सर	्ेन्री	मेन,	्ाॅल,	सटाॅक्भ ,	द्पट्	कानेट,	लाॅरनेस,	अाेपन	
टाईम	यासारखया	द्वचारवतंानरी	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	सम ््भना ््भ	पढुरील	मदु्ांचरी	मांडणरी	केलेलरी	
द्दसते.

१. अातंरराष्ट्रीय कायद्ाचा अाधार मानयताप्राप्त :

अांतरराष्ट्रीय	कायदा	्ा	 ‘कायदा’	या	सजें्ञस	पात्	ठरताे	 ्े	 सपष्ट	करतांना	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचा	
अाधार	 ्री	 राष्ट्रीय	 कायद्ाप्रमाणेच	 असलयाचे	 सप्रमाण	 दाखवून	 दतेात.	 राष्ट्रीय	 कायद्ाप्रमाणेच	
अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांचा	उगम	् री	प्र्ा	परपंरा	यातूनच	झालेला	अा्े.	अांतरराष्ट्रीय	सतरावररील	एखादरी	
प्र्ा	जर	एखाद्ा	राष्ट्ाने	माेडलरी	तर	तयाद्वराेधात	जागद्तक	जनमत	तयार	्ाेते	तयामळेु	अांतरराष्ट्रीय	
सतरावर	द्नमा्भण	झालेले	सकेंत	वा	प्र्ा	काेणते्री	राष्ट्	स्सा	माेडत	ना्रीत.	राजदूतांचे	वत्भणूकतीसबंधंरीचे	
द्नयम	 वा	सकेंत	 ्े	अांतरराष्ट्रीय	 प्र्ांमधूनच	अद्धकाद्धक	दृढ	झालेले	 द्दसतात	 ्े	 ????	 प्र्ाच	
अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ांचया	 उगमांचा	 म्तवाचा	 अाधार	 असलयाकारणाने	 ्ाॅबज	 या	 सदंरा्भत	 मांडणरी	
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करतांना	म्णतात,	‘अांतरराष्ट्रीय	कायद	े्े	खऱया	अ्ा्भने	कायद	ेअा्ेत.	कारण	इतर	कायद्ांप्रमाणे	
तयांचा	उगम	साठरी	व	परपंरांमधूनच	झालेला	अा्े	व	तयाचे	पालन	करणे	अद्नवाय्भ	ठरले	अा्े.

२. सवइच्ा हाच कायदा पालिाचा महतवाचा अाधार :

अांतरराष्ट्रीय	 कायदा	 ्ा	 ‘कायदा’	 या	 सजें्ञस	 पात्	 ना्री	 या	 सम ््भना ््भ 	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ामागे	
अमंलबजावणरी	कररता	ररीतरी	व	दडंशक्तीचा	अराव	अा्े	्े	कारण	प्रामखुयाने	प्रसतूत	केले	जाते.	परतं	ु
अांतरराष््टरीय	कायद्ाचे	 सम ््भक	 ्े	 दाखवून	 दतेात	कती,	 ‘मानव	काेणतया्री	 कायद्ाचे	 पालन	 केवळ	
ररीतरीमळेु	 करत	 नसून	 कायद्ाचया	 पालनास	 अापले	 द््त	 अा्े	 या	 रावनेतूनच	 कायद्ाचे	 पालन	
प्रामखुयाने	घडून	येते.	प्राचरीन	काळात	काेणते्री	सरकार	नव्ते	तररी्री	लाेक	कायद्ाचे	पालन	करत	् ाेते	
्े	एदे्त्ाद्सक	तथय	तयासाठरी	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	सम ््भक	प्रसतूत	करतात.	राष्ट्रीय	कायद्ांचया	
अमंलबजावणरीचरी	 वसतदु्स्तरी	 समाेर	 ठेवतांना	 ते	 म्णतात,	 ‘‘????	 प्रतयेक	 राष्ट्रीय	 कायद्ासाठरी	
अमंलबजावणरी	 राष्ट्रीय	 सरकार	 ्री	 करू	शकत	 ना्री.	 राष्ट्रीय	 सरकारांना्री	 जनतेचया	 ???	 वरच	
द्वसबूंन	 र्ावे	 लागते.	 तयामळेु	 राष्ट्रीय	 कायद्ाप्रमाणेच	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ांचरी्री	 द्स्तरी	 अा्े.	
अांतरराष्ट्रीय	जगतात	राष्टे्	सवेचछेने	कायद्ाचे	पालन	करतात	कारण	तयात	तयांचे	द््त	असते	यामळेु	
अांतरराष्ट्रीय	कायद्ामागे	काेणतरी्री	साव्भराैम	सरा	ना्री.	या	कारणावरून	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	्ा	
कायदा	 ना्री	 असे	 प्रद्तपादन	 करणे	 चकुतीचे	 ठरते.	 म्णूनच	 ्ेन्री	 मेन	 यासदंरा्भत	 म्णतात	 कती,	
अांतरराष्ट्रीय	कायद्ामागे	तयाचे	पालन	करून	घेणयाकररीता	साव्भराैम	सरा	असणयाचरी	अावशयकता	
ना्री.

३. अमलंबजावणरीचरी िाश्वतरी :

अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचरी	अमंलबजावणरी	ददु्म्भळ	असते	तयामळेु	तयास	कायदा	्री	सजं्ञा	दनेे	अप्रसततु	
ठरते	तयास	फारतर	नैद्तक	द्नयम	सबंाेछावे	असे	मत	मांडणाऱया	द्वचारप्रवा्ास	परीट	काॅबेट	यांनरी	उत्तर	
दतेांना	असे	म्टले	अा्े	कती,	‘‘अांतरराष्ट्रीय	कायद्ास	कायद्ाचा	दजा्भ	दनेे	अावशयक	अा्े.	कारण	
अांतरराष्ट्रीय	कायद्ास	केवळ	नैद्तक	द्नयम	मानणे	चकुतीचे	अा्े.	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ातरील	द्नयमांचे	
पालन	्े	एदे्चछक	नसून	वासतवात	ते	अद्नवाय्भ	ठरते.	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचरी	द्कतयेक	वेळा	सक्तीने	्री	
अमंलबजावणरी	 केलरी	 जाते.’’	 ्े	 ्री	 ते	 साेदा्रण	 दाखवून	 दतेात.	 अाज	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ामागे	
जागद्तक	लाेकमत,	अांतरराष्ट्रीय	सघंटना,	सरुक्ा	मंडळाचरी	प्ररावरी	शक्ती	उररी	अा्े.	या	घटकांनरी	
अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांचा	रगं	करणाऱया	अनेक	राष्ट्ांद्वराेधात	सक्तीने	काय्भवा्री	करून	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचे	पालन	करणयास	राग	पाडलेले	द्दसतात.

४. अातंरराष्ट्रीय नयायालयाचे अनसततव :

सयंकु्	राष्ट्ांचया	माधयमातून	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचरी	प्ररावरी	अमंलबजावणरी	करणयाकररीता	 द्वद्वध	
ससं्ाचरी	द्नद्म्भतरी	केलरी	अा्े.	तयात्री	अांतरराष्ट्रीय	नयायालय	व	अांतरराष्ट्रीय	गनु्ेगाररी	नयायालय	
यांचे	द्नण्भय	्े	सरासद	राष्ट्ांवर	बधंनकारक	मानले	जातात.	अांतरराष्ट्रीय	गनु्ेगाररी	नयायालयाचया	
माधयमातून	 तर	 दडं	 वा	 द्शक्ा	 ्री	 द्दलरी	जाते.	 अांतरराष्ट्रीय	 नयायालयाचरी	 दडंशक्ती	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचया	पाठरीशरी	असलयाने	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ास	‘कायदा’	्री	सजं्ञा	लागू	्ाेते	असे	सम ््भन	या	
दृष्टरीने	प्रसततु	केले	जाते.
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५. अावशयक घटकाचंरी पूतधाता :

कायदा	्री	प्रद्रिया	प्रतयक्ात	येणयाकररता	व	काय्भनवरीत	करणयाकररता	का्री	घटकांचरी	अावशयकता	वा	
अद्सततव	अद्नवाय्भ	मानले	जाते.	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	सम ््भकांचे	म्णणे	या	दृष्टरीने	असे	द्दसते	कती,	
अांतरराष्ट्रीय	कायदा	या	अटींचरी	पतु्भता	करताे.	अाेपन	टाईम	यांनरी	यासदंरा्भत	मांडणरी	करताना	असे	
म्टले	अा्े	कती,	साधारणत:	कायद्ा	कररीता	तरीन	बाबरी	अावशयक	असतात.	एक	म्णजे	समाजाचरी	
अावशयकता,	दूसर	ेम्णजे	द्वकद्सत	असे	सामाद्जक	वयव्ाराचे	द्नयम	व	द्तसर	ेम्णजे	अशा	पद्तरीचया	
द्नयमांना	 असणाररी	 समाजाचरी	 मानयता.	 या	 तरीन्री	 द्नकषांचया	 अाधार	े अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ास	
पडताळून	पा्ता	अाजचया	काळात	अांतरराष्ट्रीय	समाज	द्नमा्भण	झाला	अा्े	् े	सपष्ट	द्दसते.	तयाचबराेबर	
पॅररीस	 घाेषणापत्,	 ्े	 सममेलन	 सयंकु्	 राष्ट्ांचरी	 सनद,	 द्वद्रनन	 राष्ट्ांमधरील	 करार,	 इतयादरीचया	
माधयमातून	अांतरराष्ट्रीय	दृष्टरीने	 परसपर	 वयव्ारांचे	 द्नयम	 द्नद्चित	झालेले	 द्दसतात.	या	 द्नयमांना	
जगातरील	ब्ुतांश	 राष्ट्ांनरी	 सवरीकारून	मानय	 केलेले	 द्दसते.	 तयामळेु	 ‘कायदा’	या	सजें्ञस	अावशयक	
अटींचरी	पतु्भता	करणयात	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	यशसवरी	्ाेतांना	द्दसताे.

एकंदररीत,	 राष्ट्रीय	कायद्ाप्रमाणेच	अांतरराष्ट्रीय	कायदा्री	रूठरी,	 प्र्ा,	 परपंरा,	सकेंत,	 त्	यातून	
द्वकद्सत	झाले	अा्ेत.	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	पालनात	अापले	द््त	अा्े	्े	द्वश्	जनसमूदायास	व	
राष्ट्-राजयांना्री	उत्तराेत्तर	मानय	्ाेत	अा्े.	जागद्तक	लाेकमत	व	सयंकु्	 राष्ट्ांसारखया	जागद्तक	
सघंटनांचा	 अाधार	 व	 बळ	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ामागे	 उरे	 अा्े.	 तयामळेु	 अांततराष्ट्रीय	 कायद्ास	
‘कायदा’	् ा	दजा्भ	प्राप्	् ाेणयास	् रकत	नसावरी.	तररी्री	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	् ा	कायदा	अा्े	द्कंवा	ना्री	
्े	मूलत:	अापण	कायदा	या	सकंलपनेचरी	काेणतरी	वयाखया	सवरीकारताे	यावर	मखुयत:	अवलंबून	अा्े.	
्ाॅबज	्ाॅलंड	व	अाॅलटरीन	यांनरी	कायद्ाचरी	वैधाद्नक	दृष्टरीकाेनातून	वयाखय	करतांना	म्टले	अा्े	कती,	
‘‘साव्भराैम	सते्तचरी	अाज्ञा	म्णजे	कायदा’’	या	वयाखयेप्रमाणे	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	‘कायदा’	या	सजें्ञस	
पात्	ठरत	ना्री.	परतं	ुवासतवात	कायद्ाचरी	द्नद्म्भतरी	केवळ	साव्भराैम	शक्तीचया	इचछेचा	पररपाक	असताे	
्े	म्णजे	वसतूद्स्तरीचा	द्वपया्भस	ठरताे.	कारण	समाजातरील	रूढरी,	परंपरंा	चालरीररीतरी,	समाजमानयता	
यातून	्री	कायद्ाचया	द्नद्म्भतरीस	चालना	द्मळते,	्ातरार	लागताे.	अांतरराष्ट्रीय	राजकारणात	्री	अाज	
काेणते्री	राष्ट्	सवतंत्	वा	अद्लप्	रा्ू	शकत	ना्री.	परसपरावलंबन	व	परसपर	स्काय्भ	या	रावनेतून	
अांतरराष्ट्रीय	 राजकारणात	 ्री	 का्री	 सकेंत-प्र्ा	 द्नमा्भण	 झालेलया	 द्दसतात.	 तयास	 जागद्तक	
लाेकमताचा	्री	पाठींबा	वदृ्ींगत	्ाेताे	अा्े,	सयंकु्	राष्टे्,	सरुक्ा	पररषद,	अाम	सरा,	अांतरराष्ट्रीय	
नयायालये	यांचरी	शक्ती	या	कायद्ांना	काय्भनवरीत	करणयात	म्तवाचरी	रूद्मका	बजावत	अा्ेत	तयामळेु	
अांतरराष्ट्रीय	कायदा	्री	राष्ट्रीय	कायद्ाप्रमाणेच	अाज	प्ररावरी	ठरतांना	द्दसताे	अा्े.

अातंरराष्ट्रीय कायद्ाचरी उगमसरािे :

अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचा	 द्वकास	 झाला	 व	 तयाचरी	 उगमस्ाने	 काेणतरी	 यासदंरा्भत	 अांतरराष्ट्रीय	
सबंधंाचया	अभयासकांमधये	मतमतांतर	ेअाढळतात.	साधारणत:	असे	म्णता	येईल	कती,	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचे	उगमस्ान	 म्णजे	 ते	कायद	ेपालन	करणयास	बाधय	ठरद्वणयाऱया	शक्ती	्ाेत.	 ्ा	 द्वचार	
प्रामखुयाने	अाेपन	् ाईम	यांचया	मांडणरीमधये	अाढळताे.	तर	का्री	द्वचारवतं	मात्	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	
उगमस्ान	म्णून	अांतरराष्ट्रीय	प्र्ा,	परंपरंा,	सकेंत	व	द्वद्रनन	राष्ट्ातरील	करार	व	सधंरीना	अद्धक	
प्राधानय	 दतेात.	 तर	 का्री	 द्वचारवतंाना	 मात्	 अांतरराष्ट्रीय	 नयायालयाचे	 द्नण्भय	 व	 तयासदंरा्भतरील	
द्लद्खत	 सवरूपाचे	 प्रलेख	 ्री	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचरी	 प्रमखु	 उगमस्ाने	 वाटतात.	 अांतरराष्ट्रीय	
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नयायालयाचया	घटनेतरील	३८वया	कलमात	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचरी	उगमस्ाने	मांडलेलरी	द्दसतात.	
अांतरराष्ट्रीय	सममेलने,	अांतरराष्ट्रीय	ररीतरीररवाज,	राजयांनरी	मानयता	द्दलेले	द्सधंदात	व	द्नरद्नराळया	
राष्ट्ाचया	द्वद्धवेत्यांनरी	नयायासबंधंरी	द्दलेले	द्नण्भय	् री	प्रमखु	चार	उगमस्ाने	अांतरराष्ट्रीय	नयायालायाने	
प्रसततु	केलेलरी	द्दसतात.	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचरी	का्री	प्रमखु	उगमस्ानांचरी	चचा्भ	पढुरील	मदुियांचया	
अाधार	ेकरता	येईल.

१. प्ररा - परपंरा व सकेंत :

प्र्ा,	परपंरा	व	सकेंत	्े	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	सवा्भत	प्राचरीन	व	प्रमखु	उगमस्ान	मानले	जाते.	प्र्ा,	
परपंरा	व	सकेंत	 ्े	प्रतयेक	दशेातरील	एदे्त्ाद्सक	प्रगतरीबराेबर	उतपनन	्ाेत	असतात	व	कालांतराने	
दशेाचया	कायद्ात	 तया	 द्वलरीन	 ्ाेऊन	जातात.	 जया	 द्ठकाणरी	अांतरराष्ट्रीय	कायद	े व	 सधंरी	 यांचरी	
वयाखया	करणे	शकय	्ाेत	ना्री	अशा	द्ठकाणरी	ररीद्तररवाज	वा	सकेंताचा	दाखला	घेतला	जाताे.	उदा.	
पॅकवेट	्वाना	व	लाेला’	या	खटलयाचा	अांतरराष्ट्रीय	नयायालयाने	्री	राजयांचया	चालरीररीतींचा	सदंर्भ	
घेऊनच	द्नण्भय	द्दला	्ाेता.

यासदंरा्भत	अशरी	मांडणरी	केलरी	जाते	कती,	‘‘एखादरी	प्र्ा	जेव्ा	प्राचरीन	व	तक्भ सगंत	असते.	द्जचे	सदवै	
पालन	केले	जाते.	 द्जचयात	एकरूपता,	सदु्नद्चितता	व	अद्नवाय्भता	असते.	 तेव्ा	 तयास	चालरीररीतरीचे	
सवरूप	प्राप्	्ाेते.	अशा	रूढरी	व	चालरीररीतींचे	वषा्भनवुष्भ	पालन	झालयानंतर	तयांचा	कायद्ात	समावेश	
्ाेताे.	अशा	पद्तरीचया	का्री	प्र्ा	व	सकेंताना	राजयांनरी	मानयता	द्दलया	नंतर	तयाचे	अाज	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ात	रंूपातर	झालेले	द्दसते.	उदा.	नाद्वक	यदु्काळात	्री	मासे	पकडणाऱया	ज्ाजांचे	नकुसान	
करू	नये,	 राजदूतांना	 प्रदशे	 बाह्यतेचा	 द्नयम	लागू	असावा,	 रडे	रिाॅसला	काय्भ	करणयाचरी	 पूव्भ	 मरुा	
असावरी	इतयादरी.	अशा	ररीतरीने	रूढरी,	परपंरा,	सकेंत	्े	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	प्रमखु	उगमस्ान	असले	
तररी	तयांचा	द्वकास	मात्	अद्तशय	मंदगतरीने	्ाेत	असलेला	द्दसताे.	तयाचबराेबर	अशा	पद्तरीचया	प्र्ा-
सकेंतांना	इतर	राजयांचरी	मानयता	दणेे,	तया	परसपरांना	पूरक	व	साेयरीसकर	असणे	्री	तेवढेच	अावशयक	
असते.

२. सधंरी नकंवा तह :

द्वद्रनन	राष्ट्ांमधये	्ाेणार	ेत्,	करार	वा	सधंरी	 ्े	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	एक	म्तवाचे	उगमस्ान	
मानावे	लागेल.	 परसपर	 द््ताचे	 रक्ण	करणयाचया	 दृष्टरीने	 जयावेळरी	 राष्टे्	 एकत्	 येऊन	त्	वा	करार	
करतात	तेव्ा	्री	सधंरी	वा	करार	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	उगमस्ान	म्णून	्री	रूद्मका	पार	पाडताे.	
परतं	ुत्	वा	सधंरी	्री	केवळ	दाेन	राष्ट्ांपरुतरी	मया्भद्दत	असेल	तर	मात्	तयास	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	
उगमस्ान	मानता	येत	ना्री.	असा	करार	वा	सधंरीना	जयावेळरी	इतर	राष्टे्	मानयता	दतेा	तेव्ा	्े	करार	
अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	उगमस्ान	म्णून	म्तवाचरी	रूद्मका	पार	पाडतात.

अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	उगमस्ान	म्णून	१६४८	चया	वेसटफाद्लयाचया	त्ाचे,	१८५६	चया	पॅररीस	
घाेषणापत्ाचे,	१८१५	चया	द्व्एनना	समेंलनाचे,	सयंकु्	राष्ट्ांचया	सनदचेे,	मानवरी	् कक	जा्रीर	नामयाचे	
सधंरी,	करार	वा	घाेषणापत्ाचया	दृष्टरीने	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	उगमस्ान	म्णून	रूद्मका	अधाेरदे्खत	
करणार	ेअा्े.	अशा	पद्तरीचया	सधंरी	या	त्ातून	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	 द्नद्म्भतरी	सदंरा्भत	राष्य	
करतांना	अाेपन	्ाईम	म्णतात,	‘‘जररी	अांतरराष्ट्रीय	के्त्ात	कें द्द्रय	सवरूपाचरी	द्वद्धमंडळे	नसलरी	तररी	
सधंरी	पालनाद्ार	ेअांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	पालन	सक्तीने	केले	जाऊ	शकते.	या	राष्ट्ांमधये	सधंरी	पालन	
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्ाच	खरा	वयव्ाराचा	द्नयम	असताे.	राष्ट्ा-राष्ट्ातरील	अशा	सधंरीना	सबंदं्धत	राष्ट्ांचरी	द्वद्धमंडळे	व	
राष्ट्	प्रमखु	यांचरी	मानयता	द्मळणे	अावशयक	असते.

३. नयायालयाचें निणधाय :

अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	 उगमस्ानामधये	 नयायालयरीन	 द्नण्भयांनरी	 ्री	 वेळाेवेळरी	 म्तवाचरी	 रूद्मका	
बजावलेलरी	द्दसते.	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांचया	उगमाचया	दृष्टरीने	अांतरराष्ट्रीय	नयायालय,	अांतरराष्ट्रीय	
गनु्ेगाररी	नयायालय,	पचं	नयायालय,	अद्धग््ण	नयायालये	व	राष्ट्रीय	नयायालयांनरी	म्तवाचरी	रूद्मका	
बजावलेलरी	 द्दसते.	 राष्ट्रीय	 नयायालयाचया	 द्नण्भयातून्री	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	 द्नद्म्भतरीस	मदत	
अालेलरी	 द्दसते.	 उदा.	 मानयतेद्वषयरीचया	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ास	 राष्ट्रीय	 नयायालयरीन	 प्रद्रियेनेच	
्ातरार	 लावला	 ्े	 सव्भशू्त	 अा्े.	 पचं	 नयायालयामधये	 नयायाद्धशा	 एवेजरी	 एखाद्ा	 पचंाकडे	 वाद	
साेपद्वला	जाताे	व	तयांनरी	द्दलेला	द्नण्भय	बधंनकारक	मानला	जाताे	तर	अद्धग््ण	नयायालये	् री	यदु्मान	
राष्ट्ांचरी	समदु्रावर	जप्	केलेलया	मालाचरी	वैधता	पारखणयांसाठरी	द्नमा्भण	करणयात	अालेलरी	नयायालये	
असतात.	 अद्धग््ण	 नयायालये	 ्री	 द्वद्धमंडळे	 वा	 काय्भपाद्लकांचया	 दडपणापासून	 मकु्	 रा्त	
असलयाकारणाने	तया	नयायालयांनरी	द्दलेले	द्नण्भय	्े	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	एक	उगमस्ान	म्णून	
म्तवाचरी	रूद्मका	बजावताना	द्दसते.

या	सव्भ	नयायालयांमधये	अांतरराष्ट्रीय	नयायालयांनरी	द्दलेले	द्नण्भय	्े	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	प्रमखु	
उगमस्ान	ठरते	्े	मानय	करावे	लागेल.	कारण	अांतरराष्ट्रीय	नयायालयांनरी	द्दलेले	द्नण्भय	्े	प्ररावरी	
अांतरराष्ट्रीय	कायद,े	प्र्ा,	परपंरा	व	जागद्तक	लाेकमत	इतयादरी	बाबरी	लक्ात	घेऊन	द्दलेले	असतात.	
प्राददे्शक	साव्भराैमतव,	राजयाचे	के्त्ाद्धकार,	तटस्ता	यासदंरा्भत	अांतरराष्ट्रीय	नयायालयाने	द्दलेले	
द्नण्भय	्े	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	प्रमखु	उगमस्ान	ठरले	अा्ेत.	अांतरराष्ट्रीय	नयायालयाचया	घटनेचे	
५९	वे	कलम	यादृष्टरीने	म्तवाचे	मानले	जाते.	या	कलमानवये	्े	सपष्ट	्ाेते	कती,	‘या	नयायालयाचे	द्नण्भय	
सबंदं्धत	राजयांना	द्वद्शष्ट	द्वषयाबाबत	लागू	्ाेतात.	या	द्नण्भयांचया	नंतर	इतर	खटलयात	कायद्ाप्रमाणे	
उपयाेग	केला	जाताे.	 तयामळेु	अांतरराष्ट्रीय	नयायालय	्े	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांचे	प्रमखु	उगमस्ान	
ठरते.

४. नयानयक बुधदरी व ग्रं :

अांतरराष्ट्रीय	 नयायालय	व	इतर	्री	प्रचद्लत	नयायालये	अद्सततवात	असणाऱया	कायद्ानवये	 द्नण्भय	
दणेयाचे	प्रमखु	काय्भ	 पार	पाडण	ंअसतात.	परतं	ुअपवादातमक	पररद्स्तरीत	 नयायालया	समाेर	अशा	
का्री	समसया	वा	प्रश्न	येतात	जया	सबंधंरीचे	द्नयम	प्रचद्लत	नसतात.	अशावेळरी	पररद्स्तरीचा	सारासार	
द्वचार	करून	नयायाधरीश	अापलया	सदसदद््ववेक	बदु्रीचा	वा	नयायबधुदरीस	अनसुरून	द्नण्भय	दतेात.	पढेु	
्े	द्नण्भय	अशाच	सवरूपाचया	खटलयात	एक	प्रकार	ेकायद्ाचे	सवरूप	धारण	करतात.

तयाचबराेबर	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ांचा	 अभयास	 करणार	े नयायालरीन	 प्रद्रियेत	 द्नष्णात	 असणार	े
कायदपेडंरीत,	 द्वद्धज्ञ,	 द्वचारवतं,	ततवज्ञ	 ्े	अापलया	अभयास	व	 द्चतंनातून	 वेळाेवेळरी	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचया	सदंरा्भत	राष्य	करतात,	द्टका	द्टपपणरी	करतात,	लेखन	व	ग्ं् ाचरी	द्नद्म्भतरी	करतात	तयाचा	
सदंर्भ्री	अनेक	 वेळा	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	उगमस्ानास	 पूरक	ठरताे.	 ग्ाेद्रयस,	 जेनटलरी,	डरी.	
वेटेल,	डामसरी	इतयादींचे	यासदंरा्भतरील	याेगदान	म्तवपूण्भ	अा्े.
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५. अातंरराष्ट्रीय निष्टाचार :

अांतरराष्ट्रीय	वयव्ारात	द्वद्रनन	राष्टे्	परसपरांशरी	सबंधं	ठेवताना	द्शष्टाचाराचे	पालन	करतात.	का्री	
सकेंत	 पाळतात.	 यातून्री	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	 द्नद्म्भतरीचया	 दृष्टरीने	 म्तवाचरी	 पाश््भरूमरी	 द्नमा्भण	
्ाेतांना	द्दसते.	पढुरील	काळात	्ेच	सकेंत	वा	प्र्ा	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	सवरूप्री	धारण	करतात.	
उदा.	राजदूताचे	सवागत	करणे,	तयांना	दणेयात	येणारा	सनमान	व	सवातंत्य	याबाबरी	द्शष्टाचार	म्णूनच	
सव्भप्र्म	प्रसततु	झालया	्ाेतया.	कालांतराने	तयाचे	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ात	रूपांतर	झालेले	 द्दसते.	
अाेपन	टाईम	या	सदंरा्भत	म्णतात,	‘‘अांतरराष्ट्रीय	द्शष्टाचारांनरी	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	द्वकासास	
्ातरार	लावला	अा्े.’’

६. एनेतहानसक दसताएवेज :

एदे्त्ाद्सक	दसताएवेज	वा	कागदपते्	्री	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	एक	उगमस्ान	म्णून	मानय	करावे	
लागेल.	 यामधये	 प्रामखुयाने	 द्वद्रनन	 दशेांमधये	 ्ाेणारा	 पत्वयव्ार	 राजनयज्ञांना	 वेळाेवेळरी	
राष्ट्प्रमखुांकडून	्ाेणार	ेमाग्भदश्भन	का्री	नाेंदरी,	अनरुव	यांचे	सकंलन	कालांतराने	उजेडात	येते	पढेु	ते	
अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	उगमाचे	एक	प्रमखु	कारण	्री	ठरतांना	द्दसते.

अशा	पद्तरीने	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	उगमस्ान	म्णून	द्वद्रनन	घटक	अापलरी	रूद्मका	पार	पाडतांना	
द्दसतात.	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचरी	 अशरी	 द्वद्वध	 उगमस्ाने	 वा	 स्ताेत	 असलयामळेु	 अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचया	दृष्टरीने	का्री	पेच	प्रसगं	् री	द्नमा्भण	झालेले	द्दसतात.	तयातरील	प्रमखु	समसया	् री	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचया	सदं््तरीकणा	सदंरा्भत	अाढळते.	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचरी	अशरी	अनेक	उगमस्ाने	अाढळत	
असलयामळेु	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांना	अद्नद्चितता	व	असपष्टतेचया	दाेषाने	्री	ग्ासलेले	 द्दसते.	यात	
सधुारणा	 करणयाचया	 दृष्टरीने	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचे	 सदं््तरीकरण	 करणे	 अतयावशयक	 ठरते.	 बलुजे	
यासदंरा्भत	म्णतात	कती,	‘‘	् े	सदं््तरीकरण	शास्तरीय	पद्तरीने	व्ावयास	् वे.	तसेच	सव्भ	सबंदं्धत	राष्ट्ांना	
ते	मानय	असले	पाद््जे.	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	सदं््तरीकरण	केलयास	तयास	सदु्नद्चित	सवरूप	प्राप्	
्ाेईल	 व	काेठे्री	 व	 काेणतया्री	 बाबतरीत	 सभं्रम	 रा्णार	 ना्री.	 नयायाद्धशानां्री	 द्नण्भय	 दणेे	 सलुर	
्ाेईल.’’	 पढेु	 यावर	राष्य	करतांना	 ते	 म्णतात,	 ‘‘पररणामत:	अांतरराष्ट्रीय	 सतरावर	 एक	 वैधाद्नक	
वयवस्ा	तयार	्ाेऊन	जागद्तक	शांतता	तर	 द्नमा्भण	्ाेईल	परतं	ु तयाचबराेबर	अांतरराष्ट्रीय	कायद	े
साव्भराैम	राष्ट्ांना	द्वश्समूदायात	परावद्त्भत	करतरील.’’

अातंरराष्ट्रीय कायद्ाचे सनंहतरीकरण :

साधारणत:	कायद्ाचे	सदं््तरीकरण	म्णजे	द्वद्ध	द्नयमांचे	एकत्रीकरण	्ाेय.	कायद्ाचे	सदं््तरीकरण	या	
प्रद्रियेत	 एखाद्ा	 द्वद्शष्ट	 द्वषयावररील	 सव्भ	 कायद	े व	 द्नयमांचे	 सकंलन	 केले	 जाते.	 अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचया	सदंरा्भत	सव्भच	बाबतरीत	 द्वखूरलेपणाचा	दाेष	साव्भद्त्क	सवरूपात	अाढळत	असलयामळेु	
अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	सदं््तरीकणाचरी	सवा्भद्धक	द्नकड	प्रद्तपादन	केलरी	जाते.	अांतरराष्ट्रीय	कायद	े
्े	प्रामखुयाने	राजयांचया	द्वद्रनन	प्र्ा,	रूढरी,	सधंरी	व	नयायालयरीन	द्नण्भयात	द्वखरुलेलया	अाढळतात.	
या	 दृष्टरीने	 एखाद्ा	 द्वषयावररील	सव्भ	 द्वसकळरीत	वा	 द्वखरुलेलया	 द्नयमांचे	 एकत्रीकरण	करून	 तयात	
अावशयक	तया	सधुारणा	वा	बदल	करून	तयांचे	याेगय	राषांतर	करून	तयाचरी	पनु्भरचना	वा	सूत्बद्	मांडणरी	
करणे	 म्णजे	 सदं््तरीकरण	 ्ाेय’	 असे	 म्टले	 जाते.	 सदं््तरीकरण	 म्णजे	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ांना	
सवुयवद्स्त,	रिमबद्तेत	अाद्ण	सपष्ट	अ ््भ	धवद्नत	्ाेईल	अशा	शबदात	मांडून	तया	 द्नयमांना	एकत्	
सकंद्लत	करणे	्ाेय.	यादृष्टरीने	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	्ाेणार	ेसदं््तरीकरण	्े	शास्तशदु्	तर	असलेच	
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पाद््जे	परतं	ुतयाचबराेबर	ते	सबंदं्धत	राष्ट्ांना	एवढेच	नव्े	तर	सव्भ	राष्ट्ांना	मानय	असले	पाद््जे.	या	
दृष्टरीने	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	सदं््तरीकरणास	प्राधानय	दणेे	गरजेचे	ठरते.

सनंहतरीकरणाचे गणु :

सदं््तरीकरणाचे	गणु	पढुरील	प्रमाणे	सपष्य	करता	येतरील.

१. अनिनचितता दूर हाेते :

सदं््तरीकरणामळेु	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ातरील	अद्नद्चितता	दूर	् ाेते.	अाज	द्वद्रनन	राजयांचे	परसपरद्वराेधरी	
द्नयम	अाढळतात.	कायद्ाचया	सदं््तरीकरणामळेु	्े	द्नयम	एकत्	अाणले	जाऊन	तयांचयात	एकसूत्ता	
द्नमा्भण	केलरी	जाते.

२. नयायानधिाकंररीता मागधादिधाक :

काळजरीपूव्भक	तयार	करणयात	अालेलया	सदं््तरीकरणामळेु	अांतरराष्ट्रीय	नयायालयातरील	नयायद्धशांना	
नयाय	दतेांना	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांचे	याेगय	माग्भदश्भन	् ाेते	तयामळेु	नयायद्धशांना	नयाय	दणेे	सलुर	् ाेते.

३. िव दृष्टरीकाेिाचरी अाेळख :

समाजाचय	प्रगतरी	बराेबर	बदलतया	काळाशरी	ससुवंादरी	्ाेणयाकररता	प्रचद्लत	प्र्ा	वा	द्नयम	बदलने	्री	
अावशयक	 असते.	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचया	 सदं््तरीकरणामळेु	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ात	 नवनवरीन	
सशंाेधन	करणयास	व	नवदृष्टरीकाेन	अातमसात	करणयास	मदत	्ाेते.

४. नकलष्टता दूर हाेते :

अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	सदं््तरीकरणामळेु	राजया-राजयातरील	मतरेद	दूर	करणयाकररता	मदत	्ाेते.	
कायद्ाचया	सदं््तरीकरणाने	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांचे	ससुपष्टता	येणष.	तयाचबराेबर	तयातरील	द्कलष्टता	
जाऊन	तयातून	स्जता	येते.

सनंहतरीकरणातरील दाेष :

अांतरराष्ट्रीय	कायद्ांचया	सदं््तरीकरणातून	का्री	दाेष	्री	 द्नमा्भण	्ाेतांना	 द्दसतात.	 तयांचरी	मांडणरी	
पढुरील	प्रमाणे	करता	येईल.

१) िैसनगधाक नवकास राबंताे :

सदं््तरीकरणाचया	 प्रद्रियेने	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचरी	 नैसद्ग्भक	 वाढ	 ्ांबते	 अशरी	 द्टका	 केलरी	 जाते.	
अांतरराष्ट्रीय	कायद	े्े	जागतृ,	वधृदींगत	्ाेणार	ेव	सतत	द्वकद्सत	्ाेणार	ेअसे	असले	पाद््जेत	असे	
द्टकाकारांना	 वाटते.	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ांना	 ????	 करणे	 म्णजे	 बदलतया	 पररद्स्तरीत	 तयांचा	
उपयाेग	न	घेणे	ठरले.	द्टकाकारांचया	मते	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	सदं््तरीकरणामळेु	नवरीन	समसया	
द्नमा्भण	 ्ाेतरील.	 कारण	 सदं््तरीकरणामळेु	 कायद्ामधये	 गद्तशरीलता	 रा्णार	 ना्री	 व	 ते	 कुचकामरी	
ठरतरील.

२) नयानयक ततवाचंा लाेप :

अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	सदं््तरीकरण	झालयास	कायद्ाचा	अ ््भ	लावरीत	असतांना	नयायाधरीश	शबदांचा	
द्कस	पाडतरील	व	तयामळेु	तयातरील	नयाद्यक	ततवच	नष्ट	्ाेणयाचा	धाेका	उतपनन	्ाेतांना	द्दसताे.
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अातंरराष्ट्रीय कायद्ाचे सनंहतरीकरणाचे प्रयति :

वयनक्तगत प्रयति :	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	सदं््तरीकरणाचा	प्र्म	प्रयतन	जेरमेरी	बे्ाॅमं	यांनरी	केलेला	
द्दसताे.	 ससुसंकृत	 राजयांमधरील	 परसपर	 वयव्ार	 सरुळरीत	 व्ावेत	 व	 शांतता	 नांदावरी	 याकररीता	
सदं््तरीकरण	करणे	गरजेचे	अा्े	असे	जेरमेरी	बे्ाॅमं	यांनरी	द्वशद	केले	् ाेते.	तयानंतरचया	काळात	१८६३	
सालरी	रिांॅसरीस	लरीबर	यांनरी	 "A	code	 for	 the	Goverment	Armies"	या	ग्ं् ातून	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचया	सदं््तरीकरणाचा	प्रयतन	केला.	१८६८	मधये	?????	ने	अांतरराष्ट्रीय	करार	व	तयाकाळातरील	
राजयांचया	वयव्ारांबाबत	्री	सदं््तरीकरण	करून	एक	ग्ं् 	प्रकाद्शत	करून	अांतरराष्ट्रीय	कायदचया	
सदं््तरीकरणाचा	म्तवाचा	प्रयतन	्ाेता.	१८७२	मधये	डेव्रीड	डूडले	द्फल	यांनरी	Drft	Out	Line	of	
International	 Code	 ्े	 पसुतक	 द्ल्ून	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचे	 सदं््तरीकरण	 करणयाचया	 दृष्टरीने	
म्तवाचे	याेगदान	द्दले.

ससं्ातमक	 प्रयतन	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचया	 सदं््तरीकरणामधये	 द्वचारवतंाचया	 बराेबररीने	 का्री	
ससं्ातमक	प्रयतन	्री	म्तवाचे	ठरले.	उदा.	१८७३	मधये	पॅररीसमधये	स्ापन	झालेलया	'Istitute	-	De	
Dorit	 International'	 या	 ससं्ेने	 Manual	 of	 the	 Laws	 of	 Land	 ्े	 पसुतक	 अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचया	सं् तरीकरणाचया	दृष्टरीने	म्तवाचे	ठरले.	जम्भनरीतरील	‘कतील’	ये्रील	'German	Institute	
for	International	Recht'	व	१९१२	सालरी	'American	Institute	of	International	Law	या	
ससं्ानरी	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	सदं््तरीकरणात	म्तवाचे	याेगदान	द्दलेले	द्दसते.

यूराेनपय राष्ट्ाचें प्रयति : अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	सदं््तरीकरणामधये	यूराेद्पय	राजयांनरी	वेळाेवेळरी	
अायाेद्जत	केलेलया	पररषदांनरी	माेठरी	कामद्गररी	बजावलेलरी	द्दसते.	उदा.	इ.स.	१८६४	मधरील	द्जनेव्ा	
पररषदनेे	 यदु्ातरील	 घायाळ	 सैद्नकांचया	 सदंरा्भत	 अांतरराष्ट्रीय	 द्नयमांचे	 सदं््तरीकरण	 करणयास	
म्तवाचे	 याेगदान	 द्दले.	 १८७४	 सालरी	 ररलेलया	 रिसेुलस	 पररषदनेे	 ्री	 स्ल	 यदु्ाचया	 द्नयमांचे	
सदं््तरीकरण	करणयाचा	 प्रयतन	 केला	 परतं	ु राजयांनरी	 तयास	समंतरी	 द्दलरी	 ना्री.	 पढेु	 १८९९	सालरी	
पाद््लरी	् ेग	सरा	सपंनन	झालरी.	या	पररषदते	स्ल	यदु्ाचे	द्नयम	व	यदु्ातरील	घायाळ	अाजाररी	सैद्नकांना	
दणेयाचया	वागणूकती	बाबत	सदं््तरीकरणाचे	प्रयतन	झाले.	१९०७	सालरी	झालेलया	दसुर	े्ेग	समेंलन	पार	
पाडले.	या	समेंलनात	जलयदु्ाचे	द्नयम,	तटस्	राजयांचा	अद्धकार	व	तयांचया	कत्भवयांद्वषयरी	द्वचार	
मांडणयात	अाला.

४) अातंरराष्ट्रीय सघंटिाचें प्रयति :

अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	 सदं््तरीकरणामधये	अांतरराष्ट्रीय	 सघंटनांचे	 ्री	 याेगदान	 म्तवाचे	 मानले	
जाते.	उदा.	राष्ट्सघंाने	१९२४	मधये	या	सदंरा्भत	एक	द्वशेषज्ञांचरी	सद्मतरी	नेमून	तयावर	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचया	सदं््तरीकरणाचे	काय्भ	साेपद्वले	्ाेते.	या	सद्मतरीने	 द्दलेलया	अ्वालावर	 द्वचारद्वद्नमय	
करणयाकररीता	राष्ट्सघंाचया	वतरीने	१९३०	मधये	्ेग	ये्े	एका	पररषदचेे	अायाेजन	करणयात	अाले.	्ेग	
सरेमधये	 राष्ट्रीयता,	 प्राददे्शक	 समदु्न	 व	 परकतीयांचया	 सपंत्तरीद्वषयक	 नकुसान	 ररपाई	 बाबतचया	
द्नयमांचा	द्वचार	करणयात	अाला.	मात्	्री	पररषद	यशसवरी	्ाेऊ	शकलरी	ना्री.	तररी्री	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचया	 सदं््तरीकरणाचया	 अांतरराष्ट्रीय	 सघंटनाचया	 पातळरीवरून	 झालेला	 ताे	 पद््ला	 प्रयतन	
मानला	जाताे.
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५) सयुंक्त राष्टे् व अातंरराष्ट्रीय कायद्ाचे सनंहतरीकरण :

१९४५	मधये	सयंकु्	राष्ट्	सघंटनेचरी	स्ापना	झालरी.	सयंकु्	राष्ट्	सघंटनेचया	स्ापनेनंतर	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ाचया	सदं््तरीकरण	व	अमंलबजावणरीस	खऱया	अ्ा्भने	वेग	अाला.	या	दृष्टरीने	सयंकु्	राष्ट्	सघंटनेने	
१९४७	सालरी	अांतरराष्ट्रीय	द्वद्ध	अायाेगाचरी	स्ापना	केलरी.	या	अायाेगाकडे	प्रामखुयाने	अांतरराष्ट्रीय	
कायद्ांचया	 सदं््तरीकरणाचे	 काय्भ	 साेपवणयात	 अाले	 ्ाेते.	 या	 अायाेगाने	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचे	
सदं््तरीकरण	करताना	 पढुरील	तरीन	 बाबींना	 प्रामखुयाने	अग्रिम	 द्दला.	१)	सधंरीचे	कायद	े२)	सवंाद	
पद्तरी	व	३)	म्ासमदु्रा	सबंधंरीचे	कायद.े	जवळ	जवळ	२०	वष्भ	या	अायाेगाने	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	
सदं््तरीकरणाचे	काय्भ	करून	१९७१	सालरी	या	अायाेगाने	अापला	अदं्तम	अ्वाल	सयंकु्	राष्ट्ांकडे	
साेपवला.	या	अायाेगाने	अापलया	अ्वालात	अाठ	 द्वषया	सबंधंरीचया	 द्नयमांचे	सदं््तरीकरण	 केलेले	
अाढळते.	ते	प्रमखु	अाठ	द्वषय	पढुरील	प्रमाणे	्ाेते.

१)	म्ासमदु्रावररील	अद्धकार	२)	प्राददे्शक	समदु्रावररील	अद्धकार	३)	राष्ट्रीयता	४)	राजयद्वद््नता	५)	
सधंरी	सबंधंातरील	कायद	े६)	राजनैद्तक	वयव्ार	अाद्ण	सवातंत्य	७)	काैनसलुरचे	अद्धकार	व	सवातंत्य	
अाद्ण	८)	लवादाचरी	पद्तरी.

अांतरराष्ट्रीय	 द्वद्धअायाेगाने	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	????	करणाबराेबरच	राजयाचे	अद्धकार	व	
कत्भवय्री	अापलया	अ्वालात	नमूद	केलरी.

अांतरराष्ट्रीय	द्वद्धअायाेगाने	राजयाचरी	चार	प्रमखु	अद्धकार	ब्ाल	केलेले	द्दसतात.	तयात	प्रामखुयाने	
१)	सवसरंक्ण	२)	सवातंत्य	३)	प्राददे्शक	साव्भराैमतव	व	४)	राष्ट्ाराष्ट्ामधरील	समानता	यांचा	समावेश	
्ाेताे.

अांतरराष्ट्रीय	 द्वद्धअायाेगाने	 राजयास	 जयाप्रमाणे	 अद्धकार	 ब्ाले	 केले	 अा्ेत	 तयाप्रमाणेच	 का्री	
मूलरूत	कत्भवय	् री	सांद्गतलरी	अा्ेत.	तयात	प्रामखुयाने	पढुरील	कत्भवय	नमूद	करणयात	अालेलरी	द्दसतात.

१.		 दसुऱया	राजयाचया	अतंग्भत	काररारात	्सतके्प	न	करणे.

२.		 दसुऱया	राजयातरील	गृ् यदु्ास	प्राेतसा्न	न	दणेे.

३.		 अांतरराष्ट्रीय	शांततेस	धाेका	द्नमा्भण	् ाेईल	अशरी	पररद्स्तरी	सवत:चया	राजयात	द्नमा्भण	न	् ाेऊ	
दणेष.

४.	 काेणतया्री	राजयाचया	प्राददे्शक	एकता	व	राजकतीय	सवातंत्य	यास	धाेका	न	पाे्चद्वणे.

५.		 यदु्ाचया	मागा्भचा	अवलंब	न	करणे.

६.		 अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	पालन	करणे.

७.		 अांतरराष्ट्रीय	वाद	व	सघंषा्भचे	शांतरीपूवक	वाटाघाटरीचया	मागा्भने	द्नवारण	करणे.

८.		 राजयाने	अापलया	 नागररकांना	अधकार	 दतेाना	 धम्भ,	जातरी,	 राषा,	 द्लंग	 इतयादरी	अाधारावर	
काेणतया्री	प्रकारचा	रेदराव	न	करणे.

अशा	पद्तरीने	अांतरराष्ट्रीय	द्वद्ध	अायाेगाने	राजयांचरी	कत्भवय	सपष्ट	केलेलरी	द्दसतात.	अांतरराष्ट्रीय	
द्वद्धअायाेगाने	अांतरराष्ट्रीय	गनु्े	याचरी	्री	 द्नद्चित	 वयाखया	करून	तयाचे	प्रकार	सपष्ट	केले	अा्ेत.	
अांतरराष्ट्रीय	द्वद्धअायाेगाने	प्रामखुयाने	पढुरील	सात	गनुह्यांना	अांतरराष्ट्रीय	गनु्े	म्णून	सबंाेधले	अा्े.

१.		 दसुऱया	राष्ट्ावर	अारिमण	करणे.
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अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

२.	 अारिमणाचरी	धमकती	दणेे

३.		 सैद्नकती	काय्भवा्री	करणे

४.		 दसुऱया	राष्ट्ाचा	प्रदशे	बळकाद्वणे.

५.		 जातरी	व	वशं	सं् ार	करणे.

६.		 अमानवरीय	कृतय	करणे.

७.		 नागररकांना	अमानषु	वागणूक	दणेे.

अांतरराष्ट्रीय	द्वद्धअायाेगाने	अशा	पद्तरीने	अांतरराष्ट्रीय	गनु्े	या	सकंलपनेचरी	द्नद्चित	वयाखया	करून	
नयटेुबग्भ	ततवाचया	बाबतरीत	्री	सूत्बद्ता	अाणणयाचा	प्रयतन	केलेला	द्दसताे.	या	दृष्टरीने	अांतरराष्ट्रीय	
द्वद्धअायाेगाने	सात	ततवे	प्रद्तपादन	केलरी	अा्ेत.	तरी	पढुरील	प्रमाणे	मांडता	येतरील.

१.		 शासन	 प्रमखुा	 स्	 काेणतरी्री	 वयक्ती	 जरी	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचे	 उललंघन	 करले	 तयासाठरी	
जबाबदार	रा्रील.	तसेच	तया	अपराधाबदिल	द्शक्ा	करणयात	येईल.

२.		 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचे	 उललंघन	 करणाऱया	 वयक्तीचे	 काेणतया्री	 राष्ट्रीय	 कायद्ाद्ारा	 सरंक्र	
करता	येणार	ना्री.

३.		 अशा	वयक्ती	राष्ट्	प्रमखु	म्णून	तयांनरी	केलेलया	अपराधापासून	मकु्	रा्ू	शकत	ना्री.

४.		 राजयाचया	कायद्ानसुार	वा	राष्ट्द््ता	कररीता	अापण	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	उललंघन	केले	या	
अाधारावर	काेणतरी्री	वयक्ती	द्नदा्भ ेष	ठरू	शकणार	ना्री.

५.		 अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	दृष्टरीने	दाेषरी	ठरद्वलेलया	वयक्तीस	कायदा	अाद्ण	परुावयाचया	अाधारावर	
अापले	द्नदा्भ ेषतव	द्सद्	करणयाचा	अद्धकार	राद््ल.

६.		 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ानसुार	 यदु्	 करणे,	 शांततेचा	 रगं	 करणे	 ्ा	 सपूंण्भ	 मानवजातरी	 द्वरूद्चा	
अपराध	समजून	दडं	दणेयात	येईल.

७.		 यदु्,	शांतता	रगं	करणयाचया	काय्भवा्रीत	जया	 वयक्ती	स्रागरी	असतरील	तयांना्री	 द्शक्ा	 केलरी	
जाईल	कारण	अशा	काया्भत	स्काय्भ	करणे	्ा	सदु्ा	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	दृष्टरीने	अपराध	
अा्े.

निष्कषधा : सारांश	,	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	्ा	घटक	जागद्तक	राजकारणातरील	एक	म्तवाचरी	सकंलपना	
अा्े.	 अांतरराष्ट्रीय	 कायदपेालना	 सदंरा्भत	 वा	 अमंलबजावणरीबाबत	 अनेक	 समसया	 असलयातररी	
जागद्तक	सघंष्भ	साेडद्वणयाचे	व	सघंष्भ	द्नयतं्णाचे	एक	साधन	व	पद्तरी	म्णून	् री	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	
म्तव	कायम	अा्े.	अांतरराष्ट्रीय	कायद	े दखेरील	 राष्ट्रीय	कायद्ांप्रमाणेच	 द्नद्चित	सवरूपाचे	कायद	े
अा्ेत.	समकाद्लन	सदंरा्भत	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंामधये	या	कायद्ांना	द्वशेष	म्तव	दणेयात	येत	अा्े.	
जागद्तक	यदु्ामधये	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	का्री	प्रमाणात	उललंघन	् ाेत	असले	तररी	तेवढया	कारणाने	
अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	अद्सततव	व	म्तव	कमरी	लेखून	चालणार	ना्री.	यदु्	 द्नयम	व	तटस्तेचया	
कायद्ांचे	 पालन	अगदरी	 यदु्काळात	 ्री	 काटेकाेरपणे	 ्ाेत	 असलयानेच	 माेठ्या	 जरीद्वत्ानरी	 पासून	
वाचता	 येणे	शकय	्ाेत	अा्े.	दाेन	म्ायदु्ांचया	अनरुवातून	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	पालनातूनच	
जागद्तक	शांततेचरी	्मरी	 द्मळू	शकते	या	 द्नष्कषा्भप्रत	जागद्तक	जनमत	पाे्चलेले	 द्दसते.	 तयामळेुच	
अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचरी	अपरर्ाय्भता	 सपष्ट	करतांना	 टाफट	 नावाचे	 द्वचारवतं	 म्णतात,	 ‘‘जाेपयांत	
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राजनय, अांतरराष्ट्रीय कायदा व अनय राजय घटक

राष्ट्ाराष्ट्ांचे	सबंधं	द्नधा्भररत	करणार	ेद्नद्चित	कायद	ेना्रीत	ताेपयांत	शांतता	स्ापन	्ाेणे	सरंवनरीय	
ना्री.	तर	पामर	व	पाद्कां स	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचरी	प्रसततुा	सपष्ट	करतांना	म्णतात,	‘‘अांतरराष्ट्रीय	
कायद	ेवैधाद्नक	वयवस्ा	द्नमा्भण	करतात	या	कायद्ाअरावरी	जागद्तक	शांततेस	धाेका	द्नमा्भण	्ाेऊ	
शकताे.’’

३.४ राजय बाह्य घटक

राष्ट्	-	राजय	वयवस्ा	्ा	जागद्तक	राजकारणातरील	व	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंातरील	एक	म्तवाचा	घटक	
जागद्तक	राजकारणास	प्रराद्वत	करणारा	व	द्नणा्भयक	वळण	दणेारा	घटक	वा	शक्ती	म्णून	राष्ट्-राजय	
वयवस्ा	 अांतरराष्ट्रीय	 सबंधंात	 द्दघ्भकाळ	 मधयवततीस्ानरी	 राद््लेला	 द्दसताे.	 मात्	 १९५०	 चया	
दशकानंतर	मात्	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंाचया	अभयासद्वषयाचया	कक्ा	रंूदावत	गेलया.	१९९०	नंतरचया	
दशकात	तर	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंाचया	अभयास	कक्ा	फार	माेठ्या	प्रमाणात	द्वसतारलया.	राष्ट्-राजय	
वयवस्ेबराेबरच	अांतरराष्ट्रीय	राजकारणास	प्रराद्वत	करणार.े	द्बगरराजय	घटक	अद्धक	द्रियाद्शल	
झालेले	 द्दसतात.	 या	 घटकांनरी	 राष्ट्-राजयाचया	 सरीमा	 अाेलंडून	 जागद्तक	 राजकारणास	 व	 एकूण	
अांतरराष्ट्रीय	 सबंधंाचया	 वयव्ारास	 प्रराद्वत	 केलेले	 द्दसते.	 तयात	 प्रामखुयाने	 ब्ुराष्ट्रीय	 कंपनया	
अांतरराष्ट्रीय	सघंटना,	के्त्रीय	सघंटना	व	नागररी	समाज	यांचे	स्ान	अननयसाधारण	अा्े.	यादृष्टरीने	या	
रागात	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंाचया	दृष्टरीने	राजयबाह्य	घटकांचरी	रूद्मका,	स्ान	व	एकूण	अाव्ाने	यांचरी	
मांडणरी	करणयात	झालरी	अा्े.

बहुराष्ट्रीय कंपनया व अातंरराष्ट्रीय राजकतीय अरधा वयवसरा :

समकाद्लन	जागद्तक	राजकारणात	अ ््भकारण	व	राजकारण	या	दाेन्ीं	संकलपना	पूण्भपणे	एकमेकांमधये	
गुंतलेलया	अा्ेत	्े	ब्ूराष्ट्रीय	कंपनयांचया	जागद्तक	राजकारणातरील	रूद्मकेतून	व	एकूण	प्ररावातून	
सपष्टपणे	जाणवते.	तयामुळे	अांतरराष्ट्रीय	राजकतीय	अ ््भवयवस्ा,	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनया	यांचरी	जागद्तक	
राजकारणातरील	 रूद्मका	 ्े	अांतरराष्ट्रीय	संबंधाचे	 एकूण	अाकलन	करून	 घेणयासाठरी	अभयासणे	
अतयंत	 अावशयक	 ठरते.	 अांतरराष्ट्रीय	 राजकतीय	 अ ््भवयवस्ेचया	 व	 ब्ुराष्ट्रीय	 कंपनयांचया	
अभयासातून	 अांतरराष्ट्रीय	 संस्ाद्वषयरीचा	 अापला	 दृष्टरीकाेण	 अद्धक	 वयापक	 व	 सखाेल	 ्ाेऊ	
शकताे.

अांतरराष्ट्रीय	 वयापार,	 वयापारासाठरी	 असणार	े द्कंवा	 ठरणार	े अांतरराष्ट्रीय	 द्नयम,	 ते	 अमलात	
अाणणाऱया	सघंटना,	बाजारपेठा,	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनया,	अांतरराष्ट्रीय	अाद् ््भक	स्काय्भ	व	सपधा्भ	यांचा	
मखुयतवे	 अांतरराष्ट्रीय	 राजकतीय	 अ ््भवयवस्ेचया	 अभयासात	 समावेश	 केला	 जाताे.	 यासारखया	
सकंलानांचा	 राष्ट्ाचया	अतंग्भत	घडामाेडींवर	तसेच	परराष्ट्	धाेरणांवर्री	 पररणाम	्ाेत	असलयामळेु	
अांतरराष्ट्रीय	सबंधंाचया	दृष्टरीने	म्तवाचा	ठरताे	अा्े.	याचाच	अ ््भ	असा	कती	केवळ	अाद् ््भक	वयव्ारांचा	
व	घडामाेडींचा	राजकारणावर	पररणाम	्ाेताे	असे	ना्री	तर	राजकतीय	प्रद्रिया	व	राजकतीय	द्नण्भय	्े्री	
अ ््भवयवस्ेत	 बदल	करणार	े वा	 तयास	 एखाद्ा	 द्वद्शष्ट	 द्दशेने	 चालना	 दणेार	े घटक	ठरू	शकतात.	
तयातच	 जागद्तकतीकरणाचया	 प्रद्रियेमळेु	 राजयबाह्य	 घटक	 असणाऱया	 ब्ुराष्ट्रीय	 कंपनया	 सारखया	
घटकांना	अननयसाधारण	म्तव	प्राप्	झाले	अा्े.	या	घटकांनरी	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंाचरी	सैधदांद्तक	व	
सकंलपनातमक	चाैकट्री	बदलणयास	सरुूवात	झालेलरी	द्दसते.
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अांतरराष्ट्रीय	राजकतीय	अ ््भवयवस्ा	्री	सकंलपना	साधारणत:	दाेन	दृष्टरीकाेनातून	अभयासलरी	जाते.	
एक	म्णजे	्ा	घटक	अांतरराष्ट्रीय	सबंधं	या	 द्वषयातरील	मदुियांचा	व	समसयांचा	अभयास	करणारा	
दृष्टरीकाेन	म्णून	अभयासला	जाताे.	तर	दसुऱया	दृष्टरीकाेनातून	जागद्तक	राजकारण	व	अ ््भकार	यासबंधंरी	
द्वचार	करणयाचरी	पद्तरी	म्णून	तयास	प्राधानय	दतेाे.	समकाद्लक	जागद्तकतीकरणाचा	प्रराव	असणाऱया	
काळात	 अांतरराष्ट्रीय	 अ ््भकारण	 ्े	 अांतरराष्ट्रीय	 सबंधंाचया	 अभयासाचा	 जवळ	 जवळ	 कें द्र	 द्बदं	ु
बनलेले	द्दसते.	अाज	गद्तमान	व	जागद्तक	राजकारणशस	प्रराद्वत	करणाऱया	जागद्तकतीकरणाचरी	्री	
मखुय	 शक्ती	 ्री	 अाद् ््भक	 घटकांमधये	 अा्े.	 जगरर	 पसरलेलया	 ब्ुराष्ट्रीय	 कंपनयाचया	 वाढतया	
द्वसतारामळेु	 द्वत्तपरुवठ्याचे	जागद्तकतीकरण	झालेले	 द्दसते.	याद्शवाय	माद्रनरी-तंत्ाज्ञानाचया	अचाट	
रिांतरीमळेु	सबंधं	जागद्तक	मानवरी	समूदाय	एकमय	समाज	बनत	चालला	अा्े.

साधारणत:	राष्ट्ा-राष्ट्ामधरील	राजकतीय	व	अाद् ््भक	सबंधंानाच	अांतरराष्ट्रीय	सबंधं	्री	सजं्ञा	वापरलरी	
जाते	परतं	ुका्री	द्वचारवतंाचया	मते	राष्ट्ां-राष्ट्ांमधरील	राजकतीय	व	अाद् ््भक	सबंधं	् े	शेवटरी	अांतरराष्ट्रीय	
राजकतीय	वयवस्ेचाच	एक	राग	असतात.	जाेशअुा	गाेलडसटाईन	्े	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंाचे	अभयासक	
या	सदंरा्भत	असे	म्णतात	कती,	‘‘	अांतरराष्ट्रीय	सरुक्ा	सबंधं	व	अांतरराष्ट्रीय	राजकतीय	अ ््भवयवस्ा	
अशा	प्रकारचरी	दाेन	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंाचरी	मखुय	उपके्ये	अा्ेत.	अांतरराष्ट्रीय	राजकतीय	अ ््भवयवस्ेचया	
अतंग्भत	वयापार,	द्वत्तरीय	सबंधं,	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनया,	यरुाेपचे	अाद् ््भक	एकतीकरण,	जागद्तक	पया्भवरणाचे	
राजकारण,	उत्तर	दद्क्ण	यांचयातरील	अाद् ््भक	दररी,	द्वकासाचे	वेगवेगळे	प्रश्न	यांचा	अभयास	यामधये	येताे.	
सारांश	अांतरराष्ट्रीय	राजकारणातरील	 द्वद्वध	प्रकारचया	प्रद्रिया	समजऱयासाठरीचे	अावशयक	साधन	
बनले	अा्े.	यामधये	एकूण	प्रद्रियेन	राजये	व	तयांचयामधरील	सबंधंावर	झाेत	असला	तररी	या	दृष्टरीकाेनानसुार	
अराजय	घटकांना्री	अ ््भपूण्भता	व	म्तव	अा्े.

बहुराष्ट्रीय कंपिरी / निगम

ब्ुराष्ट्रीय	कंपनरी	वा	द्नगम	्ा	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंातरील	द्बगर	राजय	घटकांमधरील	प्रराद्वत	करणारा	
एक	प्रमखु	घटक	म्णून	उद्ास	अालेला	द्दसताे.	साधारणत:	द्जचा	एका	दशेापेक्ा	जासत	दशेांमधये	
प्रसार	झालेला	असताे	व	द्जचे	उतपादन	व	सेवा	सवदशेाद्शवाय	इतर	व	द्वदशेांमधये	द्नमा्भण	् ाेत	असतात	
तयास	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनरी	वा	उद्ाेग	म्णतात.	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनरी	वा	द्नगम	्री	सकंलपना	पढुरील	का्री	
वयाखयांचया	अाधार	ेअद्धक	सपष्ट	करता	येईल.

१. अाय. बरी.एम. वलड टे्ड कापाधाेरिेि :

अाय.बरी.एम.	वलड्भ	टे्ड	कापा्भ ेरशेन	यांनरी	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनरीचरी	वयाखया	करतांना	म्टले	अा्े,	‘‘जे	द्वद्वध	
दशेांमधये	काय्भ	करते,	तया	दशेांमधये	अनसुधंान	द्वकास	व	द्नद्म्भतरीचे	काय्भ	करते,	जयांचे	ब्ुराष्ट्रीय	
वयवस्ापन	असून	जयाचे	सकंध	सवाद्मतव	ब्ुराष्ट्रीय	असते	तयास	ब्ुराष्ट्रीय	द्नगम	असे	म्णतात.

२. सजंयलाल व सट्रीटि :

सजंय	लाल	व	सट्रीटन	यांनरी	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनरीचरी	सकंलपना	सपष्ट	करतांना	दाेन	दृष्टरी	काेनातून	वयाखया	
केलेलरी	द्दसते.

अाद् ््भक	दृष्टरीकाेन,	‘‘जयात	शरंर	द्मद्लयन	पासून	द्कतयेक	् जार	द्मद्लयन	डाॅलस्भपयांत	शदु्	द्वरिती	् ाेते,	
प्रतयक्	द्वदशेरी	गुतंवणूक	्री	सामानयत:	कंपनरीचया	एकूण	गुतंवणकुतीचया	१५	ते	२०	टककयापयांत	असते	
ताे	ब्ुराष्ट्रीय	द्नगम	्ाेय.’’
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सघंटिातमक दृष्टरीकाेि : ‘‘जाे	एक	सघंटनातमक	म्त्तरीकरणाचया	रूपात	सव्भ	यूद्नट्सचया	एका	प्ररावरी	
उद्दिष्टाला	म्तव	दतेाे	सपूंण्भ	जगाला	अापले	काय्भके्त्	मानताे	तसेच	‘अ’	अ्वा	‘ब’	यांस	अापलयाकडे	
वळद्वणयाकररता	सव्भच	काया्भचे	सयंाेजन	करताे	ताेच	खरा	ब्ुराष्ट्रीय	द्नगम	्ाेय.

सारांश	जयाचा	काय्भरार	वा	काय्भप्रणालरी	सवत:चया	दशेाचया	बा्ेर	द्वद्वध	दशेांमधये	पसरलेलरी	द्कंवा	
काया्भनवरीत	झालेलरी	असते	असा	उद्ाेग	म्णजे	ब्ुराष्ट्रीय	द्नगम	्ाेय.

बहुराष्ट्रीय निगमाचरी वैनिष्टये :

ब्ुराष्ट्रीय	द्नगमाचरी	का्री	प्रमखु	उद्दिष्टये	पढुरील	मदुियांचया	अाधार	ेमांडता	येतरील.

१. अातंरराष्ट्रीय वयवहार :

ब्ुराष्ट्रीय	 कंपनरीचा	 वयव्ार	 ्ा	 केवळ	एखाद्ा	 दशेापरुता	मया्भद्दत	नसताे,	 तर	ताे	 द्वद्वध	दशेांशरी	
सबंदं्धत	असताे.	याकररीता	सवत:चया	दशेात	मखुय-द्नगम	व	द्वदशेांमधये	तयाचया	शाखा	वा	स्ाययक	
कंपनया	काय्भरत	असतात.	या	स्ाययक	कंपनयांमधये	मखुय	द्नगमाचा	वाटा	्ा	५१	टककेपेक्ा	अद्धक	
असताे.	मखुय	द्नगमावर	शाखा	व	स्ाययक	द्नगम	यावर	द्नयतं्ण	स्ाद्पत	करणयात	अालेले	द्दसते.

२. साधिाचें हसतातंरण :

ब्ुराष्ट्रीय	कंपनया	अापलयाकडे	असलेलया	साधनांचे	स्ाययक	कंपनया	व	शाखा	यांचयाकडे	् सतांतरण	
करताना.	तसेच	् े	द्नगम	अापलयाकडरील	तंत्ज्ञान	वयवस्ापकतीय	सेवकवग,	कचचा	माल	व	पकका	माल	
इतयादरी	अापलया	स्ाययक	कंपनया	व	शाखा	यांचयाकडे	पाठद्वत	असते.

३. प्रचडं अाकार :

ब्ुराष्ट्रीय	कंपनरीचा	अाकार	फार	माेठा	असताे.	यांचे	रांडवल	व	 द्वरिती	्री	अबजावधरी	डाॅलस्भ	मधये	
असलेलरी	द्दसते.

४. बहुराष्ट्रीय सकंध सवानमतव :

ब्ुराष्ट्रीय	कंपनयांचया	रांडवलांमधये	द्कतयेक	राष्ट्ांचा	द््ससा	असताे.

५. बहुराष्ट्रीय वयवसरा :

ब्ुराष्ट्रीय	कंपनयांचया	वयवस्ापन	मंडळांत	द्वद्वध	दशेातरील	वयक्ींचा	समावेश	असताे.	

बहुराष्ट्रीय नियमाचंा नवसतार :

ब्ुराष्ट्रीय	द्नयमांचरी	अांतरराष्ट्रीय	गुतंवणूक	तर	असतेच	परतं	ुतयाचबराेबर	अांतरराष्ट्रीय	उतपादन,	
वयापार,	द्वत्त	व	तंत्ज्ञान	यात	सदु्ा	द्नगमाचया	म्तवपूण्भ	राग	असताे.	रमेंड	वरमन	यांनरी	१९७१	सालरी	
यासदंरा्भतरील	अधययन	 मांडताना	 म्टले	अा्े,	 ‘‘३००	 ब्ुराष्ट्रीय	 द्नगमांचरी	 वसतू	 व	 सेवा	 यांचया	
उतपादनाचरी	दरवषती	द्कमंत	३५०	द्बद्लयन	डाॅलस्भपेक्ा	जासत	अा्े.	या	सवाांमधये	द्वशाल	द्नगम	म्णजे	
‘‘जनरल	माेटस्भ’’	असून	द्त्े	एकूण	जागद्तक	द्वरिती	व	द्बद्लयन	डाॅलस्भ	्ाेतरी.	्री	द्वरिती	१९७०	मधये	
१०-१२	दशे	वगळता	इतर	सव्भ	दशेांचया	स्ूल	राष्ट्रीय	उतपननापेक्ा	जासत	्ाेतरी.

१५	नाेव े्ंबर	१९७१	राेजरी	अमेद्रकन	पद्त्केने	केलेलया	सवमेक्णानसुार	५०	द्वशाल	अमेद्रकन	द्नगम	
यांचया	एकूण	राजसवाचया	४०	टकके	द््ससा	बद्गचे,	अाैषध	द्नमा्भण,	प्रसाधन	साद््तय	खाद्	उतपादन,	
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अाैद्ाेद्गक	उतपादनांचरी	द्नद्म्भतरी	तसेच	उपराेगय	वसतू,	तेल,	सशंाेधन,	अाॅटाेमाेबाईलस	रसाय	व	खते	
इतयादरीपासून	प्राप्	्ाेताे.

सयंकु्	 राष्ट्सघंाने	अद्लकडे	जा्रीर	 केलेलया	अधययनानसुार	जगररात	पण	्जारापेक्ा	 ब्ुराष्ट्रीय	
कंपनया	 वा	 द्नगम	 काय्भरत	 असून	 जगररातरील	 एकूण	 खाजगरी	 सपंत्तरीचया	 एक	 ततृ्तरीयांश	 द््ससा	
तयांचयाकडे	अा्े.	यावरून	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनयांचया	द्वसताराचरी	कलपना	अापणास	येऊ	शकते.

बहुराष्ट्रीय निगमाचें लाभ वा गुण :

ब्ुराष्ट्रीय	द्नगमांचे	लार	वा	गणु	पढुरील	मदु्ांचया	अाधार	ेअद्धक	सपष्ट	करता	येतरील.

१. गुतंवणकुतीचा धाेका पतकरतात :

ब्ुराष्ट्रीय	द्नगम	्े	ऊजा्भ,	वा्तकु,	दळणवळण	इतयादरी	साेयरी	सवलतरी	परुशेा	नसताना	तसेच	बाजार	
मागणरी	परुशे	नसताना	सदु्ा	अलपद्वकद्सत	दशेांमधये	रांडवल	गुतंवणूक	जाेद्खम	सवरीकारत	असतात.	
जयाचा	तया	रागात	वा	राष्ट्ामधये	द्वकासाचया	दृष्टरीने	लार	्ाेताे.

२. अनलपवकनसत देिािंा भाडंवलाचा पुरवठा :

ब्ुराष्ट्रीय	द्नगम	् े	द्वत्तरीयदृष्टया	अतयतं	प्ररावशालरी	असलयामळेु	प्रतयक्	गुतंवणकुतीद्ारा	अलपद्वकद्सत	
दशेांना	अद्धक	व	सवसत	रांडवल	परुद्वतात.

३. लाभ नमळवूि देतात :

ब्ुराष्ट्रीय	द्नगम	्े	नवरीन	प्रकारचरी	सा्सरी	काय्भ	प्रांर	करून	तसेच	उचच	प्रतरीचे	द्शक्ण	व	प्रद्शक्ण	
दऊेन	अलपद्वकद्सत	दशेांचा	फायदा	कररीत	असतात.

४. राहणरीमािाचा दजाधा उंचनव्यास मदत :

ब्ुराष्ट्रीय	द्नगम	्े	R	&	D	वर	अाधाररत	प्रचद्लत	फमस्भद्ार	ेउचच	प्रकारचे	तंत्ज्ञान	अलपद्वकद्सत	
दशेांना	परुद्वत	असतात.	याकररीता	लागणारा	प्रचडं	पैसा	खच्भ	करणयाचरी	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनयांचरी	तयाररी	
असते.	उचच	प्रकारचया	तंत्ज्ञानापढेु	अलपद्वकद्सत	दशेांमधये	द्वद्रनन	प्रकारचरी	नवरीन	उतपादने	तयार	
्ाेऊन	तयांचया	जरीवनमानाचा	दजा्भ	वाढताे.

५. सपधधेस प्राेतसाहि :

ब्ुराष्ट्रीय	कंपनया	बाजार	सशंाेधनाचया	माधयमातून	अलपद्वकद्सत	दशेांमधये	नवया	प्रकारचे	बारजपेठरीय	
तंते्	प्रचद्लत	करतात.	कलपक	जाद््रात	तंत्ाचा	वापर	करून	बाजारात	ग्ा्कांचरी	इचछा	उते्तद्जत	करून	
एक	प्रकार	ेसपधा्भ	द्नमा्भण	करतात.	तयातून	बाजारवयवस्ेत	सपधमेस	प्राेतसा्न	द्मळतांना	द्दसते.

६. अलपनवकनसत देिािंा उपयुक्त : 

ब्ुराष्ट्रीय	कंपनयांचरी	उपयकु्ता	् री	अलपद्वकद्सत	राष्ट्ांचया	दृष्टरीने	द्सद्	झालरी	अा्े	असे	अभयासकांना	
वाटते.	ब्ुराष्ट्रीय	द्नयमांमळेु	रांडवलद्नद्म्भतरी,	उतपादन	व	राेजगार	द्नमा्भण	्ाेणयास	मदत	्ाेते	्े	द्सद्	
झाले	अा्े.

बहुराष्ट्रीय निगमाचरी ताेटे / उणरीवा :

ब्ुराष्ट्रीय	द्नगमांचरी	उणरीवा	वा	ताेटे	प्रामखुयाने	पढुरील	प्रमाणे	मांडलरी	जातात.
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राजनय, अांतरराष्ट्रीय कायदा व अनय राजय घटक

१. अलपनवकनसत देिाचें िाेषण :

द्टकाकारांचया	 मते	 ब्ुराष्ट्रीय	 कंपनया	 ्े	 प्रामखुयाने	 अमेररका	 व	 द्वकद्सत	 राष्ट्ांचे	 द््तसबंधं	
जाेपासणयाचे	प्रामखुयाने	काय्भ	पार	पाडतात.	ब्ुराष्ट्रीय	 कंपनया	या	अलपद्वकद्सत	दशेांमधये	शरंर	
टकके	मालकती	्कक	प्रस्ाद्पत	करणयावर	रर	दतेात.	द्सगंापूर,	मेद्कसकाे,	्ाॅंगकांॅग,	रिाझरील,	तैवान	या	
दशेांमधरील	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनयाचरी	कृतरी	याचरी	साक्	दतेे.	यामळेु	अमेद्रका	व	द्वकद्सत	दशेांना	लार	प्राप्	
झाला	याच	अलपद्वकद्सत	दशेांना	मात्	नकुसान	स्न	करावे	लागते	्े	सपष्ट	झाले.

२. प्रचडं लाभाचरी हवयासरी वृत्री :

नफा	 ्ा	 रांडवलशा्री	 वयवस्ेचा	आतमा	 मानला	जाताे	 तर	 प्रचडं	लाराचा	 ्वयास	 ्ा	 ब्ुराष्ट्रीय	
कंपनयांचा	अाधार	अा्े	्े	सपष्ट	जाणवते.	प्रचडं	लार	द्मळद्वणयासाठरी	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनया	काेणतया्री	
सतरास	जाऊ	शकतात	्े	अनेकवेळ	द्सद्	झालेले	द्दसते.

३. सामानजक - अानरधाक नवषमतेत भर :

ब्ुराष्ट्रीय	कंपनया	जया	दशेात	स्ाद्यक	्ाेतरील	तया	दशेातरील	सामाद्जक	-	अाद् ््भक	द्वषमतेचरी	दररी	
अद्धक	ठळक	करणयाचे	काम	तया	प्रतयक्-अप्रतयक्पणे	करतांना	द्दसतात.	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनयांचे	वेतन	
्े	दशेातरील	अाद् ््भक	द्वषमता	वाढवणार	ेअसते	तर	गणुवत्ता	्ा	द्नकष	सामाद्जक	द्वषमतेस	प्राेतसा्न	
दणेार	ेठरते.	उचचवगतीय	व	उचचवणतीय	लाेकांना	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनयाचे	धाेरण	ने्मरीच	अनकूुल	ठरलेले	
द्दसते.

४. क्षते्रीय असमािते भर :

ब्ुराष्ट्रीय	कंपनया	अपने	मखुय	प्रकलप	्े	द्वकद्सत	दशेांमधयेच	स्ाद्पत	करतात	व	छाेटया	उद्ाेगांना	
वा	प्रकलपांना	अद्वकद्सत	रागात	काय्भनवरीत	ठेवतात.	तयामळेु	के्त्रीय	द्वकासाचा	असमताेल	साततयाने	
वाढतांना	द्दसताे.

५. िाेयििेषावर प्रनतकुल पररणाम :

ब्ुराष्ट्रीय	कंपनया	या	शाेषनशेषावर	प्रद्तकूल	पररणाम	करतांना	अाढळून	येतात.	अभयासकांचया	मते,	
ब्ुराष्ट्रीय	 कंपनया	 इतर	 दशेात	 प्राप्	 झालेलया	 प्रचडं	 लार,	 वयाज,	 राॅयलटरी	 या	 अापलया	 सवदाेात	
पाठद्वतात.	तयामळेु	अलपद्वकद्सत	दशेांचया	शाेधनशेषावर	तयांचा	द्वपररीत	पररणाम	्ाेताे.

सारांश,	ब्ुराष्ट्रीय	द्वरागांचरी	रूद्मका	्री	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंाचया	एकूण	वयव्ारावर	प्रराव	टाकणाररी	
अा्े.	रारतासारखया	द्वकसनशरील	दशेांसमाेर	या	ब्ुराष्ट्रीय	द्नगमांचया	दृष्टरीने	असणाररी	प्रमखु	समसया	
म्णजे	 या	 ब्ुराष्ट्रीय	 द्नगमांचया	 ्ानरीकारक	 प्ररावाना	 कशाप्रकार	े द्नयदं्त्त	 करून	 तयांचयापासून	
म्नत	लार	कसा	द्मळवावा	्रीच	अा्े	्े	सपष्टपणे	जाणवते.

अातंरराष्ट्रीय सघंटिा :

साधारणत:	द्रनन-द्रनन	राष्ट्ातरील	शासकतीय	यतं्णांनरी	वा	खाजगरी	वयक्ींनरी	एकत्	येऊन	का्री	द्वद्शष्ट	
्ेत	ुसाधय	करणयाकररता	स्ापन	केलेलरी	स्ायरी	सवरूपाचरी	यतं्ंणा	म्णजे	अांतरराष्ट्रीय	सघंटन	्ाेय	
असे	म्णता	येईल.	समान	द््तसबंधं	असणाऱया	राष्ट्-राजयांनरी	समान	बधंने	सवरीकारून	घेणे	्े	प्रतयेक	
राष्ट्ाचया	द््तास	पूरक	ठरते.	या	पूरकतेतूनच	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांचा	जनम	्ाेतांना	द्दसताे.	यातरील	
का्री	 सघंटनापैकती	का्री	 सघंटना	 या	 जागद्तक	 सतरावर	काय्भरत	असतात	 तर	का्री	 सघंटना	 या	



100

अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

प्राददे्शक	 वा	 द्वद्शष्ट	 राष्ट्गटांपरुतयाच	 मया्भद्दत	 असतात.	 सयंकु्	 राष्टे्,	 राष्ट्सघं,	 अांतरराष्ट्रीय	
नाणेद्नधरी	या	सघंटना	पद््लया	प्रकारचे	उदा्रण	्ाेत	तर	अाेपेक,	यूराेद्पयन	सघं,	साक्भ 	या	सघंटना	
दसुऱया	 प्रकारात	 माेडतात.	 याद्शवाय	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनाचे	 वेगळया	 दृष्टरीकाेणातून	अाणखरी	 दाेन	
म्तवाचे	प्रकार	पढेु	अाले	अा्ेत.	एक	म्णजे	शासकतीय	वा	राजयपरुसकृत	सघंटना	व	दसुर	ेम्णजे	द्बगर	
शासकतीय	वा	अ-राजय	घटकांनरी	व	खाजगरी	सरासदांनरी	काय्भनवरीत	केलेलया	सघंटना	जया	सघंटनेत	
सरासद	राष्ट्ांतरील	शासनयतं्णेस	प्रद्तद्नधरीतव	प्रदान	करणयात	अालेले	असते	तयास	शासकतीय	सघंटन	
असे	म्टले	जाते.	या	शासकतीय	सघंटनांमधये	खाजगरी	वयक्ती	वा	ससं्ाना	सवत:चय	अद्धकारात	राग	
घेता	येत	ना्री.	मात्	खाजगरी	सघंटनांमधये	मात्	द्रनन-द्रनन	राष्ट्ातरील	वयक्ती	अगर	खाजगरी	ससं्ा	या	
स्रागरी	्ाेऊ	शकतात.	अाज	जगररात	१५००	्ून	अद्धक	खाजगरी	अांतरराष्ट्रीय	ससं्ा	काय्भरत	
अा्ेत	यावरूनच	खाजगरी	अांतरराष्ट्रीय	ससं्ाचरी	जागद्तक	राजकारणातरील	रूद्मका	अापलया	लक्ात	
येते.

अातंरराष्ट्रीय सघंटिाचंा इनतहास :

१९वया	शतकाचया	 शेवटपयांत	 यूराेद्पय	राष्ट्ांचे	अाद्शया,	अारितीका	व	इतर	बऱयाच	रागांवर	वच्भसव	
प्रस्ाद्पत	झालेले	्ाेते.	 तयामळेु	१६वया	 ते	१९वया	शतकापयांतचया	कालखंडात	लागलेले	शास्तरीय	
शाेध,	 द्नमा्भण	झालेलया	राजकतीय	परपंरा,	सामाद्जक	व	सांसकृद्तक	सबंधं,	अांतरराष्ट्रीय	समाजाचरी	
कलपना	 यासारखया	 जागद्तक	 राजकारणातरील	 म्तवाचया	 कलपना	 व	 सकंलपना	 यूराेपखंडातरील	
राजकाणातूनच	 उद्ास	 अालेलया	 द्दसतात.	 तयामळेु	 अाधूद्नक	 अांतरराष्ट्रीय	 सघंटनांचा	 उगम	 व	
द्वकास	्ा	एक	प्रकार	ेयूराेपरीय	इद्त्ासाचा	अद्वराजय	राग	अा्े	असे	द्दसते.

यूराेद्पय	इद्त्ास	ग्रीक	नगरराजयांचे	स्ान	अननयसाधारण	अा्े.	राजयशास्तातींल	अनेक	म्तवाचया	
सकंलपनांचा	उद्	जासत	प्राचरीन	ग्रीक	नगरराजयांमधये	पा्ावयास	द्मळताे.	तया	प्रमाणेच	अांतरराष्ट्रीय	
सबंधं	व	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांचया	द्नद्म्भतरीचरी	पाश््भरूमरी	्री	प्राचरीन	ग्रीक	नगर	राजयांचया	सभयतेमधये	
अाढळते.	ग्रीक	नगर	राजयांमधये	करार	करून	सघं	द्नमा्भण	करून	रा्णयाचरी	प्रवतृ्तरी	सामानयत:	प्रतययास	
येत	 ्ाेतरी.	 या	 सघं	 द्नद्म्भतरीमागे	 अातमरक्ण	 ्ा	 प्रमखु	 ्ेत	ु असला	 तररी	 वयापार	 अगर	 दळणवळण	
वयव्ारासबंधरी	 ्री	 याेजना	 याेजना	 तयार	करणयात	 येत	असत.	 तयामळेुच	अाधूद्नक	अांतरराष्ट्रीय	
सघंटनांचा	उगम	्ा	प्राचरीन	ग्रीक	नगर	राजयांमधये	पाद््ला	जाताे.	मधयमयगुरीन	काळात	्री	यरुाेपमधरील	
अाकाराने	माेठ्या	असणाऱया	नगरराजयांनरी	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांचया	दृष्टरीने	म्तवाचे	याेगदान	द्दले	
असे	द्दसते.	यूराेपमधरील	माेठया	नगरराजयांनरी	वयापाराचया	सवंध्भनाकररीता	‘्ॅनसरी	अॅद्टक	लरीग’	नावाचरी	
एक	ससं्ा	स्ापन	केलरी	्ाेतरी.	या	ससं्ेस	या	नगरराजयांनरी	का्री	राजकतीय	सवरूपाचे	अद्धकार्री	
ब्ाल	केले	् ाेते.	अाधूद्नक	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांचरी	मूळ	अशा	ररीतरीने	प्राचरीन	व	मधययगुरीन	काळातरील	
यूराेपरीय	नगरराजयांमधये	शाेधलरी	जात	असलरी	तररी	्री	 मूल	प्रा्द्मक	सतरावर	्ाेतरी	 ्े	मानय	करावे	
लागेल.	स्ायरी	सवरूपाचरी	अांतरराष्ट्रीय	सघंटना	स्ापन	करणयाचरी	दूरदृष्टरी	स्ान	नव्तरी	्े	सपष्टपणे	
जाणवते.	 तयानंतरचया	काळात	 ‘पद्वत्	 राेमन	साम्ाजय	वा	 द्ख्रचिन	चच्भ,	अशा	????	खालरी	धाद्म्भक	
ससं्ांना	राजकतीय	म्तव	दणेयाचा	माेठा	प्रयतन	झाला	असला	तररी	अाधूद्नक	काळातरील	अांतरराष्ट्रीय	
सघंटनांमधरील	ततवांचरी	तयात	वानसा	्ाेतरी	्े	सपष्टपणे	द्दसते.

अातंरराष्ट्रीय सघंटिाचंा नवकास :

अाधूद्नक	अ्ा्भने	२०वया	शतकात	उद्ास	अालेलया	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनाचा	द्वकास	्ा	स्ूलमानाने	
तरीन	टपयांमधये	द्वरागला	जाताे.	तयाचरी	मांडणरी	साधारणत:	पढुरील	प्रमाणे	करता	येईल.
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१. पनहला टपपा :

पाैवा्भतय	 राेमन	साम्ाजय	 नष्ट	झालयापासून	 नेपाेद्लयनचे	साम्ाजय	 नष्ट	 ्ाेईपयांतचा	 समुार	े तरीन-चार	
शतकांचा	कालखंड	्ा	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांचया	द्वकासचा	प्र्म	कालखंड	मानला	जाताे.	या	प्र्म	
कालखंडाचे	म्तवाचे	वैद्शष्टये	म्णजे	या	कालखंडात	जागद्तक	शांतता	प्रस्ाद्पत	्ाेणयाचया	दृष्टरीने	
अगर	तयासाठरी	सघंटना	द्नमा्भण	करणयाचया	दृष्टरीने	फारसरी	प्रगतरी	झालेलरी	द्दसत	नसलरी	तररी	या	दृष्टरीने	
वैचाररक	चालना	मात्	गद्तमान	्ाेतरी.	राजयां-राजयांमधरील	सघंष्भ	कमरी	व्ावेत	????	ततवज्ञ-द्वचारवतं	
काय्भनवरीत	 झालेले	 ्ाेते.	 तयासाठरी	 तयांचयाकडून	 वेळाेवेळरी	 द्वद्वध	 याेजनांचरी	 मांडणरी	 ्री	 करणयात	
अालेलरी	द्दसते.	टाॅमस	अलरी,	द्वलयमपेन,	रूसाे,	से्ांॅम,	कांट	यासारखया	ततवज्ञांचा	या	कालखंडातरील	
प्रराव	्ा	अननय	साधारण	असाच	्ाेता.	प्र्म	कालखंडात	यूराेपमधये	दाेन	शांततावादरी	चळवळींनरी्री	
अापला	 ठसा	उमटवलेला	 द्दसताे.	 १७वया	शतकाचया	 मधयावर	 स्ापन	झालेलरी	 ‘साेसायटरी	अाॅफ	
रिें डस’	या	नावाचरी	एक	ससं्ा	यादृष्टरीने	म्तवाचरी	ठरलरी.	काेणतया्री	प्रकारचया	अतयाचाराचा	प्रद्तकार	
्ा	अदं््सक	मागा्भनेच	करणयात	यावा	्े	या	ससं्ेचे	प्रमखु	घाेषवाकय	्ाेते.	१८वया	शतकात	अमेद्रका	
व	द्रिटनमधये	लाेकद्प्रयता	द्मळवलेलरी	‘कें कर	सघंटना’	्री	या	दृष्टरीने	म्तवाचरी	मानलरी	जाते.	काेणतया्री	
प्रकारचया	 यदु्ास	 कें कर	 सघंटनेचा	 प्रखर	 द्वराेध	 ्ाेता.	 साेसायटरी	 अाॅप	 रिें डस	 व	 केकर	 सारखया	
सघंटनाचया	द्वचारांचा	वयव्ारात	फार	माेठा	प्रराव	जाणवत	नसला	तररी	यदु्ास	कंटाळलेलया	सामानय	
जनतेचया	मनावर	तयाचा	द्न:सशंय	पररणाम	झाला	्े	सपष्टपणे	द्नदश्भनास	येते.	२०वया	शतकात	उद्ास	
अालेलया	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनामागरील	 ततवज्ञानचे	 बरीज	 तया	काळात	 या	 सघंटनांचया	 माधयमातून	
पेटले	गेले	् ाेते	् े	सपष्टपणे	प्रतययास	येते.	प्र्म	कालखंडातरील	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांचया	द्वकासातरील	
एक	म्तवाचरी	घटना	 वा	घटक	 म्णून	 तयाकालखंडात	ररद्वणयात	अालेलया	 द्वद्वध	पररषदांचा	 ्री	
उललेख	करावा	लागेल.	या	कालखंडातच	अांतरराष्ट्रीय	वाटाघाटींकररीता	पररषदा	ररद्वणयाचरी	पद्तरी	
सरुू	झालरी	असे	द्दसते.	पररषदांचे	्ाेणार	ेअायाेजन	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांना	पाया	रककम	करणार	े
ठरले.	याचे	म्तवाचे	उदा्रण	 म्णजे	 वेसट	 फेद्लया	व	????	 चे	त्	 ्े	 ्ाेत.	या	त्ांपासून	अशा	
पद्तरीचया	पररषदा	ररद्वणयाचरी	पद्तरी	अांतरराष्ट्रीय	राजकारणात	रूढ	झालेलरी	द्दसते.	या	कालखंडात	
द्वशेषत:	१७वया	व	१८वया	शकतका	ररद्वणयात	अालेलया	द्वद्वध	पररषदांचया	माधयमातून	यरुाेपमधये	
राजे-म्ाराजे	 यांचया	 अद्धकारांवर	 द्नयतं्ण	 ठेवणार	े अनेक	 करार	 अद्सततवात	 अालेले	 द्दसतात.	
एकंदररीत	अांतरराष्ट्रीय	?????चया	द्वकासाचया	दृष्टरीने	प्र्म	कालखंड	्ा	वाटाघाटरी	व	पररषदा	यांचे	
यगु	समजणयात	येताे.	अांतरराष्ट्रीय	राजकारणाचया	दृष्टरीने	अावशयक	स्ायरी	सवरूपाचया	अांतरराष्ट्रीय	
सघंटना	मात्	या	कालखंडात	द्नमा्भण	्ाेऊ	शकलया	ना्रीत	्े	सपष्टपणे	जाणवते.

२. दुसरा टपपा : 

अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांचया	 द्वकासाचया	दृष्टरीने	मानणयात	येणारा	 द्द्तरीय	कालखंड	्ा	नेपाेद्लयनचया	
परारवानंतर	ररद्वणयात	अालेलया	द्व्एनना	पररषपदपेासून	ते	पद््लया	म्ायदु्ापयांतचा	काळ	्ाेय.	ताे	
जवळ-जवळ	शरंर	 वषा्भचा	 कालखंड	 ठरताे.	 नेपाेद्लयनचया	 काळात	 यूराेपला	 नकाशा	 नव्ता	 असे	
म्टले	 जाते.	 नेपाेद्लयनचया	 परारवानंतर	 यूराेद्पय	 राजकारणात	 पनु्ा	 सरेचया	 समताेलपणाचे	
राजकारण	सरुू	झाले.	१८१४	-१५	मधये	ररलेलरी	द्व्एनना	पररषद	्े	तयाचे	म्तवाचे	उदा्रण	मानले	
जाते.	या	पररषदतूेनच	‘कॅनसट्भ	अाॅफ	यूराेप’	नावाचरी	अनाैपचाररक	अांतरराष्ट्रीय	सघंटना	अद्सततवात	
अालरी.	रद्शया,	प्राद्शया,	अाॅसटे्द्लया	व	द्रिटन	यांनरी	नेपाेद्लयनचया	पाडावानंतर	या	सघंटनेचा	पाया	
घातला	्ाेता.
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काॅनसट्भ	अाॅफ	यूराेप	या	सघंटनेचा	प्रराव	यरुाेपचया	राजकारणावर	जवळपास	शतकरर	कायम	राद््लेला	
द्दसताे.	या	सघंटनेचे	खास	 वैद्शष्टये	 म्णजे	या	सघंटनेस	 द्नद्चित	सवरूपाचरी	घटना	नव्तरी.	सरेस	
उपद्स्त	रा्णयाचरी	सरासद	राष्ट्ांवर	सक्ती	नव्तरी,	द्शवाय	सरेचया	कामकाजाचे	द्नयमन	् री	करणयात	
अालेले	नव्ते,	तसेच	सरासद	 राष्टे्	अापअापले	 द््त	सबंधं	सरुद्क्त	 राखणयातच	???	्ाेते	अशा	
पररद्स्तरीत्री	 ‘काॅनसट्भ	 अाॅफ	 यूराेप’	 ने	 अाॅटाेमन	 साम्ाजयाचे	 यूराेपमधये	 द्वसज्भन	 झालयानंतरचरी	
राजकतीय	पररद्स्तरी	उतकष्टपणे	्ाताळलरी	्ाेतरी.	शतकरराचया	कालखंडात	या	सघंटनेने	 यूराेद्पयन	
राष्ट्ांना	यदु्ाचया	अनेक	प्रसगंातून	स्री	सलामत	बा्ेर	काढणयाचे	माेठे	काय्भ	पार	पाडले.	या	सघंटनेने	
यूराेपचरी	राजकतीय	घडरी	पनु्ा	नवयाने	नरीट	बसवलरी	असे	म्णावे	लागेल.	या	सघंटनेचया	माधयमातूनच	
अाद् ््भक	व	सामाद्जक	स्काराचरी	प्रवतृ्तरी	्री	वाढरीस	लागलरी.	 ‘काॅन्सट	अाॅफ	यूराेप’	 ने	गलुामद्गररीचरी	
अमानषु	पद्तरी	नष्ट	करणयाकररीता	राबवलेलरी	माे्रीम	सतयतुय	मानलरी	जाते.	‘काॅनसट्भ	अाॅफ	यूराेपचया	
पढुाकारातूनच	ऱ्ाईन	व	इतर	म्तवाचया	नद्ांवररील	वा्तकुतीचे	?????	करणयाकररता	लेखरी	करार	
करून	यतं्णा	द्नमा्भण	करणयात	अालरी.	अांतरराष्ट्रीय	प्रश्न	साेडद्वणयाकररीता	अांतरराष्ट्रीय	पातळरीवर	
तयार	झालेला	ताे	पद््ला	कायदा	मानला	जाताे.

दसुऱया	कालखंडातरील	या	शरंर	वषा्भचया	काळात	राजकतीय	सवरूपाचया	अांतरराष्ट्रीय	सघंटना	स्ापन	
्ाेऊ	शकलया	ना्रीत	मात्	 इतर	का्री	सघंटना	या	कालखंडात	काय्भनवरीत	झालेलया	 द्दसतात.	या	
सघंटनांचया	द्नद्म्भतरीस	१९वया	शतकातरील	शास्तरीय	व	अाद् ््भक	के्त्ातरील	द्वकासाने	्ातरार	लावला.	
लाेकसखंया	वाढ,	रलेवे,	तारायतें्,	ज्ाज	यासारखया	दळणवळणाचया	साधनांनरी	अांतरराष्ट्रीय	जरीवनास	
एकप्रकार	ेगद्तमानता	ब्ाल	केलरी.	तयातून	वयापरांचरी	रररराट	द्नमा्भण	झालेलरी.	समदृ्री	????	घटकांनरी	
अांतरराष्ट्रीय	 स्काया्भचरी	 अपरर्ाय्भता	 अधाेरदे्खत	 केलरी.	 तयातूनच	 १९वया	 शतकात	 अनेक	
अांतरराष्ट्रीय	सघंटना	स्ापन	झालया.	या	कालखंडात	स्ापन	झालेलया	या	सघंटनांमधये	१८५६	
सालरी	 स्ापन	झालेलया	 डॅनयूब	अायाेग,	 १८६५	 मधये	 स्ापन	झालेलरी	अांतरराष्ट्रीय	 तारजजंया,	
१८७४	सालरी	स्ापन	झालेलरी	टपालसजंया	या	म्तवाचया	मानलया	जातात.	अ्ा्भत	या	ससं्ांना	
राजकतीय	म्तव	नव्ते	तयामळेु	अांतरराष्ट्रीय	एकेय	व	शांतता	या	दृष्टरीने	या	ससं्ांना	फार	माेठरी	म्तवाचरी	
रूद्मका	बजावता	अालरी	नसलरी	तररी	रद्वष्यकाळात	अांतरराष्ट्रीय	शांतता	व	????	सबंधंाचया	दृष्टरीने	
कशा	सजंया	द्नमा्भण	्ाेणे	अावशयक	अा्े	याचा	वसतूपाठ	या	सघंटनांनरी	घालून	द्दला	्े	द्न:सशयं.

३. नतसरा टपपा :

पद््लया	 म्ायदु्ाचया	 सरुवातरीपासूनचा	 कालखंड	 ते	 अाजतागयतचा	 कालखंड	 ्ा	 अांतरराष्ट्रीय	
सघंटनांचा	द्वकासाचा	ततृरीय	कालखंड	्ाेय.	या	कालखंडात	खऱया	अ्ा्भने	अाधूद्नक	अांतरराष्ट्रीय	
सघंटनांचरी	उतरिांतरी	झालरी.	पद््ले	म्ायदु्	सपंलयानंतर	????	चा	जाेर	नष्ट	झाला	तयातच	राष्ट्सघंाचरी	
घटना्री	अतंरु्भत	करणयात	अालरी	्ाेतरी.	तया	माधयमातून	सवसरंक्णासाठरी	काेणतया्री	राष्ट्ास	केवळ	
सवत:चया	 बळावर	 अवलंबून	 रा्णयाचा	 प्रसगं	 येऊन	 नये	 म्णून	 सामदुाद्यक	 सरंक्णाचरी	 याेजना	
करणयात	अालरी.

पद््लया	म्ायदु्ानंतर	स्ापन	करणयात	अालेलया	राष्ट्सघं	या	प्रमखु	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनेबराेबरच	
अाणखरी	दाेन	सघंटनेचे	याेगदान	्री	म्तवाचे	मानावे	लागेल.	एक	म्णजे	्ेग	ये्े	स्ापन	करणयात	
अालेले	अांतरराष्ट्रीय	नयायालय	व	दूसर	ेम्णजे	द्जनेव्ा	ये्े	मखुयालय	असलेलरी	अांतरराष्ट्रीय	मजूर	
सघंटना.	दसुऱया	जागद्तक	म्ायदु्ाचया	लाटेत	राष्ट्सघं	जररी	नष्ट	झाला	तररी	या	दाेन्ीं	ससं्ा	अद्ाप	
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्री	काय्भरत	अा्ेत	यावरून	या	सघंटनांचरी	उपयकु्ता	व	सामथय्भ	सपष्ट	्ाेते.	१९३९	ते	१९४५	मधये	
जगास	 दसुऱया	 म्ायदु्ाचा	सामना	करावा	लागला.	 १९१९	सालरी	 म्ायदु्	 टाळणयासाठरी	 स्ापन	
झालेलया	राष्ट्सघं	सपशेल	अपयशरी	ठरला	असला	तररी	दसुऱया	म्ायदु्ानंतर	जगात	शांतता	द्नमा्भण	
करणयाकररता	 व	 जागद्तक	 मानवरी	 समदु्ास	 म्ायदु्ाचया	 धाेकयापासून	 राेखणयाकररता	 प्रमखु	
राष्ट्धूररणांना	राष्ट्सघंाचयाच	मलुरूत	ततवज्ञानाचा	अाश्य	घयावा	लागला	् े	सपष्टपणे	द्दसते.	अमेद्रकेचे	
ततकाद्लक	अधयक्	रॅंिकद्लन	रूझवेलट	व	द्रिटनचे	पतंप्रधान	चद्च्भल	यांचे	 ‘अॅटलांद्टक	सनद’	सयंकु्	
राष्ट्ांचरी	 घाेषणा,	 माॅसकाे,	 यालटा	 ये्रील	 द्शखर	 पररषद,	 उंबाट्भन,	 अाेकस	 ये्े	 ररलेलया	 सरा	 व	
अदं्तमत:	 स:नरिाद्नससकाे	 ये्े	 ररलेलरी	 अांतरराष्ट्रीय	 पररषद	 यातून	 सयंकु्	 राष्ट्	 सघंटना	 ्री	
अांतरराष्ट्रीय	सघंटना	अद्सततवात	अालरी.	राष्ट्सघंा	पेक्ा	्री	सघंटना	अनेक	अ्ाांनरी	माेठरी	व	प्ररावरी	
ठरलरी.

सयंकु्	राष्ट्ांनरी	अापलया	कया्भचरी	वयाप्री	द्वसतारणयाकररता	व	अद्धक	पररणामकारकररीतया	काय्भनवरीत	
्ाेणयाचया	दृष्टरीनरी	द्वद्शष्ट	काया्भकररता	सवतंत्	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांचरी	द्नद्म्भतरी	केलरी.	तयामळेु	अाज	
सयंकु्	राष्ट्ांचया	जाेडरीला	द्वद्शष्ट	काया्भकररता	द्नमा्भण	झालेलया	अनेक	अांतरराष्ट्रीय	ससं्ा	काय्भरत	
असलेलया	 द्दसतात.	 तयांचे	 मूळ	जररी	 राष्ट्सघंाचया	काय्भप्रणालरीत	असलरी	तररी	 तयांचे	काय्भ	अतयतं	
द्वसततृ	प्रमाणावर	असलेले	 द्दसते.	अाधूद्नक	पद्तरीने	 शेतरीचा	 द्वकास	करून,	अननधानय	व	 इतर	
खाद्पदा्ाांचया	उतपादनात	वाढ	करणयाचया	दृष्टरीने	सरासद	राष्ट्ांना	????	व	अाद् ््भक	मदत	दणेाररी	
अनन	व	शेतरी	सघंटना	(FAO),	जगात	द्नमा्भण	्ाेणाऱया	द्वद्वध	सा्ींचा	प्रद्तकार,	वैद्द्कय	मदत	व	
सलला	दणेाररी	जागद्तक	अाराेगय	सघंटना	(WHO)	द्शक्ण	व	शास्तरीय	शाेध	या	द्ार	ेजगातरील	द्वद्वध	
राष्ट्ातरील	जनतेमधये	समजूतदारपणाचरी	रावना	द्नमा्भण	करणयाकररता	व	तयासाठरी	साव्भद्त्क	प्रा्द्मक	
द्शक्णास	 उते्तजन	 दणेयाचया	 दृष्टरीने	 स्ापन	 करणयात	 अालेलरी	 सयंकु्	 राष्टे्	 शैक्द्णक,	 शास्तरीय	 व	
सांसकृद्तक	सघंटना	 (UNESCO),	सरासद	राष्ट्ांना	माेठया	प्रमाणावर	उद्ाेगधदं	ेवा	धरणांसारखे	
प्रकलप	पूण्भ	करणयाकररता	तयामाधयमातून	अाैद्ाेद्गक	द्वकास	साधय	करणयाकररता	अाद् ््भक	स्ायय	
करणाररी	जागद्तक	बंॅक	(IBRD),	अांतरराष्ट्रीय	वयापाराचया	द्वकासाकररीता,	राष्ट्रीय	चलनाचरी	द्स्रता	
कायम	राखणयाकररता	परकतीय	चलन	उपलबध	करणाररी	अांतरराष्ट्रीय	नाणे	 द्नधरी	(IMF)	्री	ससं्ा	
अांतरराष्ट्रीय	वयापार	स्ज	व	सलुर	करणाररी	अांतरराष्ट्रीय	वयापार	सघंटना	(WTO)	यांचे	स्ान	
अांतरराष्ट्रीय	स्काया्भचया	के्त्ात	अतयतं	म्तवाचे	अा्े	्े	द्न:सशंय.

सयंकु्	राष्ट्ांसारखया	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांचया	उपयकु्तेचे	मूलयमापन	करताना	प्रामखुयाने	एक	बाब	
लक्ात	येते	कती,	राष्ट्सघं	वा	सयंकु्	राष्टे्	या	दाेन्री	सघंटनांचरी	द्नद्म्भतरी	्री	पद््लया	व	दसुऱया	जागद्तक	
म्ायदु्ानंतर	 झालरी.	 तयामळेु	 यदु्ाचे	 प्रसगं	 टाळून	 सघंषा्भपासून	 मानवरी	 समाजाला	 वाचवणे	 ्ा	
तयांचयासमाेररील	 मखुय	 काय्भरिम	 ्ाेता.	 तयामळेु	 सघंषा्भचे	 द्नवारण	 करणे	 यास	 या	 सघंटनांचया	
काय्भप्रणालरीत	प्र्म	स्ान	प्राप्	्ाेत	गेले	व	स्काया्भचरी	उपयकु्ता	यास	तलुनेने	दयुयम	स्ान	प्राप्	
झाले.	वासतद्वकता	सघंषा्भचे	प्रसगं	कमरीत	कमरी	येतरील	व	स्काया्भचे	के्त्	द्वसततृ	्ाेत	जाईल	अशरी	
पररद्स्तरी	 द्नमा्भण	 करणे	 ्ेच	 अांतरराष्ट्रीय	 सघंटनांचे	 धयेय	 ्ाेते.	 साधारणत:	 सरासद	 राष्ट्ांनरी	
सवखशुरीने	अापलया	साव्भराैम	अद्धकारांवर	द्नयतं्ण	मानय	करूनच	अांतरराष्ट्रीय	सघंटना	द्नमा्भण	्ाेत	
असतात.	अशा	सघंटनांचरी	शक्ती	सरासद	राष्टे्	तयास	द्कतरी	मान	दतेात	यावर	अवलंबून	असते.	सयंकु्	
राष्ट्ातरील	काेणता्री	ठराव	नाकारणयाचा	अद्धकार	सरासद	राष्ट्ांना	प्राप्	असलयामळेु	सयंकु्	राष्ट्ांचया	
एकूण	प्रराव	क्मतेवर	नकारातमक	पररणाम	झालेला	द्दसताे.	उदा.	वण्भ	द्वद्ेष	व	वसा्तवाद	द्वराेधरी	



104

अतंर र्ाष्ट्रीय सबंधं

ठराव	सयंकु्	राष्ट्ांनरी	समंत	करून	्री	दद्क्ण	अारितीका,	पाेतगुा्भल	सारखया	राष्ट्ांनरी	तयास	धडुकावून	
लावले	 यातून	 सयंकु्	 राष्ट्ांचया	 मया्भदा	 सपष्ट	 झालया.	 तयामळेुच	 द्टकाकारांना	 जागद्तक	 शांतता	
प्रस्ाद्पत	करणयाचया	कामरी	असलेला	द्वलंब	या	सघंटनांचरी	द्नरूपयाेगरीता	सपष्ट	करताे	असे	वाटते.	
द्टकाकारांचया	मते,	सव्भ	सवतंत्	राष्ट्ांचे	एकच	एक	असे	जागद्तक	सघंराजय	द्नमा्भण	झालयाद्शवाय	्ा	
प्रश्न	मागती	लागणार	ना्री.	अभयासकांचया	मते	अाज	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांमधून	घटक	राष्ट्ांना	बा्ेर	
पडणयाचरी	शाश्तरी	अा्े.	जागद्तक	राजय	अद्सततवात	अालयानंतर	तयातून	बा्ेर	पडणयाचा	सदं्वधानातमक	
माग्भ	राष्ट्ांकडे	रा्णार	ना्री.	सारांश,	जागद्तक	राजय	द्नमा्भण	्ाेणयाचरी	शकयता	अाजतररी	दरुापासत	
वाटते.	 परतं	ु अद्सततवात	असलेलया	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांचा	 पूण्भ	 लार	 घेणयाचा	 द्नचिय	जगातरील	
राष्ट्ांनरी	केला	व	तयासाठरी	अावशयक	ते्े	अापलया	साव्भराैम	सते्तस	मरुड	घालणयाचरी	तयाररी	दश्भद्वलरी	
तर	अाजचया	अांतरराष्ट्रीय	सघंटना्री	जगात	शांततेचे	व	समदृ्रीचे	राजय	प्रस्ाद्पत	करू	शकतरील	या	
द्नष्कया्भप्रत	अापण	येताे.

क्षते्रीय सघंटिा

के्त्रीय	वा	प्राददे्शक	सघंटन	्ा	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंाचया	 के्त्ातरील	एक	नवरीन	प्रयाेग	मानला	जाताे.	
दसुऱया	 म्ायदु्ानंतर	 अांतरराष्ट्रीय	 राजकारणात	 द्रनन-द्रनन	 राजयांनरी	 परसपरांमधये	 अाद् ््भक	 व	
राजकतीय	 सवरूपाचे	सघंटन	वदृ्ींगत	करणयावर	रर	 द्दलेला	 द्दसताे.	अाधूद्नक	काळातरील	 राष्ट्ांचे	
परसपरावलंन	अद्धकाद्धक	वाढलयाने	के्त्रीय	सघंटनांचया	स्ापनेस	माेठया	प्रमाणात	पूरक	पररद्स्तरी	
द्नमा्भण	झालेलरी	द्दसते.	के्त्रीय	सघंटन	म्णजे	समान	उदेिशांचया	प्राप्रीकररता	राजयाचया	समदुायांनरी	
एकत्	येऊन	स्ापन	केलेले	सघंटन	्ाेय	असे	म्णता	येईल.	के्त्रीय	सघंटन	या	सकंलपनेत	सपष्टतेचा	
अराव	 अा्े.	 कारक	का्री	 के्त्रीय	 सघंटनांमधये	 तया	 राष्ट्समू्ांचया	 दूर	 असलेलया	 राष्ट्ांना	 सदु्ा	
सामावून	घेतले	जाते.	जसे	कती	अमेद्रका	जगातरील	पाच	सरंक्णा	सधंरीमधये	समाद्वष्ट	अा्े.	सरीटाेसारखया	
लष्कररी	करारात	परराष्ट्ांपैकती	पूव्भ	अाद्शयातरील	्ायलंड	व	द्फलरीपाईनस	या	दाेन	राष्ट्ांवयद्तररीक्	इतर	
चार	राष्टे्	् े	इतर	खंडातरील	अा्ेत.	तयामळेु	् े	सपष्ट	् ाेते	कती,	के्त्रीय	सघंटना	सदंरा्भत	द्नद्चित	सवरूपाचे	
द्नयम	ना्रीत.	नाॅम्भन	द््ल	यांनरी	‘के्त्रीय	सघंटन’	या	शबदाएवेजरी	‘सरीद्मत	अांतरराष्ट्रीय	सघंटन’	असे	
नाव	तयादृष्टरीने	सचुद्वले	अा्े.	तयास	प्राददे्शक	????,	प्राददे्शक	समझाेते	असे	्री	शबद	याेजले	जातात.

सयुंक्त राष्ट्सघं व क्षते्रीय सघंटिा :

के्त्रीय	 सघंटनांना	 १९१९	 सालरी	 स्ापन	 झालेलया	 राष्ट्सघंाने	 ्री	 मानयता	 द्दलेलरी	 ्ाेतरी.	 दाेन	
म्ायदु्ाचया	 दरमयानचया	काळात	अनेक	 के्त्रीय	सघंटनांचरी	 स्ापना	 ्री	झालरी	 ्ाेतरी.	 मात्	 दसुऱया	
म्ायदु्ाचया	प्राररंा	 बराेबर	या	 के्त्रीय	सघंटना	 द्वसद्ज्भत	झालेलया	 द्दसतात.	 तयानंतर	अद्सततवात	
अालेलया	सयकु्	राष्ट्ांनरी	अापलया	घटनेत	के्त्रीय	सघंटनांना	वैधाद्नक	स्ान	द्दले.	सयंकु्	राष्ट्ांचया	
सनदते	कलम	५२	ते	५४	मधये	यासदंरा्भतरील	तरतूदरी	करणयात	अालेलया	द्दसतात.	कलम	५२	प्रमाणे	
सयंकु्	राष्ट्ाचे	उदेिश	व	द्सद	्धांतानसुार	शांतता	व	सरुद्क्ततेकररता	के्त्रीय	सघंटनांना	सवरीकृतरी	दणेयात	
अालरी	तर	कलम	५३	प्रमाणे	अांतरराष्ट्रीय	वाद	शांततापूण्भ	मागा्भने	साेडद्वणयाचया	दृष्टरीने	के्त्रीय	सघंटन	
वयवस्ेस	मानयता	दणेयात	अालरी.	तर	कलम	५४	मधये	्े	सपष्ट	करणयात	अाले	कती,	के्त्रीय	सघंटनांना	
शांततेचया	स्ापनेकररीता	काेणतरी्री	काय्भवा्री	पूण्भ	करणयाकररता	सरुक्ा	मंडळास	सूचना	दणेे	अावशयक	
राद््ल.
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के्त्रीय	सघंटन	वयवस्ेस	सयंकु्	राष्ट्ांनरी	अशा	पद्तरीने	घटनातमक	स्ान	द्दलेले	असले	तररी	सयंकु्	
राष्ट्ांचया	सनदते	के्त्रीय	सघंटनांचया	सवरूप	व	उदेिशाबाबत	मात्	काेणते्री	सपष्टरीकरण	द्दलेले	अाढळत	
ना्री.	 वाद्सतवकता	 सयंकु्	 राष्ट्ांनरी	 प्रसततु	 केलेलरी	 सामूद््क	 सरुद्क्ततेचरी	 कलपना	 यशसवरीररीतया	
काय्भनवरीत	झालरी	असतरी	तर	के्त्रीय	सघंटनाचे	सम ््भक	असणार	ेअभयासक	असे	प्रद्तपादन	करतात	
कती,	 के्त्रीय	 सघंटना	 या	 सयंकु्	 राष्ट्ांचया	 उदेिश	 पतु्भतेकररता	 अावशयक	 अा्ेत.	 सयंकु्	 राष्ट्ांद्ारा	
जयावेळरी	 सद्रिय	 काय्भवा्री	 ्ाेत	 ना्री	 अशा	 पररद्स्तरीत	 सयंकु्	 राष्ट्ांचया	 सनदनेसुार	 सामूद््क	
सरंक्णाचे	अद्धकार	अशा	के्त्रीय	सघंटनांद्ार	ेराजयांना	दणेयाकररता	्री	तरतूद	करणयात	अालरी	अा्े	
असे	ते	प्रद्तपादन	करतात.

के्त्रीय	सघंटना	या	ब्ुतांश	 वेळा	सयंकु्	राष्ट्ांचया	धयेयास	अनसुरून	काय्भरत	 द्दसत	असलया	तररी	
वासतवात	अनेकवेळा	के्त्रीय	सघंटना	या	सयंकु्	राष्ट्ाचया	धयेयातरील	एक	अडसर	ठरत	असलयाचे	्री	
द्नदश्भनास	येते.	जसे	कती	के्त्रीय	सघंटन	एका	द्कंवा	का्री	राष्ट्ांद्वराेधात	सैद्नकती	करार	करणयासाठरी्री	
्ाेऊ	शकते.	तयातून	जागद्तक	तणाव	अाणखरी	वाढणयाचरी	शकयता	असते	तयामळेु	या	सघंटनांचा	मूळ	
उदेिशय	पूण्भतवास	जाऊ	शकत	ना्री.	प्राे.	गदु्डरच	यासदंरा्भत	म्णतात	कती,	‘अनेक	के्त्रीय	सरंक्णातमक	
सघंटनांचया	द्नद्म्भतरीमळेु	जागद्तक	सघंटनेस	मजबूत	बनद्वणयात	अड्ळे	द्नमा्भण	्ाेत	असतात.

अशा	पद्तरीने	सयंकु्	राष्ट्ांचया	उपयकु्तेचया	दृष्टरीने	के्त्रीय	सघंटनांवर	द्टका	् ाेत	असलरी	तररी	अाजचया	
काळात	तररी	या	सघंटना	नष्ट	करणे	याेगय	ठरणार	ना्री.	अाज	या	सघंटनांना	सयंकु्	राष्ट्ाचे	शे्ष्ठतव	मानय	
करावयास	 लावणे	 अावशयक	 अा्े.	 शांतता	 व	 सरंक्णाचया	 सदंरा्भत	 राष्ट्सघं	 व	 सयंकु्	 राष्टे्	 ्े	
प्ररावरीररीतया	यशसवरी	्ाेऊन	शकलेले	ना्रीत.	अशा	पररद्स्तरीत	राष्ट्ांनरी	के्त्रीय	सघंटनांचा	अाधार	
घेतलेला	 द्दसताे.	 द्वशेषत:	काेद्रया	यदु्ाचया	अनरुवानंतर	जग	के्त्रीय	सघंटनाकडे	अद्धक	वळलेले	
द्दसते.

गैरराजकतीय	 सवरूपाचया	 के्त्रीय	सघंटनांना	 सयंकु्	 राष्ट्ांनरी	 के्त्रीय	 दृष्टरीने	 यरुाेप,	 अाद्शया,	 अद्तपूव्भ	
अाद्शया	लॅद्टन	अमेररका	व	अरितीका	अाशा	चार	रागात	द्वरागलेले	अा्े.	के्त्रीय	सघंटनांमळेु	लाेकांचया	
मनात	राष्ट्ाेत्तर	 द्नष्ठा	 द्नमा्भण	्ाेणयात	माेठरी	मदत	झालेलरी	 द्दसते.	का्री	राजयांनरी	का	्ाेईना	परतं	ु
एकत्	 येऊन	सघंटन	 द्नमा्भण	 केले.	 यातून	जागद्तक	स्काया्भचरी	रावना	 वाढरीस	लागते	 ्े	 सपष्टपणे	
प्रतययास	येते.	दसुऱया	म्ायदु्ानंतर	के्त्रीय	सघंटनांचरी	द्नद्म्भतरी	अद्धक	वेगाने	झालेलरी	द्दसते.	अाज	
जगातरील	काेणता्री	राग	के्त्रीय	सघंटनांपासून	मकु्	ना्री.	या	सघंटनांचया	द्नद्मत्ताने	एकत्	अालेलया	
राष्ट्ांना	 सवत:चया	 प्ररतुवाचा	 पूण्भ	 द्वसर	 पडलेला	 नसला	 तररी	 द्कमान	 के्त्रीय	 पातळरीवर	 द्वद्रनन	
राजयांमधये	परसपर	स्काय्भ	द्नमा्भण	्ाेणे	्े	्री	सवागता्ाय्भ	अा्े.	तयामळेु	अभयासकांना	असे	वाटते	
कती,	अशा	सघंटनाना	वयवद्स्त	सवरूप	दणेे	अतयावशयक	अा्े.	सयंकु्	राष्टे्	व	इतर	अांतरराष्ट्रीय	
सघंटनांबराेबर	तयांचे	याेगय	समायाेजन	झालयास	या	सघंटनांपासून	जागद्तक	समदुायास	द्नद्चित	फायदा	
्ाेऊ	शकताे.	तया	कररीता	या	सघंटनांचा	मखुय	काय्भराग	म्णून,	‘द्वश्राजयाचरी	कलपना	वदृ्ींगत	करून	
सकूंद्चत	राष्ट्रीय	वतृ्तींना	 द्तलांजलरी	दणेयास	राष्ट्ांना	प्रवतृ्त	करणे.	तयातून	अांतरराष्ट्रीय	समाजास	
पाेषक	वातावरण	द्नमा्भण	करणे	यास	कद्टबद्	करणे	अावशयक	अा्े.

िागररी समाज

जागद्तकतीकरण	 व	 माद््तरी	 तंत्ज्ञानाचया	 के्त्ात	 झालेलया	 अचाट	 रिांतरीने	 एकूण	 मानवरी	 समू्ाचया	
सामाद्जक	अवकाशाचया	कक्ा	रंूदावलेलया	द्दसतात.	सचंार	साधनांचया	प्रगतरीपढेु	जगातरील	काेणतया्री	
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काेपऱयांतरील	 वयक्ींशरी	 जनसमूदायांशरी	 सवंाद	 ्ाेणे.	 तयांचया	 राव-रावनांना	 प्रद्तसाद	 दणेे,	 तयांचया	
प्रश्नांमधये,	लढ्यांमधये	स्रागरी	्ाेणे	स्ज	शकय	झाले	अा्े.	तयामळेु	अाजचया	काळातरील	समाज	्ा	
अांतरराष्ट्रीयतवाचया	सरीमा	अाेलांडून	खऱया	अ्ा्भने	जागद्तक	समाज	अाला	अा्े.	रारतातरील	शेतकररी	
अांदाेलनावर	 द्रअाना,	 गे्टा	 एक	 द्ट्द्वट	करतात	व	 तयास	जगररातरील	समाज	प्रद्तसाद	दतेाे	 तयाचे	
सकारातमक	व	 नकारातमक	प्रराव	रारतरीय	 राजकतीय	 वयवस्ेवर	 पडतात	 ्ा	 ताजा	अनरुव	 नागररी	
समाजाचरी	 प्ररावक्मता	 द्सद्	 करणयास	 परुसेा	 अा्े.	 अाज	 जगररात	 नागररी	 समाजाचरी	 सकंलपना	
गद्तमान	झालेलरी	 द्दसते.	नागररी	समाजाचया	माधयमातून	अनेक	सघंटना,	चळवळरी	काय्भरत	अा्ेत.	
तयांनरी	 एकूण	जागद्तक	 राजकारणाला	 प्रराद्वत	करून	अापले	 सवतंत्	अवकाश	 द्नमा्भण	 केले	अा्े.	
यादृष्टरीने	नागररी	समाज	या	सकंलपनेचया	सकंलनातमक	अभयासाबराेबर	नागररी	समाजाचरी	रूद्मका	व	
????	कारणे	याचरी	मांडणरी	वा	अभयास	करणे	अावशयक	ठरते.

िागररी समाज सकंलपिचेा नवकास :

नागररी	 समाज	 ्री	 सकंलपना	 अगदरी	 अद्लकडचया	 काळात	 प्रकाशझाेतात	 अालेलरी	 असलरी	 तररी	 या	
सकंलपनेचरी	मूळ	बररीच	जनुरी	अा्ेत	असे	द्दसते.	द्सलेराे,	लाॅक,	् ेगेल,	????	या	अद्रजात	द्वचारवतंाचया	
द्लखाणात	् री	नागररी	समाज	या	सकंलपनेचरी	मांडणरी	सपष्टपणे	अाढळते.	राेमन	ततवज्ञ	असणाऱया	द्कलेराे	
यांनरी	समाजाचया	दाेन	अवस्ांचे	द्चत्ण	केले	अा्े.	तयाप्रमाणे	द्दबेराे	असे	म्णतात	कती,	‘एका	अवस्ेत	
समाज	कायद्ांवर	अाधाररत	असताे	तर	दसुऱया	अवस्ेत	कायद	ेअद्सततवात	नसतात.	द्कलेराेचया	मते	
कायद्ावर	अाधाररत	समाजात	ससुसंकृत	राजकतीय	लक्य	द्नमा्भण	्ाेताे.	दसुऱया	समाजात	मात्	नागररी	
सबंधं	प्रस्ाद्पत	करणष	कठरीन	्ाेऊन	बसते.	जाॅन	लाॅक	या	द्रिद्टश	द्वचारवतंाने	्री	नागररी	समाजाचरी	
सकंलपना	१७वया	शतकात	मांडताना	नागररी	व	???	समाज	्ा	एकच	असताे’	असे	प्रद्तपादन	केलेले	
अाढळते.	लाेक	यांचया	मते	नागररी	समाजामधयेच	राजयससं्ा	द्नमा्भण	्ाेऊ	शकते.	नागररी	समाजातच	
द्शसत,	वयवस्ा	व	सरुक्ा	यासारखया	बाबींचरी	् मरी	द्मळणे	शकय	् ाेते.	१८वया	शतकात	जम्भन	द्वचारवतं	
्ेगेल	यांनरी	नागररी	समाज	सकंलपनेचया	द्वकासात	म्तवपूण्भ	याेगदान	द्दलेले	द्दसते.	्ेगेल	यांनरी	जाॅन	
लाॅक	 यांचरी	 नागररी	 व	 राजकतीय	 समाज	 ्े	 एकच	असतात	 ्री	 सकंलपना	 नाकारून	 नागररीसमाज	 व	
राजकतीय	समाज	या	 वेगळया	न	सवतंत्	ससं्ा	अा्ेत	 ्े	प्र्म	सपष्ट	केले.	 ्ेगेल	यांचया	मते,	नागररी	
समाज	्री	कंुटूबससं्ा	व	राजयससं्ा	यांचया	मधलरी	अवस्ा	असते.	्ेगेल	यांनरी	्े	्री	सपष्ट	केलेले	
द्दसते	कती	राजय	्री	सवा्भ ेचच	सामाद्जक	ससं्ा	असलरी	तररी	राजयाचया	द्नद्म्भतरीमळेु	नागररी	समाज	नष्ट	
्ाेत	ना्री.	२०वया	शतकात	नागररी	समाज	सकंलपनेचया	द्वकासात	इटाद्लयन	द्वचारवतं	ग्ामसरी	यांनरी	
म्तवाचे	 याेगदान	 द्दलेले	 द्दसते.	 ग्ामसरी	 यांचया	 मते,	 ‘राजय	 दमनावर	अाधाररत	असते	 तर	 नागररी	
समाज	्ा	स्मतींवर	अाधारलेला	असताे.’

सारांश,	नागररी	समाज	् री	सकंलपना	प्राचरीन	काळापासून	साततयाने	द्वकद्सत	् ाेत	अाजचया	सवरूपापयांत	
पाे्चलेलरी	द्दसते.	प्राररंरी	नागररी	समाज	या	सकंलपनेचा	द्वचार	केवळ	राजयाचया	सदंरा्भतच	केला	जात	
्ाेता	सधया	मात्	् री	सकंलपना	सवतंत्	व	तलुनातमक	अशा	दाेन्री	पातळयांवर	अभयासलरी	जात	असलेलरी	
द्दसते.

िागररी समाज सकंलपिचेरी वयवसरा :

नागररी	समाज	या	सकंलपनेचरी	द्नचित	सवरूपाचरी	वयाखया	मानय	झालेलरी	द्दसत	ना्री.	तररी्री	साधारणत:	
असे	म्णता	येईल	कती,	‘‘नागररी	समाज	् े	एक	असे	अवकाश	अा्े	द्ज्े	राजय	व	बाजार	यांचया	वयद्तररक्	
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सवयसंफूततीने	वयक्ती	समान	द््तसबंधं	जाेपासणयाकररता	एकत्	येतात.	कालदाैर	यांनरी	नागररी	समाजाचरी	
सकंलपना	 सपष्ट	 करताना	 म्टले	 अा्े,	 ‘‘नागररी	 समाज	 ्री	 एक	 प्रद्रिया	 अा्े	 द्जचयामधये	 वयक्ती	
अापपसात	अाद्ण	अाद् ््भक	व	राजकतीय	सत्ताकें द्राबराेबर	वाटाघाटरी,	वाद,	सघंष्भ	वा	समझाैता	करतात.’’

िागररी समाजाचे सवरूप :	

नागररी	समाजाचे	सवरूप	पढुरील	मदुियांचया	अाधार	ेअद्धक	सपष्ट	करता	येईल.

१. समाि उदेिि प्राप्तरीचे मकु्त सघंटि :

नागररी	समाज	म्णजे	समान	उदेिशाचया	प्राप्रीकररीता	द्नमा्भण	झालेले	वयक्ींचे	मकु्	सघंटन	्ाेय.	नागररी	
समाज	 ्ा	 कायद्ावर	 अाधाररत	 असताे.	 नागररी	 समाजात	 दमनापेक्ा	 स्मतरीचया	 ततवास	 अद्धक	
प्राधानय	द्दले	जाते.

२. सवततं् राजकतीय अवकाि :

नागररी	समाजाचे	सवरूप	सपष्ट	करणार	ेदूूसर	ेवैद्शष्टये	म्णजे	नागररी	समाजास	सवतंत्	राजकतीय	अवकाश	
असताे.	मात्	राजयससं े्ंशरी	नागररी	समाजाचा	सबंधं	असताेच	असे	ना्री.

३. बाजारवयवसरपेासूि सवततं् :

नागररीसमाज	जसा	राजयससं्ेपासून	सवतंत्	असताे	तसाच	ताे	बाजार	वयवस्ेपासून	्री	मकु्	असलेला	
द्दसताे.	बाजारवयवस्ेत	नफा	्ा	प्रधान	घटक	असताे.	परतं	ुनागररी	समाज	नफा	या	घटकास	कधरी्री	
प्राधानय	दते	ना्री.	तयामळेु	नागररी	समाजास	‘ना	नफा	ना	ताेटा	के्त्’	असे	्री	सबंाेधन	वापरले	जाते.

४. लाेकिाहरीचरी उनदिष्टये अाधारभूत :

नागररी	समाज	्े	लाेकशा्रीचरी	अाधाररूत	उद्दिष्टये	साधय	करणयाचे	एक	म्तवाचे	माधयम	मानले	जाते.	
तयामळेु	नागररी	समाज	्री	सकंलपना	फाॅद्ससट,	वांद्शक,	द्शतवादरी,	गनु्ेगाररी	सवरूपाचया	गटांशरी	वा	
घटकांशरी	जाेडलरी	जाऊ	शकत	ना्री.

जागनतक िागररी समाजाचया उदयाचरी कारणे :

जागद्तक	नागररीसमाजाचया	उद्ाचरी	प्रमखु	कारणे	या	घटक	पढुरील	मदु्ांचया	अाधार	ेअद्धक	सपष्ट	करता	
येतरील.

१. सामयवादाचे अावहाि व िागररीसमाजाचरी पुिधामाडंणरी :

नागररी	समाजाचया	उद्ास	राष्ट्रीय	पातळरीवर	नागररी	समाजाचया	सकंलपनेचरी	पनु्भमांडणरी	व	सामयवादाचे	
अाव्ान	 ्े	 पूरक	ठरलेले	 द्दसते.	प्रामखुयाने	एेंशरीचया	दशकात	दद्क्ण	अमेररका	व	 पूव्भ	यरुाेप	मधरील	
सामयवादरी	राजवटींमधये	कमयूद्नसट	् ुकूमशा्रीस	द्वराेध	करणयाकररीता	जनता	एकवटू	लागलरी.	शांतता	
व	मानवरी	्कक	यास	जागद्तक	मानयता	प्राप्	झालयामळेु	या	राष्ट्रीय	अांदाेलनाला	जागद्तक	पाठींबा	
माेठ्या	प्रमाणात	प्राप्	झाला.	साेव्रीएट	रद्शया	जया	द्वघटनानंतर	सामयवादाचे	अाव्ान	माेडरीत	द्नघून	
शरीतयदु्ाचरी	समाप्	झालरी	असलरी	तररी	सरंिमणावस्ेत	असणाऱया	समाजांनरी	नागररी	सघंटनांना	अाद् ््भक	
व	राजकतीय	पनुर्भचनेचया	सदंरा्भत	म्तवाचरी	रूद्मका	द्दलरी.	नागररी	समाज	अापणास	याेगय	द्दशा	दाखवेल	
्ा	 द्वश्ास	 सामयवादाकडून	 रांडवलवादाकडे	 वा	 बदं्दसत	 वयवस्ेकडून	 मकु्	 वयवस्ेकडे	 प्रवेद्शत	
्ाेणाऱया	समाजांना	वाटला	व	तयातूनच	नागररी	समाजाचया	उद्ास	पाेषक	वातावरण	द्नमा्भण	झालेले	
द्दसते.
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२. राजयाचे बदलते सवरूप :

नागररी	समाजाचया	उद्ास	राजयाचे	बदलते	सवरूप	्ा	घटक	म्तवाचा	ठरला	असे	द्दसते.	अाधूद्नक	
काळात	कलयाणकाररी	राजयाचे	ततव	मागे	पडून	नवउदारमतवादरी	राजय	् री	सकंलपना	प्रबळ	झालरी.	याचे	
द्वकद्सत	व	अद्वकद्सत	राजय	व	ते्रील	समाजावर	नकारातमक	प्रराव	माेठ्या	प्रमाणात	पडले.	जसे	
कती,	 द्वकद्सत	 राजयांमधये	 नागररकांचे	 कलयाणकाररी	 अद्धकार	 नवउदारमतवादरी	 राजयाने	 द््रावून	
घेतले.	तयामळेु	द्वकद्सत	राजयामधरील	जनतेस	द्मळणाऱया	सवलतरी,	द्वद्वध	अनदुाने	बदं	झालया,	तर	
द्वकसनशरील	दशेांमधये	याचा	फटका	अाद् ््भक	व	सामाद्जकदृष्टया	 दबु्भल	घटकांना	 माेठया	प्रमाणात	
बसला.	 या	 दबु्भल	 घटकांना	 राजयाचे	 असणार	े सरंक्णच	 नष्ट	 झाले.	 तयामळेु	 नागररीकांचया	 या	
अद्धकारांकररीता	 लढणाऱया	 नागररी	 समाजाचया	 सघंटना	 उद्ास	 येणयास	 पाेषक	 पररद्स्तरी	 द्नमा्भण	
झालरी.

गडु गवहिनंसचरी सकंलपिा :

ई-गव ा्ंनस,	गडु	गव ा्ंनस	या	राजयाचया	नवरीन	प्रयाेगांनरी	् री	नागररी	समाजाचया	उद्ास	् ातरार	लावलेला	
द्दसताे.	यासारखया	सकंलपनामळेु	साव्भजद्नक	सेवांचया	काय्भक्मतेसदंरा्भस	व	याेगयतेबाबत	सामानय	
जनतेचया	मनात	शकंा	द्नमा्भण	झालया.	तयामळेु	साव्भजद्नक	सेवाद्वराेधात	दाद	मागणयाकररता	जनता	
सघंद्टत	 ्ाेऊ	 लागलरी.	 तयाचा	 एकूण	 पररणाम	 म्णून	 नागररी	 समाजाचया	 शासनाचया	 काया्भतरील	
स्रागामळेु	 प्रशासनातरील	 पारदश्भकता,	 जबाबदाररी	 व	 नागररकांचा	 प्रशासन	 प्रद्रियेतरील	 स्राग	
वाढरीस	लागला	अा्े	असे	द्दसते.

४. नवश्वरचितेरील बदल :

द्वश्रचनेत	झालेले	का्री	बदल	्री	नागररी	समाजाचरी	उरारणरी	्ाेणयास	कारणरीरूत	ठरलेले	द्दसतात.	
जागद्तक	सतरावर	झालेलया	का्री	रचनातमक	बदलांनरी	सवयसेंवरी	ससं्ाचया	स्रागास	वाव	द्मळाला.	
जागद्तकतीकरणामळेु	अाद् ््भक,	राजकतीय	व	सांसकृद्तक	बदल	वेगाने	घडून	अाले.	नागररी	समाजाने	या	
सव्भच	 के्त्ात	अापले	काय्भ	 द्वसतारले	अा्े.	जागद्तकतीकरणाचया	प्रद्रियेने	 द्नमा्भण	झालेलया	समसया	
साेडवणे	् ा	नागररी	समाजाचा	प्रधान	् ेत	ु् ाेता.	उदा.	जबुरीलरी	२०००	या	ससं्ेने	द्वकास,	धम्भ	व	मानवरी	
्कक	 या	 के्त्ात	काय्भ	 करणाऱया	 काय्भकतयाांना	 द्तसऱया	 जगातरील	 दशेांचया	अांतरराष्ट्रीय	कजा्भचया	
प्रश्नाचया	सदंरा्भत	एकत्	अाणले	अा्े.

५. मानहतरी व ततं्जािातरील कातंरी :

नागररी	 समाजाचया	 उद्ास	 कारणरीरूत	 ठरलेला	 पाचवा	 म्तवाचा	 घटक	 म्णून	 माद््तरी	 व	 सपंक्भ 	
तंत्ज्ञानात	झालेलरी	रिांतरी	या	घटकाकडे	पाद््ले	जाते.	माद््तरी	तंत्ज्ञानातरील	प्रगतरीमळेु	जगररातरील	
नागररी	सघंटनांना	 एकमेकांशरी	सपंका्भत	 रा्ून	अापलया	काया्भत	 सूसतु्ता	अाणणे	शकय	झाले	अा्े.	
माद््तरी-तंत्ज्ञानाचया	प्रगतरीने	 राष्ट्रीय	सरीमांचया	पलरीकडे	जाऊन	सघंटन	करणे,	ससंाधने	उपलबध	
करणे	स्ज	शकय	झाले	अा्े.	रारतातरील	शेतकररी	अांदाेलन,	चरीन	मधरील	द्वद्ाथयाांचे	अांदाेलन	्ा	
द्वषय	जगरर	पसरला	्े	याचेच	एक	उदा्रण	्ाेय.

िागररी समाजाचरी भूनमका :

नागररी	समाजाचरी	समकालरीन	जगातरील	रूद्मका	पढुरील	मदु्ांचया	अाधार	ेअद्धक	सपष्ट	करता	येईल.
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१. सामानजक नयायाचया प्रसरापिेत याेगदाि :

जागद्तक	राजकारणात	सामाद्जक	नयायाचरी	प्रस्ापना	करणयासाठरी	नागररी	समाजाचरी	रूद्मका	म्तवाचरी	
ठरलेलरी	 द्दसते.	जागद्तकतीकरणाचया	प्रद्रियेने	सामाद्जक	 नयायाचया	 पेच	प्रसगंांना	 माेठया	प्रमाणात	
द्नमा्भण	झालेले	 द्दसतात.	 सामाद्जक	 व	अाद् ््भक	 द्वषमता	 माेठ्या	 प्रमाणात	 द्नमा्भण	झालया.	 नागररी	
समाजातरील	मानवरी	्कक,	कामगार	व	द्वकासाचया	के्त्ात	काय्भ	करणाऱया	ससं्ांनरी	याचरी	द्वशेष	दखल	
घेतलेलरी	 द्दसते.	 नागररी	 समाजाने	 जागद्तक	 बंॅक,	 अांतर	 राष्ट्रीय	 नाणेद्नधरी	 व	 जाद्गतक	 वयापार	
सघंटनेसारखया	 सघंटनांचया	 उदारमतवादरी	 धाेरणांद्वराेधात	 जन	 अांदाेलन	 उरारून	 जागद्तक	
जनमताचा	द्नषेध	वयक्	करणयाचा	साततयाने	प्रयतन	केलेला	द्दसताे.	जागद्तक	असमानता	दूर	करणे	व	
सामाद्जक	नयायाचा	पूरसकार	करणयाचया	दृष्टरीकाेनातून	पा्ता	गररीब	दशेांवररील	कजा्भचा	बाेजा	्लका	
करणयात	नागररी	सघंटनांनरी	म्तवाचरी	रूद्मका	बजावलरी	अा्े	्े	सव्भशू्त	अा्े.	

२. प्रिासिाचे लाेकिाहरीकरण : 

जागद्तक	लाेकशा्री	 प्रद्रिया	 गद्तमान	करणयात	 नागररी	समाजाने	 म्तवाचे	 याेगदान	 द्दलेले	 द्दसते.	
प्रशासनाचया	लाेकशा्री	करणाचया	दृष्टरीने	जया	सामाद्जक	गटांना	कुठेच	प्रद्तद्नद्धतव	द्मळत	ना्री	अशा	
गटांचा	अावाज	जगासमाेर	मांडून	नागररी	सघंटना	म्तवाचरी	 रूद्मका	बजावत	अा्ेत.	जागद्तक	 बॅकं	
अांतरराष्ट्रीय	नाणेद्नधरी	व	जागद्तक	वयापार	सघंटना	यांचे	समकालरीन	जागद्तक	राजकतीय	वयवस्ेतरील	
स्ान	अननयसाधारण	सवरूपाचे	अा्े.	या	तरीन्री	अांतरराष्ट्रीय	ससं्ाचया	वयव्ारांमधये	लाेकशा्री	
ततवांचा	 अाग््	 धरून	 तयाप्रमाणे	 सधुारणा	 घडवून	अाणणयाकररता	 नागररी	 समाज	 माेठ्या	 प्रमाणात	
अांदाेलन	उरारतांना	द्दसताे.	नागररी	समाजाचया	मते	या	तरीन्री	ससं्ा	जगातरील	सव्भ	राष्ट्ांचे	याेगय	
प्रद्तनरीधरीतव	कररीत	 ना्रीत.	 तयांचे	 वत्भन	 बेजबाबदारपणाचे	अा्े.	 या	 तरीन्री	 ससं्ाचया	काररारात	
पारदश्भकतेचा	 अराव	 असून	 तयांनरी	 द्नण्भय	 प्रद्रियेत	 अद्धकाद्धक	 घटकांना	 सामावून	 घेणयाचरी	
अावशयकता	अा्े.	नागररी	समाजाचया	या	रूद्मकेचा	या	तरीन	् री	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांवर	प्रराव	पडलेला	
द्दसून	येताे	अा्े.	तयामळेु	या	ससं्ा	प्रशासनाचे	लाेकशा्रीकरण	करणयास	बाधय	् ाेतांना	द्दसत	अा्ेत.	
उदा.	जागद्तक	बॅकं	व	अांतरराष्ट्री	नाणे	द्नधरीने	सवत:चया	काया्भचया	सवतंत्	लेखापररीक्णासाठरी	सवतंत्	
यतं्णा	उरारून	यांचरी	सरुूवात	केलेलरी	द्दसते.

३. नवकासा सबंधंरीचा नटकातमक व पयाधायरी दृष्टरीकाेि :

अाधूद्नकता	व	द्वकासाचया	नावाखालरी	पया्भवरण	व	मानवरी	द्वकासाचरी	जरी	अव्ेलना	चालू	्ाेतरी	तया	
द्वराेधात	जागद्तक	नागररी	समाजाने	जरी	द्टकातमक	रूद्मका	घेतलरी	व	द्वकासाचा	जाे	पया्भयरी	दृष्टरीकाेन	
सबंधं	जागद्तक	समूदायास	 द्दला	 ते्री	जागद्तक	 राजकारणास	 द्नणा्भयक	 वळण	 दणेार	े ठरले	अा्े.	
जागद्तकतीकरण,	उदाररीकरण	व	खाजगरी	करणाने	 द्वकासाचया	जया	अदृरदशती	व	रडक	 द्वकासाचया	
कलपना	प्रसततु	 केलया	्ाेतया	 तयास	नागररी	समाजाने	 द्वराेध	करून	सामाद्जक	नयाय,	जनस्राग,	
द्टकाऊपणा	व	मद््लांचे	अाद्ण	द्नसगा्भचे	सबलरीकरण	यावर	अाधाररीत	द्वकासाचे	पया्भयरी	दृष्टरीकाेन	्री	
प्रसततु	केले.	सयंकु्	राष्ट्ांचया	वतरीने	अायाेद्जत	करणयात	येणाऱया	द्वद्वध	पररषदांना	समांतर	पररषदा	
ररद्वणयाचरी	 माे्रीम	 जागद्तक	 नागररी	 समाजाने	 अदं्गकारलेलरी	 द्दसते.	 द्शवाय	 जागद्तक	सामाद्जक	
पररषद	्री	प्रतयेक	वषा्भत	अायाेद्जत	केलरी	जाते.
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४. सघंटिा व सललागाराचरी भूनमका :

जागद्तक	सदंरा्भत	नागररी	समाजाने	सघंटना	व	सललागाराचरी	रूद्मका	अशा	दाेन्ीं	सतरावर	् री	म्तवाचरी	
रूद्मका	पार	पाडलेलरी	द्दसते.	बाल	मजूररी,	पया्भवरणाचा	ऱ्ास	मानवरी	्ककांचा	रगं	या	के्त्ात	सवयसेंवरी	
नागररी	सघंटनेनरी	म्तवाचे	याेगदान	 द्दलेले	अा्े.	नागररी	समाजाचया	 रूद्मकेमळेु	या	 के्त्ात	म्तवाचे	
सकारातमक	बदल	घडून	येतांना	द्दसतात	उदा.	बालमजूररी	द्वराेधात	नागररी	समाजाने	घेतलेलया	प्रखर	
रूद्मकेमळेु	अनेक	दशेांना	बालमजूररी	द्वराेधरी	कायद	ेकरणे	राग	पडले	अा्े.

५. नवनवध सवेाचें नवतरण :

जागद्तक	नागररी	समाज	जगरर	जरीवनावशयक	वसतंूचया	व	सेवांचया	द्वतरणात्री	म्तवाचरी	रूद्मका	पार	
पाडतांना	द्दसताे.	जगात	काेठे्री	मानवद्नद्म्भत	वा	नैसद्ग्भक	सकंट	उरे	राद््ले	तररी	नागररी	समाज	अशा	
सकंटाचया	 प्रसगंात	 मानवरी,	 कलयाणकाररी	 मदत	 पूरद्वणयात	 म्तवाचे	 याेगदान	 दतेांना	 द्दसतात.	
अनेकदा	तर	तयांचे	काय्भ 	् े	राजयसरकारांपेक्ा	् री	अद्धक	प्ररावरी	असते.	रडे	रिाॅस,	कझयुमंस्भ	इंटरनॅशनल	
अॅमनेटरी	इंटरनॅशनल	या	सघंटनांचा	या	दृष्टरीने	अादराने	उललेख	केला	जाताे.

६. मानहतरीचा प्रसार करणे :

सयुाेगय	माद््तरीचा	प्रसार	करणयात्री	नागररी	समाजाचे	याेगदान	द्दसते.	नागररी	सघंटना	सवतंत्	सशंाेधन	
करून	नागररी	समसयांद्वषयरीचरी	मते	जनता	व	शासनासमाेर	मांडतात.	नागररी	समाजाने	सशंाेधन	करून	
अाजतागायत	अधंारात	वा	दलु्भद्क्त	राद््लेलया	द्वषयांना	प्रकाशात	अाणून	तयावर	जागद्तक	समदुायाचे	
लक्	 वेधलेले	 द्दसते.	 तयामळेु	जगरर	अशा	 द्वषयांवर	चचा्भ	 घडून	 येते.	 उदा.	 पया्भवरण,	 द्वकासाचरी	
प्रद्तमाने,	स्तरीवाद	यासारखया	दलु्भद्क्त	द्वषयांना	जागद्तक	नागररी	समाजाने	जागद्तक	द्वचार	द्वश्ाचा	
राग	बनवलेले	द्दसते.	तयामळेु	नागररी	समाजाचया	माधयमातून	सामानय	जनतेचया	व	शासनकतयाांचया	
जाद्णवांचया	कक्ा	रंूदावणयाचे	म्तवाचे	काय्भ	पार	पाडले	जाते.

७. सयुंक्त राष्ट्ामंधये सललागाराचा दजाधा :

सयंकु्	राष्ट्ांचया	सनदतेरील	७१	वया	कलमामधये	अाद् ््भक	व	सामाद्जक	पररषदनेे	द्नण्भय	घेताना,	ठराव	
करताना	 सवयसेंवरी	ससं्ांशरी	सललामसलत	करावरी	अशरी	 तरतूद	करणयात	अालरी	अा्े.	 तयाप्रमाणे	
१९५०	सालरी	सपूंण्भ	राष्ट्ांचया	अाद् ््भक	व	सामाद्जक	पररषदनेे	तशा	अाशयाचा	कायदा	पाररत	केलेला	
अा्े.	तया	कायद्ाप्रमाणे	तरीन	प्रकारचया	ससं्ाना	मानयता	दणेयात	अालरी	अा्े.	१)	पररषदचेया	काया्भशरी	
्ेट	सबंदं्धत	का्री	माेजकया	ससं्ा	२)	द्वद्शष्ट	के्त्ात	मानयताप्राप्	अशा	ससं्ा	३)	इतर	छाेटया	ससं्ा	
तयामळेु	१९५०	नंतर	जया	काळात	नागररी	समाजास	सयंकु्	राष्ट्ांचे	सललागार	म्णून	्री	म्तवाचे	
याेगदान	दतेा	अाले	असे	द्दसते.

एकंदररीत	मागरील	का्री	दशकांमधये	जागद्तक	राजकारणात	नागररी	समाजाचरी	रूद्मका	अननयसाधारण	
सवरूपाचरी	 राद््लरी	 अा्े.	 नागररी	 समाजातरील	 ब्ुतांश	 सघंटना	 या	 अांतरराष्ट्रीय	 सतरावर	 काय्भरत	
असलेलया	द्दसतात.	का्री	सघंटनानरी	तर	इतर	राष्ट्ातरील	सघंटनाबराेबर	राष्ट्ातरील	सवरूपाचे	करार	
्री	केले	अा्ेत.	नागररी	समाजात	काय्भरत	असणाऱया	सघंटनांमधये	अाकारमान,	काय्भपद्तरी	व	धयेय	
धाेरणांमधये	 वेगळेपणा	 असला	 तररी	 का्री	 रूद्मकांचया	 सदंरा्भत	 तयांचयात	 एकावाकयता	 अाढळते.	
साधारणत:	 साव्भराैम	 शासनवयवस्ा	 व	 सवयसेंवरी	 नागररी	 सघंटनांमधये	 ने्मरीच	 सघंष्भ	 उद्भवतांना	
द्दसताे.	 तयाचे	 मखुय	कारण	 म्णजे	 नागररी	 सघंटनांना	 मानवरी	 ्ककांचया	सरंक्णाकररीता	 राष्ट्ांचया	
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अतंग्भत	काररारात	्सतके्प	करणे	याेगय	वाटते.	मात्	साव्भराैम	शासन	???	अशा	पद्तरीचा	्सतके्प	
मानय	करावयास	तयार	 नसतात.	 तयात	का्री	 सवयसेंवरी	ससं्ाचरी	 रूद्मका	 व	काय्भरिम	 ्े	 वादग्सत	
ठरतांना	द्दसतात.	तररी्री	राजय	व	नागररी	समाजातरील	सवयसेंवरी	ससं्ांचे	सबंधं	अद्ाप्री	द्वकद्सत	
्ाेत	अा्ेत.	सारांश,	या	दाेन्री	वयवस्ा	रककम	्ाेणयामधयेच	सामानय	जनतेचे	व	लाेकशा्री	वयवस्ेचे	
यश	सामावलेले	अा्े	या	द्नष्कषा्भप्रत	अापण	येताे.

३.५ सारािं 

राजनय,	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	व	अ-राजय	घटक	यांचे	स्ान	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंामधये	अननयसाधारण	
सवरूपाचे	अा्े.	राजनय	्े	प्राचरीन	काळापासून	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंाना	व	परराष्ट्	धाेरणास	द्नधा्भररीत	
करणयात	म्तवाचरी	रूद्मका	बजावत	असलेले	द्दसते.	राजनय	जयावेळरी	अपयशरी	ठरते	तयावेळरी	यदु्	
घडूनयेते	व	यदु्ानंतर्री	पनु:	शांतता	प्रस्ाद्पत	करणयासाठरी	राजनय	तंत्ाचाच	अाधार	घयावा	लागताे	
यातून	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंामधरील	राजनयाचरी	अपरर्ाय्भता	अापलया	लक्ात	येते.	अांतरराष्ट्रीय	कायदा	
्ा	 द्वश्	 राजयाचे	 सवपन	 पूव्भतवास	 नेणयाचे	 एक	 म्तवपूण्भ	 द्दघ्भपलयाचे	 साधन	 अा्े.	 तयाचबराेबर	
अांतरराष्ट्रीय	शांतता	प्रस्ाद्पत	करणे	व	अांतरराष्ट्रीय	सबंधंाना	वैधाद्नक	अाधार	दणेयाचे	म्तवाचे	
काय्भ	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	माधयमातून	पार	पाडले	जाते.	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	सवरूपावर	
का्री	मलुरूत	सवरूपाचे	अाके्प	घेतले	जात	असले	वा	तयावर	का्री	गरंरीर	मया्भदा	असलया	तररी	अाज	
जागद्तक	 राजकारणात	 अांतरराष्ट्रीय	 कायद्ाचरी	 अपरर्ाय्भता	 सवाांनरी	 मानय	 केलेलरी	 द्दसते.	
जागद्तकतीकरण,	उदाररीकरणाचया	प्रद्रियेने	द्वश्	रचनेत	का्री	मूलरूत	सवरूपाचे	बदल	घडवून	अाणलेले	
द्दसतात	तयातून	अराजय	घटकांचरी	रूद्मका	्री	अांतरराष्ट्रीय	सबंधं	या	द्वषयाशाखेत	म्तवाचरी	ठरलरी	
अा्े.	सपूंण्भ	राष्टे्,	राष्ट्सघं	या	जागद्तक	सघंटनांबराेबर	साक्भ ,	अाद्वयान,	अाेपेक,	यूराेद्पयन	म्ासघं,	
नाटाे	यासारखया	के्त्रीय	सघंटना	ब्ुराष्ट्रीय	कंपनया	व	नागररी	समाजाचरी	जागद्तक	रूद्मका	यांनरी	एकूण	
अांतरराष्ट्रीय	सबंधंाचया	कक्ा	माेठया	प्रमाणात	द्वसतारलेलया	द्दसतात.

३.६ अापण काय निकलाे ?

१)		 राजनय	्री	सकंलपना	सपष्ट	करा.	राजनयाचे	म्तव	द्ल्ा.

२)		 राजनयाचा	अ ््भ	सपष्ट	करून	राजनयाचे	प्रकार	वण्भन	करा.

३)		 राजनयाचे	सवरूप	सपष्ट	करून	राजनयासमाेररील	अाव्ानांचरी	चचा्भ	करा.

४)		 अांतरराष्ट्रीय	कायदा	्री	सकंलपना	सपष्ट	करा.

५)		 अांतरराष्ट्रीय	कायदा	म्णजे	काय?	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	उगमस्ाेत	द्ल्ा.

६)		 अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	सवरूप	सपष्ट	करून	अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचे	म्तव	द्ल्ा.

७)		 अांतरराष्ट्रीय	कायद्ाचया	मया्भदांवर	द्नबधं	द्ल्ा

८)		 अ-राजय	घटक	म्णून	ब्ुराष्ट्रीय	द्नगम	या	घटकाचे	स्ान	सपष्ट	करा.

९)		 जागद्तक	राजकारणातरील	अांतरराष्ट्रीय	सघंटनांचरी	रूद्मका	वण्भन	करा.
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१०)		 नागररी	समाज	्री	सकंलपना	सपष्ट	करून	नागररी	समाजाचरी	जागद्तक	राजकारणातरील	रूद्मका	
द्वशद	करा.

११)	 द्टपा	द्ल्ा.

	 १.		 नागररी	समाज

	 २.		 अांतरराष्ट्रीय	कायदा

	 ३.		 राजनय

	 ४.		 अांतरराष्ट्रीय	सघंटना

	 ५.		 के्त्रीय	सघंटना

	 ६.	 नागररी	समाज	उद्ाचरी	कारणे
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युनिट ४

४
शस्त्रनियतं्रण आनण निशस्त्र्रीकरणाचे उपाय  

(Arms Control and Disarmament Measures)
पाठाच्री रचिा 

४.१  उद्दिष्टे

४.२  प्रस्तावनता

४.३  द्नशस्त्रीकरण

४.४  शस्तद्नयतं्रण

४.५  पतारपंताररक अस्तटे

४.६  आद््वक अस्तटे

 ४.६.१ जतागद््क अ्वस्तसपरताधा

 ४.६.२ अ्वस्ततांचटे शस्तद्नयतं्रण

 ४.६.३ भतार्ताच्री अ्वस्तप्रसतारद्वषयक भूद्िकता

४.७ इ्र सवधासहंतारक अस्तटे

 ४.७.१ जैद्वक अस्तटे

 ४.७.२ रतासतायद्नक अस्तटे

४.८ सितारोप

४.९ सरतावप्रश्न

४.१० सदंभधा

४.१ उनदिष्े

• शस्तद्नयतं्रण आद्ण द्नशस्त्रीकरण यता संकलपनता सिजतावून घटेणटे

• पतारपंताररक अस्ततंाचयता शस्तद्नयंत्रण आद्ण द्नशस्त्रीकरणताश्री द्नगड्री् प्रयतनतांचता अभयतास करणटे

• आद््वक अस्ततांचयता शस्तद्नयंत्रण आद्ण द्नशस्त्रीकरणताश्री द्नगड्री् प्रयतनतांचता अभयतास करणटे

• इ्र सवधासहंतारक अस्ततांचयता शस्तद्नयतं्रण आद्ण द्नशस्त्रीकरणताश्री द्नगड्री् प्रयतनतंाचता अभयतास 
करणटे
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४.२ प्रस्ाविा

प्रस्त्ु  प्रकरणतािधयटे आपण शस्तद्नयतं्रण आद्ण द्नशस्त्रीकरण यता आं् ररताष्ट््रीय सबंरंताश्री द्नगड्री् 
सकंलपनतांचता अभयतास करणतार आहो्. रुढतारताधानटे यता दोन सकंलपनता द्श्यतुद्ध कतालखंडता््रील 
सत्तासपरधेश्री द्नगड्री् ितानलयता जता्ता्. परं् ू द्श्यतुद्धोत्र कताळता्ह्री शस्ततास्ततांच्री सपरताधा चतालू असून 
्ंत्रज्तानता््रील प्रग््रीितुळटे  सहंतारक अस्ततांच्री द्निमी््री हो्तांनता द्दस ट्े.

हॅनस िॉगधेनरॉ सतारखयता वतास्ववताद्री द्सद्धतां्कतारतांन्री जतागद््क रताजकतारणता््रील अद्नवतायधा सत्तासपरताधा 
आद्ण तयता्ून द्निताधाण होणतार्री ‘सतुरक्टेच्री कोंड्री’ (Security Dilemma) अरोरटेद्ख् कटे ल्री आहटे. यता 
सतुरक्टेचयता कोंड्री्ून द्वद्वर दटेशतंान्री सव्ःलता अ्वस्तसपंनन कटे लटे आहटे.

४.३ निशस्त्र्रीकरण (Disarmament)

शस्तद्नयतं्रण (Arms Control) आद्ण द्नशस्त्रीकरण (Disarmament) यता सकंलपनता अनटेकदता सितान 
अरताधानटे वतापरलयता जता्ता्. प्रतयक्ता् यता सकंलपनता परसपरसतुसगं् असूनह्री किताल्रीचयता द्भनन आहटे्. 
सवधाप्ररि द्नशस्त्रीकरण ह्री सकंलपनता आपण सिजून घटेऊयता्. द्नशस्त्रीकरण यता सकंलपनटेिधयटे 
शस्ततास्ततंाचयता सखंयटेिधयटे कपता् आद्ण वयतापक द्नयतं्रण घडवून आणणटे अद्भप्रटे् अस ट्े. द्नशस्त्रीकरण 
यता सकंलपनटेचता वतापर १८९९ चयता हटेग पररषदटेिधयटे सवधाप्ररि कर्यता् आलता. यतानं्र हटेन््री फोरसधा यतंान्री 
आपलयता The Strategy of Disarmament यता ग्रंतािधयटे द्नशस्त्रीकरणताच्री सतंागोपतांग चचताधा कटे ल्री 
असून फोरसधा यतंान्री शस्ततास्ततंाच्री गतुणतातिक व सखंयतातिक कपता्, अितानव्री यतुद्ध्ंत्रतावर द्नबबंर आद्ण 
भौगोद्लक भूभतागताचटे द्नससैनय्रीकरण करणटे यतासतारखयता सकंलपनतांचता सितावटेश द्नशस्त्रीकरणतािधयटे कटे लता 
आहटे. 

दतुसऱयता िहतायतुद्धता््रील अ्वस्ततांचयता वतापरतानं्र ‘सवधासहंतारक अस्तटे’ (Weapons of Mass 
Destruction) ह्री सकंलपनता िूळ ररु लतागल्री. तयताितुळटे  द्नशस्त्रीकरणताचयता प्रयतनतंािधयटे आद््वक, 
रतासतायद्नक व जैद्वक अस्ततांच्रीह्री चचताधा करणटे अद्नवतायधा बनलटे. यता दृष््रीनटे सयंतुक्त रताष्ट्तानटे २०१५ िधयटे 
द्सवकतारलटेलयता अहवतालता् द्नशस्त्रीकरणताच्री सवधासितावटेशक वयताखयता ितंाडल्री आहटे. यता अहवतालतानतुसतार:

द्नशस्त्रीकरण महणजटे सवधासहंतारक अस्ततांचता (Weapons of Mass Destruction) सिूळ उचचताटन 
कर्री् करतारता््रील सहभताग्री रताष्ट्तांचयता सशस्त सैनय ्सटेच पतारपंताररक अस्ततांिधयटे सं् तुद्ल् घट घडवून 
आणणटे व असटे कर्तांनता तयता दटेशतंाचयता सतुरक्टेचयता गरजता लक्ता् घटेऊन पतायताभू् सैनय क्ि ट्ेचयता सवंरधानतास 
प्रोतसताहन दटेणटे होय.

ढोबळितानतानटे द्नशस्त्रीकरणताचटे दोन प्रकतार ितानलटे जता्ता्. यतापैकी पद्हलता प्रकतार महणजटे ‘सताितानय व 
सपूंणधा द्नशस्त्रीकरण’ (General and Complete Disarmament) ्र दतुसरता प्रकतार ‘क्टेत्र्रीय 
द्नशस्त्रीकरण’ (Regional Disarmament) हता आहटे. ‘सताितानय आद्ण सपूंणधा द्नशस्त्रीकरण’ हटे उपलरर 
सवधा शस्ततास्ततांनता नष् कर्यताश्री द्नगड्री् आहटे. ह्री कताह्रीश्री आदशधावताद्री अवसरता असून तयताितुळटे  द्चरं् न 
शतंा््ता आद्ण परसपर सहकतायधा वताढ्रीस लतागटेल असता द्वचतार आं् ररताष्ट््रीय सबंरंताचटे उदतारि्वताद्री 
अभयतासक ितान्ता्.
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यताउलट ‘क्टेत्र्रीय द्नशस्त्रीकरण’ ह्री सकंलपनता द्वद्शष् भौगोद्लक क्टेत्रता््रील आद््वक ्सटेच इ्र सहंतारक 
अस्ततांचयता चताचण्रीस द्वरोर कर ट्े. यता प्रकतारता््रील द्नशस्त्रीकरणता्ून ट्लताटटेलोलको सरं्री (१९६७), 
अटंताद््कटधाकता सरं्री (१९५९), बताह्य अवकताश सरं्री (१९६७) यतासतारखयता सरंींच्री द्निमी््री झताल्री आहटे. 
यता सरंींद्तारटे द्नशस्त्रीकरणताच्री उद्दिष्टे सताधय करणटे कताह्री अशं्री श्कय झतालटे आहटे असटे आपणतास महण्ता 
यटेईल.

४.४ शस्त्रनियतं्रण (Arms Control)

द्नशस्त्रीकरणताचयता ्तुलनटे् शस्तद्नयतं्रण ह्री सकंलपनता कताह्रीश्री वतास्वदशमी आहटे. शस्तद्नयतं्रणताचयता 
द्वद्वर वयताखयता ितांड्यता् आलटेलयता आहटे्. यतापैकी बॅर्री कोलोड्कीन यतांन्री ितांडलटेल्री वयताखयता 
आकलनताचयता दृष््रीनटे िहतवताच्री ितानल्री जता ट्े. बॅर्री कोलोड्कीन यतंाचयता ि ट्े:

जटेवहता एक द्कंवता कताह्री दटेश शस्ततांस्ततंाचता द्वकतास, उतपतादन, सताठता, प्रसतार, द्व्रण आद्ण वतापर कर्यतास 
प्रद््बरं घताल्ता् ट्ेवहता तयतास शस्तद्नयतं्रण महण्ता्. शस्तद्नयतं्रणतािधयटे पतारपंताररक ्सटेच सवधासहंतारक 
अशता सवधाच अस्ततंावर द्नबबंर घताल्यताचता प्रयतन हो्ो. 

शस्तद्नयतं्रण ह्री सकंलपनता अणतुयतुगता््रील द्वद्शष् पररद्सर््री्ून द्निताधाण झताल्री आहटे. सैद्धतांद््कदृष््यता 
शस्तद्नयतं्रणताचता उगि १९५० चयता उत्रतारताधा् उदयतास आल्री. सैनयशक्तीवर ियताधादता घतालणटे हताह्री 
शस्तद्नयतं्रणताचता घटक असून शक्तीचयता वतापरतास प्रद््बरं करणटे (तयताद्तारटे यतुद्धतास प्रद््बरं), यतुद्धतादरमयतान 
शक्तीचता वतापर स्रीद्ि् करणटे (यतुद्धता््रील नतुकसतान घटवणटे) आद्ण शतां््ताकताळता् शस्ततंाचता वतापर आद्ण 
उतपतादन घटवणटे (शस्त ियताधादता सतारणटे व द्नशस्त्रीकरण घडवून आणणटे) ह्री शस्तद्नयतं्रणताच्री उद्दिष््यटे 
(Goals) सतंाग्ता यटे््रील. ह्री उद्दिष््यटे पताह्ता आपणतास शस्तद्नयतं्रण यता सकंलपनटेच्री पताळटेितुळटे  द्वद्वर 
िधययतुग्रीन नै््रीक रिधाशतास्तटे व आरतुद्नक आं् ररताष्ट््रीय कतायद्ता्ह्री पहतावयतास द्िळ्ता्.

शस्तद्नयतं्रणताद्तारटे द्वद्वर दटेश शस्ततास्ततांचटे उतपतादन रतांबव्यताचता अरवता न कर्यताचता द्नरताधार कर्ता्. 
यतासताठ्री द्वद्वर आं् ररताष्ट््रीय सघंटनतांच्री (जसटे की आं् ररताष्ट््रीय अणतुउजताधा आयोग, OPCW इ.) िद् 
घटे्ल्री जता ट्े. शस्तद्नयतं्रण ह्री सकंलपनता दोन द्कंवता अद्रक पक्तांन्री एकत्र यटेऊन कताह्री सितान द्सवकतायधा 
ितुद्तांचयता आरतारटे (जसटे की, शस्ततांच्री सखंयता, शस्ततांचता पललता, सहंतारक्ता, इ.) शस्ततंावर द्नयतं्रण 
आण्यताश्री सबंदं्र् आहटे.

यता सकंलपनतंाचयता सदं्क्प्त पररचयतानं्र आपण द्नशस्त्रीकरण आद्ण शस्तद्नयतं्रणताश्री द्नगड्री् प्रितुख 
प्रयतनतांचता अभयतास करणतार आहो्.

प्रस्त्ु  प्रकरणताच्री द्वभतागण्री ््रीन भतागतां् कर्यता् आल्री असून पतारपंताररक अस्तटे (Conventional 
weapons), आद््वक अस्तटे (Nuclear weapons) आद्ण इ्र सवधासहंतारक अस्तटे (Other 
Weapons of Mass Destruction) यता घटकतंाचता आरतार घटे् शस्तद्नयतं्रण आद्ण द्नशस्त्रीकरणताच्री 
चचताधा कर्यता् आल्री आहटे.
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४.५ पारपंाररक अस्त्रे (Conventional weapons)

पतारपंताररक अस्तटे महणजटे सवधासहंतारक अस्तटे (WMD) वगळ्ता अद्स्तवता् असलटेल्री सवधा अस्तटे होय. 

सशस्त सघंषधा (Armd Conflict) आद्ण गतुनहटेगतार्री कृ्ींिधयटे (Criminal Activities) सरताधासपणटे वतापरल्री 

जताणतार्री अस्तटे महणतुनह्री पतारपंताररक अस्ततांकडटे पताद्हलटे जता ट्े. यता् प्रताितुखयतानटे यतुद्ध रणगताडटे, द्रीघधा पललयताचयता 

्ोफता, लढताऊ द्वितानटे, लढताऊ जहताजटे, द्िसताईल आद्ण द्िसताईल प्रक्टेपक, ितानवरद्ह् लढताऊ हवताई 

वताहकटे  (Unmanned Combat Aerial Vehicle) लढताऊ हटेद्लकॉपटर, लहतान शस्तटे इ. चता सितावटेश 

हो्ो.

सयंतुक्त रताष्ट्ताचयता वैद्विक जताद्हरनतामयता््रील निूद द्नदधेशतांनतुसतार, आं् ररताष्ट््रीय कतायद्तांचटे पतालन कर्री् 

जर सदसय रताष्ट्टे पतारपंताररक अस्तटे बताळग् अरवता वतापर् अस््रील ् र तयतावर कसलटेह्री बरंन घताल्यता् 

यटे् नताह्री. तयताितुळटेच पतारपंताररक अस्ततांबताब् द्नशस्त्रीकरणतापटेक्ता (Disarmament) शस्तद्नयतं्रण 

(Arms Control) कर्यताचताच आग्ह जतास् हो्तांनता द्दस्ो.

सवधासहंतारक अस्ततांचयता ्तुलनटे् पतारपंताररक अस्तटे ह्री कि्री घता्क अस्ता्. ट्ेवहता पतारपंताररक अस्ततांचयता 

वतापरतावर द्नबबंर घताल्यताच्री द्कंवता शस्तद्नयतं्रण कर्यताच्री खरचं गरज आहटे कता ? असता प्रश्न यटेरटे 

द्वचतारलता जताणटे सवताभताद्वक आहटे. पतारपंताररक अस्तटे ह्री ्तुलनटेनटे कि्री घता्क असल्री ्र्री तयतांचयता 

वतापतारता्ून होणतारटे नतुकसतान हटे न्ककीच जतास् अस ट्े. द्वशटेष्ः एखताद्ता रताजयता््रील सशस्त सघंषताधाितुळटे  

ितानव्री हतान्री होऊन वतांद्शक हतयता, बलतातकतार, पलतायन आद्ण सरलतंा्रटे यतासतारखटे ितानव्री सतुरक्टेश्री 

द्नगड्री् प्रश्न द्निताधाण हो्ता्. शस्ततास्त्रीकरण ह्री सकंलपनता आर्री निूद कटे लयताप्रिताणटे सतुरक्ता कोंड्रीवर 

(Security Dilemma) आरतारर् आहटे. ट्ेवहता, पतारपंताररक अस्ततांचता वतापर हता सरताद्नक पता्ळ्रीवर 

द्हसंटेस चतालनता दटेऊन असतुरद्क्् ट्ेच्री भतावनता द्निताधाण कर्ो ्र क्टेत्र्रीय पता्ळ्रीवर शस्ततास्तसपरताधा वताढ्रीस 

लतागलयतानटे रताष्ट्ता-रताष्ट्तां् अद्ववितास वताढ्रीस लताग्ो. पतारपंताररक अस्ततांचयता वतापरताितुळटे  दटेशता््रील पतायताभू् 

सतुद्वरता जसटे की; रस ट्े, दळणवळणताचयता सटेवता, उद्ोगरदंटे इ. चटे नतुकसतान होऊन आद्रधाक व रताजकीय 

अद्सरर्ता द्निताधाण हो ट्े. दटेशता-दटेशतंा््रील शस्ततास्तसपरधेितुळटे  शस्ततास्तखरटेद्रीस अतयताद्रक िहत्व द्दलटे जता ट्े 

व आद्रधाक द्वकतास सतारणटे कद्ठण बन ट्े. यताद्शवताय परद्कय िद््रीवर अतयताद्रक अवलंबून रहतावटे 

लतागलयतानटे दटेशतावर्रील कजताधाचता बोजता वताढ्ो. वताढतयता पतारपंताररक अस्ततांचयता वतापरताश्री द्नगड्री् असलटेलता 

दतुसरता िहतवताचता ितुदिता महणजटे यता अस्ततांचयता लहतान आकतारतांितुळटे  तयतंाचता होणतारता अवैर वयतापतार आद्ण 

दहश्वताद्री सघंटनतांसतारखयता अरताजय्रीय घटकतंाकडटे (Non- state actors) यता अस्ततांचटे हो् असणतारटे 

हस्तां्रण.

ट्ेवहता वर्रील अडचणींचता द्वचतार कर्ता पतारपंताररक अस्ततांचटे शस्तद्नयतं्रण वहतावटे यतादृष््रीनटे जगभरता् ितागण्री 

हो्तांनता द्दस ट्े. व ध्ाितान पररद्सर््री् पतारपंताररक अस्ततांचयता शस्तद्नयतं्रणतासताठ्री पतुढ्रील उपताय योजलटे 

जता्तांनता द्दस्ता्.
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पारपंाररक अस्त्ांचे 
शस्त्नियतं्रण

शस्त्ांवर मयाादा 
घालणार ेउपाय

शस्त्व्यापाराचे नियमि 
करणार ेउपाय

पारदशाकता घट्ट 
करणार ेउपाय

आकृती क्र. १ पारपंाररक अस्ाचें शस्नियतं्रण  
(Arms Control of Conventional Weapons)

1) शस्त्रावंर मयायादा घालणार ेउपाय (Measures to Control Arms):

 पतारपंताररक अस्तटे ह्री सवधासहंतारक अस्ततांचयता ्तुलनटे् कि्री घता्क असूनह्री तयतांचयता अद्नबबंर 
वतापरता्ून ितानव ट्ेस घता्क प्रश्न उपद्सर् हो्तांनता द्दस्ता्. सवधासताितानय नतागररक आद्ण 
यतुद्धता््रील सैद्नक यतंाचयतावर यता शस्ततांचयता वतापरता्ून दूरगताि्री पररणताि हो्तांनता द्दस्ता्. द्वशटेष्ः 
बतुब्रीटॅ्प, लटेसरशस्तटे, यतुदरता््रील सफोटक उवधारकटे  आद्ण भतुसतुरंुगटे यतंाचयता अितानव्री वतापरताितुळटे  
नतागररक आद्ण सैद्नकतांनता कतायिचटे जतायबदं्री वहतावटे लताग ट्े. यतादृष््रीनटे Conventions on 
Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons 
(CCW) (१९८०) यतासतारखयता सरं्रीच्री द्निमी््री झताल्री. यता सरं्रीद्तारटे वर निूद कटे लटेलयता 
शस्ततास्ततांचयता अनतावशयक व अितानव्री वतापरतावर द्नबबंर घताल्यता् आलटे आहटे्. सधयता यता 
सरं्रीवर जगभरता््रील ११४ दटेशतंान्री सवताक्र्री कटे लयता आहटे्.

2) शस्त्रवयापाराचे नियमि करणार ेउपाय (Measures to regulate Arms Trade):

 जगभरता््रील शस्ततास्त वयतापतारताचटे द्नयिन कर्यतासताठ्री उचल्यता् आलटेलयता प्रितुख पताऊलतंापैकी 
एक महणजटे Wassenaar Arrangement (WA). यता करतारतािधयटे सधयता ४२ दटेश सहभताग्री 
असून पतारपंताररक अस्तटे आद्ण दतुहटेर्री वतापरताचयता सतारन व ्ंत्रज्तानताचयता द्नयताधा््रीवर दटेखरटेख 
ठटेवणतार्री ह्री एक िहतवताच्री बहुस्र्रीय यतं्रणता आहटे. यता करतारताचयता िताधयिता्ून सहभताग्री रताष्ट्तांन्री 
्यतार कटे लटेलयता सूच्री््रील शस्ततास्तटे व दतुहटेर्री वतापरताच्री सतारनटे व ्ंत्रज्तान यतंाचटे हस्तंा्रण 
कर्यतासताठ्री पतारदशधाक कतायधापद्ध््री ् यतार कटे ल्री आहटे. जयताितुळटे  ह्री शस्ततास्तटे व सतारनटे गैरकताितासताठ्री 
वतापरल्री जताऊ नयटे यतावर लक् ठटेवणटे श्कय झतालटे आहटे.

 पतारपंताररक अस्ततांचयता वयतापतारतावर द्नयतं्रण असतावटे व तयतंाचयता अवैर वयतापतारतास पतायबदं बसतावता यता 
हटे्ूनटे २०१३ िधयटे Arms Trade Treaty (ATT) चता सव्रीकतार कर्यता् आलता. जगभरता् 
शस्ततास्ततांचयता अवैर हस्तंा्रणता्ून गर्रीब्री, ितानवताद्रकतारताचटे उललंघन आद्ण सघंषताधास ख्पताण्री 
द्िळ ट्े. ट्ेवहता आं् ररताष्ट््रीय स्रतावर अशता हस्तंा्रणतालता रतांबवणतार्री व शस्तवयतापतारताचटे द्नयिन 
करणतार्री द्नयितावल्री ATT द्तारटे द्निताधाण कर्यता् आल्री आहटे. यता सरं्रीवर जगभरता््रील १५४ 
दटेशतांन्री सवताक्र्री कटे ल्री आहटे.
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3) पारदशयाक्ा घट्ट करणार ेउपाय (Measures to strengthen transparency)

 Arms Trade Treaty (ATT) चता सव्रीकतार कर्यताआर्री सयंतुक्त रताष्ट्ताचयता आिसभटेनटे २००१ 
िधयटे लहतान व हल्कयता शस्ततास्तताचयता अवैर वयतापतारतास चताप बसतावता यतासताठ्री कृ््री कतायधाक्रि 
द्सवकता्यता् आलता. हता कृ््री कतायधाक्रि Programme of Action to Prevent, Combat 
and Eradicate the Illiit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its 
Aspects (PoA) यता नतावतानटे ओळखलता जता्ो. लहतान व हल्कयता आकतारताच्री ह्री शस्ततास्तटे 
्तुलनटेनटे कि्री घता्क असल्री ्र्रीह्री तयतांचयता अद्नबबंर सताठ्यतावर द्नयतं्रण बसतावटे यतादृष््रीनटे अकंन 
(Marking), वयवसरतापन (Management) आद्ण पड्ताळण्री (Tracing) करणटे गरजटेचटे आहटे 
असता सूर यता कृ््रीकतायधाक्रिताचता हो्ता. सयंतुक्त रताष्ट्तानटे आपलयता ‘शतावि् द्वकतास उद्दिष्तां’िधयटे 
(Sustaible Development Goals) २०३० पयबं् जगभरता््रील अवैर शस्तवयतापतारता् 
किताल्री घट घडवून आण्यतावर भर द्दलता आहटे. २००१ चयता PoA चता आरतार घटे् सयंतुक्त 
रताष्ट्तानटे International Tracing Instrument (ITI) यता द्नयितावल्रीचता २००५ िधयटे सव्रीकतार 
कटे लता. सयंतुक्त रताष्ट्तानटे यता द्नयितावल्रीनतुसतार लहतान शस्ततास्ततंाचटे खतात्र्रीश्रीर अकंन पड्ताळण्री 
कर्यतासताठ्री आं् ररताष्ट््रीय सहकतायताधाचता आग्ह रर्यता् आलता आहटे.

 सयंतुक्त रताष्ट्ताचयता PoA आद्ण ITI यता उपक्रितांचटे सवरुप हटे कताह्रीसटे ितागधादशधाक आद्ण िूलयताद्रष््री् 
आहटे. यता उपक्रितंाच्री अिंलबजतावण्री कर्तांनता रताष्ट्तांन्री द्नयद्ि् अहवताल सयंतुक्त रताष्ट्ताकडटे 
सतादर करणटे गरजटेचटे आहटे.

४.६ आन्वक अस्त्रे (Nuclear Weapons)

१६ जूलै १९४५ रोज्री अिटेररकटे नटे आपलयता िॅनहॅटन प्रकलपताचता िहतवताचता भताग असलटेलयता ऑपरटेशन 
द्ट्न्रीट्रीचयता िताधयिता्ून नटेवहताडता प्रतां्ता् सवधाप्ररि अणतुबताबँच्री चताचण्री कटे ल्री. यता चताचण्रीितुळटे  अिटेररकता 
अ्वस्तसजज दटेश बनलता हो्ता. यता चताचण्रीनं्र लगटेचच अिटेररकटे नटे दतुसऱयता िहतायतुद्धताचता शटेवट घडवून 
आण्यता् अ्वस्ततांचता (Atomic weapons) वतापर कटे लता. द्हरोद्शिता आद्ण नतागतासताकी यता जपतानिर्रील 
शहरतंावर अनतुक्रिटे ६ ऑगसट आद्ण ९ ऑगसट १९४५ रोज्री अिटेररकटे कडून टताक्यता् आलटेलयता 
अणतुबताबँद्तारटे दतुसरटे िहतायतुद्ध सपंलटे. 

यता अ्वस्ततांच्री भयतावह्ता पताह्ता तयतांनता ‘सिूह सहंतारतास्तटे’ (Weapons of Mass Destruction- 
WMD) यता नतावतानटे ओळखलटे जता ट्े. यता अ्वस्ततांच्री द्वनताशक शक्ती पताह्ता, दतुसऱयता िहतायतुद्धतानं्र 
जगभरता् कतु ठटेह्री अ्वस्ततांचता पतुनहता वतापर झतालता नताह्री. अरताधा् कटे वळ अ्वस्तटे द्हच सिूह सहंतारतास्तटे नसून 
यता गटता् जैद्वक व रतासतायद्नक अशता इ्र अस्ततांचताह्री सितावटेश हो्ो. पतारपंररक अस्ततांचयता ्तुलनटे् ह्री 
‘सिूह सहंतारतास्तटे’ द्भनन असून द्वनताशक्ता, वयतापक क्टेत्रतावर होणतारता पररणताि आद्ण यता अस्ततां्ून द्निताधाण 
होणतारटे प्ररोरन हटे हटे्ू तयताद्तारटे सतारलटे जता्ता्. 

दतुसऱयता िहतायतुद्धतानं्र यता अ्वस्ततांचता वतापर जर्री झतालता नसलता ्र्री द्श्यतुद्धकताळता््रील दोन 
िहतासत्तंािर्रील सत्तासपरधेितुळटे  अ्वस्ततांचटे उतपतादन करणटे व तयतंावर द्नयतं्रण प्रसरताद्प् करणटे यताकरर्ता 
शस्ततास्तसपरताधा घडून आल्री. द्श्यतुद्धकताळता््रील यता द्द्रवृ्रीकरणताच्री रतार द्वज्तान-्ंत्रज्तान क्टेत्रता््रील 
प्रग््रीितुळटे  अद्रक ््रीक्ण झताल्री. यता्ूनच आद््वक शस्ततास्त्रीकरणतास (Nuclear armament) सतुरवता् 
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झताल्री. द्श्यतुद्धकताळता््रील यता शस्ततास्तसपरधेचटे ितुलभू् ् तव हटे ‘सतुरक्ता कोंड्री’चयता (Security Dilemma) 
्कताधावर आरतारलटेलटे आहटे. सतुरक्ता कोंड्रीचयता ् कताधानतुसतार जटेवहता एखतादटे रताष्ट् सव-रक्णतासताठ्री शस्ततास्त्रीकरण 
करु पताह ट्े ट्ेवहता तयता रताष्ट्ताचटे असटे पताऊल अनय रताष्ट्तांचयता दृष््रीनटे घता्क ठर ट्े आद्ण प्रतयतुत्रतादताखल 
अनय रताष्ट्टेह्री शस्ततास्त्रीकरणताचयता द्दशटेनटे वताटचताल कर्ता्. शस्ततास्तसपरताधा ह्री भय (Fear) आद्ण 
अद्नद्चि््ता (Uncertainty) यतां्ून जनितालता यटे ट्े असटे ितानलटे जता ट्े.

४.६.१ जागन्क अ्वस्त्रसपराया-

दतुसऱयता िहतायतुद्धता््रील अ्वस्तताचयता वतापरतानं्र जगता् पतुनचि अ्वस्ततांचता वतापर झतालता नताह्री. िहतायतुद्ध 
सपं्ताच अिटेररकता आद्ण सोद्वहय् रद्शयता यतंाचयता् जतागद््क नटे्तृवतासताठ्री सपरताधा सतुरु झताल्री. 
द्वचतारप्रणताल्रीचयता आरतारटे द्निताधाण झतालटेलयता सघंषताधा्ून जगताचटे द्वभताजन भतांडवलशताह्री आद्ण सतामयवताद्री 
अशता दोन गटता् झतालटे. यताितुळटे  जग हटे द्श्यतुद्धताकडटे वळतालटे. 

दतुसऱयता िहतायतुदरताचता द्नणताधायकी शटेवट करणताऱयता अणतुबताबँचयता चताचण्रीद्वषय्री अिटेररकटे नटे अखटेरचयता 
क्णतापयबं् किताल्रीच्री गतुप्त्ता पताळल्री हो््री. सोद्वहय् रद्शयतास अिटेररकटे नटे अणतुचताचण्रीबताब् ऐनवटेळ्री 
िताद्ह््री द्दलयतानटे कताह्रीसटे सशंयताचटे व नतारताज्रीचटे वता्तावरण द्निताधाण झतालटे. अ्वस्तसपंनन ट्ेबताब् 
अिटेररकटे च्री िक्तटे दतार्री द्निताधाण झतालयतानटे िहतायतुद्धतानं्रचयता कताळता् अनय रताष्ट्टेह्री अ्वस्तद्नद्िधा््रीचयता 
सपरधे् उ्रल्री. अिटेररकटे नं्र सोद्वहय् रद्शयतानटेह्री अ्वस्त्ंत्रज्तान द्वकस्री् कर्री् १९४९ िधयटे 
चताचण्री कटे ल्री. यतानं्र अिटेररकता आद्ण सोद्वहय् रद्शयता यता दोघतांन्रीह्री आपलटे अ्वस्त्ंत्रज्तान 
अद्यताव् कर्री् अद्रकताद्रक सहंतारक अस्तटे ्यतार कर्यतास सतुरवता् कटे ल्री. यता्ूनच सोद्वहय् 
रद्शयतानटे १९५५ िधयटे हतायड्ोजन बताबँच्री चताचण्री कटे लयतानटे शस्ततास्तसपरताधा अद्रक घता्क बनल्री. 

अ्वस्ततांचयता िताधयिता्ून ‘सहंतारक्ता’ आद्ण ‘प्रभताव्री प्ररोरन’ करणतारता घटक अशता दतुहटेर्री हटे्ंूच्री पत्ु धा्ता 
हो् असलयतानटे अिटेररकता व सोद्वहय् रद्शयताबरोबरच यतुनतायटटेड द्कंगडि (१९५२), फ्तानस (१९६०), 
आद्ण च्रीन (१९६२) यता दटेशतंान्रीह्री अणतुचताच्यता घडवून आणलयता. सतुरक्ता पररषदटेचटे सरताय्री सदसय 
असलटेलयता यता P-५ दटेशतंान्री अ्वस्तटे प्रताप्त कटे लयतानटे जतागद््क रताजकतारणता् भ्री््री व सशंयताचटे वता्तावरण 
द्निताधाण झतालटे. यतानं्रचयता कताळता् अ्वस्तटे व तयतांचयताश्री द्नगड्री् ्ंत्रज्तान इ्र दटेशतांकडटे जताऊ नयटे 
यताच्री कताळज्री ह्री P-५ घटेऊ लतागल्री. परसपरसपरताधा असूनह्री यता रताष्ट्तांन्री शस्तद्नयतं्रणतासताठ्री आटोकताट 
प्रयतन कटे लयतानटे एक प्रकतारच्री उधवधागताि्री (Vertical) शस्ततास्तसपरताधा द्निताधाण झताल्री. यता प्रयतनतंाचताच एक 
भताग महणजटे अ्वस्तप्रसतारबदं्री सरं्री (Non Proliferation Treaty-NPT) सतारखयता सरंींच्री द्निमी््री 
झतालटेल्री द्दस ट्े.

यतानं्र भतार् (१९७४), पताद्कस्तान (१९८० चयता दशकता्) आद्ण उत्र कोररयता (२००५) यतासतारखयता 
दटेशतांन्रीह्री सव्ःलता अ्वस्तसपंनन घोद्ष् कटे लयताचटे द्दस ट्े. यतापैकी भतार् आद्ण पताद्कस्तान यतंान्री NPT 
वर सवताक्र्री कटे लटेल्री नताह्री. NPT िर्रील ्र्ूद्री भटेदभतावजनक असलयताचता यतुद्क्तवताद भतार्तानटे ितांडलता 
आहटे. उत्र कोररयता हता सतुरवता््रीचयता कताळता् NPT चता सदसय दटेश हो्ता. ितात्र २००३ िधयटे उत्र 
कोररयतानटे आपलटे सदसयतव ितागटे घटे्लटे आहटे. यता दटेशतांवयद््ररक्त इस्तताइलसतारखयता दटेशताकडटेह्री 
अ्वस्त्ंत्रज्तान असलयताचटे ितानलटे जता ट्े. सधयता यता सवधा दटेशतांकडटे एकद्त्र्पणटे १४९०० अ्वस्तटे 
असलयताचटे ितानलटे जता ट्े. यताद्शवताय बटेलज्रीयि, जिधान्री, इटताल्री, नटेदरलडँ आद्ण टकमीसतारखयता दटेशतांन्री 
नताटोअं् गधा् अ्वस्त दटेवताणघटेवताण्रीचटे ्तव द्सवकतारलयताचटे द्दस ट्े.

अ्वस्तसपंनन ट्ेचयता यता शयधा््रीितुळटे  द्श्यतुद्ध आद्ण द्श्यतुद्धो्र कतालखंडता्ह्री जतागद््क रताजकतारण हटे 
अद्सरर बनलटे आहटे. 
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अ्वस्तद्नद्िधा््री करून तयताद्तारटे प्ररोरन सतार्यताचटे प्रयतन जगभरता््रील प्रितुख रताष्ट्टे कर्तांनता द्दस् 
आहटे्. प्रितुख अ्वस्तसपंनन रताष्ट्टे आपलयता अ्वस्ततांचयता क्ि ट्ेिधयटे गतुणतातिक आद्ण सखंयतातिक वताढ 
कर्तांनताह्री द्दस्ता्. कताह्री रताष्ट्टे अ्वस्त्ंत्रज्तान प्रताप्त कर्यताचयता प्रयतनता् आहटे्. १९४५ पतासून 
आजपयबं्चता जतागद््क इद््हतास पताह्ता ह्री गोष् वतारवंतार द्सद्धह्री हो्तांनता द्दस ट्े. यता पताविधाभतुि्रीवर आद््वक 
शस्तद्नयतं्रण आद्ण द्नशस्त्रीकरण यता सकंलपनता सिजून घटे्यताआर्री आद््वक शस्ततास्त्रीकरण कता घडून 
आलटे हटे सिजून घटेणटे गरजटेचटे आहटे. 

द्हरोद्शिता आद्ण नतागतासताकी यता शहरतांवर्रील अणतुहललयतांनं्र जतागद््क रताजकतारणता् अणतुयतुगताच्री 
(Nuclear era) सतुरवता् झताल्री. वर्रील शहरतांवर झतालटेलयता अणतुहललयतानटे दतुसऱयता िहतायतुद्धताचता शटेवट 
झतालता हता ्तातकताद्लक पररणताि वगळ्ता अणतुयतुगताचयता सतुरवता््रीितुळटे  द्श्यतुद्धताच्री द्दशता द्नद्चि् झताल्री. 
यताचटे कतारण महणजटे दतुसरटे िहतायतुद्ध सपं्ताच सोद्वहय् रद्शयतानटे अिटेररकटे चटे रतुररणतव (Hegemony) 
द्सवकतारतावटे आद्ण पतुवधा यतुरोपता् आपलटे द्नयतं्रण असतावटे यतादृष््रीनटे अिटेररकटे नटे सव्ःलता अ्वस्तसपंनन दटेश 
महणतुन घोद्ष् कटे लटे. ितात्र यताचता पररणताि उलट झतालता व सोद्वहय् रद्शयतानटेह्री अ्वस्तसपंनन ट्ेसताठ्री 
पताऊलटे उचल्री् शस्ततास्त्रीकरणतास सतुरवता् कटे ल्री. 

तयताद्शवताय आद््वक शस्ततास्त्रीकरण हो्ताच जतागद््क पटलतावर्रील यतुद्धतांचटे सवरुप बदललटे. यताचटे कतारण 
महणजटे अ्वस्ततांचता वतापर झतालयतास होणताऱयता सभंतावय ज्रीव्री्हतान्रीचता द्वचतार कर्ता सवधाच रताष्ट्टे नयतायय 
यतुद्धटे (Just War) यता सकंलपनटेचता आग्ह ररु लतागलटे. यता पताविधाभतुि्रीवर द्श्यतुद्ध ्सटेच द्श्यतुद्धोत्र 
कतालखंडता्ह्री यता सवधासहंतारक अस्ततां्ून होणताऱयता ‘परसपरद्नद्चि् सहंतारता’स (Mutual Assured 
Destruction) टताळ्यतासताठ्री द्नशस्त्रीकरण आद्ण शस्तद्नयतं्रण यता दोनह्री दृष््रीनटे प्रयतन हो्तांनता 
द्दस्ता्.

यतादृष््रीनटे उचल्यता् आलटेलटे पद्हलटे पताऊल महणजटे १९४६ िधयटे सयंतुक्त रताष्ट्तानटे सरतापन झतालटेलता 
अणतुउजताधा आयोग (UN Atomic Energy Commission). आिसभटेनटे अणतुउजधेचयता द्निमी््री्ून 
द्निताधाण झतालटेलयता सिसयतंाच्री सोडवणूक कर्यतासताठ्री सरतापन कटे लटेलयता यता आयोगतास पतुढ्रील द्वषयतांवर 
प्रस्ताव सतादर कर्यताचयता सतुचनता कटे लयता होतयता : १) शतां््तािय कतायताधासताठ्री वैज्ताद्नक िताद्ह््रीचटे रताष्ट्ता-
रताष्ट्तां् आदतानप्रदतान, २) कटे वळ शतां््तािय कतायताधासताठ्री अणत्ु ंत्रज्तानताचता वतापर ियताधाद्री् ठटेवणटे, ३) 
सवधासहंतारक सवरुपता््रील सवधा अ्वस्तटे नष् करणटे, ४) आद्ण, रताष्ट्तांन्री द्नयितांचटे उललंघन व टताळताटताळ 
करु नयटे यतासताठ्री द्नररक्ण व अनय िताधयिताचटे उपताय शोरणटे. 

यता आयोगतानटे कटे लटेलयता सतुचनतांचता आरतार घटे् सयंतुक्त रताष्ट् अणतुउजताधा आयोगताचटे सदसय बनताधाडधा  बरुच यतंान्री 
जून १९४६ िधयटे सव्ंत्रपणटे आपल्री योजनता ितांडल्री. यता योजनटेस ‘बरुच योजनता’ (Baruch Plan) 
असटे महटलटे जता ट्े. बनताधाडधा  बरुच योजनता ितांड् अस्तांनता कताह्री िहतवपूणधा ितुदिटे ितांडलटे हो ट्े. ‘बरुच 
योजनटे’नतुसतार अिटेररकता आपलयताकड्रील सवधा अ्वस्तटे कताढून घटे् आपलयताकड्रील ्ंत्रज्तान इ्र दटेशतांनता 
हस्तां्र्री् कर्यतास होकतार दशधावटेल. तयताद्शवताय द्नररक्ण, दटेखरटेख आद्ण द्नबबंर लतादू शकटे ल अशता 
सव्ंत्र यतं्रणटेचयता द्नद्िधा््रीसह्री अिटेररकता आपल्री सिं््री दटेईल. ितात्र असटे कर्तांनता इ्र दटेशतांन्री 
द्िळतालटेलयता ्ंत्रज्तानताचता वतापर कर्री् अ्वस्ततांच्री द्निमी््री करू नयटे अश्री गळ अिटेररकटे नटे घता्ल्री. 
सोद्वहय् रद्शयतानटे बरुच योजनटेबताब् ‘सयंतुक्त रताष्ट् द्ह सघंटनता अिटेररकता आद्ण इ्र पताचितातय दटेशतांचयता 
दतावण्रीस बतांरल्री आहटे’ अश्री भूद्िकता ितांड् ह्री योजनता पतुणधापणटे नताकतारल्री. सोद्वहय् रद्शयतानटे बरुच 
योजनटेस दशधावलटेलता नकतार हता नं्रचयता कताळता््रील शस्ततास्तसपरधेस कतारण बनलता असटे ितानलटे जता ट्े.
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यतानं्र १९५३ िधयटे अिटेररकन रताष्ट्ताधयक् ड्वताईट आयसटेनहॉवर यतांन्री आपलता ‘शतां् ट्ेसताठ्री अणू 
कतायधाक्रि’ (Atom for Peace Program) ितांडलता. यता कतायधाक्रिताद्तारटे आयसटेनहॉवर यतांन्री अिटेररकन 
रताजकतारणता् अणत्ु ंत्रज्तानताद्वषय्री असलटेल्री गोपद्नय ट्ेच्री (Secrecy) कोंड्री फोडल्री. यतुरोद्पयन 
रताष्ट्तांचयता िनता््रील सभंतावय अणतुयतुद्धताच्री भ्री््री नष् करणटे, अणत्ु ंत्रज्तान िनतुष्यतालता उपकतारक करणटे, 
अणतुभट््रीसताठ्री ्ंत्रज्तानताचता वतापर वताढवून अ्वस्तसपरताधा आटो्कयता् आणणटे ह्री यता कतायधाक्रिताच्री ठळक 
उद्दिष्टे सतंाग्ता यटे््रील. प्रतयक्ता् ‘शतां् ट्ेसताठ्री अणू कतायधाक्रि’ हता अिटेररकटे चयता श्री्यतुद्धता््रील प्रचतार्ंत्रताचता 
(Propoganda) भताग हो्ता. यता कतायधाक्रिताद्तारटे अिटेररकटे नटे इस्तताईल आद्ण पताद्कस्तानसतारखयता दटेशतांनता 
अणतुभट््री उभतार्यतासताठ्री िद् पतुरवून एकप्रकतारटे सोद्वहय् रद्शयताचयता ‘अटकतावता’स (Containment) 
सतुरवता् कटे ल्री. ‘शतां् ट्ेसताठ्री अणू कतायधाक्रिताच्री’ सकतारतातिक बताजू महणजटे यता कतायधाक्रिताचयता िताधयिता्ून 
जतागद््क स्रतावर अणत्ु ंत्रज्तानताचयता द्वरतायक वतापरताचता आग्ह कटे लता जताऊ लतागलता आद्ण १९५७ िधयटे 
आं् ररताष्ट््रीय अणतुउजताधा आयोगताच्री (International Atomic Energy Commision-IAEA) 
सरतापनता झताल्री.

यतानं्रचयता कतालखंडता् सोद्वहय् रद्शयता आद्ण अिटेररकता यतंान्री अणतुबताबँपटेक्ता अद्रक घता्क अशता 
हतायड्ोजन बताबँचयता चताच्यता कटे लयता. १९५० ट्े १९६० यता कतालतावर्री् सवताधाद्रक अ्वस्तचताच्यता 
घडून आलयता. जद्िन्रीवर्रील ्सटेच सितुद्र्ळताश्री अ्वस्तचताच्यता घटे्यता् यटे् असलयतानटे पयताधावरण्रीय 
हतान्रीचयता सिसयता उभयता रताहू लतागलयता. अिटेररकटे नटे १९५४ िधयटे कटे लटेलयता अणतुचताचण्रीचता पररणताि होऊन 
्रबल ११,००० चौ. द्कि्री. भतुभतागतावर द्करणोतसतार्री रूळ पसरल्री. यताच वषमी सोद्वहय् रद्शयतानटे 
कटे लटेलयता अणतुचताचण्रीितुळटे  जपतानपयबं् द्करणोतसतार्री रूळ पसरल्री. यता सवधा घटनतांचता पररणताि पताह्ता 
पडं्री् जवताहरलताल नटेहरू यतांन्री आद््वक पतुणधाद्वरतािताच्री (Nuclear Standstill) ितागण्री कटे ल्री. सपतुटद्नक 
यता सोद्वहय् उपग्हताचयता प्रक्टेपण (१९५७) ्सटेच ्कयतुबता सघंषताधानं्र (१९६२) अ्वस्तचताचण्रीवर बदं्री 
घताल्यताचयता प्रयतनतंानता ग््री प्रताप्त झताल्री. यता्ूनच १९६३ िधयटे आदं्शक अ्वस्त चताचण्री बदं्री करतारतास 
(Partial Nuclear Test Ban Treaty-PTBT) द्सवकृ््री द्िळताल्री. PTBT द्तारटे वता्तावरण 
(Atmosphere), बताह्य अवकताश (Outer space) आद्ण पता्यताखताल्रील (Under water) सवधा 
अणतुचताच्यतांवर द्नबबंर घताल्यता् आलटे. PTBT हटे शस्तद्नयतं्रण घडवून आणणतारटे िहतवताचटे िताधयि 
ितानलटे जता ट्े. भतार्तासह १२६ दटेशतंान्री PTBT यता करतारतावर सवताक्र्री कटे ल्री आहटे.

यतानं्र १९६८ िधयटे अ्वस्तप्रसतारबदं्री (Non- proliferation), द्नशस्त्रीकरण (Disarmament) 
आद्ण आद््वक ्ंत्रज्तानता शतां््ता वतापर्यताचता अद्रकतार (Right to peacefully use nuclear 
technology) यता द््हटेर्री उद्दिष्तांसताठ्री द्सवतझलबंड यटेरटे अ्वस्तप्रसतारबदं्री सरं्री (Nuclear Non- 
Proliferation Treaty-NPT) सिं् कर्यता् आल्री. सतुरवता््रीलता कटे वळ २५ वषताबंसताठ्री सतादर 
झतालटेलयता NPT सरं्रीलता १९९५ िधयटे अियताधाद कताळतासताठ्री िंजूर्री दट्े यता् आल्री. NPT द्तारटे अ्वस्तटे 
नसलटेलटे दटेश आद्ण अ्वस्तसपंनन दटेश यतंाचयता् वताटताघताट्री घडून आलयता. यता वताटताघताट्रीनतुसतार, अ्वस्तटे 
नसलटेलयता दटेशतांन्री भद्वष्यता् कर्रीह्री अ्वस्तटे द्िळवतायच्री नताह्री् व तयतािोबदलयता् अ्वस्तसपंनन 
दटेशतांन्री शतां््तािय कतायताधासताठ्री आद््वक ्ंत्रज्तान द्तावटे व सव्ःकड्रील अ्वस्तसताठता नष् करतावता असटे 
ठरलटे. यता सरं्रीचटे वैद्शष््य महणजटे अ्वस्तसपंनन दटेशताचयता शस्तसताठ्यताबताब् िौन बताळग्यता् आलटे 
आहटे. NPT वर ्रबल १९१ दटेशतंान्री सवताक्र्री कटे ल्री असून भतार्, इस्तताइल, उत्र कोररयता, पताद्कस्तान 
आद्ण दद्क्ण सतुदतान यता दटेशतंान्री सवताक्र्री कटे लटेल्री नताह्री. उत्र कोररयतानटे यता सरं्रीवर सतुरवता््रीलता सवताक्र्री 
कटे लटेल्री असल्री ् र्री २००३ िधयटे िताघतार घटे् सव्ःलता अ्वस्तसपंनन बनवलटे. भतार्तानटे १९७४ आद्ण 
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१९९८ िधयटे पोखरण यटेरटे अणतुचताचण्री कर्री् सव्ःचटे आद््वक सतािरयधा द्सद्ध कटे लटे आहटे. भतार्ताचयता 
ि ट्े, NPT द्तारटे जगताचटे द्वभताजन आहटे रटे आद्ण नताह्री रटे यता दोन गटता् झतालटे असून अ्वस्तटे बताळग्यताच्री 
िक्तटे दतार्री कटे वळ ितुठभर दटेशतंाकडटे रताख्यता् आल्री आहटे. यताद्शवताय अ्वस्ततांचटे द्नशस्त्रीकरण कशता 
पद्ध््रीनटे वहतावटे यतासबंरंता् कतु ठलताह्री ठोस कृ््रीकतायधाक्रि यता सरं्रीद्तारटे दट्े यता् आलटेलता नताह्री. भतार्ताप्रिताणटे 
पताद्कस्ताननटेह्री यता सरं्रीस भटेदभतावजनक असलयतानटे नताकतारलटे आहटे. 

आद््वक द्नशस्त्रीकरण ्सटेच शस्तद्नयतं्रणताचयता दृष््रीनटे जतागद््क रताजकतारणता् उचल्यता् आलटेलटे 
पतुढचटे ठोस पताऊल महणजटे सवबंकष चताचण्री बदं्री सरं्री (Comprehensive Test Ban Treaty- 
CTBT). NPT प्रिताणटे CTBT ह्रीदटेख्रील एक बहुस्र्रीय सरं्री आहटे. सयंतुक्त रताष्ट्ताचयता आिसभटेकडून 
१९९६ िधयटे सव्रीकृ् झतालटेलयता यता सरं्रीनतुसतार नतागर्री अरवता सैनय अशता कोणतयताह्री कतारणताकरर्ता व 
वता्तावरणता््रील कोणतयताह्री स्रतावर (भतुद्िग्, जि्रीन्रीवर, पता्यताखताल्री आद्ण आकताशता्) अणतुचताचण्री 
कर्ता यटेणतार नताह्री असटे ठरलटे. CTBT द्तारटे International Monitoring System (IMS) यता यतं्रणटेच्री 
कलपनता ितांड्यता् आल्री असून तयताद्तारटे जगभरता््रील अणतुसफोटतांवर दटेखरटेख करणटे श्कय होणतार आहटे. 
अ्वस्ततांच्री गतुणतातिक (Qualitative) कपता् करणटे, नव्रीन अ्वस्ततांचयता द्नद्िधा््रीस व उपलरर 
अ्वस्ततांचयता द्वकतासतास द्वरोर करणटे, अणतुचताच्यतां्ून होणताऱयता आरोगय व पयताधावरणताचयता नतुकसतानतास 
रतांबद्वणटे यता उद्दिष्तांसताठ्री CTBT च्री द्निमी््री कटे ल्री आहटे. जगभरता््रील १८५ दटेशतांन्री यता सरं्रीवर 
सवताक्र्री कटे ल्री असून तयतापैकी १७० दटेशतांन्री यतालता ितानय्ता द्दल्री आहटे. ्र भतार्, उत्र कोररयता आद्ण 
पताद्कस्तान यता दटेशतंान्री CTBT वर सवताक्र्री कर्यतास नकतार द्दलता आहटे. भतार्तानटे CTBT िधयटे कतालबद्ध 
द्नशस्त्रीकरणताचयता ् र्ूदींचता अभताव, रताजकीय, प्रद्क्रयतातिक, सतुरक्ताद्वषयक त्रतुट्री आद्ण सवताधा् िहतवताचटे 
महणजटे CTBT िर्रील सहभतागताबताब् ऐद्चछिक सवता्ंत्यतावर यटेणतार्री गदता यता ््रीन कतारणतांसताठ्री आपलता 
द्वरोर दशधावलता आहटे. 

अ्वस्ततांचयता द्नशस्त्रीकरण आद्ण शस्तद्नयतं्रणतासताठ्री द्श्यतुद्ध कतालखंडता् आद्ण तयतानं्रह्री द््््कयताच 
जोरकसपणटे प्रयतन झतालटे. यतािधयटे सतािररक शस्तकपता् चचताधा (Stratgic Arms Reduction Talks 
START) चता सितावटेश प्रताितुखयतानटे हो्ो. १९९१ िधयटे झतालटेलयता यता चचताधाबैठकतां्ून अिटेररकता आद्ण 
सोद्वहय् रद्शयता यतंान्री सतािररक क्टेपणतास्ततांचयता द्नयतं्रणतासताठ्री सयंतुक्त पतावलटे उचल्यताचता द्नणधाय घटे्लता. 
यता वताटताघताटींचता आरतार घटे् दोनह्री दटेशतांन्री (सोद्वहय् रद्शयताचटे प्न झतालयतानं्र द्वभताज्री् रताष्ट्तांन्री) 
२००१ पयबं् आपलयताकड्रील आं् रखंड्रीय क्टेपणतास्तटे (ICBM), बताबँसधा, आद्ण इ्र अ्वस्ततांचयता एकूण 
सताठ्यतापैकी ८०% सताठता नष् कटे लता. २००१ नं्र START चयता दतुसऱयता टपपयतास सतुरवता् झताल्री. यतालता 
START-II असटे महटलटे जता ट्े. ितुळता् १९९३ िधयटे START-II वर सवताक्र्री झताल्री असल्री ्र्री 
२००० िधयटे तयतालता द्सवकृ््री द्िळताल्री. MIRV यता प्रकतारता््रील अस्ततांचयता वतापरतावर बदं्री घतालणटे हटे 
START-II चटे उद्दिष् हो ट्े. ितात्र तयतालता द्््कटे  यश द्िळू शकलटे नताह्री आद्ण तयताच्री अिंलबजतावण्री 
होऊ शकल्री नताह्री. रद्शयता आद्ण अिटेररकता यतंाचयता््रील यता चचताबंिरून रद्शयतानटे २००२ िरून कताढ्ता 
पताय घटे्लयतानटे START-II अपयश्री ठरल्री. 

४.६.३ भार्ाच्री अ्वस्त्रप्रसारानवषय्री भूनमका-

भतार्तानटे नटेहि्रीच अ्वस्तितुक्त जगताचटे सवपन पताद्हलटे आहटे. यताितुळटेच सवता्ंत्यप्रताप्त्रीनं्र भतार्तानटे 
अणतुकतायधाक्रिताद्वषय्री आपल्री भूद्िकता सपष् कर्तांनता सवधाप्ररि शतां््तािय अणतुकतायधाक्रिताच्री (१९४७ ट्े 
१९७४) घोषणता कटे ल्री. भतार्तानटे उजताधाक्टेत्रता् सवयपंतुणधा्ता द्िळताव्री यता हटे्ूनटे होि्री भताभता यतंाचयतासतारखयता 
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वैज्ताद्नकतांचयता िद््रीनटे यताकताळता् अणतुकतायधाक्रिताच्री घोषणता कटे ल्री. यता अणतुकतायधाक्रिता्ूनच भतार्ता््रील 
अपसरता, सतायरस आद्ण झद्लधानता यता प्रतायोद्गक ्र ्तारतापूर, िद्रतास, कैगता यतंासतारखयता वयतावसताद्यक 
अणतुभट््यतांच्री द्निमी््री झताल्री. तयताकरर्ता पताचितातय दटेशतांकडून वटेळोवटेळ्री ्तांद्त्रक सहकतायधाह्री घटे्यता् 
आलटे. यता कताळता् भतार्तानटे अ्वस्तटे द्वकस्री् करताव्री् कता ? यता द्वषयतावर बऱयताच प्रिताणता् खल चतालू 
हो्ता. च्रीनसोब् झतालटेलयता यतुद्धता््रील परताभव, भतार्- पताद्कस्तान यतुद्ध आद्ण १९६४ िधयटे च्रीननटे 
कटे लटेलयता अ्वस्तचताचण्रीितुळटे  भतार्ता््रील रोरणकतयताबंिधयटे अद्लप्त्तावताद्री रोरणताद्वषय्री दोलतायितान 
पररद्सर््री द्निताधाण झताल्री. १९६८ िधयटे सव्रीकृ् NPT करतारतास भतार्तानटे सपष् शरदतां् द्वरोर दशधावलता. 
नोवहेंबर १९६४ िधयटे लतालबहतादूर शतास्त्री यतांन्री शतां््तािय कतायताधासताठ्री अणू्ंत्रज्तानताचयता प्रस्तावतास 
्तव्ः िंजूर्री द्दल्री. परं् ू यता प्रस्तावतास प्रतयक्ता् उ्र्यतासताठ्री द्रीघधा कताळ उलटतावता लतागलता. नं्र, 
इंद्दरता गतांर्री यतंाचयता कतायधाकताळता् भतार्तानटे १८ िटे १९७४ रोज्री पोखरण यता द्ठकताण्री सवधाप्ररि शतां््तािय 
अणतुद्वसफोट (Peaceful nuclear explosion) घडवून आणलता. भतार्तानटे यता चताचण्रीद्तारटे दद्क्ण 
आद्शयता् आपलता दबदबता द्निताधाण कर्यताचता प्रयतन कटे लता. 

पोखरण- I चताचण्रीनं्र भतार्तानटे आपलयता अणतुकतायधाक्रितास द्वद्वर कतारणतांितुळटे  सरद्ग् कटे लटे. १९७४ ट्े 
१९९८ हता कतालखंड भतार्ताचयता आद््वक सशस्त्रीकरणताचता कतालखंड ितानलता जता्ो. इंद्दरता गतांर्रीचयता 
ितृयतुनं्र रताज्रीव गतांर्री यतंान्री अद्लप्त्तावताद्री रोरणतालता वतास्ववतादताच्री जोड दट्े  शटेजतार्रील रताष्ट्तांसह 
पताचितातय व इ्र दटेशतंाश्री सबंरं दृढ कर्यतास िहत्व द्दलटे. रताज्रीव गतांर्री यतंान्री सयंतुक्त रताष्ट्तापतुढटे अ्वस्तितुक्त 
व द्हसंताद्वह्रीन जतागद््क वयवसरटेसताठ्री कृ््रीकतायधाक्रि (Action Paln for a Nuclear Weapons 
free and Non Violent World order) सतादर कटे लता. यता कृ््रीकतायधाक्रिताचटे जतागद््क स्रतावर कौ्तुक 
झतालटे. भतार्तानटे द्नशस्त्रीकरणताचटे आपलटे प्रयतन चतालू ठटेव् अस्तांनता अणतुक्टेत्रता् ् तांद्त्रक सहकतायधा द्िळतावटे 
यताकरर्ता सोद्वहय् रद्शयता (नं्रचयता कताळता् रद्शयता), अिटेररकता, फ्तानस यता दटेशतांश्री िहतवताचटे करतार 
कटे लटे. १९९६ िधयटे भतार्तानटे CTBT सतारखयता करतारतावर आपल्री भूद्िकता कठोर शरदतां् सपष् कटे ल्री. 
१९९५ नं्रचयता कताळता् भतार्तानटे अ्वस्त्ंत्रज्तानताचयता आपलयता कतायधाक्रितास नवसजं्रीवन्री द्दल्री. 
्तकताल्रीन पं् प्ररतान प्री. वह्री नरद्सहं रताव यतंान्री अणतुचताच्यतांसताठ्री प्रयतन सतुरु कटे लटे. ितात्र यता प्रयतनतंाच्री 
िताद्ह््री अिटेररकटे स द्िळतालयतानटे तयतास रतांबवतावटे लतागलटे. १९९८ िधयटे अटलद्बहतार्री वताजपटेय्री यतांचयता 
नटे्तृवताखताल्रील सरकतारनटे पतुनचि पोखरण यटेरटे दोनदता अणतुचताच्यता घडवून आण् भतार्तालता 
‘अ्वस्तसपंनन दटेश’ महणतुन घोद्ष् कटे लटे. यता चताचण्रीनं्र भतार्तानटे आपल्री भूद्िकता पतुनहता सपष् कर्री् 
‘प्ररि वतापरतास नकतार’ (No first use) ‘द्ववितासताहधा द्कितान प्ररोरन’ (Credible minimum 
deterrence) ह्री यतापतुढ्रील आपल्री दोन रोरणटे अस््रील असटे सपष् कटे लटे.

१९९८ ट्े २००९ हता भतार्ताचयता अणतुक्टेत्रता््रील द्वकतासताचयता दृष््रीनटे िहतवताचता ितानलता जता्ो. यता 
कताळता् भतार्तानटे अिटेररकटे सोब् आपलटे संबंर घट् कर्री् २००५ िधयटे नतागर्री अणतुकरतार कटे लता. यता 
करतारताितुळटे  भतार्तास नतागर्री कतायताधासताठ्री आं्ररताष्ट््रीय बताजतारपटेठटे्ून अणतुइंरन द्िळवणटे सहज श्कय 
झतालटे आहटे. २००९ नं्र भतार्तानटे आपलयता उजताधासतुरक्टेचयता दृष््रीनटे िहतवताच्री पताऊलटे उचल्यतास 
सतुरवता् कटे ल्री आहटे. यता रोरणताचताच एक भताग महणतुन भतार्तानटे आपलयता अणतुउजताधा  प्रकलपतांनता 
आं्ररताष्ट््रीय अणतुउजताधा  आयोगताचयता (IAEA) द्नयितावल्रीनतुसतार द्नररक्ण व पयधावटेक्णतासताठ्री खतुलटे 
कटे लटे आहटे. सधयता भतार्तानटे रद्शयता, अिटेररकता, यतुनतायटटेड द्कंगडि, दद्क्ण कोररयता, कॅनडता, अजजेंट्रीनता, 
कझताकस्तान, िंगोद्लयता, ऑसट्टेद्लयता, जपतान, द्वहय्नताि इ. दटेशतांश्री आद््वक सहकतायताधासताठ्री 
द्वद्वर करतार कटे लटे आहटे्.
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वर्रील नतागर्री क्टेत्रता््रील सहकतायधा वगळ्ता भतार्तानटे NPT, CTBT करतारतांबताब् आपल्री भूद्िकता कतायि 
ठटेवल्री असून जर्री यता करतारतांवर भतार्तानटे सवताक्र्री कटे लटेल्री नसल्री ्र्री अणतुचताच्यता कर्यतास एकितागमी 
सरद्ग््री द्दल्री आहटे. 

४.७ इ्र सवया सहंारक अस्त्रे (Weapons of Mass Destruction- WMD)

सवधासहंतारक अस्तटे ह्री अल्रीकडचयता कताळता् प्रचद्ल् झतालटेल्री सकंलपनता आहटे. अगद्री सोपयता भताषटे् यता 
सकंलपनटेचता अरधा सतंागतायचता झतालयतास ह्री अस्तटे सपूंणधा द्वनताश घडवू आणणतार्री आहटे् असटे सतंाग्ता यटेईल. 
१९७७ िधयटे सयंतुक्त रताष्ट्ताचयता आिसभटे््रील ठरतावतानतुसतार सवधासहंतारक अस्तताच्री वयताखयता पतुढ्रीलप्रिताणटे 
कर्यता् आल्री आहटे.

सवधा सहंतारक अस्तटे महणजटे:

..... अश्री अस्तटे जयता् आद््वक सफोट घडवून आणणतार्री अस्तटे, द्करणोतसतार घडवून आणणतार्री अस्तटे, 
घता्क रतासतायद्नक आद्ण जैद्वक अस्तटे, आद्ण भद्वष्यता् वर्रील निूद अस्ततांप्रिताणटे वयतापक प्रिताणता् 
नताश घडवून आणू शक््रील अशता अस्ततांचता सितावटेश आहटे. 

क्ि ट्ेचयता भताषटे् बोलतायचटे झतालयतास सवधासहंतारक अस्तटे ह्री एकता क्णता् लक्तावर्री िताणसतांचता नताश, 
पयताधावरणताच्री हतान्री व भताव्री द्पढ्रीवर दूरगताि्री पररणताि करु शक्ता्. द्वषतार्री रसतायनतंाचता वतापर हो् 
असलयतानटे वयक्तींचता ितृयू हो्ो. अनटेकदता जैद्वक अस्ततांद्तारटे सतार परसवणतारटे ज्रीवचक्र ्यतार कटे लटे जता ट्े. 

यताआर्रीचयता भतागता् अ्वस्तटे आद्ण तयतंाचयता शस्तद्नयतं्रणताश्री द्नगड्री् ितानव्री प्रयतनतंाच्री चचताधा कर्यता् 
आल्री आहटे. यताभतागता् सवधासहंतारक अस्ततांचता िहतवपतुणधा भताग असलटेलयता जैद्वक आद्ण रतासतायद्नक 
अस्ततांच्री चचताधा कर्यता् आल्री आहटे.

४.७.१ जैनवक अस्त्रे

जैद्वक अस्तटे यता सकंलपनटे् प्रताितुखयतानटे सज्रीव (ज्रीवताणू, बतुरश्री, कृि्री इ.) आद्ण द्नजमीव (उदता. द्वषताणू) 
िताधयितांचता वतापर करून प्रद््पक्ताचटे, प्रद््पक्ता््रील नतागर्रीकतांचटे ्सटेच ट्ेर्रील भूि्रीचटे नतुकसतान कटे लटे जता ट्े. 
जैद्वक अस्ततांचता वतापर ह्री सकंलपनता ‘आक्टेपताहधा जैद्वक यतुद्ध्ंत्रता’श्री (Offensive biological warfare) 
जोडल्री गटेल्री असलयतानटे आं् ररताष्ट््रीय स्रतांवर्रील द्वद्वर करतार आद्ण सरंींचयता िताधयिता्ून अशता 
अस्ततांचता वतापर हता ‘यतुद्धगतुनहता’ (Warcrime) ितानलता गटेलता आहटे. जैद्वक अस्ततांचयता वतापरताश्री सबंदं्र् 
दतुसरता पैलू महणजटे ह्री सकंलपनता ‘बचतावतातिक जैद्वक यतुद्ध्ंत्र’ (Defensive biological warfare) यता 
अरताधानटेह्री वतापरल्री गटेल्री असून यता सकंलपनटेनतुसतार जैद्वक अस्ततांचता वतापर करून द्वद्शष् भतुभताग/ 
भतुभतागतावर्रील वयक्ती, वयक्तींचता सिूह यतांनता हटद्व्यतासताठ्री कटे लता जताऊ शक्ो. यता दतुसऱयता बताजूनटे जैद्वक 
अस्ततांचयता वतापरताचटे कताह्री अशं्री सिरधानह्री हो्तांनता द्दस ट्े. 

जैद्वक अस्ततांचयता वतापरताचटे दताखलटे इद््हतासताचयता द्वद्वर टपपयतावर बघतायलता द्िळ्ता्. प्रताच्रीन द्ग्क 
कतालखंडता् अरगोट यता द्वद्शष् बतुरश्रीचता वतापर कर्री् प्रद््पक्ताचयता द्पक व पता्यताचटे नतुकसतान कटे लटे जताई. 
िधययतुग्रीन कतालखंडता् सतार्रीचयता रोगतानटे द्पड्री् ज्रीव्री्/ िृ्  वयक्तीस शतू्रभूि्रीवर पताठवलटे जताई व 
तयता्ून वयतापक नतुकसतान घडवून आणलटे जताई. आरतुद्नक कताळता् अथॅँ््कस, गलडँर यतासतारखयता जैद्वक 
िताधयितांचता वतापर करुन शत्रतुपक्ताचटे नतुकसतान घडवून आण्यताचता द्वचतार हो्तांनता द्दस्ो. वस्त्ु ः यता 
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जैद्वक िताधयितां्ून द्निताधाण होणतार्री रोगरताई/ ज्रीव्री्हतान्री ह्री इ्की सहज अस ट्े की तयतंाचता वतापर 
यतुद्धता््रील अस्त महणतुन झतालता की खरोखरच अश्री रोगरताई द्निताधाण झताल्री हो््री असता प्रश्न यता्ून उपद्सर् 
हो्ो.

दतुसऱयता िहतायतुद्धताचयता कताळता् फ्तानस, जपतान, इंगलंड अशता प्रितुख यतुरोद्पय दटेशतांन्री जैद्वक अस्तटे द्वकस्री् 
कर्यताचयता दृष््रीनटे पताउलटे उचलल्री हो््री. ितात्र यता अस्ततांचता वतापर झतालटेलता द्दस् नताह्री. जपताननटे ितात्र 
च्रीनिर्रील द्वद्वर सैद्नक आद्ण नतागररकतांवर जैद्वक अस्ततांचता वतापर करुन ितानव्री प्रयोग (Human 
experiment) कटे लटेलता द्दस्ो. दतुसऱयता िहतायतुद्धताचयता सिताप्त्रीनं्र श्री्यतुद्धताचयता सतुरवता््रीचयता कताळता् 
द्रिटन, अिटेररकता यतांन्री पलटेग, ्कयतु- द्फवर सतारखयता आजतारतांचता वतापर कर्री् जैद्वक अस्तटे द्वकस्री् 
कर्यतास सतुरवता् कटे ल्री हो््री. ितात्र यता प्रयतनतंानता नं्र रतांबद्व्यता् आलटे. सोद्वहय् रद्शयतानटे ितात्र 
गतुप्तपणटे जैद्वक अस्तटे द्वकस्री् करणटे चतालूच ठटेवलटे हो ट्े.

जैनवक अस्त्रावंर्रील बदं्री व शस्त्रनियतं्रण

जैद्वक अस्ततांचयता वतापरतावर बंद्री घताल्यतासताठ्री सवधाप्ररि १९२५ चयता द्जनटेवहता प्रोटोकॉलिधयटे चचताधा 
कर्यता् आल्री. यता प्रोटोकॉलनतुसतार जैद्वक अस्ततांचता वतापर करणटे, बताळगणटे आद्ण तयतांचता द्वकतास करणटे 
यतावर सपूंणधा बदं्री घताल्यता् आल्री आहटे. 

१९७२ चयता Biological Weapons Convention (BWC) द्तारटे द्जनटेवहता प्रोटोकॉलचटे सिरधान 
कर्यता् आलटे आहटे. BWC यता सरं्रीद्तारटे जैद्वक अस्ततांचता द्वकतास, द्निमी््री, सव्रीकतार, हस्तंा्रण 
अरवता सताठता अशता सवधा कृ्ींवर बरंनटे घताल्यता् आलटे आहटे. BWC चयता िताधयिता्ून सवधासहंतारक 
सवरुपता््रील सवधाच अस्ततांचटे द्नशस्त्रीकरण कर्यताचता घताट घताल्यता् आलता आहटे. जगभरता््रील १८३ 
दटेश यता सरं्रीिधयटे सहभताग्री आहटे्. यतावयद््ररक्त १९८५ िधयटे सरताद्प् ऑसट्टेद्लयता गटतानटेह्री जैद्वक व 
रतासतायद्नक अस्ततंाचयता वतापर व प्रसतारतास द्वरोर दशधावलता आहटे. 

२००४ िधयटे, सयंतुक्त रताष्ट्ताचयता सतुरक्ता पररषदटेनटे १५४० ठरताव सिं् कर्री् सवधा सयंतुक्त रताष्ट् सदसयतंानता 
जैद्वक व रतासतायद्नक अस्तद्वरोर्री यतं्रणता द्वकस्री् कर्यताचटे बरंन घता्लटे आहटे.

४.७.२ रासायनिक असे्त्र (Chemical weapons)

रतासतायद्नक अस्तटे ह्री सकंलपनता जैद्वक अस्ततांश्री जोडल्री गटेल्री असल्री ्र्रीह्री ््री िूल्ः द्भनन आहटे. 
रतासतायद्नक अस्ततंाच्री वयताखयता करतायच्री झतालयतास ््री पतुढ्रीलप्रिताणटे कर्ता यटेईल.

रतासतायद्नक अस्तटे महणजटे िनतुष्यतांनता इजता कर्यतासताठ्री अरवता ठतार ितार्यतासताठ्री रसतायनतंाचता वतापर 
करुन ्यतार कर्यता् आलटेल्री शस्ततास्तटे.

जैद्वक अस्ततांप्रिताणटे रतासतायद्नक अस्ततांचता वतापर द्रीघधाकताळतापतासून हो् आलता आहटे. आरतुद्नक कताळता् 
द्वशटेष्ः पद्हलयता िहतायतुद्धतादरमयतान रतासतायद्नक अस्ततांचता वतापर कर्यता् आलता. तयताद्शवताय इरताण- 
इरताक यतुद्ध (१९८०-८८) िधयटेह्री रतासतायद्नक अस्ततांचता वतापर झतालता. सशस्त सघंषताधािधयटे रतासतायद्नक 
अस्ततांचता वतापर कटे लता जताऊ नयटे असटे वटेगवटेगळयता आं् ररताष्ट््रीय कतायद्तांिधयटे निूद कर्यता् आलटे आहटे. 

रतासतायद्नक अस्ततांचयता वतापरतावर द्नबबंर घताल्यतासताठ्री द्जनटेवहता प्रोटोकॉल (१९२५) िर्रील आद्ण 
१९९३ िधयटे सिं् झतालटेलयता Chemical Weapons Convention (CWC) चता आरतार घटे्लता 
जता्ो. यता दोनह्री करतारतांचयता िताधयिता्ून रतासतायद्नक अस्ततांचता वतापर, द्निमी््री, हस्तां्रण, सताठता यतंावर 
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द्नबबंर घताल्यता् आलटे आहटे. Organization for the Prohibition of Chemical Weapon 
(OPCW) ह्री CWC चयता अिंलबजतावण्रीवर दटेखरटेख करणतार्री प्रितुख आं् रशतासकीय सघंटनता आहटे. 
यता सघंटनटेच्री सरतापनता १९९७ िधयटे झताल्री असून १९३ दटेश यता सघंटनटेचटे सदसय आहटे्. भतार् हता यता 
सघंटनटेचयता प्रितुख ससंरतापक सदसय दटेशतांपैकी एक दटेश आहटे. एखताद्ता यतुद्धतादरमयतान रतासतायद्नक 
अस्ततांचता वतापर झतालता आहटे अरवता नताह्री यताच्री ्पतासण्री कर्यताचटे अद्रकतार यता सघंटनटेलता असून 
द्नयद्ि् कतालतावर्रीनं्र सदसय दटेश आपलता अहवताल यता सघंटनटेस पताठव् अस्ता्. भतार्तानटे १९९७ 
िधयटे आपलयताकड्रील रतासतायद्नक अस्ततांचता सताठता घोद्ष् कटे लता. २००६ पयबं् भतार्तानटे आपलयताकड्रील 
एकूण सताठ्यताचयता ७५ % रतासतायद्नक अस्तटे नष् कटे ल्री हो््री. भतार्ताचयता यता पतावलताचटे जगभरता् कौ्तुकह्री 
झतालटे. २००९ िधयटे भतार्तानटे आपलयताकड्रील सपूंणधा रतासतायद्नक अस्तटे नष् कटे लयताच्री घोषणता कटे ल्री.

४.८ समारोप

जतागद््क रताजकतारणताचटे सवरुप हटे ग््रीितान आहटे. दतुसऱयता िहतायतुद्धतानं्र जग पतुनहता द्श्यतुद्धताकडटे लोटलयता 
गटेलटे व यताकताळता््रील दहश््रीचटे सं् तुलन सतार्यतासताठ्री शस्ततास्तसपरताधा वताढ्रीस लतागल्री. द्श्यतुद्ध कतालखंड 
हता द्द्रवृ्री जतागद््क रताजकतारणताचटे द्नदशधाक हो्ता. ितात्र दोनह्री िहतासत्तांनता आपण द्वकद्स् कटे लटेलयता 
शस्ततास्ततंाच्री सहंतारक्ता ज्ता् हो््री. यता्ूनच शस्तद्नयतं्रण आद्ण द्नशस्त्रीकरणताचटे प्रयतन ग््रीितान झतालटे. 
१९९१ िधयटे सोद्वहय् रद्शयताचटे प्न झतालयतानं्र जतागद््क रताजकतारणता््रील प्रतयक् सत्टेसताठ्री सघंषधा 
सपंलता असलता ् र्री सवधासहंतारक अस्ततांचटे सवरुप द्दवसेंद्दवस बदल् चताललटे आहटे. द्श्यतुद्धोत्र कताळता् 
भतार्तानटेह्री अणतुचताचण्री कर्री् सव्ःलता अ्वस्तसपंनन कटे लटे असलटे ् र्री आपलता अणतुकतायधाक्रि शतां् ट्ेचयता 
कताितासताठ्री असटेल असटे सपष् कटे लटे आहटे. सवधासहंतारक अस्ततांच्री आजच्री आकडटेवतार्री आद्ण 
दहश्वतादतासतारखयता सिसयता पताह्ता व ध्ाितान कताळता्ह्री शस्तद्नयतं्रण आद्ण द्नशस्त्रीकरण यता सकंलपनता 
द््््कयताच िहतवताचयता आहटे् हटे पट ट्े.

४.९ सरावप्रश्न

१.  शस्तद्नयतं्रण आद्ण द्नशस्त्रीकरण यता सकंलपनता रोड्कयता् सपष् करता.

२.  द्टपता द्लहता

• पतारपंताररक अस्ततंाचटे शस्तद्नयतं्रण

• आद््वक अस्ततंाचटे शस्तद्नयतं्रण

• जैद्वक व रतासतायद्नक अस्ततंाचटे द्नशस्त्रीकरण

• भतार्ताचटे आद््वक रोरण
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