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ळीतमुद्ध – द्लीध्रल
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ळीतमुद्धोत्तय जग – एकध्रल
ु ीमता, द्लीध्रल
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१.१ ऩरयचम
१.२ एकध्रल
ु ीम जग
वॊकल्ऩना
अभेरयका

– ळीतमुद्धोत्तय मुगातीर एकध्रल
ु ीम वत्ता

एकध्रल
ु ीमतेचे ऩरयणाभ

फशुध्रल
ु ीम जगाचा उदम

१.१ ऩरयचम
१९९१ भध्मे वोव्व्शएट यशळमाचे वलघटन झारे आणण त्माच्मा वाम्मलादी वाम्राज्माचा
अॊत झारा.

त्माफयोफयच ळीतमुद्धशी वॊऩरे.

ळीतमुद्ध दव
ु -मा भशामुद्धानॊतयच्मा काऱात

आॊतययाष्ट्रीम वॊफॊधाॊच्मा केंद्र स्थानी शोते. दव
ु ये भशामुद्ध वॊऩल्मानॊतय

अभेरयकेच्मा

नेतत्ृ लाखारीर ऩव्चचभ मुयोवऩम याष्ट्राॊचा गट आणण वोव्व्शएट यशळमाच्मा नेतत्ृ लाखारीर

वाम्मलादी याष्ट्राॊचा गट माॊच्मा भध्मे वुरु झारेरा वाभरयक (Strategic) आणण याजकीम
वॊघऴष म्शणजे

ळीत मुद्ध . ळीत मुद्धाच्मा दयम्मान याष्ट्राॊच्मा मा दोन गटाॊभधीर वॊफॊध

अत्मॊत तणालाचे शोते.

प्रत्मेक गट स्लत्रा

भजफूत करुन दव
ु -मारा

कयण्मावाठी डालऩेच आखत शोता, प्रत्मष मुद्ध शोत नव्शते इतकेच.
लैचारयक वॊघऴष शळगेरा ऩोशोचरा शोता.

कभकुलत

मा काऱात

दोन्शी गटाॊचा एकभेकाॊलय काडीइतकाशी

वलचलाव उयरा नव्शता. दोन्शी गट वतत याजनैततक डालऩेच खेऱण्मात भग्न शोते.
रष्ट्कयी स्ऩधाष, ळस्रास्राॊची स्ऩधाष, शे यगगयी शे शी वलष चारू शोते.
ळीतमुद्धाच्मा काऱात अभेरयकन आणण वोव्व्शएट गटाभध्मे प्रचॊड वॊघऴष, तणाल आणण
स्ऩधाष शोती.

मा काऱात आॊतययाष्ट्रीम याजकायणाची ददळा मा दोन वत्तागटाॊभधीर

आणण वलचायप्रणारीॊभधीर तीव्र वॊघऴाषच्मा आधायालयच ठयत शोती.

अभेरयकन गट

बाॊडलरळाशीचा ऩुयस्काय कयीत शोता तय यशळमन गट वाम्मलादी वलचायवयणीचा.
वाम्मलादी वोव्व्शएट मुतनमन भध्मे वाम्मलादी ऩषाचा भशावगचल शा दे ळातीर वलोच्च
वत्ताधीळ भानरा जात अवे. १९८५ भध्मे शभखाईर गोफाषचव्े श माॊची मा ऩदालय
तनमक्
ु ती झारी.
फदरन
ू टाकरी.

त्माॊनी आऩल्मा वलळेऴ धोयणाॊनी आॊतययाष्ट्रीम याजकायणाची ददळाच
त्माॊनी ग्रावनोस्त आणण ऩेयेस्रॉइका शे दोन कामषक्रभ याफवलण्माव
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वुयलात केरी. (ग्रावनोस्त आणण ऩेयेस्रॉइका शे दोन्शी यशळमन ळब्द आशे त.
ग्रावनोस्त म्शणजे खर
ु ेऩणा आणण ऩेयेस्रॉइका म्शणजे ऩुनफाांधणी

– व्मलस्थेतीर

खर
ु ेऩणा आणण व्मलस्थेची ऩुनफाांधणी अवा माचा वाधायण अथष शोतो.) ग्रावनोस्त
आणण ऩेयेस्रॉइका भुऱे यशळमाभध्मे नाट्मभम फदर शोण्माव वुयलात झारी.

माॊनी अभेरयकेफयोफय शभरत्लाचे वॊफॊध प्रस्थावऩत कयण्माचे धोयण स्लीकायरे.

गोफाषचव्े श
मा

घडाभोडीॊऩावून प्रेयणा घेलून ऩूलष मुयोऩातीर वोव्व्शएट यशळमाच्मा प्रबालाखारीर

वाम्मलादी याष्ट्राॊनी स्लॊतनणषमाचा अगधकाय लाऩरून स्लातॊत्र्म घोवऴत कयण्माव वुयलात
केरी.

१९८९ भध्मे जनतेने फशरषनची कुप्रशवद्ध

बीॊत जभीनदोस्त केरी.

मा वलष

घटनाॊभुऱे ळीतमुद्ध वभाप्त झारे.

वोव्व्शएट मतु नमनच्मा ऩाडालाभऱ
ु े द्लीध्रल
ू
ु ीम आॊतययाष्ट्रीम व्मलस्था नष्ट्ट शोलन
एकध्रल
ु ीम व्मलस्था तनभाषण झारी.
ततचा प्रबाल प्रचॊड लाढरा.

ळीतमद्ध
ु ोत्तय काऱात अभेरयकेची ताकद आणण

प्रगत अथषव्मलस्था, बक्कभ ऩामालय आधारयत आणण भोठी

ऩयॊ ऩया अवरेरी रोकळाशी व्मलस्था आणण वलोच्च रष्ट्कयी ताकद मा घटकाॊभुऱे

अभेरयका वलषळक्तीभान याष्ट्र आणण एकध्रल
ु ीम वत्ता मा स्लरुऩात जगाऩुढे आरी.

ळीतमुद्ध वॊऩल्माभुऱे जागततकीकयणाच्मा प्रक्रक्रमेरा लेग आरा . जागततक अथषव्मलस्था
अगधकागधक एकवॊध शोण्माव भदत झारी आशे .

ऩयॊ तु ळीतमुद्ध वॊऩल्माभुऱे क्रकॊला ते वॊऩता वॊऩता झारेल्मा नाट्मभम फदराॊभुऱे ळाॊत ,
व्स्थय आणण वुयक्षषत जागततक व्मलस्था तनभाषण झारेरी नाशी.
आणण धभाांभधीर वॊघऴष लाढीव रागरे आशे त.
लाढरे आशे त.

जगबय दारयद्र्म लाढते आशे .

रोकवॊख्मेभऱ
ु े ऩमाषलयणाचा

-शाव शोत आशे .

अशरकडे फयीच चचेत आरी आशे .

वलवलध लॊळ, जभाती

त्माॊच्मा भुऱे याष्ट्रायाष्ट्राॊभधीर वॊघऴषशी

लाढते औद्मोगगकयण आणण लाढत्मा
भानली वयु षा शी नवलन वॊकल्ऩना

भानली वयु षा म्शणजे बक
ू , योग, अत्माचाय आणण

दै नॊदीन जीलन वलस्कऱीत शोण्माऩावन
ू वयु षा.
१.२ एकध्रल
ु ीम जग

एकध्रल
ू घेण्माआधी आॊतययाष्ट्रीम याजकायणाच्मा वॊदबाषत
ु ीमता शी वॊकल्ऩना वभजालन
ध्रल
ू घेणे आलचमक आशे . ध्रल
ु मा वॊकल्ऩनेचा अथष काम शोतो ते वभजालन
ु क्रकॊला

ध्रल
ु ीमता शा ळब्द आॊतययाष्ट्रीम याजकायणाभध्मे आॊतययाष्ट्रीम व्मलस्थेतीर वत्तेच्मा

लाटऩाचे लणषन कयण्मावाठी लाऩयरा जातो. यॉफटष इ. ऑवगड
ु आणण यॉफटष डब्ल्मु टकय
माॊच्माभते ध्रल
ु ीम व्मलस्थेभध्मे एक याष्ट्र क्रकॊला काशी शभर याष्ट्राॊचे एक रष्ट्कयी
वत्ताकेंद्र अवते.
प्रबाल अवतो.

त्मा वत्ताकेंद्राचा जगाच्मा वलशळष्ट्ठ बागातीर वत्तावॊतूरनालय भोठा

त्माॊचे वलशळष्ट्ठ दशतवॊफॊध अवतात.
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वत्ताकेंद्राॊऩेषा शे दशतवॊफॊध लेगऱे , वलयोधी अवतात, त्मा दशतवॊफॊधाॊच्मा यषणावाठी शी
वत्ताकेंद्रे फाॊधीर अवतात, आणण त्मा शी वत्ताकेंद्रे एकभेकाॊळी मुद्धशी करु ळकतात.
ध्रल
ु ीम व्मलस्था आॊतययाष्ट्रीम व्मलस्थेचे नेभके लणषन कयते.

एकध्रल
ु ीम, द्लीध्रल
ु ीम

आणण फशुध्रल
ु ीम अळा तीन व्मलस्था ऩयॊ ऩये ने भानण्मात मेतात.
एकध्रव
ु ीय व्यवस्था

ज्मा आॊतययाष्ट्रीम व्मलस्थेभध्मे केलऱ एकाच याष्ट्राच्मा शाती फशुताॊळ वाॊस्कृततक,
आगथषक आणण रष्ट्कयी वेला एकलटरेरी अवते त्मा व्मलस्थेरा एकध्रल
ु ीम व्मलस्था अवे
म्शणतात.

आधतु नक मुगाच्मा आधी जगबय प्रबाल अवरेरी एकध्रल
ु ीम व्मलस्था

तनभाषण शोणे कठीण शोते.
नव्शते.

त्मा काऱात इतय याष्ट्राॊफद्दर भादशती उऩरब्ध शोणे ळक्म

तततकी वॊऩकष वाधने उऩरब्ध नव्शती.

तयीशी काशी जागततक ऩातऱीलय

प्रबाल अवरेल्मा व्मलस्था त्माकाऱात तनभाषण झाल्मा.

उदा.

१५ ते १७ व्मा

ळतकातीर तुकाांचे वाम्राज्म, १८ व्मा आणण १९ व्मा ळतकातीर ब्रिटीळ वाम्राज्म आणण
ळीतमुद्धोत्तय काऱातीर अभेरयका शी त्माची उदाशयणे आशे त.
द्वीध्रव
ु ीय व्यवस्था
मा व्मलस्थेभध्मे वाॊस्कृततक, आगथषक आणण रष्ट्कयी वत्ता दोन याष्ट्राॊभध्मे वलबागरेरी
अवते.

शी याष्ट्रे जगाच्मा वलष बागात आऩरी प्रबाल षेरे तनभाषण कयतात.

उदा.

ळीतमुद्धाच्मा काऱात ऩव्चचभ मुयोऩातीर फयीचळी याष्ट्रे अभेरयकेच्मा प्रबालाखारी शोती
तय ऩूलष मुयोऩातीर याष्ट्रे वोव्व्शएट यशळमाच्मा प्रबालाखारी शोती.

दोन्शी वत्ता

कोणाच्माशी प्रबालाखारी नवरेल्मा याष्ट्राॊना आऩल्मा फाजूरा खेचण्माचा प्रमत्न कयीत
याशतात.

उदा.

अभेरयका आणण यशळमा ळीतमुद्धाच्मा काऱात अशरप्ततेचे धोयण

भानणा-मा बायतारा नेशभीच आऩल्मा फाजूरा खेचण्माचा प्रमत्न कयीत शोते.
बहुध्रव
ु ीय व्यवस्था
मा व्मव्वथेअत
ॊ गषत आॊतययाष्ट्रीम याजकायणात अनेक
अवतात.

„ध्रल
ु ‟ क्रकॊला अनेक वत्ताकेंद्रे

मा व्मलस्थेभध्मे ऩयस्ऩय वशकामाषची बालना अवू ळकते.

भोठ्मा ळक्ती

एकब्ररत मेलून काभ कयतात, व्मलस्थेरा शळस्त अवते, शळस्तबॊग कयणा-मालय कायलाई
शोलू ळकते.

अनेक वत्ताकेंद्राॊभध्मे वत्ता स्ऩधाष अवते आणण जेव्शा वत्ता वॊतुरन

ब्रफघडते तेव्शा वॊघऴष शोण्माचा धोका अवतो.

ऩदशल्मा भशामुद्धाच्मा आधी मुयोऩभध्मे

माप्रकायची फशुध्रल
ु ीम व्मलस्था शोती. काशी अभ्मावकाॊना आजची आॊतययाष्ट्रीम
व्मलस्था फशुध्रल
ु ीम आशे अवे लाटते कायण त्माॊच्मा भते चीन, मुयोवऩमन मुतनमन,
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बायत, जऩान, यशळमा आणण अभेरयका मा याष्ट्राॊभध्मे जगाची तनम्म्माशून अगधक
रोकवॊख्मा याशते, जगाच्मा एकूण उत्ऩन्नाऩैकी ७५ टक्के उत्ऩन्न मा दे ळाॊभधन
ू मेते
आणण जगातीर वलष दे ळाॊच्मा वुयषेलयीर खचाषच्मा ८० टक्के खचष शे दे ळ कयतात.

वलवाव्मा ळतकाच्मा वुयलातीरा फशुध्रल
ु -मा
ु ीम व्मलस्था अव्स्तत्लात शोती. दव
भशामुद्धानॊतय द्लीध्रल
ु ीम व्मलस्था तनभाषण झारी. अभेरयका आणण वोव्व्शएट यशळमा मा
दोन भशावत्ता उदमाव आल्मा.

ळीतमद्ध
ु वॊऩल्मा नॊतय आणण वोव्व्शएट यशळमाचा अॊत

झाल्मा नॊतय द्लीध्रल
ु ीम व्मलस्थेची जागा एकध्रल
ु ीम व्मलस्थेने घेतरी.
व्मलस्था अभेरयकेच्मा ताब्मात आशे .

आज शी

अनेक अभ्मावकाॊच्मा भते ळीतमद्ध
ु ानॊतय

अभेरयका एक भोठी ताकद म्शणन
ू उदमाव आरी आशे .

ततच्माकडे आॊतययाष्ट्रीम

व्मलस्थेरा ऩादशजे तवा आकाय दे ण्माची अबत
ू ऩल
ू ष ताकद तनभाषण झारी आशे .

अभेरयकेकडे जगालय ताफा शभऱलण्माची भशत्लाकाॊषा आशे , लाढत जाणायी अथषव्मलस्था,
अण्लस्रे, वलचायप्रणारी आणण तॊरसान आशे .

मा वलाषच्मा जोयालय अभेरयका एक भोठे

वत्ताकेंद्र म्शणून फयाच काऱ दटकून याशू ळकते.
चाल्वष क्रॉथॎभय माॊनी १९९१ भध्मे पॉरयन अपेअवष मा तनमतकाशरकात प्रशवद्ध झारेल्मा
दी मुतनऩोरय भोभें ट ( The Unipolar moment) मा आऩल्मा रेखात भाॊडरेरे वलचाय
रषात घेण्मावायखे आशे त.

ते म्शणतात,

“ळीतमुद्धोत्तय जगाचे वलाषत भशत्त्लाचे

लैशळष्ट्ट्म म्शणजे एकध्रल
ु ीमता.
मात ळॊका नाशी.
शोतीर.

काशी काऱानॊतय फशुध्रल
ु ीम व्मलस्था अव्स्तत्लात मेईर
कदागचत एका वऩढीनॊतय अभेरयकेरा वभाॊतय भशावत्ता तनभाषण

जगाचे स्लरुऩ ऩदशल्मा भशामुद्धाऩूलीवायखे शोईर.

काशी दळके तनव्चचतऩणे जाली रागतीर.

दव
ु -मा दजाषच्मा भशावत्ता अनेक आशे त.
आशे .

ऩण शे शोण्मारा अजून

वध्माचे जग शे एकध्रल
ु ीम जग आशे .

आज

जभषनी आणण जऩानकडे आगथषक ताकद

ब्रिटन आणण फ्रान्व कडे याजनैततक आणण रष्ट्कयी ताकद आशे .

वोव्व्शएट

मतु नमनकडे रष्ट्कयी, याजनैततक आणण याजकीम वत्ता आशे , ऩण ददलवेंददलव ती कभी
शोत चाररी आशे .

आज जगात ऩदशल्मा दजाषची केलऱ एकच वत्ता आशे आणण

नजीकच्मा बवलष्ट्मकाऱात ततच्माळी स्ऩधाष करु ळकेर अळी वत्ता तनभाषण शोण्माची
ळक्मता

नाशी.”

एकध्रव
ु ीय व्यवस्थेचे समथथक
वाधायणऩणे ळीतमद्ध
ु ोत्तय व्मलस्थेच्मा वलचरेऴणाची वयु लात एकध्रल
ु ीमतेच्मा
वॊकल्ऩनेऩावून शोते.

एकध्रल
ु ीमतेच्मा वभथषनाथष खारीर वलधाने भाॊडरी जातात्-

4

जागततक व्मलस्था – ळीतमद्ध
ु आणण ळीतमद्ध
ु ोत्तय जग
अ) अभेरयकेरा वोव्व्शएट यशळमा आणण ळीतमुद्धाच्मा वभाप्तीनॊतय आॊतययाष्ट्रीम
व्मलस्थेभध्मे नव्माने भान्मता आणण फऱ प्राप्त झारे आशे .

जऩान, जभषनी,

फ्रान्व, यशळमा चीन, मुयोवऩमन मुतनमन, अव्ल्ऩततालादी याष्ट्राॊची चऱलऱ क्रकॊला
वॊमुक्त याष्ट्रे माऩैकी कोणीच अभेरयकेरा तनमॊरणात ठे लू ळकत नाशीत.

यशळमाने आऩरी अथषव्मलस्था जागततक अथषव्मलस्थेळी जोडून घेतरी आशे .
जभषनी आणण जऩान अभेरयकेच्मा नेतत्ृ लाखारीर व्मलस्थेभध्मे याशण्मातच
धन्मता भानतात.

व्स्थय मुयोऩवाठी

अभेरयकेचे अव्स्तत्ल आलचमक आशे ,

अभेरयकेची जागा दव
ु ये कोणीच घेलू ळकणाय नाशी ( irreplaceable) अवे वलधान
१९९४ भध्मे जभषनीचे चॎ न्वरय शे रभेट कोशोर माॊनी केरे शोते.

आशळमाभध्मे अभेरयकेने आऩरे रष्ट्कयी अव्स्तत्ल कामभ ठे लाले अवे जऩानचे
भत आशे .

ऩूलष

दव
ु -मा फाजूरा जऩानने आऩरे स्लत्ची रष्ट्कयी ताकद कभी

कयण्माचे ठयलरे आशे .

त्माभुऱे जभषनी आणण जऩान वध्माच्मा एकध्रल
ु ीम

जगारा वलयोध कयण्माऩेषा त्माचे वभथषनच कयतात आणण तवेच कयीत
याशतीर अवे म्शणाले रागते.

लेगाने लाढणाया चीन अभेरयकेच्मा ळक्तीरा

आव्शान दे लू ळकणाये याष्ट्र म्शणून ओऱखरे जाते.

आऩण एक जफाफदाय

ळक्ती म्शणून आॊतययाष्ट्रीम याजकायणात ओऱखरे जाले अवे चीनरा लाटते.
ऩयॊ तु चीनरा भशावत्ता म्शणून वलकशवत शोण्माव काशी काऱ रागेर.

आ) ळीतमद्ध
ु ानॊतय अभेरयकेने आऩरे प्रथभ स्थान अफागधत ठे लरे आशे .

वॎम्मअ
ु र

शॊ टीॊगटन माॊच्मा भते ज्मा दे ळारा इतय दे ळाॊच्मा धोयणालय इतय वलाांऩेषा
अगधक प्रबाल टाकता मेतो त्मा दे ळारा प्रथभ स्थान शभऱते.

अभेरयकेकडे

अवरेल्मा वलवलध वाधनाॊच्मा आधाये ततचे फऱ तनव्चचत झारे आशे .

माभध्मे

रोकवॊख्मा, बप्र
ू दे ळ, नैवगीक वॊवाधने, आगथषक षभता, रष्ट्कयी ताकद,

याजकीम व्स्थयता, आणण वलाषथाषने वषभ व्मलस्था शी अभेरयकेची फरस्थाने
आशे त.

त्माॊच्मा भुऱेच जागततक याजकायणात अभेरयकेचे स्थान बक्कभ झारे

आशे . ती इतय भशावत्ताॊऩेषा वयव ठयरी आशे .

इ) अभेरयकेचे रष्ट्कयी वाभर्थमष इतय वलष दे ळाॊऩेषा क्रकतीतयी ऩटीॊनी अगधक आशे .
अभेरयकेच्मा नौदरचा आकाय ततच्मा नॊतयच्मा १७ नौदराॊच्मा एकब्ररत
आकायाएलढा आशे .

तॊरसानाच्मा दृष्ट्टीने ते जगाच्मा क्रकतीतयी ऩुढे आशे त.

चीन फ्रान्व, बायत, जभषनी, जऩान, यशळमा आणण ब्रिटन माॊच्मा एकब्ररत
वॊयषणालयीर खचाषऩेषा अगधक खचष एकट्मा अभेरयकेचा आशे .

व्जथे गयज

रागेर ततथे आऩल्मा रष्ट्कयी ताकदीचे प्रदळषन करु ळकणाया अभेरयका शा
एकभेल दे ळ आशे .
ई) ळीतमुद्धाच्मा वभाप्तीनॊतय अभेरयकेने जागततक घडाभोडीॊभध्मे आघडीची आणण
प्रबाली बूशभका घेतरी आशे .

खारीर प्रवॊगाॊभधन
ू ते स्ऩष्ट्ट शोईर.
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घेतरा.

१९९० भध्मे इयाकने कुलेतलय आक्रभण करुन कुलेत ताब्मात
ळीतमुद्धानॊतयच्मा जगातीर शा ऩदशरा ऩेचप्रवॊग शोता.

मा

प्रवॊगाभुऱे एकध्रल
ु ीम जगातीर भशवत्ता म्शणून अभेरयका ऩुढे आरी.

अभेरयकेने वौदी अये ब्रफमाभध्मे भोठ्मा प्रभाणालय वैन्म ऩाठलरे, वॊमुक्त
याष्ट्राॊनी इयाकलय आगथषक तनफांध घारालेत म्शणून दफाल आणरा.
जगातीर अनेक दे ळाॊनी अभेरयकेच्मा मा धोयणारा ऩादठॊ फा ददरा.

माभध्मे भध्मऩल
ू ेतीर काशी दे ळाॊचाशी वभालेळ शोता. अभेरयकेने इयाक
वलरुद्ध वरू
ु केरेल्मा मद्ध
ु ाभऱ
ु े कुलेत स्लतॊर झारा. (मा मद्ध
ु ारा डेझटष

स्टॉभष अवे नाल दे ण्मात आरे शोते.) लयलय ऩाशता इयाकने कुलेतलय

आक्रभण केल्माभऱ
ु े इयाकलय शल्रा कयण्मात आरा, त्माभध्मे त्माचा
ऩयाबल झारा.

ऩण प्रत्मषात भध्मऩल
ू ेतीर तेरषेरालय अवरेरे

अभेरयकेचे तनमॊरण कामभ याखण्मावाठी शा शल्रा कयण्मात आरा शोता.
अभेरयकेच्मा इच्छे चे आणण ततच्मा प्रचॊड ताॊब्ररक षभतेचे प्रदळषन शी
आॊतययाष्ट्रीम घडाभोडीॊभधीर भशत्त्लाची घटना ठयरी. भध्मऩूलेत
अभेरयकेने ळाॊतता कयाय घडलून आणण्माचे प्रमत्न केरे.

वप्टें फय १९९३

भध्मे अभेरयकेच्मा याष्ट्राध्मषाॊनी व्शाईट शाऊव भध्मे इस्राइर आणण
ऩॎरेस्टाईन भुक्ती वॊघटनेभध्मे ळाॊतता कयायालय वह्मा कयण्माच्मा
कामषक्रभाचे आमोजन केरे.

जुरै १९९४ भध्मे इस्राइर आणण जॉडषन

माॊच्माभध्मे माच प्रकायचा ळाॊतता कयाय कयण्मात आरा त्माभध्मेशी
अभेरयकेने ऩुढाकाय घेतरा शोता.
ऩल
ू ाषश्रभीच्मा मग
ु ोस्रावलमा भधीर फोव्स्नमा, वब्रफषमा आणण

क्रोएशळमा मा
बागातीर
रोकाॊच्मा

वॊघऴाषचा प्रचन
वट
ु ाला मावाठी

अभेरयकेने वलळेऴ
प्रमत्न केरे.
नोव्शें फय १९९५
भध्मे अभेरयकेत
ओदशमो
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याज्मातीर डामटन मेथे फोव्स्नमातीर भुव्स्रभ,

तवेच वब्रफषमन आणण

क्रोएशळमन रढालू गटाॊभध्मे ळाॊतता फोरणी घडलून आणण्मात आरी.
त्माभधन
ू च एक ळाॊतता कयाय कयण्मात आरा.

मा कयायाचा

एक बाग म्शणून अभेरयकेने फोव्स्नमा आणण शझेगोवलनाभध्मे नाटोच्मा
वैन्माच्मा भदतीरा अभेरयकेचे वैन्म ऩाठवलण्माचे भान्म केरे.
मा बागात भानली वशाय्मता ऩुयवलणाय शोते.

शे वैन्म

तवेच मा बागात ळाॊतता

याखण्मावाठा प्रमत्न कयणाय शोते.

भध्म अभेरयकेभध्मे अभेरयकेने शै टी आणण भेव्क्वकोरा भदत
कयण्मात ऩढ
ु ाकाय घेतरा.

१९९१ भध्मे रष्ट्कयी कटानॊतय वत्तेभधन
ू

फाशे य पेकल्मा गेरेल्मा शै टीच्मा तनलाषगचत अध्मषाॊना ऩन्
ु शा वत्तेलय
आणण्मावाठी वप्टें फय १९९४ भध्मे अभेरयकेने भदत केरी.

ऑगस्ट १९९८ भध्मे केतनमा आणण टाझातनमा भधीर अभेरयकन लक्रकरातीॊलय
अततये क्माॊनी शल्रे केरे.

त्माभध्मे २५० तनयऩयाध नागरयक भत्ृ मूभुखी ऩडरे.

अभेरयकेने एकाचलेऱी अपगाणणस्तान भधीर अततये क्माॊच्मा एका अड्डड्डमालय आणण
वुदानभधीर यावामतनक ळस्रे फनलणा-मा कायखान्मालय शल्रा करुन त्माचा जलाफ
ददरा.

मा दोन दठकाणाॊलय लक्रकरातीॊलय शल्रा कयण्माचा कट शळजल्माचा वॊळम शोता.

दशळतलाद्मानी ११ वप्टें फय २००१ योजी न्मूय़कष भध्मे लल्डष रे ड वेंटयलय केरेल्मा

शल्ल्मानॊतय ऑक्टोफय २००१ भध्मे अभेरयका आणण ब्रिटनने अपगाणणस्तानलय शल्रा
केरा.

ती दशळतलादावलरुद्धच्मा मुद्धाची वुयलात शोती.

ओवाभा ब्रफन रादे नरा ऩकडणे,

अर कामदा शी त्माची वॊघटना उध्लस्त कयणे तवेच त्माना भदत कयणायी ताशरफान
याजलट वॊऩलणे शी मा मद्ध
ु ाची जाशीय केरेरी उद्दीष्ट्टे शोती.
भाचष २००३ भध्मे अभेरयकेने इयाकलय शल्रा केरा.

मा शल्ल्मारा यशळमा, जभषनी,

फ्रान्व, चीन मा प्रभुख दे ळाॊचा आणण वॊमुक्त याष्ट्राॊचा वलयोध शोता.
त्मारा वलळेऴ भशत्त्ल ददरे नाशी.

ब्रिटन, डेन्भाकष, ऩोरॊड

आणण ऑस्रे शरमा मा दे ळाॊनी अभेरयकेरा ऩादठॊ फा ददरा.

ऩयॊ तु अभेरयकेने

मा शल्ल्माच्मा वभथषनाथष

अभेरयकेने दोन कायणे ददरी – एक इयाककडे वॊशायक अस्रे आशे त आणण अजूनशी तो
त्माॊची तनशभषती कयीत आशे . त्माभुऱे १९९१ भधीर कयायाचा बॊग शोतो.

२) इयाकचे

अर कामदा फयोफय घतनष्ट्ठ वॊफॊध आशे त आणण इयाक त्माना भदत कयीत आशे .
मा शल्ल्माभागची भुख्म उद्दीष्ट्टे लेगऱीच शोती.

इयाकचे तत्कारीन अध्मष वद्दाभ

ऩयॊ तु

शुवेन माॊनी अभेरयकेच्मा दशतवॊफॊधाॊना फाधा आणण्माचा प्रमत्न केरा. त्माॊनी यशळमारा
भदत कयण्माचे धोयण स्लीकायरे शोते. त्माभुऱे अभेरयकेचे त्मा बागातीर तेरालयीर
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तनमॊरण धोक्मात मेत शोते.
उरथन
ू टाकरी.

मा वलष कायणाॊभुऱे अभेरयकेने वद्दाभ शुवेन माॊची याजलट

रष्ट्कयी ताकदीफयोफयच अभेरयकेची आगथषक ताकद भोठी आशे
अभेरयकेचा लाटा २० टक्के इतका भोठा आशे .
भोठी आशे .

जागततक उत्ऩादनाभध्मे

अभेरयकेची अथषव्मलस्था जगात वलाषत

आऩल्मा शभर याष्ट्राॊफयोफय अभेरयका आॊतययाष्ट्रीम नाणेतनधी आणण

जागततक फॉक मा दोन भशत्त्लाच्मा जागततक आगथषक वॊस्थाॊभध्मे भशत्त्लाची बशू भका
फजालते.

मा दोन्शी वॊस्था त्माॊच्मा कडून कजष घेणा-मा याष्ट्राॊच्मा आगथषक आणण

वाभाव्जक धोयणाॊलय आऩरा

फ्रबाल टाकतात.

स्लीकायण्माव बाग ऩाडतात.

जगबय खल्
ु मा फाजायऩेठेची व्मलस्था स्थाऩन कयणे शे

त्माॊचे उद्दीष्ट्ट आशे .

त्माॊना नलउदायभतलादी धोयण

वलवलध षभताॊभुऱे अभेरयका जगातीर अग्रगण्म याष्ट्र म्शणून ओऱखरी जाते.
नाम अभेरयकेच्मा मा ताकदीरा अवे म्शणतात.

जोवेप

जेव्शा एखादा दे ळ केलऱ आऩल्मा

वॊस्कृती आणण वलचायप्रणारीच्मा आधायालय आऩल्मा दशतवॊफॊधाॊना ऩोऴक अवे तनमभ

आणण वॊस्था फनलू ळकतो तेव्शा त्मा दे ळाकडे „ वॉफ्ट ऩॉलय‟ आशे अवे भानाले रागते.
रष्ट्कयी ताकद, भादशती तॊरसान, उदायभतलादी रोकळाशी आणण वॊस्थाॊच्मा प्रती
अवरेरी फाॊगधरकी मा वलष घटकाॊभुऱे अभेरयकेची ताकद लाढरी आशे .

मा ताकदीचा

लाऩय अभेरयका इतय दे ळाॊलय प्रबाल टाकण्मावाठी कयते आणण आॊतययाष्ट्रीम व्मलस्थेत
आऩरे दशतवॊफॊध वुयक्षषत याखते.
द्लीध्रल
ु ीम व्मलस्थेची जाग एकध्रल
ु ीम व्मलस्थेने घेतल्माभुऱे आॊतययाॊष्ट्रीम व्मलस्थेच्मा
कामषऩद्धतीभध्मे अनेक फदर झारे आशे त.
झारेरे काशी ऩरयणाभ खारीर प्रभाणे्-

एकध्रल
ु ीमतेभुऱे आॊतययाष्ट्रीम व्मलस्थेलय

अमेररकेचे धोरण
ळीतमुद्ध वॊऩल्मानॊतय अभेरयकेने नेशभीच आऩरे प्रथभ स्थान दटकलून ठे लण्माचा प्रमत्न
केरा आशे .

ज्मा ज्मा दे ळाॊना अभेरयकेरा आव्शान दे ण्माचा प्रमत्न केरा त्माॊना

अभेरयकेने धडा शळकलरा.

१९९२ भध्मे प्रशवद्ध केरेल्मा वॊयषण तनमोजन

भागषदशळषकेभध्मे ( Defence policy guidance) अभेरयकेने स्ऩधषक तनभाषणच शोणाय नाशी
माची काऱजी घ्माली अवे स्ऩष्ट्ट नभुद केरे आशे .
ळीतमद्ध
ु ानॊतयच्मा कारखॊडात अभेरयकेने उद्दाभ याष्ट्रे , दशळतलाद, आणण वॊशायक

ळस्राॊच्मा वलरुद्ध चारू केरेल्मा मद्ध
ु ारा याष्ट्रीम दशताच्मा दृष्ट्टीकोनातन
ू फये च भशत्त्ल
ददरे आशे .

ळीतमद्ध
ु ानॊतय अभेरयकेच्मा वत्तेरा आव्शान दे ऊ ळकेर अळी वत्ताच
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अव्स्तत्लात नवल्माभुऱे अभेरयकेने आऩरे याष्ट्रीम दशतवॊफॊध जऩण्मावाठी रष्ट्कयी
फऱाचा उघड लाऩय कयण्माव वुयलात केरी.

त्माॊचे याजनैततक धोयणशी आक्रभक झारे.

ळीतमुद्धाच्मा काऱात अभेरयका केलऱ छोट्मा याष्ट्राॊभध्मे वत्ता फदर घडलून आणण्माचे
प्रमोग कयीत अवे.

त्मा प्रमोगातशी स्लत् थेट वाभीर न शोता छुप्मा भागाषने शस्तषेऩ

कयण्मालय बय ददरा जात अवे.

ऩयॊ तु ळीतमुद्धानॊतय अभेरयकेने अपगाणणस्तान

(ऑक्टोफय २००१) आणण इयाकलय (भाचष २००३) एकतपी आक्रभण केरे.

अनेक

वलचायलॊताॊच्मा भते केलऱ एकध्रल
ु ीम व्मलस्थेभुऱे अभेरयकेने शे लचषस्ललादी धोयण
स्लीकायरे आशे .

अभेरयकेने वॊबाव्म धोकादामक ळक्तीॊना आऩल्मा नेतत्ृ लाखारीर याजकीम

आणण आगथषक वॊस्थाॊभध्मे गॊत
ु लन
ू घेतरे आशे .

त्माॊच्मा फयोफय वलवलध ऩातळमाॊलय

वॊफॊध प्रस्थावऩत करून त्माॊना तनमॊरणात ठे लण्माचे धोयण अभेरयकेने आखरे आशे .
उदा. यशळमारा जी-८ याष्ट्राॊच्मा गटात वाभीर करून घेण्मात आरे आशे . वाम्मलादी
चीनरा वध्माच्मा अथषव्मलस्थेभध्मे वाभालून घेण्मावाठी अभेरयकेने वलळेऴ प्रमत्न केरे.
चीनरा बाॊडलरळाशी अथषव्मलस्थेचे तनमभ स्लीकायण्माव बाग ऩाडरे.
वॊयषण षेरातीर वशकामष लाढलण्मात आरे आशे .
गैयवभजुती कभी शोतीर अवे अभेरयकेचे भत आशे .

चीन फयोफयचे

त्माभुऱे ऩायदळषकता लाढे र ल

माप्रकाये अभेरयकेने आऩल्मा

वॊबाव्म स्ऩधषकाॊना एकतय रष्ट्कयी ताकदीच्मा जोयालय नभलरे, वाभालून घेतरे, क्रकॊला

त्माॊचा अनुनम करुन ते पायवे वलयोधी धोयण अलरॊफणाय नाशीत माची काऱजी घेतरी
आशे .

संयक्
ु त राष्ट्ांचे कायथ
दव
ु -मा भशामुद्धानॊतय १९४५ भध्मे भुख्मत् आॊतययाष्ट्रीम ळाॊतता आणण वुयक्षषतता
याखण्मावाठी वॊमुक्त याष्ट्राॊची स्थाऩना कयण्मात आरी.

ळीतमुद्धाच्मा काऱात वलचाय

प्रणारीॊच्मा वॊघऴाषभुऱे आणण ऩूलष वलरुद्ध अळा वॊघऴाषभुऱे वॊमुक्त याष्ट्राॊना जागततक
वभुदामाच्मा अऩेषा ऩूणष कयता आल्मा नाशीत.

ळीतमुद्धानॊतय तयी वॊमुक्त याष्ट्राॊना

आऩरे तनमोव्जत कामष ऩाय ऩाडता मेईर अळी अऩेषा शोती. ऩयॊ तु तवे काशीच झारे
नाशी.

ऩरयव्स्थती जैवे थे याशीरी.

कोणतेच तनणषम शोत नवत.

ळीतमुद्धाच्मा काऱात ऩयस्ऩय वलयोधी बूशभकाॊभुऱे

आता एकभेल भशावत्ता अवल्माभुऱे अभेरयका वॊमुक्त

याष्ट्राॊच्मा म्शणण्माकडे पायवे रष दे त नाशी.

ळीतमुद्धोत्तय काऱात

अभेरयकेच्माधोयणाॊभुऱे वॊमुक्त याष्ट्राॊनी आऩरी वलचलावाशष ता गभालरी आशे .
याष्ट्राॊच्मा बूशभकेरा पायवे भशत्त्ल याशीरेरे नाशी.
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वॊमुक्त याष्ट्राॊच्मा जाशीयनाम्माप्रभाणे वुयषा ऩरयऴदे रा ळाॊतताऩूणष भागाषने लाद
वोडवलण्माचा अगधकाय दे ण्मात आरा आशे .

ज्मा प्रवॊगात ळाॊततेचा बॊग शोत अवेर

त्मा दठकाणी ळाॊतता प्रस्थावऩत कयण्मावाठी फऱाचा लाऩय कयण्माचा अगधकाय वुयषा
ऩरयऴदे रा दे ण्मात आरेरा आशे .

ऩयॊ तु ळीतमुद्धोत्तय काऱात वुयषा ऩरयऴदे च्मा आणण

एकूण वॊमुक्त याष्ट्राॊच्मा भतारा न जुभानता अभेरयकेने काशी याष्ट्राॊच्मा वलयोधात
फऱचा लाऩय कयण्माचा तनणषम घेतरा.

१९९० भध्मे वॊमुक्त याष्ट्राॊनी ऩयलानगी

दे ण्माअगोदय अभेरयकेने इयाकलय शल्रा कयण्माच्मा दृष्ट्टीने वौदीअये ब्रफमाभध्मे आऩरे
वैन्म ऩाठलरे.

अभेरयकेच्मा नेतत्ृ लाखारी इयाकवलरुद्धचे मुद्ध रढरे गेरे.

१९९० च्मा दळकाच्मा वयु लातीरा कोवोलोभध्मे वब्रफषमाच्मा ळावनाने अल्फातनमाच्मा
भस्
ु रीभ जनतेवलरुद्ध दशॊवाचायाचे वर चारवलरे शोते.

मा ऩेचप्रवॊगात वॊमक्
ु त याष्ट्राॊचा

ऩयलानगी न घेता अभेरयका आणण नाटोच्मा वैन्माने रष्ट्कयी शस्तषेऩ केरा.
त्माभऱ
ु े वभस्मा वट
ु री नाशी.
भध्मस्थी कयाली रागरी.

ळेलटी वॊमक्
ु त याष्ट्राॊच्मा ळाॊतता यषक दरारा

ऩयॊ तु

११ वप्टें फय २००१ च्मा अभेरयकेतीर दशळतलादी शल्ल्मानॊतय नव्माने जागततक वुयषा
व्मलस्था तनभाषण कयण्माचे प्रमत्न वुरु झारे.

अपगाणणस्तान आणण इयाकलय शल्रा

कयण्माचा तनणषम अभेरयकेने वुयषा ऩरयऴदे रा डालरून घेतरा शोता.

अभेरयकेच्मा मा

एकतपी तनणषमारा चीन, फ्रान्व, यशळमा, जभषनी आणण वॊमुक्त याष्ट्राॊभधीर इतय
अनेक याष्ट्राॊचा वलयोध शोता.

त्मालेऱचे भशावगचल कोपी अन्नान माॊनीशी स्ऩष्ट्ट

ळब्दात आऩरा वलयोध नोंदवलरा शोता.

त्माॊच्मा भते अभेरयकेची शी कृती वॊमुक्त

याष्ट्राॊच्मा जाशीयनाम्माच्मा वलयोधात शोती.

प्रत्मषात अपगाणणस्तानभधीर

दशळतलादावलरुद्धचे मद्ध
ु शी नाटोच्मा नेतत्ृ लाखारीर रष्ट्कयी कायलाई शोती.

नॊतय

वॊमक्
ु त याष्ट्राॊनी त्मारा भान्मता ददरी.
ववकसनशीऱ राष्ट्े

ळीतमद्ध
ु ाच्मा दयम्मान फशुवॊख्म वलकवयनळीर याष्ट्राॊनी दोन्शी भशावत्ताॊऩावन
ू अशरप्त
याशण्माचे धोयण स्लीकायरे शोते. तटस्थ याशून आॊतययाष्ट्रीम याजकायणातीर आऩरी
स्लतॊर बशू भका कामभ ठे लण्माचा शा त्माॊचा प्रमत्न शोता.
अशरप्ततालादी चऱलऱ मा काऱात तनभाषण झारी.

मा वलष अशरप्त याष्ट्राॊची

बायत, इव्जप्त आणण

मग
ु ोस्रावलमा मा तीन याष्ट्राॊनी अशरप्ततालादी चऱलऱीच्मा स्थाऩनेभध्मे ऩझ
ु ाकाय
घेतरा.

फेरग्रेडभध्मे १९६१ वारी झारेल्मा ऩदशल्मा अशरप्ततालादी ऩरयऴदे त i २५ याष्ट्रे

वशबागी झारी शोती.

आज मा चऱलऱीचे ११८ वदस्म आशे त.

चऱलऱ ततव-मा जगाचे प्रतततनधीत्ल कयते.
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ु ोत्तय जग
झाल्मानॊतय अशरप्ततालादी चऱलऱीचे भशत्त्ल कभी झारे आशे . आॊतययाष्ट्रीम
तनणषमप्रक्रक्रमेभध्मे मा चऱलऱीरा पायवे भशत्त्लाचे स्थान यादशरेरे नाशी.

अभेरयकेची

लाढती ताकद आणण अभेरयकेचा वॊमुक्त याष्ट्राॊलयीर लाढता प्रबाल माफाफतशी शी
चऱलऱ पायवे काशी करु ळकत नाशी.

२००६ वारी शलाना (क्मुफा) मेथे झारेल्मा

अशरप्ततालादी याष्ट्राॊच्मा शळखय ऩरयऴदे त ९२ ऩानाॊचा एक याजकीम जादशयनाभा प्रशवद्ध
कयण्मात आरा.

त्माभध्मे अभेरयकेच्मा लचषस्ललादी धोयणाॊलय टीका कयण्मात आरी.

एकध्रल
ु ीम व्मलस्थे ऐलजी वलाांना वभान स्थान अवरेरी, न्मामालय आधारयत जागततक
व्मलस्था तनभाषण कयाली अवे भत मा जादशयनाम्मात भाॊडण्मात आरे.

वॊमुक्त

याष्ट्राॊच्मा जादशयनाम्माचा वन्भान केरा जाला, वॊमुक्त याष्ट्र व्मलस्थेच्मा यचनेभध्मे
फदर कयण्मात मालेत, रोकळाशी शी लैव्चलक वॊकल्ऩना आशे .

कोण्मा एका याष्ट्राने

रोकळाशीची व्माख्मा करुन ती जगालय रादण्माचा प्रमत्न करु नमे अवेशी मा
जादशयनाम्मात नभुद कयण्मात आरे आशे .

वॊमुक्त याष्ट्राॊच्मा एकूण वदस्माॊऩैकी दोन

तत
ृ ीमाॊळ वदस्मा अशरप्ततालादी चऱलऱीचे वदस्म आशे त.
याष्ट्राॊच्मा मा जादशयनाम्माकडे ऩूणष दर
ष केरे.
ु ष

ऩयॊ तु अभेरयकेने वॊमुक्त

ळीतमुद्धोत्तय काऱात अशरप्ततालादी

चऱलऱीरा आऩल्मा वदस्म याष्ट्राॊभध्मे उद्भलरेल्मा ऩेचप्रवॊगातशी पायवे काशी कयता
आरे नाशी.

उदा. भध्म ऩूलष आणण मुगोस्रावलमाभधीर वॊघऴाषत अशरप्ततालादी

चऱलऱीने कोणतीशी ठाभ बूशभका घेतरी नाशी.
थाॊफलू ळकरी नाशी.

शी चऱलऱ मुगोस्रावलमाचे वलघटन

बायत अजन
ू शी मा चऱलऱीचा वदस्म आशे .

मतु नमनच्मा ऩतनानॊतय तो अभेरयकेच्मा अगधक जलऱ गेरा आशे .

वोव्व्शएट

बायत दक्षषण

आशळमाभधीर अभेरयकेचा वाभरयक बागीदाय झारा आशे .
दक्षऺण – उत्तर संबंध

ळीतमद्ध
ु ाच्मा वभाप्तीनॊतय „ततवये जग ‟ मा वॊसेरा अनेक वलचरेऴकाॊनी आव्शान ददरे
आशे .

बाॊडलरळाशी याष्ट्राॊचे ऩदशरे जग आणण वाम्मलादी याष्ट्राॊचे दव
ु ये जग माॊच्मा

भधीर वॊघऴष आता वॊऩरा आशे .

क्रकॊफशुना वाम्मलादी याष्ट्राॊचे दव
ु ये जग रमारा गेरे

आशे , त्माभऱ
ु े ततवये जग मा वॊसेरा अथष उयत नाशी.

१९५० च्मा दळकाभध्मे

आशळमा, आक्रफ्रका आणण दक्षषण अभेरयकेतीर वलवकनळीर याष्ट्राॊचे लणषन कयण्मावाठी
ततवये जग शी वॊसा लाऩयण्मात आरी.
स्लतॊर झारे.

मा बागातीर फये चवे दे ळ दव
ु -मा भशामुद्धानॊतय

शे दे ळ म्शणजे मुयोऩभधीर लवाशतलादी याष्ट्राॊच्मा लवाशती शोत्मा.

दव
ु -मा भशामुद्धानॊतय भुख्मत् आगथषक वभस्माॊनी ग्रावरेल्मा लवाशतलादी याष्ट्राॊनी
आऩल्मा लवाशती स्लतॊर केल्मा.

अनेक लऴे आगथषक ळोऴण झाल्माभुऱे नव्माने

स्लतॊर झारेरे शे दे ळ आगथषक दृष्ट्ट्मा भागाव शोते.
दक्षषण बागात आशे त. त्माभुऱे मा दे ळाॊना

शे वलष दे ळ भुख्मत् जगाच्मा

„दक्षषण‟ अवे वॊफोधण्मात मेते.
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तय

जागततक व्मलस्था – ळीतमद्ध
ु आणण ळीतमद्ध
ु ोत्तय जग
जगाच्मा उत्तये कडीर औद्मोगगकदृष्ट्ट्मा वॊऩन्न याष्ट्राॊना „उत्तय‟ अवे वॊफोधण्मात मेते.
ळीतमुद्ध वॊऩरे तयी दक्षषण- आणण उत्तये कडीर दे ळाॊभधीर याजकीम आणण आगथषक
वॊफॊधाॊभध्मे पायवा पयक ऩडरा नाशी.

अभेरयकेने इयाकलय केरेरा शल्रा, इस्राइर –

ऩॎरेस्टाईन वॊघऴष, आॊतययाष्ट्रीम व्माऩायालयीर तनफांध, ऩयकीम गुॊतलणुक, फौवद्धक वॊऩदा
शक्क, ऩेटॊट्व इत्मादी वलऴमाॊलयीर उत्तय आणण दक्षषणेकडीर दे ळाॊच्मा भताॊभध्मे प्रचॊड
पयक अवल्माचे ददवून मेते.
झारे आशे .

ळीतमुद्धोत्तय काऱात मा प्रचनाॊना वलळेऴ भशत्त्ल प्राप्त

आर्थथक ऺेत्र
ळीतमुद्धादयम्मान ऩव्चचभ आणण ऩूलेकडीर दे ळाॊभध्मे ततव-मा जगातीर अगधकागधक
दे ळ आऩल्माकडे खेचन
ू घेण्मावाठी स्ऩधाष वुरु शोती.

उदायभतलादी आगथषक धोयणाॊचा ऩुयस्काय कयीत शोती.

मा काऱात अभेरयका

मा धोयणाॊभुऱे आगथषक वलकाव

घडून मेईर आणण त्माभुऱे आऩोआऩच वभाजलादी आदळाांच्मा वलरुद्ध जनभत तमाय
शोईर अवा अभेरयकेचा अॊदाज शोता.

माउरट वोव्व्शएट मुतनमनने वाम्मलादी

अथषव्मलस्थेचा ऩुयस्काय केरा शोता. केलऱ शी व्मलस्था स्लीकायल्मावच नव्माने स्लतॊर
झारेल्मा याष्ट्राॊना लेगाने वलकशवत शोणे ळक्म शोईर अवे त्माॊचे भत शोते.

१९८९

नॊतय वोव्व्शएट मुतनमन आणण त्माच्मा नेतत्ृ लाखारीर वाम्मालादी व्मलस्था
एकाऩाठोऩाठ एक नष्ट्ट शोत गेल्मा.

त्माभुऱे १९८९ नॊतय जगाभध्मे नल-उदायभतलादी

व्मलस्थेरा स्ऩधाष उयरी नाशी, मा व्मलस्थेरा गती प्राप्त झारी.
जागततकीकयणाची प्रक्रक्रमाशी लेगाने घडून आरी.

त्माभुऱेच

आॊतययाष्ट्रीम नाणेतनधी, जागततक फॉक, जागततक व्माऩाय वॊघटना मा वलष जागततक
अथषवॊस्थाॊलय श्रीभॊत आणण फरलान याष्ट्राॊचा प्रबाल आशे .

दव
ु -मा भशामुद्धानॊतय

अभेरयका, ब्रिटन, कॎनडा, फ्रान्व, जभषनी, इटरी आशभ जऩान मा वात आगथषकदृष्ट्ट्मा
वॊऩन्न याष्ट्राॊनी एकब्ररत मेऊन जी-७- ग्रेट वेव्शन शी वॊघटना उबी केरी.

वाम्मलादी

यशळमाचा वलयोध आणण बाॊडलरलादी याष्ट्राॊच्मा दशताचे यषण शी मा वॊघटनेची दोन
उद्दीष्ट्टे शोती.

ळीतमुद्धानॊतय यशळमा मा वॊघटनेत वाभीर करून घेण्मात आरे.

त्माभुऱे आता मा वॊघटनेरा जी-८ अवे वॊफोधरे जाते.

मा वॊघटनेचा जागततक

याजकायणालय भोठा प्रबाल आशे .

आॊतययाष्ट्रीम नाणेतनधी, आणण जागततक फॉक वलकवनळीर याष्ट्राॊना कजष दे तात.
शे कजष घेणा-मा याष्ट्राॊना काशी अटीॊची ऩूतत
ष ा कयाली रागते.

ऩयॊ तु

त्माभध्मे अथषव्मलस्था

खर
ु ी कयणे, ऩयकीम गुॊतलणुकदायाॊना वलरती दे णे इत्मादी अटीॊचा वभालेळ अवतो.

मा अटीॊभुऱे गयीफ याष्ट्राॊच्मा अथषव्मलस्थाॊलय श्रीभॊत याष्ट्रे वशज तनमॊरण ठे लू ळकतात.
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जागततक व्मलस्था – ळीतमद्ध
ु आणण ळीतमद्ध
ु ोत्तय जग
आॊतययाष्ट्रीम नाणेतनधी, आणण जागततक फॉकेत वलष वदस्माॊना वभान भतागधकाय
नवतो.

प्रत्मेक वदस्म याष्ट्राची भते त्माच्मा आगथषक ताकदीलय ठयलरी जातात.

दोन्शी वॊस्थाॊभध्मे अभेरयकेरा वलाषगधक भते आशे त.
व्मलस्थेची पेययचना कयण्माची भागणी केरी आशे .
भार प्रत्मेक दे ळारा एक भत आशे .

वलकवनळीर याष्ट्राॊनी मा
जागततक व्माऩाय वॊघटनेभध्मे

मा वॊघटनेभध्मे वलकवनळीर याष्ट्राॊनी एकर

मेऊन अभेरयकेच्मा लचषस्लारा आव्शान ददरे आशे .

त्माभुऱेच दोशा चचाष पेयी

Round of Talks) आजमांत मळस्ली शोऊ ळकरेरी नाशी.

(Doha

बायत, िाणझर, चीन, जी-३३

दे ळाॊचे नेतत्ृ ल कयणाया इडोनेशळमा, आक्रफ्रका, कॎये ब्रफमन आणण ऩॎशवक्रपक बागातीर

वलकवनळीर दे ळ आणण इतय छोट्मा दे ळाॊनी दोशा चचाष पे-माॊभध्मे भशत्त्लाची बूशभका
फजालरी आशे .

अरीकडीर काशी लऴाषत वलकवनळीर दे ळ अन्न वुयषेवाठी आणण

ळेतक-माॊचे जीलनभान उॊ चालण्मावाठी रढत आशे त.

अभेरयका, मुयोवऩमन मुतनमन

आणण वलकवनळीर दे ळाॊभध्मे अनेक भुद्माॊफाफत भतबेद आशे त.

उदा. अभेरयका

आऩल्मा ळेतक-माॊना दे त अवरेरी वफवीडी, अभेरयका आणण मुयोवऩमन मुतनमन
व्माऩायाच्मा वुयषेवाठी लाऩयत अवरेरी तॊरे इत्मादी भुद्माॊलरुन शे लाद आशे त.
राजकीय आणण सुरऺेचे ऺेत्र
उद्दाभ याष्ट्राॊना शळषा कयणे, वॊशायक ळस्रास्राॊचा नाळ, भानलतालादी दृष्ट्टीकोनातून

वॊघऴाांभध्मे शस्तषेऩ शी अभेरयकेच्मा ळीतमुद्धोत्तय काऱातीर ऩययाष्ट्र धोयणातीर काशी
ठऱक लैशळष्ट्ट्मे ठयरी आशे त.

अभेरयका ळरफ
ु ाफत फचालात्भक धोयण स्लीकायणाय

नाशी, व्जथे गयज अवेर ततथे ऩदशरा शल्रा अभेरयका कये र,
प्रळावनाने स्ऩष्ट्ट केरे आशे .
उद्दीष्ट्ट वाध्म झारे आशे .

शे अभेरयकेच्मा

मा वलष धोयणाॊभऱ
ु े अभेरयकेचे लचषस्ल दटकलन
ू ठे लण्माचे

इयाक आणण मग
ु ोस्रावलमा भधीर रष्ट्कयी शस्तषेऩाभऱ
ु े

अभेरयकेरा वलयोध करु ऩाशणा-मा इतय याष्ट्राॊना मोग्म वॊदेळ शभऱारा आशे .

व्जथे

अभेरयकेच्मा वाभरयक आणण आगथषक दशतवॊफॊधाॊचा प्रचन मेतो तेथेच अभेरयका शस्तषेऩ
कयते.

यलाॊडा आणण वद
ु ानभध्मे अभेरयकेचे कोणतेशी दशतवॊफॊध नवल्माभऱ
ु े अभेरयकेने

ततथे तनभाषण झारेल्मा ऩेचप्रवॊगात कोणताशी शस्तषेऩ केरेरा नाशी.
१९९० ऩावून अभेरयकेने आऩरी रष्ट्कयी ताकद
बय ददरा आशे .

लाऩरून याजकीम प्रबाल लाढवलण्मालय

अभेरयकेचे रष्ट्कयी तऱ जगबय ऩवयरेरे आशे त.

ऑस्रे शरमा भधीर

ऩाईन गॎऩ तऱ, दशॊदी भशावागयातीर ददएगो गाशवषमा मेगथर नावलक तऱ, क्मुफा

जलऱचा ग्लान्टानाभो उऩवागयातीर नौदरचा तऱ शी काशी गाजरेरी नाले आशे त.
माशळलाम मुयोऩ, वौदी अये ब्रफमा, इयाक, अपगाणणस्तान, ऩाक्रकस्तान, जऩान, इक्लॎडोय
इत्मादी दे ळाॊभध्मे अभेरयकेचे रष्ट्कयी तऱ आशे त.
दे ळाॊच्मा भानाने खऩ
ू च प्रगत आशे .

ii

अभेरयकेचे रष्ट्कयी तॊरसान इतय

राॊफ ऩल्ल्मालरून अचक
ू भाया कयण्माची ताकद
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त्माॊच्माकडे आशे .

इयाकभध्मे १९९० आणण २००३ वारात, अपगाणणस्तानभध्मे २००१-

०२ भध्मे आणण मुगोस्रावलमात अभेरयकेने आऩल्मा मा ताकदीचे प्रदळषन केरे आशे .
रष्ट्कयी ताकदीच्मा मा प्रदळषनाभुऱे वलकवनळीर दे ळाॊभध्मे अवुयक्षषततेची बालना
तनभाषण झारी आशे .
केरे आशे त.

त्मा बीतीऩोटीच त्माॊनी अण्लस्रे शस्तगत कयण्माचे प्रमत्न वुरु

इयाण आणण उत्तय कोरयमाने अण्लस्रे तमाय कयण्माचे तॊरसान शभऱलरे

ल अण्लस्रे तमाय केरी आशे त.

अभेरयकेत झारेरे दशळतलादी शल्रे शे अभेरयकेच्मा

अततरयक्त फऱाच्मा लाऩयाचाच ऩरयणाभ आशे त.

वॊशायक ळस्रास्रे शभऱलणे क्रकॊला

दशळतलादी भागाषने शल्रे कयणे एलढे च भागष अभेरयकेच्मा वलयोधात रढणा-माॊवाठी
शळल्रक याशीरे आशे त.
बहुध्रव
ु ीय जगाचा उदय
ळीतमद्ध
ु ाच्मा वभाप्तीनॊतय आणण वोव्व्शएट मतु नमन नष्ट्ट झाल्मानॊतय द्लीध्रल
ु ीम
व्मलस्थेची जागा एकध्रल
ु ीम व्मलस्थेने घेतरी.
भशावत्ता शळल्रक याशीरी.

नव्मा व्मलस्थेत अभेरयका शी एकच

काशी काऱ वलष वत्ता ततच्माच शाती एकलटरी शोती.

ऩयॊ तु २१ व्मा ळतकाच्मा वयु लातीऩावन
ू एकध्रल
ु ीम व्मलस्था नष्ट्ट शोऊन त्माजागी

फशुध्रल
ु ीम व्मलस्था आकायारा मेत आशे अवे अनेक जणाॊचे म्शणणे आशे . त्माॊच्मा भते
अभेरयकेरा आव्शान दे णा-मा अनेक ळक्ती ऩुढे मेत आशे त. ऩढ
ु ीर तीव-चाऱीव लऴाषत
जगात अनेक भशावत्ता उभ्मा याशतीर अवे फ्रेंच अध्मष तनकोरव वयकोझी माॊना
लाटते.

अभेरयकेचे भशत्त्ल कभी शोईर अवे त्माॊचे म्शणणे आशे .

११ वप्टें फय २००१ योजी अभेरयकेत झारेल्मा दशळतलादी शल्ल्माने एकध्रल
ु ीमता वलरुद्ध
फशुध्रलीमता मा चचेरा लेग आरा आशे . अभेरयका, ब्रिटन आणण त्माॊची काशी शभर
याष्ट्रे अजन
ू शी एकध्रल
ु ीम व्मलस्थेचे वभथषन कयतात आणण अभेरयकेराच एकभेल
भशावत्ता आणण जगाची तनमॊरक वत्ता भानतात.

जगातीर इतय वलष दे ळ भार शे

भान्म कयामरा तमाय नाशीत.

ते फशुध्रल
ु ीम व्मलस्थेचे वभथषन कयतात. त्माॊच्मा भते
एकध्रल
ु ात अवॊतर
ु ीत आशे . अभेरयकेच्मा शातातीर फेवभ
ु ाय वत्ता
ु ीम व्मलस्था भऱ
कभी करून वॊतर
ु ीत व्मलस्था तनभाषण कयामची अवल्माव फशुध्रल
ु ीम व्मलस्था
आलचमक आशे .
फ्रान्व, यशळमा, चीन, बायत, िाणझर आणण इतय अनेक दे ळाॊनी
फशुध्रल
ु ीमतेची वॊकल्ऩनेरा ऩादठॊ फा ददरा आशे .
अलास्तल आशे .
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बहुध्रव
ु ीयतेचे समथथन
a) अभेरयकेरा एकभेल भशावत्ता भानता काभा नमे.
इतय वलाांऩेषा प्रफऱ आशे .

केलऱ रष्ट्कयी दृष्ट्ट्मा ती

नागयी, आगथषक, वॊस्थात्भक दृष्ट्टीकोनातून

ऩादशल्माव जग फशुध्रल
ु ीम आशे शे ऩटते. मुयोवऩमन मुतनमन, जऩान, यशळमा,
चीन आणण बायत शे दे ळ आणण वॊघटनाशी भशावत्ता आशे त.
b) अभेरयकेने रष्ट्कयी फऱाच्मा आधायालय काशी दे ळाॊभध्मे घव
ु खोयी केरी आशे .

काशी दे ळ उध्लस्त केरे आशे त आणण काशी दठकाणी आऩल्मारा शव्मा तळा
याजकीम व्मलस्था तनभाषण केल्मा आशे त.

ऩयॊ तु शे वलष अत्मॊत खगचषक आशे .

मा वलष व्मलस्था अळाच प्रकाये कामभ चारू ठे लणे अभेरयकेरा आगथषकदृष्ट्ट्मा
ऩयलडणाये नाशी.

२००१ भध्मे अपगाणणस्तानात आणण २००३ भध्मे

इयाकभध्मे अभेरयकेने शा अनब
ु ल घेतरा आशे .

दोन्शी दठकाणी ऩदशरे काशी

आठलडे अभेरयकेरा अऩेक्षषत मळ शभऱारे ऩयॊ तु नॊतय दोन्शी दठकाणच्मा

भोदशभा खगचषक शोलू रागल्मा आणण अऩेक्षषत मळ शभऱणेशी कठीण शोत
गेरे.

१.५ शजाय अब्ज डॉरवष

(1.5 trillion dollars) (एक शजाय अब्ज

म्शणजे एक रीरीमन) इतका खचष अभेरयकेरा मा भोदशभाॊलय कयाला रागरा.
६००० ऩेषा अगधक अभेरयकन वैतनक मा भोदशभाॊभध्मे भत्ृ मूभुखी ऩडरे.
दशॊवाचायाफद्दर जगबय अभेरयकेची नाचक्की झारी.

त्मा बागातीर

दशळतलाद्माॊचा ऩूणष ब्रफभोड कयणे अभेरयकेरा ळक्म झारेरे नाशी.

भधन
ु

अधन
ु गतनभी काव्माच्मा ऩद्धतीने शल्रे करून शे दशळतलादी आऩरे अव्स्तत्ल
दाखलून दे तात.

c) अभेरयकेकडे रष्ट्कयी ताकद आशे ऩयॊ तु त्माऩरीकडे लाटाघाटी कयण्मावाठीचे
याजनैततक कौळल्म अभेरयकेकडे पायवे नाशी.

याष्ट्रफाॊधणी, रोकळाशीचा

प्रवाय मा फाफतचे कौळल्म अभेरयकेकडे नाशी. अभेरयकेने इयाकभध्मे वद्दाभची
याजलट उद्धलस्त केरी ऩयॊ तु अभेरयकेरा इयाकभध्मे कामदा आणण वुव्मलस्था
याखणे तततकेवे जभरेरे नाशी.

अपगाणणस्तान भध्मे मुद्धखोय जभातीॊनी

ऩयत आऩरे डोके लय काढरे आशे .
फोजलाया उडारा आशे .

ततथे अॊतगषत वुयषा व्मलस्थेचा ऩूणष

अपूचे उत्ऩादन नव्माने लेगात वुरु झारे आशे .

अपूच्मा तनमाषतीत अपगाणणस्तानने ऩुन्शा अव्लर क्रभाॊक शभऱलरा आशे .
ताशरफानी अततये क्माॊची ताकद लाढरी आशे .
ऩूलीइतक्माच जोभाने चारू आशे त.

त्माॊच्मा दशळतलादी कायलामा

अपगाणणस्तान ऩरीकडे

ऩाक्रकस्तानभध्मेशी त्माॊच्मा कायलामाॊचा वलस्ताय झारा आशे .
d) याजनैततक षेरात अभेरयकेच्मा लचषस्लारा आव्शान दे ण्मात आरे आशे .

उत्तय

कोरयमाचा अण्लस्र वलकावाचा कामषक्रभ चीनच्मा ऩादठॊ ब्मालय ब्रफनददक्कत ऩणे
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चारू आशे .

अभेरयका त्माफाफत पायवे काशी करु ळकरेरी नाशी.

तवेच

मुयोवऩम याष्ट्राॊचा ऩादठॊ फा अवतानाशी चीन आणण यशळमाच्मा वलयोधाभुऱे
अभेरयका इयाणलयशी पायवा दफाल आणू ळकरेरी नाशी.

अणुतॊरसानाच्मा वलकावाचा कामषक्रभ तवाच चारू आशे .
अभेरयकेरा आभच्मालय शल्रा कयता मेणाय नाशी.

इयाणचा

इयाकवायखा

तवे झाल्मा आम्शी मोग्म

प्रततकाय करु अळी धभकी इयाणनेच अभेरयकेरा ददरी आशे .

e) वॊमुक्त याष्ट्रे , मुयोवऩमन मुतनमन आणण नाटो मा वॊस्थाॊच्मा वॊभतीने क्रकॊला
त्माॊच्मा भापषत केरेल्मा कायलाईरा अगधभान्मता शभऱते. १९९१ च्मा

ऩदशल्मा आखाती मुद्धावाठी अभेरयकेने वॊमुक्त याष्ट्राॊची भान्मता शभऱलरी
शोती.

त्माभुऱे ततरा मा मुद्धात ५० ते ६० अब्ज डॉरवषची भदत

आॊतययाष्ट्रीम वभुदामाकडून शभऱारी.
शभऱारे.

तवेच इतय अनेक फाफतीतशी वशकामष

माउरट २००३ च्मा दव
ु -मा आखाती मुद्धात वॊमुक्त याष्ट्राॊची स्ऩष्ट्ट

भान्मता शभऱारी नवल्माभुऱे अभेरयकेरा शभर याष्ट्राॊनी कोणतीशी आगथषक
भदत आणण इतय वशकामष ददरे नाशी.
थाॊफलरी.

तुकषस्तानने आधी ददरेरी भदत

f) अभेरयकेची अथषव्मलस्था शी जगातीर वलाषत भोठी अथषव्मलस्था आशे .
अभेरयकेचे याष्ट्रीम उत्ऩन्न १४ शजाय अब्ज डॉरवष इतके आशे .
एकूण उत्ऩन्नात अभेरयकेचा लाटा २० टक्के इतका आशे .

जगाच्मा

ऩयॊ तु माऩढ
ु े

अभेरयकेचे शे स्थान अवेच अफागधत याशीर अवे वाॊगता मेत नाशी.

काशी

आशळमामी याष्ट्राॊच्मा अथषव्मलस्था अभेरयकेऩेषा दप्ु ऩट, ततप्ऩट लेगाने लाढत
आशे त.

शळलाम वध्मा अभेरयकेची अथषव्मलस्था दव
ु -मा भशामद्ध
ु ानॊतयच्मा

वलाषत बमॊकय भॊदीरा तोंड दे त आशे .

चीन, कुलेत, यशळमा, वौदीअये ब्रफमा

आणण वॊमक्
ु त अयफ अशभयाती मा दे ळाॊनी वयकायी वालषबौभ तनधी उबे केरे
आशे त.

त्माभुऱेशी अभेरयकेच्मा आगथषक स्थानालय ऩरयणाभ झारा आशे .

वयकायी तनधीॊची एकब्ररत क्रकॊभत वाधायणऩणे ३ शजाय अब्ज इतकी झारी
आशे .
आशे .

मा

त्माभधीर ऩैवा भुख्मत् तेर आणण लामूच्मा तनमाषतीभधन
ू शभऱारा
दयलऴी १ शजाय अब्जाॊनी शे तनधी लाढत आशे त.

अभेरयकेतीर

कॊऩन्माॊना त्माॊची गयज बावत आशे .
एवप्रर २००९ च्मा ऩदशल्मा आठलड्डमात रॊडन भध्मे जी-२० याष्ट्राॊची शळखय
ऩरयऴद घेण्मात आरी.
आरी.

त्माभध्मे भुख्मत् जागततक भॊदीलय चचाष कयण्मात

मा ऩरयऴदे च्मा तनशभत्ताने जगाची फशुध्रल
ु ीम व्मलस्थेकडे चाररेरी
लाटचार स्ऩष्ट्ट झारी. जी-२० (Group of twenty nations) शा १९९९ वारी
आशळमाई आगथषक वॊकटानॊतय स्थाऩन झारेरा १९ याष्ट्राॊचा आणण मयु ोवऩमन
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मुतनमनचा शभऱून तमाय झारेरा गट आशे .

माभध्मे अजेन्टीना, ऑस्रे रीमा,

कॎनडा, िाणझर, बायत, चीन, फ्रान्व, जभषनी, जऩान, इॊडोनेशळमा, इटरी,

भेव्क्वको, यशळमा, वौदी अये ब्रफमा, दक्षषण आक्रफ्रका, दक्षषण कोरयमा, तुकषस्तान,
अभेरयका आणण ब्रिटन मा १९ दे ळाॊचा आणण मुयोवऩमन मुतनमनचा वभालेळ
आशे .iii

g) वोव्व्शएट मुतनमनच्मा ऩाडालानॊतय त्माची जागा घेणा-मा यशळमारा नव्मा
अथषव्मलस्थेभध्मे वाभीर करुन घेण्मात आरे.
कयायशी केरा.

यशळमाने नाटोफयोफय ळाॊतता

ऩयॊ तु १९९३ ऩावून यशळमाने स्लतॊर ऩययाष्ट्र धोयण अलरॊफरे

आशे . आखातात आणण फाल्कन प्रदे ळातीर काशी प्रचनाॊच्मा वॊदबाषत त्माॊनी
घेतरेल्मा काशी तनणषमाॊलरून शे स्ऩष्ट्ट शोते.

अभेरयकेच्मा काशी तनणषमाॊभुऱे

अभेरयका-यशळमा वॊफॊधात तणाल तनभाषण झारा आशे .

उदा.- ऩोरॊड आणण

झेक प्रजावत्ताकाभध्मे षेऩणास्र वलयोधी व्मलस्था उबी कयणे, मुक्रेन आणण
जॉव्जषमा मा दोन ऩूलीच्मा वोव्व्शएट भधीर घटक अवरेल्मा दे ळाॊना नाटो
भध्मे वाभीर करुन घेणे इत्मादी.

दव
ु -मा फाजूव यशळमाने अभेरयकेचा वल्रा

न भानता आगथषक आणण याजकीम वलकावाचा स्लतॊर भागष स्लीकायरा आशे
त्माभुऱे तणालाभध्मे लाढ झारी आशे .

ऑगस्ट २००८ भध्मे जॉव्जषमा भधीर

दक्षषण ओवेटीमा आणण अफखाव्जमा मा दोन प्राॊताॊना स्लतॊर दे ळ म्शणून
भान्मता दे ऊन यशळमाने अभेरयकेच्मा लचषस्लारा खर
ु े आव्शान ददरे आशे .

(कौकॎकव Caucasus बागातीर जॉव्जषमा भधन
ु आशळमा आणण मयु ोऩरा तेर
आणण लामच
ू ा ऩयु लठा शोतो.)
स्लातॊत्र्म घोवऴत केरे.

पेिल
ु ायी २००८ भध्मे कोवोलोने वब्रफषमा ऩावन
ू

अभेरयकेने त्मारा ऩादठॊ फा ददरा तय यशळमाचा त्मारा

वलयोध शोता.

जग फशुध्रल
ु ीमच अवरे ऩादशजे, एकध्रल
ु ीमता स्लीकायणे अळक्म
आशे , कोणचेशी लचषस्ल भानणे ळक्म नाशी, ज्मा जागततक व्मलस्थेत केलऱ
एकाच फाजूने तनणषम घेतरे जातात, भग तो तनणषम घेणाया दे ळ म्शणजे

अभेरयका अवरी तयी अळी व्मलस्था स्लीकायणे केलऱ अळक्म आशे , अवे
जग शे अवॊतुरीत जग भानरे ऩादशजे आणण त्माभुऱेच अळा जगात अनेक
वॊघऴाांची ळक्मता तनभाषण शोते

अवे भत यशळमाचे अध्मष ददशभरी

भेद्लेदेव्श माॊनी व्मक्त केरे आशे .
अळाप्रकाये अनेक याजकीम वलचरेऴक आणण वलचायलॊताॊच्मा भते वध्मा वॊक्रभण
अलस्थेतून जात आशे .
ददळेने शोत आशे .

शे वॊक्रभण एकध्रल
ु ीम व्मलस्थेकडून फशुध्रल
ु ीम व्मलस्थेच्मा
वॎम्मुएर शॊ टीॊग्टन माॊच्मा भते ळीतमुद्धोत्तय आॊतययाष्ट्रीम

याजकायणात एक-फशुध्रल
ु ीम व्मलस्था (uni-multipolar system) तनभाषण झारी आशे .
माभध्मे एक भशावत्ता आणण इतय अनेक भशत्त्लाच्मा वत्ता आशे त. माउरट रयचडष
एन. शाव माॊच्मा भते (पॉये न अपेअवष भे/जुन २००८ च्मा अॊकातीर „दी एज ऑप नॉन
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ऩोरॎ रयटी‟ मा आऩल्मा रेखात त्माॊनी शे भत भाॊडरे आशे )
वाम्राज्म नष्ट्ट झारे आशे .

“अभेरयकेचे एकध्रल
ु ीम

२१ व्मा ळतकात ध्रल
ु ीमता नष्ट्ट शोईर.

वॊफॊध ध्रल
ु ीमतेलय आधारयत अवणाय नाशीत. वत्ता वलखयु रेरी अवेर.

आॊतययाष्ट्रीम

याष्ट्रयाज्माॊचा

प्रबाल कभी शोऊन याज्मेतय घटकाॊचा प्रबाल लाढे र.

त्माॊच्मा भते जगातीर वशा प्रभुख वत्ताॊच्मा ऩरीकडे िाणझर, भेव्क्वको, दक्षषण
आक्रफ्रका, इस्राइर, वौदी अये ब्रफमा इत्मादी अनेक प्रादे शळक वत्ता आशे त.

काशी

जागततक वॊघटना वत्तेचे केंद्र फनू ऩाशत आशे त. माभध्मे आॊतययाष्ट्रीम नाणेतनधी,

वॊमक्
ु त याष्ट्रे , जागततक फॉक माॊचा वभालेळ शोतो. त्माफयोफयच आक्रफ्रकन मतु नमन,

आशवमान, मयु ोवऩमन मतु नमन मावायख्मा काशी प्रादे शळक वॊघटनाॊचा वभालेळ आशे .

उजाष, वलत्त आणण उत्ऩादनाच्मा षेरातीर काशी जागततक दजाषच्मा भोठ्मा कॊऩन्माॊनी
आऩरे लेगऱे स्थान तनभाषण केरे आशे .

अर ् जाणझया, फीफीवी आणण वीएनएन

मावायख्मा जागततक दजाषच्मा भाध्मभाॊचे लेगऱे स्थान आशे .

कामदा आणण ताशरफान शे दशळतलादी गट भशत्त्लाचे आशे त.

शभाव, शे जफल्
ु रा, अर ्
तवेच जगबयात

ददवणा-मा ब्रफगय ळावकीम वॊघटनाॊचे आऩरे लेगऱे स्थान आशे .
वत्ता वलखयु रेल्मा स्लरुऩात आशे .

एकूण जगबयात

ती कोणा एकाच्मा शाती एकलटरेरी नाशी.

वत्तेचे वलकेंद्रीकयण आणण फशुदध्रल
ु ीमते कडे लाटचार शे केलऱ काशी याज्माॊच्मा
लाढरेल्मा ताकदीभुऱे क्रकॊला अभेरयकेचा प्रबाल कभी झाल्माभुऱे घडरे आशे अवे नाशी.
शा जागततकीकयणाच्मा प्रक्रक्रमेचा एक अटऱ ऩरयणाभ आशे .

जग फशुध्रल
ु ीम आशे की ध्रल
ु ीमताच वॊऩरी आशे माफद्दर आॊतययाष्ट्रीम याजकायणाच्मा
अभ्मावकाॊभध्मे आणण वलचरेऴकाॊभध्मे एकभत अवणाय नाशी ऩण माऩैकी फशुतेक जण
एकध्रल
ु ीमता इततशावजभा झारी आशे शे भान्म कयतीर.

अभेरयकेचा नले अध्मष

फयाक ओफाभा माॊच्मा ऩययाष्ट्र धोयणाभध्मे व्मलशारयकतेची जाण (sense of pragmatism)
ददवून मेत.े ओफाभा म्शणतात “भी वलवलध दृष्ट्टीकोनाॊचा आदय कयण्माव फाॊधीर आशे ,
भाझे भत दव
ु -मालय रादण्माऩेषा भरा भतैक्म भशत्त्लाचे लाटते...जग शी एक अत्मॊत
गुॊतागुॊतीची जागा आशे आणण आम्शी इतय दे ळाॊफयोफय बागीदायीत काभ कयणाय
आशोत.”

आॊतययाष्ट्रीम व्मलस्थेचा दजाष वुधायण्माची वलाषगधक षभता अभेरयकेकडेच

आशे शे नाकायता मेणाय नाशी.
i

http://www.namegypt.org/en/Pages/default.aspx १५ व्मा नाभ शळखय ऩरयऴदे चे वॊकेतस्थऱ

ii

iii

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_military_bases
http://www.g20.org/
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US military bases world wide
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_military_bases
US military base in Australia – Satellite tracking facility
http://en.wikipedia.org/wiki/Pine_Gap
Diego Garcia
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Indian_Ocean_Territories
http://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Garcia
Defence journal
http://www.defencejournal.com/2009-3/index.asp
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