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आंतरराष्ट्रीय संबध

प्रस्ताविा :-
अररस्टॉटलिे म्हटल्याप्रमािे,”मिुष्ट्य हा स्वभावत: व गरजांमुळे 

समाजशील प्रािी आहे. जो समाजाशशवाय राहतो तो पशु ककंवा देव तरी 
असतो.” तसेच राष्ट्रांचेही असतो. प्राचीि काळीही राज्या-राज्यांचे संबंध होते पि ते
सध्याएवढे व्यापक िव्हते. आधुनिककाळातील दळिवळि साधिाच्या के्षरातील
क्ांतीकारक प्रगतीमुळे जग अधधक जवळ आले आहे. त्यांच्यात आधर्थक, सामाजजक
संबंधाबरोबरच राजकीय संबंधही प्रस्र्ावपत झाले आहेत. त्यामुळे त्याचा अभ्यास
करण्याची जास्त निकड निमाथि झाली आहे. 



आतंरराष्ट्रीय संबंध एक स्वतंर ववषय

• १७८९ मध्ये सवथप्रर्म जेरेमी बेंर्मिे शब्द प्रयोग केला.
• १९०० मध्ये सवथप्रर्म पॉल ररंश यािे आंतरराष्ट्रीय संबंध हे पुस्तक शलहले.

• पहहल्या महायुध्दाच्या समाप्तीिंतर सवथप्रर्म अमेररकेच्या वेल्स ववद्यापीठात हा
ववषय शशकववण्यास प्रारंभ

• सुरूवातीला प्रा अल्फडथ णझमिथ, प्रा सी के वेब्स्टर या इनतहासाच्या ववद्वािांिी
शशकववला.

• १९५० च्या दशकात स्वतंर ज्ञािशाखा म्हिूि ववकास झाला.



िामनिजचचती

• आंतरराष्ट्रीय संबंध
• आंतरराष्ट्रीय राजकारि
• जागनतक संबंध
• जागनतक राजकारि



आतंरराष्ट्रीय संबंधाचा अर्थ

• राष्ट्रांराष्ट्रातील परस्पर संबंधाचा अभ्यास म्हिजे आंतरराष्ट्रीय संबंधाचा अभ्यास
हेय.

• चालथस चलायचचर , “ आंतरराष्ट्रीय मािवी वतथिाशी संबंधधत असलेले सामाजजक
शास्र म्हिजे आंतरराष्ट्रीय संबंध होय. “

• िॉमथि हहल, “ आंतरराष्ट्रीय संबंध म्हिजे राष्ट्रांराष्ट्रांशी संबंधधत कृतीचा अभ्यास
होय. “ 

• हँन्स जे मॉगेन्र्ॉ, “ आंतरराष्ट्रीय राजकारि म्हिजे राष्ट्रांराष्ट्रातील संघषथ व
सत्तेचा वापर करण्याचा प्रयत्ि होय. “



आतंरराष्ट्रीय संबंधाचे स्वरूप

• ववकासोन्मुख ववषय
• स्वायत्त अभ्यास शाखा
• राजकारिापासूि शभन्ि
• सवोच्च राजकीय सत्तेचा अभाव
• राष्ट्रांराष्ट्रातील परस्पर संबंधाचा उलगडा



आतंरराष्ट्रीय संबंधाचे बदलते स्वरूप
• िवोहदत राष्ट्रांचा उदय
• लेकतांत्ररक राष्ट्रांचा उदय
• ववज्ञाि तरंज्ञाि ववषयक ववकास
• आतंरराष्ट्रीय ससं्र्ांची स्र्ापिा
• िववि अध्ययि पद्धतींचा वापर
• सरंक्षि ववषयक समस्या
• बदलती ववचारसरिी



आतंरराष्ट्रीय संबंधाची व्याप्ती

सावथभौम राष्ट्र राज्यांचा अभ्यास
• राष्ट्रांराष्ट्रांच्या परराष्ट्र धोरिाचा अभ्यास
• राजिय प्रकक्या
• ववववध शसध्दांत संकल्पिांचा समावेश
• आतंरराष्ट्रीय कायदे, संस्र्ा – संघटिांचा अभ्यास
• इनतहास व राजकीय भूगोल
• मािवी वतथि, प्रकक्या, साधिे यांचा अभ्यास
• ववचारप्रिालीची भूशमका
• के्षत्ररय अध्ययि



आतंरराष्ट्रीय संबंधाचे महत्व

• आतंरराष्ट्रीय समस्यांचे आकलि होते
• युध्द र्ांबविू शांतता निमाथि करण्यासाठी
• आतंरराष्ट्रीय व्यव्हाराचे ज्ञाि प्राप्त होते
• सते्तच्या राजकारिाचे ववचलेषि करता येते
• राष्ट्रांराष्ट्रांच्या परराष्ट्र धोरिाचे आकलि होते
• आतंरराष्ट्रीय दृष्ट्टीकोिाची निशमथती
• ववचवराज्य निशमथतीसाठी



धन्यवाद


