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HékeÀuHe mecevJe³ekeÀ ë Òee. Deefveue Deej. yevekeÀj
  men³eesieer ÒeeO³eeHekeÀ, Fefleneme efJeYeeie Je

    ÒecegKe, ceeveJ³eefJeÐeeMeeKee,
    otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&

DeY³eeme mecevJe³ekeÀ  ë    Òee. efMeJeoeme ®eebieosJe Iee[ies
      mene³³ekeÀ ÒeeO³eeHekeÀ, Fefleneme efJeYeeie,

                  otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&.

mebHeeokeÀ : [e@. Yeevegoeme [er. efMebos
Fefleneme efJeYeeie ÒecegKe,
cenelcee HegÀues S.Sme.meer. ceneefJeÐeeue³e,
veJeer cegbyeF&.

DeY³eeme uesKekeÀ  ë    [e@. ÒeoerHe JeeIeceejs
      mene³³ekeÀ ÒeO³eeHekeÀ,  Fefleneme efJeYeeie,
       jeceveeje³eCe ªF&³ee ceneefJeÐeeue³e (mJee³elle),

                  ceeìtbiee, cegbyeF&.

ë [e@. Depe³ekegÀceej ueesKeb][s
mene³³ekeÀ ÒeO³eeHekeÀ, Fefleneme efJeYeeie,

     kesÀ. Jner. HeW{ejkeÀj ceneefJeÐeeue³e, [eWefyeJeueer
     efpe. þeCe.s

: [e@. Sme.Jner. HeeLejkeÀj
ÒecegKe, Fefleneme efJeYeeie,
mesþ pes.Sve. HeeefueJeeuee ceneefJeÐeeue³e, Heeueer,
lee. megOeeiæe[, efpe. je³eie[.

De#ej pegUCeer Je cegêCe ë cegbyeF& efJeÐeeHeerþ cegêCeeue³e,
efJeÐeeveiejer, meeblee¬egÀPe (HetJe&), cegbyeF& - 400 098



Devegke´ÀceefCekeÀe

  ke´ÀceebkeÀ              Meer<e&keÀ He=<þ ke´ÀceebkeÀ

1. kesÀceeue HeeMee DeeefCe DeeOegefvekeÀ legke&Àmleeve 01

2. jsPeeMene HesnueJeer DeeefCe FjeCeceeOeerue megOeejCee 13

3 Fm$ee³eue®ee Go³e 18

4 HeÀ@efmePece 25

5 veeefPePece 37

6 peHeeveceOeerue ue<keÀjJeeo 49

7 ogmejs cene³egOo 62

8 meb³egkeÌle je<ì̂mebIeìvee 78

9 [e@.meve-³ele-mesve DeeefCe ®eerve 89

10 cenelcee ieebOeer DeeefCe Yeejle 100

11 [e@.megkeÀeCeex DeeefCe Fb[esvesefMe³ee 117





SEMESTER-IV 

 
Module I: Inter War Period 

(a) Kemal Pasha and Modernization of Turkey 
(b) Reza Shah and Reforms in Iran 
(c) Birth of Israel 

 

Module II: Rise of Dictatorships 
(a) Fascism  
(b) Nazism 
(c) Militarism in Japan 
 

Module III: World War II and Efforts for Peace 
(a) World War II 
(b) The Atlantic Charter 
(c) United Nations Organization. 
 

Module IV: Nationalist Movements in Asia 
(a)  Dr. Sun-Yat-Sen and China 
(b) Mahatma Gandhi and India 
(c) Dr. Sukarno and Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

the modern world 
 
  

 
Objectives: To enable the students tocomprehend the transition of Europe from medieval to 
modern times and its impact on the world. To provide accurate knowledge of the most significant 
events and personalities of the period under study and encourage understanding of the making of
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 १.२.१. म�ुताफा केमाल पाशाचा जीवनव�ृांत  

 १.२.२.  केमाल पाशाचा उदय 

 १.२.३. केमाल पाशाचे अंतग�त धोरण 

 १.२.४  केमाल पाशाचे पररा��ीय धोरण   

१.३. सारांश  

१.४  �� 

१.५  संदभ�  

१.०. उि��्ये  

या �करणाचा अ�यास के�यानंतर िव�ाथा�स  

 केमाल पाशाचा जीवनवृ�ांत समजावून देणे. 

 केमाल पाशा�या उदयास जबाबदार घटकांचा अ�यास करणे. 

 अंतग�त धोरणा�या कोणकोण�या सुधारणा के�या याची मािहती िमळवणे. 

 केमाल पाशाचे पररा��ीय धोरण समजावून घेणे.  

१.१. ��तावना  

पिह�या महाय�ुा�या वेळी तकु� �थानने जम�नी�या बाजूने य�ुात �वेश केला. परतंु 
तकु� �थानचा �भाव झा�याने दो�त रा��ांनी तह लादला. �या तला केमाल पाशाने िवरोध 
क�न दो�तांबरोबर य�ु केले. या यु�ात दो�त रा��ांचा पराभव झाला. �यामळेु केमाल 
पाशाचा तकु� �थान�या राजकारणात उदय झाला. केमाल पाशाने तकु� �थान�या सुधारणा 
करताना अनेक कायदे क�न स���या सधुारणा के�या. �यामळेु �याला क�याणकारी 
ह�कुमशहा असे �हणतात.  
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१.२. म�ुताफा केमाला पाशा आिण आधुिनक सुधारणा 

एकेकाळी तकु� सा�ा�य बलाढ्य सा�ा�य असून आिशया, आि�का व पूव�  यरुोपवर 
तकुा�ची स�ा होती; परतं ु १८ �या शतकात मोडकळीस आली. पिह�या जागितक 
महाय�ुात तुक� �थानने दो�तां�या बाजूने यु�ात उडी मारली. ३ माच�  १९१८ रोजी 
रिशयाने शरणागती प�क�न जम�नीने �े�टिलटो�हॉ�कचातह लादला. �यामळेु इ.स. 
१८७७ पासूनचा रिशया�या ता�यातील सव� �देश तुका�ला परत िमळाला, पण हा आनंद 
दीघ�काळ लाभला नाही. जम�नीने ३० ऑ�टोबर १९१८ रोजी शरणागती प�करली. 
म�ुोस येथे जम�नीने श�बदंी करार केला. दो�तांनी तकु� सा�ा�याचा जा�तीत जा�त 
�देश िमळव�याचा �य�न केला. या वेली यरुोिपयन देशांनी यरुोपचा ��ण �हणून 
तकु� �थानची हेटाळणी केली. इं�लंड - रिशया�या मतभेदामळेु तुक� �थान�या सा�ा�याला 
जीवदान िमळाले. याच वेली रा��वादाने तकु� �थानला वाचव�यासाठी आंदोलन सु� 
केले. याचे नेत�ृव केमाल पाशाने केले. �यामळेु तकु� �थान िजवंत राह�न सधुारणा क�न 
�गती केली.   

१.२.१. म�ुताफा केमाल पाशाचे जीवनवृ�ांत : 

�ीसमधील सालोिनक गावी क�टम अिधकारी या�या कुटंुबात इ.स.१८८१ ला 
केमालचा ज�म झाला. �याला ल�करी पेशाची आवड अस�याने कॉ��टटँीनोपल येथील 
हिद�ये �टाफ या ल�करी महािव�ालयात दाखल झाला. गिणतातील �गती पाह�न 
िश�कांनी ‘केमाल’ ही पदवी िदली. इ.स. १९०६ म�ये तकु� �थान�या सै�यात कॅ�टन 
�हणून नोकरीत �जू झाला. इ.स. १९०८ म�ये तुक� सुलतानािव�� त�णांनी �ांती 
केली. टी त�ण तकु�  �ांती या नावाने ओळखली जाते. या �ांतीशी समंध होता. 
जागितक महाय�ुात जम�नी�या बाजूने यु�ात भाग घे�यास िवरोध केला. तरी पण 
उतरावे लागले. केमालला खरी �िस�ी गॅिलपोली�या य�ुात िमळाली. �याने इं�जांचा 
जबर पराभव केला.  इं�जां�या मह�वाकां�ावर पाणी िफरवले; परतं ुपढेु पराभवाचे िच�ह 
िदसताना सलुतानाला ल�करी संबंधाचा अहवाल पाठवला. �यात तकु� �थानचे सै�य 
जम�न अिधका�या�या ता�यात देऊ नये. िवखरुले�या तुक� सा�ा�यातून सै�य काढून 
घेऊन ते फ� तकु� �देशा�या र�णासाठी ठेवावा. यापढेु तुक� सा�ा�या�या र�णासाठी 
तकु� सै�याचे र� सांडू नये, असे सांिगतले.  
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१.२.२. केमाल पाशाचा उदय : 

१) रा��ीय आदंोलन - 

तकु� �थानचा ३० ऑ�टोबर १९१८ पराभव होऊन सा�ा�य न� होऊन पारतं�यात 
जाईल, अशा बात�या येऊ लाग�या. तुक� �थानम�ये इं�लंड-रिशया �पध�क होते; परतं ु
रिशयाचा पराभव झा�याने इं�लंड फ� एकटेच रािहले. इं�लंडने आपला �वाथ�  
साध�यासाठी �ीसला िचथावणी िदली. �यामळेु �ीसने त�ु�था�नवर आ�मण केले. 
तकु� �थानम�ये रा��वादी श�� उदयास येऊन �याचे नेत�ृव केमालाने केले. 
तकु� �थानम�ये ती� आंदोलन स�ु कर�यासाठी उ�ेश ठरवले ते -  

१) सलुतान व इतर �� अिधकारी यांना बडतफ�  करणे.    

२) परक�य आ�मकांना व �ीकांना तुका�मधून फेटाळून लावणे.    

३) तकु� �थान�या �वातं�याला िवरोध कर�या�या �वक�य व परक�य यांचे उ�चाटन 
करणे.  

२) दो�तांचा ह�त�ेप - ११ माच� १९२० - 

रा��ीय आंदोलनाचा सव� तकु� �थानम�ये जोर वाढला. �यामळेु सलुतान घाबरला. �याने 
�ांतीिवरोधी असले�या फा�रदं पाशाचे मं�ीमंडळ बडतफ�  क�न देशाला साव�ि�क 
िनवडणकुा घेत�या. या वेली रा��वा�ांना बह�मत िमळाले. �याने सरकार बनवले. या 
न�या सरकारने योजना घेत�या. १९२० म�ये �िस� के�या. ती रा��ीय करार नावाने 
ओळखला जातो. तो पढुील�माणे. 

१) श�संबधंी रेषे�या दि�णेकडील अरब �देशात तकु� �थानने �वयंिनयं�णाचा 
अिधकार �ावा.  

२) �यापारी बोटीसाठी डाडा�ने�स व बा�कोर�या साम�ुध�ुया ख�ुया कर�यात 
या�यात.  

३) य�ुो�र काळात यरुोपम�ये अ�पसं�याकांना जे अिधकार आहेत, तसे 
तकु� �थानम�ये तुक� तरांना असावेत.  

४)  तकु� सलुतानांबरोबर यापूव� परक�यांनी जे करार केले आहेत, ते र� समज�यात 
यावेत.  

५) रा��ीय कजा�ची यो�य ह��यात परतफेड कर�यात यावी.  

थोड�यात र�ावा�ांनी सलुतानाची स�ा िनयंि�त केली. �यामळेु सलुतानाने िलबरल 
प�ाशी दो�तांनी हातिमळवणी क�न रा��वा�ांवर ह�ला चढवला. १९ माच�  १९२० 
दो�त व रा��वाडी यां�यात धरपकड झाली.  
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३) अकंारा येथे हगंामी सरकारची �थापना - इ.स. १९२० - 

दो�तां�या ह�त�ेपामळेु सलुतानाने पाल�म�ट बरखा�त क�न फा�रदं पाशाला पंत�धान 
नेमले. पण केमालने ॲनॉटोिनयातील जनतेला िनवडणकु�चे आवाहन देऊन िनवडणूक 
लढवली. नवे रा��ीय सरकार िनमा�ण क�न केमाल �मखु बनला. सलुतानाने अंकारावर 
सै�य पाठवले. पण केमालने �याचा पराभव केला.   

४) से�हस�चा तह - १० ऑग�ट १९२० - 

पिह�या महायु�ात दो�तांनी पराभूत रा�ांवर प�रस शांतता प�रषदेत जे तह लादले 
�यापैक� िस�हीयस�चा १० ऑग�ट १९२० ला तकु� �थानवर लादला. 

१) कॉ��टॅटीनोपल तकु� �थानकडे ठेव�यात आले.  

२) डाडा�नेस व बा�फोरस या दो�ही खाड्या सव�  रा��ां�या आंतररा��ीय �यापारासाठी 
ख�ुया असा�यात.  

३) दो�ही खाड्या भोवतालचा �देश िनल��करी बनवावा. 

४) िसरीया, पॅले�टाईन, मोसोपोटेिमया हे �देश तुक� �थानकडून घेऊन रा��संघाकडे 
िव��त �हणून सोपवावेत. 

५) मॅिसडेिनया, �माना�सह �ेस, आिशया मायनर, डाडेकनीज बेटे �ीसला दे�यात 
यावीत.  

६) इिज� व अरब�थानला �वातं�य दे�यात यावे.  

७) तकु� �थानची अथ��यव�था, गृह�यव�था, �याय�यव�था या िवभागावर दो�त रा��ांचे 
िनयं�ण राहील.  

तकु� सा�ा�य न� करणारा, तकु� �थानचे �वातं�य िहरावून घेणारा व तकु� �थानला 
दो�तां�या िनयं�णाखाली ठेवणारा तह सलुतानाने �वीकार�याने जनतेचे िप� खवळले. 
रा��वा�ांनी तहािव�� व सलुतानािव�� ती� �िति�या केली. केमाल पाशाने सव�  
एक� क�न दो�तांचा तह फेटाळून लाव�याचा �य�न केला. या वेली �ीक-इटली यांचा 
केमालने पराभव केला. �यामुळे रिशयाने केमालशी मै�ीकरार केला.  

५) �ीस तुक� �थान यु� - १० जुलै १९२१ ते ९ स. १९२२ - 

से�हरसे�या तहाने �ीकाला �चंड लाभ होणार होता. इं�लंड�या पाठ��यावर �ीसने तकु� 
सा�ा�यावर चढाई केली. तुक� �देश आप�या फौजांनी �याप�यास स�ुवात केली. 
केमाल पाशाने २० िदवस �खर लढा देऊन �ीकांचा पराभव केला. �ीकांना 
तकु� �थानमधून ह�सकावून लावले. �ीकांना माघार घेताना �चंड उद�्व�त  केले. अनेक 
शहरे जाळली. �यामळेु अनेक तकु� िनवा� िसत बनले. अखेर इ.स. १९२२ �ीक फौजा 
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बाहेर गे�या. या कामिगरीब�ल केमालला माश�ल व गाझी असे दोन िकताब रा��ीय सभेने 
िदले.  

६) मदुािनया करार - १३ ऑग�ट १९२२ - 

केमाल पाशाने आम�िनयाचा पराभव केला. �ीकांना िपटाळून लावले. �ा�स इटालीने 
माघार घेतली. रिशयाने केमालबरोबर दो�ती केली. आता फ� तकु� इं�लंड�या फौजा 
िश�लक हो�या. इं�लंड-तकु�  पर�परांवर आ�मक तयारीत होते. मा� केमालचा िवजय 
पाह�न इं�लंड�या सेनािधकारी जनरल चा�स� हॅ�र�ंटन याने १३ ऑग�ट १९२२ म�ये 
मदुािनयाचा करार केमालबरोबर केला.  

७) सुलतानशाहीचे िवसज�न - १७ नो�ह�बर १९२२ - 

केमाल�या िवजयामळेु मदुािनयाचा करार केला. �यामळेु से�हरेस�या तहाला केमालने 
िवरोध के�याने �यात सधुारणा कर�यासाठी �वी�झल�डमधील लॅसनेु येथे प�रषद 
भरवली. या वेली दो�तांनी सलुतानाला व केमाल पाशाला िनमं�ण िदले. सलुतानाला 
िनमं�ण देणे अंकारा येथील रा��ीय सभेने नामंजूर केले. कारण िव�ासघात करणा�या 
सलुतानाचे �वातं�य व साव�भौम�व के�हाच न� झाले आहे आिण मोह�मद सहावा 
सलुतान याला पद�� कर�यात यावे. �याच िदवशी तो १७ नो�ह�बर १९२२ ला 
�ाणभयाने मलय नावा�या ि�टीश य�ुनौकेतून पळून गेला. नविनवा� िचत खिलफा 
यवुराज अ�दलु मिजद याने रा��ीय सभेचे साव�भौम�व मा�य क�न सलुतानाला 
पदाव�न दूर केले.   

८) लॉसेनचा तह - २४ जुलै १९२३ - 

लॉसाने दो�तांची लॉसेनची शांतता प�रषद २७ नो�ह�बर १९२२ ला स�ु केली. से�हरेस 
तहातील कलमे र� क�न नवीन तह ४ फे�वुारी ते २३ एि�ल १९२३ या काळात 
प�रषदेचे कामकाज क�न २४ जलैु १९२३ सव�सहमत होऊन लॉसेन�या तहावर सही 
केली.  

१) �ीसला से�हरसे तहा�माणे िमळाले�या पूव� वेस, कॉ��टॅटीनोपल व ॲ�ीयानोपल 
या �देशावर पाणी सोडावे लागले.  

२) इिज�, सदुान, साय�स, िस�रया, मोसोपोटेिमया व अरिेबया या �देशावरील ह�क 
तकु� �थानने सोडून �ावे.  

३) तकु� �थानने परदेशी नागरीकांब�ल �यायालयीन सधुारणा कर�याचे मा�य केले.  

४) जकातीतील परक�य िनयं�णे र� कर�यात आली. 

५) तकु� �थान�या ल�करी, नािवक आिण हवाई दलावरील सव� िनब�ध काढून टाक�यात 
आले. 

६) साम�ुध�ुयां�या �देशातील िनल��करी टापूत तकु� ने मा�य केले.  
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७) तकु� ला साव�भौम रा��ाचा दजा� दे�यात आला.  

८) मिु�लमेतर जनतेचे ऑटोमन सा�ा�या�या काळात असलेले खास ह�क र� 
कर�यात आले.  

९) �जास�ाकाची िनिम�ती - २९ ऑ�टोबर १९२३ - 

केमाल पाशाने यापूव�च सलुतानपद र� केले. तरी पण �जास�ाक�या अनेक अडथळे 
होते.  

१) �जास�ाक िनिम�तीस जनतेची मानिसक यतयारी अ�ािप झालेली न�हती.  

२) खिलफा पद अ�ािप अि�त�वात होते,  

३) घटना�मक चौकटीत बधंुं रा���मखु �हणून ठेवावे असा काही जणांचा मानस होता.  

४) सनातनी व ि�थितवाद प�ाचा खािलफापद कायम ठेव�याब�ल आ�ह िदला. 
�जास�ाकाला �याचा स� िवरोध होता.  

केमाल पाशाने �ागितक आिण ि�थितवाद गंभीर मतभेद संघषा�त होऊ नये यासाठी 
अ�यंत कौश�याने व नाजूकपणे प�रि�थती हाताळली. घटनाद�ु�ती कर�याची सूचना 
के�याने बह�मताने �जास�ाक रा�� २९ ऑ�टोबर १९२३ रोजी िनमा�ण केले.  

१०) खिलफापदाचे िवसज�न - ३ माच� १९२४ - 

१७ नो�ह�बर सलुतानशाही न� होऊन �जास�ाक राजवट सु� केले. जनतेला 
खालीफातील आकष�ण होता. जनता आप�या धम�िन�ेपासून दूर जायला तयार न�हती. 
न�या घटनेत �जास�ाकाचा धम� �हणून इ�लाम धमा�ची अिधकृत न�द केली. केमालने 
�गती प� उचलून धरला. केमाल पाशाला अंतग�त कारभारात ह�त�ेप क�न लोकमत 
तयार क�न ताबडतोब रा��ीय सभा बोलावून खालीफापद िवसिज�त कर�यासंबंधी 
आ�हान केले. ३ माच�  १९२४ रोजी रा��ीय सभेत खालीफापदाचे िवसज�न केले. 
�यानसुार ठराव केला. 

१) ऑटोमन राजघरा�यास तकु� �थानमधून ह�पार करणे.  

२) खिलफापद धम� सं�थेचे काया�लय यांचे िवसज�न करणे. 

३) धािम�क कॉलेजसिहत, सव�  शै�िणक आिण तांि�क सं�था िश�ण खा�या�या 
अमलाखाली आणणे, िवधेयक मंजूर केले �या रा�ी खिलफा अ�दलु मजीद देश�याग 
केला. तकु� �थानला धमा��या एकतेचे क� � �हणून �थान नाही.  

आपली �गती तपासा :  

�. १. केमाल पाशाचा उदय थोड�यात सांगा.  
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१.२.३ केमाल पाशाचे अतंग�त धोरण :  

१) आधुिनक�करणासाठी केमालचे धोरण : 

केमाल पाशाने परक�य आ�मणाचा िन:पात क�न सलुतान व खिलफा पद न� केले 
आिण �जास�ाक �थापन केले. या सव�  गो�ी तकु� सै�या�या साहा�याने केले. 
तकु� �थान�या आधिुनक�करणासाठी व सधुार�यासाठी केमालने आपली 
आधिुनक�करणाची तीन उिद�े जाहीर केली.  

अ) जलुमाचे �ितक असलेले सलुतानपद व खिलफापद र� करणे.  

ब) रा�यकारभारावर धमा�चे वच��व न� क�न धम�िनरपे� रा�  तयार करणे.  

क) पाि�मा�य धत�वर तकु� समाजाची पनुर�चना घडून येणे.  

ही उिद�े सा�य कर�यासाठी पीप�स परतीची �थापना क�न �वत:चे त�व�ान मांडले. 
पाशाने सहस�ुी काय��म राबवून त�वांचा उदघोष केला आिण प�ाने �याचा �वीकार 
केला. नवीन रा�याघातानेत अंतभा�व ५ फे�वुारी १९३७ केला. टी सहा त�वे केमालाची 
षटपदी नावाने �िस� आहेत.  

१) �जास�ाकवाद   २) रा��वाद  

३) लोकतं�वाद   ४) उ��ांतीवाद  

५) धम�िनरपे�ता   ६) शासक�य िनयं�ण  

२) धािम�क सुधारणा :  

केमाल पाशाने सव�च �े�ात सधुारणा घडवून आण�या. मा� �या�या धािम�क सधुारणा 
मह�वा�या मान�या जातात. कारण या सधुारणा अ�य सुधारणांचा पाया बनला. 
ससा�मा�यांवर धमा�चा पाडगा होता. सव�सामा�य लोक अंध��ाळू होते, �यां�यावर 
इ�लाम सं�कृतीचा पगडा होता. �यातून जनतेला बाहेर काढणे अितशय अवघड होते. 
�याने सलुतानपद न� क�न धम�िनरपे� शासन सं�थेची घोषणा केली. यािशवाय अ�य 
सधुारणा के�या.  

१) धमा�संबंधीचे सव� कायदे १९२५ म�ये र� केले.  

२) धम��चारासाठी तुक� �थानातील शाळा बदं के�या. 

३) धम� ही �य��ची खाजगी बाब असून शासन कोण�याही �य��ला �वातं�य असेल 
असे जाहीर केले.  

४) इ�लाम धमा�चा श�रमनचा कायदा र� केला व पा�ा�य धत�वर िदवाणी, फौजदारी 
आिण �यापारी दडंसंिहता न�याने तयार केली.  
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�वीस, जम�न, इटािलयन, धत�वर न�या कायदेसंिहतामुळे कुटंुबप�ती, वारसा ह�क 
आिण िववाह प�तीया इ�लामी धमा�चा �भाव कमी झाला. नवी समाजरचना उभार�यास 
या कायदेसंिहतांचा उपयोग झाला. धािम�क �भाव न� कर�या�या ��ीने केमालने 
उपाययोजना फलदायी ठर�या.  

३) शै�िणक सुधारणा : 

केमाल पाशा पा�ा�यकरणाचा क�र परु�कता�  अस�याने िश�ण प�तीत सधुारणा 
के�या. िश�णातून माणूस बदलतो. जुनी िश�ण प�ती सव��वी धमा� िध�ता होती. 
िश�णाचे काय� उलेमा नावा�या धम�ग�ुमाफ� त चालत होते. केमालने सव� बदल केले.  

१) केमालने धम�सं�थेतील चालवणा�या सव�  जनेु मदरसे, शाळा बदं क�न सरकरी 
िनयं�णाखाली व सरकारी साहा�यावर नवीन शाळा, महािव�ालये सु� केली.  

२) �ाथिमक िश�ण स��चे व मोफत केले.  

३) िश�ण सं�थांतून िदले जाणारे धािम�क िश�ण बदं क�न िव�ानिन� पा�ा�य िश�ण 
स�ु केले.  

४) अवघड, वेडीवाकडी तकु� िलपी र� क�न लॅिटन िलपीचा �वीकार केला.  

५) कुराणाचे पनुल�खन तकु� भाषेत क�न ते भाषांतर मिशदीम�ये वाच�यास स�� 
केली.  

६) तकु� भाषेला सव�� �ाधा�य केले.  

७) मा�यिमक, तांि�क शाळांची सं�या वाढवली. ��येक गावी शाळा व मोठ्या 
लोकांक�रता रडेीओची सोय केली.  

८) पारपंा�रक अिभवादनाचा �योग बदं केला. ऐवजी िमया �वािभमानी हो, काम कर, 
धैय�शील हो, असा �वा�व�य रा��ािभमानी �योत पेटवणारा अिभवादनाचा �योग 
केला. 

४) सामािजक सुधारणा :  

केमालने �ागितक आिण आधिुनक तुक� �थानचा आदश� �ा�ीसाठीच सामािजक सधुारणा 
के�या. तकु� �थानातील समाज परपंरागत �ढीि�य, सनातनी, जु�या अंध��ांना 
िचकटून राहणारा होता. धमा�चा �भाव मोठा अस�याने िवकासात अडथळा होता. 
केमालने िवरोधाला न जमुानता सामािजक प�रवत�नाला हात घातला.  

अ) वेशाभूषांतील बदल - तकु� प�तीचा गबाळा, वे�धळा पोशाख टाकून �ी प�ुष 
पा�ा�य प�तीचा वेशभूषा �वीकार�यास स�� केली. ग�ड्याची टोपी टाकून हॅट 
वापर�याची स�� केली.  
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ब) �ीची सुधारणा - इ�लामी जगतातील सव�साधारण �ी अ�यंत मागासले�या अनेक 
बधंनांनी जोखडले�या, दयनीय ि�थती हो�या. िश�णाचा अिधकार न�हता. �ी मु� 
के�यािशवाय �गती होणार नाही �हणून केमाल पाशाने सव��थम बरुखा प�त, बह�भाया�  
प�त, तलाख प�त यांचे काय�ाने उ�चाटन केले व न�दणी िववाह स��चा केला. 
१९३४ म�ये मतदानाचा ह�क देऊन प�ुषाबरोबर समाजात �थान िदले.  

क) रा��वादातून स�ंकृतीची जोपासना - केमाल पाशाने सुधारणा करताना 
रा��वादावर भर िदला. श�ुवारची सटुी र� क�न रिववार जाहीर केली. नाग�रकांची 
आडनावे �ावीत आ�ह केला. केमालने �वत: अतातकु�  (रा��िपता) नामािभधान धारण 
केले. इ�लामी वष�गणना र� क�न ि��न कॅल�डर लागू केले. मिु�लमांचे धािम�क उ�सव 
नवीन पचंागानसुार साजर े केले. इ�तंबलुह�ल  राजधानी अंकारा येथे आणली. �ाचीन 
सं�कृती�या अ�यासाला उ�ेजन देऊन रा��ािभमानाला पूरक शोध लावले.  

५) आिथ�क सुधारणा : 

अ) शेती सुधारणा - पिह�या महायु�ानंतर आिथ�क संकट तकु� �थानवर कोसळले. 
चलनवाढ, बेकारी, उ�पादन घात इ. घटना घड�या. लॉसेन�या तहामळेु रा��ीय 
अि�मता िजवंत ठेवून शेती सधुारणावर �थम भर िदला. शेतक�यांना कज� िदली. 
शेतीमालाचे भाव िनि�त केले. आदश� शेती फाम� शासक�य माग�दश�नाखाली स�ु क�न 
�यातून बी-िबयाणे खाते यांचे वाटप केले. 

ब) औ�ोिगक�करण - १९३० �या जागितक आिथ�क मंदी�या लो�यातून तकु� �थानला 
केमाल पाशाने वाचवले. देशभर �टेट बकँांचे जाले िवणले. उ�ोगधदंे, खान उ�ोग आिण 
साव�जिनक सेवा परुिवणा�या सं�थांचा िवकास घडवला. सटुी कापड िगर�यांची 
यं�साम�ुी रिशयाकडून घेतले. �यासाठी ८० लाख डॉलरचे कज�ही घेतले. �थािनक 
उ�ोगध�ंाला संर�ण िदले. नननेस �यापार �यवहाराचे िवकास सु� केला. तुटीचे 
अंदाजप�क कर�याची प�ती र� क�न नवीन करप�तीचा वापर केला.  

६) राजक�य सुधारणा : 

अ�ान अंध:करत चाचपडत असलेया आिण पिह�या महाय�ुा�या राखेतून िजवंत 
तकु� �थान झाला तो केमाल पाशा�या कतु��वामळेु �या�यामळेु तकु� चा पनुज��म झाला. 
  

अ) �शासक�य सुधारणा - राजक�य��्या आधिुनक तकु� �थान गणला गेला. 
�शासक�य सधुारणा पाि�मा�यां�या धत�वर के�या. सुलताना�या काळातील ��, 
िकडलेली शासक�य यं�णा आमलुा� बदल क�न शासनास यो�य िश�तीची आणले. 
अिधकारपदावर िनयु� क�न द�तर िदरगंाई टाळ�याचा �य�न केला.  

ब) �जास�ाकाची राजवट ि�थर�थावर कर�याचा �य�न - नगरपािलकां�या 
िनवडणकु�त ि�यांना मतदानाचा अिधकार िदला. �जास�ाकांची घोषणा क�न �जेला 
राजक�य ह�क िदले आिण �जास�ाकाची राजवट ि�थर केली. इ.स.१९३० म�ये म�ु 
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�जास�ाक प� �थापन क�न नगरपािलकेची िनवडणूक लढवली. �यात २५ ट�के 
जागा ि�यांना �थमच िद�या; परतंु रा�यारा�यात संघष� झा�याने म�ु �जास�ाक प� 
िवसिज�त केला.  

क) रा�यघटनेम�ये दु��ती - ६ िडस�बर १९३४ रा�यघटनेम�ये द�ु�ती केली. २३ 
वषा�वरील सव� �ी-प�ुषांना मतदानाचा ह�क िदला. ३१ वषा�वरील �ी-प�ुषांना रा��ीय 
सभे�या िनवडणकु�स उमेदवारीचा ह�क िदला. अ�य�पदाची िनवडणूक अ��य�पणे 
घेणे. �ितिनध�कडून अ�य�ाची िनवड होते. इ.स. १९३५ म�ये रा��ीय स�ेवर �थमच 
िनवडणूक आ�या.  

केमालने आधिुनक तकु� ची उभारणी केली �हणून रा��ीय सभेने अतातकु�  असा गौरव 
केला. केमालने एखा�ा िप�याने आप�या बालकाचे संगोपन करावे. �या�माणे देशाचा 
िवकास साधला. यरुोपचा ��ण �हणून हेटाळणी केली जाणा�या तकु� ला केमालने 
आप�या रामबाण औषधाने टणटणीट केले. �याने परक�य आ�मणाचा िन:पात क�न 
तकु� �थानला �वािभमानी बनवले. एक परपंरागत, अ�गत, मागासलेला, म�ययगुात 
वावरत असले�या रा��ाला नवीन संजीवनी देऊन �याला आधिुनक बनवले. अशा 
तकु� �थानचा �ेरक केमाल पाशा १० नो�ह�बर १९३८ म�ये मरण पावला.  

आपली �गती तपासा:  

�. १. केमाल पाशाचे अंतग�त धोरण सांगा.  

१.२.४. केमाल पाशाचे पररा��ीय धोरण :  

१) तुक� �थान-इराक सीमा �� - या सीमा ��ाचा िनकाल लाव�यासाठी १९ मे 
१९२४ म�ये इ�तंबूलम�ये प�रषद घेतली. पण िनण�य झाला नाही. रा��संघाने १६ 
िडस�बर १९२५ रोजी मोझूल �ांत इराणकडे �ावा असे सांिगतले, पण �याला 
तकु� �थानने नकार िदला. इ.स. १९२६ म�ये ि�टन, तुक� , इराणची एक� बैठक अंकारा 
होऊन समझोता झाला. मोझूल �ांत इराणला, परतं ु तेलावर १० ट�के रॉय�टी 
तकु� �थानला �ावी. 

२) तुक� �थान-रिशया मै�ी करार (१० िडस�बर १९२५) - लॉसेन प�रषदेपासून 
रिशयाचे संबधं दरुावलेले होते. १० िडस�बर १९२५ रोजी रिशयाशी मै�ी करार व 
अना�मनणाचा तह क�न अंतग�त सधुारणेसाठी शांतता िनमा�ण करा.  

३) तुक� �थान-�ीस सबंंध - दो�ही रा��ांचे संबंध यु� होईपय�त िबघडलेले होते. �ीस�या 
पराभवानंतर संबधं सुधार�यास �ारभं झाला. ॲनाटोिलया �ांतातील �ांतातील तकु� 
लोकसं�येची अदलाबदल कर�यास मा�यता िद�याने या दो�ही रा��ांत मै�ीचा तह 
झाला. 

 



 

 

केमाल पाशा आिण आधिुनक तकु� �तान 

 

11 

४) बा�कन रा�� प�रषदेचा सहवास - इ.स. १९३१ �या ऑ�टोबरम�ये इ�तंबूलम�ये 
प�रषद भरली होती. याम�ये अ�बािनया, ब�गे�रया, �ीस, यगुो�लाि�हया, �मािनया, 
तकु� �थान यांचे १५० �ितिनधी होते. जलैु १९३२ म�ये रा��संघाचे सभासद�व 
तकु� �थानला. इं�लंड-�ा�सचे संबंध सुधारले. केमाला�या नेत�ृवाखाली बा�कन करार 
९ फे�वुारी १९३४, नो�ह�बर १९३५ म�ये रिशयाशी मै�ी करार झाला.  

५) आिशया करार (९ जुलै १९३७) - इराण, अफगािण�तानशी घिन� मै�ी�या 
उ�ेशाने �या�याशी अना�मणाचा आिशया करार केला. तकु� �थान�या �ितिनध�नी 
सादाबाद येथे ९ जलैु १९३७ ला या करारावर सही केली.  

६) ि�टीशांशी मै�ी - इं�लंडबरोबर १९३६ म�ये जा�त जवळीक�चे संबधं ��थािपत  
केले. भूम�य समु�िवभागात ि�टनचा इटलीशी संघष� घड�यास तुका�ची मदत िमळावी, 
�ा हेतूने मॉ�ीय�स येथे दो�ही रा��ांची बैठक होऊन साम�ुध�ुयासंदभा�त लॉसेन करार 
झाला.  

७) �ा�सशी सबंंध - �ा�सशी जवळचे संबंध िनमा�ण क�न ३ जलैु १९३८ रोजी 
�ा�सशी करार केला. करारानसुार तकु� सं�कृतीशी िनकटचे संबधं तयार झाले. 
िस�रयातील अले�झांडेटा िज��ास �वाय�ता दे�यात आली. �याचे नाव �ताय असे 
ठेवले. �ा�सने �ताय िज�हा तकु� �थानम�ये सामील कर�याची समती िदली.  

आपली �गती तपासा :  

�.१. केमाल पाशाचे पररा��ीय धोरणाचा आढावा �या. 

१.३. साराशं    

पिह�या महायु�ानंतर यरुोप�या राजकारणात अनेक घटना घड�या. �यातूनच 
ह�कुमशाहीचा उदय झाला. तकु� �थानम�ये क�याणकारी ह�कुमशाही केमाल पाशाची 
उदयास आली. �या�या नेत�ृवाखाली तकु� �थानम�ये सामािजक, आिथ�क, सां�कृितक 
िवकास झाला.  

१.४ �� : 

�.१. केमाल पाशा�या उदयाची कारणे सांगा ?  

�.२.आधिुनक तकु� �थान�या  िनमा�ता  या  ना�याने  केमाल पाशा�या  काया�चा  आढावा 
�या. 
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१.५ सदंभ�  

१) डॉ. अिनल कठारे -िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  

२) डॉ. अिनल कठारे- आधिुनक जगाचा इितहास 

३) पी.िज.जोशी - आधिुनक जगाचा इितहास 

४) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९१४-१९४५) 

भाग-१  

५) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९४६- २०००) 

भाग-२  

६) डॉ. अिन�� , �ा. गजानन िभडे-आधिुनक जगाचा इितहास 

७) जैन ह�कूमचंद आिण कृ�णा माथुर- आधिुनक जगाचा इितहास 

८) कदम य.न. - िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  

९) कुलकण� अ.र. आिण देशपांडे-आधिुनक जगाचा इितहास- भाग-1 & २  

१०) साकुर ेिवजयानंद, अिनल कठार-ेजागितक इितहासातील ि�थ�यंतरे  

११) उदगावकर म.न. आिण गणेश राउत- आधिुनक जग   
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२ 
रझेाशहा पेहलवी आिण इराणमधील सधुारणा 

घटक  रचना  

२.० उि��्ये  

२.१. ��तावना  

२.२. रझेाशहा पेहलवीचे च�र�  

२.३. रझेाशहा�या इराणमधील सधुारणा 

२.४. सारांश  

२.५. ��  

२.६  संदभ� 

२ .०. उि��्ये  

या �करणाचा अ�यास के�यानंतर िव�ाथा�स  

 रझेाशहाचा  जीवनव�ृांत समजावून देणे. 

 रझेाशहाने  कोणकोण�या सधुारणा के�या याची मािहती िमळवणे. 

२.१. ��तावना  

इराणमधील एका सामा�य कुटंुबात ज�मले�या रेझाखानने परपंरावादी, मागासले�या 
इराणचे �पांतर आधिुनक इराणम�ये केले. अिशि�त असूनही व जागितक राजकारणाची 
फारशी मािहती नसतानाही इराण�या राजकारणात �वतःचा ठसा उमटवला. पिश�यन 
सै�यात िशपाई �हणून काम करताना �याचे ल�करी कतु��व पाह�न ि�िटशांनी �याची 
कोसॅक िड�हीजन �या �मुखपदी िनयु�� केली. वेगवेग�या यु�ात मह�वाची भूिमका 
बजावली. पिश�या�या शहाचा िव�ास संपादन केला. १९२१ म�ये िझयाउ�ीन सरहकार 
बरखा�त क�न नवीन मंि�मंडळ स�ेवर आणले. �या�या कामिगरीमळेु १९२५ म�ये 
पिश�याचे राजपद, शहापद बहाल कर�यात आले. ‘शहा’ ही �याला िदलेली पदवी होती. 
क�र इ�लामी रा��ात धािम�क सिह�णतुा िनमा�ण कर�याचे मह�वाचे काम �याने केले. 
१९२६ ते १९४४ या काळात �याने िविवध �े�ातबदल घडवून आणले. इतर 
रा��ांबरोबर मै�ीचे पररा��ीय सबधं ��थािपत केले आिण इराणचे आधिुनक�करण केले. 
इराण�या बदलाम�ये रझेाखानने िज भूिमका बजावली ितचा थोड�यात आढावा �या.  
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२.२. रझेाशहा पेहलवीचे च�र�  

रझेाखानचा ज�म १६ माच� १८७८ रोजी झाला. एक अध िशपाई �हणून २० वष� �याने 
पिश�यन सै�यात काढली. २१ फे�वुारी १९२१ रोजी �याने िझयाउ�ीन या सधुारक�या 
मदतीने पिश�यातील दबुळे सरकार उलथून टाकले. िझयाउ�ीन�या नवीन सरकार म�ये 
तो य�ु मं�ी होता. पण �या दोघांत मतभेद झा�याने २५ मी १९२१ म�ये रेझाखानचा 
अंकुश असणारे मंि�मंडळ स�ेवर आले. �याने पिश�या�या शहाला (अहमदखनला) 
परदेशात पाठवले. व सव�स�ा आप�या हाती घेतली. १५ िडस�बर १९२५ रोजी न�या 
घटनासिमतीने रेझाखानला शहा रझेाखान पेहलव अशी उपाधी िदली. व२५ एि�ल 
१९२६ रोजी �याचा रा�यािभषेक सोहळा पार पाडला. �यानंतर �याने इराण�या सव�च 
�े�ात बदल घडवून आणले.  

२.३ रझेाशहा�या इराणमधील सुधारणा  

१) �शासक�य  सुधारणा : 

देशाची अथ��यव�था सधुार�याची १९२२ म�ये अथ�खा�या�या �मखु पदी डॉ. ऑथ�र 
या अमे�रकन अथ�त�ाची नेमणूक केली. िसनेट असे��ली हे ि�वगहृी कायदेशीर मंडळ व 
इराण�या राजाकडे सव�  स�ा १९०६ घटनेनी िदली होती. पण १९२६ नंतर 
सभागहृातील सव� सभासद रेझाशहाचे समथ�क अस�याने �याने िसनेटची बैठक कधी 
बोलावालीच नाही. पंत�धानांची िनय�ु� तो �वत: करत. पतं�धान व �याचे मं�ीमंडळ 
रझेाशहाला �यि�गत�र�या जबाबदार असत. तरीही या सवा��या मनात व �शासक�य 
अिधका�यांम�ये रेझाखानने �वत:ब�ल आ�मीयता िनमा�ण के�याने �याला �यांचा 
कधीही िवरोध झाला नाही.  

२) आिथ�क सुधारणा :  

आिथ�क सुधारणा कर�यासाठी परक�य त�ांची मदत �याने घेतली. क�टम खा�यात 
बे�ज�अम त�, अथ�खा�यात अमे�रकन त�, िश�ण खा�यात �� च त� िनय�ु केले. 
देशाला कायम �व�पात महसूली उतप�न िमळत राह�याची तरतूद केली. जमातीचे 
अिधक आप�या ता�यात घेतले. इि�परीयल बकँ ऑफ इराण कडून चलन �यवहाराचे 
ह�क काढून घेतले. �रयल हे नवे चलन �यवहारात आणले. इराणमधील ॲ�लो-पिश�यल 
ऑईल कंपनीशी रॉय�टीज जनुा करार र� क�न जा�त रकमेची रॉय�टी देणारा नवा 
करार केला. उ�ोगधदंे, कारखाने इ. रा��ीयीकरण केले. परक�य �यापारातून िमळणारा 
नफा नवे उ�ोगधदंे स�ु कर�यासाठी वापरला. साखिन�िम�ती, तंबाखू, कापड, िसगरटे इ. 
व�त�ु��क़ उ�पादनास चालना िमळाली. औ�ोिगक�करणाचा वेग वाढ�याने इराण 
आधिुनक बनला.  
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३) दळणवळणा�या साधनांचा िवकास : 

अथ��यव�थेस गती दे�यासाठी वाहतूक दळणवळणाकडे रझेाशहाने ल� परुवले. 
पिश�यासार�या ड�गराळ भागात हजारो मैलाचे नवे र�ते बांध�यात आले. �ा�स 
इराणीयन र�ेवेमाग� हा र�ेवेमाग� ८३५ मैल लांबीचा असून तो सम�ुसपाटीपासून स�ु 
होऊन ९ हजार फूट उंचीवर जाऊन परत सम�ुसपाटीवर येतो. या मागा�वर २२४ बोगदे 
बांधावे लागले. यामळेु उ�र व दि�ण �ांतातील दळणवळण वाढलेच तर उ�र 
इराणमधील भट�या टो�यांवर िनयं�ण ठेवणे ही श�य झाले. �याने हवाई वाहतूकही 
उभारली.  

४) शेतीिवषयक सुधारणा : 

इराण हा शेती�धान देश अस�याने रझेाशहाने शेतीसधुारणे ल� िदले. कृषीिव�ालये व 
आदश� कृषी फाम� उघडून कृषी उ�पादनासाठी नवनवे �योग केले. शेतक�यांना सुधा�रत 
बी-िबयाणे व आधिुनक कृषीयं�े परुव�यात येऊन �याब�लचे माग�दश�न व आव�यक 
तं��ान उपल�ध क�न दे�यात आले. कृषी�े�ाला कज�परुवठा कर�यासाठी बांका 
उघड�यात आ�या. शेतक�यांना सवलती�या दराने कज� िदली. भट�या जमात�ना ि�थर 
क�न कृषी �यवसाय कर�यास मदत के�याने भट�या जमात�ना देशाला असलेला 
धोका टळतो. 

५) ल�करी सुधारणा :  

 देशातील अंतग�त शांतता व स�ुयव�था िटकव�यासाठी परक�यांचे यांचे वच��व न� 
करणे, देशाची �ित�ा प�ुहा िमळवणे यासाठी ल�कराची आव�यकता अस�याचे �याने 
४० हजार �िशि�त व रा��िन� ल�कराची उभारणी केली. �यासाठी कारखानदार व 
उ�ोजकांकडून पैसा उभारला. आधिुनक श�ां�ांसाठी व सैिनकांना �िश�ण 
दे�यासाठी टेल कंप�यांकडून िमळणा�या रॉय�टीचा वापर केला. पोिलसदल काय��म 
क�न समाजात शांतता व स�ुयव�था िनमा�ण केली.  

६) धािम�क सुधारणा : 

समाजकारण व राजकारणावर असलेला धमा�चा �भाव कमी कर�यासाठी रझेाशहाने 
मजलीस म�ये पा�ा�यधत�वर कायदे केले. कुराणावर आधा�रत �यायदान बदं क�न 
�� च �यायप�तीचा �वीकार म�ुला मौलव�कडून �यायिवषयक, िश�ण, िववाहिवषयक 
ह�क काढून घेतले .  साव�जिनक िश�णसं�थातूनधािम�क िश�ण दे�यास बदंी घातली. 
धािम�क सं�थां�या मालम�ा ज� क�न धम�ग�ंुना सरकारतफ�  वेतन दे�यात येते. 
मोहरम�च ख�ुया�  ठेव�याची �यव�था केली. या सधुारणांमळेु धािम�क क�रता कमी 
झाली.  
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७) सामािजक सुधारणा : 

रझेाशहाने १९३५ म�ये पिश�याचे नाव बदलून ‘इराण’ ठेवले. सामािजक �गतीसाठी 
�याने �ी �वातं�याचा परु�कार केला. बालिववाह बरुाखापा�ात र� केली. मलुामलु��या 
िववाहाची वयोमया�दा िनि�त केली. ि�यांना पा�ा�य पोषाख वापर�यास उ�ेजन िदले. 
मलु�साठी शाळा उघड�या. धमा�चे मह�व कमी केले. २९२५-४० या काळात अनेक 
शहरातील र�ते �ंद तर काही न�याने बांधले. �यापारी शासक�य इमारती बांध�या, 
साव�जिनक ��णालये �थापन केली. नॅशनल बकँ ऑफ इराणकडे देशाची चलन�यव�था 
सोपवली.  

८) शै�िणक सुधारणा :  

इराणला आधिुनक बनव�यासाठी रझेाशाहने साव�जिनक िश�ण सं�थांत िदले जाणारे 
धािम�क िश�ण बदं केले. �ाथिमक िश�ण स��चे केले. पा�ा�यधत�वर शाळा कॉलेजची 
�थापना केली. पिश�यन अकादमीची �थापना क�न अरबी श�दाऐवजी फारसी श�द 
वापर�याचा िनयम केला. १९३५ म�ये तेहरान िव�ापीठाची �थापना केली. �यातून 
शेतक�, वािण�य िव�ान परक�य भाषा या वेगवेग�या िव�ाशाखांचा अ�यास स�ु केला. 
परक�य अ�यापकांची नेमणूक केली. िश�ण सं�थांम�ये जम�न �ा�यापक नेमले. 
मलु�साठी शाळा उघड�या. यामळेु सा�रतेचे जे �माण १९२१ म�ये १ ट�का होते, ते 
१९४१ पय�त ४० ट�के वाढले.  

९) इराणमधील तेलउ�ोगाचा िवकास :  

इराणम�ये तेलाचा सवा�त मोठा व मह�वाचा उ�ोग होता. हा उ�ोग ॲ�लो-पिश�यन 
ऑईल कंपनी�या ता�यात होता. या कंपनीला टेल काढ�याची व श�ु कर�याची सवलत 
िदली होती. या बद�यात इराण सरकारला कंपनीकडून फाय�ाचा १६ ट�के भाग 
िमळणार होता. १९१४ म�ये कंपनीची ५५ ट�के भाग भांडवल ि�िटशांनी खरदेी केले. 
�यामळेु �यांना पिह�या महाय�ुात तेलाची कमतरता भासली नाही. नंतर तेला�या 
न�याव�न इराण सरकर व कंपनीत मतभेद झा�याने तडजोड �हणून कंपनीने १० 
लाख डॉलस� िदले. १९३२ म�ये कंपनी�या सवलत�म�ये कपात क�नही तेलावर 
इराणसरकारचे िनयं�ण ��थािपत झाले नाही.  

आपली �गती तपासा:  

१) रझेाशहाने इराणम�ये कोण�या सधुारणा के�या हो�या?  

२.४. साराशं  

अनेकदा इितहासकार रझेाशहा व केमालपाशा यां�या च�र� व कामिगरीत सा�य 
अस�याचे �हणतात. पण �या दोघां�या �येयधोरणात मोठा फरक होता. रेझाशहाने 
कोणताही राजक�य प� �थापन न करता स�लागारां�या मदतीने कारभार गेला. 
परपंरावादी इराणम�ये ल�करी अिधकारशाही िनमा�ण क�न अनेक सुधारणा क�न 
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इराणला आधिुनक बनवले. पण आप�या कारक�द��या उ�राधा�त तो जलुमी बनला. 
लोभाने अमाप संप�ी जमवली. इराणमधील बड्या जमीनदारांम�ये �याचा पिहला 
�मांक होता. �यामळेु जनतेचा �याला िवरोध झाला. दसु�या महाय�ुात जरी इराणने 
तट�थता जाहीर केली असली तरी  इराण जम�नी�या बाजूने कधीही वळू शकतो, या 
भीतीने रिशया - ि�टनने संयु�पणे इराणवर आ�मण केले व रझेाशहाला १६ स�ट�बर 
१९४१ रोजी पद�याग कर�यास भाग पाडले. �याला जोहा�सबग�ला ने�यात आले व 
तेथेच या मह�वाकां�ी, आधिुनकवादी, �येयवादी ने�याचा २६ जलैु  १९४४ रोजी म�ृयू 
झाला. रझेाशहा नंतर �याचा मलुगा महमद रझेा स�ेवर आला.  

२.५. ��  

१) इराण�या आधिुनक�करणातील रेझाशहा पेहलवी�या काया�चे मू�यमापन करा.  

२.६  सदंभ� 

१) डॉ. अिनल कठारे -िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  

२) डॉ. अिनल कठारे- आधिुनक जगाचा इितहास 

३) पी.िज.जोशी - आधिुनक जगाचा इितहास 

४) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९१४-१९४५) 

भाग-१  

५) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९४६- २०००) 

भाग-२  

६) डॉ. अिन�� , �ा. गजानन िभडे-आधिुनक जगाचा इितहास 

७) जैन ह�कूमचंद आिण कृ�णा माथुर- आधिुनक जगाचा इितहास 

८) कदम य.न. - िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  

९) कुलकण� अ.र. आिण देशपांडे-आधिुनक जगाचा इितहास- भाग-1 & २  

१०) साकुर ेिवजयानंद, अिनल कठार-ेजागितक इितहासातील ि�थ�यंतरे  

११) उदगावकर म.न. आिण गणेश राउत- आधिुनक जग   
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३ 
इ�ायलचा उदय 

घटक रचना 

३.०  उि��्ये 

३.१  ��तावना  

३.२  इ�ायलचा उदय  

३.३  इ�ायल�या िनिम�तीतील ट�पे 

३.४  सामािजक ि�थती 

३.५  सारांश 

३.६ ��  

३.७  संदभ�  

३.०. उि��्ये  

या �करणाचा अ�यास के�यानंतर िव�ा�या�स  

 िझऑिन�ट चळवळी िवषयीची मािहती समज�यास मदत होईल.  

 इ�ायल�या िनिम�तीतील ट�पे समजून घेता येतील. 

३.१. ��तावना  

१४ मे १९४८ रोजी �वतं� इ�ायलची झालेली िनिम�ती हे पि�म आिशयातील एक 
मह�वाचे वैिश�्य मानले जाते. इ.स.७० म�ये भट�या टो�यां�या ह��याने �यू लोक 
यरुोपात वेगवेग�या देशात िवखरुले गेले. पॅले�टाईनमधून जवळ जवळ २००० वषा� पूव� 
हाकल�यात आले�या व ते�हापासून वेगवेग�या र�ात िवखरुले�या ‘�यू’ नी िवसा�या 
शतका�या पूवा�धा��या अखेरीस पॅले�टाईनम�ये �यंूचा �वतं� र�ांची केलेली िनिम�ती 
�हणजे इितहासातील एक आ�य�च मानले पािहजे. पॅले�टाईनम�ये �यंूना �थाियक 
क�न तेथे �यांचे �वतं� रा� िनमा�ण कर�या�या उि��ाने जागितक िझऑिन�ट 
संघटनेने केलेय �य�नांना आलेले ते फळ आहे. याची पायाभरणी ही ‘िझऑिन�ट 
चळवळ’ व ‘िथओडर हझ�ल’ �या �यंूचे रा�य या प�ुतकात झाली. �याचे िविवध ट�पे 
यांचा आढावा घेणे मह�वाचे आहे. हेच आपण थोड�यात पाह�या.  

 

 



 

 

इ�ायलचा उदय 

 

19 

३.२. इ�ायलचा उदय  

१) िझऑिन�ट चळवळ व पा��भूमी  

�वतं� इ�ायल�या िनिम�तीत िझऑिन�ट चळवळीचा मोठा वाटा आहे. िझऑन ही 
पॅले�टाईनमधील एक टेकडी असून तेथे �यंूचा देवतेचे वा�त�य असे. ही पिव� भूमी 
परत िमळव�यासाठी इ.स. १०९६-१२७० या काळात धम�य�ु े झाली. पढेु हा संघष� 
अनेक काळ चालू रािहला. आपली भूमी परत िमळव�यासाठी �य ु लोकांनी जो लढा 
िदला. िज चळवळ केली �याला िझऑिन�ट चळवळ असे �हणतात. (�यंूचे �वतं� रा� 
िनमा�ण कर�यासाठी आंतररा��ीय �तरावर �यंूनी िज चळवळ केली �याला िझऑिनझम 
असे �हणतात. पण ही चळवळ काही एका एक� घडून आली न�हती. �यांची पा��भूमी 
अगोदरच तयार झाली होती. �यामळेु ही पा��भूमी जाणून घेणे मह�वाचे ठरते.  

िझऑिन�ट चळवळ व इ�ायलची िनिम�तीची पा��भूमी आप�याला �ाचीन म�ययगुीन अ 
आधिुनक असे तीन ट��यात पाहता येते. इ.स. ३३४ म�ये इराण िजंकून �ीस सं�कृतीत 
�सार करताना �यंूवर �चंड अ�याचार केले. पढेु अनेक वेळा अनेक स�ांनी �यंूवर 
अ�याचार केले. ४�या शतकात सॉल नावा�या �यू �य��ने �वत:ला �ीक �हणवून 
�यंूना येशूचे खूनी ठरवले. �यामळेु पढेु १६०० वष� �यंूचा धािम�क छळ झाला. रिशयात 
१/३ �यंूना ठार केले. १/३ हाकलून, १/३ आप�या समाजात िमसळून घेतले. इं�लंडचा 
राजा ितसरा हे�ी, �पेनमधील कॅथिलक राजा, राणी इमाबेला यांनी �यंूवर �चंड 
अ�याचार केले. रिशया, ऑि��या, हगेंरीतही �यां�या कतली झा�या.  

इ.स. १७९९ म�ये �यंूना पॅले�टाईनम�ये वसाहत क�न �ावी असा िवचार मांडणा�या 
नेपोिलयन नंतर लाबेल म�कन या �� चन जम�न �यु मोझेझ हेस याने याचाच पाठपरुावा 
केला. �यामळेु १८८२ म�ये िबलू नावा�या संघटनेने वसाहत�ना सु�वात केली. ‘�य ु
राज’ हे प�ुतक िलिहणा�या िथओडर हझ�ल�या नेत�ृवाखाली १८९७ म�ये िझऑिन�ट 
कॉ�ेंसची �थापना झाली. पढेु याचे नेत�ृव डॉ. वाईझम केले.  

३.३. इ�ायल�या िनिम�तीतील ट�पे   

िझऑिन�ट कॉ�ेंस�या �थापनेनंतर ख�या अथा�ने इ�ायल�या िनिम�तीस स�ुवात 
झाली. �याला मूत�  �व�प मा� १९४८ ला िमळाले. इ�ायल�या िनिम�तीतील ट�पे 
पढुील�माणे सांगता येतील.  

१) पिह�या महायु�ाचा कालखंड व बा�फोर घोषणा : 

इ.स. १९१४ म�ये सु� झाले�या पिह�या महायु�ाला �यंूनी इं�जांना आिथ�क मदत 
केली. यामागे �यंूना �वातं�य िमळेल ही अपे�ा �यंूची होती. या यु�ात �यंूचा पाठ�बा 
िमळव�यासाठी इं�लंडचे पररा��मं�ी लॉड�  बा�फोर यांनी २ नो�ह�बर १९१७ रोजी �य ु
जमातीचे नेते लॉड�  रॉशचाई�ड यांना एक आ�ासन िदले यालाच बा�फोर घोषणा 
�हणतात. �यानसुार पॅले�टाईनम�ये रा��ीय िनवास �थापन कर�यास इं�लंड शासन 
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अनकूुल आहे. असे जरी जाहीर केले असले तरी दसु�या बाजूला इं�जांनी अरबांचा 
पाठ�बा िमळिव�यासाठी अरबां�या �वातं�याचेही वाचन िदले. व �यंूचा िव�ासघात 
केला. यामळेु यु�ो�र काळात म�यपूव�तील ि�थती �फोटक बनली.  

२) ि�टीश मडेॅट व �तेपि�का – 

अरब नेता फैझलला पॅले�टाईन व िस�रया हे दो�ही �वतं� हवे होते. यु�ानंतर इं�ज व 
�� चांनी पॅले�टाईनवरील वच��व काढून न घेत�याने अरबांनी िचडून दगंल केली. याचे 
खापर मा� �यंूवर फोडले. �यामळेु डॉ. वाईझमनने �य�न क�न १० हजार चौ.मैलाच 
�देश इं�जां�या देखरखेीखाली आणला. �देशावर िव��त �देश �हण�यास येऊ लागले 
व या योजनेला ि�टीश मॅडेट �हणतात. मॅडेट �हणजे �या �देशावर ��या��ी�या नाही 
तर अ��य�री�या आपले वच��व असणे. “पण इं�जांनी जॉड�न�या बाजूचा १९ हजार 
चौ.क�. �देश मॅडेटमधून वगळला. पण डॉ. वाईझमननी िविवध देशातील �युंकडून देणगी 
जमा के�याने १९२० नंतर पॅले�टाईनम�ये जमीन खरदेीचे �माण वाढले. शेती 
औ�ोिगक शै�िणक �गती केली. मा� अरबांचा �य�ेुष वाढला.  

�यू व अरबांमधील वाढ�या िहसंाचारामळेु जलैु १९२२ म�ये इं�लंडचे पतं�धान िव�टन 
चच�ल यांनी �ेतपि�का �िस� केली. �यानसुार �यंूना संपूण� पॅले�टाईन न देता �यंू�या 
�वतं� रा�यातील जनता पॅले�टाईन �हणून ओळखली जाईल. पॅले�टाईन मधील 
अिधक सं�येवर अिधक टन पडू नये यासाठी �थलांतरावर मया�दा घाल�यात आली.  

३) दुसर ेमहायु�पूव� कालखंड व �युवंरील अ�याचार – 

पिह�या महायु�ानंतर जम�नीतील िहटलर�या उदयामळेु �यंूवर अनेक अ�याचार झाले. 
�यां�यासाठी खास छळछाव�या उभार�या �यामळेु पॅले�टाईनमधील �यंूची सं�या 
वाढत गेली. अडीच लाख �यु जम�नीतील �थलांतर केले. या मलेु �य-ुअरब तेढ वाढली. 
अरबांनी इ�टीकलाल नावाची संघटना �थापन केली. गडँम�ुती हा ितचा नेता होता. या 
संघटनेला िहटलरने पाठ�बा िदला. इं�लंडमधून ऑथ�र िपलचे िश�मंडळाने िज योजना 
सचुवली टी अरबांनी फेटाळली. तर दसुरीकडे �यंूनी हॅगनाह ही संघटना उभा�न 
सेनापती िवगे गिनमी का�याने अरबांना �ास िदला. �यंूना पॅले�टाईनम�ये आणले.  

४) दुस�या महायु�ानतंर कालखंडातील िझओिन�ट चळवळ (१९३९-४५) – 

इ.स. १९३९ म�ये सु� झाले�या दसु�या महायु�ात �यंूनी इं�जांना पाठ�बा िदला. 
१९४१ नंतर अमे�रका व रिशया�या य�ु�वेशामळेु जम�नीचा पराभव होऊ लागला. यु� 
काळात डॉ.वाईझमनल अमे�रकेचा पाठ�बा िमळाला. इं�जांनी मा� अरबांना पाठ�बा 
िदला. यु�ानंतर इं�ज व अरबांशी लढावे लागेल या क�पनेने �य ुत�णांनी अनेक ग�ु 
संघटना िनमा�ण के�या. श�साठा वाढवला. १९४५ म�ये अरबलीगची �थापना झाली. 
�यात सात अरबरा��ांनी भाग घेतला.  
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५) इ�ायल�या िनिम�तीतील शेवटचा ट�पा व �वतं� इ�ायलची िनिम�ती – 

दसु�या महाय�ुानंतर इं�लंडम�ये ह�जूर प�ा�या जागी मजूर प� आ�याने ॲटली 
पतं�धान बनले. �यांनीही �वतं� �य ु रा�याला िवरोध केला. �यामळेु प�रि�थती 
�फोटक बनली. �यामळेु �यंू�या लढाऊ धोरणात वाढ झाली. अमे�रकेतून (ल� 
डॉलस�चे य�ुसािह�य खड� केले. �यंूना �वेशाला परवानागी �ावी अशी अमे�रकन 
अ�य� ट्यमुन सूचना इं�लंडम�ये फेटाळली. हा �� यनुोकडे गेल. यनुोने ३ स�ट�बर 
१९४७ रोजी फाळणी िनण�य िदला. मा� अरबांना न आवड�याने श�ा�ात वाढ केली. 
यामळेु �यंूनी ही श�साठा वाढवला. माच� १९४८ म�ये �यंूनी चढाईचे धोरण 
�वीकारले. १४ मे १९४८ रोजी दपुारी ४ वाजता तेल अधीव�या नगरपािलकेत �यंू�या 
�वातं�याची घोषणा कर�यात आली. लगेचच अमे�रकेने मा�यता िदली. दसु�या िदवशी 
रिशया व पोलंडचने मा�यता िदली.  

अशा�कारे �चंड संघषा� तून �यंूनी आप�या �वतं� रा��ाची उभारणी केली. जवळ जवळ 
या �वातं�याला २००० वषा��या संघषा�ची परपंरा लाभली. व �याची (संघषा�ची) 
प�रणीती इ�ायल�या िनिम�तीत झाली. परतं ुआजही अरब व इ�ायल संघष� संपलेला 
नाही. अरब व �यु संघष� हे म�यपूव��या राजकारणाचे एक �मखु वैिश�्य आहे. डॉ. समुन 
वै� �हणतात, “पॅले�टाईनम�ये िनमा�ण कर�यात आलेले �यंूचे �वतं� रा� �हणजे 
पा�ा�यां�या सा�ा�यवादी डावपेचांना आलेले फळ होते.” अमे�रके�या मदतीने �वतं� 
इ�ायलची िनिम�ती झाली ते�हापासून ते आजतागायत अमे�रकेने इ�ायलला मदत 
केली आहे. �हणून म�य आिशयात बाजूने अरब रा��े व म�येच हे एकमेव �य ुलोकंचे 
रा� असताना �वत:चे अि�त�व इ�ायलने िटकवून ठेवले आहे. खरोखरच इ�ायलचा 
हा �वातं�यदीप नेहमीच ��विलत राहणारा व �ेरणादायी आहे.  

३.४. सामािजक ि�थती  

१) लोकजीवन :  

इ.स. १९६७ नंतर इ�ायलची लोकसं�या ९ लाख हजार इतक� होती. या लोकसं�येत 
�य,ु म�ुलीम, ि��न ��झ या जमातीचे लोक राहताना िदसतात. इ�ायलम�ये एकूण 
लहानमोठी २७ शहरे आहेत. यापैक� सहा सव� िमि�त व दोन अरब बह�सं�यांक 
असणारी असणारी शहरे आहेत. एकूण खेड्यांपैक� ७०९ खेडी �यंूची व ९९ खेडी 
अरबांची होती. जे�समेल, तेलाअवीव व हैफा ही तीन �मखु शहरे आहेत. 
इ�ायलमधील खेड्यांचे �कार वैिश�्यपूण� आहेत. सामदुाियक वसाहती असणारी 
िकबटूझ खेडी आहेत. या वसाहतीत सामील हो�यासाठी पिहले वष� अ�थायी सभासद 
�हणून रहावे लागते. �याची एक वषा�ची कारक�द� पाह�न �याला कायमचा सभासद क� 
घेतले जाते. दररोज ८ ते ९ तास काम करावे लागते. पाच �य��चे एक िनयामक मंडळ 
अंतग�त �यव�था पाहते. या गटात �यि�गत मालम�ा कर�याचा ह�क नसतो. सव�  कामे 
सामिुहक प�तीने केली जातात.  
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१९२१ म�ये मोशाब नावाची वसाहत �हणजे मोशाव िशतुफ� होय. या वसाहतीततील 
त�णांनी अमे�रकेतून शेतीचे िश�ण घेवून खेड्यांची उभारणी केली. जिमनीची वाटणी 
करताना कुटंुबा�या पा�तेचा िवचार कर�यात आला. ��येकाने �वतं�पणे शेती करावी, 
खरदेीिव�� व अवजार े ही सामिुहक मालक�ची होती. सवा�ना समान संधी होती. या 
वसाहतीची सं�या पढेु ३४४ पय�त वाढली.  

िकंबूटझ व मोशाव यांचे िम�ण असलेली वसाहत �हणजे मोशाव िशतफु� होय. या 
वसाहतीतील शेती व उ�ोगधंदे सामदुाियक मालक�ची असतात. परतंु ��येक कुटंुबाला 
�वत:चे घर असते. कुटंुबाने आप�या जबाबदा�या �वत:च पार पडाय�या असतात. या 
वसाहती इ�ायलम�ये कमी आहेत.  

१) िश�ण :  

१९४८ नंतर रा��ीय िश�णाला स�ुवात कर�यात आली. सवा�ना समान िश�णप�तीचे 
धोरण राबिव�यात आले. 6 वषा�चे �ाथिमक व 6 वषा� चे मा�यिमक िश�ण राबवले गेले. 
५ ते १४ वषा�वरील िश�ण मोफत केले. शै�िणक खचा�चा बोजा शासन व �थािनक 
�वरा�य सं�था उचलतात. िश�णाचे म�यम िहदंू व अरिेबक ठेव�यात आले. इं�जी ही 
पररा�� �यवहाराची म�ुय भाषा व �� च ही द�ुयम भाषा �हणून िशकवली जाते. िश�णास 
दूरदश�न संचाचा वापर सु� केला गेला. शाळांम�ये ९५ ट�के िव�ा�या�ची उपि�थती 
आढळून येते. इ�ायल सरकारने उ�च िश�णावर भर िदलेला आढळतो. उ�च 
िश�णाचा िन�मा खच� शासन करते. िश�कांसाठी �िश�ण महािव�ालये काढली गेली. 
िश�णाची योजना यरुोिपयन िकंवा अमे�रकन धत�वर केलेली आहे. शेती व शरीर�म 
यावर खास भर िदला आहे. सैिनक� िश�णही िदले जाते. जगाला अनेक नामवंत िव�ान 
�यु समाजाने िदले. इ�ायलम�ये वाईझमन इि��टट्यूट ऑफ साय�स, �रहोवात, 
बारइलान यिुन�हिस�टी या सं�था शै�िणक दजा� वाढिव�याचे काय� करतात.  

िश�ण �यव�थेत संशोधनाला फार मह�व िदले जाते. डॉ.अ�बट�  आईन�टाईन हे �यु 
समाजाचे जगतिव�यात संशोधक आदश� मानले गेले. इ�ायलमधील अनेक संशोधकांनी 
आतापय�त नोबेल परु�कार िमळवले आहेत. दरसाल १३५ दशल� केवळ 
संशोधनासाठी खच� केले जातात. ‘इ�ायल अकेडमी ऑफ कक� रोग’ ही एक संशोधन 
सं�था आहे. अणूश���या संशोधनासाठी ॲटॉिमक एनज� किमशन आहे. कक� रोग, 
मानव उ�प�नीशा� यात मह�वाचे संशोधन केले गेले. वाईझमन साय�स इि��टट्यूट 
म�ये १९७१ म�ये ११०० त� काम करीत होते.  

३) धािम�क जीवन :  

इ�ायल�या �वातं�यघोषणेत कोण�याही �कारचा वंशभेद व िलंगभेद न करता ��येक 
नाग�रकाला राजक�य, सामािजक व धािम�क �वातं�याचे ह�क दे�याचे आ�ासन िदले 
गेले. �यामळेु इ�ायलम�ये काय�ाने पूण�त: धािम�क �वातं�य दे�यात आले आहे. 
सरकारचे धम�मं�ालय सव� धम��मखुांशी संबंध ठेवून �यां�या अडचणी दूर कर�याचे काय� 
करते. धम�  �थळांची देखभाल, नूतनीकरण, सरुि�तता यासाठी परुाणव�तू सं�हालय 
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खाते सव�  �कारची मदत करीत असते. धमा��माणे इ�ायलम�ये सणवाराला स�ुी िदली 
जाते.  

इ�ायलची बह�सं�य जनता �य ुधम�य असून िश�णात बायबल व तालमूद या �ंथांचा 
अ�यास केला जातो.साबांयसारखे सव� धािम�क सं उ�साहाने साजर े केले जातात. 
दू:खीत  िभंत (डेि�हड�या देवळाची पि�म िभंत), राचेलचे समाधी�थान, हे �ॉनमधील 
पूव�जांची थडगी व इतर पिव� िठकाणी �ाथ�ना कर�यात येतात. िझऑन पव�तावरील 
डेि�हडचे थडगे, इलीजाची गुहा, मेमोनाईडची थडगी, िशमॉन बार योहाय यांची थडगी 
पिव��थाने आहेत. �य ुधमा�त काराईट्स व समा�रट�स हे पथं आढळतात. �य ुलोक 
बायबलमधील जनुा करार मह�वाचा मानतात.  

इ�ायलम�ये समुारे ७५ हजार�या आसपास ि��न राहतात. जे�सलेम हे �याचे पिव� 
�थान आहे. इ�ायलम�ये ४०० �या वर चच� व मठ आहेत. इ�ायलम�ये अरब 
मिु�लमही पूव�पासून मोठ्या �माणात राहतात. राजक�य �े�ात ते सहभागी होतात. िह�ू 
बरोबर अरेिबक िलपीचाही सव�� वापर होतो. डोम ऑफ द रॉक व जे�सलेममधील अल 
अवसा मशीद �यांचे �मखु �ाथ�ना�थळे आहेत.  

इ.स. �या ११ �या शतकात ��झ लोकं म�ुलीम धमा�तून फुटून बाहेर पाडले होते �यांना 
�वतं� धम�य �हणून मा�यता न�हती. इ�ायलने �यांना �वतं� धमा�चे �थान काय�ाने 
देऊन टाकले. �यां�या धमा�त सव� धम�यांची त�वे सामावलेली आहेत.  

४) सां�कृितक बदल :  

इ�ायलम�ये ३६ िविवध व�तूसं�हालये अस८उन बायबलकालीन अवशेषांचे तेथे 
चांगले जतन झाले आहे. इ�ायल रा��ीय सं�हालय १९६५ म�ये �थापन झाले. 
संगीतकलेचा उ�ेजन दे�यासाठी तेलअलीव व जे�सलेम येथे संगीत महािव�ालये 
असून �यात १ लाख ८५ हजार �े�कांची सोय होती. येथे फुटबॉल, �हॉलीबॉल, 
बा�केटबॉल, जलतरण हे िवशेष लोकि�य खेळ असून �यासाठी ��डांगणे व तलावा�या 
सोयी उपल�ध आहेत. खेळाडंूचा सवा�गीण िवकास हो�यासाठी १९६१ म�ये ��डा 
शरीर संवध�ने मांडले �थापली गेली, �या�याशी देशातील सहा िव�यात ि�डासं�था 
संल�न झाले�या आहेत. अितशय अ�पकाळात इ�ायल हे �वाशांचे आकष�ण ठरलेले 
आहे.  

३.५  साराशं  

िझऑिन�ट चळवळीचा उदय तसेच �यातून इ�ायलची झालेली िनिम�ती व 
अरबरा��वादा�या उदयाम�ये डॉ.यासर अराफत यां�या भूिमकेची मािहती या 
�करणाम�ये िदलेली असून अरब-इ�ायल संघषा�वर सु�ा याम�ये �काश टाकलेला 
आहे.  
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३.६  �� 

१) इ�ायल�या उदयामधील िझऑिन�ट चळवळीची भूिमका �प� करा. 

३.७  सदंभ�  

१) डॉ. अिनल कठारे -िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  

२) डॉ. अिनल कठारे- आधिुनक जगाचा इितहास 

३) पी.िज.जोशी - आधिुनक जगाचा इितहास 

४) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९१४-१९४५) 

भाग-१  

५) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९४६- २०००) 

भाग-२  

६) डॉ. अिन�� , �ा. गजानन िभडे-आधिुनक जगाचा इितहास 

७) जैन ह�कूमचंद आिण कृ�णा माथुर- आधिुनक जगाचा इितहास 

८) कदम य.न. - िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  

९) कुलकण� अ.र. आिण देशपांडे-आधिुनक जगाचा इितहास- भाग-1 & २  

१०) साकुर ेिवजयानंद, अिनल कठार-ेजागितक इितहासातील ि�थ�यंतरे  

११) उदगावकर म.न. आिण गणेश राउत- आधिुनक जग   
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४ 
फॅिसझम 

घटक  रचना 

४.०. उि��्ये 

४.१. ��तावना  

४.२. बेिनटो मसुोिलनीचे जीवन व काय�   

 ४.२.१. मसुोिलनीचा प�रचय  

 ४.२.२. मसुोिलनी�या उदयाची कारणे 

 ४.२.३. बेिनटो मसुोिलनीचे अंतग�त धोरण  

 ४.२.४. बेिनटो मसुोिलनीचे पररा��ीय धोरण  

४.३. सारांश  

४.४. �� 

४.५ संदभ�  

४.०. उि��्ये  

या �करणाचा अ�यास के�यानंतर िव�ा�या�स  

 मसुोिलनीचा प�रचय या संदभा�त मािहती �ा� करणे.  

 मसुोिलनी�या उदयास जबाबदार असणा�या कारणांचा अ�यास करणे. 

 मसुोिलनीचे अंतग�त धोरण आिण �याची भूिमका व काय�  याचा अ�यास करणे.  

 मसुोिलनी�या पररा��ीय धोरणाची मािहती िमळवणे.  

४.१. ��तावना  

पिह�या महायु�ात जम�नी आिण जम�न गटाचा पराभव झाला. याचा फायदा घेऊन दो�त 
रा��ांनी अ�यायकारक व अपमानकारक तह लादले होते. ते तह जम�नीने मनापासून 
�वीकारले नाहीत. �यामळेु जम�नीत असंतोषाचे वातावरण िनमा�ण झाले. याचा फायदा 
घेऊन िहटलरने जम�नीची सू�े हाती घेतली. अपमानाचा सूड घे�यासाठी व �वत:�या 
मह�वाकां�ेसाठी अनेक संघष� केले. यातूनच दसुरे महाय�ु सु� झाले. पिह�या 
महाय�ुा�या वेळी इटली दो�तां�या बाजूने य�ुात उतरली, परतंु �या अपे�ा हो�या �या 
दो�त रा��ाने पूण� के�या नाहीत. �यामळेु इटलीत दो�तां�या ब�ल नाराजी िनमा�ण 



  

 

peiee®³ee Feflenemeeleerue cenlJee®es ìHHes 
(1453-1945) 

26 

झाली. यातून मुसोिलनीचा उदय झाला. �याने िहटलरला नेहमीच मदत करणारे धोरण 
�वीकारले.  

४.२. बेिनटो मसुोिलनीचे जीवन व काय� 

लोकशाहीक�रता जग सरुि�त ठेवले पािहजे, अशी घोषणा क�न 6 एि�ल १९१७ रोजी 
अमे�रका य�ुात उतरली. राजाची िनरकुंश स�ा संप�ुात येऊन लोकशाही िनमा�ण केली. 
पण ददु�वाने िवजय अ�पकालीन ठरला. कारण यरुोपात ह�कुमशाही शासनाचा उदय 
झाला. एकाच माणसा�या हाती स�ा क� ि�त क�न जनतेला स�ेपासून सव��वी दूर 
ठेवले. ��येक �य�� रा�याक�रता आहे. रा�या�याित�र� �य��ला अि�त�व न�हते. 
रा�याक�रता, रा�यात �य��ना जगावे व रा�याबाहेर �य��चे कोणतेही िहतसंबधं असू 
नयेत, असे ह�कुमशहा वाटत असे. इटालीत ह�कुमशहा मसुोिलनीचा उदय होऊन 
इटालीचे इटालीने ऑि��या-जम�नीशी मै�ीचे संबंध तोडून यु�ात भाग घेतला होता. 
इ.स. १९१५ लंडन तहानुसार फायदा झालाच नाही. पॅरीस शांतता प�रषदेने टीरोळचा 
�देश इटालीचे समाधान होऊन बड्ंया रा��ांचा �ेष वाटू लागला. �यामळेु इटाली सदैव 
सूड घे�यासाठी तयार झाली. �यातून फॅिझसमचा उदय झाला.  

 

फॅिस�ट त�व�ानाचा आ��नेता मसुोिलनीचा ज�म उ�र इटालीतील रोमॅ�नो 
िज��ातील पहाडी गावी इ.स. १९८३ म�ये झाला. विडलांचा �यवसाय लोहारक�चा 
होता. विडलांची इ�छा िश�क �हावा अशी होती; परतं ु वडील समाजवादी अस�याने 
मसुोिलनी�या मनावर पकड या िवचारांची पडली. िश�णासाठी �वी�झल�डम�ये 
असताना �ांितकारी िवचारांमळेु व कामगार वगा�ला बडंाला िचथावणीमळेु इ.स. १९०६ 
ला �वी�झल�ड सरकारने ह�पार केले. इटालीत समाजवादी िवचारांचा �सार रोमॅ�नो 
शेतक�यां�या बडंाला िचथावणी िद�याने ई.स. १९०८ म�ये त�ंुगात टाकले. त�ंुगातून 
सटुकेनंतर ऑि��यन सा�ा�यातील �ेट गावी ि�थर झाला. सा�यवादी िवचारांचे 
वत�मानप� काढले. �यामळेु सरकारने ह�पार केले. नंतर इटालीट िमलन येथे समाजवादी 
प�ांचा संपादक �हणून काय�  केले.  
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पिह�या महायु�ा�या वेळी िवचारात आमलुा� बदल होवून समाजवादी प� व िवचारांचा 
�याग केला. इटालीने यु�ात भाग घा�वा, असा �चार केला. �या वेली सैिनक �हणून 
भारती झाला. १९२७ ला ल�करातून िनवृ� झाला. िनराशावाद व अि�थर प�रि�थतीचा 
फायदा घेवून फॅिस�ट लढवू संघटना २३ माच�  १९१९ रोजी िमलन येथे �थापन केली. 
दहशत िनमा�ण क�न देशात वच��व िनमा�ण केले. मे १९२१ �या िनवडणकु�त ३५ जागा 
िमळव�या. ३ माच�  १९२३ रोजी शहराचा ताबा िमळवला आिण ३० ऑ�टोबर १९२२ 
ल रोमवर चाल क�न र�दान न करता फॅिस�ट �ांती केली व इटालीची सव� सू�े हाती 
घेतली.  

४.२.१ मसुोिलनी�या उदयाची कारणे 

१) पिह�या महायु�ाने झालेली �चंड हानी : 

पिह�या महाय�ुात इटालीचे अितशय नुकसान झाले. लीिबयान यु�ातून बाहेर पडताच 
पिह�या महाय�ुात उडी घेतली. सै�याची लढ�याची तयारी न�हती. �यामळेु सै�यात 
बेिश�त झाली. �यात वारवंार पराभव होऊन मोठ्या �माणात �ाणहानी झाली. 6 लाख 
सैिनक ठार झाले. २० लाख जवान जखमी, अनेक शहरे उद�्व�त व बेिचराख झाले. 
बॉ�बवषा�व झा�याने उ�ोगधंदे पार उद�्व�त झाले.  

२) आिथ�क िवप�नाव�था : 

इटाली�या अथ��यव�थेत कमालीचा ग�धळ िनमा�ण झाला. �यापार, उ�ोगधदंे, वाहतूक, 
दळणवळण अि�थरता होती. व�त ु टंचाईमळेु बेसमुार िकमतीत बाध झाली. तटुीचे 
अंदाजप�क भर�यासाठी जनतेवर कराचे ओझे लादले. सैिनक बेकार झाले. कारखाने 
थंडाव�यामळेु कामगार बेकार झाले. रा��ीय कज� सहा पतीने वाढले. म�यम वग� , 
शेतकरी, कामगार वगा�चे हाल झाले. उदारमतवादी योजलेले उपाय अपरुे पडले. 
सा�यवा�ांनी कारखाने ता�यात घेतले. देशात �चंड असंतोष िनमा�ण झाला.   

३) दुब�ल शासन :  

पॅ�रस शांतता प�रषदेत इटालीचा अपमान झाला. य�ुाचा प�रणाम आिथ�क 
िवप�नाव�थेत झाला. य�ुानंतर राग व असंतोषाची लाट इटालीत उसळली. 
उदारमतवादी सरकार कारभार कर�यात अपयशी ठरले. कारण इटालीत लोकशाहीची 
परपंरा नसताना लोकशाही सरकार अिधकारावर आले होते. �यामळेु लोकशाही सरकार 
दबुळे बनले. ते अि�थर प�रि�थतीमळेु मंि�मंडळ ढासळले. कारभार कर�यात अपयशी 
ठरले. कारण इटालीत लोकशाहीची परपंरा नसताना लोकशाही सरकार अिधकारावर 
आले होते. �यामळेु लोकशाही सरकार सरकार दबुळे बनले. ते अि�थर प�रि�थतीमलेु 
मंि�मंडळ ढासळले. हे सरकार २३ जून १९१५ ते ३१ ऑ�टोबर १९२२ पय�त 
अिधकारावर होते, पण �यांचा रा�यकारभार ��ाचाराने बरबटलेला होता. राजकारणावर 
मूठभर �ीमंत व भांडवलदारी, वतनदारांचे वच��व होते. �यात ५० ट�के लोक देशात 
िनर�र होते. दबु�ल सरकार काढून बिल� सरकार यावे ही मागणी होती.  
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४) सोशिल�टां�या कारवाया : 

लोकशाही, समाजवादी आिण िनणा�यक� यांचा परु�कार करणारे जे प� �यांनी 
�ांितकारी ने�यांचा परु�कार क�न ग�धळ माजवला होता. सा�यवा�ांनी देशातील 
कामगार आिण शेतक�यांना बडंाला �ो�साहन िदले. �यामळेु दगंली, संप, टाळेबदंीची 
एकच लाट इटालीट िनमा�ण झाली.  

५) इटालीत अितरके� रा��वादाचा उदय : 

आिथ�क अव�थेमळेु इटालीट अितरके� रा��वादा�या िवचारांना चालना िमळाली. 
मॅरीनेटीन व �ेझोिमनी दोन िवचारवंतांनी अितरेक� रा��वादाचा परु�कार केला. 
�ेझोिमनी याने, राजा हाच ई�राचा प�ृवीवरील सव��े� अिव�कार असून रा�यापढेु 
�यि��वातं�याला, �यि��वाला मह�व नाही. रोमन सा�ा�या�या काळात सव� जगाला 
माग�दश�नकेले. तसेच करणे इटालीचे परमकत��य आहे. तर मॅ�रनेटीनने उदारमतवाद, 
लोकशाही, शांततावाद यावर ह�ला क�न यु� व िहसंा याला मह�व देणार े िवचार 
मांडले. �यामळेु इटालीत रा��वादाचा उदय झाला.  

६) फॅिस�ट सघंटनेची �थापना आिण वाटचाल (२३ माच� १९१९) : 

इटालीतील िनराशावाद, अि�थर प�रि�थती, पॅ�रस शांतता प�रषदेत दखुावलेला 
�वािभमान इ. घटकांचा िवचार करता इटलीत सा�यवादाचा उदय झाला. परतंु तो 
इटलीला मानवला नाही. मुसोिलनीने आपली मह�वाकां�ापूत�साठी फॅिस�ट नावाची 
लढाऊ संघटना २३ माच�  १९१९ रोजी िमलन येथे �थापन केली. �या�या प�ाची खणु 
फॅिसस �हणजे काठ्यांचा जुडगा आिण म�यभागी कु�हाडीचे पाते असलेले �तीक होय. 
�ाचीन रोमन सा�ा�यात बादशहा िकंवा �यायाधीश यां�यापढेु धरणे धर�यात येत असे 
�या�या अनुयायांना काळा गणवेश असे. मसुोिलनीने मा�स�वादी सा�यवादावर �खर 
टीका के�या. उ�ोगपती, जमीनदार, �यापारी, कामगार, शेतकरी, म�यमवग�य 
भांडवलदार ई. लोक सभासद झाले. इ.स. १९०० म�ये २२ हजार, इ.स. १९२१ म�ये 
५ लाख सभासद सं�या झाली. मसुोिलनी�या �भावी नेत�ृवामळेु फॅिस�ट प� अ�यंत 
बलाशाली, लोकि�य प� बनला. �याचे त�व�ान लोकांपय�त पोहोचले. फॅिस�ट 
त�व�ान हे �वतं� नसून ती गरजेतून िनमा�ण झालेली िवचार�णाली आहे. हे त�व�ान 
पढुील�माणे –  

१) इटलीला गतकाळाचे वैभव परत िमळिव�यासाठी व महान �ित�ेसाठी आप�या 
ड्यकु िकंवा महान ने�यां�या माग�दश�नाखाली �वाथ��याग व आ�मसमप� केले पािहजे. 

२) रा�� �य��पे�ा मोठे असते. �य��ने रा��ासाठी सव� �कारचा �याग केला पािहजे. 
सव� बधंने पाळली पािहजेत. रा�� हेच मलुभूत स�य व अंितम मलुी आहे. रा��ासाठी 
जगावे व रा��ासाठी मरावे.   

३) रा�यकारभारासाठी कुशल व राजिनतीत� ने�याची गरज असते.  



 

 

फॅिसझम 

 

29 

४) लोकशाहीत रा�ययं�णा अकाय��म आिण अयश�वी हो�याचा धोका असतो. कारण 
असं�य �वाथ� लोकां�या �वाधीन रा�य असते, �हणून लोकशाहीला िवरोध. 

५) जगातील सव� कामगाराचंी सुखद:ुखे समान आहेत, असा सा�यवाद सांगतो. �याला 
िवरोध कर�यासाठी संप कर�या�या कामगारां�या ह�कावर बदंी आणली. खाजगी 
मालम�ेचे संर�ण करणे हे �येय आहे. 

६) उ�ोगधदं,े शेतीचा िवकास वाढवणे आिण साम�य�शाली व ससंुप�न रा�� बनिवणे.  

७) य�ु हेच सव�  �� सोडवू शकते. य�ुािशवाय ईषा�  नाही, इष�िशवाय परा�म नाही 
आिण परा�मािशवाय िवकास नाही.  

८) िहसेंला उ�र िहंसेनेच डोळे पािहजे. इ. वैिश�्ये या त�व�ानाची आहेत.  

९) आिथ�क साम�य� वाढवले तर देशाची �ित�ा िनमा�ण होईल.  

७) फॅिस�ट �ांती (३० ऑ�टो. १९२२) : 

इटलीत मे १९२१  �या िनवडणकु�त ३५ जागा िजंक�या. �यानंतर सव�� दहशत 
िनमा�ण केली. २८ ऑ�टोबर १९२२ रोजी मुसोिलनीने का�या डगलेवा�यांना रोमवर 
चाल क�न जा�याचा आदेश िदला. िमलन येथून सरकारला राजीनामा मािगतला. 
इटलीचा राजा ितसरा ि�ह�टर इम�यएु�ल याने पंत�धान जीओलोटी यां�याकडून 
राजीनामा मािगतला. ३० ऑ�टोबर १९२२ रोजी रोम शहरात मसुोिलनीने आपली 
पतं�धानपदाची सू�े हाती घेतली. कायदेमंडळ ही हातातील बाह�ले बनवून मसुोिलनीने 
आपली ह�कुमशाही िनमा�ण केली.  

आपली �गती तपासा : 

�.१. मसुोिलनी�या उदयाची करणे सांगा.  

४.२.३. बेिनटो मसुोिलनीचे अतंग�त धोरण  

१) पंचत�वा�मक काय��म : 

अ) िवरोधी प�ांचा नायनाट क�न सव� स�ा ड्यूक�या हाती क� ि�त करणे. 

ब) अंतग�त ग�धळ नाहीसा क�न कायदा व स�ुयव�था �थापन करणे.  

क) देशाची आिथ�क प�रि�थती खंबीर क�न सघं�धान रा�य �थापन करणे.  

ड) धम��यव�थेशी सम�वय साधून पोपशी सलोख करणे.  

इ) इटािलयन जनतेम�ये आ�मिव�ास िनमा�ण क�न �यां�या �देशवाढी�या आकां�ा 
पूण� करणे.  
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२) इटली�या प�रवत�नासाठी /िनय�ंणासाठी उपाय : 

अ) खास अिधकाराची �ा�ी : मसुोिलनी अिधकारावर येताच ग�धळ नाहीसा 
कर�यासाठी �याने खास अिधकाराची मागणी केली. राजा, संसद यां�याशी एकिन�ेचा 
देखावा क�न अमया�द अिधकार �ा� केले. नंतर ल�करा�या मदतीने सव� शासनयं�णा 
ता�यात घेतली.  

ब) फॅिस�ट सै�य : शासना�या ल�करावर भरवसा नस�याने फॅिस�ट सै�य 
उभार�याची परवानगी घेतली. सै�या�या मदतीने िवरोधकांचा काटा काढला. �याची 
जनता व सा�यवादी लोकां�यात दहशत िनमा�ण क�न ह�कुमशाहीला पोषक वातावरण 
तयार केले आहे.  

क) नवा िनवडणूक कायदा (इ.स.स१९२३) : संसदे�या पािठं�याची खा�ी नस�याने 
नो�ह�बर १९२३ म�ये नवा िनवडणूक कायदा मंजूर केला. फॅिस�ट प�ाचे जा�तीत 
जा�त उमेदवार िनवडून येतील अशी तरतूद केली. एि�ल १९२४ �या िनवडणकु�त 
२/३ जागा �ा� के�या.  

ड) िवरोधकांचा नायनाट : न�या िनवडणूक काय�ास व फॅिस�ट�या िहंसाचारास इतर 
प�ांकडून िवरोध झाला. तो न� कर�यासाठी इ.स. १९२५-२८ या काळात अनेक 
कायदे मंजूर �या काय�ा�या अनेक िवरोधकांचा नायनाट केला.  

इ) इ.स.१९२८ चा िनवडणूक कायदा : संसदेवर वच��व कर�यासाठी इ.स.१९२८ 
�या काय�ानसुार फ� �ौढ मतदान प�तीचा. 

३) कायदा व सु�यव�था :  

कायदा व स�ुयव�था �थापन कर�या�या अिमषाने फॅिस�टांचे बळ वाढवले. �यासाठी 
अ�याचार, जलूुम, खून, मारहाण, देहदडं इ. अवलंब केला. अनेक बिु�वादी ने�यांचा 
छळ केला. प�रणामी िवरोधक नाममा� उरले. �यामळेु देशात स�ुयव�था �थापन झाली. 
शासक�य काय��मताही वाढली. खचा�त काटकसर केली. ल�कर, आरमार, हवाईदल, 
बेसमुार वाढ क�न ल�करी िश�ण स��चे केले.  

४) शै�िणक सुधारणा :  

मसुोिलनीने िश�णाला उ�ेजन देऊन सरकारी शाळांची सं�या वाढली. िश�ण 
�यव�थेवर कडक िनयं�ण ठेवणे. �िमक प�ुतके फॅिस�ट त�व�णालीला पोषक ठेवली. 
िश�कां�या नेमणकुा करताना फॅिस�टिन�ांचा आ�ह धरला. यु� हा फॅिस�ट 
िवचारसरणीचा अिवभा�य भाग असून यु�ि�यता, रा��वाद ल�कराचे महा�मे, य�ुनेत�ृव 
यावर जा�त भर िदला होता. शा�ीय संशोधन, शै�िणक त�व�ान फॅिस�ट राजवटीला 
उपयोग होईल, असे ठेवले. यामळेु नवी फॅिस�ट सं�कृती िनमा�ण कर�याचा �य�न केला.  
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५) धािम�क सुधारणा :  

इ.स. १८७० पासून पोप व इटालीचे सरकर यां�यात संबधं खराब झाले होते. कॅथॉिलक 
जनता फॅिस�ट राजवटीस पाठ�बा देतील, �हणून पोपशी संबंध सधुार�याचा माग� 
मसुोिलनीने आखला. रा�य व धम� सं�था आणून आपले �े��व वादातीतपणे ��थािपत 
कर�याची मसुोिलनीने मनीशा बाळगली होती आिण ह�कुमशाहीत पािव�य आण�यासाठी 
पोप�या आशीवा�दाची गरज अस�याने पोपशी तडजोड क�न लॅटे�रन तह व धािम�क 
करार इ.स.१९२२ केला. �यानसुार –  

लटेॅ�रनचा तह : मसुोिलनी व रोमचा पोप ११ वं पायस. 

१) �हॅटीकन �टेटचे �वतं� रा�य व �यावरील पोपचे साव�भौम�व मा�य. 

२) पोपनेही मसुोिलनी�या राजवटीस मा�यता िदली.  

३) इटालीतील धमा� िधका�याची नेमणूक पोपने इटाली�या सरकार�या सम�ीने करावी.  

४) धमा�िधकाया�चे वेतन शासनातफ�  करावे. 

५) राजस�ा आिण धम�स�ा यां�यातील संबधं �प� केले. 

६) रोमचा �� िनि�त त�वावर व कायमचा सटु�याचे घोिषत केले.  

धािम�क करार इ.स. १९२१ :  

१) इटाली सरकारने पोपला १ कोटी ९० लाख प�ड खंडणी �ावी.  

२) रा�यधम� �हणून कॅथॉिलक पंथाला मा�यता �ावी.  

३) इटाली सरकार�या संम�ीने िबपशांची नेमणकुा करा�यात.  

४) धम�सं�थांना मालक�ची मालम�ा ठेव�यासाठी संमती �ावी.  

६) ल�करी सुधारणा :  

मसुोलोनीची यु�ावर गाढ ��ा होती. �य��चे व रा��ाचे सव�  गणु य�ुाने उजळून 
िनघतात. �याने य�ु�थ रा�� बनिवले. रा��ा�या संर�णासाठी �य��ने �ाणाचे समप�ण 
�ावे. ही रा��ीय भावना �खरपणे जनतेत िभनवली होती. जनतेत सव� ल�करीकारण 
क�न ल�कराची �चंड वाढ केली. �या�माणे �ीला िभनवली होती. जनतेत सव�  
ल�करीकरण क�न ल�कराची �चंड वाढ केली. �या�माणे �ीला मात�ृव आव�यक 
आहे. �या�माणे प�ुषाला व िवकसनशील रा��ाला य�ु आव�यक आहे. ही भावना 
लोकां�या मनात िबंबवली होती. लोकसं�या वाढिव�यासाठी अिववाहीतांवर कर 
बसवले. िववािहतांना सवलती िद�या. जा�त मलुांना ज�म देणा�या मातांचा गौरव केला. 
ल�करी िश�ण स��चे केले. सै�य, आरमार, हवाईदल यात �चंड वाढ केली. 
लहानपणापासून यु��वृ�ी लोकांत िनमा�ण केली.  
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७) आिथ�क सुधारणा :  

अ) कामगार सुधारणा : इटालीला आिथ�क��्या �वावलंबी करणे हे परम उि��्ये 
अस�याने अनेक फायदे केले. एि�ल १९२६ �या काय�ानसुार सव�  मालकवगा�ची व 
कामगार वगा�ची एक संघटना िनमा�ण केली. उ�ोगा�या िवकासासाठी व कामगारांसाठी 
�मिवषयक सनद १९२८ मंजूर केली. �यानसुार कामगारांचे ह�क सरुि�त ठेवणे, ८ 
तासाचा िदवस, आजारपण, अपगं�व इ.�संगी िव�ांतीचा ह�क िदला. एकूण १३ 
संघटना िनमा�ण के�या. पैक� ६ कामगारां�या ६ मालकां�या आिण १ सािह�य, िश�ण, 
�ला यातील संप, टाळेबदंी बेकायदेशीर असून औ�ोिगक तंटे लवाद मंडळामाफ� त 
सोडवणे. 

ब) शेती सुधारणा : इटाली कृिष�धान देश असून अथ��यव�थेत कृषी�े�ास मह�व 
िदले. पडीक जमीन लागवडी व ६४,००० एकर जमीन दलदल�ची व खारीची ती 
लागवडीखाली आणली. उ�म बी-िबयाणे, नवी यांि�क कृषी अवजार,े खाते इ. 
वापर�यास �ो�साहन िदले. पाणीपरुवठा क�न उ�पादन वाढवले.  कळावे, पाटबधंारे 
बांधले, खेड्यातून वीजपरुवठा केला. इ.स. १९३९ पय�त १५ ट�के �वावलंबी इटलीला 
बनवली. १३० लाख एकर जड जमीन तयार केली आिण लागवडीखाली आणली.  

क) औ�ोिगक सुधारणा : खिनज साधनसंप�ीबाबत इटाली सम�ृ न�हता. इ.स. 
१९३८ पय�त लोखंड-पोलादाची आयात ८ लाख ८ हजार टन केली. पे�ोिलयमधील 
आयात २५ लाख ९९ हजार टनाची केली. क�चा मालाची आयात, परक�य मालावर 
जबर आयात कर बसवला. �वदेशी उ�ोगध�ंांना उ�ेजन व संर�ण देऊ मोटार 
िनिम�तीसाठी �ेरणा िदली. िफयाट कंपनी मोटारीसंबंधी �िस� आहे. रिेडओ, रऑेन 
िनया�तीपासून परक�य चलन मंदीत आले. �यामळेु अथ��यव�थेवर सुप�रणाम 
हो�याऐवजी जा�तच ताण पडला. हा ताण कमी कर�यासाठी प�ुहा यु� असे द�ुच� 
मसुोिलनी�या वाट्याला आले.  

आपली �गती तपासा :  

�. १ मसुोलोनीचे अंतग�त धोरण �प� करा. 

४.२.४. बेिनटो मसुोिलनीचे पररा��ीय धोरण  

इटलीला जगात�या �मखु रा��ाला मनाचे �थान िमळवून देणे हे मसुोिलनी�या िवदेशी 
नीतीचे �मखु सू� होय. �ाचीन रोमन सा�ा�याचे वैभव िमळवून दे�याचे िद�य �व�न 
डो�यांसमोर ठेवून हे �येय सा�य कर�यासाठी सा�ा�यवादी धोरणाचा अवलंब केला. 
�येयपूत�साठीच इतालीला सव���ीने श�स�ज आिण यु�ाद� ठेवणे आव�यक आहे, 
असे जाहीर केले. पॅ�रस शांतता प�रषदेत दो�तांकडून झाले�या अपमानाचा बदला 
घे�यासाठीच कणखर पररा��ीय धोरण राबवले.  

 



 

 

फॅिसझम 

 

33 

१) मसुोिलनी�या पररा�� धोरणाची �मखु उि��्ये : 

I. वसाहती काबीज करणे. 

II. आ�मक व �भावी पररा��ीय धोरणा�ार े इटालीला आंतररा��ीय �ित�ा 
िमळवणे.  

III. इटालीला �ाचीन रोमन सा�ा�याचे वैभव व �ित�ा िमळवून देणे. क�चा माल, 
लोकसं�यासाठी वसाहती िमळवणे ते आ�कत��य आहे. मुसोिलनी �हणतो क�, 
आ�ही भूमीसाठी आससुलेलो आहोत. कारण आ�हास सबु�ा हवी आहे आिण 
ती िटकवायची आहे.  

२) लाऊसेन प�रषदे�वये डॉडेकनीज बेटाचा ताबा इ.स. १९२३-२४ :  

इटाली-�ीस यां�यात इ.स.१९२० करार होऊन डॉडेकनीज बेटाचा ताबा इटालीला 
िमळाला. पण �ीसने नकार िदला. मसुोलोनीने यो�य संधी साधून हे बेट १९२३ ता�यात 
घेतले. �यावर व भूम�य सम�ुात �भ�ुव ��थािपत कर�यासाठी भ�कम नािवक तळ 
उभारले. 

३) �यूम बंदराचा ताबा (इ.स. १९२४) :  

इ.स. १९२२ �या रोपोलो�या तहात जानेवारी इ.स. १७२४ ला द�ु�ती 
यगुो�लाि�हयाकडून �यूम बदंराचा ताबा घेतला. शेजारी �देश पाटोबारोस 
यगुो�लाि�हयाला िदला. �याच�माणे उ�र आि�केतील �युबा लडँ व केिनयाचा काही 
भाग इटालीला िमळाला.  

४) रिशयाबरोबर मै�ी करार -१९३३ : 

जम�नी-इटाली एकमेकां�या सरह�ीवरील रा��े होती. जम�नीत िहटलरचा उदय 
झा�यामळेु मसुोिलनीला भीती वाटू लागली. �हणून रिशयाशी मै�ीचे संबधं जोड�याचा 
िवचार होता. पण यरुोिपयन रा��ांनी रिशयावर बिह�कार टाक�याने सव� युरोिपयन 
रा��ाजवळ आली. यातून रिशयाशी इ.स. १९३३ मै�ी करार केला.  

५) �ा�सबरोबर मै�ी – ७ जाने १९३५ : 

�ा�सला जम�नीची सदैव भीती वाटत अस�याने �हसा�य तहाम�ये जम�न आ�मण 
थोपव�याची तरतदुी के�या. तरी पण आपणाला जम�नीिव�� िम� िमळव�याचा �ांस 
�य�न करत होता. यातून जवळीक िनमा�ण झाली. जम�नीत िहटलरचा उदय झा�याने 
इटलीला भीती वाटत होती. व ॲिविस�िनया िमळव�याचा �य�न करत असताना 
रा��संघाचा िवरोध होईल. यावेळी िम� असावा �हणून मसुोलोनीने �ा�सबरोबर 
इ.स.१९३५ करार केला. 
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६) इिथयोिपया (ॲिबिसिनया) ताबा िमळवला  – १९३६ :  

मसुोिलनीने ॲिबिसिनयावर ह�ला कर�याची कारणे : 

१) इ.स. १९१३ �या अडोवा�या लढाईतील पराभवाचा कलंक इटालीला दूर 
करावयाचा होता.  

२) तेथे क�चा माल भरपूर �माणात उपल�ध होता. मै�ीतील साधनसाम�ुी अितशय 
सम�ृद होता. तो �देश िमळाला तर इटालीत पैशाचा पूर वाढू लागेल. 

३) वाढ�या लोकसं�येत उ�म व साहसी लायक वसाहत होती.  

४) �थान राजनैितक��्या अितशय मह�वाचे होते. एका बाजूने सोमाली लडँ तर 
दसु�या बाजूने इ�रडीया वसाहत होती.  

५) कोण�याही पा�ा�य देशा�या वच��वाखाली न�हता. 

६) इिथओिपयाशी पूवा�पार संबधंाचे धागेदोरे होते. 

इ.स. १९३१ ला जपानने मांच�ुरयावर आ�मण केले. तरी रा��संघकाही क� शकत 
नाही. याचा अंदाज घेऊन मुसोिलनीने १९३२ म�ये आपले हेर ॲिबिसिनयात पाठवले. 
सव� चौकशी क�न �वत: य�ुस�ज झाला. ५ िडस�बर १९३५ दोघां�या ल�करात 
वा�बाल भागाजवळ सश� चकमक� झा�या. यात सैिनक मारले गे�याने इटालीने 
माफ�ची मागणी क�न नकुसान भरपाई मािगतली ते�हा ॲिबिसिनयाने १३ िडस�बर 
१९३४ रा��संघाकडे त�ार न�दवली. या वेली �ा�सने �याचा दोष िदला. �यामळेु 
मसुोिलनीने माच�  १९३५ ला इ�र�ीया व सोमाली लडँम�ये सै�य जमा क�न ह�ला 
केला. इ.स. १९३६ ॲिबिसिनया�या राजधानीजवळ सै�य आले. राजा हेले सेलासी हा 
पळून गेला. इटालीने ताबा िमळवला. 

रा��संघाने या कृतीचा िनषेध क�न इटालीची आिथ�क नाकेबदंी केली. पण ही 
कोण�याही रा��ाने मनापासून पाळली नाही.  

७) �पॅिनश ��ात ह�त�ेप -१९३४-३८ : 

ॲिबिसिनय�या यशामळेुच मसुोिलनीने �पॅिनश ��ात ह�त�ेप कर�याचे धैय�  �ा� झाले. 
इ.स.१९३४ पासून �पेन ��ात ढवळाढवळीस �ारभं केला. राजाला िवरोध करणारी 
चळवळ दडपून टाक�यास राजाला मदत केली. इ.स.१९३६ िनवडणकु�त 
�जास�ाकवा�ांना रिशयाने तर जनरल फँकोला मुसोिलनीने मदत केली. �यामळेु 
यादवी िनमा�ण झाली. शेवटी जनरल फँकोचा िवजय होऊन �जास�ाक न� केले.  

८) रोम-बिल�न-टोिकओ अ� करार -१९३७ :  

२३ स�ट�बर १९३७ रोजी मसुोिलनीने बिल�नला भेट िदली. िहटलरचे �यि�म�व व 
जम�नीची �गती पाह�न �भािवत झाला. िहटलर�या मै�ीने मसुोिलनीने आंतररा��ीय 
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�ित�ा वाढणार होती. इ.स. १९३६ म�ये जम�नी-जपान यां�यात करार झाला होता. 
�यामळेु संभा�य यु� िहटलरच िजंकणार ही क�पना मसुोिलनीची होऊन इ.स. १९३७ 
करारात सामील झाला.  

९) इं�लडं-इटाली मै�ी करार -१६ ए १९३८ : 

�पॅिनश ह�त�ेपामळेु पा�ा�य रा��ांची सहानभूुती गमावली होती. ऑि��या-जम�नी 
दखुावला होता. आंतररा��ीय राजकारणात एकटे पाडू नये �हणून १६ एि�ल १९३८ 
म�ये इं�लंडशी मै�ी करार केला. पण फारसा उपयोग झालाच नाही. या यु�ा�या वेळी हा 
करार पाळला नाही.  

१०) अ�बेिनयावर क�जा -१९३९ :  

इ.स. १९२६ टीरानचा तह क�न इटालीने संर�णाची भूिमका केली. या करारानुसार 
इटाली�या सहकाया� ने आिथ�क, �यापारी सुधारणा अ�बेिनया के�या. 
आधिुनक�करणा�या नावाखाली ल�कर घसुवले आिण अ�बािनया पूण�त: िगळंकृत केले. 
जग उघड्या डो�याने पाहत असूनही � स�ुदा काढला नाही.  

११) दुस�या महायु�ात �वेश – १९४० :  

इ.स. १९३९ रोजी दसु�या महाय�ुाला स�ुवात झाली. पूव� िनयोिजत काय��मा�माणे 
िहटलरने यु� पेटवले व मुसोिलनीने काय��मा�माणे तट�थता �वीकारली. पण पढेु 
इ.स.१९४० म�ये यु�ात उडी घेतली. शेवटी दो�तांपढेु जम�नीला शरणागती प�करावी 
लाग�याने इटालीचा पराभव झाला. मसुोिलनीला य�ु ग�ुहेगार जाहीर केले ते�हा तो 
पळून जात असताना इ.स.१९४५ ला लोकांनी मसुोिलनीला ठार मारले आिण 
ह�कुमशाहीचा शेवट झाला.      

आपली �गती तपासा:  

�.१. मसुोलीनीचे पररा��ीय धोरण सांगा. 

४.३. साराशं  

पिह�या महायु�ा�या वेळी इटली दो�तां�या बाजूने यु�ात उतरली, परतं ु �या अपे�ा 
हो�या �या दो�त रा��ांनी पूण� के�या नाहीत. �यामळेु इटलीत दो�तां�या ब�ल नाराजी 
िनमा�ण झाली. यातून मसुोिलनीचा उदय झाला. �याने आप�या अंतग�त आिण पररा��  
धोरणांतग�त इटलीला शि�शाली बनवले. 
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४.४. ��  

�. १. मुसोिलनी�या उदयची करणे सांगा. 

�. २. मुसोलीनीचे अंतग�त धोरण �प� करा. 

�. ३. मसुोिलनी�या पररा��ीय धोरणाचा आढावा �या. 

४.५  सदंभ�  

१) डॉ. अिनल कठारे -िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  

२) डॉ. अिनल कठारे- आधिुनक जगाचा इितहास 

३) पी.िज.जोशी - आधिुनक जगाचा इितहास 

४) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९१४-१९४५) 

भाग-१  

५) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९४६- २०००) 

भाग-२  

६) डॉ. अिन�� , �ा. गजानन िभडे-आधिुनक जगाचा इितहास 

७) जैन ह�कूमचंद आिण कृ�णा माथुर- आधिुनक जगाचा इितहास 

८) कदम य.न. - िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  

९) कुलकण� अ.र. आिण देशपांडे-आधिुनक जगाचा इितहास- भाग-1 & २  

१०) साकुर ेिवजयानंद, अिनल कठार-ेजागितक इितहासातील ि�थ�यंतरे  

११) उदगावकर म.न. आिण गणेश राउत- आधिुनक जग   

 



 

 
 



  37 

५ 
नािझझम 

घटकरचना  

५.०.उि��्ये 

५.१. ��तावना 

५.२. अडॉ�फ िहटलरचे जीवन व काय�   

 ५.२.१. अडॉ�फ िहटलचा प�रचय 

 ५.२.२. िहटलर�या उदयाची कारणे  

 ५.२.३. िहटलरचे अंतग�त धोरण  

 ५.२.४. िहटलरचे पररा��ीय धोरण  

५.३. सारांश 

५.४. ��  

५.५  संदभ�  

५.०.उि��्ये 

 अडॉ�फ िहटलर�या जीवनवृतांची मािहती घेणे. 

 िहटलर�या उदयास कारणीभूत झाले�या प�रि�थतीचा अ�यास करणे. 

 जम�नी�या िवकासासाठी व श��शाली बन�यासाठी केले�या उपायांची मािहती 
िमळिवण.े 

 यरुोपम�ये जम�नी साम�य�शील अस�याने िस� कर�यासाठी पररा��ीय धोरणातून 
केले�या �येयधोरणांचा    अ�यास करणे. 

५.१ ��तावना 

जम�नीचा पतं�धान िब�माका�ने जम�नीला साम�य�शाली व सव��े� बनव�या�या 
�य�नातून युरोपम�ये गुंतागुंतीचे अनेक करार केले होते. �यातूनच पिहले महायु� सु� 
झाले.या महायु�ात जम�नीचा �चंड पराभव होऊन अपमानकारक �हसा�यचा तह 
लादला. �ा तहा�या मा�यमातून जम�नीचे �ादेिशक, आिथ�क, ल�करी ख�चीकरण केले. 
याचा सूड घे�याचा �य�न िहटलरने केले. �या��ीने अंतग�त धोरणातून अनेक 
उपाययोजना के�या.जम�नीचे पूव�चे वैभव �ा� कर�या�या �य�नातून अनेक भू�देश 
िमळव�याचा �य�न केला. यातून दसुर ेमहाय�ु घडून आले. जम�नीचा पराभव झाला.  
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५.२. अडॉ�फ िहटलरचे जीवन व काय�  

 

५.२.१. अडॉ�फ िहटलचा प�रचय 

िहटलरचा ज�म २० एि�ल १८८९ रोजी ऑि��लीयातील �नुो गावी दासी प�नी�या 
पोटी झाला. दा�र�यामळेु उ�च िश�ण झाले नाही. िच�कला, िश�पकलेची आवड होती. 
�ह�एना शहरात रगंा�याचा �यवसाय करत असे. �हीएना इि�प�रयल आट� अॅकॅडमी 
सं�थेत िश�ण घेताना मा�स� �ंथाबरोबर अनेक िवषयांचे वाचन, िचंतन केले. जम�नी 
�भावी नेत�ृव झा�यास हालअपे�ा न� होतील, असे मत होते. महाय�ुा�यावेळी तो 
सै�यात भरती झाला. दो�त रा��ांनी अपमानकारक तह लादला. अि�थर प�रि�थती दूर 
कर�यासाठी �भावी प�ाची गरज आहे.�यामळेु िहटलरने नाझी प�ाची �थापना केली. 

५.२.२. िहटलर�या उदयाची कारणे  

१) �हसा�यचा अपमानकारक तह : 

अमे�रकेचे रा��ा�य� िव�सन�या ८ नो�ह�बर १९१८ �या १४ त�वानसुार जम�नीने 
शरणागती प�करली. परतंु िवजे�या रा��ांनी �हसा�य तहा�या वेळी जम�नीची बाजू ल�ात 
घेतली नाही. जम�नीला कायम ख�ची कर�यासाठी ित�यावर �चंड नकुसान भरपाई 
लादली. ल�कर कपात केली.सव� वसाहती ता�यात घेत�या. य�ुास जबाबदार जम�नी 
असे घोिषत केले. या अपमानाचा सूड घे�यासाठी जम�नीने �ित�ा केली. िहटलरने 
िवजे�या रा��ांवर टीका के�याने �याची लोकि�यता वाढली. 

२) वायमर �जास�ाकाची लोकि�यता ओहटीस : 

वायमर �जासा�ाकाने �ारभंीच अपमानकारक �हसा�य�या तहावर सही केली. �यामळेु 
��य� नाग�रकां�या मनात चीड िनमा�ण झाली. वायमरने जम�नी�या सही क�न 
िव�ासघात केला, अशी धारणा झाली. जम�नीत लोकशाहीची परपंरा नस�याने जनतेचा 
िव�ास वायमरने संपादन केला नाही. 
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३) आिथ�क पेच�सगंावर उपाययोजना: 

पािह�या महाय�ुामळेु अथ��यव�था पूण� कोलमडली. उ�पादनात खंड पडला. 
आंतररा��ीय कज� वाढले, नकुसान भरपाईची �� डोकेदखुी बनला होता. इ.स.१९२१ 
म�ये य�ुखंडणी ६ अ�ज ६० कोटी प�ड जम�नीवर लादली. सारा �ांत १५ वषा�साठी 
�ा�सला िदला. कज� परत करत नाही असा आरोप क�न �ांसने ��रूचा 
औ�ोिगक�देश ता�यात घेतला. या �देशात ८० ट�के लोखंड-पोलाद अस�याने 
जम�नीचे सव� कारखाने बदं पडले. �यामळेु सव�� नाराजी िनमा�ण झाली. 

४) यु�ातील �चडं हानीचे दुःख : 

पिह�या महायु�ापूव� जगातील �मखु, बडया रा��ाचा दजा� जम�नीला होता. िव�ापीठे, 
त�व�ान, कला, �यापार, कारखाने, सै�य यांचा जगभर लौिकक होता. य�ुामळेु हे सव�  
न� झाले. लाखो सैिनक ठार झाले. रोगराई वाढली. अ�नपा�यािवना लोक मरत होते. 
िहटलरने या सवा�चा सूड घे�याची भाषा केली. 

५) आिथ�क मदंीचा िज�हारी फटका : 

जम�नीतील आिथ�क �� सोडव�यासाठी डॉस सिमती �थापन केली.ित�या 
िशफारशीनसुार थोडासा िदलासा िमळाला. जम�नीत उ�पादन वाढूनही फायदा झाला 
नाही. कारण कज� बरेचसे वाढले होते. परत यंग किमशननसुार दो�तांचे सै�य परत 
आप�या देशात गेले. जम�नीत आिथ�क भरभराट होऊ लागली.तोच इ .स.१९२९ म�ये 
जागितक मंदीची लाट पसरली. �यामळेु परक�य कज�फेड अ�य�य झाली, द�ुकाळामळेु 
जनतेचे हाल झाले. यातूनच नाझीचा उदय झाला. 

६) क�युिनझमची भीती : 

जम�नी आिथ�क संकटात असताना का�यिुन�टानी आपले बाल वाढव�यासाठी संप मोच�, 
टाळेबदंी, इ. चा वापर केला. लोकशाही प�रि�थतीवर मात कर�यास असमथ� आहे असे 
िहटलरने जाहीर केले. 

७) नाझी सघंटनेचा सव�कष �य�न : 

�े�सलर  नावा�या कामगाराने इ.स.१९१८-१९ म�ये कामगार संघटना �थापन केली. 
इ.स.१९१० ला िहटलरने रा��ीय समाजवादी जम�न कामगार प�ाची �थापना 
केली.प�ाचे रा��ीय धोरण �हणजे सव�  जम�न वंिशयांचे िवशाल जम�न रा�� बनवणे, 
�हसा�यचा तह र� करणे,वाढ�या लोकांसाठी वसाहती �ा� करणे. यासाठी ३ ऑग�ट 
१९२१ म�ये िनमल�करी संघटना �यिुनच येथे �थापण केली.��हे�रयात उठावामळेु ५ 
वषा�साठी तु�ंगवासाची िश�ा झाली. त�ंुगात असतना माझा लढा हे आ�मच�र� िलिहले. 
�याम�ये नाझी प�ाचे त�व�ान, उि��े मांडली आहेत.माझा लढा हे नाझ�च बायबल 
होय. 
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८) नाझी प�ाचे त�व�ान:  

१) रा�यस�ंथा सव��े� स�ंथा : सव� सं�थांपे�ा रा�यसं�था �े� आहे. राजाची स�ा 
साव�भौम, अिनयंि�त असते. राजक�य, सामािजक, आिथ�क �े�ात राजाचा म�ु संचार 
असून सव� �े�ांवर िनयं�ण ठेव�याची गरज आहे. रा�यासाठी �य�� असते. �य��साठी 
रा�य नाही. 

२) लोकशाहीस �खर िवरोध : संसदीय सं�थाना रा�यात �थान न�हते. ससंद 
ठेवायची असेल तर नाझी प�ास एकमखुी पाठ�बा िदला पािहजे. अ�यथा बरखा�त केले 
पािहजे. िवरोधकांना ने�तनाबूत करणे हे रा�याचे �येय आहे. नाझी िशवाय दसुरा प� 
नसावा. 

३)आिथ�क त�व�ान : रा�यहीतास आव�यक वाट�यास खासगी मालम�ेचा ह�क 
ठेव�यात येईल. उ�योगधदंे, शेतीसुधारणा क�न आिथ�क ग�धळ न� कर�यासाठी 
िनयोजन करणे. 

४) जगातील सव��े� आय�वंश : सव� जगावर �भ�ुव गाजिव�याचा नैसिग�क अिधकार 
जम�न वंशाला आहे. �यू जमात जम�न जनतेचे र�शोषण करणारी असून ित�या �वाथ� 
आिण रा���ोही कारणांमळेु जम�नी आिथ�क संकटात सापडली आहे. 

५) सा�ा�यवादी वृ�ी: �हसा�य�या तहाने गमावलेला �देश �ा� करणे आिण 
सा�ा�याची �ित�थापना करणे यासाठी आप�या हाती श�े घेतली पािहजेत. जम�नी 
श�स�ज झाली पािहजे. 

६) सा�यावादास िवरोध: रा��ा�या िहताआड जे कारखाने येतील ते सव� सामािजक 
मालक�चे करणे �हणजे सा�यवाद होय.कामगारांना राजकारणापासून अिल� ठेवले 
पािहजे.�यांचा लढा पैशाचा नसून स�ेसाठी आहे,तो मोडून काढला पािहजे. 

७) सामािजक त�व�ान: जम�न लोकांचे राहणीमान, �यापार, कारखाने वाढवले 
पािहजेत. ��येकाला रोजगार िमळाला पािहजे. शेतीचा िवकास झाला पािहजे. 

९) नाझी �ांती आिण िहटलरचा उदय : 

इ.स.१९१८ म�ये त�ंुगातून सटु�यानंतर नाझी प�ा�या मदतीने राजक�य �े�ात दरारा 
िनमा�ण केला. इ. स.१९२० �या िनवडणकु�त ३२ ऐवजी १४ जागा िमळा�या. इ. स. 
१९२५ म�ये २७ हजार, इ.स.१९२८ म�ये १ लाख ८ जहर एवढे नाझीचे सभासद 
झाले. १९३०�या िनवडणकु�त नाझी प�ाचे कायदेमंडळात १०७ सभासद होते. इ. स. 
१९३२ �या िनवडणकु�त नाझी प�ाला बह�मत �ा� झाले. परतंु अ�य�पदा�या 
िनवडणकु�त िहटलरचा पराभव झाला. िहडेंनबग�ने चॅ�सेलर बनवले.३० जानेवारी 
१९३३ रोजी िन���� केली. २ ऑग�ट १९३३ रोजी अ�य� िहडेंनबग�चा म�ृयू झाला. 
िहटलरने अ�य� वं चॅ�सेलरपद एक� कर�याचा ठराव पास केला. वायमर 
�जास�ाकाचा रा��ीय �वज खाली घेऊन �या िठकाणी नाझी प�ाचे �तीक असलेला 
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�वि�तक िच�हािकत �वज फडकवला.सवा�चा िहटलर �मखु बनून �वतःस 
‘’�युरर’’पदवी घेतली. 

५.२.३. िहटलरचे अतंग�त धोरण : 

स�ेवर ये�यापवु�च राजिकय स�ेचे �व�प क� �ाला सव��च स�ा असे िहटलरने जाहीर 
केले होते. इ.स.१९२३ पासून जम�नीची स�ा िमळव�याचा �य�न केला तो इ.स.१९३३ 
ला पूण� झाला. घटक रा�यांची स�ा न� क�न राजक�य प�ावर बदंी घातली. वायमर 
रा�यघटना �थिगत केली. अ�य� िहडेनबगु��या म�ृयूनंतर �थिगत केली. अ�य� 
िहडेनबगु��या म�ृयूनंतर सव� स�ा हातात घेतली. अंतग�त काय� सु� केले. 

१) तुफानी दल आिण गे�टॅपो य�ंणे�ार ेिवरोधकांचे समूळ उ�चाटन : 

िवरोधक ग�ुपणे कारवाया, स�ाधीशािवरोधात कट-कार�थाने करतात �हणून तफुानी 
दल आिण गे�टॅपो ग�ुहेर यं�णे�ार े�याचा नाश केला. िहटलर व नाझीिव��चा सगुावा 
लागताच कडक कारवाई करत असे. सरकार िवरोधकांना िवनाचौकशी तु�ंगात संशियत 
ग�ुहेगारसं िश�ा केली जात असे. 

२) कोटयावधी �यूचंी िनद�यपणे ह�या : 

िहटलर आय�वंशाचा �वलंत अिभमानी होता. जगा�या पाठीवर सव��े� वंश आय�वंश 
होय.�यंूना जम�नीत राह�याचा अिधकार नाही. भूतलावर मानवजातीचे र�शोषण 
करणारी �यूजमत आहे असे जाहीरकेले. डॉ�टर, वक�ल, इंिजनीअर, उ�ोगपती, 
�ा�यापक, शा��, िश�कइ. �यू लोकच काम करत असत. जम�नी�या पराभवास �यू 
जबाबदार आहेत �हणून जम�नीतून ह�पार केले. नाग�रक�व, सरकारी नोकरीस बदंी 
घातली. िववा�बदंी केली. जाहीरपणे क�ल केली. सामदुाियक ह�या कर�यासाठीच गॅस 
च�बर नावाचे साधन िनमा�ण केले. ४० लाख �यंूची ह�या केली. 

३) शै�िणक �े�ातील बदल : 

िहटलरने आपली ह�कुमत सव�� िचर�थायी हो�यासाठी िश�णात बदल केला. नाझी 
त�व�ानावर आधा�रत अ�यास�म तयार केला. नाझी मू�यांचे �तिुतपाठ, िहटलरचे 
रा��ीय जीवनातील अि�तीय �थान, �यंूचा िनषेध इ.चा  पाठ्यप�ुतकाम�ये समावेश 
केला. िश�क, �ा�यापक नाझी प�ाचे, नाझीशी िन�ा असलेले नेमले. जम�न संशोधक, 
िव�ान, िवचारवंत यांनी देश�याग क� नये असे जाहीर केले. देशाबाहेर असले�या जम�न 
बिु�वा�ांना देशात परत बोलावले. आ�ेचा भंग के�यास सव� मालम�ा ज� केली जात 
असे. 

४) ल�करी सुधारणा: 

जम�नीचे ितसर ेसा�ा�य ��तािपत करणे िहटलरचे महान �येय होते, यासाठी स��चे 
ल�करी िश�ण स�ु केले. लढाऊ संघटना, तफुानी दल, िनमल�करी दल यांचा 
स�ा�ा�ीसाठी उपयोग केला. स�ेवर येताच यथु संघटनेस श�ा�े, ल�करी िश�ण 
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परुवले. त�णास यु�िपपासू बनव�यासाठी यो�य वयोमया�देनंतर सेनेत भारती केली. 
वया�या १० �या वषा�पासून ल�करी िश�ण िदले. आ�मक सा�ा�यवाद हाच जम�न 
जनतेचा मलुभूत ह�क आहे असे िशकवले. 

५) आिथ�क धोरण : 

१) कामगार-उ�ोगपतीचा सम�वय साध�याचा �य�न :  

पिह�या महाय�ुानंतर युरोपात बेकारीचा �� िनमा�ण झाला �टेसमनने बेकारीवर िविवध 
योजना तयार के�या; परतंु �या�या म�ृयूमळेु �या अपयशी ठर�या. िहटलरने कामगार 
संघटना नाझी�णीत के�या. सा�यवादी ने�यांना अटक केले.िहटलरचे आिथ�क धोरण 
भांडवलशाहीधािज�णे होते. उ�ोगध�ंाचे रा��ीयीकरण, संपावर बदंी, टाळेबंदी 
बेकायदेशीर अिधका�यांचे कारखा�यात गैर�कार, कामगारांचे गैरवत�न इ. संदभा�त 
‘’माझा लढा‘’ याम�ये मािहती मांडली आहे. कामगार – मालक वाद िमटव�यासाठी 
काट��स याची िनिम�ती केली. 

२) बेकारी-िनमु�लानासाठी उपाययोजना : 

उधोगधदंे, कारखाने पूण� वेगाने स�ु क�न बेकारांना काम िदले.कामाचे तास कमी केले. 
करमणकु�ची साधने उपल�ध केली. �ह��र  �देशातील कोळसा खाणीवर मजूर पाठवले. 
सा�यवादी �यंूना हाकललेले आिण उ�च अिधका�यां�या जागी नाझी लोकांची नेमणूक 
केली. ७० ट�के बेकारांना रोजगार िदला. 

३) पररा��ीय आिथ�क गगंाजळी वृि�गंत :  

जम�नी �वावलंबी बनव�यासाठी परावलंिब�व कमी केले. जम�नीतील माल कमीतकमी 
वाप�न िनया�तीस �ो�साहन िदले. मोठया �माणात िनया�त केली व परक�य चलन 
उपल�ध केले. 

४) लोकसखें�या भ�मासुरास �ो�साहन:  

ि�यांनी उ�ोगध�ंात काम करणे अयो�य आहे. �यांनी बाहेर�या �े�ात प�ुषांशी �पधा�  
क� नये. गहृकृ�ये क�न गहृआघाडी सांभाळावी. देशा�या �गतीला मन�ुयबळाची 
कमतरता नको �हणून मलुांना ज�म दे�याचे काम करावे. अनेक मलुांना ज�म देणा�या 
�ीचा शासनातफ�  स�मान केला जात असे. अिववाहीतांवर कर ठेवला, संिम� िविवहास 
बदंी केली. 

५) शेतीची उ��वलता �फुि�लत कर�यात �य�न:  

िहटलरने अ�नधा�यात �वावलंबी हो�यासाठी उपयोजना के�या. महाय�ुात पराभवाचे 
कारण �हणजे लोकांना अ�नधा�य िमळाले नाही. जम�नीचा इंचभर तुकडा देखील 
लागवडीखाली यावा याची काळजी घेतली. रासायिनक खते, तांि�क उपाय इ.चा 
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उपयोग क�न शेती उ�पादन िदडपटीने वाढवले. जिमनीची मालक� मोठया �माणात 
जमीनदाराकडे िदली, �यामळेु जिमनदरानी िहटलरला पाठ�बा िदला. 

६) औ�ोिगक �े�ातील उ�कष� : 

िहटलरने उ�ोगध�ंातही �वयंपूण� हो�यासाठी दोन योजना तयार के�या.शा�ीय 
संशोधना�या सहा�याने य�ुयोपयोगी सािह�याची िनिम�ती करणे. अ�सेस-लॉर�ेस �देश 
�ा�सकडे अस�याने क�चा माल कमी झाला. यावर उपाय �हणून लोह खिनजां�या 
खाणीतून उ�पादनास �ारभं केला. शा�ीय �ि�या क�न उ�पादन वाढव�याचे आदेश 
िदले. देशभर प�के र�ते, र�ेवेमाग�, जलमाग�, सम�ुामाग�, हवाईमाग�  इ. वाहतूक यो�य 
हो�यासाठी यं�साम�ीचा वापर केला. 

७) यु�कलेस अनुकूल वातावरण : 

�हसा�य�या तहामळेु अपमाना�या सडुासाठी यु� ही आ�यंितक व अप�रहाय� गो� 
आहे.यासाठी श�ा�िनिम�तीचे कारखाने,स��चे ल�करी िश�ण, िनमल�करी संघटना, 
��डामंडळे, रायफल �ल�स इ. साठी यवुकांना आ�हान देणा�या संघटना �थापन 
के�या. दबुळे, अपगं, परावलंबी लोक �हणजे रा��शरीरास लागलेली �याधी आहे, असे 
समजून गो�या घालून ठार मारले. वधू –वरांची िववाहापूव� वै�क�य तपासणी केली जात 
असे. जम�नीला कोण�याही �णी यु� लढ�यास स�ज बनवली. 

८) धािम�क धोरण : 

िहटलरने सव�  िवरोधकांचा नायनाट केला. पण ि��न धमा�तील कॅथॉिलक  व �ोटे�ट�ट  
पथंीयांपढेु नमते घेतले. �वतः येशूने �यंू�या जलुमांपासून जनतेला म�ु कर�यासाठी 
बिलदान केले. हे करणारा येशू संत होता असे िहटलरने �ितपादन केले.िहटलर 
आया�वंशाचा अिभमानी अस�याने कॅथॉिलकांनी ती� िवरोध केला. िहटलरने िबशपाना, 
धम��चारक इ.ना त�ंुगात टाकले. �यांचा छळ केला. �ाथ�ना, िमरवणकुांवर बदंी घातली 
पण फारसे यश आले नाही. शेवटी िहटलरने प�शी करार केला. �यानसुार १) धम�ग�ंुनी 
राजकारणात भाग घेऊ नये. 

२) धम�ग�ुना सरकारी नोकर समज�यात यावे . 

३) नाझी त�व�ानास िवरोध क� नये. के�यास िश�ा केली जाईल असे ठरिव�यात 
आले. 

९) नाझी प�ाचे शु�ीकरण : 

राजक�य िवरोधकांना न� क�न सव� स�ा हाती घेतली. ल�करी सेनापतीशी वाटाघाटी 
क�न पाठ�बा िमळवला. यामळेु सै�यात नाराजी िनमा�ण झाली. ही गो� नाझी संघटनेला 
आवडली नाही, �यामळेु िहटलर  �यिुनचला गेला. ७२ तासांत ४०० लोकांना गो�या 
घालून आप�या सहकारी मंडळ�ची ह�या केली व जम�नी सै�याचा रोष दूर केला. 
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१०) स�ेचे वेक� �ीकरण : 

िहटलरने वायमर �जास�ाक, संसद, रा�यसंघटना न� केली. �याच�माणे घटक 
रा�याचे अि�त�व न� केले. सव� स�ा आप�या हाती घेऊन स�ेचे क� �ीकरण केले.      

५.२.५ िहटलरचे पररा��ीय धोरण  

�हसा�य�या तहाम�ये दो�त रा��ांनी �वतःचा �वाथ� साधला होता. �वतःची य�ुातील 
हानी भ�न काढ�यासाठी पराभूत रा��ांकडून जा�तीत जा�त नुकसान भरपाई घेतली. 
�यामळेु दो�ताऺब�ल �ेष, सडुाची भावना िनमा�ण झाली. इ.स.१९१३ म�ये िहटलर 
स�ेवर आ�यानंतर �हसा�य तहिवरोधी धोरण �वीकारले. 

िहटलरचे पररा��ीय धोरणाचे �व�प व �येय : रा�� �हणजे परमे�र ही नाझी�या 
त�व�ानाची िशकवण. रा��ाक�रता �य��ने �याग केला पािहजे ही अपे�ा होती. 
आंतररा��ीय �� शेवटी पाशवी बळानेच सुटतात हा िस�ांत मांडला. सव� वंशात 
आय�वंश सव��े� अस�याने जग िजंक�याचा व रा�य कर�याचा अिधकार आय�वऺशाला 
आहे ही ��ा. 

िहटलरचे �मखु �येय: 

अ) �हसा�यतहाची राखरांगोळी करणे. 

ब) जम�न वंश सव��े� असून �याचे एक�करण क�नच बडया रा��ाचा दजा� �ा� क�न 
देणे. 

क) दो�तांनी घेतले�या वसाहती परत िमळवण.े 

ड) �ांस कायमचा श�ू अस�याने ते कायमचे न� केले पािहजे. 

१) �हसा�य तहा�या िचधंड्या के�या: 

नाझीने स�ा घेत�यामळेु आंतररा��ीय राजकारणास धोका िनमा�ण झाला. �हसा�य�या 
तहाने जम�नीची अवहेलना झाली �हणून तो तह न� केला पािहजे, हे िहटलरने जाहीर 
केले.जरा�न रा��ा�या सीमा माणसांनी तयार के�या आहेत. �या माणसांनाच 
बदल�याचा अिधकार आहे असे जाहीर क�न रा�� संघांची सामदुाियक सुरि�त प�त 
दबुळी आहे हे दाखवून िदले. �हसा�यचा तह पायाखाली तडुवून जम�नीला आ�मक 
बनवले. 

२) ऑ��ीयाचे िवलीनीकरण (१२ माच� १९३८): 

�हसा�य तहाने ऑ��ीया- हगेंरीचे सा�ा�य न� क�न दबुळे बनवले. आिथ�क मंदीमळेु 
अिधक फटका बसला. �ा�सचा जम�न- ऑ��ीया एक�करणास िवरोध होता. य�ुानंतर 
ि��न सोशॅिल�ट प�ाचा नेता डॉ.एगंलबड�  डॉ��स याचे इ.स.१९३२ म�ये सरकार 
�थापन झाले. नाझी प�ा�या पाठ��यामळेु  नॅशनल सोशॅिल�ट प�ाने डॉ. डॉ��सवर 
दडपण आणले. ऑ��ीयात नाझी प�ाने २५ जलैु १९३४ रोजी ि�हए�नात उठाव केला. 
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डॉ.डॉ��सचा खनु झाला. अप�ुया ल�करामळेु उठाव अपयशी झाला.१२ माच�  १९३८ 
रोजी िहटलरने सै�य पाठवून ऑ��ीयाचा जम�न सा�ा�यात समावेश केला. 

३) सार �ांताचे िवलीनीकरण  (१३ जान.े१९३५) : 

�हसा�य�या तहानसुार सारा खो�यात साव�मत घेऊन साराचे भिवत�य ठरवणे असे ठरले 
होते. साराचे िवलीनीकरणा�या उि�शाने िहटलरने वातावरण तयार केले.१३ जानेवारी 
१९३५ रोजी साव�मत घेतले व ९० ट�के जम�नी�या बाजुने जनतेने कौल िदला आिण 
सारा �ांताचे िवलीनीकरण केले. 

४) जम�नीचे पुनल��करीकरण (१६ माच� १९३५) : 

शांतता तहावर �वा��या करणा�या �य�� वेग�या अस�याने तहातील अट�चे बधंन 
आपण मानणार नाही, असे िहटलरने जाहीर केले. तहामुळे आम�या भूमीवर अ�याय 
झाला आहे ते �ाणपणाने दूर कर�यात येतील. �यानुसार ऑ�टोबर १९३३ ला 
जागितक िनःश�ीकरण प�रषदेतून जम�नीने �याग केला.रा��संघाचा राजीनामा िदला. 
जम�नीएवढीच इं�लंड-�ा�सला श�वाढीची परवानगी �ावी, परतंु िहटलर ने �यास 
नकार िदला. १६ माच� १९३५ रोजी घोिषत केले क� शांतता तहातील िनःश�ीकरणाची 
कलमे धडुकावून लावून जम�नी प�ुहा ल�करीकरण करील. इं�लंड, �ा�स, इटली यांना 
��ेसाप�रषदेत जम�नीला दोषी ठरवले. जम�नी�या धोरणासाठी �ांको-रिशया आिण 
रिशया-झेको�लो�ह।िकया तह कर�यात आला. 

५) अ�ँलो-जम�न नािवक करार (१८ जुन १९३५ ) : 

जम�नीिव�� �ा�स, रिशया, झेको�लो�ह।िकया यां�यात करार झाला. इं�लंडशी सागरी 
�े��वाब�ल �पधा� न कर�याची िहटलरने जाहीर केले. �यामळेु १८ जून १९३५ रोजी 
इं�लंड-जम�नी यां�यात नािवक करार झाला. इं�लंड�या ३५ ट�के जम�नीची नािवक 
दलाची सं�या असावी असे ठरले. 

६) पोलडं-जम�नी करार (२६ जानेवारी १९३४) : 

पोलंडमधील जम�न अ�पसं�याकांवर पोिलश सरकार अ�याय करीत अस�याची त�ार 
रा��संघाकडे केली होती. िहटलरने पोिलश सरकारशी �नेहाचे धोरण �वीकारले. कारण 
रा��संघा�या संनदेवर १९३३ म�ये िव�ास �य� केला होता, जम�नीला 
ल�कारीकरणाची परवानगी िमळाली होती. इं�लंड-�ा�सशी संबधं िबघड�यास 
राजकारणात एकटे पडू नये �हणून मै�ीची गरज होती. �यंू�या क�लीमळेु रिशयाचे 
संबधं खराब झाले होते. यामळेु जम�नीने पोलंडशी १० वषा�चा अना�मणाचा करार २६ 
जानेवारी १९३४ म�ये केला. 

७) �हाईनलडँवर ताबा (७ माच� १९३६) : 

अ�ँलो-जम�न नािवक करारानंतर श�ो�पादानात  �चंड वाढ केली. भूदल, हवाईदल, 
आरमार सुसंघिटत केले. �हसा�य�या तहाने �हाईनलडँिनल��करी टापू बनवला होता. 
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लोकांनी तहात या �देशात ल�करीकरणास मा�यता िमळाली. िहटलरने ७ माच�  १९३६ 
रोजी �हाईनलडँम�येसै�य पाठवून �याचा ताबा घेतला. या कृ�याचा रा��संघाने िनषेध 
केला. 

८)  इटली-जम�नी समेट (२५ ऑ�टोबर १९३६) :  

�ा�स-रिशयाचे �नेहसबधं अश�य होते. इं�लंड�या मै�ीचा िव�ास न�हता. य�ु 
प�रि�थतीत िव�ासू िम� �हणून इटलीची िनवड केली. मसुोिलनीला जम�नीची भीती 
होती. कारण इटली�या बा�कन �देशात जम�न �वेश करले. याच�माणे रा��संघाने 
इटलीला दोषी ठरवले. यातून मै�ी समेत झाला. �हसा�य तहाने इटलीची फसवणूक झाली 
होती. लंडन तहानसुार इटलीला बळकावलेला �देश दे�यास दो�तानी िवरोध केला. 
िहटलर-मसुोिलनी यांची ताि�वक भूिमका एक होती, �यामळेु �यां�यात समेट झाला. 

९) जनरल �ँको�या यादवीला पाठ�बा (१९३९):  

�पेनम�ये लोकशाही राजवटीमळेु स�ेसाठी यादवी सु� झाली. रिशयाने आिथ�क मदत 
सा�यवा�ांना केली तर जनरल �ँको�या यादवीत भाग घेत�याने इटली, जम�नीने  
�याला मदत केली. इ.स.१९३९ म�ये जनरल �ँकोचा िवजय झाला व तो �पेनचा �मखु 
बनला. 

१०) अिॅ�टकॉिम�टन� करार व रोम–बिल�न-टोिकयो अ� (१९३६) : 

िहटलरने सा�यवादाला िवरोध क�न  पाि�मा�य रा��ांची सहानभूुती िमळवली.जनरल 
�ँकोला मदत केली, �यावेळी इटलीशी घिन� संबंध आला. रोम-बिल�न एकजूट िनमा�ण 
झाली. जपान सा�यवादाचा क�र िवरोधक अस�याने िहटलरने २५ नो�ह�बर १९३६ 
रोजी जपानबरोबर करार केला. इटलीने या करारात इ.स.१९३६म�ये�वेश केला. 
�यामळेु रोम-बिल�न-टोिकयोअ�/अॅि�टकॉिम�टस� सा�यावादािवरोधी करार झाला. 

११) सुडेटन �देशाचा ताबा (३० स�ट�बर १९३८) : 

यरुोपातील य�ु टाळ�यासाठी इं�लंड, �ा�स यांनी म�य�थीचे धोरण �वीकारले.५० 
ट�के जम�न वंशीय �देश जम�नीला �ावा असे इं�लंड, �ा�स ने�यांनी सांिगतले; परतंु 
झेक सरकारने �याला िवरोध केला. िहटलरने १० िदवसांची मदुतवाढ िदली. झेक 
सरकारने ल� िदले नाही.�ॅकिलन-डी-�झवे�टने तोडगा �हणून वाटाघाटीतून शांतता 
िनमा�ण कर�याचा  �य�न केला. �यातून �यिुनच करार ३० स�ट�बर १९३८ रोजी झाला. 
�� च पंत�धान उलाडीयर, मसुोिलनी, च�बरलेन, िहटलर यांची २९ स�ट�बर १९३८ रोजी 
�यिुनच येथे भेट झाली व करार झाला. �या काराराला नसुार �यिुनच करार �हणतात.तो 
पढुील�माण े- 

१) �थलांतर १ ऑ�टोबरपासून स�ु होईल. 

२) १० ऑ�टोबरपय�त �थलांतर कर�यास परवानगी, इमारती, यं�णा न� क� नये 
असे करारात ठरले. 
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३) जम�नी, ि�टन, �ा�स, इटली, झेको�लो�ह।िकयाचे आंतररा��ीय मंडळ �थापन 
करावे. 

४) मंडळाकडून सीमारषेा ठरवा�यात. 

५) चार स�ाहां�या आत सडेुटन म�ु करावा. �यिुनच कराराचे झेक सरकारवर दबाव 
आणला व १ ऑ�टोबरला जम�न सेना सडेुटनम�ये घसु�या आिण सडेुटन �ांताचा 
पूण� ताबा घेतला. 

१२) झेको�लो�ह।िकयाचा सपूंण� ताबा (२३ माच� १९३९) : 

िहटलरने जम�न वंशाचे एक सा�ा�य िनमा�ण कर�यासाठी ऑि��या, सडेुटन �ांत 
ता�यात घेतला. �यानंतर झेको�लो�ह।िकया�या अंतग�त अशांतता िनमा�ण केली. १५ 
माच� १९३९ रोजी िहटलर �वतः �ागम�ये हजर होता. बोहेिमया, मोरिे�हया, 
�लो�हािकया जम�नीकडे �थेिनया हगेंरीस जोडला. झेको�लो�ह।िकया २३ माच�  १९३९ 
रोजी जम�नी�या अंिकत के�याचे जाहीर केले. 

१३) मेमेल बंदराची �ा�ी (२३ माच� १९३९) : 

िहटलर पूव�  �िशया�या उ�र सीमेवर मेमेल�या प�्याकडे ल� वळवले. २० माच� 
१९३९ रोजी िहटलर �रबेन�ॉपला िलथुिनयात पाठवून मेमेल �देश ह�तांत�रत 
कर�याचा आदेश िदला. �यानंतर िवनात�ार २३ माच�  १९३९ रोजी मेमेल बदंर 
िहटलरला िदले. 

१४)रिशया-जम�नी अना�माणाचा करार (२४ ऑग�ट १९३९) : 

िहटलरने रिशया�या �टॅिलनशी ग�ु संधान बांधून �थम जम�नी-रिशया �यापारी करार 
केला. पढेु अना�माणाचा करार १० वषा�साठी क�न जगाला आ�या�चा जबर ध�का 
िदला. �यानसुार (१) दोघांपैक� एकावर ह�ला झा�यास दसु�याने तट�थ राहावे.              
(२) पर�परांवर आ�मण क� नये. या करारामळेु सा�यवादीिवरोधी कराराचा शेवट 
झाला. 

१५) पोलडंवर आ�मण व दुस�या महायु�ाची सु�वात: 

पोलंडशी इ.स.१९३४ म�ये अना�माणाचा तह केला. िहटलरने पोलंडकडे अनेक 
माग�या के�या. �याम�ये डॅिझंग बदंर जम�नीला �ावे. पूव�  �िशयाला जा�यासाठी 
कॉ�रडॉरमधून �वेश �ावा. डॅिझंग बदंर म�ु ठेवले जाऊन पोलंडचे आिथ�क िहतसंबंध 
सरुि�त ठेवू, या �या माग�या हो�या. जम�न अ�पसं�याकावर पोिलश सरकार अ�याचार 
करत आहे, असा आरोप िहटलरने केला. पोलंडने िहटलर�या माग�यांना नकार िदला. 
अखेर २९ ऑग�ट १९३९ रोजी संपूण� पोलांडची मागणी िहटलरने केली. पोलंडने 
�यालाही नकार िदला. �यामळेु िहटलरने १ स�ट�बर १९३९ रोजी पोलंडम�ये सै�य 
पाठवले. िहटलरला या कृ�यामळेु ३ स�ट�बर १९३९ रोजी इं�लंड, �ा�स जम�नीशी य�ु 
पकुारले आिण दसु�या महायु�ाला �ारभं झाला. 
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आपली �गती तपासा : 

�.१ िहटलरचे पररा��ीय धोरण दसु�या महाय�ुास जबाबदार होते का? 

५.३ साराशं 

पिह�या महायु�ानंतर जम�नीवर �हसा�यचा तह लादला गेला.तो तह न� कर�याचा 
जम�नीने �य�न केला. �यामळेु जम�नीबरोबर इटालीतही ह�कुमशाही उदयास आली. 
�यांनी आपला देश साम�य�शाली बन�यासाठी अंतग�त व परदेशी धोरण आ�मक 
�व�पाचे राबवले.�यातूनच दसुर ेमहाय�ु सु� झाले.  

५.४ �� 

�.१  िहटलरचे अंतग�त धोरण �प� करा. 

�.२  िहटलर�या पररा��ीय धोरणाचे टीका�मक परी�ण करा.  

५.५  सदंभ�  

१) डॉ. अिनल कठारे -िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  

२) डॉ. अिनल कठारे- आधिुनक जगाचा इितहास 

३) पी.िज. जोशी - आधिुनक जगाचा इितहास 

४) डॉ. समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९१४-१९४५) 

भाग-१  

५) डॉ. समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९४६- २०००) 

भाग-२  

६) डॉ. अिन�� , �ा. गजानन िभडे-आधिुनक जगाचा इितहास 

७) जैन ह�कूमचंद आिण कृ�णा माथुर- आधिुनक जगाचा इितहास 

८) कदम य.न. - िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  

९) कुलकण� अ.र. आिण देशपांडे-आधिुनक जगाचा इितहास- भाग-1 & २  

१०) साकुर ेिवजयानंद, अिनल कठार-ेजागितक इितहासातील ि�थ�यंतरे  

११) उदगावकर म.न. आिण गणेश राउत- आधिुनक जग   
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घटक रचना  

६.० उि��्ये 

६.१ ��तावना 

६.२ जपानमधील ल�करवादाचा उदय व  िवकास   

६.३ जपान�या ल�करवादा�या काळातील घटना  

६.४  �� 

६.५ संदभ� 

६.०. उि��्ये 

 जपानमधील ल�करवादा�या उदयाची कारणे अ�यासणे.  

 ल�करवादा�या काळातील घटना. 

६.१ ��तावना 

िहटलर�या आ�मक धोरणामळेु दसुर ेमहाय�ु स�ु झाले. याच वेळी महायु�ात अनेक 
घटक जबाबदार होते. �यातूनच महाय�ु स�ु झाले. य�ु सु� झा�यापासून य�ु आघाडी 
व राजनैितक पातळीवर लढले गेले. �यामळेु जम�नीचा व ित�या गटाचा पराभव झाला. या 
य�ुामळेु संपूण� जगावर प�रणाम झाले.�याचा एक भाग �हणून रा��संघ न� क�न 
जागितक शांतता व स�ुयव�था राख�यासाठी संय�ु रा�्संघटना �थापन कर�यात 
आली. या संघटने�या मा�यमातून अनेक राजक�य व अराजक�य �व�पाचे काय�  
कर�यात आले. अजूनही ही संघटना काय� करत आहे. 

६.२. जपानमधील ल�करवादाचा उदय व  िवकास 

जगा�या इितहासाचा अ�यास करताना इितहासकार जपान�या  इितहासाला मह�वाचे 
�थान देतात कारण मेईजी �ांतीपासून ते आधिुनक काळापय�त जपानने वेळोवेळी अनेक 
संकटात आपली �गती घडवून आणली. आिशयातील या लहानशा रा��ाने अितशय 
कमी वेळात केलेले �चंड भरभराट ही खरोखर आ�या�ची गो� होती. या �गतीचे �ेय 
जपानी लोक धाडशी, परा�मी, मह�वाकां�ी, काटक व �चंड रा��वादी अस�याने 
रा��ासाठी कायम �याग कर�याची भावना �यांनी ठेवली. देशा�या साव�भौम�वाब�ल 
कधीही तडजोड �वीकारली नाही.आप�या अंतग�त �गतीसाठी पा�ा�य रा��ांची 
कोणतीही मदत �वीकारली नाही. तसेच पा�ा�यां�या राजक�य त�व�ानाचाही �वीकार 
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केला नाही.�यामळेुच जपानवर कोणतेही यरुोिपयन रा�� आपला ह�क बजावू  शकले 
नाही. 

स�ाट मेईजी�या म�ृयनंुतर जपान�या राजकारणात स�ाट ज�ो, राजक�य प�, ल�कर, 
�शासन झैब�तू ही मह�वाची स�ाक� �े होती. स�ाट घटना�मखु होता व इतर स�ाक� �े 
�भावगट  �य�नशील होता. ज�ो नेते पिह�या महायु�ा�या समा�ीपय�त �भावी होते. 
ज�ोकडे �शासनाची, राजक�य प�ांची तसेच समा�ीबरोबर िनयं�णाची सू�े होती. 
पिह�या महायु�ा�या  समा�ीबरोबरच राजक�य प� व �शासन यां�या सहकाया�चा काळ 
स�ु झाला आिण ज�ोचे मह�व कमी झाले. 

इ.स.१९३० नंतर जपानमधील राजकारणाचा स�ासमतोल ल�करा�या बाजूने झुकू 
लागला. स�ाटाबरोबर ��य� संपक�  साध�याची परवानगी ल�करातील सव��च 
अिधका�यांना होती. मं�ी मंडळ बनव�याम�येही ते साि�य असत. जपानी ल�कराची 
�वतःची �िश�ण यं�णा होती.या ल�कराने आंतररा��ीय �े�ात मह�वा�या कामिग�या 
पार पाडले�या अस�याने सव�सामा�य जनतेत ल�कराब�ल सहानुभूती होती.�यामळेु 
हळूहळू जपानम�ये ल�कराचे मह�व वाढू लागले,१९३१ ते १९४१ या काळात 
ल�कराचा मोठा दबदबा जपान म�ये िनमा�ण झाला. 

६.२.१. ल�करवादा�या उदयाची कारणे 

१) मेईजी �ांती: 

१८६८ म�ये शोगनुशाहीचा आणत होऊन स�ाट म�ुसोहीतां�या कारिकद�ला स�ुवात 
झाली. �या�याच काळात मेईजी �ांतीला �ारभं झाला. स�ाटा�या �भावी नेत�ृवामळेु 
जमीनदार, सरजंामदार, सामरुाई या सवा�नी आपले परपंरागत अिधकारा�या दोरार व 
जपानी लोकां�या सहकाया�ने जपानची आिथ�क, राजक�य व सामािजक �े�ात �चंड 
�गती घडून आणली. पढुील ३० वषा��या काळात जपानची औ�ोिगक,शै�िणक ल�करी 
�गती ही यरुोिपयन रा��ां�या वचा�द झाली. जपानमधील कारखा�यात ��येक व�तंूचे 
उ�पादन होऊ लागले, दळणवळण वाढले, आरमाराचीताकद वाढली. हे सव�  करताना 
पा��या�य रा��ांकडून कज� िकंवा इतर साह�य जपानने घेतले नाही,आपली सं�कृती 
परपंरा, चालीरीती, धम� कायम ठेवून जपानने आधिुनक�करण घडवून आणले.याच 
काळात संपूण� आिशया व आि�का खंडात पाि�मा�यांची वसाहतवादी �पधा�  वाढलेली 
होती. शि�शाली बनले�या जपानला देखील या �पध�त उतरावेसे वाटू लागले.जपानचा 
िव�तार घडवून आणावा असा सा�ा�यवादी िवचार �िस� होऊ लागला.�यातूनच 
जपानने आ�मकवाद �वीकारला. या आ�मक धोरणात तर �यांना �माणापे�ा जा�त 
यश िमळत गेले �हणून जपानची मह�वांकां�ा वाढत गेली व काही काळातच जपान 
ल�करवादी वृ�ीचा बनला. 

२) ल�कराचे आधुिनक�करण :  

मेईजी यगुातच ल�कराकडे अिधक अिधक ल� परुवले गेले होते. जपानम�ये पूव�पासून 
सामरुाई वग� ल�करी वगा�त काय�  करीत असे परतंु स�ाटाने सरजंामशाही न� क�न 
सामरुाई वगा�चे पनुव�संन घडवून आणले. �यामळेु ल�करात आमलुा� बदल घडून 
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आले.इ.स.१८७३ म�ये सै�याची �ार ेसवा�क�रता उघड�यात आली. सामरुाई लोकांना 
दूर न करता पायदळ, नािवकदलात व पोलीस दलात �यांना मह�वाची पडे िदली. 
सामरुाईना यो�य जागा िमळा�यामळेु �यांनी �ामािणकपणे देशा�या िवकासाला हातभार 
लावला.स�ाटाने स��ची ल�करभरती क�न रा��ीय सेना उभारली.या सै�याला 
यरुोिपयन आधिुनक िश�ण दे�याची तरतूद केली. �यासाठी जम�न व �� च ल�करी 
अिधका�यां�या नेमणकुा के�या अनेक श�ा�ाऺचे व दा�गो�याचे कारखाने काढले. 
सम�ुाचा उपयोग क�न भ�य आरमार उभारले.जपानम�ये आधीपासूनच ल�कराब�ल 
आदर अस�याने अनेक धाडशी त�ण ल�करात भरती झाले. �बळ ल�कर िनिम�तीमळेु 
ल�करवादाला चालना िमळाली. 

३) जपानचे िवजय व रा��िन�ते वाढ : 

मेईजी�या �ांतीमळेु आधिुनक बनले�या व �बळ ल�करी ताकद िनमा�ण झाले�या 
जपानने को�रयासारखा सम�ृ �देश िमळव�यासाठी चीनिव�� १ ऑग�ट १८९४ रोजी 
य�ु पकुारले. आकाराने व िव�ताराने बलाढय असले�या चीनवर आ�मण कर�याचे धैय�  
जपानने दाखव�याने जगालाही आ�य� वाटले. जपानने या य�ुाला चीनचा �भाव क�न 
सवा�ना मोठा ध�का िदला. या िवजयामळेु जपानला पाट�ऑथ�र, ला ओतुंग ि�पक�प, 
फाम�सा, पे�काडोस� ही मह�वाची बदंरे व यु�खंडणीही िमळाली.या िवजयामळेु जपानी 
जनतेला व ल�कराचा आ�मिव�ास मोठ्या �माणात वाढला. जपान�या अंतग�त 
राजकारणात ल�करी ने�यांना मह�व �ा� झाले.आिशयात जपानने िव�तारवादी 
धोरणाचा पाया घातला. 

जपान�या या िवजयाची दखल बडया बडया युरोिपयन रा��ांनी घेतली. आिशया खंडात 
रिशयाने िव�तार कर�यास स�ुवात केली. जपान�या िवजयामळेु रिशयाला राग आला 
होता �यामळेु �याने �ा�स व जम�नी�या साहा�याने जपानवर दबाव आणून पोट�ऑथ�र व 
लाओतुंग ि�द�क�प चीनला परत दे�यास भाग पाडले. या घटनेमळेु जपानम�ये 
रिशयािव�� असंतोषाची लाट पसरली. आप�या सैिनकांनी िवजय िमळवून �देश 
िजंकायचे पण आंतररा��ीय दबावाने ते परत करायचे याला जपानने िवरोध केला. 
रिशयाचा धोका इं�लंड�या आिशयातील वसाहत�ना िनमा�ण झा�यामळेु रिशयािव�� 
इं�लंड जपान यां�यात १९०२ म�ये मै�ी तह झाला. तहामळेु जपान�या आ�मकवादास 
बळकटी िमळाली व जपानने १९०४-०५ म�ये रिशयाचा पराभव क�न आप�या 
अपमानाचा परुेपरु बदला घेतला. पोट��माउथ�या तहाने जपान�या को�रयातील 
िहतसंबंधाना रिशयाने मा�यता िदली. साखळीत बेट जपानला िमळाली. या य�ुात 
जपानी ल�करा�या ऐ�यामुळे व �बळ रा��ंभावनेमळेु िवजय िमळाला होता. ल�करी 
िवजयामळेु आंतररा��ीय राजकारणात जपानचे मह�व वाढले. जपानचे आरमार 
इं�लड�या खालोखाल मह�वाचे मानले जाऊ लागले. या घटनेमळेु जपानी ल�करवादास 
खतपाणीच िमळाले. 

इ.स. १९१० म�ये जपानने को�रयाचा ताबा घेतला व पािह�या महायु�ात मोठ्या 
आ�मिव�ासाने दो�त रा��ां�या बाजूने �वेश केला. दो�त रा��ांनाही जपानचे मह�व 
पटले आहे. पािह�या महायु�ाचा फायदा घेऊन जपानने जम�नीचे अनेक �देश िजंकले. 
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चीनवर वच��व िनमा�ण कर�यासाठी २१ माग�या चीनकडे पाठिव�या. �यातील काही 
माग�या चीनने मा�य के�या. या महाय�ुात जपानचे काहीही नुकसान झाले नाही व 
�याची ताकद अिधक विृ�गंत झाली. जपानने वरील िवजयांम�ये िमळाले�या आिथ�क 
फाय�ाचा उपयोग ल�करी ताकद वाढव�यासाठी केला. यु�ानंतर पॅरीस शांतता 
प�रषदेत जपानला पािह�या पाच महास�ांम�ये �थान िमळाले. �यामळेु अिधकच 
आ�मक बनला गेला.  

४) जपानची राजक�य ि�थती : 

जपानम�ये लोकशाहीचा �वीकार केला गेलेला होता. इ.स.१९१८ ते १९३२ या १५ 
वषा��या काळात १२ मं�ीमंडळे स�ेवर आली होती. िनरिनरा�या राजक�य प�ांनी 
आपली मंि�मंडळ �थापन केली होती. ही मं�ीमंडळे कधी अ�पमतातील तर कधी 
सयुं� होती.या मंि�मंडळानी उदारमतवादी धोरणाचा �वीकार केला.लोकशाही �यव�था 
बळकट कर�याचा �य�न केला या लोकांना ल�करी ने�यांचे वच��व नको होते.लोकशाही 
�यव�था बळकट नको होते �यामळेु ल�करी स�ेला राजक�य �े�ापासून दूर ठेव�याचा 
�यांना वेळोवेळी �त�न केला. �यातून संघष�मय ि�थती िनमा�ण झाली. 

पिह�या महाय�ुानंतर लोकशाहीचा �योग जपानम�ये उ�साहाने सु� झाला.हाराताकाशी 
या सेसकुाई प�ा�या ने�यांचे सरकार १९१६ ते २१ या काळात �थापना झाले परतं ु
झेब�सू या धनीक संघा�या कृपाछ�ामळेु व आिथ�क गैर�यवहारामळेु हे मंि�मंडळ बदनाम 
झाले. १९२२ ते २४ या काळात तीन मंि�मंडळ आरमारी अिधका�यां�या नेत�ृवाखाली 
कशीबशी िटकली.�यानंतर कातोमेकाई या केनािसकाई प�ाचा नेता पतं�धान झाला. 
�याने सै�यादालाची कपात व सरकारी खचा�त काटकसर कर�याचे धोरण �वीकार�याने 
ल�करात असंतोष पसरला.१९२७ म�ये जनरल तनाका अिधकारावर आला पण �याला 
राजीनामा �ावा लागला.१९२९ म�ये थामागचुी ओसाची हा पतं�धान बनला, �या�या 
मंि�मंडळाने आरमाराचे बळ कमी कर�याचा िनण�य घेत�याने �याचा खनु झाला. 

या सव� घटनांचा अथ� इतकाच होता क� जपानम�ये लोकशाहीला अपयश येत चालले 
होते.जपानी लोकांनी सुरवातीपासून लोकशाहीला पाठ�बा िदला नाही. मं�ीमंडळा�या 
अपयशामळेु �याम�ये भर पडत गेली.आंतररा��ीय दबावापढेु लोकशाही सरकार 
अनेकवेळा झकु�याने सतत िवजय िमळवीत असले�या ल�करा�या लोकांनी अिधक 
पाठ�बा िदला. �यावेळी जपानम�ये Fox and lion चे त�व�ान �िस� झाले. 
ल�करातील िवजय िमळवणारे नेते व सैिनक िसह आहेत आंतरा��ीय दबावापढेु झकुणार े
लोकशाहीचे नेते को�हे आहेत. �चार स�ु होऊन १९३० नंतर ल�करशाहीची वाढ होत 
गेली. 

५) झैब�सू गटाचे काय� : 

जपान�या इितहासात झैब��तूहे नाव मह�वाचे मानले जाते. या गटाची िनिम�ती मेईजी 
�ांतीपासून झाली. मेईजी �ांतीत सामरुाई गटाचे मह�व कमी झाले. �यामळेु या वगा� ने 
उ�योगध�ंां�या �े�ात �वेश केला. सामरुाई गटाचे मह�व कमी झाले. �यामळेु या वगा� ने 
उ�ोगध�ंा�या �े�ात �वेश केला. सामरुाई जमात मळुातच ह�शार अस�याने �यांनी 
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आिथ�क �े�ाला नेत�ृव देऊन यो�य िश�त लावली.देशा�या राजकारणात पूव�पासूनच या 
जमातीला मह�व अस�याने �यांचा आिथ�क व राजक�य �े�ातील उ�चपद�थांशी 
जवळचे संबंध िनमा�ण झाले. �यातूनच झैब�सू या उ�ोगसमूहांचा उदय झाला. या झैब�सू 
गटाने �वतः�या मालक�चे औ�ोिगक सं�थांचे जाळे संपूण� देशभर िनमा�ण केले. या 
उ�ोगसमूहाम�ये जपानम�ये कोट्याधीश २० कुटंुबाचा समावेश होता. यापैक� िम�सईु, 
िम�सिुबशी, सिुमतोमा, ही सु�दा चार कुटंूब अितशय मह�वाची होती. �यांनी िनमा�ण 
केलेले उ�ोगसमूह �चंड होते. या संघटनेतील घटकांनी उ�च ने�यांचे राजक�य वच��व 
वाढव�याचे काम केले. या वगा��या कामिगरीमळेु जपानने औ�ोिगकरण, दळणवळण, 
शेतीची �गती, कापड �यवसाय, वीजिनिम�ती, खिनज उ�ोग, बकँा या सव�  �े�ात �चंड 
�गती घडून आली. या �गतीमळेुच ल�करी ताकदही वाढली. 

१) जपानची आिथ�क ि�थती: 

१९२७ म�ये जपानी आिथ�क ि�थती समाधानकारक न�हती. बडे उ�ोगपती व �यापारी 
मोठ्या �माणात नफा कमवीत होते. परतंु सव�  साधारण जनतेला रा��ीय संप�ीचा यो�य 
वाटा िमळत न�हता.१९२९ म�ये आले�या जागितक मंदीने जपानला भयाचे आिथ�क 
संकटाला त�ड �ावे लागले. जपानी िनया�तीत ५० ट�के घट झाली.देशात बेकारी 
वाढली,तांदळुाचे भाव कमी होत गेले.जपान�या उ�र पूव�  भागात अ�नधा�याची टंचाई 
िनमा�ण झाली. शेकडो लोक उपासमारीने मेले.१९३१ म�ये सरकारने सवुण�म�ुा र� 
के�याने थोडीफार प�रि�थती बदलली. िनया�तीत वाढ झाली असली तरी परक�य 
गंगाजळी आट�याने आिथ�क व औ�ोिगक �े�ावर वाईट प�रणाम झाले. आंतररा��ीय 
सहकाया�ची भावना कमी होत अस�याने जपानी ने�यांना सा�ा�यवादाचा परु�कार 
कर�याची गारच वाटू लागली. 

एका बाजूला आिथ�क प�रि�थती िबघडलेली असताना दसु�या बाजूला जपानची 
लोकसं�या वाढत चालली होती. पा��य रा��ांनी �थलांतरण कायदे केले�या जपानी 
लोकांना परक�य �वेश बदं झाला.�यामळेु अित�र� लोकस�येची सम�या िनमा�ण झाली. 
यातून सटु�यासाठी जपानसमोर तीन माग� होते आिण ते �हणजे परदेशगमन जागितक 
बाजारपेठेत िशरकाव व �ादेिशक िव�तार. परक�यांना जपान�या परदेश वा�त�यावर 
बधंने घात�यामळेु पिहला माग� श�य न�हता, जकातीचे दर वाढ�यामळेु व जागितक 
�यापारी करार र� झा�याने जागितक बाजारपेठेत िटकाव धरणे कठीण होते.�यामळेु 
जपानने ितसरा माग� �हणजेच िव�तारवादी धोरण �वीकारावे अशी मागणी होऊ 
लागली.या धोरणातून ल�करशाहीला चालना िमळाली. 

७) ल�करी त�व�ानाचा �सार: 

पिहले महाय�ु ते दसुरे महायु� या काळात ह�कुमशहाचा कालखंड िनमा�ण झाला होता. 
रिशयात सा�यवादी, इटलीत फॅसी�ट  व जम�नीत नाझी या ह�कुमशाही स�ा िनमा�ण 
झा�या.या सवा�चे �व�प आ�मक होते.अशाच �व�पाची ल�करी ह�कुमशाही 
जपानम�ये उदयास होऊन नवे रा��ीय त�व�ान िनमा�ण केले.पाि�मा�य िकराणामळेु 
जपान�या नागरी जीवनात बदल झाले पण राजक�य प� बदनाम झाले. �यामळेु नवे 
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रा��ीय त�व�ान �भावी ठरले. जपानम�ये सामरुाई व शेतकरी यांना मह�वाचे �थान 
होते. औ�ोिगकरणामळेु इं�लंड अमे�रकेसार�या रा��ात नवीन वग� तयार झाला 
होता.तसे जपानम�ये घडले नाही. झैब�सू गटाब�ल नाग�रकाम�ये �ेष िनमा�ण झाला 
होता व ल�कराची समाजात �ित�ा वाढली होती. 

जपानम�ये िकताइ�क�, गोडोसै�यो व ओकावा शमेुई यांनी ल�करी त�व�ानाचा �सार 
केला.ितघां�या �ेरणा िभ�न हो�या पण �येय एकच होते. िकताइ�क�चे त�व�ान 
समाजवादावर आधा�रत होते. उ�ोगध�ंावर आधा�रत समाज�यव�था िनमा�ण क�न 
�बळ अशा क� �स�ेकडे स�ा सोपवावी. या स�ेने कठोरपणे अथ��यव�थेचे िनयं�ण 
करावे.अशी क� �ीय स�ा िनमा�ण कर�यासाठी ल�करी बडं करावे असे �याने सांिगतले. 
गोदोसै�योने पा�ा�यिकरणला िवरोध केला. भांडवलशाहीचा तो �े�ा होता.�याने 
आ�मक रा��वादी चळवळीला खतपाणी घातले. ओकावा शमेुई यानेही सा�ा�यवादाचा 
�सार केला. ल�करातील अिधका�याबरोबर  �याचे चांगले संबधं होते. या ल�करवादी 
िवचारवंतानी ल�कराची िश�त, िन�ा यांचा उपयोग क�न जपानी �ितमा �ितमा िनमा�ण 
कर�याचा �य�न केला.शासनावर ल�कराचे िनयं�ण असावे. रा��वादाला आ�मक 
�व�प देऊन जपानचे सा�ा�य विृ�गंत करावे या िवचारांचा �चार केला. 

८) रा��वादी �ांितकारी सघंटना: 

या काळात जपानम�ये अनेक उ� रा��वादी संघटनांनी ल�करवाद जोपास�याचे काय� 
केले.�यापैक� कोकू यकुाई या संघटनेने १९३० म�ये पाचसू�ी योजना करावे, िवदेशात 
जपानचा �भाव वाढवावा, सैिनक व नािवक दलात ल�करी भावना वाढवावी,पा�ा�य 
िश�णाऐवजी रा��ीय िश�ण �ावे, घटना�मक सरकार अिधक काय��म बनवावे या 
माग�या के�या,ही संघटना िवरोधकांनी ह�या करणे आपले पिव� कत��य मानीत असे. 

सरकारिव�� असंतोष वाढले�या बेकार त�णांनी सोकुराकाई संघटना �थापन 
के�या.या संघटनांनी खणु करणे, दहशत बसिवणे, सरकारी खाजी�यांवर दरोडे टाकणे 
यासार�या कारवाया के�या. �यांनी ल�करी अिधका�यांचे साहा�य होऊन संघटनेत 
िश�त आणली. 

जपानम�ये ��यॅक �ेगन सोसायटी ब �लड लीग या �ांितकारी संघटनांनी आ�मक 
रा��वादाचा परु�कार केला. ��यॅक �ेग सोसायटीचे �येय जपानी सा�ा�य वाढवायचे 
होते.तर �लड लीगचे �येय जपानची जीवनप�ती वाचिव�याचे होते.या संघटनेत 
भूसैिनक, नौसैिनक, शेतकरी, बेकार त�ण सामील झाले. याच संघटनांनी लोकशाही 
सरकार उलटव�यासाठी १५ मे १९३२ म�ये अनेक राजक�य पढुारी व धिनकां�या 
ह�या के�या. �यामळेु ल�करवादाला  चालना िमळाली.       

आपली �गती तपासा: 

�.१ जपान मधील ल�करवादा�या उदयाची कारणे सांगा. 
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६.३.जपान�या ल�करवादा�या काळातील घटना  

१) वॉिशगंटन प�रषद (१९२१) :  

जपानने आप�या िव�तारवादी धोरणाला चालना िमळ�यासाठी �चंड श�ा�िनिम�ती व 
नािवक दलात वाढ कर�यास स�ुवात केली.पॅसीिफक महासागरात जपानने मोठी मसंुडी 
मारली यावेळी अमेरकेेचेही िहतसंबधं या सम�ुात गुंतलेले अस�याने अमे�रका व 
जपानम�ये नावीक �पधा� सु� झाली. भिव�यकाळात जपान हा आपला मोठा �पध�क 
होईल ही भीती अमेरेक�ला वाटू लागली �हणूनच जपान�या आ�मकवादाला पायबदं 
बसावा व आरमाराची ताकद कमी �हावी यासाठी वॉिशं�टन येथे इथे एक आंतररा��ीय 
प�रषद ११ नो�ह�बर १९२१ रोजी भरिव�यात आली.या प�रषदेत ि�टन, �ा�स, इटली, 
जपान व अमे�रका ही पाच रा��े सहभागी झाली.यावेळी जपानवर नाविकदलाबाबत 
पढुील िनण�य लाद�यात आले. 

१) अमे�रका, इं�लंड व जपान यां�या नौदलातील एकूण जहाजांचे व पाणबड्ुयांचे वजन 
५-५-३ (टनेज) या �माणात  राहील. 

२) मॅ�रयाना, माश�ल, कॅरोलीया, �यरुाईल या �शांत महासागरातील बेटांवर जपानने 
िक�ले बांधू नयेत. 

३) शांटूग �ांतवार चीनचे �भ�ुव मा�य कर�यात आले. 

४) १९०२ म�ये झालेला इं�लंड जपान तह र� केला. भिव�यात या दो�ही रा��ात वाद 
िनमा�ण झा�यास अमे�रका, इं�लंड, जपान यांनी आपसात िवचारिविनमय क�न 
िनण�य �यावा. 

५) १० वष� कोण�याही रा��ाला मोठ्या य�ुनौका बांधता येणार नाही. 

या प�रषदेतील वरील िनण�यामळेु जपानम�ये �चंड असंतोष पसरला. �यातच अमे�रकेने 
१९२४ म�ये अमे�रकेत जपानी लोकांना वा�त�याचे िनब�ध घालणारा कायदा पास 
के�याने जपानचा �वािभमान दखुावला गेला. अमे�रकेब�ल सडुाची भावना िनमा�ण 
झाली. ल�करीवादी वृ�ी कमी हो�याऐवजी आणखीनच उफाळून आली. 

२) मांचु�रया �करण : 

जपान�या इितहासात मांच�ुरया �करण हे मह�वाचे ठरले.कारण या घटनेपासूनच 
जपानम�ये ल�करशाहीला स�ुवात झाली. इ.स.१९३१ पय�त जपान जबरद�त 
आ�मक बनला होता.�यातून �याने मांच�ुरयावर आ�मण केले. खर े तर मांच�ुरया हा 
�ांत चीनचा अिवभा�य घटक होता.पण या िठकाणी यरुोिपयन रा��ांनी �वेश क�न 
ग�धळाची ि�थती िनमा�ण केली होती. इ.स.१९९४ म�ये चीन जपान यां�यात यु� 
होऊन �यात जपानचा िवजय झाला.यावेळी जपानला लओतुंगि�क�प,  पोट�ऑथ�र व 
डेरीयन ताबा िमळाला होता तसेच मांच�ुरयात �वेश कर�याची संधी िमळाली. 



  

 

peiee®³ee Feflenemeeleerue cenlJee®es ìHHes 
(1453-1945) 

56 

रिशयाने मा� �ा�स व जम�नी�या मदतीने जपानवर दबाव आणून चीनचे �देश 
सोड�यास भाग पाडले व १९९६ म�ये चीनकडून पोट�ऑथ�र व डेरीयन ही बदंर े
िदघ�मदुती�या कराराने घेतलीलगेच १८९८ म�ये लाओतुंगाचा �देश िदघ�मदुतीसाठी 
भाडेप�ी िमळिवला, तेथे र�ेवेमाग� बांध�याचा अिधकारही िमळवला,को�रया व 
मांच�ुरयात आपले िहतसंबध वाढवले.जपानम�ये रिशयािव�� वातावरण तापू 
लागले.१९०२ �या इं�लंड जपान तहानंतर मांच�ुरयातून फौज कडून घे�याचे मा�य केले 
पण हे वाचन पाळले नाही �यामळेु जपान�या को�रयातील िहतसंबंधाना रिशयाने मा�यता 
�ावी व �याबद�यात रिशया�या मांचुरीयातील िहतसंबधंाना जपान मा�यता देईल अशी 
मागणी केली.पण रिशयाने दलु�� के�याने १९०४-०५ म�ये उभयतात यु� घडून 
आले.या य�ुात रिशयाचा पराभव होऊन जपानला लाओतुंग,पोट�ऑथ�र व डेरीयन बदंर े
परत िमळाली.मांचू�रयन र�ेवेचा दि�ण भाग िमळाला.या अिधकाराला चीनची मा�यता 
आव�यक होती �हणून २२ िडस�बर १९०५ रोजी जपानने चीनशी करार केला.या 
करारानुसार जपानला �ादेिशक व �यापारी ह�क िमळाले,को�रया�या सीमेवर 
लाओतुंगपासून मांच�ुरयात रिशयाचा व दि�ण मांच�ुरयात जपानचा �भाव 
वाढला.जपानने दि�ण मांच�ुरया “द साउथ मांच�ुरयन रे�वे कंपनी ”�थापना क�न 
दि�ण मांचरुीयाचा वेगाने िवकास केला.१९०७ म�ये मा� चीनने एका ि�टीश कंपनीशी 
र�ेवेसंबंधी करार के�याने जपान�या िहतसंबंधाना बाधा िनमा�ण झाली. �यामळेु जपानने 
१९०७ म�येचं रिशयाशी करार क�न दि�ण मांचुरीयातील आप�या िहतसंबधंांना 
मा�यता िमळवली उ�र मांच�ुरयात रिशयाचे �भ�ुव मा�य केले.येथील मांच�ुरया �� 
िबकट बनत गेला. 

३) मांचु�रयाचे मह�व व जपानचा िव�तार : 

समुार े ३,८२,००० चौरस मैलाचा मांचरुीयाचा िव�तृत �देश अितशय सपुीक व 
खिनजसंप�ीने सम�ृ असा होता.शेतीम�ये गेह�,डाळी,सोयाबीन, मेलेट यांचे �चंड िपक 
येत असे.तसेच इमारती लाकुडही मोठया �माणात होते.या भूभागात कोळसा व 
लोखंडा�या खाणीिशवाय सो�या�याही खाणी हो�या. नैसिग�क वरदान लाभलेला हा �ांत 
राजक�य व ल�कारी��्याही िततकाच मह�वाचा होता. चीन�या ईशा�येला सैबे�रया व 
को�रया यां�याजवळ असले�या मांच�ुरया �हणजे चीन�या संर�णाची पिहली फळी 
होती, मांच�ुरयात �यापारासाठी अ�यंत फायदेशीर अशी बदंर ेहोती. 

जपानने मांच�ुरयात १९३० सालापय�त मोठया �माणात भांडवल गुंतवले. जपानला हवा 
असलेला क�चा माल मांच�ुरयातून िमळू लागला. या �देशात पूण� वच��व िनमा�ण 
कर�यासाठी जपानने को�रयन व जपानी नाग�रकांना येथे �थाियक हो�यास �ो�साहन 
िदले.मांच�ुरया�या एकूण लोकसं�येपैक� दोन ल� आठ हजार लोक जपानी होते. या 
लोकांनी येथील खाण उ�योगात �वेश केला. जपानने दि�ण मांच�ुरयन र�ेवे�या 
संर�णातील आपले ल�कर ठेवले.जपान�या कारवायामळेु दि�ण मांच�ुरयात जपानने 
पूण� वच��व िनमा�ण झाले. 
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४) जपानचे आिथ�क �� :  

इ.स.१९२९ म�ये जागितक महामंदी स�ु होऊन �याचा तडाखा जपानलाही बसला. 
जपानम�ये आिथ�क सम�या वाढ�या, अनेक उ�ोग बदं पडून बेकारी वाढली. तसेच 
जपानची लोकसं�याही �चंड वाढली होती.�यांना लागणारे अ�नधा�य कमी पडू लागले 
�यामळेु जपानची कोलमडणारी अथ��यव�था सावर�यासाठी जपानने संपूण� मांच�ुरयावर 
ताबा िमळवावा असे सा�ा�यावादी गटाला वाटू लागले.तसे के�यास मा��युरीयातील 
क�चा मालाचा वापर करता येईल.जपानी प��या मालाला मांचू�रयाची ह�कमी बाजारपेठ 
िमळेल,जपानी नाग�रकांना मांच�ुरयात व�तीसाठी जागा िमळून वाढ�या लोकसं�येचा 
�� सटेुल तसेच चीन व रिशयाला शह देता येईल असे �याचे मत होते.जपान�या 
राजकारणात या गटाचा �भाव वाढ�याने मांच�ुरया िगळंकृत कर�यासाठी जपानने 
हालचाली सु� के�या. 

५) मकुडेन �करण : 

मांच�ुरयावरील वच��वासाठी चीन व जपानम�ये र�सीखेच सु� झाली व �यातून लहान 
मोठे संघष� होऊ लागले.�यामुळे मांच�ुरयात तणाव वाढत गेला. जपान मांचुरीयाचा ताबा 
िमळिव�यासाठी संधी शोधत होता. याच दर�यान मह�वाची घटना घडली टी �हणजे 
जपानी ल�करी अिधकारी कॅ�टन नाकामरुाचा खनु झाला. या खनुाची जबाबदारी 
जपानने चीनवर टाकली यानंतर १८ स�ट�बर १९३१ रोजी मकुडेन शहराजवळील 
साउथ मांच�ुरयन र�ेवेमागा�वर बॉ�ब�फोटाने र�ेवे मागा�चे फारसे नकुसान झाले न�हते. 
तरीही जपानने आ�मक भूिमका घेऊन आपले सै�य मकुडेनला नेले. तेथील चीनी 
ल�करी ठा�यावर ह�ले क�न मकुडेन शहराचा ताबा िमळवला. यानंतर जपानी ल�करी 
अिधकारी दोईहारा याची मकुडेनचा �शासक �हणून िनय�ु� केली. जपान�या या 
अनपेि�त आ�मणामळेु चीनी जनता खवळली. शांघाय येथील िव�ा�या�नी जपानी 
मालावर बिह�कार घातला. जपानी व िकलातीपढेु िनद�शन केली.चीन�या 
कानाकोप�यातून  �ितकार कर�याची मागणी होऊ लागली. जपानचे हे आ�मण 
आंतररा��ीय कराराचे उ�लंघन अस�याने चीनने यािव�� रा��संघाकडे त�ार केली. 

६) रा��सघंाची भूमीका व िलटन सिमती : 

चीनने �यावेळी जपान�या िवरोधात रा��संघाकडे त�ार केली �यावेळी इं�लडं व 
�ा�ससार�या  रा��ांनी या त�ारीकडे दलु�� केले. परतं ु चीनने अनेकवेळा त�ारी 
के�याने रा��संघाने याची दखल घेतली. रा��संघाने दो�ही रा��ांना यु� थांबवून दि�ण 
मांचरुीयातील सै�य काढून घे�याचा आदेश िदला. परतं ुजपानने �� जपानचा अंतग�त 
रा��संघाने म�य�थी क� नये असे सांिगतले. 

मांचरुीचा �� सटुत नाही हे पाह�न रा��संघाने नो�ह�बर १९३१ म�ये लॉड�  िलटन यां�या 
अ�य�तेखाली एक सिमती नेमली व मांचरुीयातील प�रि�थतीची पाहणीचे काम करीत 
असतानाच फे�वुारी १९३२ म�ये जपानने जपान�या� मांच�ुरयन �देशात “मांचूकुओ’’ 
या �वतं� रा�याची घोषणा क�न िलटन सिमतीलाच अ�ता लाव�या. 
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िलटन सिमतीने सव� प�रि�थतीचा अ�यास क�न ऑ�टोबर १९३२ म�ये आपला  
अहवाल रा��संघाला सादर केला �यानसुार मांचूकुओ हे �वतं� रा�य नसून ते पूण�पणे 
जपान�या वच��वाखाली अस�याचे सांिगतले. चीन�या साव�भौम�वाखाली �वतं� 
म�चू�रया िनमा�ण कर�यात यावा व रा��संघा�या माग�दश�नाखाली चीन-जपान यांनी 
वाटाघाटी क�न तह करावा अशी िशफारसही या सिमतीने केली. रा��संघाने या 
अहवालाला मंजरुी िदली परतं ुजपानने मा� दलु�� केले.रा��संघाने िलटन अहवालास 
मंजरुी देताच एका मिह�याने जपानने रा��संघा�या सद�य�वाचा राजीनामा िदला. 

७) मांचुकूओची �थापना व �गती : 

जपानने मांच�ुरयात मांचकूुओ या रा�याची �थापना कर�याचे फे�वुारी १९३२ म�ये 
घोिषत केले. चीनम�ये पद�� स�ाट प�ुयी याला मांचुरीयाचा �शासक �हणून नेमले. 
जनतेने �थापन केलेले हे �वतं� साव�भौम रा�य आहे असा जपानने दावा केला. जपानने 
�थापन केलेले हे कळसू�ी सरकार होते.या रा�याची सव� सू�े जपानकडेच होती. िलटन 
अहवालानुसार या रा�याला िवरोध केला असला तरी जपानने �याकडे दलु�� केले. 

जपानला क�चा माल,अ�नधा�य औ�ोिगक साधनसाम�ुी यां�या उपल�धतेसाठी 
वसाहतीची गरज होती. �हणूनच जपानने मांचकूुओ�या िवकासाकडे अिधक ल� 
िदले.येथील मह�वा�या सव�  पदांवर जपानी अिधकारी नेमले. १ माच�  १९३४ रोजी प�ुयी 
याला मांचुकूओचा स�ाट �हणून घोिषत कर�यात येईल. �याची �वातं� संघटना 
बनव�यात आली. स�ाटाला काय�कारी व कायदेिवषयक अिधकार दे�यात आले पण 
खरी स�ा जपान�या हाती होती, तेथील सै�यही जपानीच होते. पंचवािष�क योजना 
राबवून र�ेवेमाग� वाढिवले. िविवध उ�पादने वाढवली, सोयाबीन, गह�, साखर, तंबाखू, 
कोळसा, लोखंड, पोलाद यांचे उ�पादन वाढिव�यात आले. जपानी कारखा�यांना 
लागणारा क�चा माल मांचुकूओतून वापरला जात होता. मांचरुीयातील न�ांवर मोठे 
धरण बांधून जलिव�तु िनिम�ती�या योजना हाती घेत�या, एकसंघ चलन�यव�थािनमा�ण 
कर�यात आली. चीनी िवरोधकांचा नाश कर�यात आला. १९३३ पासून चीन जपान व 
मांचकूुओ यांचा एकसंघ बनवून �यात आिथ�क व राजिकय सहकाय� वाढिव�याचे उि�� 
जपानने घोिषत केले. १९३४ म�ये ‘’आिशयाई रा��ांसाठी आिशया’’ ही घोषणा क�न 
परक�य रा��ांचा ह�त�ेप जपान सहन करणार नाही असा इशारा जपानने िदला. 

८) अमे�रकेची भूिमका : 

रा��ासंघा�माणे चीनने अमे�रकेतही जपानिव�� मदत मािगतली होती. अमे�रकेने 
जपानशी बोलणी कर�याचा �य�न केला. परतं ु जपान आपले आ�मक धोरण सोडत 
नाही हे पाह�न चीन�या साव�भौम�वाला ध�का लावणारा व चीनमधील परिकयां�या 
अिधकारावर अित�मण करणारा कोणताही करार अमे�रका मा�य करणार नाही असे 
अमे�रकेने जपानला व रा��संघना कळवले. जपानने मा� या इशा�याची िकंिचतही दखल 
घेतली नाही तसेच जपानिव�� रा��संघाने कडक भूिमका घेतली नाही. 
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जपान�या आ�मणाला रा��ासंघाकडून िकंवा अमे�रकेकडून पायबदं घातला जाईल ही 
चीनी सरकारची अशा फोल ठरली. जपानी ल�कर पेिकं�जवळ येऊन ठेपले �यामळेु 
जपानशी तह कर�यािशवाय दसुरा पया�य चीन समोर रािहला नाही. अखेर मजबरुीने ३१ 
मे १९३३ रोजी चीनने य�ुबदंीची याचना क�न जपान�या जेहोल �देशापय�त�या 
वच��वाला मा�यता दे�यासारखेच होते. 

मांच�ुरया �करणात अमे�रकेची उदासीनता, रा��संघांची िनि��यता व जपानचे उ�ाम 
वत�ना�यामळेु जागितक राजकारणाला वाईट वळण लागले. अितपूव�कडे जपानशी 
लढ�यास अमे�रका तयार न�हती. इं�लंडला रिशयाचा �मुख अडथळा अस�याने �याला 
शह दे�यासाठी जपानला �ो�साहन दे�यात आले. रिशयानेदेखील १९३१ म�ये जपान 
पढेु अना�मण करायचा ��ताव मांडला. पण जपानने तो धडुकावला एवाढेच न�हेतर  
१९३२ म�ये हािब�न बेटावर ह�ला क�न रिशयाला िवरोध केलातरीही रिशयाने काहीही 
कारवाई केली नाही.या सव� गो�ीमळेु जपान�या आ�मक कारवायांना खतपाणी 
िमळाले.रा��संघाची मदत न िमळा�याने चीनची अव�था वाईट झाली. रा��संघाची 
दलु���ता जगासमोर उघडी पडली.या �करणामळेु इतर आ�मक रा��ांना �ेरणा 
िमळावी. िहटलर व मसुोिलनी यांनी सा�ा�यािव�तार बेधडकपणे स�ु केला.संपूण� 
जागितक वातावरन ढवळून िनघाले आिण लवकरच संपूण� जग महाय�ुा�या उंबरठ्यावर 
जाऊन पोहोचले. 

९) ल�करशाहीची �थापना :   

जागितक महामंदीचा इतर देशा�माणे जपानलाही जबरद�त ध�का बसला होता. 
िनया�तीचे �माण घसरले, महागाई, ग�रबी, बेकारी या सम�या वाढून सव�सामा�य 
जनतेची जीवन हलाखीचे बनले. या प�रि�थतीमळेु रा��वाद व ल�करवाद अिधकच 
वाढला. या सव�  प�रि�थतीचा दोष जपानमधील �ागितक प�या�या मावळ धोरणाला 
दे�यात आला आिण अंतग�त आिथ�क प�रि�थती सधुार�यासाठी आ�मक व 
िव�तारवादी धोरणाचा अवलंब कर�याची मागणी जोर लागली. �ागितक प�ाला होणारा 
िवरोध इतका वाढला िक १९३० नंतर या प�ातील अनेक पढुा�यांची ह�या कर�यात 
आली.१९३० �या लंडन नावी �ांत�देश सरकारने आरमारावरील िनब�ध मा�य 
के�यामळेु जपानी लोकमत भडकले. �यातून �धानमं�ी हामागचुी यां�यावर एका 
माथेिफ� त�णाने गोळी झाडली. १९३२ म�ये पूव�  िव�मं�ांचे िनवास�थान व �मखु 
पोलीस काया�लय ता�यात घेतले. हे बडं मोडून काढ�यात आले असले तरी  जपानम�ये 
ल�करी गटाला मोठया �माणात �ितसाद िमळून ल�करशाही गटाकडे जपानची स�ा 
गेली. सैिनकांनी केलेले हे बडं भयंकर होते. यात राजक�य व अ�य पढुा�यां�या क�लीचे 
ह�कुम दे�यात आले होते. भूतपूव� पतं�धान अॅडिमरल सैटो, िव�मं�ी टाकाहाशी, जनरल 
वाहनाके या ल�करी मं�याची ह�या कर�यात आली.िव�मान पंत�धान अॅडिमरल 
ओकुडा मा� िनसटला.हे बंड िचरडून टाक�यात आले. बडंखोरांपैक� अिधका�यांना 
म�ृयदुडं दे�यात आला. �लॅक �ॅगन सोसायटीचा पढुारी िकटाइ�क�ला म�ृयदुडं िदला 
गेला.  िडस�बर १९३६ म�ये संसद बरखा�त झाली. �यानंतर झाले�या िनवडणकुांम�ये 
मीनसैटो प�ास बह�मत िमळाले. ि��स सायोजनी याने ओकाडा मंि�मंडळातील 
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िहरोटाला पतं�धान नेमले. या सरकारने ल�करी ने�यां�या धोरणानसुार �शासन 
चालव�यास स�ुवात केली. 

१०) रोम - बिल�न - टोक�ओ करार : (अ�ॅटी कॉिम�टन� करार) :   

पिह�या महायु�ानंतर पराभूत जम�नीवर �हसा�यचा तह लाद�यात आला होता. जम�नीला 
य�ुखोर ग�ुहेगार ठरव�यात आले �यामळेु जम�नीत दो�त रा��ांब�ल �चंड असंतोष 
होता. १९३३ म�ये िहटलरचा उदय होऊन �याने याचा बदला घे�याचे ठरवले. 
जम�नी�माणे इटलीतही मसुोिलनीने ह�कुमशाही �थापन केली. जम�नी व इटलीचा �भाव 
जपानवर पडून जपानम�ये ल�करी ह�कुमशाही गट �बळ बनत गेला. जपानने मांच�ुरया 
िगळंकृत के�याने सव�  यरुोिपयन स�ा नाराज होऊन �यांनी जपानला एकाक� पाडले. 
�यामळेुच जपान जम�नी व इटलीकडे  झुकला. नो�ह�बर १९३६ म�ये जपान,इटली व 
जम�नी या तीन रा��ात मै�ी करार झाला या करारालाच अ�ँटी-कॉिम�टन� करार असेही 
�हणतात व या गटाला अ�यगट �हणतात. हा करार �ाम�ुयाने रिशया�या िवरोधात 
होता. रिशयम सा�यवादाचा जम�नी क�र िवरोधक होता. तसेच जपानला िव�तारवादी  
धोरणात रिशयाचा अडथळा येत होता. या करारामळेु जपानला �बळ िम� िमळून 
ल�करवा�ांचा आ�मिव�ास वाढला. 

११) चीन जपान अघोिषत यु�  (१९३७): 

चीन याम�ये या काळात कोम�गटांग व क�यिुन�ट प�ात यादवी य�ु सु� होते.या 
य�ुामळेु चीनची अथ��यव�था मोडकळीस आली होती.या अि�तर प�रि�थतीचा जपानने 
फायदा घे�याचे ठरिवले.जपान�या धो�यामळेु मा� चीनम�ये कोिमंगटांग  व क�यिुन�ट 
यतुी घडून आली. ७ जलैु १९३७ रोजी पेिकऺगजवळ असले�या माक�पोलो पलुावर 
जपान�या एका ल�करी तुकडीत व चीनी सैिनकात चकमक झाली. जपान�या या 
ह��यामळेु चीन लोकमत खवळले. चीनी रा��वा�ांनी जपानिव�� िनदश�ने केली, 
जपानी नाग�रकावर ह�ला केला �यामळेु जपानने पेिकंगवर ह�ला चढवून २७ जलैु रोजी 
ते ता�यात घेतले. ही बातमी चीनम�ये पसरताच ��ु�ध चीनी लोकांनी जपानी 
कंप�यावर व नाग�रकावर ह�ले स�ु केले ही चळवळ दडपून टाक�या�या हेतूने जपानने 
शांघायजवळ सै�य उतरवले या शहरावर बॉ�बवषा�व सु� केला. अशा �कारे चीन –
जपान यां�या य�ुाला स�ुवात झाली. कोणतीही अिधकृत घोषणा न करता हे यु� स�ु 
झा�याने या य�ुाला जपानचे अघोिषत यु� �हणतात. 

या यु�ात चीनी सै�याची िपछेहाट होत गेली.जपानने नो�ह�बरम�ये शांघाय व 
िडस�बरम�ये नानिकंग िजंकले. चॅग कै शेकणे आपली राजधानी चुंगिकंग शहरात नेली. 
से�सी व शा�सी �ांतात मा� जपानी फौजेला मा�यिुन�टा�या लाल सेनेने रोखले. 
का�यिुन�टानी गिनमी का�याने जपानी फौजांना हैराण केले. �यामळेु वाय�य चीन 
घे�याचा जपानचा �य�न फसला. 

यानंतर एक िदड वषा�त जपानने चीन�या िकनारप�ीवरील �देशावर व चांग�से�या 
खो�यावर ताबा िमळवला. हकँो, कॅटान ही मोठी शहरे, औ�ोिगक व �यापारी क� �े 
ता�यात घेतली, हाती आले�या �देशातून आसपास�या भागावर बॉ�बवषा�व सु� ठेवला. 
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संपूण� चीन िजंकून जपान�या �वािम�वाखाली आणणे अ�य�य अस�याचे जपानला 
िदसून आले. चीनने िदलेला अंतग�त लढा, अमे�रका व पा��या�यांचा िवरोध यामळेु 
जपानचे �व�न भंग पावले होते. तरीसु�ा ता�यात आले�या चीनी �देशाला मांचकूुओ 
�माणे वेगळे सरकार दे�याची योजना जपानने आखली व �यानुसार िडस�बर १९३७ 
म�ये पेक�ग येथे वांग िचंग वा या�या नेत�ृवाखाली चीनने नवे सरकार �थापन के�याची 
घोषणा कर�यात आली. नानिकंग ता�यात आ�यानंतर ही राजधानी नानिकंगला 
हलव�यात आली. जपान�या िम� रा��ांनी या सरकारला चीनचे सरकार �हणून मा�यता 
िदली. या शासनाकडून जपानने मांचकूुओला मा�यता िमळवून घेतली. 

इ.स.१९४१ सालापय�त चीन�या िकना�यालगतचा �देश व अनेक मोठी शहरे जपान�या 
हाती पडली होती. �या पलीकडचा �देश पव�तमय अस�यामळेु तेथील आतील भागात 
जपानने सतत बॉ�बह�ले स�ु ठेवले पण तेथे जपानी ल�कराला पढेु सरकता आले नाही. 
कोमीगटांग  व क�यिुन�टाचाही �खर िवरोध सु� होता.१९४१ पय�त य�ुाची ध�ुमच�� 
स�ु होती परतंु याचवेळी जपानचा अमे�रकेबरोबर संघष� सु� झा�याने चीन-जपान 
य�ुाची �या�ी काही �माणात कमी झाली.        

६.४   �� 

१) जपानमधील ल�करवादा�या उदयाची कारणे सांगा. 

२) जपानमधील ल�करवादा�या  काळातील म�ुय घटनांचा आढावा �या.  

६.५ सदंभ�  

१) डॉ. अिनल कठारे -िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  

२) डॉ. अिनल कठारे- आधिुनक जगाचा इितहास 

३) पी.िज.जोशी - आधिुनक जगाचा इितहास 

४) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९१४-१९४५) 

भाग-१  

५) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९४६- २०००) 

भाग-२  

६) डॉ. अिन�� , �ा. गजानन िभडे-आधिुनक जगाचा इितहास 

७) जैन ह�कूमचंद आिण कृ�णा माथुर- आधिुनक जगाचा इितहास 

८) कदम य. न. - िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  

९) कुलकण� अ.र. आिण देशपांडे-आधिुनक जगाचा इितहास- भाग-1 & २  

१०) साकुर ेिवजयानंद, अिनल कठार-ेजागितक इितहासातील ि�थ�यंतरे  

११) उदगावकर म.न. आिण गणेश राउत- आधिुनक जग   
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७ 
दुसर ेमहायु� 

घटक रचना  

७.०. उि��्ये 

७.१. ��तावना  

७.२. दसुर ेमहायु�  

७.२.१. दसु�या महायु�ाची कारणे 

७.२.२. दसु�या महायु� काळातील घटना 

७.२.३ दसु�या महायु�काळातील राजनैितक घडामोडी 

७.२.४. दसु�या महाय�ुाचे प�रणाम 

७.३. सारांश 

७.४. �� 

७.५  संदभ�  

७.०. उि��्ये 

 दसु�या महाय�ुा�या कारणांचा अ�यास करणे . 

 महाय�ुाचे त�कालीन कारण आिण य�ुास कशी स�ुवात झाली? कोणकोणती रा��े 
य�ुाम�ये सहभागी झाली याची मािहती िमळवणे. 

 दसु�या महाय�ुा�या प�रणामांची मािहती घेणे. 

 दसु�या महाय�ुाची वैिश�ये/�व�प /तं�प�ती याचा अ�यास करणे. 

 दसु�या महाय�ुा�या अव�था जाऊन घेणे. 

 दसुर ेमहाय�ु ��य�ात कसे व कोणाकोणामळेु घडवले याचे कथन करणे. 

 य�ुा�या वेळी आप�या गटात अनेक रा��ांना समािव� क�न घे�यासाठी केले�या 
�य�नांची मािहती घेणे. 

 य�ुाची �येयेधोरणे व राजक�य डावपेचांसाठी झाले�या िविवध करारांची मािहती 
सांगणे.   
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७.१. ��तावना 

िहटलर�या आ�मक धोरणामळेु दसुर ेमहाय�ु स�ु झाले. याच वेळी महायु�ात अनेक 
घटक जबाबदार होते. याच वेळी महाय�ुात अनेक घटक जबाबदार होते.�यातूनच 
महाय�ु सु� झाले. यु� स�ु झा�यापासून य�ु आघाडी व राजनैितक पातळीवर लढले 
गेले.�यामळेु जम�नीचा व ित�या गटाचा पराभव झाला. या यु�ामळेु संपूण� जगावर 
प�रणाम झाले. �याचा एक भाग �हणून रा��संघ न� क�न जागितक शांतता व 
स�ुयव�था राख�यासाठी संयु� रा��ासंघटना �थापन कर�यात आली. या संघटने�या 
मा�यमातून अनेक राजक�य व अराजक�य �व�पाचे काय�  कर�यात आले. अजूनही ही 
संघटना काय� करत आहे.  

७.२.दुसर ेमहायु�  

�हसा�य�या तहाने दो�त रा��ांनी �वतःचा �वाथ� साधला तर पराभूत रा��े दखुावली. 
यामळेु यरुोप�या राजकारणात ह�कुमशहाचा उदय झाला. पिह�या महाय�ुातील पराभव 
आिण अपमानकारक �हसा�यचा तह याचा सूड घे�यासाठी श�वाढ व वसाहतवाढ याला 
�ाधा�य िदले. �यातून �पधा� , संघष� स�ु झाला. प�रणामी दसुर ेमहाय�ु पेटले. या यु�ात 
जगाला फार मोठी िकंमत मोजावी लागली. इ.स.१९१९ ते ३९ या कालखंडात 
कोणाचाच कोणावर िव�ास उरला न�हता. सव� वातावरण सडुाने पेटले होते.�वतःची 
सरुि�तता िटकिव�यासाठी श�स�ज �पधा� िनमा�ण होऊन सव� जगात यु�खोर 
ह�कूमशाहीचे वच��व िनमा�ण झाले. पिह�या महायु�ानंतर अशी भयानक यु� े कधीही 
प�ुहा होवू नयेत �हणून िव�ो िव�सन सार�या शांतताि�य ने�यांनी �ामािणकपणे  �य�न 
केला.�हसा�य�या तहाचा सूड िहटलरने घे�यास �ारभं के�याने य�ुात सारे जग ओढले 
गेले, असे दसुरे महायु� ३ स�ट�बर १९३९ रोजी सु� झाले. 

७.२.१.दुस�या महायु�ाची कारणे 

१) �हसा�य�या तहातच दुस�या महायु�ाची बीजे पेरली – 

अमे�रकेचे रा��ा�य� िव�ो िव�सन�या चौदा त�वावर आधा�रत �हसा�यचा तह केला. 
�हसा�यचा तह जा�त अ�याय करणारा व रा��ांचा अपमान करणारा होता. इं�लंडने 
�ा�सला तह करताना साथ िदली. �हसा�य�या तहाने जम�नी�या वसाहती न� के�या. 
जम�नीचा �देश तोडून दसु�या रा��स िदला. �यामळेु जम�नीची �ादेिशक मया�दा अ�यंत 
संकुिचत कर�यात आली. ��ाईन �देशात दो�तांचे सै�य, सारा �ांत �ा�सला, पोलंडला 
सागरी �देशासाठी वाट, ल�करी साम�य� न�, नुकसान भरपाई �चंड लादली. यामळेु तह 
लवकर मोडून रा��ीय �वािभमान जागृत करणे, आिथ�क �थैय�  िनमा�ण करणे, ने�यांनी 
बळकावलेला �देश परत िमळव�यासाठी जम�नी सतत �य�नशील रािहली.यो�य संधी 
येताच यु�ास तयार झाली �हणून दसुर ेमहाय�ु पेटले. 
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२) युरोप�या राजकारणात ह�कुमशहाचा उदय -  

जम�नीत नाझी प�ाचा उदय होऊन िहटलर �याचा नेता होता.�हसा�य�या तहा�या 
अपमानाचा बदला घे�यासाठी तो सदैव तयार झाला.एक प� –एक नेता –एक रा�� 
िनमा�ण करणे हे त�व �याने आिण जनतेने मा�य केलेले. इटालीत मसुोिलनी�या 
नेत�ृवाखाली फॅिस�ट प�ाची ह�कुमशाही �थापन झाली.�हसा�य�या तहामळेु �ादेिशक 
आकां�ा पूण� झाली नाही. मुसोिलनीने  �यवसायिन� रा�य उभारले. रा�य �य��पे�ा 
�े� आहे. �य��ने रा�यासाठी सव��वाचा �याग केला पािहजे ही िवचारसरणी लोकांत 
तयार केली. यु� हा ह�कुमशाहीचा  अिवभा�य भाग आहे. िहटलर मसुोिलनीने य�ुज�य 
प�रि�थती िनमा�ण क�न जनतेला य�ु�व�ृ केले. तुक� �थानावर से�हरेस�या तहाने 
अ�याय झाला. तो दूर कर�यासाठी केमाल पाशाने संघष� केला. �यामळेु लॉसेनचा तह 
प�ुहा केला.सा�ा�याला आंतररा��ीय �ित�ा प�ुहा �ा� कर�यासाठी क�याणकारी 
ह�कुमशाही केमालने िनमा�ण केली.रिशयात �टॅिलनची ह�कुमशाही होती. वैभव �ा� 
कर�यासाठी जगातील सा�यवादी रा��ांना �ित�ा �ा� क�न दे�यासाठी �टॅिलनने 
�य�न केले.�पेनम�ये जनरल �ाकँोची ह�कुमशाही होती. 

३) जागितक सा�ा�यवादाची वाढ - 

जम�नीने परदेशातील वसाहत �ा� कर�याचा बेत जाहीर केला. इटलीने आि�केतील 
वसाहती िजंक�याचा डाव रचला.यामळेु सा�ा�यवादाला �ित�ा �ा� झाली.िहटलरने 
जम�न सा�ा�याची घोषणा केली. जपानने चीनचा �देश बळकाव�याची मोहीम जाहीर 
केली.��येक  रा��ाने सा�ा�याची वाढ करताना सा�ा�यवादीची ससंुगत त�वे जाहीर 
केली. औ�ोिगक वाढीसाठी क�चा माल, प��या मालासाठी बाजारपेठ, वाढ�या 
लोकसं�येसाठी जड �वेश इ. हेतूने वसाहती िजंक�याची �पधा�  स�ु झाली. 

४) रा��सघंाचे अपयश – 

आंतररा��ीय शांतता व सरुि�तता �थापन कर�यासाठी रा��संघ ही आंतररा��ीय 
संघटना १० जानेवारी १९२० रोजी ज�माला आली. भ�य, उदा� त�वावर �थापना 
झाली. इं�लंड, �ा�सने रा��संघाला  हाताचे बाह�ले बनवून �याचे मह�व कमी केले. 
रा��संघा�या केवळ �वाथ� हेतूने द�ुपयोग �ा�सने केला. रिशया-जम�नीला �ारभंी 
सभासद�व दे�याची टाळाटाळ केली. जपानाचे मांच�ुरयावर इ.स. १९३९चे आ�मण, 
इटालीचा ॲिबिसनीयावर इ.स. १९३६ चा ह�ला याव�न रा��संघाने िनणा�यक भूिमका 
घेतली नाही. जपान-इटलीने रा��संघाचा राजीनामा इ.स. १९३४ म�ये िदला.  

५) अमे�रकेचे अली�तेचे धोरण – 

पािह�या महाय�ुानंतर �या घटना घड�या �यात अमे�रकेने रस घेतला नाही. 
रा��संघाचे सद�य�व नाका�न जागितक शांतते�या द�ुीने मोठी घोडचूक केली.  
जागितक राजकारणात फारसा संबधं नाही. अ�य� हड���ज ते ह�वरपय�त अिल�वादी 
धोरण �वीकारले. रा��ातील संघषा�त िन:प�पाती भूिमकेतून भाग घेतला असता, 
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रा��संघा�या ताि�वक भूिमकेला  पाठ�बा िदला असता तर जागितक राजकारणात 
य�ुखोर वातावरण तयार झाले असते.  

६) युरोपम�ये ल�करवादाचा िवरोध – 

जम�नी-इटलीने रा��ा�या सव�  सम�या य�ुानेच सोडिवता येतात, हे त�व गहृीत धरले. 
स��चे ल�करी िश�ण सु� केले. श�ांची वाढ केली. ज�ुया श�ां�या जागी नवीन 
अ�यावत, महाभयंकर, संहारक श�े जम�नी-जपान-इटलीने शोधून काढली. याचा धोका 
ओळखून �ा�स, इं�लंडने �याकडे ल� देवून श�वाढ केली. यामळेु दो�ही गटांत 
श��पधा� स�ु झाली.  

७) आ�यिंतक रा��वाद – 

जम�नीत नाझी प�ाने रा��वाद उदयास आणला. सव� जगात जम�न हेच श�ु आय�वंशाचे 
आहेत. �यांना जगावर रा�य कर�याचा अिधकार आहे. �यामळेु इतर वंशाचा �ेष केला. 
�यंूची क�ल, आिथ�क शोषण केले. इं�लंडने जम�नीची नाकेबदंी के�याने अथ��यव�था 
ढासळली आिण महाय�ुात पराभव झाला. याचे द:ुख जम�नीला होते. आप�या देशावर 
�ेम, दसु�या देशाचा �ेष करणे, �यातून लोकशाही-ह�कुमशाही संघष� सु� झाला.  

८)लोकशाही िव�� ह�कुमशाही यां�यातील सघंष� - 

िव�सन�या चौदा त�वानसुार पिहले महाय�ु संपले. श�संधी करारावर स�ा करणारी 
रा��े �जास�ाक असली पािहजेत ही िव�सनने अट घातली. जम�नी, ऑि��या, हगेंरी. 
ब�गे�रया येथे �जास�ाक �थापन केले; परतं ु आिथ�क �यव�था कोसळ�याने 
�जास�ाक न� झाले. चलनवाढ, बेकारी यातून ह�कुमशहाचा उदय झाला.  

९) आह ेर े- नाही र ेगटांत संघष� – 

जगाची दोन गटांत िवभागणी झाली, �यातून संघष� िनमा�ण झाला. आहे र ेगटात इं�लंड, 
�ा�स, अमे�रका, रिशया होते. इं�लंड�या रा�यात सूय� मावळत न�हता एवढे �हणजे 
प�ृवीवरील १/४ भूभागावर सा�ा�य होते. मे�रका, रिशया यांना �वत:चा �देश �चंड 
होता. नाही र ेगटात जम�नी, इटली, जपान हे असून �यां�याकडे भूमी न�हती. �यामळेु 
सा�ा�यवादाची �पधा�  सु� झाली. �यातून यु� घडले.  

१०) ता�कािलक कारण आिण महायु�ास �ारभं – 

इ.स. १९३९ पय�त यरुोपात दोन गट िनमा�ण झाले. जम�नी, इटली, जपान िव�� �ा�स, 
इं�लंड अशी िवभागणी होती. इ.स. १९२९ �या आिथ�क मंदीनंतर अमे�रकेने 
आंतररा��ीय राजकारणात भाग घेऊन इं�लंड-�ा�सला पाठ�बा िदला. इ.स. १९३८ 
म�ये �यिुनच करार क�न िहटलरने ि�टन �ा�स�या अनयुाया�या धोरणाचा फायदा 
घेतला व झेको�लो�हेिकयाचा ताबा घेतला. पोलंडकडे डॉिझ�ग बदंराची व पूव� �िशयात 
जा�यासाठी पोलंडमधून वाट �ावी ही मागणी केली. पोलंड सरकारने नकार िदला. 
रा��संघ म�य�थी कर�यास अपयशी ठरला. िहटलरने २९ ऑग�ट १९३९ रोजी पूण� 
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पोलंडची मागणी केली. नकार येताच १ स�ट�बर १९३९ रोजी जम�नीने पोलंडवर हाल 
चढवला. इं�लंड, �ा�सने जम�नीिव�� ३ स�ट�बर १९३९ रोजी जाहीर केले. आिण 
दसुया�  जागितक महाय�ुास �ारभं झाला.  

आपली �गती तपासा :  

�.१. दसु�या महाय�ुाची करणे �ा.  

७.२.२.दुस�या महायु� काळातील घटना  

िहटलर�या आदेशानुसार जम�न फौजांनी १ स�ट�बर १९३९ रोजी पोलंडवर आ�मण 
केले. �या�या िवरोधात ३ स�ट�बर १९३९ रोजी इं�लडं, �ा�स रा��ांनी यु� घोषणा 
क�न दसु�या महायु�ाला �ारभं झाला. ३ स�ट�बर १९३९ ते १४ ऑग�ट १९४५ 
रोजी जपानने शरणागती �वीकारपेय�त दोन गटात यु� झाले. या यु�काळात आिण 
य�ुानंतरची भूिमका याबाबत अनेक करार झाले.  

दुस�या महायु�ा�या ल�करी��्या पाच अव�था :  

पिहली अव�था (३ स�ट�बर १९३९ ते २२ जून १९४१) – िहटलरन या काळात 
जलदगतीने पोलंड, नॉव�, डे�माक� , िनदरलडँस, बेि�जअम, �ा�स, �ीस ��टबेल 
इ�याद�वर िवजय �ा� क�न ता�यात घेतले. इटलीने तट�थता सोडून जम�नी�या बाजूने 
य�ुात �वेश केला. रिशया-जम�नी यां�यात मतभेद मोठ्या �माणावर वाढले. 

ब) दुसरी अव�था (२२ जून ते ७ िडस�बर १९४१)  -जम�नी व िम� रा��ांनी 
आि�केवर हाल केला. जपानने हवाई बेट पल� हाब�रवर ह�ला केला.  

ितसरी अव�था (७ िडस�बर १९४१ ते ८ नो�ह�बर १९४२) –दो�त रा�� व श�ू रा�� 
या दोघानाही �संगी िवजय व पराभव �वीकारावा लागत असे. जपान व जम�नीने 
मलेिशया, िनदरलडँस, ई�ट इंडीज आिण कॉकेशस िजंकून घेतले. 

ड) चौथी अव�था (८ नो�ह�बर १९४२ ते ७ मे १९४५) – अमे�रकेने उ�र आि�केवर 
ह�ला केला. ७ मे १९४५ रोजी जम�नीने शरणागती �वीकारली.  

इ) पाचवी अव�था (७ मे १९४५ ते २ स�ट�बर १९४५) –  जपानची शरणागती व 
दसु�या महाय�ुाचा शेवट.  

२) जम�नीचे पोलंडवर आ�मण :  

जम�नीने १ स�ट�बर १९३९ रोजी पोलंडवर आ�मण केले. पोिलश सरकारने �खर 
िवरोध केला. अखेर शरणागती �वीकारली. याच वेळी रिशयाने पवु�कडील पोलंडवर 
ह�ला केला. जम�नी-रिशया यांनी पोलंडची वाटणी क�न घेतली. जम�नीने एि�ल १९४० 
म�ये डे�माक� चा ताबा घेतला. �खर िवरोधानंतर जम�नीने नॉव�वर िवजय िमळवला. मे 
१९४० पय�त हॉलंड, बेि�जअम जम�नीने ता�यात घेतले. 
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३) रिशयान ेअनेक देश ता�यात घेतले : 

रिशयाने इ.स. १९३९ �या िहवा�यातील वसंत ऋतूत िफनलंडवर ह�ला केला व 
ता�यात घेतला. �यानंतर बाि�टक �देशातील लटाि�हया, इ�टोिनया, िलथूयािनया ही 
छोटी रा��े िजंकून घेतली.  

४) जम�नीने �ा�सचा ताबा (१४ जून १९४०) : 

�ा�स�या संर�णासाठी मॅिजनो तटबदंीवर भरवसा होता. जम�नीने बेि�जयम 
िजंक�यानंतर �ा�सम�ये �वेश केला. इं�लंडचा पंत�धान िव��टन चिच�लने सव�  
यरुोपमधून ि�टीश सै�य परत मायदेशी बोलवले. जम�नीने �ा�सवर चढाई क�न १४ 
जून १९४० रोजी ताबा िमळवला. �यानंतर ॲटलांिटक िकना�यावर वच��व �थापन 
केले. 

५) जम�नी-इटली यांची सयुं� आघाडी : 

�ा�स�या पराभवानंतर इटलीने दसु�या महायु�ात �वेश केला. उ�र आि�केम�ये 
इटाली-इं�लंड यां�यात लढा स�ु झाला. इटलीने �ीस ता�यात घेतले. या वेळी जम�नीने 
यगुो�लाि�हया व ि�ट िजंकले. 

६) इं�लडं-जम�नीची पिहली सलामी : 

 

इं�लंड हवाईदल गणुव�े�या जगात �थम �मांकाचे होते. तरी पण िहटलरचे जून १९४० 
म�ये इं�लंडवर ह�ला केला असता तर कदािचत इं�लंडचा पराभव झाला असता: परतंु 
इटली ही िहटलरची घोडचूक �या�या पराभवास कारणीभूत ठरली. इं�लंड�या 
पतं�धानाची सू�े चिच�ल याने घेतली. �याने जनतेचा िव�ास िमळवला. जम�नीने ८ 
ऑग�ट १९४० रोजी िवमानाने इं�लंडवर ह�ले सु� केले. रा�ंिदवस बॉ�ब लंडन 
शहरावर फेकले. �यामळेु �चंड नकुसान झाले. लोकांनी या संकटाला धैया� ने त�ड िदले. 
इं�लडं�या हवाईदलाने जम�न �देशावर मोठ्या �माणात ह�ले केले.  
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७) दो�त रा��ांना अमे�रकेचे सहा�य : 

जून १९४० म�ये आरमार जम�नी�या हाती पडू नये �हणून इं�लंडने �� च नािवक दल 
य�ुनौका, श�ा�े, उधारी व उसनवारीने इं�लंडला िदले. चिच�ल-�झवे�ट यांची 
अटलांिटक महासागरातील जहाजावर भेट झाली. आपण यु� कशाक�रता लढवीत 
आहोत, यासंदभा�त चचा�  झाली. ‘अटलांिटक जाहीरनामा’ �िस� केला. 

८) जम�नीकडून रिशयाचा िव�ासघात (ऑग�ट १९४१) : 

जम�नी-रिशया यां�यात ऑग�ट १९३९ म�ये १० वषा�साठी अना�मणाच करार झाला. 
िहटलरने रिशयावर अचानक ऑग�ट १९४१ म�ये ह�ला केला. कारण रिशयानंतर 
य�ेुन, कॉकेशस �देशातून अ�नधा�य, तेल साठा िमळवून इं�लंडवर ह�ला लाता�  येईल, 
या अपे�ेने रिशयावर ह�ला केला. याला रिशयाने ��यु�र िदले. याच वेळी ि��स 
मंडळाने रिशया-इं�लंड यां�यात मै�ी करार घडवून आणला. या यु�ात िहटलरचा 
अपे�ाभंग झा�याने �याचा धीर खचू लागला.  

९) जपानचा पल� हाब�रवर ह�ला (६ िडस�बर १९४१) : 

चीन �देशात आपले वच��व ��तािपत केले. अमे�रकेचे पॅिसिफक महासागरातील वच��व 
न� क�न सा�ा�याची वाढ करावया�या हेतूने ह�ला केला. या वेळी अमे�रकन 
सरकारबरोबर बोलणी स�ु होती; परतं ुजम�नीला रिशयात िवजय िमळतो आहे हे पाह�न 
जपानने पल� हाब�रवर ह�ला चढवला. अमे�रकन आरमाराचे �चंड नकुसान झाले. 
अमे�रकेने जपानिव�� यु� पकुारले. पल� हाब�रनंतर जपानने आ�नेय आिशयात मसंुडी 
मा�न भारता�या पूव� सीमेपय�त जपान पोहोचले. इ.स.१९४२ पय�त जम�नी, इटाली, 
जपान यांचा सतत िवजय होत होता, तर इं�लंड,. अमे�रका, रिशया यांची सव� 
आघाडीवर पीछेहाट होत होती.  

१०) दो�त रा��ांचे �ितह�ले : 

दो�त रा��ांनी िनयोजनब� य�ु मोिहमेची आखणी केली. पॅिसिफक �देशातील लढाईचे 
नेत�ृव अमे�रकेने जनरल मॅथ ऑथ�र यां�याकडे िदले. आ�नेय आिशयाचे नेत�ृव इं�लंडने 
लॉड�  माउंटबॅटन कडे िदले. �� च भूमीवरील जम�न आ�मण उधळून लाव�यासाठी 
जनरल आयसेन हॉवरकडे नेत�ृव इ.स. िदले. इ.स. १९४२ पासून यु�ाचे �व�प 
हळूहळू बदलत गेले. भूम�य सम�ु इटाली�या मालक�चा आहे असे मसुोिलनी �हणत 
असत. �यास ‘माझा सागर’ असे �हणत. इ.स. १९४३ म�ये मसुोिलनीचा पराभव झाला 
व अटक केली. अटकेतून िनसटून जम�नी�या आ�यास गेला. प�ुहा अटक केली; परतं ु
देशबांधवांनी मसुोिलनीला गो�या घालून ठार मारले.  

जम�नी�या ता�यातून �ा�सची सुटका कर�यासाठी जनरल अले�झांडरने दि�णेकडून 
तर �हाईन नदी�या काठी जनरल आयसेन हॉवरने मोहीम हाती घेतली. दोघांची एक� 
भेट झाली. जम�नीची ताकद न� कर�यसाठी सतत बॉ�ब वषा�व केले. ह�र �ांत बेिचराख 
केला. रिशयाने पूव�कडील पोलंड. �मािनया, ब�गे�रया, युगो�लाि�हया, हगेंरी इ. िजंकून 



 

 

दसुर ेमहाय�ु 

 

69 

जम�नीवर हाल चढिवला. दो�तांनी बिल�नकडे मोचा�  वळवला. सव� बाजूने जम�नीचा 
पराभव होत आहे हे समजताच िहटलरने ७ मे १९४५ रोजी आ�मह�या केली. जम�नीने 
िबनशत� शरणागती �वीकारली. 

११) जपानवर अणुबॉ�ब : 

जम�नी, इटालीने शरणागती �वीकारली. जपानचे इं�लंडबरोबर य�ु सु� होते. अमे�रकेने 
जपान�या पॅिसिफक महासागरावरील आरमारावर ह�ले चढवले. सॉबोमन, मा�रयाना, 
ओिकनावा बेट िजंकून घेतले. ‘सव��व नाशास तयार �हावे’ असा दो�तांनी जपानला 
इशारा िदला. �यास जपानने शरणागतीस नकार िदला. अमे�रकेने दोन छोटे अणबुॉ�ब ६ 
ऑग�ट १९४५ रोजी िहरोिशमा शहरावर टाकले. १ लाख लोक ठार झाले.९ ऑग�ट 
१९४५ रोजी दसुरा अणबुॉ�ब नाकासाक� शहरावर टाकला. ४२ हजार लोक ठार झाले. 
जनरल मॅथ ऑथ�र�या नेत�ृवाखाली दो�तांनी जपानचा ताबा घेतला. १४ ऑग�ट 
१९४५ रोजी जपानने शरणागती �वीकारली आिण दसु�या महाय�ुाचा शेवट झाला.  

आपली �गती तपासा : 

�.१. दसु�या महाय�ुाची काळातील घटनांचा आढावा �या.  

७.२.३ दुस�या महायु�काळातील राजनैितक घडामोडी 

अमे�रका, ि�टन, रिशया यां�या सै�याने व ल�करी अिधका�यांनी श�ू रा��ांवर िवजय 
िमळव�यासाठी रणांगणावर �ाणाची बाजी लावून लढा स�ु ठेवला. याच रा��ाचे नेते 
�झवे�ट, �टॅिलन यांनी राजनैितक आघाडीवर डावपेच लढवले. यासाठी अनेक बैठका 
झा�या. �यातून चचा�  होऊन प�के, सनदा, करार इ. �िस� झाले.  

अटलांिटक सनद (१४ ऑग�ट ४७४१) : 

दसुर े महाय�ु सु� असताना राजनैितक �े�ातील पिहली घटना �हणजे ॲटलांिटक 
सनद होय. अमे�रकेचे रा��ा�य� फँ�कािलन �झवे�ट आिण इं�लंडचे पतं�धान 
िव��टन चिच�ल यां�यात महाय�ुो�र जगाचे �व�प कसे असावे. आिण दो�त रा��ांची 
भूिमका कोणती असेल हे ठरिव�यासाठी म�य ॲटलांिटक  महासागरात अमेरीकन 
य�ुनौकेवर बैठक झाली. िवचारिविनमय होऊन १४ ऑग�ट १९४१ रोजी ॲटलांिटक  
सनद जाहीर केली.  

१. दो�त रा��े �ादेिशक अथवा अ�य �व�पाचे आ�मण करणार नाही. 

२. लोकां�या अपे�ांना जे �ादेिशक बदल मंजूर नसतील ते �ादेिशक बदल केले जाणार 
नाही.  

३. लोकांनी मज�नसुार िनवडले�या �शासन �यव�थेचा दो�त रा�� आदर करतील.  

४. आिथ�क िवकासासाठी आव�यक �यापार व क�चा माल िमळिव�यासाठी छोट्या–
मोठ्या रा��ांना समान ह�क दो�त रा��ांना मंजूर असतील. 
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५. आिथ�क �े�ासंदभा�त जगातील सव� रा��ांम�ये संपूण� सहकाय� असेल.  

६. नाझी ह�कुमाशहाचा पूण� नायनाट झा�यावर दो�त रा� शांततामय जग िनमा�ण 
कर�याचा �य�न करतील.  

सयुं� रा��सघंाचा जाहीरनामा (१ जानेवारी १९४२) : 

रा��संघाचे पनु��जीवन क�न आंतररा��ीय संघटना उभारावी याची �ेरणा 
ॲटलांिटक  सनदमेळेु िमळाली. वािशं�टनम�ये २६ रा��ांनी १ जानेवारी १९४२ रोजी 
संय�ु रा��संघा�या जाहीरना�यावर स�ा के�या. �यातील तरतदुी.  

१. जाहीरना�यावर सही करणा�या सव� रा��ांनी श�रुा��ां�या पराभवासाठी आपली 
आिथ�क, ल�करी साधनसाम�ी पूण� वेळ उपयोगात आणली.  

२. जाहीरना�यावर सही करणार े ��येक रा�� एकमेकांना मदत करले. तसेच श�ू 
रा��ांशी कोण�याही �कारचा तह िकंवा करार करणार नाही, अशी �ित�ा �यावी.  

३. जाहीरना�यावर सही करणार ेरा�� ॲटलांिटक   सनदेतील त�वांचा आदर करतील.  

कॅस�लकॅा प�रषद (१४ ते २६ जानेवारी १९४३) :  

दो�त रा��ांनी उ�र आि�केम�ये कॅस�लॅका िजंकले. तेथे दो�त रा��ांचे नेते एक� 
जमले. पढुील यु�ासंदभा�त िवचार कर�यात आला. �झवे�ट, चिच�ल, �ा�सचे द गॉल 
हे १४ ते २६ जानेवारी १९४३ या काळात चचा�  केली. �यातील ठराव पढुील�माणे.  

१. दो�त ल�कराने िसिसलो व इटालीवर चाल करावी. 

२. य�ु संप�यानंतर शांतता तहा�या अटी कोण�या �व�पा�या असा�यात.  

३. य�ुानंतर दो�तांचे धोरण कोणते असावे.  

१) मॉ�को जाहीरनामा (१ नो�ह�बर १९४३) : 

कॅस�लॅकानंतरची मह�वाची प�रषद �हणजे मॉ�को प�रषद होय. १९ ते ३० ऑ�टोबर 
१९४३ रोजी मॉ�कोम�ये प�रषद भरली. अमे�रकेचे पररा��ीय मं�ी कॉड�ल हल, ि�टीश 
पररा��ीय मं�ी ॲथनी ईडन, रिशयाचे पररा��ीय मं�ी एम. गोलेटो�ह यां�यात १४.. 
िदवस �दीघ� चचा�  झाली. १ नो�ह�बर १९४३ संय�ु जाहीरनामा जाहीर केला. �यास 
मॉ�को जाहीरनामा �हणतात. �यातील तरतदुी पढुील�माणे.. 

१. श�ू रा��ाकडून िबनशत� शरणागती िमळेपय�त यु� स�ु ठेवणे.  

२. श�य ितत�या लवकर आंतररा��ीय संघटना �थापन कर�यात येईल.  

३. इटािलयन जनतेला लोकशाही सरकार �थापन कर�याचा ह�क दे�यात येईल.  
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४. ऑि��या हा जम�नीचा भाग नस�याने जम�नी�या िनयं�णातून म�ु कर�यासाठी 
ऑि��या सरकारला सव� �कारचे सव� सहकाय� देऊन  

५. दो�त रा��ां�या सैिनकांवर व जनतेवर नाझी सै�याने केले�या अ�याचाराब�ल 
नाझी गु�हेगारांना कडक शासन देणे.  

१) कैरो प�क (२६ नो�ह�बर १९४३) : 

अितपवु�कडील य�ु प�रि�थतीचा िवचार कर�यासाठी �झवे�ट, चिच�ल चीनचे अ�य� 
चगँ-कै-शेक यांची कैरो येथे भेट झाली. २२ ते २५ नो�ह�बर १९४३ दर�यान चचा�  
झाली. अितपूव�कडील जपानचा पराभव कसा करता येईल, याचा आराखडा २६ 
नो�ह�बर रोजी संय�ु प�क जाहीर केले.  

१. जपानने िबनशत� शरणागती �वीकारावी. 

२. जपानने सा�ा�यवादी धोरणाचा �याग करावा. 

३. दोन महायु�ा�या दर�यान िजंकलेला �देश जपानकडून काढून �यावा.  

४. जपानने चीनचा बळकावलेला �देश परत चीनला करावा. 

५. यो�य वेळी को�रयास �वतं� रा�� �हणून मा�यता दे�यात येईल.  

२) तेहरान प�क (१ िडस�बर १९४३) : 

कैरो बैठक�नंतर �झवे�ट व चिच�ल दोघेही इराणची राजधानी तेहरानला पोहोचले. 
�टॅिलनला बोलावून घेतले. २८ नो�ह�बर ते १ िडस�बर १९४३ पय�त िवचारिविनमय 
झाला. जम�नीवर अंितम िवजय कसा िमळवता येईल, यावर चचा�  केली. ग�ु ल�करी 
करार कर�यात आला.  

३) या�टा करार (११ फे�ुवारी १९४५) : 

य�ुासंदभा�त िवचार कर�यासाठी �झवे�ट, चिच�ल, �टॅिलन आिण �यांचे पररा��ीय मं�ी 
व राजनैितक अिधकारी यांची प�रषद २ ते ११ फे�वुारीदर�यान ि�िमयात या�टा येथे 
आयोिजत कर�यात आली. ११ फे�वुारी १९४५ रोजी या�टा करारावर स�ा कर�यात 
आ�या. 

१. संय�ु रा��संघा�या �थापनेसाठी संयु� रा��ांची प�रषद अमे�रकेत २५ एि�ल 
१९४५ रोजी बोलावली. या वेळी संयु� रा��संघा�या सनदेचा मसदुा िनमं�क 
रा��ाची यादी आिण मतदानाची प�त इ. संदभा�त मह�वाचे िनण�य �यावेत. 

२. नाझी व फॅिस�ट न� कर�यासाठी उ[पाययोजना कर�यात आली.  

३. जम�नीने शरणागती प�कर�यानंतर �यां�याबरोबर तहा�या अटी िनि�त कर�यात 
आ�या.  



  

 

peiee®³ee Feflenemeeleerue cenlJee®es ìHHes 
(1453-1945) 

72 

४. जम�न जनतेला �वत:चे सरकार िनवड�याचा अिधकार दे�यात आला. तसेच 
जम�नीचे साव�भौम�व व �वयं �शासन मा�य क�न �यांना मदत करावी.  

५. अमे�रका-इं�लंड-रिशया यांचे म�यवत� िनयं�क मंडळ जम�नीवर िनयं�ण ठेवेल. 
मंडळाने शांतता–स�ुयव�थेचा िवचार करावा.  

६. जम�नीतील ल�करी �यव�था िवसिज�त करणे, नाझी ग�ुहेगारांना कठोर िश�ा करणे. 
समाज�यव�था व �याय�यव�थेतील नाझी �भाव न� करणे. 

७. जम�नीचे िवभाजन करताना अमे�रका-ि�टन यांना िमळाले�या �देशातून �ा�स एक 
प�ा �ावा. तसेच �ा�सला म�यवत� मंडळात समावेश कराव.  

८. य�ुातील नुकसान भरपाई दो�त रा��ांना व�तू�या �व�पात िमळावी.  

९. पोलंडम�ये लोकशाही �ाितिनिधक सरकार �थापन कर�यासाठी �ौढ मतदान 
ख�ुया प�तीने �यावे. राजक�य प�ांना िनवडणकु�त भाग घेता येईल.  

१०. जम�नी शरण आ�यानंतर रिशयाने दोन-तीन मिह�यांनी जपानशी यु� करावे. 
रिशयाला साखिलन बेट �ावे. दा�रएन बदंर आंतररा��ीय मालक�चे असावे. 
रिशयाला नािवक तळासाठी पोट�  ऑथ�र �ावे. पूव�  चीन, रे�वे, दि�ण मांच�ुरया र�ेवे 
रिशया-चीन यां�या संय�ु कंपनीकडे �ावे. �यरुाईट बेट रिशयाला �ावे.  

८) बिल�न प�रषद -पॉटसडमॅ करार (२ ऑग�ट १९४५) : 

७ मे १९४५ रोजी जम�नीचा पराभव झाला. जम�नीसाठी शांतता तहाचा मसदुा 
कर�यासाठी अमे�रकेचे अ�य� ��मन, इं�लंडचे पंत�धान चिच�ल (नंतर �लेमंट ॲटली), 
रिशयाचे �टॅिलन आिण �यांचे पररा��ीय मं�ी यांची बिल�न येथे १७ जलैु ते २ ऑ�टोबर 
१९४५ रोजी प�रषद भरली. मसदुा तयार कर�यासाठी पररा��ीय मं�यांचे संयु� मंडळ 
�थापन केले. या मंडळाचे मु�य काया�लय लंडन येथे होत होते. मंडळाचे म�ुय काम 
�हणजे इटाली, �मािनया, ब�गे�रया, हगेंरी िफनलडँ यां�याशी शांतता तह क�न 
यनुो�या काया�लयाला सादर करणे. जम�नीबरोबर ही शांतता तह करणे. 

अ) राजक�य त�वे :  

१. श�यतो सव�  जम�न लोकांना स�मानाची वागणूक �ावी. 

२. जम�नीचे िन:श�ीकरण, िनल��क�करण कर�यात येऊन लोकशाही त�वावर 
आधा�रत राजक�य �यव�था �थापन करावी. 

३. जम�नीतील काया�लयातून / �शासनातून सव� नाझी काय�क�या�ना दूर करावे. 

४. नाझी राजवटीतील सव� यु� सािह�य व िनिम�तीची साधने न� करावी अथवा 
दो�तां�या ता�यात �ावीत. 
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५. िश�ण �यव�थेतील नाझी त�व�ान व ल�करी त�व�ान न� करावे. तसेच 
लोकशाही त�वावर आधा�रत िश�ण �यव�था अमलात आणावी. 

६. �याय व समान संधी यावर आधारी�न लोकशाही आिण वंश, धम�, रा��ीयता याचा 
भेदभाव न करता �याय�यव�था �थापन करावी.  

७. राजक�य स�ेचे िवक� �ीकरण क�न �थािनक �शासन जा�त जबाबदारी असणारी 
�यव�था िनमा�ण करावी.  

ब) आिथ�क त�वे : 

१) जम�नीची य�ुाश�� न� कर�यासाठी श�े, दा�गोळा, य�ुसािह�य, िवमाने, 
आगबोटी यां�या िनिम�तीवर बंधने घालावीत.  

२) आिथ�क स�ेचे क� �ीकरण असणारी िव��त मांडले, म�ेदारी मांडले न� करावी. 
जम�नीची अथ��यव�था िवक� ि�त असावी.  

३) जम�नी�या अथ��यव�थेची पनुर�चना करताना कृषी व लघउु�ोगावर भर �ावा.  

४) आिथ�क पनुर�चना करताना जम�नी एकसंध समज�यात यावा. �यानसुार                           
(१) खाण व औ�ोिगक िनिम�ती (२) कृषी, वन, म�छीमारी   (३) ववेतन, िकंमत, 
िशधावाटप  ४) चलन व बकँ उ�ोग (५) संपूण� जम�नीसाठी आयात-िनया�त                         
(६) वाहतूक व दळणवळण अशी �वतं� �यव�था करावी.  

क) नौदल व �यापारी बोट�ची अव�था : 

१)  औ�ोिगक �क�प िव�थािपत क�न �या �व�पात दो�तांना नकुसान �ावे.  

२)  जनतेला गरजेपरुतीच साधनसंप�ी ठेवावी.  

३) रिशयाला िह�सा हा रिशया �या� जम�न �देशातून व देशाबाहेरही इतर 
साधनसंप�ीतून िमळावा.  

४) अमे�रका, इं�लंड व इतर देशांचा िह�सा पि�म जम�नीतून व देशाबाहेरील साधन 
संप�ीतून िमळावा. 

ड) नौदल व �यापारी बोट�ची �यव�था : 

१) जम�नीम�ये स�या अि�त�वात असले�या नािवक बोटी, गोदीत तयार होत असले�या 
बोटी, द�ु�त बोटी यांची समान वाटणी अमे�रका, इं�लंड, रिशया यां�यात करावी.  

२) पाणबड्ुयांचा मोठा िवभाग न� करावा. ३० पाणबड्ुया केवळ तं��ान व �योग 
याक�रता राखून ठेवा�यात. अमे�रका, इं�लंड, रिशया यांना ��येक� १० पाणबड्ुया 
�ा�यात. 
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३) जम�नी�या �यापारी बोटी दो�त रा��ां�या ता�यात �ा�यात. �याची अमे�रका, इं�लंड, 
रिशया यां�यात समान वाटणी करावी. 

इ) यु� गु�हेगारांची चौकशी : 

य�ु गु�हेगारांवर खटले चालव�यासाठी आंतररा��ीय ल�करी �यायालयाची १८ 
ऑ�टोबर १९४५ रोजी �थापना केली. िहटलरने मानवता व जागितक शांतता भंग 
कर�याचा �य�न केला. या कटात सहभागी झाले�या २४ ने�यांवर आरोप ठेव�यात 
आला. �यरुेनबग� येथे इ.स. १९४६ म�ये खटले चालवले. १२ ग�ुहेगारांना देहदडं, ३ 
ग�ुहेगारा�ना ज�मठेप व इतरांना १० वषा�चा तु�ंगवास िश�ा दे�यात आली.  

पॉटसडॅम करार िनि�त के�यानंतर दो�तांचे पररा��ीय मं�यांची पिहली बैठक स�ट�बर-
ऑ�टोबर १९४५ म�ये लंडन, िडस�बर १९४५ म�ये मा�कोत बैठक झाली. एि�ल, ने, 
जून, जलैु १९४६ म�ये पॅ�रसला बैठक झाली. अंितम एकमत होणे कठीण झाले. शेवटी 
इटाली, ब�गे�रया, हगेंरी, िफनलंड, �मािनया यासाठी मसुदा तयार केला. २१ रा��ां�या 
प�रषदेत अंितम मा�ह�री िडस�बर १९४६ म�ये िमळाली. इ.स. १९४६ �या �यूयॉक� �या 
प�रषदेने ५ रा��ांची शांतता थास मा�यता िदली. १० फे�वुारी १९४७ रोजी उभय 
देशां�या �ितिनध�नी �वा��या के�या.  

४) जपानबरोबर शांतता तह :  

अमे�रकेने जपानवर िवजय �ा� के�यानंतर तह झाला.  

१. जपानने सा�ा�य न� करणे.  

२. जपानचे िनल��करीकरण क�न लोकशाही �यव�था �थापन करावी. 

३. जपान संदभा�त अमे�रकेने ठरिवले�या धोरणात दो�तांनी ह�त�ेप ह���सेप क� 
नये. 

�टॅिलनने ितस�य त�वाला िवरोध केला. १४ ते २६ िडस�बर १९४५  या काळात 
दो�तांची मा�कोम�ये बैठक�त चचा� झाली. ११ रा��ांचे एक अितपूव�  मंडळ तयार 
कर�यात आले. जपांसाठी तयार केले�या अस�ुावर ४ ते ८ स�ट�बर १९५१ रोजी 
सॅन�ाि�सको येथील प�रषदेत चचा�  झाली. ८ स�ट�बर रोजी अमे�रका-जपान यांनी 
तहावर �वा��या के�या. 

आपली �गती तपासा :  

�.१. बिल�न करारावर थोड�यात मािहती िलहा.  

७.२.४. दुस�या महायु�ाचे प�रणाम 

यरुोपम�ये िहटलर, मसुोलीिनसार�या आ�मक सा�ा�यवादी ह�कुमशहाचा उदय झाला. 
�या�या सा�ा�यिव�तारा�या धोरणातून दसुर े महाय�ु स�ु झाले. या यु�ात दो�ही 
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प�ाची/गटाची आिथ�क, औ�ोिगक जीिवत हानी मोठ्या �माणात झाली. या य�ुाचे 
प�रणाम मोठ्या संपूण� जगावर झाले. 

१) �चडं �माणात िवनाशकारक – 

पािह�या महाय�ुापे�ा दसुरे महाय�ु जा�त िवनाशकारक ठरले. दसु�या महायु�ात 
१४० ल� माणसे म�ृयू पावली. ४५० दश ल� माणसे जायबदंी झाली. दीड कोटी 
��य� ��य� य�ुात सैिनक ठार झाले. यु�ात सव� रा��ांचा एकूण १०० ल� �पयांचा 
खच� झाला. जम�नी�या ह��याने ि�टनची २००० कोट�ची संप�ी न� झाली. रिशया�या 
संपूण� रा��ीय संप�ीचा १/४ भाग न� झाला. साव�जिनक बांधकामे, घरदेारे, चांग�या व 
�े� कलाकृती, कारखाने, धरणे, दवाखाने, बागा इ�याद�चे मोठ्या �माणात नकुसान 
झाले.  

२) मानवा�या जीवनाची घडी सपूंण� िव�कटली – 

दसु�या महाय�ुाचा मानवी जीवनावर दूरगामी प�रणाम झाला. यु�ामळेु मानव समाजाची 
आिथ�क, सामािजक, सं�कृतीक व राजक�य घडी िव�कटली. सामा�य माणसा�या 
जीवनात आणत अडचणी िनमा�ण झा�या. अ�नधा�याची टंचाई, रोगराई, महागाई. 
काळाबाजार, कापड, औषधे, रॉकेल. कोळसा इ. तटुवडा वाढला. चलनवाढ, महागाई 
यामळेु सामा�य माणसाचे जीवन अितशय कठीण झाले.  

३) सा�ा�यवाद आिण वसाहतवाद यांना ध�का – 

दसु�या महाय�ुाने सा�ा�यवाद व वसाहतवाद यांना मोठा हादरा िदला. ऑि��या, 
हगेंरीचे सा�ा�य पािह�या महाय�ुानंतर न� झाले. �या�माणे दसुया�  महाय�ुाने जम�नी, 
जपान, इटाली यांचे सा�ा�य उद�्व�त झाले. इं�लंडलाही महाय�ुानंतर िहदं�ुथान 
सोडवा लागला. प�रणामी दसु�या महाय�ुानंतर सा�ा�यवाद न� झाला.  

४) जागितक शांततेसाठी सयुं� रा��सघं – 

दसु�या महायु�ा�या वेळी अमे�रकेने ॲटमबॉ�बचा वापर केला. �यामळेु काही सेकंदातच 
१ ल� ७० हजार लोक ठार झाले. ॲटमबॉ�ब�या संहारक श��ची क�पना जगाला 
आली. या घटनेने जगातील राजकारणी लोकांना जाणीव झाली. भावी िपढ्यांना यु�ाची 
झळ पोपोहोचू नये �हणून आंतररा��ीय ��, वादिववाद सोडव�यासाठी य�ु हा एकच 
माग� नाही. कोणतेही �� शांततेनेही सोडवता येतात. यासाठी २५ एि�ल १९४५ रोजी 
रा��संघाची �थापन केली.  

५) जागितक राजकारणात नेतृ�वात बदल – 

दसुर े महाय�ु सु� होईपय�त जागितक राजकारणाचे नेतृ�व इं�लंड-�ा�स यां�याकडे 
होते. परतं ु अमे�रके�या महाय�ुात �वेशाने दो�त रा��ांना िवजय िमळवला. �यामळेु 
महाय�ुाचे व यु�ानंतर जगा�या राजकारणाचे नेत�ृव अमे�रका, रिशया या दोन रा��ांकडे 
आले.  
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६) आिशया व आि�का खंडात मोठी जागृती – 

महाय�ुातील घटनांचा प�रणाम आिशया-आि�का खंडावर मोठ्या �माणात झाला. या 
खंडात �चंड ली�जागृती घडून आली. �यांनी �वातं�यासाठी अिधक आ�मण व 
�यापक लढे स�ु केले. �यामळेु अनेक रा��ांना �वातं�य िमळाले. इिज�, सदुान, 
िलिबया, मोर�को, ट्यिुनिशया, गोलकोट, टोगोलडँ इ. �वतं� रा��े झाली. पि�म 
आिशयात तेल परुवठा अस�याने इं�लंड-�ा�सने आपले वच��व कायम ठेव�याचा �य�न 
केला. प�रणामी या �देशात रा��वाद जागतृ होऊन अरब संघ �थापन झाला.  

७) दुस�या महायु�ानतंर शीत यु�ाला �ारभं – 

दसु�या महायु�ा�या वेळी अमे�रका, इं�लंडने रिशया�या मदतीने िहटलरचा पराभव 
केला. िहटलरचा पाडाव होताच अमे�रका-रिशया एकमेकां�या िवरोधी िदशेने वाटचाल 
क� लागले. जगातील क� लागले. जगातील अनेक रा�� आप�या गटात खेच�याचा 
�य�न स�ु झाला. �यामळेु दो�ही रा��ांम�ये तणाव िनमा�ण झाला. िविवध �े�ात �पधा�  
स�ु झाली. यालाच शीतय�ु �हटले आहे.रिशया�या वच��वाखाली असले�या 
�देशाबाहेर �भाव�े� वाढिव�यास अमे�रका-इं�लंड यांनी १९४७ म�ये िवरोध केला. या 
शीतयु�ाचे �पांतर ��य� यु�ात के�हा होईल याचा भरवसा न�हता. परतं ु�टॅिलन�या 
म�ृयनंुतर शीतयु� संपले.  

८) मानवाचे  नैितक अध:पतन – 

दसु�या महायु�ामळेु माणसाचा जीवनाकडे पाह�याचा ��ीकोन बदलला. देव, धम�, 
ि�या यांना वेग�या भूिमकेतून पिहले जाऊ लागले. िवधवा, अनाथ, अपगंांचे �� 
वाढले. घरातील कत� प�ुष मारले. �यामळेु कुटंुबावर अनेक संकटे कोसळली. सव�च 
नाग�रकांना महायु�ाचे चटके बसले. �यामळेु मानवाचा नैितक अध:पत झाला.  

९) �यूचंी सुटका व यु� गु�हगेारांची चौकशी – 

िहटलरने आया�चे �े��वासाठी लाखो �यू लोकांची ह�या व हकालप�ी केली. हजारो �यू 
लोकांना कैदेत ठेवले. िहटलर�या पराभवानंतर दो�त रा��ांनी �यांची सटुका केली. यु� 
ग�ुहेगार �हणून नाझी ने�यांची चौकशी कर�यात आली. शांतता व मानवते�या िव�� 
कटकार�थानांची चौकशीसाठी आंतररा��ीय ल�करी �यायालयाची तरतूद कर�यात 
आली. चौकशीसाठी �यरुनेबग� येथे �यायालय �थापन केले. ग�ुहेगारांना िश�ा दे�यात 
आ�या.  

१०) आतंररा��ीय सहकाय� – 

रा��वादाने वसाहतवादाचा अंत क�न �जागा�या ि�ितजावर अनेक नवीन रा��े 
उदयास आली; परतंु महायु�ाने अनेक सम�या िनमा�ण के�या. य�ुात िवकास न� 
झालेला असून �याचा प�ुहा िवकास कर�यासाठी यरुोिपयन रा��ांना पर�परां�या 
सहकाया�ची गरज गोती. �यातूनच आिथ�क सिमती �थापन के�या. यरुोिपयांसाठी 
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सामाियक बाजारपेठ �थापन केली. अथ�-�यवहारासाठी अनेक न�या सं�था �थापन 
झा�या. आंतररा��ीय सहकाय� क�न आयात-िनया�त �यापार वाढला. आिथ�क िवकास 
झाला. 

आपली �गती तपासा : 

�.१.  दसु�या महायु�ाचे प�रणाम सांगा.  

७.३. साराशं 

पािह�या महाय�ुानंतर पराभूत रा��ांवर जे तह लादले �यातून सडुाचे राजकारण स�ु 
झाले. �यातून जगात ह�कुमशहांचा उदय झाला. �यांनी वंश�ेष, सा�ा�यवाद यातून दसुरे 
महाय�ु सु� झाले. ते यु� िजंक�यासाठी ल�करी व राजनैितक कारवाया सु� झा�या. 
य�ुाचा शेवट झा�यानंतर महाय�ुानंतर जागितक शांततेसाठी यनुोची �थापना कर�यात 
आली. युनोने राजक�य व अराजक�य �व�पाचे काय�  केले आहे.  

७.४. �� 

१) दसु�या महायु�ाची करणे व प�रणाम सांगा.  

२) दसु�या महायु�ा�या काळातील राजनैितक घटनांचा आढावा �या.  

७.५ सदंभ�  

१) डॉ. अिनल कठारे -िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  
२) डॉ. अिनल कठारे- आधिुनक जगाचा इितहास 
३) पी.िज.जोशी - आधिुनक जगाचा इितहास 
४) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९१४-१९४५) 

भाग-१  
५) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९४६- २०००) 

भाग-२  
६) डॉ. अिन�� , �ा. गजानन िभडे-आधिुनक जगाचा इितहास 
७) जैन ह�कूमचंद आिण कृ�णा माथुर- आधिुनक जगाचा इितहास 
८) कदम य.न. - िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  
९) कुलकण� अ.र. आिण देशपांडे-आधिुनक जगाचा इितहास- भाग-1 & २  
१०) साकुर ेिवजयानंद, अिनल कठार-ेजागितक इितहासातील ि�थ�यंतरे  
११) उदगावकर म.न. आिण गणेश राउत- आधिुनक जग   
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८ 
सयुं� रा��सघंटना (UNO) 

घटक रचना 

८ .०. उि��्ये 

८.१. ��तावना 

८.२. संयु� रा��संघटना  

        ८.२.१  अटलांिटक सनद  

 ८.२.२. संयु� रा��संघटनेचा िनिम�तीचा इितहास 

 ८.२.३.यनुोची त�वे 

 ८.२.४. यनुोचे सभासद�व 

 ८.२.५. संयु� रा��संघटनेचे �मखु घटक 

 ८.२.६. यनुोचे काय�  

८.३. सारांश 

८.४. ��  

८.५  संदभ�  

८.०. उि��्ये 

 जगाम�ये कायमची शांतता व सरुि�तता राखणे. 

 रा��ा-रा��ांम�ये मै�ीचे संबधं िनमा�ण करणे. 

 सभासद रा��ांतील सामािजक, आिथ�क आिण इतर �� सोडव�यासाठी �य�न 
करणे, �संगी सहकाय� करणे. 

 जात, वंश, रगं, भाषा, धम� याचा िवचार न करता सवा�ना मलुभूत �वातं�य िमळणे 
आिण मानवी ह�काचा आदर करणे. 

 अंतग�त ��ांम�ये ह�त�ेप ना करणे.  

८.१. ��तावना 

मानवा�या राजक�य जीवनाची सु�वात संघषा�ने, य�ुानेच झाली. जगा�या इितहासात 
इ.स. १९१४-१९१९ या काळात पिहले जागितक महायु� झाले. �यात मोठ्या �माणात 
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िवनाश झाला. अशा घटना प�ुहा होऊ नये �हणून रा��संघाची �थापना केली. अनेक 
देशां�या आ�मक धोरणामुळे रा��संघाला अपयश आले. �यातून दसुरे महायु� सु� 
झाले. यु� समा�ीनंतर शांततेवर गंभीरपणे िवचार झाला. जगात यु� कायमचे नको 
यासाठी रा��संघातील दोष दूर क�न २५ एि�ल १९४५ रोजी संयु� रा��संघा�या 
(यनुो) �थापन कर�यात आली.  

८.२ सयंु� रा��सघंटना  

अटलांिटक सनद : 

दसु�या महाय�ुा�या काळात िम� रा��ांनी आप�या ल�करी हालचाल�म�ये सुसू�ता 
आण�यासाठी अनेक प�रषदा घेत�या हो�या. या प�रषदांम�ये जागितक शांतता 
कायमची ��थािपत कर�यासाठी तसेच यु�ो�र जगाची पनुर�चना कर�यासाठी �य�न 
केले गेले. यासाठी अमे�रकन रा��ा�य� �ँकलीन �झवे�ट आिण इं�लडंचा पंत�धान 
िव��टन चिच�ल यांची भेट �हावी अशी योजना उधार-उसनवार योजनेचा �यव�थापक 
हॅरी हॉपिक�स हा जलैु १९४१ म�ये चिच�ल�या भेटीसाठी इं�लंडला गेला असताना 
�याने आखली. १९४१ पय�त सव� य�ु आघाड्यावर जम�नीची आगेकूच सु� अस�यामळेु 
संपूण� युरोपवर जम�नीचे वच��व ��थािपत हो�याचा धोका िनमा�ण झाला होता. अशा 
प�रि�थतीत जम�नीला यश�वीरी�या �ितकार कर�या�या ��ीने इं�लंडचे साम�य� कसे 
वाढिवता येईल याबाबत �झवे�ट व चिच�ल या दोन रा���मखुाम�ये सम� चचा�  होणे 
आव�यक वाट�याव�न �यांची भेट �यू फाउंडलंट िकना�यानजीक आयोिजत कर�यात 
आली. ९ ते १२ ऑग�ट १९४१ पय�त ही बैठक स�ु होती. दोन रा���मखुां�या या 
बैठक�म�ये इं�लंडला कोणते यु�सािह�य परुिव�या जावे आिण जपानबाबत कोणती 
भूिमका �यावी या िवषयांवर मनमोकळी सिव�तर चचा�  झाली. याच ऐितहािसक बैठक�त 
या दोन रा���मखुांची ��तुत य�ुाबाबतची आिण यु�ो�र जगबाबतची उि��्ये �प� 
करणारे िनवेदन – ‘अटलांिटक सनद’ तयार कर�यात आले. १४ ऑग�ट १७४१ रोजी 
�िस� झाले�या अटलांिटक सानादेमळेु अमे�रका इं�लंड�या पाठीशी खंबीरपणे उभी 
अस�याब�ल जम�नीशी खा�ी झाली.  

अंितम िवजया�या ��ीने जा�तीत जा�त रा��ांची व �या रा��ांमधील जनतेची 
सहानुभूती व पाठ�बा �ा� क�न घे�या�या उ�ेशाने, तसेच य�ुो�र जगाची �यव�था व 
�व�प याबाबतचे इं�लंड व अमे�रकेचे आदश�, त�वे व क�पना ‘अटलांिटक चाट�र’ म�ये 
घोिषत कर�यात आ�या. 

१) इं�लंड व अमे�रका या रा��ांची भूिमका आ�मकाची माही. �यांना कुठ�याही 
�कार�या �ादेिशक िव�ताराची अथवा अ�य कोण�याही अित�र� लाभाची अपे�ा 
नाही.  

२) य�ुानंतर संबिधत देशातील जनते�या इ�छा ख�ुया प�तीने जाणून घेत�यािशवाय 
कोण�याही �कारचा �ादेिशक बदल कर�यात येणार नाही.  
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३) आप�या देशात कोण�या �कारची शासनप�ती असावी हे ठरिव�याचा अिधकार 
�या देशातील नाग�रकांना आहे आिण बळजबरीने �या लोकांचे �वातं�य िहरावून 
घेतले गेले असेल �यांना �यांचा साव�भौम�वाचा व �वयंशासनाचा ह�क अमा�य 
कर�यात येईल.  

४) सव� रा��ांना मग ती लहान असोत वा मोठी, िवजयी असोत अथवा पराभूत, �यां�या 
औ�ोिगक भरभराटीचीसाठी आव�यक असणारा क�चा माल िमळवून दे�याचा 
�य�न कर�यात येईल आिण सव� रा��ांना समान भूिमकेवर �यापार कर�याचा ह�क 
िमळेल असा �य�न �चिलत जबाबदा�या सांभाळून केला जाईल.  

५) मजरु वगा�चे राहणीमान सधुारणे, �यांची आिथ�क �गती घडवून आणणे आिण 
�या�या सामािजक सरुि�ततेसाठी जगातील सव� रा��ां�या आिथ�क �यवहारांम�ये 
जा�तीत जा�त सहकाय�  िनमा�ण कर�याचा �य�न कर�यात येईल.  

६) नाझ��या जलुमुी ह�कुमशाहीचा नाश के�यानंतर जगात शांतता ��थािपत कर�यात 
येईल. सव�  रा��ांना �वातं�य, शांतता व सरुि�तता यांची हमी िमळेल. सव�  रा��ां�या 
सीमा सरुि�त राहा�यात आिण जगातील सव� लोकांना जीवनाव�यक व�तंू�या 
अभावापासून, आिथ�क दै�यापासून व भयापासून म�ु असे सखुी जीवन िनव�धपणे 
जगता येईल. अशा �कारची �यव�था शांतता ��थािपत करताना कर�यात येईल.  

७) जगातील सव� लोकांनी सागरी संचाराचे �वातं�य अ�ितबधंपणे उपभोगता येईल. 

८) आंतररा��ीय राजकारणात श�� साम�या�चा �योग अ�यंत हािनकारक ठरतो याचा 
��यय सव�च रा��ांना आलेला अस�यामळेु ल�करीसाम�या�चा वापर �या�य 
ठरिवला पािहजे. य�ुामागा�चा अवलंब व श�ा��पधा� चालू रािह�यास भिव�यात 
आ�मणाला पायबदं घालणे व शांतता ��थािपत करणे अश�य अस�यामळेु 
िचरकालीन शांतता व सरुि�तता ��थािपत कर�यासाठी श�ा�कपातीची ती� 
िनकड आहे. शांततेचा परु�कार करणा�या जनते�या मनातील श�ा�ांची भीती न� 
हो�यासाठी श�कपाती�या �या उपाययोजना के�या जातील �या �यवहाय�  
�य�नांना सव�तोपरी उ�ेजन िदले जाईल.  

जम�नीिव�� लढणा�या दो�त रा��ांचे य�ुहेतू अटलांिटक सनदे�ारा िवशद कर�यात 
आले. �झवे�ट व चिच�ल या दोन रा���मखुांनी संयु�री�या काढले�या या आले. 
�झवे�ट व चिच�ल या दोन रा���मखुांनी संयु�री�या काढले�या या िनवेदनामळेु इं�लंड 
व अमे�रका यां�या य�ुिवषयक वैचा�रक भूिमकेत एकवा�यता अस�याचे �प� झाले.  

आपली �गती तपासा : 

�. १. अटलांिटक सनदवर थोड�यात मािहती िलहा. 
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८.२.१. सयुं� रा��सघंटनेचा िनिम�तीचा इितहास 

िहटलर�या आ�मणाने दसु�या महाय�ुाला सु�वात झाली. इं�लंड आिण ित�या 
दो�तांनी य�ुात �वेश केला. �ारभंी�या काळात िहटलर�या िवजयाची घोडदौड सु� 
होती तर दो�तांना पराभवाला सामोर ेजावे लागत होते याच वेळी ल�करी हालचाल�म�ये 
एकसू�ता व िवजय �ा�ीसाठी दो�तां�या हालचाली सु� झा�या. �झवे�ट, चिच�ल 
यांची ॲटलांिटक महासागरात, �यू फौडलंड देशाजवळ बैठक झाली. आपण का लढतो 
�याची �येयधोरणे काय, यासंदभा�त चचा�  झाली. संय�ु रा��संघटने�या िनिम�तीशी 
वैचा�रक भूिमका तयार झाली. १ जानेवारी १९४२ रोजी वॉिशं�टन प�रषदेतील ५६ 
रा��ांनी अटलांिटक सनदेला पाठ�बा िदला. तेहरान�या बैठक�त घटनेचा तरव मंजूर 
कर�यात आला. सॅन�ाि�स�को येथे ५० रा��ां�या प�रषदेत संय�ु रा��संघटना 
�थापन कर�यात आली. २५ एि�ल १९४५ रोजी जगातील ३६ रा��ां�या िनण�या�या 
आधार ेसंय�ु रा��संघटनेची अिधकृतरी�या �थापना केली.  

८.२.२.युनोची त�वे 

यनुो�या सनदेचे १९ भाग असून १११ कलमे आहेत. यनुो�या सनदे�या स�ुवातीस 
यनुोचे उि��्ये व त�वे मांडलेली आहेत. ती त�वे पढुील�माणे – 

१. सव� सभासद रा��ांचे साव�भौम�व समान आहे.  

२. यनुो�या सनदे�माणे जी बधंने /अटीसभासदांनी �वीकारली असतील ितचे 
�ामािणकपणे पालन करणे.  

३. यनुो�या ��येक काया�स सहकाय� करणे. 

४. यनुोचे सभासद नसलेली रा��े शांतता व सुरि�तते�या धोका िनमा�ण नाही याबाबत 
ल� ठेवणे.  

५. सभासदांनी �वत:चे आंतररा��ीय तंटे सामोपचाराने सोडवणे. 

८.२.३. युनोचे सभासद�व 

सॅन�ाि�स�को प�रषदेत भाग घेतले�या 50 रा��ांना सभासद�व दे�यात आले. नवीन 
रा��ाला सभासद�व िमळव�यासाठी २/३ बह�मताने मा�यता देत असतात. �याबरोबर 
बड्या स�ांचे एकमत व एकूण सभासदांचे २/३ बह�मत याआधार ेसभासद�व िदले जात. 
याच प�तीने एखा�ा रा��ाचे सभासद�व र� करता येत असत. आज जगातील समुारे 
१५२ रा��े १५२ रा��े यनुोचे सभासद आहेत. आंतररा��ीय शांतता व सरुि�तता 
िनमा�ण कर�या�या काया�ला ��य� व अ��य�पणे सहकाय� करणे ही सभासद रा��ांची 
जबाबदारी आहे.  
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८.२.३. सयुं� रा��सघंटनेचे �मखु घटक 

संय�ु रा��संघटनेचा काय�भार सांभाळ�यासाठी िविवध घटक आहेत. �याम�ये 
महासभा, सरु�ा सिमती, आिथ�क व सामािजक सिमती, िव��त सिमती, आंतररा��ीय 
�यायालय, सिचवालय, यनुो�या इतर खास सिम�या इ. समावेश होतो.  

१) महासभा :-  

यनुोमधील सवा�त मोठा व मह�वाचा घटक �हणजे महासभा होय. सव�  सभासद रा�� 
महासभेचे �ितिनधी असत. ��येक रा��ाला जा�तीत जा�त पाच सभासद पाठिवता येत 
असे; परतं ु�या सवा�चे एकाच मत असे. आप�या �ितिनध�चा सव� खच� संबिंधत देशानेच 
करावयाचा असतो. महासभेचे अिधवेशन वषा�तून एकच असे. आप�या �ितिनध�चा सव� 
खच� संबिंधत देशानेच करावयाचा असतो. महासभेचे अिधवेशन वषा� तून एकच असे. 
साधारण स�ट�बर मिह�या�या ितस�या ग�ुवारी बैठक�ला स�ुवात होत असे.से�ेटरी 
जनरल आमसभेचे खास अिधवेशन बोलावत असे. महासभेचे सव�  िनण�य सभासद 
रा��ांना कायदेशीर बधंनकारक असे. महासभेचे काय� पढुील�माणे – 

१. आंतररा��ीय शांतता व सरुि�तता िटकिव�यासाठी उपाययोजना करणे. 

२. सभासद रा��ांना आिथ�क व सामािजक सहकाय� करणे आिण �यावर देखरखे करणे.  

३. िव��त सिमती�या कामकाजावर िनयं�ण ठेवणे. 

४. संय�ु रा��संघटनेचा अथ�संक�प मंजूर करणे. 

५. रा��ांना सभासद�व देणे, तहकूब करणे िकंवा संघटनेतून काढून टाकणे, याबाबत 
िनण�य घेणे.  

६. िन:श�ीकरण, श� िनयं�ण, आंतररा��ीय काय�ाची अंमलबजावणी करणे. 
संघटने�या िनरिनरा�या उपसिम�यां�या सभासदांची िनवड करणे. 

७. यनुो�या घटनेत द�ु�ती बह�मताने करणे.  

यनुोची म�ुय कचोरी �यूयॉक� म�ये असून यरुोप खंडात उपकचेरी िजने�हा येथे आहे. 
म�ुय कचेरी अमे�रकेत असती तरी ितचे िनयं�ण �यावर नाही. नॉव�चे �ी�वेलीए यनुोचे 
पिहले जनरल से�ेटरी होते.  

२) सुर�ा सिमती :-  

यनुो�या सद�य रा��ांचे काय�कारी मंडळ �हणजे सरु�ा सिमती होय. आंतररा��ीय 
शांतता व सरुि�तता राख�याची जबाबदारी या सिमतीकडे आहे. या सिमतीम�ये 
जगातील बड्या रा��ांचे मह�वाचे �थान आहे. अमे�रका, इं�लंड, रिशया, चीन ही कायम 
रा��े आहेत इ.स. १९४५ सॅन�ाि�स�को प�रषदेत �ा�सला �थानला �थान िदले. 
इ.स. १९४९ चीम�ये �ांती �ांती होऊन क�यिुन�ट सरकारने रा��ीय सरकारला 
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फॉम�सा बेटाव�न हाकलून िदले. �यामळेु अमे�रकेने चीनऐवजी फॉम�साला �ितिनिध�व 
िदले. �यामळेु अमे�रका, इं�लंड, �ा�स, फॉम�सा, रिशया या पाच रा��ांना कायम 
सभासद इतर रा��ांतून हगंामी ६ सभासद असे एकूण ११ सभासद झाले. १७ िडस�बर, 
१९६३ ठरावानुसार हगंामी सभासदांची सं�या ६ ऐवजी १० केली व फॉम�सीऐवजी 
क�यिुन�ट चीनला �ितिनिध�व िदले. �यामळेु एकूण १५ सभासद झाले.  

सिमतीची बैठक आठवड्यातून िकमान एकदा �यावी. बड्या रा��ांचे �थान कायमचे 
असून �यां�या िनण�याला मह�व असे. कोण�याही िनण�यासाठी ८ मतांची गरज �याम�ये 
५ रा��ांचे एकाच मत असे. एखा�ा रा��ाने नकाराथ� मत मांडले तर �याला �हेटो 
�हणतात. सरु�ा सिमतीची कामे पढुील�माणे –  

१. महासभेला सरु�ा सिमती�या काया�चा अहवाल सादर करणे.  

२. सभासद रा��ां�या श�वाढीवर िनयं�ण घाल�यासाठी िनरिनरा�या योजना 
महासभेला सादर करणे.  

३. िव��त रा��ां�या ता�यातील �देशातील िनयं�ण ठेवणे. 

४. शांततेचा भंग करणा�या रा��ाला सामोपचाराचा स�ला देणे. �याचा उपयोग झाला 
नाही तर सै�य पाठवून कारवाई करणे. 

५. सभासद रा��ांपैक� कोणी दसु�या रा��ािव�� त�ार के�यास ती समजावून घेणे. 
बडंखोर रा��ाची आिथ�क नाकेबदंी करणे, बिह�कार टाकणे, ल�करी कारवाई करणे.  

३) िव��त सिमती :- 

पािह�या महायु�ानंतर रा��संघाने जी मॅडेट प�त अि�त�वात आणली होती. �या 
प�तीम�ये सधुारणा क�न िव��त सिमती �थापन केली. जम�न, जपान, इटाली यां�या 
वसाहती म�ु के�या. �या �देशावर देखरखे ठेवणे, �याची �गती करणे तेथील लोकांना 
अंतग�त �वायत�ा व �वातं�य देणे, यासाठी युनोने िव��त सिमतीची �थापना केली. 
काम�ड, टोगोलडँ, सोमालीलडँ, पि�म सामोआ, टांगिनक, �आंडा, माश�लबेट इ. �देश 
िव��त �देश �हणून समज�यात आले. �यव�थेसाठी सिम�या �थापन के�या.  

१. िव��त �हणून �यां�याकडे वसाहती सोपिवले�या आहेत, अशी रा��े उदा. 
बेि�जयम, इं�लंड, �ा�स, �यूझीलंड, अमे�रका इटाली इ.  

२. �यां�याकडे वसाहती नाही परतं ु जे सरु�ा सिमतीचे कायमचे सद�य आहेत अशी 
रा��े – रिशया, चीन. 

३. आमसभा काही सभासदांची तीन वषा�साठी िनवड करत असे ते ५ सभासदांचे मंडळ 
असे.  
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िव��त सिमतीचे काय� /कामे पुढील�माणे – 

१. िव��त �देशाची जबाबदारी सोपिवले�या रा��ांकडून आले�या अहवालावर चचा�  
करणे.  

२. िव��त �देशाकडून आले�या अजा�वर िवचार क�न उपययोजना करणे.  

३. िव��त �देशात सतत भेटी देऊन लोक�गतीची  पाहणी करणे. 

४. िव��त �देशातील राजक�य, आिथ�क, सामािजक �गतीची मािहती गोळा करणे.  

४) सिचवालय :-  

यनुो�या शासन यं�णेचा क� �िबदंू �हणजे सिचवालय होय. याम�ये चार हजार नोकरवग� 
आहे. सिचवालया�या �मखुास से�ेटरी जनरल असे �हणतात. �याची नेमणूक सरु�ा 
सिमतीकडून होते. यास पाच कायम सद�यांची मंजरुी िमळा�यानंतर आमसभेकडून 
बह�मताने �याची िनवड केली जाते. यनुो�या सव� सिमती�या बैठक�ला हजर राह�याचा 
अिधकार से�ेटरीला असतो. सिचवालयाची कामे पढुील�माणे – 

१. आंतररा��ीय शांततेस धोका होत अस�यास सरु�ा सिमतीला सांगणे.  

२. सव� उपसिम�यांच �मखु सिचव �हणून काम पाहणे.  

३. यनुोचे वािष�क अहवाल तयार करणे.  

४. सभासदां�या मागणीनसुार खास अिधवेशन बोलणे.  

५. �यायाधीशां�या नेमणकु�साठी सभासद रा��ाकडून नावे मागवणे. 

६. आमसभेने काही खास कामे सोपवली तर ती पार पडणे.   

७. आव�यक तो नोकरवग� भरती करणे. 

८. सभासद रा��ांची वग�णी ठरवणे व ती गोळा करणे.  

आतंररा��ीय �यायालय :-  

आंतररा��ीय वाद��त सोडिव�यासाठी यनुोने आंतररा��ीय �यायालय �थापन केले. 
�याची म�ुय कचेरी हॉलंडमधील हेग या िठकाणी आहे. सरु�ा सिमती�या 
िशफारसीनसुार महासभा १५ �यायाधीशांची िनवड करते. �यांची मदुत ९ वषा�ची असते. 
१५ �यायािधशांकडून तीन वषा�साठी अ�य�, उपा�य� यांची िनवड केली जाते. 
आंतररा��ीय �यायालयाकडे �ाम�ुयाने पढुील जबाबदा�या असतात.  

१. रा��ारा��ातील संघष� व वाद िमटवणे. 

२. �यायालय आंतररा��ीय कायदा, �ढी काया�ाची मलुभूत त�वे या�या साहा�याने 
तंट्याबाबत िनण�य घेत असतात. या वेळी यनुो�या सनदेचे पालन, नैितक 
जबाबदारी �याच�माणे �यायालयाचे िनण�य संबिंधत रा��ांना बधंनकारक आहे. 
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िनण�याची अंमलबजावणी केली नाही तर संबिंधत दसु�या रा��ाने सुर�ा सिमतीकडे 
धाव �यावी. 

६) आिथ�क व सामािजक सिमती  :- 

मानवा�या द:ुखाचे मूळ कारण �हणजे सामािजक व आिथ�क िवषमता होय. 
रा��ारा��ातील राजक�य, सामािजक, आिथ�क िवषमता हेच महाय�ुाचे कारण आहे. ही 
िवषमता न� कर�या�या हेतूने आिथ�क व सामािजक सिमतीची �थापना कर�यात 
आली. या सिमतीत एकूण २७ सभासद आहेत. आरो�य, िश�ण, मजरुांचे ��, �यापार 
इ. अनेक ��ांसदभा�त काय� करणे. काय� कर�यासाठी अनेक उपसिम�या �थापन केली, 
�यास यनुो�को असे �हणतात. या सिमती�या सद�यांची िनवड तीन वषा�साठी 
आमसाभेकडून केली जाते. दरवष� १/३ सद�य िनवृ� होतात.  

७) युनो�या इतर खास सिम�या :-  

१. आंतररा��ीय मजूर संघटना  

२. अ�न व शेती संघटना   

३. ३)आंतररा��ीय शै�िणक, शा�ीय व सां�कृितक योजना 

४. आंतररा��ीय नागरी हवाई वाहतूक संघटना   

५. आंतररा��ीय आिथ�क िनधी (I.M.F.)  

६. जागितक आरो�य संघटना (W.H.O.) 

७. िव� डक संघ (I.P.U.) 

८. आंतररा��ीय �यापार संघटना (I.T.O.) 

९. आंतररा��ीय िनधी (UNICEF)  

आपली �गती तपासा :  

�.१. महासभा यावर टीप िलहा.  

८.२.४. युनोचे काय� 

इ.स. १९४५ म�ये यनुोची �थापना झाली. यनुो�या अंतग�त अनेक सिम�या, 
उपसिम�या �थापन कर�यात आ�या. �या सिमती�या मा�यमातून यनुोने राजक�य व 
अराजक�य �व�पाचे काय� केले.  

१) सामािजक काय� : यनुोने युरो, लॅिटन अमे�रका खंडाम�ये आिथ�क पाहणी क�न 
अनेक उपाययोजना सचुव�या. आिथ�क पनुर�चना, लोकसं�या, अ�नधा�य, 
�ादेिशक अडचणी, यासंदभा�त अनेक सूचना के�या. �संगी आिथ�क मदत केली. 
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मानवजातीचे आरो�य, वै�ािनक संशोधन याची आकडेवारी गोळा क�न ती �िस� 
केली.  

२) आिथ�क सुधारणा : आंतररा��ीय बकँ, आंतररा��ीय नाणेिवधी संघटनेची �थापना 
केली. या संघटने�या मा�यमातून गरीब रा��ांना आिथ�क मदत केली. पूरिनयं�ण, 
रोगिनवारण, दळणवळण टपाल �यव�था इ. कामे कर�यात आली. रा��ारा��ांतील 
सहकाय� वाढवणे.  

३) शै�िणक सुधारणा : यनुो�को या संघटने�या तफ�  अनेक िव�ा�या�ना, शै�िणक 
सं�थांना िश�यव�ृया, प�ुतके, मािहतीपट याची मदत करणे. सभा, संमेलन, भारावून 
शै�िणक जागतृी िनमा�ण कर�या�या �य�न केला. िफ�म�ारा जगातील माणसां�या 
अडचणी समजावून घेणे.  

४) आरो�य सुधारणा : युनो�या सभासद रा��ांना रोगां�या मोफत लसी परुवणे. फुकट 
औषधे देणे. दूध, इतर पदाथा�चे ग�रबांना वाटप करणे. मोफत परुवठा क�न 
आरो�याचा िवकास कर�याचा �य�न करणे. दा�, अफू, गां�या यासार�या मादक 
पदाथा��या �यवसायावर बदंी घालणे. समाजाला �यसनापासून दूर करणे. ि�यांचे 
�� सोडवणे.  

५) कामगारिवषयक सुधारणा : िविवध देशांम�ये मजरुां�या प�रषदा, सभा घेऊन 
मजरुांची जागतृी करणे. �यां�या संखेत वाढ करणे, वेतन व �यां�या अडचण�संदभा�त 
िवचार क�न ते सोडिव�याचे �य�न करणे. बालकांचे आरो�य सुधारणे. बालकांना 
मोफत अ�न आिण शै�िणक साधने परुवणे. मजरुांना पगार, िवमा, पे�शन व सोयी 
परुवणे.  

६) शेती सुधारणा : शेती उ�पादन वाढिव�यासाठी युनोतफ�  अनेक उपाययोजना के�या 
जातात. िपकांची वाढ, पूस, जंगलसंवध�न यासाठी उपाय कर�यात आले. आधिुनक 
तांि�क शेतीिवषयक �ान परुवणे. 

७) यु�ाची भावना कमी करणे : जागितक पातळीवर यु�ाची भावना कमी कर�यासाठी 
रडे �ॉस संघटनेची �थापना कर�यात आली. यु�ानंतर जखमी लोकांची देखभाल 
करणे. यु�कै�ांना संर�ण देणे. खेळ संघटनेस मदत करणे. सर समाजाला एक� 
आणणे. �यां�या मनातून यु�ाची भावना कमी करणे. 

८) स�ंकृतीचा �सार : देशादेशातील सां�कृितक संबधं वाढिव�यासाठी सािह�य, कला 
व सां�कृितक मंडळातफ�  अनेक �कारचे उप�म राबवणे. सािह�याचे िनरिनरा�या 
भाषेम�ये भाषांतर करणे. िव�ानांना एक� आणून सं�कृतीचा �सार करणे.  

९) मानवी ह�कांची घोषणा : यनुोकडे जानेवारी १९४६ म�ये पिहली त�ार इराणने 
रिशयािव�� केली. दसु�या महाय�ुा�या काळात रिशयन फौजा इराणम�ये हो�या. 
�या मागे घे�यास रिशयाने नकार िदला. �यामळेु एरनने आपली त�ार यनुोकडे 
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न�दवली. यनुो�या म�य�थीचे रिशयाने फौजा मागे घेत�या. हा यनुोचा पिहला 
िवजय होय.  

१०) अरब-इ�ायल �करण : पािह�या महाय�ुानंतर पॅले�टाईनचा �देश 
मॅडेटप�तीनसुार इं�लंड�या ता�यात िदला. इं�लंडने जाहीर केले क�, जगातील सव� 
�युंसाठी पॅले�टाईनचा �देश िदला जाईल. �यानसुार मे १९४८ म�ये इ�ायल हे 
�युंसाठी �वतं� रा�� िनमा�ण केले. �यामळेु �यू-अरब यां�यात संघष� सु� झाला. 
यनुोला समाधानकारक उपाययोजना करता आ�या नाहीत.  

११) भारत-पाक��तान यां�यातील वाद : यनुोम�ये सवा�त जा�त गाजलेला आिण 
अ�ािप न सटुलेला वाद �हणजे भारत-पािक�तानवाद होय. इ.स. १९४७ म�ये 
का�मीरचा �देश भारतात समािव� कर�यात आला. पािक�तानने टोळीवा�यां�या 
�व�पात ल�कर का�मीरम�ये पाठवले. दो�ही देशांत यु� स�ु झाले. भारतीय 
ल�कराकडून हा �देश म�ु होत असतानाच यु� बदंीचे आदेश िदले. �यामळेु तो �� 
अ�ािप सटुला नाही.  

१२) जपान-को�रया सघंष� : यनुोम�ये अ�यंत गाजलेला दसुरा संघष� �हणजे जपान-
को�रया संघष� होय. महायु�ां�या वेळी जपानने ि��या िजंकून घेतला.को�रया�या 
म�ु� लढ्या�या वेळी अमे�रका-रिशया यां�या को�रयात आ�या हो�या. को�रया�या 
�वातं�यासंदभा�त एक किमशन पाठवले: परतं ु रिशयाने �या�या �देशात ये�यास 
नकार  १९५० म�ये उ�र को�रयाने दि�ण को�रयावर ह�ला केला. �हणजे एक 
�करे रिशयाने अमे�रकेबरोबर यु� पकुारले. दि�ण को�रयाने यनुोकडे त�ार केली. 
�यामळेु रिशयाने अिमती�या कामकाजावर बिह�कार टाकला. शेवटी समझोता 
होऊन हे �करण िमटले.  

आपली �गती तपासा :  

�.१. युनोचे काय�  सांगा . 

८.३. साराशं 

पिह�या महाय�ुानंतर पराभूत जे तह लादले होते, �यातूनच सडुाचे राजकारण सु� 
झाले. �यातून ह�कुमशहाचा उदय झाला. �यांनी वंश�ेष, सा�ा�यवाद यातून दसुर े
महाय�ु सु� झाले. ते यु� िजंक�यासाठी ल�करी व राजनैितक कारवाया सु� झा�या. 
यनुोने राजक�य व अराजक�य �व�पाचे काय�  केले आहे.  

जम�नी�या पराभवाने पािह�या महायु�ाचा शेवट झाला. जागितक शांततेसाठी 
�ा�समधील पॅ�रस या िठकाणी शांतता प�रषद भरव�यात आली. या प�रषदेम�ये श�ू 
गटातील �ितिनधीला बोलाव�यात आले. दो�त रा��ांनी सव� यु�ाची जबाबदारी जम�नी 
आिण ित�या दो�त रा��ांवर टाकली. या शांतता प�रषदेम�ये �हसा�यचा तह, स�ट 
जाम�नचा तह, �यलुीचा तह कर�यात आला �याबरोबर रा��संघाची �थापनाही केली. 
रा��संघाने राजक�य व अराजक�य काय� मोठ्या �माणात केले.  
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८.४. ��  

�.१. रा��संघा�या काया�चे मू�यमापन करा.  

�.२. रा��संघा�या अपयशाची करणे सांगा. 

�.३. संय�ु संघटने�या िविवध घटनांची मािहती �ा. 

�.४. यनुो�या काया�चा आढावा �या.    

८ .५ सदंभ�  

१) डॉ. अिनल कठारे -िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  
२) डॉ. अिनल कठारे- आधिुनक जगाचा इितहास 
३) पी.िज.जोशी - आधिुनक जगाचा इितहास 
४) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९१४-१९४५) 

भाग-१  
५) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९४६- २०००) 

भाग-२  
६) डॉ. अिन�� , �ा. गजानन िभडे-आधिुनक जगाचा इितहास 
७) जैन ह�कूमचंद आिण कृ�णा माथुर- आधिुनक जगाचा इितहास 
८) कदम य.न. - िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  
९) कुलकण� अ.र. आिण देशपांडे-आधिुनक जगाचा इितहास- भाग-1 & २  
१०) साकुर ेिवजयानंद, अिनल कठार-ेजागितक इितहासातील ि�थ�यंतरे  
११) उदगावकर म.न. आिण गणेश राउत- आधिुनक जग   
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९ 
डॉ. सन येत सने आिण चीन 

घटक रचना  

९.०. उि��्ये 

९.१. ��तावना  

९.२. चीनमधील रा��वादी चळवळी 

९.२.१. बॉ�सर बडंाची कारणे व प�रणाम  

  ९.२.२. बॉ�सर बडंाची कारणे  

  ९.२.३. बॉ�सर बडंाचे कारणे 

९.३. १९११ �या िचनी रा�य�ांतीची कारणे व प�रणाम 

 ९.३.१. चीन रा�य�ांतीची कारणे  

 ९.३.२. इ.स. १९११ �या रा�य�ांतीचे प�रणाम 

९.४. डॉ. सन-येत-सेनचे काय�  

९.५. सारांश  

९.६. �� 

९.७ संदभ�  

९.०. उि��्य े

या �करणाचा अ�यास के�यानंतर िव�ा�या�स  

 बॉ�सर बडंािवषयी चचा�  करणे, 

 चीन�या रा�य�ांती�या कारणािवषयी मािहती सांगणे. 

 डॉ.सन-येत-सन यांचे जीवन काय� याचा आढाव घेणे. 

 यआुन-िश-काई�या काया�चा आढावा घेणे.  

 चीनमधील कोिमंगटांग (रा��ीय सरकार) याची मािहती घेणे. 

 चीनमधील कोिमंगटांग व क�यिुन�ट यां�यातील संघषा�चा अ�यास करणे.  
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९.१. ��तावना  

परिकयां�या िव�� चीनम�ये रा��वाद जागतृ होऊन �यातूनच �वातं�य चळवळ स�ु 
झाली. यातून अफू यु�, तायिपगं बडं, बॉ�सर बडं इ. मह�वपूण� घटना घड�या. इ.स. 
१९११ म�ये डॉ.सेन�या नेतृ�वाखाली चीनम�ये �जास�ाक �थापन झाले; परतं ुयआुन 
िशकाई याने �जास�ाक न� क�न प�ुहा राजेशाही ��थािपत कर�याचा �य�न केला. 
�जास�ाकाचे नेत�ृव चगँ-कै-शेक यांनी केले. �यांनी क�यिुन�टांना दडपशाही�या मागा� ने 
संपिव�याचा �य�न केला. �याला माओने �खर िवरोध केला. �यातून चीनम�ये यादवी 
य�ु स�ु झाले.  

९.२. चीनमधील रा��वादी चळवळी 

रा��ीय सरकारचे (कोिमंगटांग प�ाचे) नेत�ृव चगँ-कै-शेक केले. याच वेळी इ.स. १९२१ 
म�ये क�यिुन�ट प�ाची �थापना चीनम�ये झाली. या प�ाने माओ�या नेत�ृवाखाली 
स�ा�ा�ीचा संघष� सु� केला. क�यिुन�ट प�ाचा उदय झाला. �याने प�ासाठी लाल 
सेनेची �थापना केली. लालसेनेची �थापना करताना उ�ेश, संघटन याचा िवचार केला. 
कोिमंगटांग प�ाचा उदय डॉ.सेन�या नेत�ृवाखाली झाला तर अ�त चगँ-कै-शेक�या 
नेत�ृवाखाली झाला. चगँ-कै-शेक अनेक धोरणांमळेु रा��ीय सरकारला अपयश आले.  

९.२.१. बॉ�सर बंडाची कारणे  

इ.स. १८९८ म�ये कुआंग हा राजा होता. याचा मं�ी कांग-य-ुवी हा होता. याचा �भाव 
राजावर होता. कांगने ११ जून ते १३ स�ट�बर अशा शंभर िदवसां�या सधुारणा के�या. 
मांचू स�ेम�ये मांडारीन जमात अ�यंत �भावशाली होती. ती जमात न� करायची 
�यासाठी नवीन त�णांना रा�यकारभारात वाव िदला. �यामुळे कुआंगने सव� सुधारणा र� 
क�न स�ा अटळ कर�या�या �य�न केला. व कांग-य-ुवी व चेन-फू यांनी सुधारणा 
कर�याचा �य�न केला. चेन-फूने इं�जी �ंथाचे चीनी भाषेत �पांतर क�न �या �ंथाचे 
�ान समाजात पोहचिव�याचा �य�न केला. कांग याने समाजात बदल घडिवले. यामळेु 
लोकजागतृीचे काम झाले व याच पा��भूमीवर बॉ�सर बडं झाले.  

९.२.२. बॉ�सर बंडाची कारणे  

१) आिथ�क कारणे  

अ) सा�ा�यवा�ां�या िवरोधी असतंोष – 

चीन�या दबुळेपणाचा फायदा घेऊन परक�य रा��ांनी �थम �यापारी सवलती िमळिव�या 
व नंतर चीनम�ये आपली �भाव�े�े िनमा�ण कर�यास स�ुवात केली. सा�ा�यवादी 
रा��ांनी चीनचे आिथ�क शोषण कर�यास स�ुवात केली. इ. स. १८६० म�ये पेिकंग 
करार, इ.स. १८५८ टीए��टीनचा करार झाला. याम�ये चीनवर मोठ्या �माणात 
आिथ�क खंडणी लादली गेली. परक�य स�ांना िवरोध कर�याची ि�थती चीनची न�हती. 
�यामळेु परक�य स�ांची अररेावी चीनला सहन करावी लागली होती. परक�य लोक चीनी 
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जनतेला त�ुछतेने वागवत होते. अथ��यव�थाही दबुळी झाली होती. तसेच ि��ती 
धम��सारकांनी धम��सार स�ु केला. चीनी जनतेला धम��सारा�या अटी दूर करणे श�य 
झाले नाही. कारण यरुोिपयन लोकांचे वच��व वाढले होते. या सव� घटनांना मांचू स�ा 
जबाबदार आहे असे लोकांचे मत िनमा�ण झाले. इं�जांनी दळणवळणा�या सिुवधा 
िनमा��न के�या. र�ेवेमाग�, रे�वे�थानक, र�ते, पो�ट ऑिफस, कालवे काढले. अशा 
अनेक सुधारणा के�या. िचनी लोकांचा �यापार नदी, कालवे यां�यामाफ� त चाले, पण 
जे�हा इं�जांनी दळणवळणाची साधने ता�यात घेतली ते�हा �यां�यावर जकात लाद�यात 
आली. �यामळेु दळणवळण करणे चीनला तोटयाचे वाटू लागले. �यामळेु चीनी लोकांनी 
�यापार बदं केला. यामळेु जनतेत उठाव िनमा�ण झाला. 

२) राजक�य करणे  

िचनी जनता �ढी, परपंरा, अंध��ा यात गरुफटलेली होती. िचनी लोक मागासलेले 
होते. तो �देश अ�गत होता. िनसगा�त �या घटना घडतात �या घटना ई�र घडिवतो 
असे �यांचे मत होते. तसेच आधिुनक श�साम�ी, तं��ान हे चीनजवळ न�हते. मांचू 
स�ा ही ई�रा�या कृपेने आहे अशी िवचारसरणी या लोकांची होती. परतं ुमांचू स�ा ही 
कमकुवत झाली व �या स�ेवर इं�जांचे वच��व िनमा�ण झाले. ��, �ितगामी व 
अकाय��म मांचू घरा�यािवषयी लोकां�या मनात राग, �ेष, घणृा िनमा�ण झाली. �हणून 
�यांनी मांचू स�ेचा शेवट कर�यासाठी उठाव केला.  

३) धािम�क कारणे  

ि��न िमशन�यानी ि��न धमा�चा �सार मोठ्या �माणत स�ु केला. धम��सारकांना 
धम��सार कर�यास परवानगी िदली. चच� बांधणे, �यांना जिमनी देणे यामळेु िचनी जनता 
संत� झाली. (१) िचनी लोकांचा गट   (२) ि��न गट, हे दो�ही गट आपला धम� �े� 
मनात होते. दोघांनी एकमेकांना टीका कर�यास स�ुवात केली. िचनी लोकां�या मते – 
ि��ती लोक हे रानटी आहेत, ते िचनी लोकां�या ि�या व मलेु पळवून नेतात व नंतर 
�यांचे डोळे, �दय काढतात व �यापासून औषधे बनवतात. तेच औषध चीनम�ये आणून 
िवकतात. �यामळेु िचनी लोक संत� झाले व �यातून �यांनी परिकयां�या िवरोधात उठाव 
केला.  

४) रा��वादाचा उदय  

ि��न लोकांनी धम��सार कर�यास स�ुवात केली. परतंु िचनी लोकांना हा धम��सार 
नको होता. कारण िचनी सं�कृती ही सव��े� सं�कृती आहे. ितची जपणूक केली पािहजे 
असा रा��वाद चीनम�ये िनमा�ण झाला. जर िचनी लोकांना धम�, जात, सं�कृती 
िटकवायची असेल तर ि��न लोकांना न� केले पािहजे, तरच सं�कृती िटकून राहील. 
�यामळेु एक संघष� िनमा�ण झाला व इ.स. १९०० म�ये बॉ�सर बडं झाले.  
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५) यु�ाला सु�वात  

य�ुाला स�ुवात शाटंुग �ांतात झाली. �याच�माणे शा�सी, पाली इ. �ांतात उठाव 
झालेला िदसून येतो. जून १९०० म�ये जम�न राजदूताच खून व �यानंतर २० जून 
१९०० रोजी य�ुाला सु�वात झाली. परक�यांनी संयु� मोिहमेने िटन�टीया शहरावर 
ह�ला चढिवला व ते शहर ता�तात घेतले. नंतर पेिकंगवर ह�ला चढिवला. १४ ऑग�ट 
रोजी परक�यांनी पेिकंग शहराम�ये �वेश केला. २४ िडस�बरला परक�यांनी मांचू 
राजाकडे १२ कलमी योजना पाठिवली व शेवटी दोघां�यात ७ स�ट�बर १९०१ म�ये 
वाटाघाटी झा�या. �यातूनच बॉ�सर करार झाला. परक�यांनी १७ स�ट�बर १९०१ म�ये 
आपले ल�कर पाठीमागे घेतले.  

९.२.३ . बॉ�सर बंडाचे प�रणाम 

१) बंडाची �चडं िकंमत मोजावी लागली – 

७ स�ट�बर १९०१ म�ये करार झाला. या कराराम�ये चीनचे साव�भौम�व न� केले होते. 
उठावा�या �ांतातील कामगारांना कामाव�न कमी केले. ३३ कोटी खंडणी लाद�यात 
आली. �यावर ४ ट�के �याज आकारले. ही खंडणी चीनला दबुळी करणारी होती. अमाप 
संप�ी परक�यांनी नेली.  

२) मांचू स�ेवर बंधने व अपमािनत जीवन – 

करवसलुीचा अिधकार न� झाला होता. जे परक�य वक�ल होते �यां�या संर�णाची 
जबाबदारी, राजाचे साव�भौम�व न� केले. परक�य अिधका�यांचे वच��व िनमा�ण झाले. 
�हणजेच मांचू स�ेचे गलुामगीरीसारखे जीवन झाले होते. ल�कर न� केले �हणजेच सव� 
बाजूंनी िचनी सरकारवर बधंने लादली.  

३) म�ु �यापार धोरण – 

अमे�रकेने हे धोरण �वीकारले. चीनम�ये �यापारी पेठ िनमा�ण कर�यासाठी मु� �यापार 
धोरण �वीकारले, चीनम�ये सा�ा�यिव�तार झाला होता. इ.स. १८९९ �या आिथ�क 
मंदीमळेु अमे�रकेला तोटा झाला. �यामळेु १९०१ म�ये चीनम�ये म�ु �यापार कर�यात 
येईल, सवा�ना कर सारखाच असेल. जॉन हे�थ या अमे�रके�या पररा�� मं�याने 
प�रप�के काढली. �यानुसार सवा�ना समान कर लाद�यात आले.  

आपली �गती तपासा : 

�.१. बॉ�सर बडंाची कारणे व प�रणाम सांगा. 

९.३. १९११ �या िचनी रा�य�ातंीची कारणे व प�रणाम 

इ.स. १८४२-६० या काळात अफू य�ुे झाली �यात चीनचा पराभव झाला. परक�यांचे 
वच��व चीनम�ये िनमा�ण झाले. िचनी लोक हे आपली सं�कृती, आपली जमात, जात ही 
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इतरां�या पे�ा �े� मानणारे होते. व �याच �कारे परक�यही आपली सं�कृती �े� 
मानणार ेहोते. याव�न वाद स�ु होता.  इं�लंड, �ा�स, अमे�रका व जपान यांनी आपले 
वच��व चीनम�ये िनमा�ण कर�यास स�ुवात केली.याला जबाबदार मांचू स�ा आहे. �या 
स�े�या िवरोधात तायिपगं बडं, इ.स. १९०० चे बॉ�सर बडं, १०० िदवसां�या 
सधुारणा इ�यादी घटनां�या मा�यमातून जनतेने उठाव केला. इ.स. १९०५ म�ये 
परक�य िश�ण घे�यास स�ुवात केली. �यामळेु परक�यांचा लोकशाही रा�यकारभार 
अ�यासाला गेला. या न�या गटानेच मांचूची स�ा न� कर�याची भूिमका घेतली. मांचू 
स�ा न� कर�यासाठी व लोकशाही रा�य िनमा�ण कर�यासाठी लोकांनी एक झाले 
पािहजे,  यासाठी शाटंुग �ांतात कुआंग या िठकाणी १० ऑ�टोबर इ.स. १९११ रोजी 
उठाव झाला. तो उठाव �हणजे इ.स. १९११ ची रा�य�ांती होय. या �ांतीची कारणे 
पढुील�माणे – 

अ) चीनी  रा�य�ांतीची कारणे  

१) अकाय��म व दुब�ल मांचू स�ा – 

रा�यकारभारात �या वेळी ग�धळ िनमा�ण होत असतो �या वेळी �याला जबाबदार ती 
स�ा असते. चीनम�ये जे मांचू घराणे होते �या घरा�याचे राजे अकाय��म व दबु�ळ होते. 
�यांचे रा�यकारभारात ल� न�हते. ते चैन, िवलासात दंग होते. �यामळेु रा�ययं�णेत 
ग�धळ िनमा�ण झाला. करवसलुी�या प�तीला राजा व जनता यां�यात भेद िनमा�ण 
कर�यास अिधकारी वग� जबाबदार होता. मन मानेल तेवढा कर वसूल करत असत. 
�हणून जनता ��त झाली होती. यासाठी मांचू स�ेचा शेवट झाला पािहजे या िवचारातून 
रा��वाद िनमा�ण झाला व याचा फायद अ डॉ. सेन घेतला व �जास�ाक रा�य िनमा�ण 
कर�याचा �य�न केला.  

२) सुस�ज ल�कराचा अभाव – 

रा�यकारभारात राजाचे ल� न�हते. �यामळेु सव�� ��ाचार िनमा�ण झाला. ल�करी 
अिधकारी चैनी व िवलासी जीवन जगू लागले. राजाचे सै�य, ल�करी अिधकारी कशा 
�कारचे आहेत याची मािहती राजाला न�हती. �याच�माणे ल�करावर ल� क� ि�त न�हते. 
�याच�माणे ल�कराला �िश�णही न�हते. चीनम�ये �चंड लोकसं�या होती. याचा 
उपयोग राजाला करता आला नाही. ल�कर हे अकाय��म अस�याने इ.स. १८४२ ते 
६० या काळात झाले�या अफू�या य�ुात चीनचा पराभव झाला. �याच�माणे इ.स. 
१८९४-९५ चीन-जपान य�ुात पराभव झाला. या पराभवाचे जनतेला �चंड द:ुख झाले 
होते. इ.स. १९०० म�ये बॉ�सर बडंाचा पराभव झाला. याला मांचू लोकां�या मनात 
अंध��मेळेु असा समज झाला क�, देवानेच हा कोप घडवून आणला आहे. देवालाच 
मांचू स�ा नको आहे. �यातूनच रा�य�ांती झाली.  
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३)आरो�य व जाचक कर – 

चीनमधील वाढ�या लोकसं�येला आल घाल�यासाठी सरकारकडे कोण�याही 
उपययोजना न�ह�या. �यामळेु �चंड �माणात आरो�यात िबघाड झाला. तसेच रोगराई 
िनमा�ण झाली. याकडे मांचू सरकारने ल� िदले नाही. परिकयां�या वच��वामळेु लोकांना 
�चंड �माणात कर �ावा लागत असे. कराम�ये वाढ झाली. �यामळेु रा�यकारभारात व 
जनतेत ग�धळ िनमा�ण झाला. नवे कर स��ने घेट असत. �यासाठी लोकांनी शेती, घरे 
िवकली, कज� काढले तरी कर आहेतच यासाठी मांचू स�ेचा शेवट करणेच यो�य आहे ही 
िवचारसरणी िनमा�ण झाली, 

१) पा�ा�य िवचारांची ओळख – 

कांग-य-ुवीने मोठ्या �माणत सामािजक सधुारणा आण�या. तसेच िश�णासाठी नवीन 
सधुारणा के�या. त�ण िपढीला एक� आणले व �यांना परक�य �ानाबरोबर भौितक 
�ानाची ओळख क�न िदली. �यामळेु आधिुनक, �ान व लोकशाहीवादी त�व �यांना 
िमळाले. परक�य िश�ण घे�यासाठी जो वग� परदेशात गेला होता �याने तेथील 
रा�यकारभार, कोलाशाही प�त पािहली व ते �ान आ�मसात क�न ते प�ुहा चीनम�ये 
आले. मांडारीन जमातीला रा�यकारभारात जा�त �थान होते.  या वगा�ला 
रा��काराभारातून कमी केले व मांचू स�ेने त�ण िपढीला रा�यकारभारात �थान िदले. 
या वगा� ने समाज-एक�प रा�यकारभाराची प�त अवलंिबली व समाजात बदल 
घडिवला.  

२) �थलांत�रत िचनी त�णांचा �भाव – 

चीनची आिथ�क प�रि�थती िबकट होऊ लागली. तेचा िचनी लोक मोठ्या �माणात 
परदेशात जाऊन राह� लागले. �थलांतराचा कायदा क�न परक�यांनी िचनी लोकांना 
प�ुहा चीनम�ये पाठिवले. व जे�हा परदेशातून िचनी नाग�रक चीनम�ये आले ते�हा हे 
लोक �ांितकारी िवचाराने �ेतीत झाले. परदेशातील प�रि�थती �यांना यो�य वाटत होती. 
�यांनी चीनम�ये येऊन आपले िवचार आप�या िम�मंडळ�ना सांिगतले व चीनमधील 
समाजाम�ये �ांतीचे बीज पेरले गेले. �यांचा �भाव चीनम�ये िनमा�ण झाला.  

३) चीनची आिथ�क दुरव�था – 

जे परक�य चीनम�ये आले होते ते संप�ी �ा� कर�यासाठी आलेले होते व �यांनी 
चीनम�ये आपले वच��व िनमा�ण केले. �यामळेुच बडं, उठाव हे घडून आले. हे बंड 
परक�यांनी मोडून काढले. जी यु� ेझाली �यात चीनचा पराभव झा�याने चीनवर खंडणी 
लाद�यात आली व �यामळेु चीनची अथ��यव�था ढासळली. तसेच परक�यांनी जाचक 
कर जनतेवर लादले. �यातच चीनम�ये द�ुकाळ पडला. �यामळेु ग�रबी वाढली व 
अथ��यव�था पूण�पणे ढासळली. �यामळेु लोकां�यात असंतोष िनमा�ण झाला व �यांनी बंड 
पकुारले.  
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४) तुंग-िमगं-ह�ई सघंटनेचे काय� – 

या संघटनेची �थापना डॉ.सेन यांनी चीनम�ये लोकशाहीचे रा�य िनमा�ण करावयाचे 
होते. सवा�नी मदत केली. �हणजेच त�ण वग�, रा�यकारभारातील अिधकारी वग�, माजी 
सैिनक वग�  इ�यादी िचनी बांधव परदेशात होते, �यां�याकडून डॉ.सेन यांनी आिथ�क मदत 
िमळिवली. इ.स. १९०५, इ.स. १९०६, इ.स. १९०७, इ.स. १९०८, इ.स. १९०९ व 
इ.स. १९१० या काळाम�ये संघटनेचे उठाव केले, पण याला अपयश आले. या 
पराभवाची कारणे शोधून �यावर उपाय योजले. �यामळेु �यानंतर इ.स. १९११ �या 
रा�य�ांतीचा िवजय झाला.  

ब) सन १९११ �या रा�य�ांतीचे प�रणाम  

१) सन १९११ �या रा�य�ांतीने इ.स. १६४४ पासून चालत आलेली घरा�याची 
राजवट संप�ुात आणली. 

२) चीनम�ये �जास�ाकाची �थापना झाली. चीन हे आिशया खंडातील पिहले १ 
जानेवारी १९१२ �जास�ाक रा�� बनले. परपंरागत रा�य�यव�थेचा �याग क�न 
जनतेने पा�ा�य नवी �जास�ाक शासन�यव�था �वीकारली.  

३) उ�र चीनमधील राजक�य �यव�थेत िव�कळीतपणा आला होता. तेथील बह�तेक 
�ांतात ल�करी ने�यांनी आपली �वतं� राजवट �थापन केली. डॉ.सन-यत-सेनने 
दि�णेकडील रा�यात ऐ�य िटकिवले.  

४) डॉ. सेनचे गणरा�याची राजधानी नानिकंग �हावी असे �हणणे होते. पण          
यआुन-िश-काईने गणरा�याची राजधानी पेिकंगम�ये ठेवली.  

आपली �गती तपासा : 

�. १. १९११ �या तीन रा�य�ांतीची करणे सांगा.  

९.४. डॉ. सन-येत-सेनचे काय�  

इ.स. १९१९ �या िचनी रा�य�ांतीचे जनक डॉ.सन-यत-सेन हे होय. डॉ. सेनने 
परिकयां�या व मांचू राजवटी�या िवरोधात संघष� क�न �जास�ाक राजवट �थापन 
केली. डॉ. सेनचे िवचार राजक�य सामािजक प�रवत�नाचे होते. �यांनी आप�या जीवनात 
तीन त�वे मांडली होती. डॉ. सेनने �ांतीसाठी जे काय� केले �यांचे �ांतीपूव� , 
�ांतीकाळातील व �ांतीनंतरचे काय�  हे मह�वाचे काय� होय. यासाठी िविवध देशात 
असणा�या िचनी लोकांकडून आिथ�क मदत घेऊन �या�या आधार े �ांती घडवून 
आणली.  
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१) डॉ.सेनचा प�रचय : 

इ.स. १९११ �या �ांतीचा जनक व रा��वादाचा िनमा�ता डॉ.सन-यात-सेन होय. �यांनी 
मांचू स�ेचे ३०० वष� असणार े अि�त�व न� केले. चीनम�ये �जास�ाक, रा��वाद 
याचा �सार �य�न केला. तसेच लोकशाहीचा जनक. चीनला प�रपूण� कर�याचा 
सव�तोपरी �य�न केला. �वांगटंुग �ांतातील िशऑबशान या खेड्याम�ये ताई-िजआंगचा 
ज�म सन १८६६ म�ये झाला. सन-यत-सेनचे वडील सना ताओ कुआंग हे आप�या 
(गरीब) प�रि�थतीमळेु सेनला िश�ण �ा� कर�याची संधी देऊ शकले नाहीत. परतं ुसन-
यत-सेनचा मोठा भाऊ हवाई बेटावर नोकरी करत होता. �हणून १४ वषा��या सेनला 
ितकडे पाठिव�यात आले. इ.स. १८८२ ला परत आ�यावर हागँकागँ व कॅ�टोनम�ये 
उ�च िश�ण पूण� झाले. इ.स. १८८६-८७ म�ये वै�कशा�ाचा अ�यास हागँकागँ येथे 
पूण� केला.  

डॉ. सेन यांनी मकाव या बेटावर वै�क�य �यवसाय सु� केला. गोरगरीब �य��ना मोफत 
औषधोपचार करत असत. �याचबरोबर लोकशाही िवचारांचा �सार केला. �यांनी अनेक 
संघटना तयार के�या व �ांतीला �ारभं केला. इ.स. १८९५ म�ये �ांती�या काया�ला 
स�ुवात केली. इ.स. १८९४ ला िचनी-पनु��थान सिमती �थापन केली. (िशंग-�युंग-
ह�ई) सन १८९५ म�ये कॅ�टोन सरकार आप�या ता�यात घे�याचा कट रचला पण तो 
फसला. �यामळेु काही काळ देश�याग करावा लागला. तेथून ते जपानला गेले. नंतर 
अमे�रका व तेथून युरोपात जाऊन वा�त�य केले. तेथे �यांना पकड�यात आले पण 
�यां�या भूतपूव� िश�का�या मदतीने सुटका झाली. सेन परदेशी असले तरी चीनमधील 
भूतपूव�  चळवळ�शी �यांनी सतत संबधं ठेवला व संघष� हा चालूच ठेवला. 

२) डॉ. सेनची �ांती काया�ला सु�वात  

डॉ. सेन यांनी इ.स. १८९५ म�ये काया�ला स�ुवात केली. �यांनी अनेक �ांितकारी 
संघटना �थापन के�या. �ांतीला सु�वात करायची असेल तर रा��वाद हा िनमा�ण 
झाला पािहजे. रा��वादाचा �सार करायचा असेल तर िश�ा संघटना या िनमा�ण झा�या 
पािहजेत �हणून ि��ती िमशन�यांनी शाळा सु� के�या व ि��न धमा�चा �सार कर�यास 
स�ुवात केली. ते�हा सेनसमोर पिहली अडचण मांचू स�ा ही होती. �यामळेु मांचू स�ेचा 
शेवट कर�यासाठी �याने तुगं-िमंग-ह�ई या संगतानेची �थापना केली.  

सन १८९५ म�ये �ांती क�न कॅ�टोन हे शहर ता�यात घेतले व �मखु िठकाण नेमले. 
इ.स. १८९४-९५ म�ये चीन-जपान य�ु झाले. या यु�ात चीनचा पराभव झाला. या 
सवा�ला मांचू स�ा हीच जबाबदार आहे. �यामळेु मांचू स�ा हीच न� केली पािहजे. मांचू 
स�े�या िवरोधात हालचाली सु� के�या. �यामळेु डॉ. सेनला देशातून ह�पार केले. 
�यांची जपान, अमे�रका, यरुोप या देशात �मंती केली. डॉ. सेनने यु�ासाठी आव�यक 
असणारा आिथ�क िनधी हा परदेशात जे िचनी लोक �थाियक झाले होते, �यां�याकडून 
गोळा केला. य�ुसािह�य गोळा केले व यातूनच �ांतीची वाटचाल केली.  
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जपानम�ये जे�हा डॉ. सेन गेले ते�हा �यांनी वेषांतर केले व �वत:चे सेन हे नाव बदलून 
नकायामा या नावाने वा�त�य केले व जपानमधून तं��ानाचे िश�ण घेतले. ते अमे�रकेत 
राह�न यु�ाची सू�े हलवत होते. नंतर �यांना अमे�रकेतून चीनम�ये बोलिवले. चीनम�ये 
�ांतीसाठी तं��ान िश�ण शाळा स�ुर के�या व �ांतीची वाटचाल स�ु केली.  

३) डॉ. सेनची तीन राजक�य त�वे (िवचार)  

डॉ. सेन यांचे जीवन �मंतीचे होते. �या �ांतात ते जात �या �ांतातील रा�यकारभाराची 
प�त ते बघत. तसेच राजेशाही व लोकशाही या प�ती कशा �कारे वेग�या आहेत 
यासाठी �यांनी तीन त�वांचा मोठ्या �माणात िवचार केला : १) रा���ेम  २) �जास�ाक   
३) सा�यवाद. लोकशाही राजस�ा ही असली पािहजे असे डॉ. सेन यांना वाटत होते. 
हेच िवचार िचनी जनतेला समजावले पािहजेत. यासाठी पा�ा�य िवचारसरणी, �ंथलेखन 
व िश�ण यांचा �सार केला. �याचा �भाव जनतेवर पडला . राजक�य त�वे जी िनमा�ण 
झाली ती समाजापय�त पोहचिवली पािहजेत.  

१) रा��वाद : या त�वाला मह�वाचे �थान दे�यात येते. जर �य��म�ये रा���ेम/ 
रा��वाद िनमा�ण झाला, तर देशाची उभारणी क� शकते. मांचू स�ेिव�� लोकां�या 
मनात �ेष, ितर�कार, राग, घणृा, असंतोष िनमा�ण झाला. याचा फायदा डॉ. सेननी 
घेतला. रा��वाद िनमा�ण केला तर आपण देशाची उभारणी क� शकू. �मंती�या 
वेळी �यानंी पिहले क�, यरुोप हा रा��वादामळेु बदलला होता तर आपला देश का 
बदलू नये व यातूनच देशात रा��वाद िनमा�ण केला आिण लोकांना �ांतीकडे 
झकुवले.  

२) लोकशाही :  चीनची राजस�ा हे चीन�या दरुव�थेचे म�ुय कारण आहे. �यामळेु डॉ. 
सेन यांनी चीनमधील राजस�ा न� क�न लोकशाही िनमा�ण कर�यचे ठरिवले व 
�यासाठी लोकांचा ��य� व अ��य� सहभाग असावा. तसेच सव�  स�ा लोकां�या 
हाती दे�याचे ठरिवले. पण ते लोकां�या मनावर ठसिव�याची;लोकशाही 
राजवटीसाठी काही ट�पे िनमा�ण करावे लागले.  

१) ल�करी शासन�यव�था िनमा�ण केली.  

२) लोकशाही िश�ण दे�यास �ारभं केला.  

३) लोकशाहीचे वातावरण लोकां�या मनात िनमा�ण करावयाचे असे डॉ. सेन यांचे मत 
आहे.  

४) रा�यकारभाराचे बह�सं�य लोकांना �थान िदले.  

५) लोकशाहीचा �सार करणे असे ठरिवले होते.  

३) समाजवाद : लोकां�या जीवनमानात सुधारण घडिवणे. जी समाजात संप�ी आहे 
ती सवा�ना सारखी आली पािहजे. ��येकाला सार�याच �व�पाची शेतीची वाटणी 
करावी.  
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गरीब-�ीमंत हा भेट न� केला. सवा�ना समान वागिवले पण मांचू स�ेम�ये उ�च 
अिधकारी वग� होता, �हणजेच मांडारीन वगा�चे लोक होते. रा�यकारभारात �याच लोकांचे 
वच��व होते �यामळेु संप�ीचे क� �ीकरण �य लोकांकडे झाले होते. तो वग� सम�ृ होता व 
समाजात दसुरा वग� होता तो गरीब-द�र�ी लोकांचा होता. समाजात मठुभर लोकां�या 
हातात स�ा होती व बह�सं�य लोक हे सामा�य होते. डॉ. सेन यांनी समाजातील 
दरुव�था न� केली व सवा�ना सार�याच �कारचे अिधकार िदले. सार�या �माणात 
संप�ीचे वाटप केले.  

४) डॉ. सन-यत-सेनचे काय�  

१) डॉ. सेन यांनी �थम समाजाचे प�रवत�न /�बोधन कर�यास स�ुवात केली. लोकां�या 
मनातील �ढी, परपंरा, अंध��ा  या गो�ी काढून टाकून नवीन िवचार समाजास 
आ�मसात करावयास लावले.  

२) कुशल संघटनांसाठी �िश�ण क� �े उभार�यात आली. कारण अशा संघटनेचा अभाव 
होता. डॉ. सेन यांनी कुशल संघटना ही िनमा�ण केली.  

३) डॉ. सेन यांचा आिथ�क उभारणीत मह�वाचा वाटा होता. डॉ. सेन जे�हा �मंती करत 
होते ते�हा तेथील �थाियक िचनी त�णांकडून �यांनी आिथ�क िनधी गोळा केला. 
याचा फायदा �ांती कर�यास झाला.  

४) दि�णेत यआुन-िश-काई  याला रा��ा�य�पद िदले. आपापसात वैर नको �हणून डॉ. 
सेन यांनी रा��ा�य�पद यआुन-िश-काईला िदले.  

५) कॅ�टोन येथे कोिमंगटांग प�ाची �थापना केली.  

आपली �गती तपासा : 

�.१. डॉ. सेन�या काया�चे मू�यमापन करा.  

९.५. साराशं  

इ.स. १९११ म�ये डॉ. सेन�या नेत�ृवाखाली �जास�ाकाची िनिम�ती झाली; परतं ु
�वाथ� यआुन-िश- काई आप�या हाती सव� सू�े घेतली. �जास�ाकाचा शेवट क�न 
प�ुहा चीनम�ये राजेशाही सु� केली. या वेळी जगात पिहले महायु� सु� झाले. या 
संधीचा फायदा घेऊन जपानने आपले वच��व चीनम�ये िनमा�ण कर�याचा �य�न केला. 
जम�नीचे सव� अिधकार िमळावेत व चीनम�ये अनेक सवलती �ा� क�न घे�यासाठी 
जपानने चीनकडे २१ माग�या सादर के�या . यआुन-िश-काईने �या मा�य के�या. 
पाि�मा�यां�या वच��वामळेु आप�या देशाची आिथ�क �गती होऊ शकत नाही. चीनम�ये 
वै�ािनक व वैचा�रक नविवचार िनमा�ण झाला. �याचा प�रणाम �हणजे ४ मे १९१९ ची 
चळवळ झाली. �याबरोबर चीनमधील मांचू स�ेचा शेवट झाला.  
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९.६. �� 

�.१. सन-यत-सेनचे १९११ �या �ांतीतील योगदान सांगा ? 

�.२. १९११ �या �ांतीची करणे व प�रणाम सांगा ? 

�.३. कोिमंगटांग व क�यिुन�ट प�ातील यादवी �प� करा ? 

८.७  सदंभ�  

१) डॉ. अिनल कठारे -िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  
२) डॉ. अिनल कठारे- आधिुनक जगाचा इितहास 
३) पी.िज.जोशी - आधिुनक जगाचा इितहास 
४) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९१४-१९४५) 

भाग-१  
५) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९४६- २०००) 

भाग-२  
६) डॉ. अिन�� , �ा. गजानन िभडे-आधिुनक जगाचा इितहास 
७) जैन ह�कूमचंद आिण कृ�णा माथुर- आधिुनक जगाचा इितहास 
८) कदम य.न. - िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  
९) कुलकण� अ.र. आिण देशपांडे-आधिुनक जगाचा इितहास- भाग-1 & २  
१०) साकुर ेिवजयानंद, अिनल कठार-ेजागितक इितहासातील ि�थ�यंतरे  
११) उदगावकर म.न. आिण गणेश राउत- आधिुनक जग   
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१०  
महा�मा गाधंी आिण भारत 

घटक रचना  

१०.० उि��्ये  

१०.१ ��तावना  

१०.२ भारतीय राजकारणातील गांधीज�चा उदय  

अ.गांधीज�चे �ारिंभक स�या�ह  

ब.अिहसंा  

क.चंपार�य 

ड.अहमदाबाद िगरणी संप  

इ) खेडा स�या�ह  

१0.३ १९२० ची असहकार चळवळ  

अ) रॉलेट ॲ�ट 

ब) जािलयानवाला बाग ह�याकांड  

क) िखलाफत चळवळ  

ड) असहकाराचा ठरावअसहकार चळवळीचे मह�व 

१0.४  �वरा�य प�ाची �थापना व काय�  

१0.५  सायमन किमशन  

१0.६  नेह� �रपोट�   

१0.७  कॉ�ेंसची संपूण� �वातं�याची मागणी  

१0.८ सिवनय कायदेभंग चळवळ (१९३०-३४)  

अ) सिवनय कायदेभंग चळवळीचा काय��म  

ब) दांडी या�ा  

क) आंदोलनाचा दसुरा ट�पा  

ड) पिहली गोलमेज प�रषद  

इ) गांधी-आयिव�न करार  

ई) दसुरी गोलमेज प�रषद  
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उ) पणेु करार  

ऊ) सिवनय कायदेभंग चळवळीचा शेवट  

१0.९ १९३५ चा कायदा 

१0.१० दसु�या महायु�ा�या काळातील �वातं�य चळवळ : ि��स योजना  

१0.११  चले जाव चळवळ (१९४२)  

अ)  १९४२ �या चळवळीचे �व�प  

ब) वधा�  ��ताव  

क) सी.आर. फॉ�यु�ला ३० जून १९४४  

ड) वे�हेल योजना १९४५  

इ) कॅिबनेटिमशन १९४६  

ई) हगंामी सरकार  

उ) लॉड�  माउंटबॅटन योजना ३ जून १९४७ 

१0.१२ सारांश  

१0.१३  ��  

१0.१४  संदभ�  

१0.0  उि��्य े

 महा�मा गांधी यांची अिहसंा�मक चळवळ समजून घेणे. 

 महा�मा गांधी यांची भारतीय �वातं�य चळवळीतील भूिमका समजून घेणे. 

१0.१  ��तावना 

भारतातील रा��ीय चळवळीतील १९२० ते १९४७ हा कालखंड गांधीयगु �हणून 
ओळखला जातो. पिहले महाय�ु संप�यानंतर भारतीय राजकारणात कॉ�ेंसम�ये 
मवाळवादी िवचारसरणीचा �भाव कमी झाला होता. १९०५ मधील बगंाल�या 
फाळणीनंतर जहाल मतवादी �भाव वाढला. परतं ु इं�ज सरकार�या दडपशाही�या 
धोरणामळेु जहाल मतवादी िवचारसरणीचा �भाव कमी झाला होता.  �यात जहाल गटाचे 
नेते लोकमा�य िटळक या महान ने�यांचा म�ृयू झाला व सरकारने केले�या दडपशाहीमळेु 
जहालवादी चळवळीचे ख�चीकरण झाले होते. अशा िबकट प�रि�थतीत भारतीय 
लोकां�या आकां�ा व इ�छांना वळण देणारा कणखर नेता आव�यक होता व होणा�या 
अ�यायाला वाचा फोड�यासाठी �यांनी �वातं�यलढ्याला �यापकता �दान केली. इ.स. 
१९२० पासून �वातं�यलढा स�ु झाला. या �वातं�य लढ्या�या कालखंडाला गांधीयगु 
असे �हणतात.  
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१0 .२  भारतीय राजकारणातील गाधंीज�चा उदय 

मोहनदास करमचंद गांधी यांचा ज�म ०२ ऑ�टोबर १८६९ रोजी गजुरात मधील 
पोरबंदर येथे काठीयावाड सं�थान�या िदवाण घरा�यात ज�मले�या गांधीज�वर चांगले 
सं�कार झाले व �यातून अिहसंा व स�या�ह मागा�ची क�पना सुचली. इ.स. १८८७ 
साली ते मॅि�कची परी�ा उ�ीण� झाले. महािव�ालयातील िश�णासाठी ते मुंबईला 
आले. �यानंतर �यांनी आपले िश�ण इं�लंडला जाऊन घेतले आिण बॅ�र�टर झाले. 
१८९१ साली ते िहदं�ुथानात परत आले. �यानंतर �यांनी काठीयावाडला विकली स�ु 
केली.  

विकली�या �यवसायािनिम� एक खट�यांसंबधंात १८९३ म�ये ते दि�ण आि�केतील 
ि�टीश वसाहत नातल येथे गेले असता �यांचा �भावी नेता �हणून उदय झाला. दि�ण 
आि�के�या वा�त�यात वण�भेदाचा भयंकर अनभुव �यांना िमळाला. िन�ो लोकां�माणे 
तेथे �थाियक झाले�या भारतीयांची ि�थतीही वाईट होती. या घटनेमळेु िवचारम�न 
झाले�या गांधीज�नी आि�केतील आप�या भारतीय बांधवांना �याय िमळवून �ावयाचे 
ठरिवले. गो�या लोकांिव�� चळवळ सु� केली. १९०६ ते १९१४ या लकात �यांनी 
आि�केत इं�ज सरकारिव�� चळवळ उभी केली. शेवटी सरकारने नमते घेऊन िहदंी 
लोकांवरील बंधने दूर करणार े काही कायदे केले. �यां�या स�या�हाचा पिहला मोठा 
िवजय िमळाला होता.  

अ) गांधीज�चे �ारिंभक स�या�ह  

स�या�ह   

दि�ण आि�केत पदाप�ण करताच गांधीज�ना तेथील वण�भेदाचा अनुभव आला. यामुळे 
गांधीम�ये िवल�ण प�रवत�ना आले. पाशवी बाळा�या आधार े अ�याचार करणा�या 
संबधंा�या िव�� सामा�य जनतेने िहसंाचार क�न आपले �� सोडव�या�या प�ती�या 
मया�दा �यांनी जाण�या. समाजातील थोड्या �ितभावान व �यागी देशभ�ांनी ल�करी 
�बळ स�ेिव�� रोमहष�क लढा िदला असला तरी �याला सामा�य लोकांची पूण� साथ 
िमळत न�हती. हे जाणून �यांनी स�या�हा�या सहा�याने देशभ�� जागतृ केली. समोरील 
ि�टीश शासना िव�� लढा देताना स�याची कास पकडूनच यश िमळेल यावर �यांचा 
गाढ िव�ास होता. स�या�ह �हणजे �ेमाचा माग� अथवा आ��याची श�� असा होता. 
स�या�ह �हणजे स�याचा आ�ह धरणे. कोण�याही प�रि�थतीत श�ूला अथवा श�ू�या 
दगुु�णांना शरण न जाता स�याचा आधार े लढा देणे �हणजे स�या�ह. स�या�ह �हणजे 
दबु�लता नसून जनसामा�यांची श�� �य� कर�याचे साधन होते. गांधीज�नी दि�ण 
आि�केत आप�या वृ�प�ातून �यां�या चळवळ�साठी वाचकांना नाव सचुव�याचे 
आवाहन केले. �यावर एक वाचक मगनलाल गांधी यांनी सदआ�ह हे नाव सुचवले. 
गांधीज�नी �याआधारे स�या�ह हे नाव ि�वकारले. यश�वी हो�यासाठी स�या�ही 
सदाचाराचा माग�  सोडून अ�य कोण�याही मागा� ने जात नाही. स�या�ह ही एक अ�ुत 
परतं ु वा�तववादी िवचारसरणी आहे. स�या�ह ही एक धािम�क राजक�य सामािजक व 
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अ�या�मवादी चळवळ होती. स�या�ह ही चळवळ व िवचार त�कालीन धम�, जात इ�यादी 
बधंने तोडून िव��यापी आली होती �हणून दि�ण आि�केत ने�सन मंडेला व अमे�रकन 
मािट�न �यथुर िकंग यांनी जुलमी यं�णेिव�� या प�तीचा वापर केला. स�या�हाचे वण�न 
गांध�नी शांततामय बडं असेही केले आहे. अ�याय, जीलीम व शोषण यां�या िवरोधात 
लढ�यासाठी स�या�ह हे एक �भावी साधन आहे असे गांधीजी �हणत. स�या�ही�या 
अंगी पढुील गणु असावेत.  

१. स�या�ही �य��चा स�य व अिहसंा या दोन गणुांवर असीम िव�ास असावा.  

२. स�या�हीचे चा�र�य िन�कलंक असावे.  

३. स�या�हीने रागाला �ेमाने व अस�याला स�याने िजंकावे.  

४. स�या�हीने �वदेशी व�तंूचा वापर करावा.  

५. �याने समानते�या भावनेतून सवा�कडे पहावे.  

६. स�या�ही �य�� धमा� िवषयी आ�था बाळगते मा� कोण�याही धमा�बाबत �ेष 
बाळगत नाही. 

७. स�या�हीने िवरोधकांवर िव�ास व �ेम ठेवावे.  

८. स�या�हीने कोण�याही प�रि�थतीत संयम सोडू नये.  

९. स�या�हीने म� व इतर अमली पदाथा�पासून दूर रहावे. 

१०. स�या�ही �य��म�ये अखंड काम कर�याची श�� असावी. �याने िनराशावाद 
टाळावा. 

११. �याचे जीवन �यागमय असावे.  

महा�मा गाधं�नी स�या�ह करताना काही िनयमांचे पालन कर�याची आव�यकता 
�ितपादन केली. ते िनयम पढुील�माणे आहेत. 

स�या�हीने नेहमी सनदशीर मागा� ने �� सोडव�याचा �य�न करावा. आ��ताळेपणा व 
िहसंा टाळावी. �याने केवळ सा�य मह�वाचे न मानता साधनाची शु�ता अथा�त 
साधनसचुी�व जपले पािहजे. स�या�ही तडजोड करतो मग �यात कोण�याही �कारचा 
दबाव नसतो, लाचारी नसते. स�या�हीने �ितप�ाचा अपमान क� नये तसेच 
जाणूनबजूुन �यास अडचणीम�ये आणू नये. तसेच िवरोधकाची िनंदा क� नये. स�या�ह 
हा वैयि�क फाय�ासाठी क� नये. तो केवळ साव�जिनक िहतासाठी केला जावा. 
गांधीज��या मते स�या�ह खडतर साधना असून शरीर व मनाने उंची गाठ�यािशवाय 
�याला यश िमळू शकणार नाही. स�या�ह हा स�य व अिहसंा या त�वावर आधा�रत 
अस�याने स�याबरोबरच अिहंसा या त�वाचाही �यांनी िहरीरीने परु�कार केला.  

ब) अिहसंा  

गांधीज�नी अिहंसा त�वा�या आधारे लाखो भारतीयांना ि�टीशांिव�� लढ�यास उदय�ु 
केले. स�या�ह व अिहंसा या त�वांसोबत स�चा स�या�ह लढा देत असत. अिहसंा या 
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त�वामागे गांधीज�नी एक �कारचा धीरोदा�पणा व िनभ�यता अिभ�ेत होती. भारतीय 
�वातं�यलढा हा शि�शाली ि�टीशांिव��चा लढा होता. असा वेळेस संपूण� लोकांना 
�वातं�यलढ्यात सहभागी क�न �यायचे असेल तर �यांना पेलवणा�या व झेपणा�या 
प�तीचा अवलंब केला पािहजे. हे गांधीज�ना उमगले होते. अिहसंा या त�वाचा खरा अथ� 
केवळ शारी�रक िहंसेशी फारकत एवढाच नसून, अिहंसा ही सवा�था� ने जीवनशैली बनली 
पािहजे. असा �याचा आ�ह होता.  अिहसेंमळेु िवरोध श���या मनात प�रवत�न होऊ 
शकते. यावर �यांचा गाढ िव�ास होता. �येय �ा�ीसाठी िहसेंचा वापर के�याने 
�ितकारा�या मनात दीघ�काळ कटूता व वैरभावना राह� शकते. �याऐवजी अिहसें�या 
त�वामळेु �ितप�ा�या मनात कटुतेची भावना राहत नाही. अथा�त अिहसंा �हणजे केवळ 
िनि��य �ितकार नसून स��य शांततामय मागा� ने िवरोध असा होतो.  स�या�हीला 
अिभ�ेत असले�या माग�या या शांततामय मागा� ने पूण� होऊ शकतात. �यासाठी �यांना 
आप�या मतांवर ठाम असणे गरजेचे असते. आप�याला अपेि�त �येय �ा�ीसाठी 
िहसेंचा माग� यो�य नाही. िहंसेमळेु कोणतेही �� सटुत नाही उलट �यामळेु दोन गटांम�ये 
कायमचे िवतु� येते. अिहसंा व स�य या गणुांमळेु �ितप�ाला �ेमाने िजंकणे अपेि�त 
असते. सदाचार, अिहंसा, िनभ�यपणा या गणुां�या आधार े भारतीय लोकांनी �वातं�य 
लढ्याम�ये भरीव असे योगदान िदले. गांधीज��या आगमनापूव� �वातं�यलढ्यात 
मोजकेच लोक सहभागी झाले होते. भारतीय �वातं�यासाठी �यांनी घरादाराचा �याग 
केला होता. मा� अशा �कारचा �येयवाद व सव��वाचा �याग करणे सव�सामा�य जनतेला 
अवघड असते. �यां�या सहनशीलतेला व �ास सहन कर�या�या �य�नांना मया�दा 
असतात. हे �यानात ठेवूनच गांधीज�नी अिहसंा व स�या�ह या त�वांना माग�दश�क त�वे 
�हणून �वीकारले. या त�वांवर लढ्याची उभारणी के�यामळेु सव�सामा�य जनतेला 
�याम�ये भाग घेणे सोपे गेले. अिहसंा या त�वाला �यां�या िवचार �णालीम�ये  मह�वाचे 
�थान होते. �या�या मते जीवनातील ��येक �े�ात अिहसें�या त�वाचे पालन केले 
पािहजे. स��ब व अिहसंा या एका ना�या�या दोन बाजू आहेत. कोण�याही �ा�याला 
िवचार, उ�चार व आचार या तीनही ��ीने हानी पोहचवणे �हणजेच अिहंसा होय. िहंसा 
�हणजे केवळ शारी�रक इजा नसून दसुया�ला फसवणे, लुबाडणे ब खोटे बोलले इ�यादी 
बाबी एक �कारची िहसंाच आहे. अ�यायाचा �ितकार कर�यासाठी अिहंसा�मक मागा� ने 
�ितकार करावा. मा� तसे करताना िनभ�यपणा दाखवाव. �याडपणा ही िहंसेपे�ा वाईट 
गो� आहे. अिहंसेवर ��ा �हणजे ��य� देवावरच ��ा होय. स�य व अिहंसा या दोन 
त�वांना वेगळे करता येत नाही. अिहसेंत �ेष, सूड, �ितकार, डावपेच यांना �थान नसते. 
भारतीय सं�कृतीचे एक मह�वाचे वैिश�्य �हणजे अिहसंा होय. अिहसंा हे सव��े� त�व 
असून िहसेंचा वापर कोण�याही �माणात अयो�य आहे. जीवनातील सव� �े�ात अिहसेंचा 
वापर केला पािहजे. भारतीय समाजातील सामािजक िवषमतेचे �� सटूु शकतात अशी 
�यांची धारणा होती. गांधीज�ना अिभ�ेत असले�या अिहसेंत पढुील गो�ी हो�या. 

१. अिहसेंत आ�मश�ुीला मह�व असते.  

२. अिहसंा हे त�व सव��े� होय.  

३. अिहसेंचे पालन करणा�याचा कधीही पराभव होत नाही.  
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अ) अंितम समयी अिहसेंचाच िवजय होतो.  

ब) अिहसेंचा वापर जागितक शांतता ��थािपत कर�यासाठी झाला पािहजे.  

क) अिहंसा िवन�तेशी संबिंधत आहे.  

गांधीज�नी ि�टीशांिव�� लढा देताना स�या�हाचा वापर केला. असहकार, सिवनय 
कायदेभंग, उपोषण, संप, हरताळ व बिह�कार ही स�या�हाची साधने वेळ व 
प�रि�थतीनसुार गांधीज�नी उपयोगात आणली. असहकारा�या मागा�चा अवलंब क�न 
शासना�या िवरोधी काम करता येते व शासनाचे मन वळवता येते अशी गांधीज�ची खा�ी 
होती. सिवनय कायदेभंगातून जुलमी व अ�यायकारक काय�ाला िवरोध करणे हे 
गांधीज�ना अिभ�ेत होते. भरतोय राजकारणात स��य हो�याआधी �यांनी संपूण� 
भारत�मण केले व भारतातील सम�या जाणून घेत�या. िबहारमधील चंपार�य, 
अहमदाबाद िगरणी संप व खांदा स�या�ह या घटनांम�ये स�या�हा�या तं�ाचा 
यश�वीपणे वापर केला. या तीनही घटना �संगी �यांना यश िमळाले. �यामळेु स�या�ह हे 
अ�यायािव�� लढ�याचे साधन �हणून �याची उपय�ुता िस� झाली.  

क) चपंार�य स�या�ह  

चंपार�य स�या�ह ही स�या�हावर सधुा�रत पिहली कायदेभंग चळवळ होती. 
िबहारमधील चंपार�य येथे नीळ िपकवणा�या शेतक�यांवर होणा�या अ�यायावर लढा 
दे�याची िवनंती केली गेली. गांधीज�नी स�या�हाचा हा �संग धोरणीपणे हाताळला. 
अखेर ि�टीश शासनाला गांधीज��या व शेतक�यां�या माना�या मा�य करा�या लाग�या. 
ि�टीश शासनाने एक चौकशी आयोग नेमला व शेतक�यांचे �� सोडव�यास �ाधा�य 
िदले.  

ड) अहमदाबाद िगरणी सपं (१९१८) – अहमदाबाद येथील िगरणी मालक व कामगार 
यां�यातील वादाम�ये गांधीज�नी पिह�यांदा उपोषणाचे ह�यार उपसले. अखेर िगरणी 
मालकांनी माघार घेतली.  

इ) खेडा स�या�ह (१९९८) – गजुरातम�ये १९१८ म�ये मोठ्या �माणात द�ुकाळ 
पडला होता. तेथील शेतकरी हवालिदल झाला होता. अशा वेळेस शेतक�यांना मदत 
कर�याऐवजी ि�टीश शासनाने जमीन महसूलाची स�� केली. या वेळेस गांधीजी 
शेतक�यां�या मदतीला धावून गेले. अखेर �दीघ�  लढ्यानंतर ि�टीश सरकारने खेडा 
प�रसरातील शेतक�यांना शेतसारा दे�याबाबत सवलत िदली.  

या तीनही �संगातून गांधीज�नी स�या�ह तं�ाची उपय�ुता िस� केली. स�या�हाम�ये 
शेतकरी व कामगार यांचा सहभाग वाढ�यामळेु सव�सामा�य जनतेचा उ�साहदेखील 
वाढला.  
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१0.३  १९२० ची असहकार चळवळ  

इं�जां�या अ�यायकारक धोरणांिव�� गांधीज�नी स�या�ह क�न आि�का लोकांना 
�याय िमळवून िदला. �याच धत�वर भारतात इं�जां�या िवरोधात असहकार चळवळ सु� 
केली. ही असहकार चळवळ स�ु कर�यास इं�जांचे भारतातील राजक�य, सामािजक, 
आिथ�क आिण धािम�क धोरण जबाबदार अस�याचे आढळून आले. इ.स. १९२० साली 
कलक�ा भरले�या कॉ�ेंस�या अिधवेशनात सरकारशी असहकार कर�याचा ठराव पास 
कर�यात आला. �यातच १९१९ �या काय�ा�वये होणा�या िनवडणकु�वर बिह�कार 
टाक�याचे ठरिव�यात आले. हे ठराव गांधीज��या नेत�ृवाखाली कर�यात आले.  

अ) रॉलेट ॲ�ट 

भारतातील �ांितकारी कारवायांना आला घाल�यासाठी व �यावर उपाययोजना 
सचुव�यासाठी ि�िटशांनी रॉलेट यां�या अ�य�तेखाली एक सिमती �थापन केली. या 
सिमती�या अहवालानसुार ि�िटशांनी १९१९ म�ये रॉलेट ॲ�ट िकंवा काळा कायदा 
पास केला. या काय�ा�वये भारतीयां�या �वातं�याची पायम�ली करण�या िशफारसी 
के�यामळेु िहदंी समाजात सरकार िवरोधी असंतोषाचे वातावरण िनमा�ण झाले होते. 
महा�मा गांधीज�नी लोकां�या �वातं�यावर गदा आणणा�या या काय�ाचा िनषेध केला.  

ब) जािलयानवाला बाग ह�याकांड  

भारतीय �वातं�या�या इितहासात एक अ�यंत िनद�यी व �ूर �करण �हणून 
जािलयानवाला बाग ह�याकांड ओळखले जाते. या ह�याकांडा�या �मतृी िहदंी जनता 
सदैव �मरणात ठेवतील, ठर�या�माणे म. गांधी�या आदेशानसुार ०६ एि�ल रोजी 
मोठ्या �माणात हडताळ पाळ�यात आला. पजंाबम�ये मोठ्या �माणत हडताळ 
पाळ�यात आला. म.गांध�ना पजंाबम�ये ये�यास बदंी घात�यामळेु पंजाबमधील 
वातावरण अिधक तापले गेले. पजंाबमधील चळवळ दडपून टाक�यासाठी ओडवायरने 
पजंाबचे नेते डॉ. िकचलू व डॉ. स�यपाल यांन अटक केली. �यां�या सुटकेसाठी लोकांनी 
मोचा�  काढला �या वेळी गोळीबारात १५ लोक ठार झाले. ि�टीश सरकार�या जलुमाचा 
िनषेध कर�यासाठी १३ एि�ल १९१९ रोजी अमतृसर शहराम�ये जािलयानवाला बाग 
येथे सभा आयोिजत कर�यात आली. सभा स�ु असताना जनरल डायर ५० ि�टीश व 
१०० भारतीय सौिनकांनी बागेत �वेश क�न �यां�यावर गोळीबार केला. �याम�ये 
१००० लोक ठार झाले. �यापे�ा जादा लोक जखमी झाले. तरीपण ि�टीश सरकारे 
जनरल डायरचे कौतुक केले. कॉ�ेंसने या ह�याकांडा�या चौकशीची मागणी केली. 
चौकशी कर�यासाठी हटंर यां�या अ�य�तेखाली एक किमशन िनयु� केले. �याने दोषी 
अिधका�यांना माफ� िदली �यामळेु इं�जां�या िवरोधी वातावरण िनमा�ण झाले. �यातून 
असहकार चळवळीचा उदय झाला.  
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क) िखलाफत चळवळ  

तकु� �थानचा खिलफा हा सव� मसुलमानांचा �मखु मनाला जात होता. पिहले महायु� 
स�ु झाले ते�हा या खालीफाने जम�नी�या बाजूने इं�लंड िव�� यु�ात उडी घेतली. 
साहिजकच िहदंी मसुलमानां�या मनात खिलफा िन�ा व इं�ज िन�ा यां�यातील संघष� 
उभा रािहला. िहदंी फौजांत मोठ्या �माणत मसुलमान होते व ते तकु� सा�ा�याचे 
िवभाजन आ�ही करणार नाही असे आ�ासन िदले होते. परतं ु ��य�ात जे�हा 
य�ुसमा�ीनंतर तकु� सा�ा�याचे लचके यरुोिपयन रा��ांनी तोडले. �यांचे िनरिनराळे 
�देश आपसात वाटून घेतले. तुक� सा�ा�याला हात लावणार नाही असे वचन िदलेले 
इं�जांनी मोड�याने िहदंू मसुलमान संत� झाले. खलीफाची स�ा पूव�वत �याला िमळावी 
�हणून �यांनी िखलाफत चळवळ स�ु केली.   

ड) असहकार चळवळ  

पिह�या महायु�ात ि�टन अडक�यामळेु �यास भारतीय लोकां�या सहकाया�ची 
आव�यकता होती. याउलट सरकारला सहकाय�  के�यास आप�याला �वरा�याचे 
अिधकार िमळतील असे भारतीय लोकांना वाटत होते. �यामळेु ि�टनला य�ुकाया�त 
मदत केली. महाय�ुात ि�टन िवजयी झाले आिण सरकारने भारतासाठी इ.स. १९१९ 
म�ये सुधारणा कायदा पास केला. या सधुारणा काय�ाला िवरोध केला. महा�मा 
गांधीज�नीही �ारभंी या सधुारणा कर�याचे �ितपादन केले, परतं ु अ�पावधीत �यांनी 
सधुारणा काय�ाला िवरोध केला. सरकार�या दडपशाही धोरणामळेु ते सरकार िवरोधक 
बनले, रौलेट ॲ�ट, पजंाबमधील सरकारची दडपशाही, जािलयनवाला बाग 
ह�याकाडंामळेु भारतीय लोकांत असंतोष पसरला आिण देशात �फोटक प�रि�थती 
िनमा�ण झाली. �यामळेु गांधीजी असहकार चळवळ कर�याचा िवचार क� लागले.  

इ) असहकार आदंोलनाचा ��ताव  

देशातील �फोटक प�रि�थतीचा िवचार ि�टीशिवरोधी असहकार चळवळीचा िनण�य 
घे�यासाठी येथे ४ स�ट�बर १९२० रोजी का�ेँसने खास अिधवेशन लाल लजपतराय 
यां�या अ�य�तेखाली भरिव�यात आले. असहकारा�या काय��माचा �वीकार रा��ीय 
काय��म काय��म �हणून �वीकारावा यासाठी गांध�नी �य�न स�ु केले होते. िहदंू 
मिु�लम ऐ�याची सवुण�संधी साधून �वातं�य �ा�ीसाठी असहकार आंदोलन ऑग�ट 
पासून स�ु कर�यात येईल अशी घोषणा सरकारी शाळा व महािव�ालयावर  बिह�कार 
टाक�यात आ�यामळेु रा��ीय िव�ालये �थापन करणे आव�यक होते. �यामळेु देशात 
अनेक िठकाणी शाळा व महािव�ालये �थापन केली. काशी आिण गजुरातमधील 
िव�ापीठे, िबहार िव�ापीठ, बंगालमधील रा��ीय िव�ापीठे आिण महारा��ातील िटळक 
महािव�ालय ही �यापैक� िवशेष उ�लेखनीय आहेत. असहकार चळवळीचा �चार 
कर�यासाठी कॉ�ेंस�या ने�यांनी भारतभर दौरे केले आिण सव�सामा�य लोकांना 
चळवळीचे मह�व पटवून िदले. या काळात िहदंू-म�ुलीम ऐ�य अस�यामळेु का�ेँस व 
िखलाफत�या सद�यांनी  िमळून आंदोलनाला गती िदली. मसुलमानांनी सरकारी 
नोकरी, सै�य व पोलीस दलातील नोकरी �वीका� नये असे आवाहन िखलाफत 



  

 

peiee®³ee Feflenemeeleerue cenlJee®es ìHHes 
(1453-1945) 

108 

प�रषदेने केले होते. याकाळात िटळक फंडा म�ये बराच िनधी गोळा झाला होता. या 
फंडातून �वयंसेवक दलाची �थापना केली होती.  

ई) परदेशी कपड्यावर बिह�कार  

१ जलैु १९२१ कॉ�ेंसने परदेशी कपड्यावर बिह�कार घाल�याची मोहीम हाती घेतली. 
गांधीज�नी मुंबईतील िगरणी मालकांची भेट घेतली आिण परदेशी कपड्यावर बिह�कार 
टाक�यावर कपड्या�या िकंमती वाढवून लोकांची लटु ते करणार नाहीत, असे अिभवचन 
�यांनी �या�याकडून घेतले. पण याबाबत फार कमी िगरणीमालक व �यापा�यांनी 
गांधीज�ना लेखी अिभवचन िदले. मुंबईत अिखल भारतीय का�ेँस महासािमतीची बैठक 
२८ ते ३० जलैु १९२१ रोजी घे�यात आली. ३१ जलैु रोजी उमर सोमानी�या 
मालक��या एि�फ��टन िमल�या पटांगणात गांधीज�नी परदेशी कपड्याची पिहली होळी 
केली. यावेळी अ.भा.का�ेँस महासिमती�या बैठक�स आलेले सव�  सद�य उपि�थत होते. 
९ ऑ�टोबर १९२१ रोजी प�ुहा याच िठकाणी परदेशी कपड्याची होळी गांधीज�नी 
केली. यावेळेस मा� गांधीज�नी काठेवाडी प�ती�या पोशाखाऐवजी पचंा घातला होता. 
१७ नो�ह�बर १९२१ रोजी ि�टनचे राजकुमार आठवे एडवड� मुंबईत आले होते. �यावेळी 
गांधीजी एि�फ��टन िमलजवळील पटांगणात परदेशी कपड्यांची होळी केिल �यावेळी 
२५,००० लोक होते.  

उ) शाळा व कॉलेजवर बिह�कार  

सरकारी शाळा व कॉलेजवर बिह�कार आिण रा��ीय शाळा व कॉलेजची �थापना करणे 
हा असहकार चळवळी�या काय��माचा एक भाग होता. शंकर जावडेकर, स.ज.भागवत, 
आ�णासाहेब सह�ब�ु,े काका कारखानीस, स.का.पाटील, िव.�.िलमये, गो.आ.देशपांडे 
यांनी इ.स. १९२०-२१ म�ये शाळा कॉलेजवर बिह�कार टाकले आिण �यांनी रा��ीय 
शाळा, कॉलेजात अ�ययन केले. पढेु क�यिुन�ट चळवळीत सहभाग घेतले�या रघुनाथ 
िनंबकर, शांताराम िमरजकर, �ीपाद अमतृ दगें व देशपांडे मा�तर या सवा�नी चळवळीत 
सहभाग घेतला. फे�वुारी १९२१ म�ये �यांनी मुंबई येथील मारवाडी िव�ालयात रा��ीय 
कॉलेज स�ु केले. िडस�बर १९२१ म�ये पणेु येथे िटळक महािव�ालय सु� कर�यात 
आले. र�नािगरी, व�गलुा� , मालवण, सातारा, येवला, अहमदनगर, अमळनेर, िचंचवड, 
यवतमाळ, अकोला, नागपूर, अमरावती, बलुढाणा व देवामगाव येथे रा��ीय शाळा स�ु 
कर�यात आ�या. केळकर, ब.ँ जयकर, बापजुी माणे व �ीपाद मुंजे यांनी असहकार 
चळवळी�या काय��मात फेरबदल करावा असा आ�ह धरला होता. पण गांधीज�चे नेत�ृव 
मा�य करणा�या का�ेँसजनांना हे मा�य न�हते.  

असहकार चळवळीचा शेवट  

गांध�नी ग�हन�र जनरलला प� िलह�न १ फे�वुारी १९२२ रोजी बारडोली व गुंटूर या 
िठकाणी सिवनय कायदेभंगाची चळवळ सु� करत अस�याचे कळिवले होते. परतंु 
सरकारकडे केले�या माग�यांची सात िदवसात मदुत संप�यापूव� अिहसंा�मक मागा� ने 
चालणा�या असहकार चळवळीस िहसंक वळण लागले. गोरखपूर िज��ातील चौरीचौरा 
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येथे ५ फे�वुारी १९२२ रोजी ३००० �या एका जमावाने दंगलीस �ारभं केला. �याम�ये 
�याम�ये वीस पोलीस व एक सब इ��पे�टर यांना ठार कर�यात आले. या िहसंक 
घटनेची बातमी गांध�ना समज�यानंतर �यांना अित द:ुख झाले. १२ फे�वुारी १९२२ 
रोजी बारडोली�या स�या�हाची �परषेा िनि�त कर�यासाठी बोलािवले�या संमेलनातच 
गांध�नी असहकार चळवळ बडं कर�याचा ��ताव मांडला आिण तो बह�मताने पास 
कर�यात आला. अशा रीतीने असहकार चळवळ बडं के�याची गांध�नी घोषणा केली. 

असहकार चळवळीचे मह�व  

असहकार चळवळ अचानक बडं झाले असले तरी ितचे अनेक फायदे झालेले होते. या 
जनांडोलानामळेु शहरातच न�हे तर �ामीण भागातही राजक�य जागृती घडून आली. 
रा��ीय लढ्यात आपण सहभागी होऊ शकतो. या जाणीवेने सामा�य लोकांत �चंड 
उ�साह िनमा�ण झाला. �यां�यात आ�मिव�ास व आ�मस�मानाची भावना िनमा�ण झाली 
आिण रा��िहतासाठी हालअपे�ा सोसणे, तु�ंगात जाने या गो�ी अिभमाना�पद वाटू 
लाग�या. गांधीज�नी मा� चळवळ र� के�याने त�णांचा गांधीज��या अिहसंक 
लढयावरील िव�ास उडू लागला व �वरा�य�ा�ीसाठी दसुरा माग�  ते शोधू लागले. 
जनतेतील िनमा�ण झाले�या िहदं-ूम�ुलीम ऐ�यालाही तडा गेला.  

आपली �गती तपासा : 

�.१. असहकार चळवळीची मािहती सांगा.  

१0.४  �वरा�य प�ाची �थापना व काय�  

असहकार आंदोलन �थिगत होताच ि�िटशांनी प�ुहा दडपशाहीचा अवलंब केला. 
मिु�लमांनी आपले वेगळे संघटन बांध�यास सु�वात केली. याच वेळी कॉ�ेंस�या  एका 
सिमतीने देशभराचा दौरा क�न जनमताचा अंदाज घेतला आिण जनमत देश�यापी 
आंदोलनास अनकूुल नस�याचा िन�कष� काढला. दर�यान नो�ह�बर १९२२ �या का�ेँस 
महासिमती�या कलक�ा येथील अिधवेशनात कौि�सलम�ये सहभाग घे�या�या 
��ाव�न का�ेँसम�ये दोन गट पडले. कायदेमंडळ व काय�कारी मंडळात �ितिनिध�व 
क�न सरकारला आपले �हणणे मा�य करायला लावावे, ताि�वक पातळीवर सरकारला 
पेचात पकडावे अशा िवचारां�या गटास फेरवादी गट �हटले जाऊ लागले; तर 
बिह�काराचेच तं� चालू ठेवावे अशा िवचारा�या गटास नाफेरवादी गट �हटले जाऊ 
लागले. यातील फेरवादी गटाने इतरांचा िवरोध मोडून जानेवारी १९२३ म�ये ‘�वरा�य 
प�ाची’ �थापना केली. या प�ाम�ये िच�रजंन दास (अ�य�), मोतीलाल नेह� 
(सिचव), िव�लभाई पटेल, डॉ. मुंजे, बॅ. जयकर, न.ची.केळकर हे अ�णी नेते होते.  

१0.५  सायमन किमशन  

सायमन यां�या अ�य�तेखाली ि�टीश सरकारने २६ नो�ह�बर १९२७ रोजी सात 
सद�य असलेली सिमती नेमली. या सिमतीची नेमणूक ठर�यापे�ा दोन वष� आधीच 
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केली गेली. या सिमतीवरील सातही सद�य ि�टीश होते. ि�टीश संसदेत २ भारतीय 
सद�य असूनही �यांचा समावेश या सिमती म�ये केला गेला नाही. याचा भारतीय 
जनतेला राग आला. सायमन किमशनवर बिह�कार घाल�याचे ठरले. जेथे जेथे �यातील 
सद�य जातील �यांना तेथे काळी िनशाणे दाखव�यात आली. िवरोधी घोषणा दे�यात 
आ�या. सायमन किमशन �या िदवशी भारतात आले �या िदवशी संपूण� भारतात हरताळ 
पाळ�यात आला. लाहोरला गंभीर आंदोलन झाले. �यातच लाल लजपतराय हे लाठी 
ह�यात गंभीर जखमी झाले. �यांचा म�ृयूही �यामळेुच झाला. लोकांम�ये �ेष पसरला. 
सायमन िवरोधी वातावरण पसरले. नेह�, गोिवंद व�लभ पंत यां�यावर लाठी ह�ला 
झाला. भगतिसंग, चं�शेखर आझाद यांनी सा�डस� या अिधका�याचा खून केला. कारण 
�यानेच लाल लजपतराय यां�यावर लाठी ह�ला केला होता. या सव� घटनांची १९३० 
�या संघषा�ची पा��भूमी तयार केली. 

१0.६  नेह� �रपोट�  

सायमन किमशनला ती� िवरोध कर�यात आला. �यावेळी भारतमं�ी बक� नहेड यांनी 
�प� केले क� जर सवा�ना पटेल असे संिवधान भारतीयांना तयार केले तर सरकार �याचा 
िवचार कारे. कॉ�ेंसने हे आ�हान �वीकारले आिण नेह� सिमती �थापन झाली. �यात 
सव� पथंा�या, धमा��या लोकांना �ितिनिध�व िदले. �या माग�या १) वसाहतीचे �वरा�य,  
२) संघरा�य, ३) क� �ीय संसद  ४) जबाबदार शासन प�ती   ५) संर�ण �यव�था  ६) 
मलुभूत अिधकार  ७) सव��च �यायलयाची �थापना  ८) नवीन �ांताची िनिम�ती इ. 
माग�या कर�यात आ�या.  

१0.७  कॉ�ंेसची सपूंण� �वात�ंयाची मागणी  

गोलमेज प�रषदा घेऊन काहीच फायदा होणार नाही हे कॉ�ेंसने जाणले. सभुाषबाबूचंी ही 
�वरा�याची मागणी वाढत होती. आयिव�नने कोणतीच ठोस घोषणा केली नाही. �यामळेु 
कॉ�ेंसने वसाहती�या �वरा�याऐवजी संपूण� �वातं�या�या मागणीवर ल� क� ि�त केले. 
�यातच सिवनय आदंोलन सु� कर�याचा िनण�य घे�यात आला. २६ जानेवारी १९३० 
हा �वातं�यिदन �हणून साजरा केला गेला. आिण एका महान आंदोलनाची स�ुवात 
झाली. ही सव� �याची पा��भूमी होय. सिवनय कायदेभंग कर�याआधी म. गांध�ना हा एक 
�� वाटाघाटी�ार े पूण� �हावा असे वाटत होते. �यासाठी सरकारला म. गांध�नी “यंग 
इंिडया” या वत�मानप�ा�ारे काही अटी कळव�या. �या मा�य झा�यास सरकारबरोबर 
संघष� केला जाणार नाही असे जाहीर केले.  

१0 .८  सिवनय कायदेभगं चळवळ (१९३० ते ३४)  

महा�मा गांधीज�नी १९२० पासून रा��ीय कॉ�ेंसचे नेत�ृव कर�यास �ारभं केला. �यांनी 
�थम १९२० ला असहकार चळवळ िनमा�ण क�न इं�ज सरकारला शह दे�याचा �य�न 
केला. नंतर १९३० म�ये सिवनय कायदेभंग चळवळ िनमा�ण क�न आप�या 
ह�कासाठी संघष� उभा केला. या वेळी इं�लंडम�ये मजूर प�ाची स�ा िनमा�ण झाली. 
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असहकार चळवळीवर मत कर�यासाठी सायमन किमशन राबवले. परतंु �याला शह 
दे�यासाठी व आप�या ह�काची मागणी कर�यासाठी मोतीलाल नेह�ं�या सिमतीने 
नेह� �रपोट�  सरकारकडे सादर केला. या वेळी आयिव�न यांनी शांततेसाठी वसाहती�या 
�वरा�याची घोषणा केली. परतंु संपूण� �वरा�याची मागणी करणा�या कॉ�ेंसने 
गांधीज��या नेत�ृवाखाली सिवनय कायदेभंग चळवळ उभी केली.  

अ) सिवनय कायदेभंग चळवळीचा काय��म : 

१) िमठाचा स�या�ह  

२) परक�य मालावर बिह�कार  

३) रा��ीय िश�णाचा परु�कार  

४) संपूण� दा�बदंी  

५) करबदंी 

६) सरकारी नोक�यांवर बिह�कार 

७) �यायालयीन कामकाजावर बिह�कार  

८) जंगल काय�ाचा भंग  

ब) दांडी या�ा  

िमठाचा स�या�ह हा �ितका�मक �व�पाचा होता. १२ माच� १९३० रोजी गांधीजी 
आप�या ७८ काय�क�या� िनशी साबरमती�या आ�मातून दांडीकडे िमठा�या 
स�या�हासाठी िनघाले. दांडी हे सम�ुिकना�याजवळील साबरमतीपासून ३८५ क�.मी. 
अंतरावर होते. या गावापासून गांधीजी गाव गांधीजी आप�या अनयुायांसह ५ एि�ल 
१९३० रोजी दांडी येथे पोहचले. व �यांनी सम�ु िकना�यावरील मीठ उचलून िमठाचा 
कायदा मोडला. आिण सव� देशभर कायदेभंगाची चळवळ स�ु झाली. गांधीज�नी ि�टीश 
सरकारने अटक केली व ऐरवडयाला तु�ंगात रवाना केले. मा� गांधीज��या कायदेभंग 
चळवळीला उधान आले. महारा��, गजुरात, बगंाल, म�ास इ�यादी िठकाणी सम�ु 
िकनारी दांडी�माणेच स�या�ह झाले. जेथे समु� न�हता तेथे सम�ु न�हता तेथे 
जंगलािवषयक काय�ांचा भंग कर�यात आला. उ�र�देश, गजुरात, कना�टक येथे 
साराबदंीने जोर धरला.  

क) आदंोलनाचा दुसरा ट�पा  

सिवनय आंदोलनाचा दसुरा ट�पा �हणजे बेकायदेशीर मीठ तयार करणे हा होता. 
गावोगावी लोकांनी बेकायदेशीरपणे मीठ तयार केले. ९ एि�ल रोजी गांधीज�नी आप�या 
अनयुायांसाठी एक काय��म जाहीर केला. �यात कायदेशीर मीठ लोकांनी आणावे, 
अथवा तयार करावे, सतु घरोघरी काढावे, मादक अमली पदाथा��या दकुानावर धरणे, 
अ�प�ृयतेचा �याग इ. कलमे घातली. तसेच शाळा महािव�ालय यांचेवर बिह�कार आिण 
सरकारी नोक�यांचा �याग लोकांनी करावा असे आवाहन केले.  
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ड) पिहली गोलमेज प�रषद  

पिहली गोलमेज प�रषद नो�ह�बर १९३० म�ये भरली. लंडन येथे ती भरली. �यात ित�ही 
राजक�य प�ाचे िमळून लंडन येथील १६ �ितिनधी होते. ६ भारतीय �ितिनधी आिण 
५३ इतर �ितिनधी होते. यात अ�पसं�यांक ह�रजन �या �तीिनधीनीही भाग घेतला. या 
प�रषदनेे मळुची संघरा�याची क�पना ��य�ात ते असे वाटले. कारण १९१९ �या 
काय�ापे�ा ही प�रि�थती बरी होती. सरकारने �ांतात पूण� जबाबदार शासनप�ती 
आिण क� �ात अंशत: शासन प�ती लागू कर�याचे ठरवले होते. आंबेडकरांची �वतं� 
मतदार संघाची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ह�रजनांना �वतं� मतदार संघ 
असावा अशी मागणी केली. ते �या वर अडूनच रािहले. बॅ�र�टर  िजना यांनी सरकराला 
१४ अटी घात�या हो�या. �या मिु�लम अ�पसं�याकांसाठी हो�या. ते देखील �यातील 
एकही अट सोडवावयास तयार होईनात. पूण� गोलमेज प�रषदेवर सां�दाियकतेचे सावट 
होते. �यातून िन�प�न काहीच झाले नाही. मा� भारतातील जाितय ताण तणावांची 
मािहती सव� जगाला �ात झाली.  

इ) गांधी-आयिव�न करार  

भारता�या घटना�मक बदलासंबंधीची कोणतीही योजना कॉ�ेंस�या मा�यतेखेरीज 
यश�वी होऊ शकणार नाही. हे ओळखून ि�टीश रा�यक�या�नी कॉ�ेंसचे सहकाय� 
िमळिव�याचे �त�न सु� केले. तडजोडीला अनकूुल वातावरण तयार �हावे �हणून, 
सरकारने २६ जानेवारी १९३१ रोजी महा�मा गांधी व इतर काही का�ेँस ने�यांची  
अखेरीस गांधीजी �हाईसरॉयची  भेट घे�यास तयार झाले. 

�यानसुार �हाईसरॉय लॉड�  आयिव�न व महा�मा गांधी यां�यात िद�ली येथे समुार े १५ 
िदवस चचा� झाली. या चच��या अखेरीस �यां�यात ५ माच�, १९३१ रोजी जो करार 
झाला. �यास “गांधी – आयिव�न करार” असे �हटले जाते.  

ई) दुसरी गोलमेज प�रषद  

२१ ऑग�ट, १९३१ रोजी दसु�या गोलमेज प�रषदलेा उपि�थत राह�यासाठी गांधीजी 
सम�ुमाग� लंडनला रवाना झाले. लंडनला येथे इं�लंडचे पतं�धान र�ॅसे मामॅकडोन�ड 
यां�या अ�य�तेखाली ही प�रषद भरली होती. या प�रषदेला इं�लंडमधील व भारतातील 
राजक�य प�ांचे �ितिनधी, सं�थानाचे �ितिनधी असे समुार े१०७ �ितिनधी उपि�थत 
होते. या प�रषदेत न�या घटनेची �परखेा व अ�पसं�याकांचे �ितिनिध�व या दोन 
��ांवर चचा�  घडून आली या प�रषदेत बॅ. िजना व म. गांधी यां�याम�ये मतभेद झाले. 
तसेच ि��न, दिलत, अ�ँलो – इंिडयन यां�या �ितिनध�नी �वतं� मतदार संघाची 
मागणी केली. तर गांधीज�नी संपूण� �वातं�याची मागणी केली. ि�टीश सरकारने ही 
मागणी पूण�पणे नाकारली �यामळेु प�रषद अयश�वी ठरली.  
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उ) पुणे करार  

१६ ऑग�ट १९३२ रोजी ि�टनचे पंत�धान र�ॅसे मॅ�डोना�ड यांनी जातीय िनवडा 
जाहीर केला. या िनवाड्या�या िवरोधात गांधीज�नी येरवडा त�ंुगातच आमरण उपोषण 
स�ु केले. “फोडा व रा�य करा” नीतीने म�ुलीमां�माणे िहंदूधमा�तही फूट पड�याचा हा 
सरकारचा सरकारचा �य�न अस�याचा आरोप �यांनी केला. दसु�या गोलमेज प�रषदेत 
दिलत समाजासाठी मतदार संघाची मागणी करणा�या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना 
शेवटी गांधीज�शी नाईलाजाने समझोता लारावा लागला. २५ स�ट�बर १९३२ रोजी 
दोघांम�ये झालेला हा समझोता करार �हणजे ‘पणेु करार’ होय. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरांना दिलतांसाठी �वतं� मतदारसंघाची मागणी सोडून देऊन राखीव जागांवरच 
समाधान मानावे लागले. �ांितक िविधमंडळात दिलतांसाठी १४८ जागा व क� �ाम�ये २० 
ट�के जागा राखीव असा�यात, असे ठरले. सरकारने लवकरच पणेु करारास मा�यता 
िदली.  

ऊ) सिवनय कायदेभंग चळवळीचा शेवट  

वरील घटना घडत असतानाच ि�टीश सरकारने तीन गोलमेज प�रषदांमधील चचा�  व पणेु 
करार यावर आधा�रत एक �िस� केली. �यानसुार भारताला अंतग�त �वाय�ता दे�याची 
घोषणा कर�यात आली. �यामळेु म. गांधीज�नी सिवनय कायदेभंग चळवळ इ.स. १९३४ 
म�ये बडं केली.  

आपली �गती तपासा. 

�.१ सिवनय कायदेभंग चळवळीची मािहती सांगा. 

१0.९  १९३५ चा कायदा  

भारतातील राजक�य घटना सोडिव�यासाठी व भारतीय रा�यघटनेचा िवचार 
कर�यासाठी इं�लंडम�ये गोलमेज प�रषद घे�यात आली होती या प�रषदे�या िनण�या�या 
आधार ेसायमन किमशनचा अहवाल, नेह� �रपोट� , बॅ. जीनाची चौदा त�वे या सवा��या 
आधारे १९३३ म�ये ि�टीश सरकारने �ेतपि�का �कािशत केली, �ेतपि�केचा िवचार 
कर�यासाठी व रा�यघटनेची �परषेा ठरिव�यासाठी लॉड�  टी.न.ुिलथ �या 
अ�य�तेखाली एक किमटी �थापन केली. �याने आपला अहवाल भारत मं�याला सादर 
केला. �याने तो पाल�म�टम�ये मांडला. २४ जुलै रोजी पाल�म�ट ने �याला मा�यता िदली. 
२ ऑग�ट १९३५ रोजी राजाने मा�यता िदली. ३ जलैु १९३५ ला भारतात हा कायदा 
लागू कर�यात आला.  

१0 .१० दुस�या महायु�ा�या काळातील �वात�ंय चळवळ : ि��स योजना  

इ.स. १९३९ म�ये दसुर े महाय�ु सु� झाले. या यु�ाम�ये भारताचा पाठ�बा व 
सहका�यासाठी लॉड�  िलनिलथगो याने ८ ऑग�ट १९४० रोजी घोषणा केली. �यानसुार 
भारताला वसाहतीचे �वरा�य देणे, रा�यघटनेसाठी घटना प�रषद �थापन करणे. 
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अ�पसं�याकां�या िहताचे संर�ण करणे. कॉ�ेंसने इ.स. १९४० �या मुंबई अिधवेशनात 
ऑग�ट ��ताव फेटाळला. कारण �याम�ये भेदनीतीचा उपयोग आिण �वातं�याची 
मागणी नाकारली.  

१0.११  ‘चले जाव’ चळवळ (१९४२) 

ि��स िमशन परत गे�यानंतर भारतात इं�जां�या िवरोधी सव�� नाराजी पारली. ८ 
ऑग�ट १९४२ �या चळवळीला �ारभं झाला. या चळवळीची करणे �हणजे ि��स 
योजनेने कोणाचेही समाधान झाले नाही. भारतीयांची चचा�  ना करता भारत यु�ात 
सहभागी अस�याची घोषणा ग.ज.ने केली. रा�यघटनेत संघष� य�ुसमा�ीनंतर िनण�य 
घे�यात येई आिण जपान�या आ�मणाची भीती वाटत होती. यामळेु रा��ीय कॉ�ेंसने 
छोडो भारत चळवळीचे िनयोजन केले.  

अ) १९४२ �या चळवळीचे �व�प  

चळवळीची घोषणा करताच �मखु ने�यांना कैद झाली. �यामळेु समाजवादी गटांनी 
भूिमगत राह�न आंदोलन स�ु केले. संप, मोच�, हरताळ, िनदश�न, सरकारी मालम�ेचे 
नकुसान तसेच �ितसरकार �थापन करणे इ�यादी मागा� ने चळवळ स�ु होती. अनेक 
शहरांमधील कामगारांनी कारखाने बडं केले. सरकारने आंदोलकांवर लाठीमार, गोळीबार 
केला �याम�ये नंदरुबारचा िशरीषकुमार आिण �याचे चार िम� ठार झाले. १० हजारांह�न 
अिधक लोक ठार झाले. जय�काश नारायण, राममनोहर लोिहया, अ�यतुराव 
पटवध�न,अ�णा असफअली इ. ने�यांनी मह�वाची कामिगरी केली.  

ब) वधा� ��ताव  

वधा� येथे का�ेँस विक� ग किमटीने चले जाव ठराव १४ जुलै १९४२ रोजी मंजूर केला. 
मुंबई अिधवेशनात ८ ऑग�ट १९४२ रोजी ठराव मंजूर केला. �यानसुार ि�टीश राजवट 
असणे भारताला अपमाना�पद आहे. भारतीय �वातं�यासाठी ि�टीश व संय�ु रा��ाची 
प�रषद होणार आहे. �वतं� भारत आपली सव�  श�� खच� क�न ह�कुमशाहीिव�� लढा 
�ेईल.  

क) सी.आर.फॉ�यु�ला (३० जून १९४४)  

िहदंू-मसुलमान यां�यातील मतभेद िमट�यािशवाय �वातं�य िमळणार नाही असे 
�हाईसरॉय लॉड�  वे�हेल यांनी सांिगतले, ते�हा च�वत� राजगोपालाचारी यांनी 
गांधीज��या संम�ीने बॅ. जीनासमोर योजना मांडली, ितलाच ‘सी.आर.फॉ�यु�ला’ िकंवा 
‘रामगोपालाचारी योजना’ �हणतात. �यातील तरतदुी, (१) �वतं� 

ड) वे�हले योजना (१९ जून १९४५)    

यरुोपम�ये यु�ाची समा�ी झाली, तरीपण जपान�या आ�मणाची भीती होती. भारता�या 
�वातं�यसंदभा�त िम� रा��ांचा चिच�ल यां�यावर दबाव येत होता. आगामी िनवडणकु�त 
मजूर प� स�ेवर आला, तर आपली राजवट बदनाम करतील. यामळेु भारतीयांसाठी 
योजना जाहीर केली. �यातील तरतदुी – 
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१) िहदंी लोकांनी नवी रा�यघटना करावी.  

२) जपान बरोबर�या यु�ात भारतीयांनी सहकाय�  करावे. 

३) िहदंी गहृलोकांकडे पररा��ीय खाते असेल. 

िसमला संमेलन २५ जून ते १४ जलैु १९४१५ वे�हेल योजना व जागा वाटप याची चचा�  
कर�यासाठी िसमला येथे संमेलन आयोिजत केले. वेगवेग�या प�ांचे २२ �ितिनधी 
हजार झाले. काय�कारी मंडळा�या रचनेबाबत मतभेद झा�याने संमेलन बरखा�त केले.  

इ) कॅिबनेट िमशन / ि�म�ंी योजना (१६ मे १९४६)  

पतं�धान ॲटली ने जाहीर केले क�, भारताला �वातं�य िदले जाईल. यासाठी सर 
पेिथक लॉरे�स, सर �टॅफड� ि��स, सर अले�झांडर या तीन कॅिबनेट मं�यांचे िमशन 
िनय�ु केले. ते २० माच�  १९४६ कराची येथे आले. देशातील ४७२ ने�यांशी �=चचा� 
क�न १६ मे १९४६ योजना जाहीर केली. तरतदुी – अ) भारताला लवकर �वातं�य 
िदले जाईल.  (ब) का�ेँस-लीग यां�यात एकमत होत नाही, तोपय�त पढुील योजना सादर 
कर�यात येत आहे. (१) ि�टीश �ांत व सं�थाने यांचे संघरा�य तयार करावे . (२) 
लोकाय�ु संसद �याचा कारभार करेल. (३) संघरा�याची व गटरा�याची घटना बनवून 
दर १० वषा�ने गरजेनुसार बदल करावे.  (४) �शासना�या कामासाठी तीन िवभाग: (i) 
म�ास, मुंबई, संय�ु �ांत, िबहार, म�य �ांत, ओ�रसा यांचे एकूण �ितिनधी १८७.  (ii) 
पजंाब, सरह� �ांत, िसंधचे �ितिनधी ३५.  (iii) बगंाल, आसामचे ७० �ितिनधी 
असावेत. या योजनेत पािक�तानचे िच� िदसत अस�याने लीगने मा�य केली तर 
का�ेँसने नाकारली.  

ई) हगंामी सरकार 

घटना सिमतीसाठी िनवडणूक घे�यात आली. २९२ पैक� २१२ जागा कॉ�ेंसला 
िमळा�या. घटना सिमतीचे पिहले अिधवेशन ९ िडस�बर १९४६ रोजी िद�लीत भरले. 
घटना सिमतीचे अ�य� �हणून डॉ. राज�� �साद यांची िनवड कर�यात आली.  

उ) लॉड� माउंटबटॅन योजना (३ जून १९४७)  

�धानमं�ी ॲटली यांनी २० फे�वुारी १९४७ रोजी जाहीर केले क�, जून १९४८ पूव� 
इं�ज आपली स�ा सोडेल. लॉड�  माउंटबॅटन याने का�ेँस – लीग�या ने�यांशी चचा�  
क�न आपली योजना जाहीर केली. ती पढुील�माणे-  

१) िहदं�ुथानची फाळणी क�न मसुलमानांसाठी �वतं� घटना सिमती �थापन करावी. 

२) बगंाल, आसाम, पजंाबचे िवभाजन केले.  

३) आसाम�या िस�हेट िज��ात सव�मत �यावे.  

४) इं�ज सरकार १५ ऑग�ट रोजी िहदं�ुथान सोडून जातील. या योजनेला का�ेँस 
लीगनेही मा�यता िदली.  
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भारतीय �वातं�या�या काय�ानसुार १४ ऑग�ट १९४७ रोजी पािक�तान वेगळा 
झाला. �याच रा�ी १२ वाजता भारतीय पारतं�य न� झाले. १५ ऑग�ट १९४७ ला देश 
�वतं� झाला. िहदं�ुथानची फाळणी होऊन दोन रा�� िनमा�ण झाली.  

आपली �गती तपासा :  

 �. १. चलेजाव चळवळीचा आढावा �या. 

१0.१२  साराशं  

महा�मा गांधी यां�यावर स�य व अिहसंा या त�वांचा अन�यसाधारण �भाव �भाव होता. 
महा�मा गांधी �यानंी �वातं�य चळवळीला एक नवी िदशा िदली. �वातं�य चळवळ ही 
मूठभर लोकांनी यश�वी होणार नाही. हे जाणले �यासाठी गांधीज�नी स�या�ह या 
त�वा�या आधारे शेतमजूर, मिहला कामगार, व िव�ाथ� यांस िविवध घटकांना �वातं�य 
सं�मात सामावून घेतले, असहकार, सिवनय कायादेभंग चळवळ, चलेजाव चळवळ या 
मा�यमातून �वातं�यलढा उभारला व यश�वी केला.  

१०.१३  ��  

१)  महा�मा गांधी यांचे भारतीय रा��ीय चळवळीतील काय� सांगा.  

२) असहकार चळवळीवर थोड�यात टीप िलहा. 

३) पणेु कराराचे िचिक�सक मू�यमापन करा.  

१०.१४   सदंभ�  

१) डॉ. अिनल कठारे -िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  
२) डॉ. अिनल कठारे- आधिुनक जगाचा इितहास 
३) पी.िज.जोशी - आधिुनक जगाचा इितहास 
४) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९१४-१९४५) 

भाग-१  
५) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९४६- २०००) 

भाग-२  
६) डॉ. अिन�� , �ा. गजानन िभडे-आधिुनक जगाचा इितहास 
७) जैन ह�कूमचंद आिण कृ�णा माथुर- आधिुनक जगाचा इितहास 
८) कदम य.न. - िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  
९) कुलकण� अ.र. आिण देशपांडे-आधिुनक जगाचा इितहास- भाग-1 & २  
१०) साकुर ेिवजयानंद, अिनल कठार-ेजागितक इितहासातील ि�थ�यंतरे  
११) उदगावकर म.न. आिण गणेश राउत- आधिुनक जग   
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११ 
डॉ.सकुाण� आिण इंडोनेिशया 

घटक रचना  

११.० उि��्ये 

११.१ ��तावना  

११.२  इंडोनेिशयातील सा�ा�यिव�तार आिण रा��वादी चळवळ  

 १) इंडोनेिशया�या �ारभंीचा इितहास  

 २)  पोतु� िगजांचा सा�ा�यिव�तार  

 ३) इंडोनेिशयात डच इ�ट इंिडया कंपनीचे वच��व   

११.४  डॉ. सुकाण� व �यांचे काय�   

११.५  सारांश 

११.६  ��  

११.७   संदभ�  

११.० उि��्ये 

या �करणाचा अ�यास के�यानंतर िव�ा�या�स  

 इंडोनेिशयातील पोतु�गीजांचा सा�ा�यवादाची मािहती घेणे. 

 इंडोनेिशयातील राजक�य जागतृीचा आढावा. 

 डॉ. सुकाण��या काया�ची मािहती िमळिवणे.  

११.१  ��तावना  

यरुोपीय रा��ांनी आिशया खंडात सा�ा�य िव�ताराचे धोरण �वीकारले. भारतातून 
�� चांची हकालप�ी झा�यानंतर �� चांनी ि�हएतनामम�ये वसाहती �थापन के�या. �� च 
इ�ट इंिडया कंपनीने �वत:चे �शासन �थापन क�न राजकारण व अथ�कारण आप�या 
हाती घेतले. ि��न िमशन�यांनी संघटना �थापनझा�या. �यातून चळवळ स�ु झाली. या 
�वातं�य लढ्याचे नेत�ृव हो-ची-िम�ह याने क�न पोतु�गीज, �� च, जपान, अमे�रका 
यां�या वच��वातून �वातं�य �ा� केले. आ�नेय आिशया खंडातील इंडोनेिशया देश 
मह�वाचा आहे. पोतु�गीजांची स�ा न� झा�याने या �देशात डचांनी राजक�य स�ा 
�थापन केळी. डच इ�ट कंपनी�या माफ� त रा�यकारभार स�ु होता. डचां�या धोरणामुळे 
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रा��वादी संघटना �थापन झा�या. डॉ. सकुाण� यां�या नेत�ृवाखाली �वातं�याचा लढा 
होऊन �वातं�य �ा� झाले. 

११.२ इंडोनेिशयातील सा�ा�यिव�तार आिण रा��वादी चळवळ  

आ�नेय आिशयातील अितशय मह�वाचा देश �हणजे इंडोनेिशया होय. मलाया 
�ीपक�पापासून ते िगनीपय�त पसरलेला ३००० लहान-मोठ्या �ीपक�पसमूहाचा देश 
��हणजे इंडोनेिशया असून आिशया व ऑ��ेिलया खंडा�या म�ये ३००० मैलाचा 
प�रसर आहे. जावा,समुा�ा, बाली, बोिन�या, सेलेबीज, ितमोर आिण मोलकुास इ. बेटे 
मह�वाची आहेत. जावा व मानव या भावाने �या आिदमानवाला ओळखले जाते. तो 
जावा बेटावर राहत होता. तो �वसंर�णाथ� अर�या�छािदत �देशात िनघून गे�यावर 
�यानंतर पढुारले�या लोकांनी अिधक �गत जातीशी संबधं जोडून आपला िवकास 
घडवून आणला.  

१. इंडोनेिशयाचा �ारिंभक इितहास  

पाि�मा�या�या आगमनापूव� आंतररा��ीय जलवाहतुक��या मागा�वर अस�याने िचनी, 
भारत, अरब रा��ातील �यापा�यां�या या बेटावर प�रचय होता. ७-८ �या शतकात 
�ीिवजय सा�ा�याचा उदय हा इंडोनेिशया�या राजक�य इितहासातील अ�यंत मह�वाची 
घटना होती. १३ �या शतकापय�त हा �देश �ीिवजय सा�ा�याचा एक भाग होता. 
समुा�ातील पालेमबॉग हे शहर सम�ृ व बाजारपेठ �हणून �िस� होते. भारतीय 
सं�कृती�या अनेक खुणा आहेत. महायानपथंी बौ� धमा�ला राजमा�यता होती.  

िहदंू-बौ� स�ां�या मजपिहत सा�ा�याचा उदय झाला. १३ �या शतकात म�ुलीम 
�यापारी, धम��चारक व सुफ� साधू यां�या �य�नांमळेु इंडोनेिशयात इ�लाम धम� व 
सं�कृतीचा �सार झाला. १६ �या शतकात यरुोिपयन �यापा�यांनी या बेटाम�ये �वेश 
केला. 

२. पोतु�गीजांचा सा�ा�य िव�तार  

आ�नेय आिशयातील मो�याचे िठकाण म�लाका हे इ.स. १५११ म�ये ॲ�ककक� ने 
िजंकून घेतले. पोतु�गीजांनी धमा�तते�या नावाखाली अनेक मसुलमानांचा छळ केला. 
पोतु�गीज �यापारी या बेटाला ‘मसा�याची बेट’ असे �हणत असे. मसा�या�या पदाथा�त 
�यापारात आपली म�ेदारी मोलकुास व बडंा बेटाचा जलमाग� शोध�यासाठी पाठवले. �ो 
आिण �याचे सहकारी ॲ�बायना आिण टरनेट पोहोचले. इ.स. १५१४ म�ये पोतु�गीजांनी 
टरनेट येथेच आपली म�ुय वखार �थापन केली.  ॲ�बायनो, बडंा, सेलेवीज व टलमेहर 
या िविभ�न िठकाणी वखारी �थापन के�या. �थािनक म�ुलीम सलुतानाशी करार क�न 
पाि�मा�यांना फोडा आिण झोड या नीतीचा सव��थम पोतु�गीजांनी �योग केला. इ.स. 
१५८० म�ये पोतु�गाल राजा िनपिु�क मरण पाव�याने दसुरा िफिलप व पोतु�गाल व �पेन 
या दो�ही देशांचा राजा बनला. सोळा�या शतकात पोतु�गीज स�ेला ओहोटी लागली. 
तीचा �हास झाला.  



 

 

डॉ.सकुाण� आिण इंडोनेिशया 

 

119 

३. इंडोनेिशयात डच इ�ट इंिडया कंपनीचे वच��व  

अित पूव�कडील �देशातील पोतु�गीजांची �यापारी म�ेदारी मोडून काढ�या�या उ�ेशाने 
डचांनी इ.स. १६०२ म�ये डच इ�ट इंिडया कंपनीची �थापना केली. या कंपनीने 
इंडोनेिशयातील अनेक सलुतानाला मदत देऊन व करार क�न पोतु�गीज �यापा�यांना 
शह िदला. इ.स. १६०५ म�ये अबॉयनाचा ताबा घेतला. इ.स. १६११ म�ये डचांनी 
मो�यकुासमधील मसा�या�या पदाथा��या �यापाराची म�ेदारी िमळवली. इ.स. १६१९ 
म�ये जकाता�वर ताबा िमळवला. तसेच बटेि�हयाम�ये �यापारी राजधानी वसवली. इ.स. 
१६२३ नंतर डचांनी स�ा िव�तार कर�याचा �य�न सु� केला. �थािनक रा�यक�या�वर 
आपले वच��व िनमा�ण क�न अ��य� रा�यप�ती हे तं� अमलात आणले. डचांनी सव�  
शासनयं�णा अशा रीतीने संघिटत केली क�, �याम�ये खालपासून वरपय�त 
�यापा�या�या ��ीने उपयोगी असेल. �यां�या शासनयं�णेचा मूळ उ�ेश राजक�य नसून 
�यापारी होता. जॅन िपटर, झून कोएन या कंपनी�या सव��च अिधका�या�या 
िनयं�णाखाली कंपनीने �गतीचे िशखर गाठले. इ.स. १६२९ म�ये डचांनी इं�ज व 
पोतु�गीज यांना शह िदला.इ.स. १७०५ पय�त संपूण� इंडोनेिशयात आपले वच��व �थापन 
केले. डच इ�ट इंिडया कंपनीचा कारभार ढासळू लागला. नेदरलडँ�या लोकांना डच असे 
�हणतात. स�या�या इंडोनेिशया �देशाला यरुोिपयन लोक इ�ट इंडीज �हणतात. इ.स. 
१७९८ म�ये नेदरलडँ�या डच सरकारने कंपनीचा कारभार �वत:कडे घेतला. �या 
वेळेपासून नेदरलड्ँस इ�ट इंिडया �हणून कंपनीला ओळखले जाते.  

१. इंडोनेिशयाची दुस�या महायु�ानतंर �वातं�याकडे वाटचाल : 

नेदरलड्ँसची राणी िव�हेलिमनी िहने ६ िडस�बर १९४२ रोजी घोषणा केली क�, 
य�ुानंतर वसाहत�ना संपूण� �वातं�य देऊ. जपान�या पराभवानंतर ि�टीश व 
ऑ��ेिलयन सै�य इंडोनेिशयात होते. या दो�त रा��ां�या सैिनकांनी जपानने कैद 
केले�या सव�  लोकांची, सैिनकांची सुटका केली. इंडोनेिशया�या �वातं�याला ि�टीश 
सै�याने पाठ�बा िदला. इ.स. १९४८-४९ या काळात डच आिण इंडोनेिशया यां�यात 
अनेक वेळा संघष� झाला. ि�टीश व अमे�रकन यांनी यांनी पढुाकार घेऊन इंडोनेिशयाला 
�वातं�य दे�यास भाग पाडले. ि�िटशांनी डॉ.सुकाण� व डच ग�हन�र जनरल �हॉन मक 
यां�यात शांतता ��थािपत कर�यासाठी म�य�थी केली. �यानसुार नो�ह�बर १९४६ 
म�ये िलंगड – जती करार झाला. �यातील तरतदुी पढुील�माणे – 

१) इंडोनेिशयात �वतं� साव�भौम संघरा�य �थापन करावे. जावा व समुा�ा ही घटक 
रा�ये गणरा�या�या अिधकार �े�ात असावेत.  

२) बोिन�ओ �वतं� रा�य िनमा�ण करावे.  

३) पूव�कडील सव� बेटांचे िमळून ितसरे घटक रा�य करावे.  

अशा �कार ेइंडोनेिशयाचे िवभाजन क�न डच आपली स�ा तीजाव�याचा �य�न करत 
होते.  
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िलंगडजती करार कोणा�याही ��ीने यो�य नस�याने मसुलमान क�यिुन�ट व 
रा��वा�ानंी फेटाळून लावला. �यामळेु डचांनी पाशवी अ�याचार स�ु केले. युनोने याची 
गंभीर दखल घेऊन सुर�ा सिमतीने गडु ऑिफसेस किमटी िनय�ु केली. �यांनी डचांना 
य�ुबदंीचे आदेश िदले. वाटाघाटी आिण ऑग�ट १९४९ म�ये हेग प�रषद भरली. 
वाटाघाटी यश�वी होऊन डचांनी आपली स�ा सोडली. २७ िडस�बर १९४९ रोजी 
इंडोनेिशया �वतं� झाली. इ.स. १९५० साली नवीन रा�यघटना तयार केली. 
इंडोनेिशयन �जास�ाक संघरा�य �थापन होऊन अ�य� डॉ. अहमद सकुाण�   तर 
उपा�य� डॉ. हाटा होता. इ.स. १९६३ साली वे�ट �यिुगनी �देश दाचांकडून डॉ. 
सकुाण� यांनी �ा� केला.  

आपली �गती तपासा : 

१) इंडोनेिशयाची दसु�या महाय�ुानंतरची वाटचाल सांगा.  

११.३ डॉ. सुकाण� व �याचें काय�  

डॉ. सुकाण� : आ�नेय आिशयाम�ये सा�ा�यवादी श��चा श��चा वाढता �भाव 
नाहीसा क�न आंतररा��ीय व रा��ीय राजकारणात मह�वाची भूिमका बजाव�यात डॉ. 
सकुाण� हो िचन िम�ह व ऑनसॉगं �ू क� यांनी मह�वाची भूिमका बजावली. डॉ. सकुाण� 
यांनी इंडोनेिशया�या �वातं�यपूव� �ब �वातं�यो�र काळात मोलाची कामिगरी बजावली. 
मागास असा देशास नवीन ओळख �ा� क�न िदली. डॉ. सकुाण� यांचा ज�म १९०१ 
म�ये झाला. बांडंुग येथील अिभयांि�क� महािव�ालयात �यांनी आपले िश�ण पूण� केले. 
सकुाण� यांनी सम�वयवादी अथा�त सवा�ना सामावून घेणार े राजकारण के�यामळेु 
पर�परिव�� अशा राजक�य प�ांचे अि�त�व असले�या देशातही �यांनी यश�वीपणे 
रा�यकारभार केला. सामा�य जनतेत िमळून िमसळून �यांनी आप�या राजकारणाची 
िदशा प�क� केली. वया�या २५ �या वष� �यांनी इंडोनेिशयन रा��ीय प� �थापन केला. 
(परतीय नॅशनल इंडोनेिशया) हा प� िनधम� �ांितकारक व रा��ीय �तरावरील प� 
होता. �यांना डच राजवटीत अनेक वेळा तु�ंगात टाकले.  

ि�तीय महाय�ुात जपानने इंडोनेिशयावर आ�मण केले व �यास डचां�या तावडीतून 
म�ु केले. �यांनी डॉ. सकुाण� यांना कैदेतून म�ु केले व इंडोनेिशयन रा��ीय प�ाला 
राजकारणात नवे �वतं� धोरण आख�याची संधी िमळाली. सुकाण� याने जपानला  
सहकाय� कर�याचे धोरण अंिगकारले. बद�यात जपान इंडोनेिशयाला �वतं� देश �हणून 
मा�यता दे�यास तयार न�हता. पढेु जपानवर अमे�रकेने अणबुॉ�ब टाक�यावर जपानने 
शरणागती प�करली व इंडोनेिशयाला आपोआपच �वातं�य िमळाले. अखेर डच, ि�टन व  
अमे�रका यांना इंडोनेिशया�या �वातं�य�ा�ीची ओढ समजून आली व �यानसुार डच 
शासन व इंडोनेिशया यां�यात िलंगडजती येथे १९४६ म�ये करार संमत झाला. या 
करारानुसार इंडोनेिशया �वतं�, साव�भौम संघरा�य झाले. मा� डच या करारावर 
समाधानी न�हते. �यांचा सा�ा�यवादी ��ीकोन पूण�पणे मवाळ झाला न�हता. �यातच 
इंडोनेिशयात क�र म�ुलीम गट व सा�यवादी गट यांचेही उठाव होत असत. या 
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पा��भूमीवर इंडोनेिशयाम�ये लोकशाही शासन�णाली राबवणे अवघड झाले होते. 
१९४८ पय�त इंडोनेिशयात अशांततेची ि�थती होती. मा� आपले सहकारी महमंद 
यां�या सहकाया�ने संपूण� प�रि�थती यश�वीपणे हाताळली. अखेरीस १९४८ म�ये 
रनेवील करारानसुार डचांनी इंडोनेिशया�या �वातं�यास मा�यता िदली व इंडोनेिशया 
पूण�पणे �वतं� झाला. डॉ. सुकाण� हे इंडोनेिशयाचे रा��ा�य� तर डॉ. महमंद ह�ा हे 
पतं�धान बनले.  

माग�दिश�त लोकशाही १९५९-६६  

डॉ. सकुाण� यांचा इंदोनेशोयन रा��ीय प� (PNI) याने १९५९-६६ या काळात 
माग�दिश�त लोकशाहीचा �योग हाती घेतला. १९४९ ते १९५८ कालावधीत 
इंडोनेिशयात डॉ. सकुाण� यां�याच नेत�ृवाखाली पा�ा�य लोकशाही अि�त�वात होती. 
मा� �याने इंडोनेिशयात हवा तेवढा िवकास झाला. नाही �हणून सकुाण� यांनी पा�ा�य 
लोकशाहीतील त�वे इंडोनेिशयाशी सुसंगत नस�याचे �ितपादन केले. �यां�यामते 
पा�ा�य लोकशाही सव�  समावेशक नाही. डॉ. सकुाण� हे सम�वयवादी नेता होते. 
देशातील सा�यवादी िवचारसरणी�या लोकांशी िमळतेजळुते घेऊन शासन�णाली 
चालवावी असे �यांचे मत होते. इंडोनेिशयातील माग�दिश�त लोकशाहीला सा�यवादी 
प�ानेही पाठ�बा िदला. कारण इंडोनेिशया रा��वादी प� हा एकसंध होता. या प�ाचे 
नेत�ृव डॉ. सकुाण� यां�या सार�या �येयवादी िन�वाथ� व प�रवत�नवादी �य��कडे होते. 
PNI या प�ास देशातील गरीब जनता, भूिमहीन शेतमजूर, ब�ुीमंत सा�यांचा पाठ�बा 
होता. तसेच डॉ. सकुाण� यां�या नेत�ृवाखाली हा प� सव�सामा�यांचे �� सोडव�याचा 
�य�न करीत असे. �यामळेु �यांना क�यिुन�ट प�ाने पाठ�बा िदला.  

माग�दिश�त लोकशाही ही डॉ. सकुाण� यां�या मते आदश� �यव�था होती. या �कारास 
िन�यापे�ा एक मत जा�त अशी बह�मताची ढोबळ क�पना न�हती. याउलट सव��च 
संमतीने िनण�य घेतला जाई. हाच िनण�य सवा��या िभ�न िभ�न मतामधील शोधून 
काढलेली तडजोड असे. एकमताने घेतलेला िनण�य �हणून घोिषत केले जात असे. डॉ. 
सकुाण� यां�या मते पा�ा�य लोकशाही ही जशी�या तशी ि�वकारणे फारसे �यवहाय� 
नाही. �हणून इंडोनेिशयात �यांनी माग�दिश�त लोकशाही हा �योग राबवला. मा� या 
�काराम�ये डॉ. सकुाण� यांना रा��ा�य� �हणून फार मोठे अिधकार �ा� झाले होते.  

सुकाण� यांचे पररा�� धोरण – सुकाण� यांचे पररा�� धोरण खलील त�वांवर आधा�रत 
होते. वसाहतवादास िवरोध, शांततामय सहजीवन अिल�तावाद व वंशवादास िवरोध. 
डॉ. सकुाण� यां�या नेत�ृवाखाली इंडोनेिशयाने डचांकडून बे�ट �यिुमनी �देश ह�तगत 
केला. �याने संपूण� जनमत उभे क�न आंदोलन उभारले. अखेरीस अमे�रकेने म�य�थी 
क�न हे �करण यश�वीपणे हाताळले. यािशवाय इंडोनेिशयाचा मलेिशयािव�� �दीघ�  
काळ संघष� स�ु होता.  
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मलेिशयासोबत सघंष� : 

मलेिशया देशाम�ये मलाया, िसंगापूर व सारावाज या �देशांचे संघरा�य िनमा�ण �हावे 
अशी मांडली गेली. मा� सकुाण� यांनी �याला कडाडून िवरोध केला. सुकाण� यांनी 
मलेिशयाला क�डीत पकड�याचे सव�तोपरी �य�न केले. मा� आिशया खंडातील देशांनी 
�याला फारसा पाठ�बा िदला नाही. मलेिशया संघरा�य िनमा�ण झाले तर इंडोनेिशया�या 
राजक�य �थैया�वर िवपरीत प�रणाम होईल असे सकुाण� यांना वाटत होतं. असे असले 
तरीही १९६३ म�ये मलेिशयन संघरा�य १९६३ म�ये अि�त�वात आले.  

सा�ा�यवाद व वसाहतवादास िवरोध  

डॉ. सुकाण� यांनी वसाहत वादाचा अनुभव घेतला होता. अनेक वष� इंडोनेिशया हा 
हॉलंड�या ता�यात होता. तसेच ि�तीय महायु�ानंतर अमे�रका �िणत वसाहतवाद 
वाढीला लागलेला होता. यासाठी ि�टन व अमे�रका या वसाहतवादी देशां�या 
धोरणािव�� भूिमका सकुाण� यांनी जवळीक केली. �यांनी अनेकदा रिशयास भेटी 
िद�या. �या बद�यात रिशयानेदेखील इंडोनेिशयाला आिथ�क मदत िदली होती.  

बांडुगं प�रषद १९५५  

आि�का व आिशया या खंडातील िवकसनशील देशांची आ�ो आिशयाई प�रषद 
१९५५ म�ये इंडोनेिशया येथील बांडंुग येथे संप�न झाली. या प�रषदेत समुार े ३० 
देशांनी भाग घेतला होता. सदर प�रषदेत काही मह�वाचे ठराव पास झाले. काही मह�वाचे 
ठराव खालील�माणे आहेत.  

१) सव� देशां�या सव�भौम�वाब�ल आदर दाखवणे.  

२) मोठ्या रा��ां�या िविश� िहतसंबधंासाठी ल�करी गटात सामील न होणे.  

३) मलुभूत मानवी ह�कािवषयी आदर ठेवणे.  

४) दसु�या देशा�या रा�यकारभारात ह�त�ेप न करणे.  

५) संय�ु रा��संघा�या त�वांिव�� भूिमका न घेणे.  

६) �याय व आंतररा��ीय जबाबदा�या यांब�ल आदर बाळगणे.  

७) पर�परसहकाय�  वाढवणे.  

८) पर�पर रा��ाचा �वसंर�णाचा ह�क मा�य करणे.  

बांडंुग प�रषद आप�या देशात भारावून डॉ. सकुाण� यांनी आ�नेय आिशयात थोड्या 
काळातच चांगला �भाव िनमा�ण केला होता. बांडंुग प�रषदेम�ये पढुील पाच त�वांना 
मा�यता िदली गेली. रा��वाद मानवतावाद, सामािजक �याय, लोकशाही व िवचार 
�वातं�य आिशया खंडा�या इितहासाम�ये बांडंुग प�रषद मह�वाची घटना होय.  



 

 

डॉ.सकुाण� आिण इंडोनेिशया 

 

123 

भारतािवषयी धोरण – सकुाण� हा अिल�ता चळवळीिवषयी आदर बाळगत असला तरी 
भारतािवषयी �यांची भूिमका िवरोधी अस�याचे िदसून येते. १९६५ �या भारत 
पािक�तान यु�ादर�यान �यांनी पािक�तानची बाजू घेतली होती. तसेच चीनशी जा�त 
जवळीक अस�यानेही भारताला िवरोध करणे �यांना आव�यक झाले होते.  

सुकाण� आिण चीन – इंडोनेिशयात अनेक चीन लोक �थाियक झाले होते. १९६० 
म�ये पास झाले�या काय�ानुसार सकुाण� यांनी इंडोनेिशयातील समुारे दीड कोटी िचनी 
लोकांना नाग�रक�व बहाल केले. माओ यां�या नेत�ृवाखाली इंडोनेिशया रिशयाम�ये 
अिधक �गती करत अस�याचा दाखला सकुाण� यांनी िदला. िचनी सा�यवादी 
नेत�ृवाब�ल सकुाण� यांना आदर होता.  

सुकाण� आिण अमे�रका – १९५४ म�ये संमत झाले�या आ�नेय आिशया करार 
संघटनेत इंडोनेिशया सामील होता. मा� सुकाण� यांनी या ल�करी करार संघटनेचे 
सभासद हो�याचे नाकारले. अमे�रकेस अनुकूल अशी भूिमका घेणा �यांना पसंत न�हते. 
�यांची जवळीक रिशया व चीन यां�याशी जा�त होती. १९६५ नंतर�या कालावधीत डॉ. 
सकुाण� यांचा �भाव ओस� लागला होता.  

१९४५ साली सुकाण� यांनी अि�त�ववाद, मानवतावाद, रा��ीयता, सामािजक �याय व 
लोकतं� या पाच िस�ांतानुसार इंडोनेिशयाचे भिवत�य घडव�याचे ठरवले होते. मा� 
�यांनी सै�याला अवाजवी मह�व िदले. �यांचे िवदेश दौर े िदखावूपणाचे ठरले. 
इंडोनेिशयासार�या गरीब देशाला ऑिलि�पकसारखी उधळप�ी झेपणारी न�हती. यामळेु 
इंडोनेिशयातील �� सुटले नाहीत. अखेर सा�यवादी प�ां�या वाढ�या कारवाया यां�या 
अ�ताला कारणीभूत ठर�या. १९६५ म�ये सा�यवादी लोकांनी बडं केले. �यास 
गे�टापूबडं �हटले जाऊ लागले. मा� सुहात� या ने�याने ते बडं मोडून काढले. लाखो 
सा�यवादी लोकांनी आपले �ाण गमावले. ता घटनेनंतर इंडोनेिशयाची रा�यस�ा 
जनरल सहुात� यां�याकडे गेली.  

आपली �गती तपासा. 

१) सकुाण��या काया�चे मह�व सांगा. 

११.४ सारांश  

आ�नेय आिशया खंडातील ि�हएतनाम हा मह�वाचा देश असून या �देशात पोतु�गीज, 
�� च, अमे�रका या रा��ांनी व जपानने आपले िव�तारवादी धोरण �वीकारले. 
इंडोनेिशयात परक�यां�या िवरोधात डॉ. सकुाण� यांनी लढा देऊन �वातं�य �ा� केले. 

इंडोनेिशया�या रा��वादी चळवळीम�ये डॉ. सकुाण� यांनी मह�वाची भूिमका बजावली. 
अमे�रका व सोि�हएत रिशया या त�कालीन रा��ां�या पूण�पणे आहारी न जाता आप�या 
देशांतील नाग�रकांना �वयंपूण�ता व �वावलंबी कर�यामागे या ितघांचा िसंहाचा वाटा 
होता. ऑग सन यांचे अपूण� रािहलेले काय�  �यांची क�या �यबुी पढेु  चालवत आहे. 
ि�हएतनामची डॉ. हो.िचन िन�ह यां�या मनात ठेवून वेगाने �गतीकडे वाटचाल स�ु आहे.  
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११.५ ��  

१) इंडोनेिशयामधील रा��ीय चळवळीतील डॉ. सकुाण��या काया�चे मह�व �प� करा.   

११.६   सदंभ�  

१) डॉ. अिनल कठारे -िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  
२) डॉ. अिनल कठारे- आधिुनक जगाचा इितहास 
३) पी.िज.जोशी - आधिुनक जगाचा इितहास 
४) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९१४-१९४५) 

भाग-१  
५) डॉ.समुन वै�, डॉ. शांता कोठेकर- िवसा�या शतकातील जग (१९४६- २०००) 

भाग-२  
६) डॉ. अिन�� , �ा. गजानन िभडे-आधिुनक जगाचा इितहास 
७) जैन ह�कूमचंद आिण कृ�णा माथुर- आधिुनक जगाचा इितहास 
८) कदम य.न. - िवसा�या शतकातील जगाचा इितहास  
९) कुलकण� अ.र. आिण देशपांडे-आधिुनक जगाचा इितहास- भाग-1 & २  
१०) साकुर ेिवजयानंद, अिनल कठार-ेजागितक इितहासातील ि�थ�यंतरे  
११) उदगावकर म.न. आिण गणेश राउत- आधिुनक जग   



 

 


