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Continuous Issue - 21 | August – September 2017 

પ્રાદેશકળાદ : ખ્યા અને પ્રક્રિયા 

પ્રસ્તાળના : 

            ૧૯૯૦ના દામકાભાાં અભેરયકા અને વોવલમેત યવળમા લચ્ચે પ્રલતતતા ળીત યધુ્ધનો અંત આવ્મો. આથી 
પ્રાદેવળકલાદનો ખ્માર પ્રસ્તતુ ફન્મો છે. ઠાંડા યધુ્ધના અંત છીના યાજકાયણભાાં યનુોની ભવૂભકા ભશત્લની ફની છે. 
તેભ પ્રાદેવળક વાંગઠનોની ભવૂભકા ણ ભશત્લની ફની છે. પ્રસ્તતુ રેખભાાં પ્રાદેવળકલાદનો ખ્માર, ઐવતશાવવક 
રયપ્રેક્ષ્મ, વલવલધ કક્ષાએ પ્રાદેવળકલાદનો ખ્માર લગેયે ફાફત વલળે છણાલટ કયલાભાાં આલી છે. 

        આભ જોલા જઈએતો પ્રાદેવળક વાંગઠનો ફીજા વલશ્વ યધુ્ધ છી જ અસ્સ્તત્લભાાં આવ્મા છે. દા.ત. E.E.C., 

O.A.U., O.A.S., ASEAN, APEC, NAFTA, BRICS લગેયે આના ઉદાશયણો આી ળકામ. આંતયયાષ્ટ્રીમ યાજકાયણભાાં 
પ્રદેળલાદને સ્ળે છે ત્માાં સધુી ફીજા વલશ્વ યધુ્ધ છી યયુોવમન આવથિક વમદુામનો ઉલ્રેખ કયલાભાાં આવ્મો છે. 
યાંત ુલતતભાન વલશ્વ યાજકાયણ અંગે કોઈ વવધ્ધાાંત આલા ભાાંગતા શોઈએ તો યયુોવમન આવથિક વમદુામનો વાંદબત 
યુતો નથી. તેની યચના થઈ, તેનો અભર થમો લગેયે ભાટે તેના ોતાના વલવળષ્ટ્ટ વાંજોગો છે. આથી તેને આધાયે 
ફધા પ્રાદેવળક વાંગઠનો વલળે વાભાન્મીકયણ કયી ળકામ નરશ. આંતયયાષ્ટ્રીમ યાજકાયણભાાં પ્રદેળલાદના પ્રનનેને રણ 
કક્ષાએ જોઈ ળકામ. 

(i) પ્રથા કક્ષાએ 

(ii) પ્રદેળ કક્ષાએ 

(ii) સ્થાવનક કક્ષાએ 

(ii) પ્રથા કક્ષાએ : 

પ્રથા કક્ષાએ પ્રાદેવળકલાદને વભજતાાં એવુાં કશી ળકામ કે તેભાાં ફાહ્ય રયફોને આધાયે આવુાં વ ાંગઠન યચવુાં જરૂયી છે 
તેવુાં ભાનલાભાાં આલે છે. અરશિં કોઈ લૈવશ્વક વાંદબતભાાં પ્રાદેવળક વાંગઠનોનો જન્ભ થામ છે. દા.ત. E.E.C.ને જભતનીનો બમ 
શતો અને ફીજા વલશ્વ યધુ્ધ છી ભજબતૂ થમેરી વોવલમેત વત્તાના બમે યયુોવમન વમદુામની યચનાભાાં ભશત્લની 
ભવૂભકા બજલી શતી. ASEANને વલમેતનાભનો બમ શતો. વાકતને બાયતનો બમ શતો તેભ કશી ળકામ. 

અત્માયે યાજકાયણની રયસ્સ્થવતને અભબવ્મક્ત કયતી લાસ્તલલાદી વલચાયવયણી છે તે અનવુાય કોઈ વલશ્વભાાં વલોચ્ચ 
વત્તા નથી. વલશ્વભાાં અયાજકતાની સ્સ્થવત પ્રલતતતે છે. કોઈ વલશ્વ વયકાય નથી. તેભજ કોઈ ફાંધનકતાત આંતયયાષ્ટ્રીમ 
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કામદાઓ નથી. દયેકે ોતોતાની વરાભતીનુાં ધ્માન યાખવુાં ડે છે. આથી કોઈ પ્રથા વરાભતી કેલી યીતે પ્રાપ્ત કયે 
તો આલા વભમે તેને ભાટે પ્રાદેવળક વાંગઠનોની યચના એક વલકલ્ યૂો ાડ ેછે. ઠાંડા યધુ્ધ છી કોઈ પ્રદેળને રગતો 
દુશ્ભન શોમ તો તે પ્રદેળના રોકો વશકાય વાધીને શોચીં લી ળકે તેભ છે. આથી કશી ળકામ કે પ્રાદેવળક વાંગઠનોના 
ઉદ્દબલભાાં પ્રદેળભાાંના કે પ્રદેળ ફશાયનો કોઈ વાભાન્મ દુશ્ભન ( Common Threat ) શોલો જરૂયી છે. આથી આલા 
બમનો વાભનો કયલો અથલા તેને કોઈ યીતે ભેનજે કયલો જરૂયી ફની જામ છે. 

આ ફાફતે એક એલો ણ ભત પ્રલતે છે કે દુશ્ભનને વાંગઠનની અંદય વાાંકીને, ફધાની વાથે યાખીને, તેને કાંઈક 
જલાફદાયી વોંલી જોઈએ, વાંસ્કાય યેડલા જોઈએ અને વાથે ભીને કાભ કયલાની ટેલ ાડલી એ વાયી વ્યશુ યચના 
છે. આથી જ NATOની અંદય જભતનીને વભાલલાભાાં આવ્યુાં. જભતનીને વાથે યાખલાથી તે ઓછાં ઉધ્ધત ફનળે અને 
વાયી યીતે વોવલમેત યવુનમનનો વાભનો કયી ળકાળે. આલા બમરૂ દેળને વાંગઠનભાાં વભાલલાથી એક પામદો એ ણ 
થામ છે કે નફા યાજ્મો આલા ભોટા યાજ્મ ાવેથી ખાવ કયીને આવથિક રાબ ભેલે છે. 

આણે અશીં એ ણ ઉલ્રેખ કયલો જોઈએ કે પ્રાદેવળક વાંગઠનોનુાં અને કોઈ લૈવશ્વક વાંગઠનોનો ઉદ્દબલ થલો તેને કેલા 
પ્રકાયનો વાંફાંધ ગણી ળકામ ? લૈવશ્વકયણ અને પ્રાદેવળકલાદ લચ્ચે કેલા પ્રકાયનો વાંફાંધ શોલો જોઈએ ? એક ફાજુ 
W.T.O. જેલા લૈવશ્વક વાંગઠનો છે તો ફીજી ફાજુ NAFTA, APEC જેલા પ્રાદેવળક વાંગઠનો છે અને ફાંને પ્રકાયના 
વાંગઠનો વાંઘત યરશત વશઅસ્સ્તત્લ ધયાલે છે. આથી આણે કશી ળકીએ કે ખ્મારાત્ભક યીતે ફાંને એક ફીજાના વલયોધી 
રાગે ણ ફીજી પ્રરિમાની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ ફાંને એક જેલા રાગે છે.આથી કશી ળકામ કે પ્રાદેવળક વાંગઠનના વભ્મ યાજ્મો 
લચ્ચે આમાત-જકાત નાખલી નરશ. યાંત ુપ્રદેળ વવલામની લસ્તઓુ ય ઓછી જકાત નાખીએ અથલા જકાત નાખીએ 
નરશ તો પ્રાદેવળક વાંગઠનો લૈવશ્વક વાંગઠનો વાથે વાંઘતભાાં ઉતયળે નરશ. 

(ii) પ્રદે કક્ષાએ: 

અશીં દફાણને રીધે કે કોઈ વલશ્વ કક્ષાને રીધે નરશ યાંત ુપ્રદેળકક્ષાના વાંદબતભાાં પ્રાદેવળકલાદની ભવૂભકા ફાંધામ છે. 
પ્રાદેવળક વાંગઠનો ભાટે પ્રાદેવળક સ્તયના રયફો જ કાભ કયે છે. તેભાાં કોઈ ફશાયનો બમ નથી યાંત ુયાજ્મોને એભ 
રાગે છે કે આણે યાષ્ટ્ર-યાજ્મ તયીકે ફશાય નીકીને એક-ફીજા યાજ્મોનો રાબ રેલો જોઈએ. કોઈ એક પ્રદેળભાાં 
એલા પ્રનનેો શોમ કે તેને કોઈ યાજ્મ શોંચી લી ળકે તેભ નથી અને આથી યાજ્મ એલો વલચાય કયે કે આ પ્રનનેોને 
ઉકેરલા ભાટે ફહુયાષ્ટ્રીમ વાંગઠનો યચલા જોઈએ. યાંત ુઆ એક વ્મલશાુુ ઉમોગ ભાટે છે. 

પ્રાદેવળકલાદ ભાટે એવુાં ણ ફને કે જ્માયે અમકુ પ્રકાયના પ્રદેળના રોકોને અમકુ પ્રકાયની ભાનવવક એકતા રાગતી 
શોમ છે. તભાયા અને ફીજા યાજ્મોની વાંસ્કૃવતભાાં કાંઈક વામ્મણુાં શોમ તો આલા પ્રદેળના યાજ્મો એક-ફીજા વાથે 
ભીને પ્રાદેવળક વાંગઠનની યચના કયે છે. 

કારતડોઈઝ કશ ે છે તેભ – યાષ્ટ્ર એક કાલ્વનક વમદુામ છે. જેભ એક યાષ્ટ્રભાાં યશતેા રોકોને ભાનવવક એકતા 
એકતાસરૂભાાં જકડી યાખે છે તેભ યાષ્ટ્ર-યાષ્ટ્ર લચ્ચે ણ આલી ભાનવવક એકતા પ્રલતતતી શોમ તો તે એક વમશૂભાાં યશી 
ળકે છે અને આ ફધા યાષ્ટ્રોનો કાલ્વનક વમદુામ અસ્સ્તત્લભાાં આલી ળકે છે. આથી આલા વમદુામને રીધે 
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પ્રાદેવળકલાદનો ઉદ્દબલ થામ છે. તે કશ ે છે કે આલો શોમ કે ન શોમ ણ એભ રાગે કે વમદુામ છે તો ણ 
પ્રદેળલાદને પે્રયણા ભે છે. આથી આણે કશવે ુાં જોઈએ કે ભાર ભાનવવક એકતા જ પ્રાદેવળક વાંગઠનની યચનાભાાં 
પ્રેયક તત્લ છે તેભ કશી ળકામ નશીં, યાંત ુફીજા રયફો ણ અગત્મનો બાગ બજલે છે. 

પ્રાદેશક સ્તરે પ્રદેળાદને સમજાળળા માટે બે પ્રકારના શસધધાાંત રજૂ થયા છે : 

(i) Neo Functionalism Theory 

(ii) Neo Liberalism 

(i) Neo Functionalism : 

   તેભના અનવુાય યાજ્મોએ ળરૂઆતભાાં વાંલેદનળીર અને વલલાદાસ્દ ન શોમ તેલા વલમો ય વશકાય ઉબો કયલો 
જોઈએ. Law Politicsના પ્રનનેો ઉય શરેાાં વશકાય ઉબો કયો આથી ધીભે ધીભે ફીજા વલમો ય ણ વશકાય ઉબો 
થળે.તેભના ભતે શરેાાં Law Politics અને High Politics ના પ્રનનેો ને જુદા ાડલા જોઈએ. ળરૂઆતભાાં આ Low 
Politicsના પ્રનનેો વપ યીતે ઉકેરાળે તો તેની અવય  High Politics ય ડળે, યાજ્મોનુાં ભનોલરણ, વવૃત્ત ફદરાળે 
અને આના આધાયે ધીભે ધીભે આગના વલલાદાસ્દ કે વાંલેદનળીર પ્રનનેો ણ ઉકેરાળે. 

તેઓ કશ ેછે તેભ આ પ્રરિમા જ એલી છે કે યાજ્મોને તે ધીભે ધીભે લધાયે વશકાય કયલા તયપ રઈ જળે. આ એકલાય 
વશકાયની ભવૂભકા તૈમાય થઈ જામ છી તે સ્લમાં વાંચાભરત યીતે આગ લધળે અને આગ જતાાં રગબગ ફધી જ 
ફાફતોભાાં વશકાય ઉબો થળે. લધભુાાં તેઓ કશ ે છે કે જતે રદલવે એકીકયણ યાજ્મો લચ્ચે એટલુાં ફધ ુ લધળે કે 
વાલતબૌભ યાજ્મોનો જ અંત આલી જળે. જોકે આ લાતભાાં તથ્મ તો છે જ એભ આણે કશવે ુાં જોઈએ. 

(ii) Neoliberalism : 

વનમો રીફયર વથમયીભાાં ભાનનાયા કશ ે છે કે યાજ્મો ોતાને મોગ્મ રાગે તેલા યાજ્મો વાથે જ યાજ્મોના રશતના 
ક્ષેરોભાાં વશકાય વાધળે. 

(iii) સ્થાશનક કક્ષાએ : 

એભ કશી ળકામ કે લવતી, વાાંસ્કૃવતક ફાફતો, વાભાન્મ દુશ્ભન, આવથિક ફાફતો લગેયે રયફો સ્થાવનક કક્ષાએ 
પ્રાદેવળકલાદને ઉત્તેજન આે છે. 

આશથિક કારણ : 

છેલ્રા ફ-ેરણ દામકાઓથી વલશ્વ વ્મલસ્થા અને આંતય યાષ્ટ્રીમ વાંફાંધોભાાં આવથિક ફાફતો ભશત્લની ફની ગઈ યશી 
છે. આવથિક ફાફત કેંદ્રગાભી ફની છે. આથી છેલ્રા રણ-ચાય દામકાભાાં જે કોઈ વાંગઠનો યચામા તેભાાં આવથિક 
વાંગઠનો જ લધ ુયચામા છે. પ્રાદેવળક વાંગઠનો સ્થાલાનો શતે ુએક ફીજા દેળોનો આવથિક વશકાય ભી યશ ેતે ણ 
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શોમ છે. પ્રાદેવળક વાંગઠનના વભ્મ દેળો લચ્ચે ઉદ્યોગો ભાટે કાચો ભાર તેભજ તૈમાય ભારના લેચાણ ભાટે ફજાય ભી 
યશ ેછે. આંતય યાષ્ટ્રીમ આવથિક વ્મલસ્થાભાાં એક પ્રાદેવળક વાંગઠન તયીકે વાયો પ્રબાલ ાડી ળકામ છે. દા.ત. W.T.O. 
લગેયે જેલી લૈવશ્વક આવથિક વાંગઠનોભાાં ોતાના આવથિક રશતો વાચલી ળકામ છે. 

શ્કરી બાબત : 

પ્રાદેવળક વાંગઠનોની યચના ભાટે રશ્કયી ફાફત ણ કાયણભતૂ શોમ છે. પ્રાદેવળક વાંગઠનની યચના વારાયા કોઈ 
વાભાન્મ બમ ( Common Threat Perception ) શોમ તો તેને દૂય કયી ળકામ છે. દા.ત. NATOની યચના ફીજા વલશ્વ 
યધુ્ધ ફાદ વામ્માલાદનો લધતો જતો પ્રચાય અને પ્રવાય યોકલા ભાટે કયલાભાાં આલી શતી. 

રાજકીય કારણ : 

ોતાના યસ્ય ભત બેદો દૂય કયલા ભાટે એટરે કે વાંઘત વનલાયણ કામતધ્ધવત (Conflict Resolution Mechanism) 

પ્રાદેવળક વાંગઠનો વારાયા ળોધી ળકામ છે.જ્માાં ફહુભવત-રઘભુવતના પ્રનનેો શોમ ત્માાં પ્રાદેવળક વાંગઠનોની યચના ઉમોગી 
થઈ ળકે. પ્રાદેવળક વાંગઠનોથી જે ભોટો વભાજ અસ્સ્તત્લભાાં આલે છે તેભાાં ફહુભવત કે રઘભુવત જેલી રાગણી જોલા 
ભતી નથી. યાંત ુ તેભાાં તભાભ જ્ઞાવતઓનો વભાલેળ થામ છે અને ફધી જ્ઞાવતના રોકો વાથે શી ભીને યશ ે છે. 
યાંત ુઆણે કશવે ુાં જોઈએ કે આ ભાટે યાજ્મ ભજબતૂ શોવુાં જરૂયી છે. યાજ્મભાાં આલા અનેક જૂથો શોમ તો પ્રાદેવળક 
વાંગઠન યચલા મશુ્કેર છે. યાજ્મ આલા જૂથો લચ્ચેના ઝઘડાઓનો ઉકેર રાલલાભાાંથી જ ફશાય નથી આલી ળકત ુાં 
ત્માાં પ્રાદેવળક વાંગઠનોની યચનાનો પ્રનને જ ઉબો થતો નથી. પ્રાદેવળક વાંગઠનોની યચના કયી વભ્મ યાષ્ટ્રોની વયશદો 
ભીટાલી દેલી, મકુ્ત શયેપેય લગેયે કયી ળકામ યાંત ુજો વીભા સયુક્ષા દ, ોરીવ લગેયેની વયશદ ય શાજયી ન શોમ 
તો દાણચોયી, ઘૂણખોયી, ળસ્ત્રોનુાં લેચાણ લધે લગેયે જેલા જોખભો ણ યશરેા છે. 

પ્રાદેશક સાંગઠનોની સફલતા માટેની રતો : 

પ્રાદેવળક વાંગઠનોની વપતા ભાટે કેટરીક આલશ્મક ળયતોની લાત કયીએ તો કશી ળકામ કે પ્રાદેવળક વાંગઠનના 
વભ્મ દેળો લચ્ચે બૌગોભરક વાભીપ્મ શોવુાં જોઈએ. એટરે કે બૌગોભરક અંતય ઓછાં શોવુાં જોઈએ. વભ્મ દેળો લચ્ચે 
એક પ્રકાયની યાજકીમ, આવથિક, લૈચારયક અને વાાંસ્કૃવતક વભાનતા શોલી જોઈએ. લૈચારયક વભાનતા એટરેકે યસ્ય 
વલયોધી વલચાયવયણી ન શોલી જોઈએ. વભ્મ દેળો યાજકીમ વલકાવ, આવથિક વલકાવ, ક્ષભતા લગેયેની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ રગબગ 
વભોલરડમા શોલા જોઈએ. દા.ત. બાયતએ વાકતભાાં પ્રભતુ્લ ધયાલે છે તેવુાં વાકતના અન્મ વભ્મ દેળો ભાને છે. બાયત એ 
કદ, વલસ્તાય, લવતી, આવથિક વલકાવ લગેયેની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ વલળા શોલાથી અન્મ નાના વભ્મ દેળો ભોટા બાઈ ગ્રાંવથ ( Big 

Brother Complex) થી ીડામ છે. O.A.S.ભાાં અભેરયકાનુાં પ્રભતુ્લ શોલાનુાં ભનામ છે.અંતભાાં, 

પ્રાદેવળક વાંગઠનોની યચના અને વપતા ભાટે એવુાં એક યાજકીમ લાતાલયણ ઉભુાં કયવુાં જોઈએ જેભાાં ફધાભાાં જુદી 
જુદી ફાફતો વલળે વશભતી શોમ. પ્રાદેવળકલાદના ઉદ્દબલને વભજાલતા જુદા જુદા વવધ્ધાાંતોને સ્ળે છે ત્માાં સધુી 
આણે કશી ળકીએ કે રગબગ ફધા જ પ્રકાયના વવધ્ધાાંતો પ્રાદેવળકલાદને રાગ ુાડી ળકામ તેભ છે. આ  વવધ્ધાાંતોન ે
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અરગ અરગ વલબાજીત ન કયતાાં એક તફક્કાલાય યીતે રેખલા જોઈએ. પ્રાદેવળકલાદના ઉદ્દબલભાાં જુદે જુદે તફકે્ક 
જુદા જુદા વવધ્ધાાંતોનુાં ભશત્લ યશલે ુાં છે. પ્રાદેવળક વાંગઠન સ્થાપ્મા શરેાાં પ્રથા કક્ષાની વથમયી ભશત્લની શોમતો 
પ્રાદેવળક વાંગઠન સ્થાપ્મા છી તેના વલકાવ ભાટે પ્રાદેવળક કક્ષાનો વવધ્ધાાંત ભશત્લનો ફની યશ ેએટરે કે પ્રાદેવળક 
વાંગઠન સ્થાપ્મા શરેાાં ફાહ્ય દુશ્ભનના બમને ગણાલી ળકામ યાંત ુવાંગઠન સ્થાઈ ગમા છી પ્રાદેવળક વશકાય 
ભશત્લનો ફની યશ ેછે. આથી કશી ળકામ કે એક વવધ્ધાાંત પ્રાદેવળક વાંગઠનના વલકાવને ભાટે લધ ુભશત્લનો શોમ અને 
ફીજો વવધ્ધાાંત પ્રાદેવળક વાંગઠનના વલકાવનાઅ ફીજા તફક્કા ભાટે લધ ુભશત્લનો શોમ. 
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