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 :1قدرت های بزرگ

بعد از جنگ جهانی  2به اصطالح ابرقدرت وضع شده است و بعداً 81قدرت های بزرگ از قرن اصطالح 

 دوم تبدیل شد. بعد از شروع جنگ سرد ابرقدرت جایگزین شد.

سنجش قدرت های بزرگ متفاوت است. شاخص های اصطالحات نسبی هستند؛ چون شاخص های این 

... های معنوی مانند روحیه سربازان، سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... . از اشکاالت دیگر این است که شاخص

ته نمی شود. متفکرین البته به دنبال اصالح این امر بوده اند. ادواردز این مسائل را نیز در نظر در نظر گرف

می گیرد. دو فاکتور اضافه می کند یکی کفایت و دیگری ثبات سازی. آمریکا اگرچه توان نظامی باالیی 

دی نیز به معنای توانمن دارد ولی توان ثبات سازی و ایجاد نظم را در جنگ عراق و پاکستان ندارد. کفایت

 مدیریتی است.

می گوید عالوه بر قدرت نظامی باید مسئولیت صلح و امنیت بین المللی را بر  3متفکرین دیگر از جمله بال

دنیا  مثالً (.شناساییی عهده بگیرد و این مسئولیت را باید کشورهای دیگر به رسمیت بشناسند)مسئله 

 ه ای در تحوالت دنیا دارد.پذیرفته که آمریکا نقش تعیین کنند

این جا ممکن است مشکلی پیش بیاید که کشوری ادعای قدرتمندی نماید و سایر کشورها آن را به رسمیت 

 تصور از خود نباید با تعارف یا توهم همراه باشد، بلکه باید از روی واقعیت باشد. نشناسند.

 ؛ مانند ژاپن.صه شوندبرخی کشورها نیز علی رغم قدرت زیاد، نمی خواهند وارد عر

 این مسائل موجب شده تمایز کشورها از لحاظ میزان قدرت دشوار شود.

 مهمی بوده است.ی قدرت نظامی و پیروز شدن در جنگ ها شاخصه 

 

 قدرت های بزرگ از لحاظ نظامی

                                                           

8 Great Powers. 

2 Super Power. 

3 Bull. 



 

 قدرت های بَرّی؛ مانند آلمان .8

 قدرت های بحری؛ مانند انگلستان .2

 

 تاریخیسیر 

کشورهایی که از لحاظ سرزمینی کوچک بوده اند مانند اسپانیا و پرتغال،  81تا  81در عصر استعمار از قرن 

 داشتند.و تحت تصرف بخش عمده ای از دنیا را در اختیار 

 

 از لحاظ تاریخیقدرت های بزرگ 

 مجارستان-مانند امپراتوری عثمانی و اتریش ؛منطقه ایقدرت های بزرگ  .8

 جهانی؛ مانند انگلستان قدرت های بزرگ .2

 

 ظهور دو قدرت بزرگ آمریکا و ژاپن، انحصار کشورهای اروپایی را شکست. 81در قرن 

 

 (:1419قدرت های بزرگ در آغاز جنگ جهانی اول)فهرست 

 انگلیس .8

 فرانسه .2

 آلمان  .3

 ایتالیا  .4

 ژاپن  .5

 روسیه  .1

 آمریکا  .7

 امپراتوری اتریش مجرستان  .1

 امپراتوری عثمانی .1

 



 

 (1414جهانی اول)پایان جنگ 

امپراتوری عثمانی و اتریش مجارستان از نقشه حذف شدند و هفت کشور باقی مانده قدرت خود را از دست 

 دادند. آمریکا کم ترین آسیب را دیدند. ژاپن و ایتالیا به قدرت های منطقه ای تبدیل شدند.

 یمی شوند و بقیه  آمریکا، شوروی و آلمان برجسته ؛دنیا سه قطبی می شود 1403ی در دهه 

  دوم می شوند.ی کشورها قدرت های درجه 

 جمع بندی

 دو جنگ جهانی موجب شد دو قدرت بزرگ نابود شدند و سایر کشورها به جز آمریکا و شوروی تنزل یافتند.

پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز جنگ سرد، اصطالح ابرقدرت با حضور دو کشور آمریکا و شوروی شکل 

توزیع مجدد قدرت در اروپا شکل گرفت و  سایر کشورها به عنوان قدرت بزرگ شناخته شدند.گرفت و 

با تنزل شوروی کشور قدرتمند جدیدی به نام چین در دهه  اروپایی ها توانستند خود را بازسازی کنند.

 ظهور کرد. 8171

خی بر به شمار رفت.بعد از جنگ سرد قطب ابرقدرتی شوروی از بین رفت و آمریکا تنها قدرت برتر 

و برخی دیگر تک چند قطبی را مطرح کردند و برخی دیگر چند  یشمندان دنیا را تک قطبی دانستنداند

 قطبی.

جهانی شدن موجب شد برخی کشورها به حاشیه بروند و برخی دیگر رشد کنند. آمریکا تالش کرد قدرت 

 هژمونی پیدا کند.

اهتقسیم بندی قدرت ها از لحاظ جایگ

ابرقدرت ها

قدرت های بزرگ 

قدرت های منطقه ای



 

 معیارها برای این تقسیم بندی: 

  توانمندی قابل اعمال و اعتماد در زمینه های نظامی، سیاسی و اقتصادی. قدرت باید معتبر داشتن

 و باشد.

 داشته باشد؛ خودش شأن ابرقدرتی داشته باشد.یگاه خود به عنوان قدرت اتصور از ج 

 ن ابرقدرتی کشوری را تصدیق نمایند.أتصور دیگران ش 

  زایی، امنیت زدایی، تهدید و ضمانت اجرای کارهایی ابرقدرت توانمندی در اقدام فعاالنه در امنیت

 که می کند، داشته باشد.

  باید ورود به اتحاد و توان عملیاتی و مداخله در همه ی نقاط دنیا را داشته باشد. بعد مسافت نباید

 برای ابرقدرت معضل باشد.

 واند نشان دهد.به لحاظ فرهنگی باید ارزش های خود را به بقیه ی کشورها غالب نماید یا بت 

 قدرت نرم در کنار قدرت سخت مهم است.

 انگلیس فرانسه و روسیه 81خصه ها در قرن ابا این ش

 بعد از جنگ جهانی اول آمریکا و شوروی و 

 بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا و شوروی 

 بعد از جنگ سرد آمریکا

 

 شاخصه های ابرقدرتی کمی تنزل یافت.

 در تمامی ابعاد قدرت باالیی ندارد. لزوماً

 در مورد آلمان و ژاپن این مثالً ؛در کوتاه مدت و میان مدت می توانند جایگاه ابرقدرتی به دست بیاورند

 تصور وجود دارد.

 .قدرت های بزرگ خود را باالتر از قدرت های منطقه ای می دانند

 توانمندی قدرتی آن ها نامتوازن است.

 تر از یک منطقه قدرت نفوذ دارند اما در سطح جهانی محدود هستند.در بیش معموالً

 : آمریکا، آلمان و ژاپن.81در اواخر قرن  مصادیق



 

 بعد از جنگ جهانی اول

 .انگلستان و فرانسه ،ژاپن ،آلمان ،جنگ سرد: چین

 .چین و روسیه ،اتحادیه اروپا ،آلمان ،فرانسه ،بعد از جنگ سرد: انگلستان

 

 :9منطقه ایت های درق

منطقه ای که حضور دارند. کشورهای بزرگ برای  ثیر گذاری در یک منطقه را دارند و غالباًأتوانمندی ت

امنیت سازی الزم است به این قدرت های منطقه ای توجه نمایند. قدرت های منطقه ای تالش می کنند 

 تان، مصر و عراق در خاورمیانه.در منطقه ی خود قدرت نفوذ و تسلط به دست آورند. مانند ایران، عربس
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 6و کانتوری 5تقسیم بندی اشپیگل

 :تقسیم بندی هفت گانهالف( 

 امروزه مستعمره قابل ذکری نیست. ؛7مستعمرات

 مثل موناکو و برخی از کشورهای التین. ؛1دولت های ذره ای

 مانند بحرین و کویت. در یک منطقه حوزه نفوذ دارند. ؛1منطقه ایدولت های 

                                                           

4 Regional powers. 

5 Spiegle. 

1 Cantory. 

7 Colony. 

1 Micro state. 

1 Regional state. 



 

 مثل ایران و عربستان. ؛81دولت های کوچک

 آرژانتین. ،برزیل ،مثل ایتالیا ؛88قدرت های متوسط

 .روسیهو مثل آلمان و انگلستان  ؛82قدرت های درجه دو

 مثل ایاالت متحده. ؛83ابر قدرت

 

 گانه: 5تقسیم بندی 

 ای؛ مانند جزایر فارو، موناکو، واتیکان، کومور.دولت های ذره 

 .کویت ،بحرین ،مانند قطر ؛84دولت های کوچک

 .کره جنوبی ،عربستان ،ایرانقدرت های منطقه ای؛ 

 هند، روسیه.مانند قدرت های بزرگ؛ 

 .ایاالت متحدهابرقدرت؛ مانند 

 

 «سیاست خارجی»

 تعاریف:

 رد.برون مرزی دای ی تصمیم گیرندگان یک کشور برای نیل به اهداف خاص ملی و جنبه ژاسترات -8

 .مجموعه اقدامات یک دولت در قبال محیط خارجی -2

فن و هنر شناخت امکانات و بهره برداری درست از ان ها به منظور دستیابی به اهداف یک کشور در  -3

 .محیط خارجی

                                                           

81 Minor state. 

88 Middle power. 

82 Secondary power. 

83 Super power. 

84 Small state. 



 

 

 پنج گانه روزنا(:عوامل مؤثر بر سیاست خارجی)مدل 

  محیط خارجی 

 خصوصیات نظام بین الملل، شکل نظام بین الملل، اقدامات بازیگران، واقعیت های ژئوپلتیک و ایدئولوژیک

 محیط داخلی 

 ... .قدرت، ثروت، جمعیت، شکل گروه های اجتماعی، احزاب، ارزش های ملی، توسعه یافتگی، وسعت، 

 منابع حکومتی 

خانه قانون اساسی، سفارتخانه ها، وزارت، نقش قوه قضائیه، قوا، روابط متقابل قواساختار حکومت، تفکیک 

 ها، ... .

 منابع نقشی 

 ثیرات ناشی از نقش. تاثیراتی که فرد از نقش خود دارد.أجایگاهی که فرد اشغال می کند. ت

 خصوصیات و منابع فردی 

 ... .، روحیه کاریزماتیکگذشته فرد، سالیق فرد، سالمت فرد، سطح تحصیالت فرد، طبقه اجتماعی فرد، 

  کندی تحت تأثیر تحقیرات خانوادگی خودش بود. مثالً

 دو اثر دارد: اثر عینی؛ محدویدیت های عینی را در خط مشی ها و تصمیم گیری ها دارد.

 اثر ذهنی.

 

 سیاست خارجی:ی چند نکته در خصوص مطالعه 

  انباشت تاریخی است. ترجیحات،سیاست خارجی در خأل ایجاد نمی شود؛ بلکه محصول 

  امر تجویزی و توصیه ای است. دولت ها به یک سری باید ها و نباید ها می سیاست خارجی

 رسند. 

 یک امر بروکراتیک و میان دستگاهی است. تصمیمات کنگره اثر دارد. سیاست خارجی 



 

 و داخلی تبادل وجود دارد. سیاست خارجیاست و میان یک امر پویا  سیاست خارجی 

  و داخلی مثل گذشته قابل تشخیص نیست؛ برای تشخیص الزم است به هر  سیاست خارجیمرز

 دو مسلط شد.

 تابعی است از فشارها، محدودیت ها، فرصت ها. سیاست خارجی 

  کشورها: سیاست خارجیمیزان موفقیت و بررسی ارزیابی در 

 باید ارزیابی شود. خارجیسیاست اهداف 

 تجزیه و تحلیل تهدیدها و فرصت های پیش آمده برای کشورها.

 شناخت امکان دستیابی به راه حل های جایگزین.

 شناخت ارکان حکومتی یک کشور.

 

 «ؤثر بر سیاست خارجی ایاالت متحدهمرسمی شناخت نهادهای »

 

 و معاون جمهوریریاست الف. 

وزیر ندارد؛ منشی یا دستیار است. دست رئیس  ، رئیس جمهور همه کاره است.آمریکا ساسیا انونبراساس ق

 جمهور در تعداد دستیاران خود باز است.

 تحت عنوان هیئت دولت داشته باشد.رئیس جمهور ملزم نیست جلسات خاصی 

رئیس جمهور مسئول سیاست خارجی است. رئیس جمهور چند مسئولیت دارد که در سیاست خارجی 

. شی و آغاز جنگ با دستور رئیس جمهور استکتأثیرگذار است؛ از جمله فرماندهی کل قوا که دستور لشکر

 شناسایی دولت های عالی ترین مقام اجرایی کشور است. ارسال و پذیرش سفرا با رئیس جمهور است.

  خارجی. انعقاد موافقت نامه های بین المللی؛ البته باید رأی دو سوم سنا را بگیرد.

رئیس جمهور معموال بر اساس سیاست داخلی انتخاب می شود مگر در مواردی که در حال جنگ باشند؛ 

 کار می کنند.  سیاست خارجیاما پس از انتخاب شدن رئیس جمهور بیشتر در 

رؤسای جمهور آمریکا دستورات اجرایی رئیس جمهور مهم است. شخصیت رئیس جمهور مهم است. 

می پردازند؛ دلیلش این است  سیاست خارجیبه سیاست داخلی و دوره ی دوم به  معموال در دوره ی اول

عمدتا کارهای رادیکال و افراطی را در دوره ی دوم انجام می دهند.  که دیگر نیازی به رأی کنگره ندارند.



 

تا حدودی شخصی است و  سیاست خارجی؛ اما مسائل یک سری مشاورین دارندرؤسای جمهور آمریکا 

رئیس جمهور می تواند تصمیمات کنگره را وتو کند و  مشاورین می توانند اثرگذاری زیادی داشته باشند.

ر د رئیس جمهور را می توانند استیضاح کنند اما معاونین او را خیر. کنگره نیز حق شکستن وتو را دارد.

اونین معموال از میان افرادی انتخاب می شوند صورت فقدان رئیس جمهور، معاون جایگزین می شود. مع

 که قابلیت جمع آوری رأی بیش تری از ایالت ها را داشته باشند و لزوماً افراد با کفایتی نیستند. 
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 15شورای امنیت ملی آمریکاب. 

مسئولیت این شورا با رئیس جمهور است. در این شورا افراد نزدیک رئیس جمهور به دعوت او حضور می 

 یابند. انتخاب اعضا، قاعده ی خاصی ندارد. 

ذیل نظر رئیس جمهور نقش شورای امنیت ملی سازمان  8147بعد از جنگ جهانی دوم تغییر کرد. در سال 

 دهی شد. 

 اعضای ثابت:

و  رئیس سازمان امنیت ملی، رئیس سیا، وزیر دفاع، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور، رئیس جمهور

 است. 81که رئیس آن ها مشاور امنیت ملی مشاورین

 

 ف:اهدا

 مشورت دهی به رئیس جمهور برای اداره امور خارجی کشور

 ابالغ تصمیمات رئیس جمهور

 مدیریت بحران

                                                           

85 National Security Council. 

81 National Security Adviser. 



 

 مدیریت جریان اطالعات در دستگاه های کشور

 

 کارکردها:

 به رئیس جمهور( مشورتی( 

  راه  موازی کاری این شورا با وزارت خارجه، محل اختالف است.البته کمک کار وزارت خارجه؛

 حل این است که معموال تقسیم کار می کنند.

  تصمیم گیری؛ جایگاه این شورا باالست و تصمیمات شورا به طور معمول توسط سایر دستگاه ها

 الزم االجراست.

 

 ساختار:

 .دارد و یک معاون قرار می گیرد( National Security Adviser)در رأس آن مشاور

 ها  یک منشی اجرایی برای هماهنگی امور بین دستگاه

ی آسیا، آفریقا، اروپا و اوراسیا، آمریکای التین، مشاور حوزه  میز مطالعاتی؛ گروه های مطالعاتی شامل:

وق قبخش دومکراسی، حاعی و کنترل تسلیحات، مشاور عدم اشاعه، ی دفحوزه ی عمومی، حوزه حقوقی، 

 .تهدیدات فراملیبشر و همکاری های بین المللی، اقتصاد بین المللی، اطالعات، 

ر در مسائل خارجی نظر می دهند. این گروه ها به طور روزانه به رئیس جمهور گزارش می دهند. بیش ت

 جمهور حتی از وزارت خارجه نیز اهمیت بیش تری دارد.این شورا به دلیل نزدیکی به رئیس 

 

 17وزارت خارجهج. 

اولین وزارتخانه ای است که تشکیل شد. با سابقه ترین وزارتخانه است. وزیر امور خارجه دستیار اصلی 

 رئیس جمهور در امور خارجی است. 

                                                           

87 Department of State. 



 

 در سیاست خارجی است. 81ه های برابرنقش وزیر اولین در میان دستگا

 جمهور می خواهد او را بازی دهد. وزیر به میزانی است که رئیسنقش 

 

 وزارت خارجه آمریکا متشکل از دو دسته آدم است:

 دیپلمات های حرفه ای که استخدام وزارت خارجه هستند و مدارج دیپلماتیک را طی کرده اند.  .8

د کلی این افرا ه اند.منصوبان سیاسی که به دلیل روابط سیاسی، حزبی و ... وارد وزارت خارجه شد .2

 نگرند و نسبت به جایگاه خود به عنوان سفیر بی توجه اند.

 معموال میان این دو دسته اختالف است.* 

 

 پست ها:

 کمبود زمان به دلیل تعریف منافع در سرتاسر دنیااختیارات زیادی دارد ولی وزیر امور خارجه در رأس. 

 .معضل وزیر خارجه آمریکاست

 رؤسای دیپلماتیک در کشورهای دیگر هستند.سفرای کشور که 

 

 وظایف:

 .پیشبرد مذاکرات

 دیپلماسی عمومی که گستردگی زیادی دارد؛ هزینه ی زیادی دارد و به صورت بلندمدت تأثیرگذار است.

 گسترش فرهنگ آمریکایی.

 

سفارتخانه دارد و کشور(  812کشور )از  814نفر نیروی کار دارد. در هزار  45تا  41وزارت خارجه آمریکا، 

 کشور کنسولگری دارد. 14در 

                                                           

81 first among equals. 



 

 

 (شامل مجلس نمایندگان و سنا)کنگرهد. 

 نقش جدی در سیاست خارجی ایاالت متحده ایفا می کنند.

 

 اموری که کنگره را به سیاست خارجی مرتبط می کند:

  وضع قوانین 

س جمهور اختیارات رئیدر زمینه سیاست خارجی هستند که و مبنایی اساسی قوانین گاهی قوانین، 

 البته وضع قوانین در این سطح در آمریکا بسیار سخت است. را کاهش می دهند.

 رویه ای: رویه ای تعیین می کنند تا رئیس جمهور در آن چهارچوب حرکت کند.قوانین 

  .تخصیص بودجه: تصویب بودجه آمریکا با مجلس نمایندگان است 

  :است؛ گزرش دهی، تحقیق و تفحص. امری زمان  81تماعنظارت کنگره ازطریق جلسات اسنظارت

 در امور رسانه ای از این نظارت استفاده می کنند. بر است.

 البی های غیر رسمی 

 

سنای آمریکا با گرفتن دو سوم رأی معاهدات را تصویب می کند. از طریق تأیید صالحیت وزیر خارجه و 

... . 

 اعالن جنگ با سنای آمریکاست.

 مصوبات مالی نیز بر عهده سناست. قانونگذاری و

 کمیته های مختلف امنیت داخلی و... دارد.

 

 جمع بندی

 کنگره بیشتر نقش تدافعی دارد و محدودیت برای رئیس جمهور ایجاد می کند.

                                                           

81 Hearing. 



 

 

 11/7/49|جلسه پنجم|دکتر گوهری مقدم|سیاست خارجی قدرت های بزرگ

 

 10/7/49|مششجلسه |دکتر گوهری مقدم|سیاست خارجی قدرت های بزرگ

 

 «نهادهای غیر حکومتی مؤثر بر سیاست خارجی آمریکا»

 

 23گروه های فشار و ذی نفوذ 

گروه هایی هستند که از منافع صنفی و غیر صنفی حمایت می کنند؛ مانند گروه های حقوق بشری، گروه 

 های چندملیتی، البی ها.

 خارجی دولت تغییر کند.با فشار آوردن بر دولت موجب می شوند برخی از تصمیمات 

البی ها از جمله ی گروه های فشار هستند که پول می گیرند تا برای منافع خاصی رأی جمع کنند و بر 

 است خارجی آمریکا تأثیر بگذارند.روی سی

 

 البی ها چند دسته اند:

o ملی؛ مانند البی های سیاه پوستان.-قومی  

o عرب ها 

o ارمنی ها 

o چینی ها 

o 28کوبا 

                                                           

21 Interest groups/Pressure groups. 

البی ها معموالً در برقراری رابطه با کشورها تالش می کنند؛ به جز البی کوبا که مخالفان دولت کاسترو، مخالف برقراری ارتباط آمریکا  28

 با کوبا بودند. 



 

o اقتصادی 

 جریانات مختلف اند.وابسته به اندیشکده ها و اتاق فکرها که یا مستقل اند و یا 

 از طریق جذب نخبگان، چاپ نشریه، ... باعث می شوند به خط دهی به دولت اثر می گذارند.

 … / Brookings / cfr / Rand / Carnegie / aeiاز اندیشکده های آمریکا:  موردچند 

 دولت آمریکا نیست؛ بلکه صرفاً حرف یک مؤسسه است.* حرف اندیشکده ها، حرف 

در تحلیل باید به سه سطح توجه داشت: مقامات رسمی / رسانه / اندیشکده ها. در تحلیل باید این توجه: 

 سه سطح را از هم تفکیک کرد.

 

 رسانه ها 

  رسانه ها در آمریکا مورد اعتماد مردم است.

 

 البی های بین المللی 

آمریکاست ولی عمدتا خارج از آمریکا فعالیت دارند. سعی می کنند نظر دولت آمریکا را نسبت هدف داخل 

 به یک مسئله تغییر دهند یا موضع دولت را نسبت به ان تقویت کنند.

 

 افکار عمومی 

به شدت تحت تأثیر رسانه ها هستند. نظرسنجی ها مورد توجه دولت آمریکاست. بعد افکار عمومی آمریکا 

 گ جهانی دوم هیچ جنگی نبوده مگر این که مردم موافق با آن بوده اند.از جن

 ، بخشی از افکار عمومی را تشکیل می دهند که عموماً مخالف ایران هستند.نخبگان

 

 ایالت ها 



 

ایالت های آمریکا به لحاظ قدرت و ثروت از دولت فدرال است. و انحصار سیاست خارجی تحت اختیار 

ریکا هر یک از ایالت های آم اختیارات ایالت های محلی در آمریکا باالست. دنیا باالترند.خیلی از کشورهای 

ممکن است ایالت ها می توانند تحریم  .دارندقوای مجریه، مقننه و قضائیه ی مستقل از دولت مرکزی 

 های جدیدی علیه ایران وضع کنند برای شهروندان خودشان.

 

 :را بدین شرح توضیح داد یه های اشاره شدهاهمیت الدر یک جمع بندی می توان 

، حلقه ی دوم و .... هستند. رئیس جمهور در سیاست خارجی ایاالت متحده، حلقه ی اول تصمیم گیرنده

می  کنگره، گروه های ذی نفوذ، البی ها و رسانهو حلقه ی سوم،  وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

 .باشند

 

 «آمریکاسیاست خارجی های گفتمان »

 سیاست خارجی از چند منظر قابل بررسی است:

 .23برون گرایی یا مداخله جوییو  22ندی درون گرایی یا انزواگرایانهتقسیم ب

 در قرن نوزدهم انزواگرا بودند و بعد از جنگ جهانی برون گرا شده اند.

 تقسیم بندی دیگر:

 بین رئالیسم و ایده آلیسم در جریان بوده است.

 ا حاصل جمع جبری صفر، قدرت گرایی.بازی بیک جانبه گرایی، رئالیسم: 

 چندجانبه گرا، همکاری های بین المللی، بازی با حاصل جمع جبری غیر صفر.ایدآلیسم: 

 

 :به وجود می آورد تلفیق این ها چهار سیاست

                                                           

22 Isolationism. 

23 Interventionism. 



 

 تار ایجاد ساخ قدرت اقتصادی خود را تحکیم کرد. ،رئالیسم درون گرا: معتقدند که باید در داخل

قدرتمند در داخل. دولت ملت سازی در داخل. گسترش سرزمینی در داخل. سیاست خارجی گام 

 بعدی است.

 :کسب قدرت نظامی اقتصادی از طریق اقدام نظامی خارجی. رئالیسم برون گرا 

 :الگوسازی و معرفی به عنوان یک کشور با ثبات و پیشرفته و دموکراتیک و  ایدآلیسم درون گرا

 .رویکرد خارجیو سپس در داخل دارای صلح 

  :گسترش عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و ... از طریق مداخله.ایدآلیسم برون گرا 

 

 دوره های سیاست خارجی آمریکا

 دوره سازندگی
جنگ با )8111تا  (جنگ های استقالل) 8771

 (اسپانیا

 8145تا  8111از  دوران بلوغ سیاست خارجی آمریکا

 (فروپاشی شوروی) 8118تا  8145از  رهبریدوران 

  2118تا یازده سپتامبر  8118 دوره بحران معنا و جهت گیری

 تاکنون 2118از  دوره مبارزه با تروریسم

 

 

 11/7/49|مهفتجلسه |دکتر گوهری مقدم|سیاست خارجی قدرت های بزرگ

 

 است.  24«)مونروئه( مونِرو»از دکترین انزواگرایی از  قرن نوزدهم در آمریکا متأثر

 

 ها در ایاالت متحده: )آموزه(جایگاه دکترین

                                                           

24 Moneroe.؛ خود آمریکایی ها مونِرو می خوانند 



 

دکترین ها جهت گیری های سیاست خارجی را نه در یک دوره ی مشخص بلکه در تمامی دوران ها 

دکترین ها از آن جایی که در سایر حوزه ها به غیر از سیاست خارجی هم تأثیر دارند،  تعیین می نماید.

سیاست اعمالی رئیس جمهور معموال بعدا آن هاست.  25گر مسائل و حلدکترین، بیاناهمیت زیادی دارند. 

به دکترین تبدیل می شود. معموال ایده دکترین ها از رئیس جمهور نیست و روند فکری نخبگان آن را 

شکل می دهد. حاوی نیات و شیوه تفکر مسئولین سیاست خارجی هست. بیانگر شیوه حل بحران ها و راه 

یی است که به فکر سیاستمداران و مجریان رسیده است. باید به این نکته توجه داشت که دکترین حل ها

و ارزش های ها ها در خأل به وجود نمی آید. دکترین ها معموال حاوی ایدئولوژی هستند؛ یعنی شیوه 

جی در آموزه های سیاست خارجی عالوه بر مسائل مرتبط سیاست خارآمریکایی در آن دیده می شود. 

 داخل هم ریشه دارد و بدون درک درست مسائل داخلی نمی توان دکترین ها را شناخت. 

 

 دکترین غالب در قرن نوزدهم:

توسط پنجمین رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. بعد از جنگ های استقالل و در دوران بازسازی  8123در 

ریکایی ها در این دوران در تالش همچنین آم مطرح می شود. 21و دولت ملت سازی و توسعه ی سرزمینی

آمریکا در این دوره آن قدر قدرتمند نیست که بتواند در مقابل اند جایگاه استعماری خود را گسترش دهند. 

در اروپا فرانسه در زمان ناپلئون و با تصرف مناطقی  استعمارگری اروپاییان در قاره ی آمریکا مقاومت کند.

از اتریش مجارستان، اروپاییان درگیر منطقه ی خودشان می شوند و از نفوذ اسپانیا در آمریکا کاسته می 

شود . در این زمان انگلستان از این فضا برای نفوذ در آمریکا استفاده می کند. برخی از نخبگان آمریکایی 

 نگستان مخالف بودند و برخی دیگر نیز موافق بودند.از اتحاد با ا

جرج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا و پدر آمریکا: باید از اتحادهای دائمی با هر بخش از دنیا پرهیز 

کنیم. این کار باعث می شود آینده و منافع خودمان را به دیگران پیوند بزنیم. لذا او مخالف اتحاد دائمی 

 بود.

رسون سومین رئیس جمهور آمریکا: باالترین هدف آمریکا صیانت از آزادی است و انزواجویی جفتوماس 

بهترین راه حفظ آن است. تقویت به لحاظ اقتصادی موجب پیش رفت آمریکاست. گسترش آمریکا از 

 طریق تقویت امریکا ست.

                                                           

25 Problem Solving. 

21 Westward expansion ؛ در این دوران آمریکایی ها به دنبال توسعه ی آمریکا به سمت غرب بودند یعنی از اقیانوس اطلس تا

 آرام.



 

یرد. اده ی آمریکایی ها صورت بگار( آمریکا: توسعه قابلیت های آمریا باید با ارذهمیلتون از پدران)بنیانگ

 اتحاد و ائتالف بد نیست لکن باید خودمان تصمیم بگیریم و مدیریت نماییم.

مونرو با جفرسون و مدیسون مشورت کرد. آن ها رویکرد احتیاطی را پیشنهاد کردند از نزدیک شدن به 

ود و تعهد ا انگلستان متحد شآمریکا. ولی آدامز مخالف بود. میگفت چون اسپانیا ضعیف شده الزم نیست ب

برای خود ایجاد کند. نیز میگفت انگلستان قابل اعتماد نیستو. اروپا نباید اجازه داد اروپایی ها تحت هر 

عنوانی ورود کنند در امریکا. چون این کار باعث می شود بقیه ی اروپایی ها هم کم کم ورود پیدا کنند. 

ت و به همین دلیل دلیلی هم ندارد که اروپایی ها به این جا حوزه ی نفوذ آمریکایی ها هم متفاوت اس

 بیایند که این کار پای اروپایی ها را به آمریکا باز می کند و منافع آمریکا را به خطر می اندازد.

 : آدامز سه پیشنهاد

 عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورهااصل اول( 

 استعمارگریعدم اصل دوم( 

 انجی گریعدم میاصل سوم( 

 

 دارد اما مونرو آرمانگراست. ژئوپلتیکدامز رئالیست است و رویکرد آمقایسه: 

، مونرو طرح خود را ارائه می دهد. این طرح که 8123در سال  27در نهایت در جلسه ی وضعیت اتحادیه

 قرار دارد: مؤلفهچهار بر مبنای  ،بعداً به دکترین مونرو معروف می شود

 آمریکای شمالی و جنوبی نمی تواند میدان استعماری کشورهای اروپایی باشد.)نفی استعمار( مؤلفه ی اول(

مریکا متفاوت است. آمریکا هر اقدام اروپا به منظور آروش سیاسی کشورهای اروپایی و  مؤلفه ی دوم(

 (اروپا در آمریکا )عدم دخالتغربی خطرناک است.ی توسعه ی نظام سیاسی اروپا را در نیم کره 

ک از مستعمرات اروپایی ها مداخله نداشته و ر امور داخلی هیچ یکشورهای آمریکایی د مؤلفه ی سوم(

 نخواهیم داشت.

 ما در هیچ یک از جنگ های اروپایی ها دخالت نخواهیم داشت. مؤلفه ی چهارم(

                                                           

27 State of union برای مردم سخنرانی می کند و گزارش می دهد.در آن جا هر ساله ؛ نوعی تریبون است که رئیس جمهور 



 

 

 چند عامل به اعمال دکترین مونرو کمک کرد:

  اقیانوس پهناورمحصور شدن آمریکا به دو 

  ی و ملت ساز-در مورد دکترین مونرو باعث شد آمریکایی ها به دولتنگرش نخبگان آمریکایی

 نمایند.معطوف ساخت نظام داخلی 

دکترین  همچنین این تصور اشتباه است که دکترین مونرو باعث شده که ارتباط آمریکا و اروپا قطع شود.

مونرو اروپا را خلع ید می کرد ولی استعمارگری و مداخله ی آمریکایی ها در آمریکای التین و آسیای 

ر دآمریکایی ها استعمار را جایی بد می دانستند که در تقابل با اروپایی ها باشد.  جنوب شرقی وجود داشت.

جاهی دیگر شکست بدهند و آن ها را از آمریکای توانستند اسپانیا را در پورتوریکو و کوبا و  8111سال 

 التین اخراج نمایند.

گسترش آمریکا به سمت اقیانوس آرام از طریق تصرف سرزمین ها و با جنایت های زیاد علیه بومیان و 

سرخ پوستان بومی، مناطق را به دست می آورند. در این راه نقض عهدها و جنایت های زیاد صورت گرفت. 

 ها نیز روش دیگری بود که آمریکایی ها استفاده می کردند؛ مثل مکزیک. خرید سرزمین

 ؟و صرفاً به سمت غرب پیش روی کردند چرا آمریکایی ها به سمت شمال نرفتندسؤال: 

 حضور بسیار گسترده ی انگستانی ها در کانادا. 

 ضعف آمریکایی ها هم دلیل دیگر بود. 

بعد از استقالل آمریکا طمع کردند و تالش  8775البته آمریکایی ها در قبال کانادا کوتاه نیامدند و در 

نیز مجددا علیه منافع انگلیسی ها  8182کردند به سمت کانادا حمله کنند ولی شکست سختی خوردند. در 

ین لستان در اروپا تمرکز دارد. ااقدام کردند؛ در این مقطع ناپلئون در اروپا در حال کشورگشایی است و انگ

در منطقه اورِگُن درگیری هایی رخ داد و در نهایت نسبت  8141بار هم آمریکایی ها شکست خوردند. در 

 همدیگر احترام قائل شدند.به حدود مرزی 

 دکترین مونرو عاملی در جهت تقویت حس ناسیونالیستی )ملی گرایی( بود.

د اقدام استعماری در آمریکای التین داشته باشد، آمریکا پیش نبخواهپایی ها و: هر جا ارتفسیرروزولت

 دستی می کند و با آن مقابله می کند.

 .کردند پا بر غربی ی کره نیم در را خود امپریاسیم ها آمریکایی



 

 

 : بندی جمع

 ترین کمنی یع ؛ندنک منطبق انزواگرایی دکترین براساسرا  خارجی سیاست کردند تالش ها آمریکایی

 .ها اروپایی با تنش سطح

 .بشوند استراتژیک ئلمسا درگیر بخواهند که این تا بودند تجارت رویکرد دنبال

 .بستن درهای نفوذ اروپایی ها به آمریکا

 موقعیت جغرافیایی آمریکایی ها به پیشبرد دکترین کمک کرد.

 کرد.آمریکایی ها به ساخت درونی نیاز داشتند و این دکترین به آن کمک 

 چراغ راه امریکایی بود. 8148تا  8123از سال 

 سیاست کلی آمریکا براساس دکترین مونرو، حفظ وضع موجود بود.

کو، گوام کوبا، پورتوریکشورهای روز طول کشید و نتیجه جنگ این بود که با شکست اسپانیا  823جنگ 

 به تصرف آمریکا درآمد.

 

 :(8111اسپانیا)آمریکایی ها در جنگ با علت پیروزی 

 حزبی ایجاد کند.شخصی و رئیس جمهور وقت)مک لینکی(، می خواست محبوبیت 

ند زهر می خواستمی خواست نشان بدهند به مردم کوبا که از استعمار اروپایی ها در آن جا موافق نیستند و 

 چشمی از اسپانیا بگیرند.

  کایی ها آگاهانهآمری حمایت از تجار آمریکایی در تجارت با آمریکای التین.

 کشته 5511آغاز جنگ با غرق شدن کشتی آمریکا بود. 

 

 به همین دلیل اهمیت زیادی دارد. ؛این جنگ آغاز مداخالت آمریکا بود

 



 

 23/7/49|مهشتجلسه |دکتر گوهری مقدم|سیاست خارجی قدرت های بزرگ

 

در آمریکا وضع شد: هر یک از مهاجرین که به سمت غرب حرکت کند و زمینی  21قانونی ،8112در سال 

 را تصرف نماید و آن را آباد کند و پنج سال در آن جا حضور می داشت، زمین به او تعلق می گرفت.

 کشف طال هم به گسترش آمریکا کمک کرد.

 میلیون نفر رسید. 71به  میلیون نفر 5در طی سال های گسترش سرزمینی به غرب، جمعیت آمریکا از 

آمریکایی ها برای کنترل مناطق غرب و ارتباطات با مناطق غربی دو کار مهم انجام دادند: توسعه ی 

 خطوط تلگراف و توسعه ی خطوط راه آهن.

 

 «رؤسای جمهور آمریکابرخی آشنایی با »

از حزب جمهوری  ؛(8111-8118)21تئودور روزولت بیست و ششمین رئیس جمهور آمریکا:

 خواه

جهت تقویت پایه های داخل : حمایت از پیشرفت در عبارتند از داخلیی در حوزه  ی اومهم ترین شعارها

ذا ل لی گرایی مورد تأکید روزولت بود؛ چرا که بسیاری از جمعیت آمریکا متشکل از مهاجرین بوده اند.م /

 / تالش برای رفاه. روزولت به دنبال تقویت ایدئولوژی هویتی بود.

در حوزه ی سیاست خارجی: تالش برای تبدیل آمریکا به قدرت هم تراز قدرت های اروپایی: اولین شعارها 

اند. /  تا با مردم مناطق دیگر دنیا متفاوگام ها را در این زمینه روزولت برداشت. او معتقد بود مردم آمریک

ماند. د با داروینیسم اجتماعی بود؛ یعنی اصلح باید باقی بتقویت قدرت نظامی آمریکا / به لحاظ فکری معتق

/ معتقد به موازنه ی قدرت های نظامی نظام بین الملل بود؛چرا که آمریکا در بعد نظامی دارای ضعف بود. 

این کار از طریق مذاکره صورت گرفت. / به حق حاکمیت کشورهای کوچک احترامی قائل نبود؛ بدین 

ند مسلط می شدند. به طور مشخص معتقد بود نژاد مردم آسیا و آفریقا پست تر ترتیب اگر می توانست

 31.ورود به آمریکای التیناعتقاد روزولت به منع اروپایی ها از / هستند. 

                                                           

21 Homestead act. 

21 Theodore Roosevelt. 

 یعنی چماغ.speak softly and carry a big stick{ .stick }ار روزولت برگرفته از دکترین مونرو این بود: شع 31



 

در این زمان به شدت نگراان نفوذ اروپایی ها به آمریکای التین بودند. از طرفی کشورهای آمریکای التین 

ی ها بودند. آمریکا از طریق خرید سرزمین ها و پرداخت پول به اروپایی ها به شدت مدیون به اروپای

ر ارائه ی تفسیجایگزین اروپا می شدند. / روزولت در حمایت از اقتصاد، از اقدام نظامی پرهیز نداشت. / 

ایی ها پهر جا ار جلوگیری خواهدکرد وجدید از دکترین مونرو: آمریکا از هر گونه اقدام امپریالسیتی اروپا 

بخواهند اقدام استعماری در آمریکای التین داشته باشد، آمریکا پیش دستی می کند و با آن مقابله می 

/ حفر کانال پاناما از اقدامات دیگر روزولت است. این کانال مهم اقتصادی را در جهت حمایت از تجار  کند.

هدف این بود که به لحاظ اقتصادی و ایجاد کردند ولی مدیریت و کنترل آن را خود بر عهده گرفتند. 

 نظامی مسلط شوند در ان منطقه.

در مورد آسیای شرقی: ممانعت از تسلط قدرت اروپایی در آسیای شرقی. / به دنبال گسترش قدرت در 

ژاپنی ها در مقابل / حمایت از  38چین؛ می خواستند بازار چین را در اختیار بگیرند با سیاست درهای باز.

برای ایجاد موازنه. اما بعد از پیروزی ژاپن نگران شدند از قدرت گیری ژاپن. لذا از طریق نزدیک روس ها 

ه / ب. و از جنگ احتمالی خودداری شود کردن ژاپنی ها و چینی ها تالش کردند موازنه به وجود بیاورند

 طور کلی به دنبال ممانعت از شکل گیری هژمونی در آسیای شرقی بودند.

 

 27/7/49|منهجلسه |دکتر گوهری مقدم|رجی قدرت های بزرگسیاست خا

 

؛ از حزب جمهوری (8183-8111)32ویلیام هووارد تفت بیست و هفتمین رئیس جمهور آمریکا:

 خواه

تجربه ی سیاست خارجی کمی داشت. بیشتر تاجرمسلک بود و سابقه ی تعامل با ژاپنی ها را داشت و 

بود. کم تر به روش های قهرآمیز  33بیشتر به دنبال دیپلماسی دالردرک استراتژیک روزولت را نداشت. 

 اعتقاد داشت البته به جز آمریکای التین. امتیازات زیادی را به تجار آمریکایی داد.

 :چند اثر داشت دیپلماسی دالر

                                                           

38 Open door policy. 

32 William Howard Taft. 

33 Dollar diplomacy. 



 

 .نفوذ آمریکا در آمریکای التین بیشتر شد. به خصوص نفوذ اقتصادی

 داران آمریکایی به وجود آورد.فرصت های زیادی برای سرمایه 

 آمریکایی ها به دنبال ثبات بودند و مخالف تغییر وضع موجود بودند.

 روابط تجاری آمریکا را با چین افزایش داد.

 

دیپلماسی تجاری و گسترش منافع آمریکا از طریق تجارت با  ریاست جمهوری تفت در یک جمله:

 کشورهای دیگر.

 

 از حزب دموکرات ؛(8121-8183)34وودرو ویلسون: آمریکا رئیس جمهور بیست و هشتمین

  در زمره ی مذهبی ها به شمار می رفت. اخالق گرا بود.

 اقدامات ویلسون:

در مورد آمریکای التین هم چنان با خشونت رفتار کرد. هائیتی را اشغال کردند. دومینیکن را تحت الحمایه 

 قرار داد. 

 ها، جزایری از آمریکای التین)ویرجین( را خریداری کرد.برای جلوگیری از مداخالت آلمانی 

 35اخالقیات در رویکردهای ویلسون به چشم می خورد.

به حق تعیین سرنوشت ملت ها اعتقاد داشت.به خصوص کشورها و اقلیت هایی که تحت ظلم کشورهای 

 اروپایی ها بودند.

 ...یسماعتقاد به حقوق بشر / گسترش دموکراسی / مخالفت با امپریال

 

 :و آمریکا جنگ جهانی اول

                                                           

34 Woodrow Wilson. 

 غربی ها ملت های متمدن را اخالق گرا می دانند. 35



 

ع ورد موضی می کنند. مردم آمریکا در این مبا وقوع جنگ ، طبق دکترین مونرو، از ورود به جنگ خوددار

. در هر ردندگیری داشتند. بسیاری از مردم آمریکا که آلمانی بودند از پیش روی های آلمان حمایت می ک

 حال دولت ورود نکرد.

 دیگری می گوید:آمار چیز اما 

 میلیون دالر به دو میلیون دالر رسید.  811صادرات آمریکا به آلمان از 

 برابر شد. 4صادرات به کشورهای متفقین 

میلیارد دالر  2.3. ای وام های گسترده به اروپایی ها از رکود خارج شداقتصاد آمریکایی ها از طریق اعط

 وام داده شد.

ر دریا انجام می دادند و بازرسی ها و نظارت هایی که انجام می دادند، با شیطنت هایی که آلمانی ها د

 آمریکایی ها اقدامات جدیدی را صورت دادند. اسکورت گذاشتند و ... .

 

 علل ورود آمریکا به جنگ:

 .تجاوزگری های آلمانی ها در قبال زیردریایی ها و محموله های دریایی آمریکا

سازی به مراحل نهایی رسیده بودند. و به لحاظ شاخصه های قدرت و آمریکایی ها به لحاظ دولت ملت 

باع قدرت در اش نمایی کنند. ثروت بسیار رشد کرده بودند و نیاز داشتند در عرصه ای فراتر از آمریکا قدرت

 31آمریکا در ورود به جنگ مهم بود.

  تسلط بر بازارهای تجاری دنیا عامل دیگری بود.

گرایش آمریکا به متفقین بود. تجار ، بازرگانان و بانک داران علقه ی بیشتری به انگلستان داشتند و به 

همین دلیل دوست داشتند آن ها رشد کنند. از طرف دیگر نسبت به قدرت گیری آلمان و قرار گرفتن در 

 مقابل آمریکا ترس داشتند. 

                                                           

 :آمریکا به شدت باال رفت رشد اقتصادی 8184تا جنگ جهانی اول  8115آمریکا در از پایان جنگ های داخلی  31

برابر  7صادارت ؛  میلیون بشکه 55میلیون بشکه به  3تولید نفت از ؛  %517طول شبکه راه آهن ؛  %111زغال سنگ ؛  %215تولید گندم 

 ..شد.
 



 

بود که می گفت باید نسبت به هم نوعان خودمان  رویکردهای الهی و اخالقی ویلسون هم عاملی دیگر

 در اروپا کمک کنیم.

 

( آمریکا وارد جنگ شد. تازه نفس بودن آمریکا در روند جنگ اثر داشت. تدارکات، 8187در سال آخر جنگ)

هزار نفر وارد جنگ شدند.  533کشتی جدید،  2111 پول و اعطای وام در تغییر صحنه ی جنگ مؤثر بود.

 کا باعث شد جنگ به نفع متفقین پیش برود. ورود آمری

 

بعد از جنگ، آمریکا تالش کرد از قدرت نرم خود برای فروش ارزش های خود به دنیا استفاده کند. مردم 

اروپا هم به شدت جذب شعارهای آمریکایی شدند؛ چرا که از سابقه ی آمریکا در آمریکای التین مطلع 

ز این شعار که ما به دنبال مستعمرات نیستیم استفاده کردند که این آمریکایی ها بعد از جنگ ا نبودند.

 مسئله در جذب مردم اروپا خیلی مؤثر بود.

 همراه بود. «حق تعیین سرنوشت»با کلیدواژه ی  8181بیانیه ی ویلسون در 

 پیشنهادات ویلسون سه محور عمده داشت:

تجاری، عدم ایجاد اختالل در راه های  جلوگیری از جنگ های آینده از طریق حذف محدودیت های -8

 دریایی، کاهش تنش های استعماری و امپریالیستی، عدم استفاده از دیپلماسی پنهان.

 مجموعه ای از پیشنهادات برای رسیدن به توافق در اروپا؛ چگونه اروپا تقسیم شود تا اختالف نباشد. -2

 المللی. ایجاد مجمعی از کشورها برای حفظ صلح و امنیت بین -3

 

 چهارده پیشنهاد ویلسون

 دیپلماسی باز .8

 آزادی کشتی رانی به استثنای آب های داخلی .2

 برابری در تجارت بین الملل و لغو تعرفه ها .3

 اطمینان به دولت ها مبنی بر خلع سالح تا جایی که امنیت کشورها تامین شود. .4

 برابری منافع مستعمرات با کشور استعمارگر .5



 

 کمک به روسیه .1

 استقالل بلژیک .7

 تثبیت مرزهای ایتالیا .1

 تجزیه اتریش مجارستان .1

 آزادسازی چند کشور اروپایی .81

 تجزیه ی حکومت عثمانی .88

 استقالل لهستان .82

 دادن دو ایالت به آمریکا .83

 تشکیل جامعه ی ملل .84

 

 به جهت شکست در انتخابات مجلس سنا و کنگره، در داخل به شدت تضعیف شد.موضع ویلسون 

 

هیئت نمایندگی حضور داشتند. تصمیمات نهایی را رئیس جمهور آمریکا)ویلسون(،  71، صلح پاریسدر 

درصد خاک آلمان  83فشارهای سختی به آلمان وارد شد...  نخست وزیر فرانسه، ایتالیا و بریتانیا گرفتند.

 جدا شد... 

ا به جامعه ستن آمریککنگره از ورود آمریکا به جامعه ی ملل جلوگیری کرد و در عمل ویلسون نتوانست پیو

ی ملل را محقق کند. یکی از عوامل ضعف جامعه ی ملل همین بود. چرا که قدرت اصلی پیشنهاد دهنده 

 ی جامعه ی ملل خود حضور نداشت.

 

 24/7/49|مدهجلسه |دکتر گوهری مقدم|سیاست خارجی قدرت های بزرگ

 

 بررسی سه دوره از رؤسای جمهور آمریکا

 جمهوری خواهاز حزب  ؛(2381-2881)37وارن هاردینگ: آمریکا جمهوررئیس بیست و نهمین 

                                                           

37 Warren Harding. 



 

 

 از حزب جمهوری خواه ؛(2181-8123)31کالوین کولیج: آمریکا رئیس جمهورامین سی

 

 از حزب جمهوری خواه ؛(3381-8121)31هاربرت هورر: آمریکا رئیس جمهور سی و یکمین

 

در این دوازده سال آمریکایی ها به انزواگرایی برمی گردند. می گفتند چون از دکترین مونرو دور شده ایم، 

 تبعات زیادی داشته است. به سیاست های اقتصادی بازگشتند. 

در ششمین اجالس کشورهای آمریکای جنوبی در کوبا، آمریکایی ها علی رغم مخالفت کشورهای آمریکای 

 ه عنوان عضو ناظر شرکت کردند. التین، رسماً ب

توسط هربرت هوور اعالم شد. در آمریکای التین دخالت نمی کند و با  41سیاست حسن همجواری

در امور داخلی نیروهای نظامی خود را از نیکارگوئه خارج کرد. سلطه ی اقتصادی دیگران مخالف است. 

 آن ها دخالت نمی کند. 

تمرکز بیشتری داشتند. کولیج شغل آمریکایی ها را  عرصه ی اقتصاددر در این دوره ی دوازده ساله، 

مثل ژاپن، بریتانیا، فرانسه داشت و درخواستی از کشورهای مهم و پیشرفته  8128تجارت اعالم کرد. در 

ند. ناژ خاصی را به نصف کاهش دهآمریکا خواست کشتی هایی با تُ بود؛ کاهش تسلیحات و خلع سالح آن،

د پذیرش قرار گرفت و پرستیژ خاصی برای آمریکایی ها ایجاد کرد. البته این امر با شروع به تدریج مور

جنگ جهانی دوم، نقض شد. این کار موجب شد قدرت نظامی آمریکا به سطح دیگر کشورهای قدرتمند 

 نزدیک شود.

 .گسترش منافع آمریکا در تمام دنیا سیاست درهای باز و ست های اقتصادی:سیا

از لندن به نیویورک منتقل شد؛ چرا که اقتصاد اروپا فروپاشیده  48، مرکز تجارت بین الملل1218در دهه 

میلیارد  87به  3.5برابر شد. سرمایه گذاری از  2تولیدات دنیا به آمریکا تعلق داشت. صادرات  %41بود. 

                                                           

31 Calvin Coolidge. 

31 Herbert Hoorer. 

41 Good neighborhood Policy. 

48 Hub. 



 

میلیارد  3از جنگ  میلیارد دالر و پس 7دالر رسید. مجموعه ی وام هایی که در جنگ جهانی اول دادند 

دالر بوده است. اروپایی ها در پرداخت این پول ها دچار مشکل شدند. در نتیجه کنگره ی آمریکا به این 

نتیجه رسید که چون دخالت های بین الملی آمریکا سودی نداشته، پس دوباره به انزواگرایی روی بیاوریم. 

عضو دیوان بین المللی دادگستری  8121البته در  .به همین دلیل آمریکا به عضویت جامعه ی ملل در نیامد

 شدند. 

ملل را همچنان به رسمیت نمی شناختند، تعامالت خود را با جامعه  به بعد ضمن این که جامعه ی 8138از 

 ی ملل کمی افزایش دادند.

اری از به رسمیت شناختن شوروی خودد 8131تا  8187با انقالب بلشویکی در شوروی، آمریکایی ها از 

کردند. روس ها در مقابل اموال سرمایه گذاری شده آمریکایی در شوروی را مصادره کردند و بدهی های 

 قبلی تزار به آمریکا را نپرداختند. شکل گیری کمونیسم هراسی مربوط به همین دوران است.

 

 : 92استیمسون-دکترین هوور

وقتی ژاپنی ها به منچوری چین حمله کردند  سیای شرقی تالش کردند.آبرای گسترش منافع آمریکا در 

و انحصار اقتصادی آن جا را در اختیار گرفتند، آمریکایی ها به شدت بر حفظ تمامیت ارضی چین تأکید 

داشتند. آمریکا از جامعه ی ملل درخواست محکومیت ژاپن کرد و ژاپنی ها در مقابل از جامعه ی ملل خارج 

 شدند.

 مینی که با توسل به زور همراه باشدت آمریکا هیچ تغییر سرزح شد: دولایده ای که مطر

 هیچ معاهده ای را که تمامیت ارضی چین را به خطر بیندازد به رسمیت نمی شناسند.

خیلی از کشورهای اروپایی چون استعمارگر بودند و با پذیرش این ایده، خود دچار مشکل می شدند، واکنش 

 جامعه ی ملل حضور نداشتند؛ لذا در نهایت ژاپن صرفاً محکوم شد.سردی داشتند. آمریکایی ها هم در 

 ژاپن علی رغم این مخالفت ها، سه هفته بعد از محکومیت خود، اقدام به تصرف شانگهای کردند.

 

 :این مقطع دوازده ساله جمع بندی

                                                           

42 Stimson.استیمسون، وزیر امور خارجه ی هوور بود ، 



 

 درون گرایی

 اقتصادمحوری

 مداخالت گزینشی دارند.

 عضو جامعه ی ملل نیستند.

 ریختگی درون سازمانی دارند.درهم 

 «مداخله گرایی گزینشی و درون گرایی مقطعی»در یک جمله این دوازده سال را می توان به 

 خالصه کرد.

 

 9/1/49|میازدهجلسه |دکتر گوهری مقدم|سیاست خارجی قدرت های بزرگ

 

 از حزب دموکرات ؛44(4581-8133)43روزولتفرانکلین  سی و دومین رئیس جمهور آمریکا:

  بود ... %51بیکاری در میان سیاهان  در زمان رکود سر کار آمد.

 . سعی کرد اصالحات اقتصادی به وجود بیاورد که البته زیاد موفق نبود. را مطرح کرد 45سیاست جدید

روزولت از حزب دموکرات بود. حقوقدان بود. فرماندار نیویورک بود. معاون فرمانده ی نیروی دریایی بود. 

د آمریکا به جنگ جهانی اول بود. موافق حضور در جامعه ی ملل بود. در کل موافق نظریات موافق ورو

 ویلسون بود.

  41هال

رکود بزرگ اقتصادی علت  47در سال های انتهایی رکود به ریاست جمهوری رسید.  کاهش تقاضای کل

 در دنیا بود.

                                                           

43 Franklin Roosevelt. 

 .8145 تا 8144 ؛8144 تا 8141 ؛8141 تا 8131 ؛8131تا  8133آمریکا بوده:  جمهور به عنوان رئیس دوره وی چهار 44

45 NEW Deal. 

41 Hull. 

 . کاهش سرمایه گذاری خارجی.4. کاهش تقاضای دولت 3. کاهش سرمایه گذاری 2تقاضای مصرفی . کاهش 8چند دلیل دارد:  47



 

های اجتماعی، افزایش مالیات سیاست های جدید حمایت گرانه بود؛ از طریق دادن سوبسید، بیمه 

 ثروتمندان، اصالح قوانین بانک ها، برنامه هایی برای کاهش بیکاری،... .

صادرات آمریکا کاهش یافت. از سوی دیگر تقاضایی هم برای خرید کاالهای در دوره ی رکود بزرگ 

 آمریکایی نبود.

را ادامه داد. انقالب هایی که در آمریکای التین  سیاست حسن همجواریدر مورد سیاست خارجی، 

صورت می گرفت، در صورتی که توان مدیریت داشتند، به رسمیت می شناختندشان. روس ها را به عنوان 

  روز ولت به طور کلی 41یک دولت مستقر به رسمیت شناختند و تعامالتی را با شوروی آغاز کردند.

توسط روزولت به شدت دنبال می شد. به دنبال صلح و همزیستی بود. اما در کل  گسترش دموکراسی

 تا جنگ جهانی دوم هم چنان آمریکا در الک داخلی و انزواگرا بود. درون گرایی وجه غالب در آمریکاست.

تشکیل شد و علل ورود آمریکا به جنگ جهانی اول را با دید منفی  41بعد از جنگ جهانی اول کمیسیونی

 .و بسیاری را محکوم کردند ررسی کردندب

صحنه را تغییر داد و آمریکایی ها وارد جنگی شدند که پس از آن دیگر  8131در  جنگ جهانی دوموقوع 

 نتوانستند به سمت درون گرایی روی بیاورند.

 

 :جنگ جهانی دومعلل وقوع 

  مشکالت به جای مانده از معاهدات صلح ورسای جنگ جهانی دومبخش عمده ی شکل گیری ،

 را کشورهای شکست خورده برنتافتند. 51بود. این معادالت نابرابرجنگ جهانی اول بعد از 

  ،ضعف های ساختاری جامعه ی ملل از جمله نبود ضمانت اجرا، ورود و خروج بدون قاعده ی اعضا

 ، نبود حق وتو.58اختالفات درونی بین مجمع و شورا

 ت خلع سالح. پس از جنگ جهانی اول معاهداتی بسته شد که پا بر جا نماند و توسط برخی شکس

 از کشورها نظیر آلمان نقض شد.

                                                           

 از جمله سرمایه گذاری های مشترک 41

 .Nyeتحت عنوان  41

 اشغال سرزمین های آلمان، شکل گیری رکود و بیکاری در آلمان، خلع سالح و...تحمیل غرامت های سنگین،  51

مبحثی در شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی باشد، امکان بررسی همزمان در مجمع عمومی را در حال حاضر در صورتی که  58

 ندارد؛ در حالی که در جامعه ی ملل چنین قاعده ای وجود نداشت.



 

 .مشکالت اقتصادی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، بریتانیا 

  8131تقویت احساسات ملی گرایانه در دهه ی. 

 آلمان نازی ها، در شوروی استالین،  : درو بسته ظهور دیکتاتوری ها و حکومت های تمامت خواه

 و در نتیجه تقویت نظامی گری.

 .سیاست مماشات در قبال اقدامات آلمان 

 

وارد جنگ شدند. اروپایی ها از ورود  Pearl Harbor52ماجرای به بهانه ی  8148آمریکایی ها در 

آمریکایی ها خوش حال شدند؛ چون تسلیحات، امکانات و پشتیبانی های جدید به عرضه ی جنگ وارد 

و به همین دلیل خرید و فروش تسلیحات  53می شد. آمریکایی ها تجربه ی بد جنگ جهانی اول را داشتند

دا هم با قانون خرید نقد و حمل توسط خودشان فروش را در دو سال ابتدایی جنگ ممنوع کرده بودند. بع

حمل سالح به کشورهای متخاصم را هم مممنوع کرده بودند. اشغال فرانسه توسط  54سالح را پذیرفتند.

 آلمان برای کشورهای سرمایه داری سنگین بود و ورود آمریکا باعث خوشحالی اروپایی ها شد.

 

 4/1/49|مدوازدهجلسه |مقدم دکتر گوهری|سیاست خارجی قدرت های بزرگ

 

 « USAmerica; the story of»مستند 

 

 دوره ی سوم ریاست جمهوری روزولت

شوروی و چین در اولویت قرار گرفتند. کمک  ،کشورهای انگلیسو را وضع کردند  55قانون وام و اجاره

 های تسلیحاتی در ازای پرداخت پول نقد در دستور کار قرار گرفت.

 چند محور دارد:این منشور بین روزولت و چرچیل امضا شد.  منشور آتالنتیک

                                                           

 هواپیمای ژاپنی به هاوایی وکشته و مجروح شدن هزاران آمریکایی. 351حمله ی هوایی  52

 برگشت نداشت.پول هایی که صرف کرده بودند و  53

54 Cash & carry. 

55 Lend-Lease. 



 

 )عدم گسترش سرزمینی کشورها)عدم توسعه طلبی 

 عدم تغییر مرزها بدون رضایت مردمی 

 حق مردم در تعیین سرنوشت 

  بازگرداندن استقالل کشورها 

 کید بر همکاری اقتصادی همه کشورهاأت 

 عدم توسل به جنگ و خلع سالح عمومی 

  کشتی رانی در آب های آزاد بین المللیآزادی 

 عدم استفاده از زور در روابط بین الملل 

 ).تأسیس یک سازمان جهانی )ریشه ی سازمان ملل را می توان پیمان آتالنتیک دانست 

 

نج پبرای شرکت در جنگ ثبت نام کردند و از این تعداد،  ییآمریکاسی میلیون در طول جنگ جهانی دوم، 

 دند.شم اروپا میلیون نفر عاز

: کنفرانس تهران: چرچیل، روزولت و . در تهران در مورد تحوالت بعد از جنگ و تشکیل سازمان 8143

 ملل به گفتگو نشستند. و نحوه ی تصرف آلمان.

: در یالتا در اوکراین سران متفقین در مورد محدوده های نفوذ شرق و غرب تصمیم گرفتند. منتقدین 8145

در این نشست، امتیازات زیادی به استالین داده است. دلیل بیماری روزولت بوده است.  روزولت معتقدند او

 دو ماه بعد از یالتا روزولت فوت کرد و معاونش جایگزین شد.

در زمان بمب اتمی در هیروشمیا و ناکازاکی و به فرمان ترومن استفاده شد. به گفته ی مورخین، از این 

 کار اطالع نداشته است.

 

 از حزب دموکرات(؛ 8153-8145)51هری ترومنسومین رئیس جمهور آمریکا:  سی و

ابتدا کشاورز بود. در جنگ جهانی اول به عنوان سرباز جنگیده بود. معاون روزولت بود و بعد از مرگ او 

 جایگزینش شد و پایان جنگ را مدیریت کرد.

                                                           

51 Truman. 



 

« 57سد نفوذ»که تحت عنوان  است دکترینیاهمیت دوران ریاست جمهوری ترومن در سیاست خارجی، 

 برای جلوگیری از نفوذ شوروی و گسترش کمونیسم مطرح کرد و تا پایان جنگ سرد مورد توجه بود.

 و نیاز به یک دشمن جدید داشتند وم وارد فاز مداخله گرایی شدند.ها بعد از جنگ جهانی دآمریکایی 

مانند نازیسم و فاشیسم برای مردم خود تصویر . آمریکایی ها کمونیسم را شوروی ظرفیت این امر را داشت

 می کردند و به همین دلیل به دنبال مقابله با آن ها بودند.

ا ا به مقابله با کمونیسم برخیزند؛ این رخدادهتداد بهانه دست آمریکایی ها  هانی دومج نگاتفاقات بعد از ج

ایران / ادعای روسیه درمورد تنگه  قائله ی عدم خروج شوروی از شمالرا می توان این گونه برشمرد: 

های مهم ترکیه / در یونان روس ها از حزب کمونیست یونان حمایت می کردند و علی رغم برتری حزب 

 کردند و آن ها را سر کار آوردند.ضدکمونیسم، از کمونیست ها به شدت حمایت 

ود برگردد اما ترومن مخالف بود و خ کنگره معتقد بود که باید آمریکا در این برهه به دوره ی انزواگرایی

 اعالم کرد به مردمی که ..

 

 عد دکترین ترومن:چهار بُ

 و نظامی. ژئوپلتیکسیاسی، اقتصادی، 

اهمیت دکترین ترومن این است که حدود چهل و پنج سال به سیاست خارجی ایالت متحده، جهت دهی 

 کرد.

 

 11/1/49|مسیزدهجلسه |دکتر گوهری مقدم|سیاست خارجی قدرت های بزرگ

 

 چهار مؤلفه ی دکترین ترومن:

 ریشه در دو نظریه دارد:: ژئوپلتیکالف( 

                                                           

57 Containment. 



 

. ایده ی مکیندر از آلفرد ماهان گرفته شد. ماهان می گفت: 51از مکیندر« 51قلب زمین»نظریه ی  (8

 قدرت دریایی می تواند بر کل دنیا تسلط یابد.

د، بر اوراسیا)آلمان فعلی تا سیبری( مسلط باشهر کس که مکیندر قلب زمین را اوراسیا معرفی کرد. 

قاره های اروپا آسیا و آفریقا جزیره های جهانی هستند و در واقع قلب  بر کل جهان تسلط دارد.

زمین از اقیانوس منجمد شمالی شروع شده و به آلمان می رسد. در کنار قلب زمین مناطق حاشیه 

. قلب زمین اهمیت بیش تری دارد. باید بین قدرت ای را مطرح می کند: مناطقی مانند خاورمیانه

 ی)خشکی( و بحری)دریایی( توازن قدرت شکل بگیرد.های برّ

ین اساس خواستند در قلب زمین همخیلی مؤثر بود. بر  دوم هانیج نگنظریه ی مکیندر بعد از ج

هژمون وجود نداشته باشد. مکیندر می گوید هر کس بر منطقه ی اوراسیا مسلط باشد، بر جزیره 

 ی جهانی مسلط است و هر کس بر جزیره ی جهانی مسلط باشد، برکل جهان مسلط است. 

 د.کررا مطرح « سدّ نفوذ»براساس نظریه ی مکیندر، ترومن، ایده ی 

. تأکید بر اهمیت سرزمین های حاشیه ای 18از اسپایکمن« 11سرزمین های حاشیه ای»نظریه ی  (2

که از یک طرف به قلب زمین و از طرف دیگر به اقیانوس ها و دریاها محدود هستند، دارد. 

اسپایکمن معتقد بود در سرزمین های حاشیه ای از آن جایی که هم قدرت دریایی و هم قدرت 

 زیادی دارد.زمینی وجود دارد، اهمیت 

 این نظریه ها باعث شد آمریکایی ها در منطقه ی شوروی اقدام کند.

 

ری . درگیداشت درمورد رویارویی کاپیتالیسم و کمونیسمای سخنرانی  8141در  ترومن: سیاستب( 

وزارت خارجه ی آمریکا از سفارت آمریکا در شوروی خواست نظر این دو را اجتناب ناپذیر می دانست. 

کلمه ای فرستاد. یادداشت وی سه محور داشت:  1111نفر دوم سفارت یک تلگراف  12جرج کِنانبدهد. 

: رهبران شوروی دنبال امنیت اند. دلیل این احساس ناامنی به دوران . تحلیل از سیاست خارجی شوروی8

اپیتالیسم و . ناسازگاری ذاتی ک2سزارها بازمی گردد. به همنی دلیل آمریکا را رقیب و دشمن می دانند. 

ارائه ی راهکار: مهار و اعمال فشار: نباید با . 3کمونیسم: کمونیسم به دنبال حذف سرمایه داری است. 

                                                           

51 Heartland. 

51 Makinder. 

11 Rimland. 

18 Spykman. 

12 George Kennan(8114-2115.) 



 

صادی روس ها مشکالت اقت ، تهاجمی باشد.در قبال شوروی شوروی مماشات کرد، بلکه باید سیاست آمریکا

 دارند و فشار آمریکا موجب تضعیف شوروی می شود.

 

زیرساخت های  دوم، هانیج نگبعد از جترین مهار و سد نفوذ نیاز به ابزار مالی دارد. دک: اقتصادج( 

با این  قدرت نرم شوروی اروپایی ها از بین رفته بود و نظریات کمونیستی برای اروپایی ها جذاب می نمود.

  اروپاییاعطای وام را به کشورهای  سیاست، پیش روی می کرد. لذا برای جلوگیری از این نفوذ،

 در محور اقتصادی دو طرح ارائه شد:

طرح مارشال)وزیر خارجه ی ترومن(: برای بازسازی این کشورها پول بدهیم تا از نفوذ شوروی جلوگیری 

 کنیم.

 بوده است.از جمله ایران ترومن: محل خرج آن، کشورهای در حال توسعه ی جهان سومی  4اصل 

 

( بود. قرار بود بازوی نظامی کشورهای سرمایه 8141)13پیمان ناتومهم ترین اتفاق : امنیتی-نظامید( 

کشور: آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ، لوکزامبورگ،.. .  82 داری باشد برای مقابله با روس ها.

مهم اضافه شدند. کشورهایی که ارزش های مشترک سرمایه داری داشتند.  8152یونان و ترکیه هم در 

تهدید نظامی هر کدام از اعضا تهدید به تمام ین ماده این معاهده، ماده پنجم آن است که می گوید تر

 اعضا محسوب می شود.

حلقه ی اتصال بین آمریکای شمالی  و اروپا محسوب می شد./ برای اولین بار در زمان  اهمیت پیمان ناتو:

 امضا کرد./ به بهانه ی تأمین امنیت اروپا، پادگان صلح و پس از انزواگرایی، آمریکا قرارداد بلندمدت نظامی

 .به شمار می رفتنظامی در اروپا ایجاد کردند که وسیله ی نفوذ آمریکا در اروپا 

 پیمان ناتو را با چند پیمان دیگر کامل کردند:

  : بین ایران، ترکیه و پاکستان برقرار شد.14پیمان سِنتو

                                                           

13 Nato: North Atlantic Treaty Organization. 

14 Cento: Central Treaty Organization. 



 

ا و پیمان سنتو و سیتو(، تایلند، فیلیپین، انگلستان، فرانسه، استرالی: پاکستان)حلقه ی وصل 15پیمان سیتو

 نیوزیلند.

 : استرالیا نیوزیلند و آمریکا.11پیمان آنزوس

 با این پیمان ها می خواستند جلوی نفوذ شوروی را بگیرند.آمریکایی ها 

 

 کرد. نیروی هوایی تصویب شد که به دکترین سد نفوذ ترومن کمک 17قانون امنیت ملی آمریکا 8147در 

را به عنوان نیروی مستقل وضع کردند. نیروی هوایی باید با یک واسطه به رئیس جمهور برسد. نهادهای 

. بخش هایی از وزارت دفاع 11، شورای امنیت ملی آمریکا11امنیتی دیگری هم شکل گرفت از جمله سیا

 برای چابکسازی ادغام شد.

 

 16/1/49|مچهاردهجلسه |گوهری مقدمدکتر |سیاست خارجی قدرت های بزرگ

NSC-68.تصویب شد. برای اتخاذ  8151در  : مصوبه ی مهمی برای جلوگیری از نفوذ شوروی است

نظر  رترومن کمیته ای برای این کار دتصمیم جدی ضد کمونسیم شکل گرفت. با نظر ترومن نوشته شد. 

 :عبارت است از در این سند آمدهبود. مهم ترین مواردی که  71رئیس کمیته، پل نیتزگرفت که 

انه ای برای تسلط در دنیا دارند. به دنبال اعمال اقتدار به صورت جدی و ها عقاید خیلی متعصبشوروی 

 متعصبانه هستند.

 ایدئولوژی کمونیستی یک ایدئولوژی توسعه طلب است.

 شوروی است. ،مهم ترین مانع در برابر آمریکا

 باید یک سند جامع تهیه کند.له با روس ها برای مقابغرب 

                                                           

15 SEATO. 

11 ANZUS. 

17 National Security Act. 

11 CIA. 

11 NSC. 

71 Paul Nitze. 



 

 نماید. نظامی گریآمریکا باید بیست درصد تولید ناخالص خود را صرف 

 غرب و آمریکا باید عملیات های اطالعاتی خود را افزایش دهند.

 اقدام به تحریک، ناآرامی و شورش در کشورهای اقماری شوروی نمایند.

 .آمادگی های نظامی گسترش پیدا کند و پروژه های تحقیقاتی در بحث نظامی افزایش یابد

 

 این سند در باب توان نظامی شوروی مبالغه کرد. برخی از منتقدین معتقدند

 

 جمع بندی دکترین ترومن:

گذار بود، دکترین ترومن حدود نیم قرن در دستور کار بود و طور که دکترین مونرو بسیار تأثیرهمان 

 تحت تأثیر قرار داد. تحوالت آمریکا را در آن مقطع و پس از آن

از آن دفاع می کنند ولی منتقدین معتقدند این دکترین بیش تر شوروی ها مسلماً موافقین دکترین ترومن 

لماسی را این سند، دیپ مقابله کنند.کمونیسم با را تحریک کرد و راحت تر و کم هزینه تر می توانستند 

 می شد با هزینه ی کم تر و با استفاده از دیپلماسی به مقابله پرداخت. بسیار محدود کرد و احتماالً

 

پس از ترومن دنیا وارد جنگ سرد می شود. جنگ سرد، عرصه ی اختالف دو ابرقدرت است علی رغم این 

 که در جنگ جهانی اول با هم همکاری داشتند.

 

 ریشه های جنگ سرد:

 اختالف ایدئولوژیک

 و کمپبرداشت های متفاوت در د

سوء برداشت از اقدامات همدیگر)مثال شوروی می گوید شما تسلیحاتی داشتید که به ما ندادید مثل بمب 

 هسته ای. آمریکایی ها هم می گویند شما حقوق بشر را رعایت نکردید...(

 



 

 در سال های آخر جنگ سرد و با روی کار آمدن گورباچف فضا بهتر شد.

 

 فضا تقابلی است.

 ابله با کمونیسمسد نفوذ و مق

 شوروی ها ابایی از اعمال قدرت نظامی ندارند.

 آمریکا تنها کشوری است که توان مبارزه با شوروی را دارد.

 آمریکا باید برای مقابله با روس ها، توان نظامی خود را افزایش دهد.

 این رویکردها سیاست خارجی آمریکا را در این مقطع شکل می دهد.

 الگوهای تقابلی آمریکا با روس ها:چند نمونه از 

  کشورهای مختلف علیه شوروی.ائتالف و همکاری با 

 78افزایش پایگاه های نظامی آمریکا. 

 .تالش برای سد نفوذ از طریق جنگ های نیابتی؛ جنگ ویتنام، افغانستان، کره 

 .مداخالت مستقیم و غیر مستقیم 

 .)مداخالت اقتصادی و سیاسی)جنگ نرم 

 در ایران، گواتماال. کمک به کودتا 

 

 ؛ از حزب جمهوری خواه73(8118-8153)72آیزنهاورسی و چهارمین رئیس جمهور آمریکا: 

مشاور نظامیان آمریکایی در فلیپین بود. مهم  8131تا  8135در ستاد ارتش آمریکا بود. از  8135تا  8133

 .بود ترین افتخارش فرماندهی نیروهای متفقین در آزادسازی فرانسه

 : کناره گیری از ارتش و به سیاست پیوست.8152به فرماندهی عالی نیروهای ناتو رسید.  8151در 

                                                           

 پایگاه نظامی داشت. 8411کشور،  38، در 8151آمریکا در  78
72 Dwight Eisenhower. 
 دو دوره رئیس جمهور بوده است. 73



 

نگ جهانی دوم و پیروزی هایش بود. آیزنهاور اقدامات ترومن را در قبال محبوبیتش بیشتر به خاطر ج

 شوروی کم می دانست.

ه ه ی اشتباه دموکرات ها بودکره، نتیجناامنی شدید در آمریکا و درگیری در جمهوری خواهان معتقد بودند 

دموکرات ها همزیستی مسالمت آمیز با  است و همین ها عامل تسلط شوروی بر اروپای شرقی شده است.

 روس ها داشته اند.

 قول هایی که در تبلیغات داد:

 اتخاذ استراتژی مؤثر دفاعی.

 تنظیم بودجه ی متعادل و کاهش مالیات ها.

 

 تری به کشورهای خاورمیانه داشت. او تأکید زیادی بر بازدارندگی هسته ای داشت.آیزنهاور توجه بیش 

وزیر امور خارجه ی او دالِس بود که به شدت سیاست ترومن را نقد می کرد؛ می گفت این سیاست، درجا 

 زدن بوده است.

ازی را برای چابکس : آمریکا باید ابتکار عمل را در برابر شوروی به کار گیرد و اصالحاتی8153سندی در 

 در عرصه ی نظامی انجام دهد.

 

 اقدامات آیزنهاور:

سرمایه گذاری جهت افزایش سالح های استراتژیک و کیفیت بخشی به سالح ها و کاهش نیروهای 

 نظامی پیاده.

: هر کشوری)منظور روس ها هستند( با هر سالح و در 74مطرح کردن استراتژی نظامی بازدارندگی گسترده

منافع ما را به خطر بیندازند، با هر سالح و در هر جایی منافع آن ها را در تمام دنیا به خطر می هر جا، 

 اندازند. آن ها اعالم کردند آمریکا خود را ملزم به عدم استفاده از سالح های غیر متعارف نمی دانند.

 د کردند.سیاست انفعال را کنار می گذارند. در این راستا بر کشورهای خاورمیانه تأکی

 

                                                           
74 Massive Retaliation. 



 

درمورد مقاله اول: چند محور کلی درمورد کشوری که استثناگرایی را دنبال می کنند و درمورد کشورهایی 

 مثل انگلستان و روسیه هم صحبت میکند. فقط روی آمریکا تکیه کنید.

یبرال لدرمورد مقاله دوم: مباحث اندیشه ای مد نظر نیست. مهمات: سیاست آمریکا بین اینترناسیونالیسم 

 )سه وجهی(.و امپریالیسم است. نگاه آمریکا به تمدن سازی

 

 11/1/49|مدهپانزجلسه |دکتر گوهری مقدم|سیاست خارجی قدرت های بزرگ

 

در این سیاست  افزایش فشار و مهار شوروی هاتوسط آیزنهاور مطرح شد؛  75سیاست نگاه جدید

 .ارائه گردید

 

 دکترین آیزنهاور:

حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشورهای حاشیه ای  .شدبه بعد مطرح  8157سیاستی است که از سال 

 ی آن در جهت مبارزه با کمونیسم و مهار شوروی بود.خاورمیانه. ایده 

و باعث شد سیاست های شوروی تغییر کند. اما امریکایی ها به سیاست  رخ داد. 8153مرگ استالین در 

 خود ادامه دادند. 

شکل گیری اسرائیل در این مقطع اهمیت می یابد. و بدین ترتیب توجه به کشورهای و مسئله ی نفت 

جنبش های آگاهی یافتن اعراب از بسیاری از مسائل و شکل گیری  خاورمیانه بیش تر می شود.

م مرتبط سدر این مقطع به وقوع پیوست. آمریکا این جنبش ها را به کمونینیز ناسیونالیستی در جهان عرب 

 .دانستمی 

ی شدن مل آیزنهاور در این وضعیت دکترین خود را مطرح کرد. آمریکایی ها پیمان بغداد را گسترش دادند.

ه شمار بکانال سوئز، نزدیک بودن کشورهای عربی با شوروی نیز از دیگر عوامل طرح دکترین آیزنهاور 

 .می رود

 تقریر دکترین آیزنهاور: 

                                                           
75 New look. 



 

ای که برای  همکاری های نظامی و اقتصادی به ملت های خاورمیانهآیزنهاور به دنبال کسب اجازه ی 

را  در مواقع لزوماقدام نظامی ا بود. هم چنین مجوز از کنگره ی آمریک کنند استقالل خودشان تالش می

 از کنگره درخواست نمود.

 

 اصول دکترین آیزنهاور

 مقابله ی همه جانبه با شوروی 

 فوذ شوروی را از خاک خود شوروی باید شروع کرد.ن 

 بسط نفوذ و سلطه ی آمریکا در کشورهای مجاور شوروی 

 استفاده از تبلیغ خطر کمونیست ها 

 

از طریق حمایت های نظامی و اقتصادی جمع بندی: حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه 

 در دکترین آیزنهاور اهمیت زیادی دارد.

 

 :ی دکترین آیزنهاورموارد اجرا

  کابینه ی شاه حسین )عبداهلل اول( در اردنکمونیست کمک به اخراج اعضای. 

 .استقرار ناوگان آمریکا در مدیترانه بعد از آن که سوری ها از شوروی خرید تسلیحاتی کرد 

  هزار نیرو به لبنان در حمایت از شمعون در پی کودتای بغداد. 85اعزام 

 جنگ ویتنام 

 کمک به شورشیان گواتماال 

 کودتا علیه دکتر مصدق 

 

علیه شوروی را تقویت کرد. چنین تهدیدی تنها در این زمان و  تهدید به مقابله ی اتمیاقدامات آیزنهاور، 

 علیه شوروی مطرح شده است.

 



 

 ایران در زمان آیزنهاور:

سیاست نگاه نو، به تقویت کشورهای پیرامونی شوروی پرداخت که یکی از این کشورها، ایران بود. ایران 

 خط مقدم حمله به شوروی محسوب شود.پایگاه مقابله و در منطقه می توانست 

منابع عظیم نفتی ایران باعث می شد کشورهای غربی متحد آمریکا از نفت ایران استفاده کنند و این 

 ، تأمین امنیت ایران را مهم می کرد.موضوع

آمریکایی ها نخست برای شکستن تسلط انگلستان بر نفت ایران، از مصدق حمایت کردند اما زمانی که 

 انگلستان، سهم آمریکا را پرداخت کرد، پشت مصدق را خالی کردند و زمینه ی کودتا را فراهم کردند.

سه ی مشترک مجلس و مجلس سنا شرکت کرد و سپس به ایران سفر کرد و در جل 8151آیزنهاور در 

تقویت پیمان نظامی سنتو را مطرح کرد. حمایت های نظامی و اعزام مستشاران در دستور کار قرار گرفت. 

 تشکیل ساواک و تربیت نیروهای آن در همین زمان صورت گرفت.

 

یاده روی زدر مبارزه با کمونیسم و مقابله با شوروی نقد دکترین آیزنهاور: منتقدین بر این اعتقادند که 

 صورت گرفته است.

 


