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  1393بهمن  13جلسه اول، دوشنبه 
 2015فوريه  02دوشنبه, 

 ق.ظ 09:06

   
وابط بین ريکی از ويژگی های اين درس اين است که با درس های ديگر ارتباط دارد و مستقل نیست. ذيل درس اصول 

 المللی ارائه می شود. 

انشجوی رشته تاريخ) درا مطالعه کرد: يکی تاريخ بین الملل به عنوان يک  در روابط بین الملل به دو شیوه می توان تاريخ

ی کند، يعنی خصوصاً تاريخ جهان ( دانشجوی تاريخ، به جزئیات تحوالت اهمیت می کند و جزء علمی است که مطالعه م

ر حقیقت در نشود، دجنگ جهانی اول را با جزئیاتش ترسیم می کند. روش ديگر آن است که به جزئیات توجه آن چنانی 

 اين روش تاريخ می خوانیم تا روند ها را کشف کنیم. 

قرار می دهند ولی  تفاوت تاريخ دانان با سیاستمداران اين است که صرف يک حادثه مانند جنگ جهانی اول را مورد مطالعه

رای کشف روند بان تاريخ را به تبعات معاهده ورسای که موجب جنگ جهانی دوم می شود، توجه نمی کنند. اما سیاستمدار

ند تعداد لشکر ها و های تاريخی و زمینه ها و اسباب وقوع حادثه ای مانند جنگ جهانی مطالعه می کنند، حتی جزئیاتی مان

نیم تا روند بلکه می خوا توپ و هواپیما و .... برای سیاستمداران مهم نیست. در حقیقت ما تاريخ را برای تاريخ نمی خوانیم،

می و کالن به تاريخ الن را به دست بیاوريم و آن ها را مطالعه کنیم. حفظ اين جزئیات لزومی ندارد. ما نگاه سیستهای ک

رسی کنیم. لذا ممکن داريم و از ديد تصمیم گیرندگان به تاريخ نگاه می کنیم و سعی می کنیم بستر اجتماعی تحوالت را بر

 است جزئیات مطرح نشود. 

  
 کتاب ها: 

  
 ريخ روابط بین الملل ، دکتر رضیئی تا

 تاريخ ديپلماسی و روابط بین الملل، دکتر نقیب زاده )منبع دکتری( 

  

ست که تاريخ را نکته ای که در تاريخ مهم است اين است که چه کسی تاريخ را می نويسند؟ قاعده ای که حاکم است آن ا

ويه ديد طبقات فرودست و که فاتحان نوشته اند و آلترناتیو که از زافاتحان جهان می نويسند. ما دو نوع تاريخ داريم: رسمی 

است که  عادی نوشته شده است. تاريخچه ای که سلسله پهلوی بخواهد به خواست و میل و دستور خود بسازد، مشخص

 می شود.  اوتچه چیزی را ثبت خواهد کرد، اما اگر از ديد مردم نوشته شود، موضوع متفاوت خواهد بود و قرائت متف

ين دو تکیه کرد، چون صرف دو رويکرد داريم: مطالعه تاريخ رسمی يا مطالعه تاريخ آلترناتیو، اما نمی توان تنها به يکی از ا

العه تاريخ آلترناتیو، مطالعه تاريخ رسمی ما را از واقعیت دور می کند چرا که خوشايند خود را نگاشته اند. اما صرفاً مط

آلترناتیو در جاهايی  بط پنهانی دولت و حکومت را نبینیم. بايد هر دو را مطالعه و بررسی کرد. تاريخموجب می شود تا روا

 اغفال کننده است. 
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لت های ملی میالدی( : آغاز تشکیل حکومت ها و دولت های ملی است. امپراطوری کالن با دو 1648معاهده وستفالیا)

ابط بین الملل شد تا را درون خود داشتند. اين معاهده باعث ايجاد تحولی در روامروزی تناسبی ندارند، چند ده دولت ملت 

 دولت های سرزمینی شکل بگیرد و اين معاهده کامل شود. 

 ملی می شود.  وستفالیا منطقه ای است در آلمان فعلی که در آن معاهده ای شکل می گیرد و منجر به تشکیل دولت های

 ی سی ساله مذهبی رخ می دهد.قبل از اين ما يک سری جنگ ها

  
  

 زمینه های شکل گیری وستفالیا: 

  
ی افتد، قرون وسطی بخشی از اين امر به شکوفايی دوران رنسانس بر می گردد که بعد از سال های سیاه قرون وسطی اتفاق م

وزانده می شدند و ه زنده سهم دوران استبداد مذهبی کلیسا است که نوعی خفقان علمی و دينی حاکم بوده و دانشمندان زند

انان می شود که کشفیات اجازه نشر کتاب داده نمی شد. البته اين دوران تأثیر گرفته از تمدن پیشرفته اسالمی و زندگی مسلم

  و کتب و دستاوردهای مسلمانان را به سرزمین های خود بردند و بومی سازی کردند و به نام خود زدند.

  
  

  1393بهمن  14جلسه دوم، سه شنبه 

 2015فوريه  03شنبه,  سه

 ب.ظ 05:10

، لذا اين ها دين هدف نبود، وقتی که اروپا می خواست به سمت پیشرفت برود، چون کلیسا جلوی پیشرفت را گرفته بود

نخبگان هم تومار دين را  تند ايجاد بکنند، لذاعلیه قرائت کلیسا از دين قیام کردند، اما اين تفکیک را همه مردم نمی توانس

  پیچیدند و دين و سیاست را از هم جدا کردند. در نظام خود هم اين اشتباه را بعضاً شاهد بوده ايم.

را قبول نداشتند و لذا خود  لوتر و کالون هم از اين جمله افراد بودند که به کلیسا انتقاد داشتند و قرائت کلیسا از کتب مقدس

 ه تفسیر آن پرداختند. ب

نکته جالب اين است که خود شاهزادگان ناراضی با وجود اين که کلیسا به آن ها قدرت داده بود، به اين جدايی دين از 

سیاست کمک کردند، چرا که فکر می کردند با سیستم مرسوم فعلی، قدرت شان محدود می ماند و به قدرت خاصی نمی 

از شاهزادگان باعث ايجاد واگرايی در امپراطور روم شد. کلیساهايی که در جنبش رسند. اعتراضات مردمی، بخشی 

پروتستانتیسم شکل نمی گیرد، ارتباطی با کلیسا ها کاتولیک نداشت. در غرب هم اين رويه وجود دارد که هر کسی می تواند 

. لذا در برخی کشور ها استقالل کلیسا ها کلیسا بسازد و نظر خود را تبلیغ کند ولی به شرط اين که امنیت را بر هم نزنند

شکل گرفت. کم کم جنبش های مختلفی شکل گرفت. مذهب در اروپا باعث اختالف شد، چرا که جريان های کاتولیک 

سنتی )ساکن در اروپای جنوبی و مرکزی( و پروتستان ها )مرکز و شمال اروپا( دچار اختالف و نزاع شدند، چرا که به نظر 

، پروتستان ها کافر بودند، لذا جنگ هايی شکل گرفت به جنگ های سی ساله معروف شد، ولی صد سال طول کاتولیک ها 

کشید و سی سال اخیر آن شدت بیشتری داشت. در نتیجه اين جنگ ها، معاهده وستفالیا شکل گرفت و در نتیجه دولت های 
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شد، شهر های مدرن شکل گرفت و زندگی پیشرفت و  ملی تشکیل شد و دولت های فئودالی و مبتنی بر زمین داری برچیده

تحول پیدا کرد. بعد از آن بوئد که ديگر کلیسا بازيگر نبود و دولت ها و ملت ها در سیاست خارجی نقش مستقیم ايفا می 

 کردند. 

 )پروتستانتیسم قرائتی از مسیحیت است( 

 ائات مذهبی را نفی می کردند. پروتستان ها کلیت دين مسیحیت را قبول دارند ولی مراسمات و قر

اطی با مذهب اين در مقطعی در قرن هفدهم میالدی، در کنار نزاع های مذهبی، نزاع های ژئوپولتیکی وجود داشت که ارتب

در اتحاد های  اين درگیری ها به صورت مضحک و متوالی شکل می گیرد و کشور ها 19تا  17کشور ها نداشت. ما در قرن 

ست که فقط به و جهت گیری های متناقض و ضرب العجلی اتخاذ می کردند که اين همان رئالیسم منفی امخفی عضو بودند 

درگیری های آلمان و  بقای خود ولو به قیمت از بین رفتن اخالقیات فکر می کردند. مانند درگیری های سوئد و دانمارک، يا

 پولتیک وجود داشت. فرانسه، همزمان تنش های مذهبی در کشور ها خارج از خطوط ژئو

 مرحله طی شد تا به معاهده وستفالیا رسید:  4در اين جنگ های سی ساله 

  
م، فردينان امپراطور و میالدی( : بعد از مرگ امپراطور رو 1625 - 1618يا آلمان فعلی )« بوهم»مرحله اول: انقالب و شورش 

روع کردند به شورش عنوان امپراطور نمی پسنديدند و لذا شجانشین او شد. او در بوهم محبوبیتی نداشت و مردم او را به 

جنگ ريختند و  علیه فردينان. همزمان پروتستان ها هم بر علیه امپراطور کاتولیک جديد اقدام کردند و نفتی بر آتش

 درخواست آزادی مذهبی بیشتری بودند. لذا درگیری های مذهبی از منطقه بوهم شکل می گیرد. 

  
مايت از پروتستان میالدی(: پادشاه دانمارک که پروتستان بود، به ح 1629 - 1625ود و مداخله دانمارک )مرحله دوم: ور

ر اتفاق می افتاد، های بوهم به امپراطوری روم اعالم جنگ می کند و وارد جنگ می شود )از اين شکل مداخله در جنگ بسیا

لذا دامنه جنگ به  د جنگ نمی شوند و جنگ آخرين گزينه است( واگرچه امروزه عقالنیت افزايش پیدا کرده و به راحتی وار

 دانمارک کشیده می شود. 

  
ی گسترده میالدی(: سوئدی ها به تحريک فرانسوی ها وارد اين جنگ مذهب 1635 - 1630مرحله سوم: مداخله سوئد )

رفتند. در پايان اين گولیک ها در اقلیت شدند. در اين مرحله، اکثر مناطق در اختیار پروتستان ها قرار گرفت )روم( و کات

 دوره، يک معاهده صلح در پراگ شکل می گیرد و آتش بس اعالم می شود. 

  
عاهده بین مرحله چهارم: مداخله فرانسه : فرانسوی های کاتولیک به دلیل نارضايتی و احساس خطر به خاطر اين م

اطوری روم حمله شدند و جبهه جديدی ايجاد کردند و به امپر امپراطوری روم، دانمارک، سوئد و منطقه بوهم، وارد جنگ

ردند. با ورود فرانسه، ککردند، چرا که بیشتر دغدغه ژئوپولتیکی و منطقه ای داشتند تا دغدغه مذهبی، سپس به اسپانیا حمله 

ح می کنند اقدام به صل بود، شعله جنگ افروخته شد و ادامه پیدا کرد و وقتی فرانسه به نقطه ای رسیدند که به دلخواه آن ها

 که منجر به انعقاد معاهده وستفالیا می شود. 
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 نتايج جنگ ها و معاهده وستفالیا: 

نست آلمان به محدوده های متعددی تقسیم شد و عالوه بر عضويت در امپراطوری مقدس روم، خودش هم توا .1

برای فرانسه مطلوب  وم بود، و هم خود مختار. ايناستقالل دوفاکتو پیدا کند، در حقیقت منطقه آلمانی هم زير نظر ر

 سال امپراطوری فرانسه شکل می گیرد( فرانسه از  200بود. )از اين زمان تا 

 قدرت آلمانی ها غیر متمرکز و امپراطوری روم تضعیف شد، که باز هم به نفع فرانسه بود.  .2

 یا مستقل شد. تغییر ساختار قدرت در اروپا. اسپانیا ضعیف شد، هلند از اسپان .3

 پايان منازعات مذهبی، مذهبی به عنوان يک فاکتور مهم برای نزاع کنار رفت.  .4

اکمیت به جدايی دين از سیاست، از اين زمان کم کم به دکترين تبديل يم شود و مذهب به حاشیه می رود و ح .5

 حاکمان غیر مذهبی داده می شود. 

 زمان و جنگ های مختلف ايجاد شد( شکل گیری نوعی تساهل مذهبی ) اين تساهل در طی  .6

 سال طول می کشد.  200آغاز ابر قدرت فرانسه که سلطه اش  .7

س و يک ها، که همان دولت های ملی هستند: روسیه، فرانسه، اتريش، انگلیس، پرو nation - stateشکل گیری  .8

 سری دولت ها مانند عثمانی، امپراطوری روم. 

  
  

  1393بهمن  20جلسه سوم، دوشنبه 

 2015فوريه  03شنبه,  سه

 ب.ظ 05:10

  
زيره بوده و جدعوا و اختالف انگلستان و فرانسه يک دعوای بحری و دريايی است، مزيت انگلستان دريا است و در يک 

 اجازه تسلط بر دريا را به کسی نمی دهد. اين ها دعوائ هايی بود که پس از وستفالی شکل می گیرد. 

سجام درونی و قدرت د که فرانسه قدرتش افزايش می يابد که بخشی از آن به مسائل داخلی بر می گردد و اندر اين دوره بو

ود داشت که نظامی و اقتصادی به اين مسئله کمک می کند و کشوری قدرتمند را می سازد. برخی عوامل خارجی نیز وج

 نوان يک ابر قدرت سر بر می آورد. مجموع آن می شود تضعیف قدرت های ديگر که پس از آن فرانسه به ع

د. اين تجزيه شدعوا های اصلی بین اتريش و پروس بود که جايگزين امپراطوری روم مقدس شدند و آن امپراطوری تجزيه 

 درگیر بودند.  به نفع فرانسه بود، چرا که قبالً با يک امپراطوری روبرو بودند ولی اين بار با قدرت های کوچک تر

  
طمینان داشتند که از اختالفات داخلی لهستان و اختالفات آن با ديگر کشور هاست و لذا فرانسوی ها تقريباً ا دعوای ديگر

 جانب آن ها تهديد نمی شوند. 

، ديگر نمی عامل بعدی شکست امپراطوری عثمانی از روس ها و همچنین فساد های داخلی آن است و لذا اين کشور پیر

 باشد.  توانست تهديدی برای فرانسه
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بود و لذا  ملت سازی -قدرت ديگر انگلستان بود که در اين دوره دچار اختالف داخلی بود و اين کشور درگیر دولت 

ی شکل گرفت. تهديدی برای فرانسه به حساب نمی آمد. در اين جا هم حکومت به سود ديکتاتوری و استبداد و سرکوبگر

 در آن زمان، رويکرد مثبتی به فرانسه داشت. نقطه مثبت ديگر اين بود که پادشاه انگلستان 

  
ديپلمات ها و  لذا در مجموع اين تحوالت داخلی فرانسه و اختالفات قدرت های خارجی ديگر به عالوه رويکرد های قوی

ی ند و قدرت متمرکزديپلماسی بین المللی قوی، اختالفات بین شاهزاده های کاخ نشین و آلمانی و پروس که تجزيه شده بود

 دارد. ننداشتند. بخش هايی از اروپا، فرانسوی ها با اسپانیايی ها در حال صلح هستند و نبرد و جنگی وجود 

د سوئد و لهستان مجموعه اين تحوالت موجب می شود که فرانسه بتواند خود را بسازد و سعی کرد بین برخی کشور ها مانن

ل اروپا بود که نمارک شد. )روسیه همیشه يک طرف بحران های شمامیانجی گری کند و مانع جنگ بین لهستان، روسیه و دا

 بین آن و کشور های اسکانديناوی وجود داشت.( 

و ثبات فرانسه  ملت خود را بسازد. اما اين به معنای آرامی و صلح -در مجموع با اين تحوالت، فرانسه توانست دولت 

امالً نسبی است وجود داشت بین کشور ها، اين وضعیت با ثبات کنیست، در همین مقطع هم تحوالت تنش زا و بحران هايی 

 و می توان گفت درگیری عمده نبوده است و تحوالت مهمی اتفاق می افتاد. 

جنگ  17و  16پا در قرن مثالً از موارد اختالفی حوادثی بود که پس از مرگ پادشاه اسپانیا اتفاق افتاد. عمده جنگ های ارو

ه کشور هايی کنی پادشاهی می میرد و سر جانشینی او دعوا و جنگ می شود، و جالب هم اين است های جانشینی است، يع

زادگان و ولیعهدان که ارتباطی به اين مسئله ندارند، در جنگ دخالت می کنند و علت آن هم ازدواج هايی است که بین شاه

گرچه با منطق فعلی ن نداشت و کامالً طبیعی بود، اکشور های مختلف صورت گرفته بود. اين دعوا ارتباطی به تعیین جانشی

دی تشکیل می دهند سازگار نیست. پس از مرگ پادشاه اسپانیا، فرانسه به اسپانیا حمله می کند و بقیه کشور ها هم اتحا

 ی گیرند وم)سوئد، انگلیس، هلند علیه فرانسه( نکته جالب و مضحک اين است که کشور های خونی در يک جبهه قرار 

ه جنگ های علیه يک دشمن متحد می شوند و ممکن است دوباره دو سال بعد روبروی هم قرار بگیرند و اين منطق عمد

ا هم به توافق باروپا است. ده ها مثال از اين دست وجود دارد و به راحتی جهت اتحاد ها عوض می شود. چون کشور ها 

 نمی رسیدند. 

  
ت های بزرگ رت های کوچک دائماً تغییر جهت می دهند، چون با کشور ها و قدر)قدرت های بزرگ ثبات دارند، ولی قد

سالح و جنگ بسیار  اختالف پیدا می کردند، چون کامالً خطی فکر می کردند. اين نکته هم بايد لحاظ شود که دست بردن به

دم کشته نمی شدند و نیز مرراحت بود، علت هم اين بود که سربازان در طول چندين سال و شايد تا ده سال کشته می 

ه در ده سال شدند، اگر چه رنج و سختی تحمل می کردند، ولی در جنگ های امروزی در يک روز می توان همان تعداد ک

 کشته می شدند، به قتل رساند و مردم هم در خطر قرار داشتند.( 

  
ت ها هر وقت می ها فقط بازنده بود و قدر ) از دو امپراطوری فقط اسم باقی ماند: يکی امپراطوری عثمانی که در جنگ

ن هم نژاد و هم خواستند تلفات بگیرند، به عثمانی حمله می کردند و موفق می شدند. ديگری امپراطوری روم بود که چو

 (  دين اروپايیان بود، اختالفات دينی و مذهبی آن چنانی وجود نداشت و قدرت نظامی اش را از دست داد.
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نمی شود و به معنای  ن که اين جنگ ها پیروز ندارد، و معموالً متارکه يا مصالحه صورت می گیرد ولی حلنکته کلی ديگر اي

 نابودی کامل کشور هدف نیز نیست. 

  
ن گروه علیه هلند دعوای ديگری که در آن مقطع تاريخی صورت گرفت، اتحاد انگلستان، سوئد و فرانسه علیه هلند است. اي

 ازنه را حفظ کنند. موضع می گیرند تا مو

رتر در زمان اما قدرت فرانسوی ها به تدريج کاهش پیدا می کند، يعنی وضعیت به گونه ای تغییر می کند که قدرت ب

کم قدرتمند می شود و  وستفالی، افول می کند و رقبايش باال می آيند. البته اين مسئله نسبی است، اما مثالً انگلستان کم

 ت می شود. بد تا جايی که فرانسه مستعمرات خود را از دست می دهد و انگلستان ابر قدرقدرت فرانسه کاهش می يا

  
 داليل قدرتمند شدن رقبای فرانسه: 

های اروپايی به  راحت شود و اين کشور« امپراطوری»تضعیف امپراطوری عثمانی که باعث شد خیال اروپايیان از جانب يک 

رار گیرد و همه شود که فرانسه به دلیل ابر قدرت بودن، هدف کشور های ديگر ق درون خود متوجه شوند، و اين باعث می

 تالش کنند تا او را به زير بکشند. 

ادند. دلیل اين امر لغو فرانسوی ها ذاتاً کاتولیک هستند، ولی از بین بردن آزادی های مذهبی از اشتباهاتی بود که انجام د

غو اين پیمان، فرانسه لبه مردم، و هر کس می توانست مذهب خود را داشته باشد. با  پیمان دانت بود که آزادی مذهبی می داد

ت فرانسه بود که پروتستان ها را از خاک خود اخراج کرد که باعث اختالفات داخلی شد و اين يکی از بزرگترين اشتباها

 باعث اختالفات داخلی در فرانسه شد و قدرت اين کشور را کاهش داد. 

  میالدی. 1668گلستان عامل ديگری بود که پادشاه جديد، رابطه خوبی با فرانسوی ها نداشت. انقالب ان

 همزمان اتحاد ديگری توسط هلند و اسپانیا شکل می گیرد بر علیه فرانسه. 

پادشاه  لت آن هم مرگعاما اتفاق ديگری می افتد که باعث می شود اتحاد های بالقوه، به اتحاد های بالفعل تغییر کند، که 

ستقبال می کند فرانسه هم ا اسپانیا بود که فرانسه را وصی و جانشین خود قرار داده بود تا زمین های اسپانیا به آن ملحق شود،

لیه فرانسه قیام می کنند و عو اسپانیا را اشغال می کند، در نتیجه قدرت های ديگر که نمی توانستند اين امر را تحمل کنند، بر 

 (. 1713ه شکست می خورد )اتفاقاً فرانس

عرف و رسم  در پروس امضا می شود. ) در معاهدات« راشتاد»و « اوترخت»در نهايت يک تعاهد و پیمان به نام های  

ی آورد و مرزها ديپلماتیک اين بود که يک طرف برخی سرزمین ها را از دست می دهد و برخی از سرزمین ها را به دست م

  طبق توافق تغییر می کند.(

  
نتیجه اين معاهدات اين بود که فرانسه سرزمین هايی را از دست داد و انگلستان توانست قدرت بگیرد و انحصار تجاری را 

در دست بگیرد و توانستند در امر مستعمرات هم برتری يابند. يک قاعده نانوشته بین کشور های اروپايی که استعمارگران 

که هر قدرت بعد از شکست، مستعمرات خود را بر اساس توافق بین قدرت های  اصلی بودند، وجود داشت و آن اين بود

ديگر تقسیم می کردند. اين شکست های اروپايی در خود اروپا، اين قواعد را هم داشت، و اين باعث شد که انگلستان 
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رفت و حقی حداقلی مستعمرات فرانسه را به دست آورد و اين معاهدات و توافقات، به بدترين شکل ممکن صورت می گ

 برای کشور شکست خورده قائل می شدند. 

  
  
  

  18قرن 

  
 قرن هیجدهم را می توان به سه دوره تقسیم کرد: 

  
و بزرگ در  : دوره صلح و آرامش نسبی: علت آرامش در اين مدت، يکی اين است که کشور های معظم 1740تا  1713از 

سائل داخلی خود مملت سازی را دنبال می کنند و بعضاً درگیر -هستند و دولتداخل دنبال تحکیم پايه های قدرت خودشان 

ر های ......... هستند. فرانسوی ها درگیر مسائل داخلی و بازسازی کشور خود هستند. انگلستان هم در حال صلح با کشو

 میالدی، اتحادی  1717است. در سال 

  
  

  1393بهمن  21جلسه چهارم، سه شنبه 

 2015فوريه  10شنبه,  سه

 ب.ظ 05:08

  
 میالدی )انقالب فرانسه تا کنگره وين(:  1815 - 1789از 

ا آن ها درگیر بود، حیف علل وقوع انقالب فرانسه: بخشی از آن بر می گردد به فساد ها و بحران های مالی که دربار فرانسه ب

ساد ها بر روی مردم فاين نوع فساد ها در پادشاهی ها وجود دارد. اين و میل مالی گسترده ای که صورت می گرفت. معموالً 

ظامی از طريق مالیات فشار می آورد، چون بايد از راه مالیات اين فساد های مالی تأمین می شد، همچنین هزينه های مالی ن

 تأمین می شده که اين امر باعث فشار و نارضايتی مردم می شود. 

ه در زندگی ری است که در اين دوره ايجاد شده است، يعنی ظهور روشن فکران و متفکرانی کعلت بعدی زمینه های فک

قايد آزادی خواهانه را در عمردم تأثیر زيادی می گذارند و عقايد جذابی دارند، مانند روسو، مونتسکیو، ولتر و .... . اين ها 

ای قداست پادشاه را از ست و .... ، اين انديشمندان ريشه همیان مردم گسترش می دهند، مانند اين که چرا پادشاه ظل اهلل ا

 بین زدند، و اين برای مردم جذاب بودئ. 

ا که مردم اروپا می نکته الزم به ذکر اين است که تحوالت امريکا و انقالب داخلی آن، در تحوالت اروپا تأثیر داشت. چر

م می توانند. سران اصلی هست به پیروزی برسد، بنابراين اروپايیان ديدند که امريکا بر علیه سلطه انگلستان قیام کرد و توان

زادی خواهانه و مساوات تن بودند، نامه های رد و بدل می کردند و عقايد آ 13انقالب امريکا مانند توماس پین، بین خود که 

تبات بعدها به اروپا نیز ید. اين مکارا بین خود منتشر می کردند، اين نامه ها بعدها منتشر می شود و بدون نام به چاپ می رس

 منتقل شد و باعث بیداری و توجه اروپايیان به خصوص فرانسويان بود. 
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یم شده بود: زمینه ديگر، زمینه های اجتماعی و اختالفات طبقاتی بود. جامعه فرانسه به طور خاص به سه طبقه تقس

وت و قدرت و نفوذ که از قبل مذهب و حمايت پادشاهان به ثرروحانیون: يعنی اربابان کلیسا، کشیش ها، اسقف ها و .... 

دارند و معموالً رسیده بودند. اشراف )اريستوکرات ها( و عوام الناس: مردمی که وابستگی های درباری و يا کلیسايی ن

 پنجم فرانسه روستا نشین بودند.  4کشاورز بودند، چرا که 

و غیر وابسته به  ی شودند، بورژوا ها بودند که قشری عمدتاً تحصیل کردهمهم ترين طبقه از مردم که جزو عوام محسوب م

ودند که از راه خريد بزمین و طبقه عمدتاً صنعت گر و تجار خرده پا بودند و طبقه متوسط جامعه را تشکیل می دادند. قشری 

لت شورش و اکم بايستند. عو فروش به ثروت می رسیدند. اين ها به تدريج قدرتمند شدند و توانستند جلوی طبقه ح

 نارضايتی آن ها، همین فساد های مالی حکومت بود. 

م و تازه کار بود، در عامل ديگر، عامل سیاسی يا استبداد مطلق شاهان فرانسه بود. لويی شانزدهم در اين سال که جوانی خا

هش مالیات ها به او خود را مبنی بر کا زمان انقالب فرانسه حاکم بوده است. مردم بر علیه او شورش می کنند و در خواست

ی افزايش مالیات اعالم می کنند. او به خاطر احساس خطر، کمیته ای برای تعديل مالیات تشکیل می دهد. اين کمیته برا

ودجوش مجمعی را درباريان اقدام می کند، ولی آن ها مقاومت می کنند. لذا اين مقاوت باعث می شود که مردم به طور خ

. اين مجلس، به نوعی ند که بعدها می شود پارلمان منتخب فرانسه. اين پارلمان بعدها تصمیمات اولیه را می گرفتندشکل ده

املی شد باری وقوع عمجلس نمايندگان است که از عوام شکل گرفت، نه کلیساها و نه درباريان در آن عضو نبودند. لذا اين 

ود. تحوالت با پیدا کرده اند که می تواند جايگزين حکومت پادشاهی بشانقالب. چرا که مردم احساس کردند مجمعی را 

به پیروزی می رسد. پس  با فتح زندان ....... انقالب فرانسه 1789ژوئیه  14خونريزی و جنگ باال می گیرد، در نهايت هم در 

 نده شد. ی تصمیمات آياز پیروزی اعالمیه ای تحت عنوان اعالمیه جهانی حقوق بشر منتشر کردند که بعدها مبنا

يد بود، اگر چه در ابتدا مردم پادشاهی را حفظ کردند، چرا که حکومت بدون پادشاه، برای مردم غیر قابل پذيرش و جد

روطه سلطنتی تعیین برايشان مهم نبود که پادشاه اختیار داشته باشد يا نه. سپس قانون اساسی نوشته شد و نوع حکومت مش

 اختیارات پادشاه را به شدت محدود می کرد. گرديد، يعنی پارلمان 

کرد و چند نپس از اين تحوالت، عده ای سلطنت طلب و عده ای جمهوری خواه شدند. حکومت سلطنتی دوام زيادی پیدا 

نون اساسی را تغییر ماه بعد، عمالً جمهوری خواهان به طور کامل بر اوضاع مسلط شدند و شاه را از قدرت عزل کردند و قا

ر پنجم قانون اساسی ند، به نحوی که ديگر پادشاه نمی خواهیم. اينگونه جمهوری پنجم فرانسه شکل گرفت، يعنی برای باداد

 تغییر کرد. 

  
 طبقه حامی حکومت و پادشاه به اين زودی از بین نمی رود. 

  
نسه تضعیف می شود. آن چه که وقتی انقالب شکل می گیرد، در نهايت بین انقالبیون اختالف شکل می گیرد و انقالب فرا

مهم است، روی کار آمدن ناپلئون است که کنگره وين هم به ناپلئون مربوط می شود. نکته ای که وجود دارد اين است که 

ناپلئون يک جوان جنگاور، استراتژيست نظامی است و از فسادی که تحت عنوان انقالب ايجاد شده مخالف است و پیروزی 

برد، باعث محبوبیت او در بین مردم می شود. لذا تصمیم می گیرد وائرد عالم سیاست شود و از عالم جنگ های او در میدان ن

و نظامی بیرون رود. محبوبیت او باعث می شود که به مقام کنسولی )معادل نخست وزيری( برسد و اقدامات زيادی برای 
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به مهاجرين فرانسوی، اجازه بازگشت به فرانسه داد  بازسازی و اصالح وضعیت فرانسه انجام می دهد. يکی اين بود که

)مانند مهاجرين پروتست(. ديگری سعی می کند دولت سازی کند و ساختار دولت و حکومت را سر و سامان داد. سعی کرد 

دارس مسائل مالی را حل کند. سعی می کند با پاپ مصالحه کند و اختالفات موجود را از بین ببرد. او آموزش و پرورش و م

 را سازمان دهی می کند که اين اقدامات مجموعاً باعث محبوبیت او می شود. 

ا امپراطور می نامد. اين محبوبیت باعث می شود او خود را نخست وزير مادام العمر بخواند که دو سال بعد از آن هم خود ر

انسه در آن مقطع شکل نج، شش اتحاد علیه فراو از ابتدا اين برنامه را داشت. بیشتر عمر سلطنت ناپلئون، به جنگ گذشت. پ

 گرفت و او هموراه در حال جنگ بود. 

د )يعنی کشور های معظم اتحاد اول، اتحادی بود که پروس، اتريش، اسپانیا، پرتقال، انگلیس و هلند علیه فرانسه جبهه گرفتن

ست راحت و رد، مصالحه با پروس، شکاروپا( که علت آن هم پیروزی های پی در پی فرانسه بود. کاری که ناپلئون ک

ری بود و همواره همسوسازی هلند و اسپانیا )فرانسه تا زمانی که به روسیه حمله می کند و شکست می خورد، حکومت مقتد

ه افتاد شکست کپیروز جنگ بود.( و جنگ با انگلیس و اتريش بود. او توانست بخشی از عثمانی را متصرف شود. اتفاقی 

 ی فرانسه از ناوگان دريايی انگلستان بود. ناوگان درياي

 ی نبود()اهمیت تحوالت تاريخی را می شود از طريق تصور مفهوم مخالفش فهمید، مثالً فرض کنیم انقالب اسالم

  
سه در داخل ايتالیا اتحاد دوم، زمانی بود که در داخل ايتالیا، اختالفات داخلی باعث جنگ شد که علت آن هم دخالت فران

در نهايت فرانسه پیروز  اين باعث شد که انگلستان، عثمانی، اتريش، روسیه و ايتالیا علیه فرانسه اعالم جنگ دهند، که بود،

 شد. 

  
تاب. بهانه درگیری، اين اتحاد سوم، شامل چهار کشور علیه فرانسه می شود: اتريش، انگلستان، روسیه و ايتالیا. جزئیات در ک

ر علیه فرانسه. ناپلئون سه بر ايتالیا ناخشنود بودند و نمی پسنديد، و لذا جبهه ای درست کرد باست که اتريش از تسلط فران

انگلستان شد ولی  ودر جنگی که درگرفت، اتريش و بخش هايی از آلمان فعلی را تصرف کرد و وارد جنگ دريايی با اسپانیا 

ناوگان دريايی  پلئون را به اين فکر فرو برد که بهدر دريا ضعیف بود و شکست خورد. اين شکست های دريايی مکرر، نا

نسه، حق ندارند در انگلستان ضربه بزند، کاری که کرد، تحريم انگلستان بود. تحريمش هم ساده بود و گفت که متحدان فرا

انگلستان  ه اقتصادبنادر از تجار و کشتی های انگلیسی کاال خريداری کنند. اين تحريم باعث وارد شدن ضربه ای اساسی ب

تند کاالهای فرانسوی را بود. نکته مهمی که فرانسه آن را محاسبه نکرد، آن بود که خريداران انگلیسی از طريق بنادر نتوانس

 خريداری کنند که خود باعث نارضايتی مردم شد. 

  
پروس همراه بود. اين اتحاد اتحاد چهارم: زمانی شکل گرفت که تسلط فرانسه بر بخش هايی از آلمان و ايتالیا با نارضايتی 

شامل بخش هايی از آلمان فعلی، پروس و ايتالیا می شد که بعداً کشور هايی مانند انگلستان و روسیه و سوئد به آن می 

پیوندند. ناپلئون به سرعت در پروس موفق به شکست حريف می شود. به سمت لهستان می رود و آن جا روس ها را 

سیت را به روس ها تحمیل می شود و معنای اين معاهده، تفوق و برتری کامل فرانسه بر اروپا شکست می دهد و معاهده تیل
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است. بر اثر اين معاهده پروس به نفع فرانسه تجزيه و امپراطوری مقدس روم رسما از بین می رود، سرزمین های منطقه 

 آلمان سلطه فرانسه را ناچاراً می پذيرند. 

  
اسپانیا منصوب می کند.  ی گیرد که پادشاه اسپانیا استعفا می دهد. ناپلئون برادرش را به پادشاهیاتحاد پنجم: زمانی شکل م

ستفاده می کنند، مردم اين باعث نارضايتی مردم اسپانیا شد. کشور های اروپايی مخالف فرانسه از اين امر استفاده و سوء ا

.. بر علیه انگلیس و .. کشور های اتريش، سوئد، اسپانیا، پرتقال،علیه حاکم جديد قیام و شورش می کنند و اتحاد پنجم شامل 

ايتالیا و لهستان بود.  فرانسه و متحدانش اقدام می کنند. کمپ فرانسه شامل کشور های گوناگونی مانند بخش هايی از آلمان و

نتیجه چندانی  وجام می شود اين جنگ ها معموالً يک يا دو سال به طول می انجامد و در نهايت هم متارکه و مصالحه ان

 برای هیچ طرف ندارد و با داد و ستد مناطق و پادشاهان مصالحه و متارکه انجام می شود. 

  
ه کنگره وين منجر می بدر اين پنج اتحاد، مجموعاً فرانسه دست برتر را دارد، تا شکست فرانسه از روسیه اتفاق می افتد و 

  شود. 

  
  
  

  1393بهمن  27جلسه پنجم، دوشنبه، 

 2015فوريه  16دوشنبه, 

 ق.ظ 10:14

  
 موضوع: حمله ناپلئون به روسیه 

کست دادند، مرزهای شيکی از اشتباهات ناپلئون حمله به روسیه بود. کشور های ديگر هم به روس ها پیوستند و فرانسه را 

به  1814ال سناپلئون در  ه مرز های انقالب فرانسه بازگشت. با پیروزی فاتحان جنگ نظیر انگلستان و روسیه و ....،فرانسه ب

 ماه تبعید شد.  5،6مدت حدود 

خود را احیا  میالدی، ناپلئون از تبعید بازگشت و با فراهم کردن ارتش کوچکی، سعی کرد عظمت گذشته 1815در سال 

 اعث ايجاد شوکی در سران کشور های فاتح شد. کند، که اين مسئله ب

اتحان تصمیم فوی با اعالم جنگ به کشور های فاتح، در طول صد روز جنگ، نهايتاً شکست خورد. اين حادثه باعث شد 

ا يک سره کردند که در بگیرند سیاست هايی شديدتر از تبعید نسبت به فرانسه اتخاذ کنند. لذا با تأسیس کنگره وين، کار ر

یرات، مدت کمتری دوام سال در اروپا باقی ماند، که البته بعضی از اين تأث 100يک نمای کلی فضايی که ايجاد کردند حدود 

ای عمده و بزرگ ه)آغاز جنگ جهانی اول( جنگ  1914تا  1815آورد و برخی بیشتر پابرجا بودند. در اين مدت، يعنی از 

 ان طاليی ديپلماسی در اروپا است. در اروپا کم اتفاق افتاد. اين دوران، دور

  
 کنگره وين
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ت آينده نظام بین اهمیت کنگره وين اين است که کنگره و کنفرانسی بین المللی شکل می گیرد و تالش می کند برای تحوال

ندگان گزار شد. نمايبر 1815تا ژوئن  1814الملل يک رژيم حقوقی و مبنا به وجود بیاورد. جلسات اين کنگره از سپتامبر 

مه تصمیمات گرفته هتمام کشور های اروپايی به غیر از عثمانی ها در اين جلسات شرکت می کردند. نکته مهم اين بود که 

 می شد و در آن جا تنها مهر تأيید گرفته می شد. 

که نقش اصلی  ر هايیبازگشت ناپلئون آن ها را تشجیع و تهديد کرد که مسئله فرانسه را يک سره کنند. در کنگره وين کشو

 را داشتند هر کدام منافعی را دنبال می کردند که البته همیشه منافع مختلف باعث اختالف بود. 

ه وين اين بود که سیاست انگلستان ضديت با قدرت های بالفعل و بالقوه دريايی بود. لذا اولین هدف انگلستان در کنگر

رد. لذا هدف اصلی يی فرانسه ايجاد شده بود، تحت سلطه خود درآومستعمرات و متصرفات فرانسه که از طريق ناوگان دريا

 انگلستان، محدود کردن فرانسه و مهار روس ها بود.

  
تواند قدرت خود را نانگلستان برای مهار روسیه، تالش کرد او را با پروس و کشور های ديگر درگیر کند و يا لهستان تا 

 گسترش دهد. 

  
ف شود، قرار بود که فرانسه، دنبال اين بود که بلژيک را از فرانسه بگیرد تا فرانسه تضعی هدف ديگر انگلستان در حوزه

کزی شکل می بلژيک به هلند واگذار شود. آلمان هم نبايد وحدت پیدا می کرد، چون اگر قدرت واحدی در اروپای مر

 فظ می شد. حشاهزادگان در آلمان گرفت، باعث می شد که قدرتی علیه قدرت های اصلی شکل بگیرد، لذا بايد حکومت 

  
ه غیر از مرز های باتريش کشور ديگری بود که در کنگره وجود داشت، از لحاظ منافع با انگلستان انطباق کامل داشتند، 

ی ها برای جلوگیری از پروس، که می خواستند خودشان در آلمان به عنوان تنها کشور نفوذ و سلطه داشته باشند، اما انگلیس

 گیری قدرت بزرگ، می خواستند پروس را هم داخل کنند. شکل 

  
انی داشت از جمله اتريش که روسیه می خواست در بالکان نفوذ داشته باشند تا بتوانند علیه عثمانی اقدام کنند. اين امر مخالف

 نمی خواست روسیه در بالکان دخالت و نفوذ داشته باشد. 

  
و بر علیه آن ها  ، شکست فرانسه بود و نمی خواستند دوباره فرانسه قدرت بگیردنکته مشترک همه حاضران در کنگره وين

 اقدام کند. وزير خارجه فرانسه تالش کرد تا اين اختالفات را کمرنگ کند، اما موفق نبود. 

 مسأله ای که باعث شد کشور های اروپايی با هم متحد شوند، بازگشت دوباره ناپلئون بود. 

 قاتی حاصل شد: در کنگره وين تواف

گیرد و کشور بلهستان رسماً بین روسیه، اتريش و پروس تقسیم شد. )کشوری که پیروز شده است، بايد حق خود را  .1

اگر چه  وشکست خورده حق اعتراض ندارد! البته بعد از جنگ جهانی دوم، مرز های کشور ها محترم شمرده شد 

انند مشد، ولی در هر صورت اشغالگر شناخته می شد،  کشور يا قدرتی با منطق خاص خود داخل آن کشور می

 آمريکا در عراق و افغانستان(
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 پروس متصرفات از دست رفته خود قبل از ناپلئون را پس گرفت.  .2

وئیس به سوئیس به يک کشور مستقل تبديل و متولد شد و قدرت های بزرگ هم بی طرفی آن را تثبیت کردند. س .3

 لتیک به يک منطقه امن در اروپا تبديل شد. دلیل موقعیت جغرافیايی و ژئوپ

 ايتالیا بخش هايی از سرزمین های خود را که به فرانسه داده بود، پس گرفت.  .4

 اتريش بخش هايی از سرزمین ايتالیا را در اختیار گرفت.  .5

 رُم در اختیار پاپ قرار گرفت.  .6

ه گامی برای تشکیل به اتريش سپردند. اين مسأل ايالت در آلمان فعلی که رهبری آن را 48شکل گیری کنفدراسیونی از  .7

 آلمان متحد در آينده بود. 

 تمام متصرفات و مستعمرات فرانسه تصاحب شد.  .8

 نروژ و سوئد تحت پادشاهی واحد قرار گرفتند.  .9

 فنالند به روسیه سپرده شد.  .10

 ی شد. بريتانیا بسیاری از مستعمرات فرانسه را به دست آورد و در درگیری ها قدرت قاطع .11

  
ای بزرگ آن مقطع سعی هادامه دارد. قدرت  1914از اين زمان به بعد، شاهد توافق و اتحاد کشور های اروپايی هستیم که تا 

الفات بین المللی را حل کردند اين نظم را تثبیت کنند و عمدتاً سران کشورها پايبند بودند و سعی کردند در کنگره وين اخت

 و فصل کنند. 

صل بسیاری از وقتی فرانسه می خواست بلژيک را تصرف کند، همه کشور ها جلوی او ايستادند. حل و ف 1830مثالً در 

 اختالفات بین المللی به دلیل دوام اين کنگره بود. 

دعای ارضی نداشتند. اعلت دوام اين سیستم تا صد سال، رضايت کشور ها از اين سیستم بود. مثالً انگلستان در خاک اروپا 

های احتمالی  که يک جزيره است و به دنبال سرزمین های ديگر نباشد. لذا خودش باعث می شد بسیاری از درگیریچرا 

 شکل نگیرد. 

فات خود را اتريش و پروس هم به وضع موجود راضی بودند، قدرت شان به نحوی نبود که بتوانند از طريق جنگ متصر

 گسترش دهند و به وضع موجود راضی بودند. 

ند و باعث شد که ه ابزار های قدرت خود را از دست داده بود و خود فرانسه هم دچار نوعی محافظه کاری شده بودفرانس

 در انزوا قرار بگیرند و به دنبال تصرفات و ماجرا جويی های جديد نباشند. 

سعی می کردند از  يافتندروس ها هم به دنبال توسعه طلبی بودند، اما مجال کمتری پیدا می کردند، البته اگر فرصت می 

 طريق جنگ منافع خود را تأمین کنند. روس ها متخصص استفاده از فرصت ها بودند. 

 کسینجر علت تداوم اين ساختار را در چند عامل بر می شمرد:

 ختار بود. صلح جديدی که در کنگره وين شکل گرفت، يک صلح معتدل بود و اعتدال يکی از داليل تداوم اين سا .1

 وازنه قوای مناسبی شکل گرفت. نظام م .2
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هنر ديپلمات ها باعث تداوم اين ساختار شد. هنر ديپلمات ها در توزيع قدرت و چینش کشور ها خود باعث تداوم  .3

 اين سیستم شد. 

 قبول مشروعیت و تضمین آن توسط قدرت های بزرگ.  .4

  
ايجاد موازنه قوا ،  حل مسالمت آمیز اختالفات وبرخی ديگر از متفکران نیز گفته اند که تالش کشور ها و قدرت ها برای 

 در اين مسأله دخیل بود. 

ل مبتنی بر مقابله به حقوقی بر پايه اص -اگر بخواهیم کنگره وين را از لحاظ نظری تحلیل بکنیم، در واقع يک رژيم سیاسی

ه اين معنی نیست می کنند. اما بمثل شکل می گیرد و کشور ها نوعی خويشتن داری و محافظه کاری در سیاست خود اتخاذ 

 ی دهند. که دست از اقدام نظامی کشیده باشند، بلکه در مواقع الزم اين مسئله را در دستور کار خود قرار م

  
  

 ويژگی های نظام موازنه قوا: 

 نظام موازنه قوا يک نظام دولت محور است که دولت ها بازيگران اصلی در اين حوزه هستند.  .1

 يکسانی ع برابر قدرت صورت می گیرد. قدرت غالب وجود ندارد و همه کشورها از قدرت تقريباًتقريباً توزي .2

 برخوردارند. 

رداشت کند که بيکی ديگر از ويژگی های نظام موازنه قوا، قدرت قابل تخمین بازيگران بود. اگر قدرتی اينگونه  .3

می را در اقدام، واکنش نشان دهد و اقدا کشوری در حال افزايش قدرت خود است، طبیعی است که بر علیه اين

ک مقدار پايداری يدستور کار خود قرار دهد. ارزيابی مناسب باعث می شود که سیستم پايدار بماند. لذا اين وضعیت 

 پیدا می کند. 

 نکته ديگر نظام موازنه قوا، سنخیت ايدئولوژيک قدرت هاست.  .4

سینجر نیز به همین ديپلمات های کاربلد و دارای اختیار است که ک نکته آخر اين که نظام موازنه قوا، مستلزم وجود .5

 دلیل به آن اشاره می کند و قدرت های حاضر در کنگره وين اين ويژگی ها را داشتند. 

  
 آثار کنگره وين: 

قدرت  ن است کهآثار انقالب فرانسه به کل اروپا سرايت می کند و باعث تحريک مردم می شود. بخشی از کنگره وين اي

زادی خواهی های کشور آنظام فرانسه را مهار کند. اما اين کنگره اجتماع پادشاهان، اريستوکرات ها و اشراف است که بايد 

ر انقالب های مردمی ( مها1850های مختلف را مهار می کرد. تمام تالش رهبران اروپا از کنگره وين تا نیمه قرن نوزده )

 ولی در نهايت موفق نمی شوند. است که در جاهايی موفق می شوند 

اروپا است.  نتیجه کنگره وين در حوزه حکومت مداری و حکومت داخلی کشور ها، بازگشت اشرافیت و محافظه کاری به

نه و لیبرالیستی بازگشت سنت گرايی سلطنتی و پادشاهی در برابر جريان های عقل گرايانه، آزادی خواهانه، ملی گرايا

نه باعث تداوم سلطنت ردم با اين کنگره مخالفت می کنند. اين کنگره تا بیست سال بعد از آن با هزيصورت می گیرد، لذا م

 می شود. 
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ز اتريش و پروس و برای تقويت اين سیستم ها تحوالتی اتفاق می افتد. يکی اين که الکساندر اول اتحاد مقدسی متشکل ا

مقدس می گويند.  ه آن قوانین مسیحیت حاکم می شود، لذا به انروسیه را شکل می دهد )به ابتکار روسها(. در اساسنام

به اين اتحاد  هدف اين بود که در مواقع ضروری اين سه کشور به هم کمک بکنند و از بقیه کشور ها هم برای پیوستن

علیه فرانسه  پروس مقدس دعوت کنند. يکی از اهداف تزار، همگرا کردن بخشی از اروپا به نفع خودش بود، مانند اتريش و

ا را در اين کمپ داخل و انگلستان، چون می ترسید که آن ها علیه او اقدام کنند. البته در ظاهر هم بدش نمی آمد که آن ه

در مواردی در آن نفوذ  کند. هدف ديگر روسها اين بود که مسیحیت را در برابر اسالم قرار دهند تا مقابل عثمانی، بتوانند

مه توجه ها به فرانسه هز اين اقدامات پشم بپوشند. در زمانی که ناپلئون داشت کشور گشايی می کرد، کنند و متحدانش نیز ا

يکی از اهداف  بود. روسیه که می خواست قدرت خود را در جايی تخلیه کند، در عثمانی شروع به فعالیت کرد. اين هم

 استراتژيک تزار بود. 

تند. از طرف ديگر مثبت نبود، چون آن را مخالف آزادی خواهی خود می دانس واکنش مردم اروپا نسبت به اين اتحاد مقدس

ذا اين اتحاد برای تضاد منافع کشور های داخل در اين اتحاد و ديگر کشور ها باعث می شد که اين اتحاد، ضعیف باشد. ل

 پیشبرد منافع خودش کفايت الزم را نداشته باشد. 

ه پیمان چهارجانبه ای در سیستم موازنه اروپا، عقب افتاده است. لذا پیشنهاد کرد کاز طرف ديگر انگلستان احساس کرد که 

خواستند  صورت بگیرد، که خودش هم در آن نقش داشته باشد. علی رغم اين که خود روس ها هم موافق بودند، نمی

نند به عرصه های ورود پیدا کابتکار عمل از دست شان خارج شود. فرانسوی ها هم بعد از کنگره وين می خواستند کم کم 

ديد، علیه فرانسه است و سیاسی بین المللی. رايزنی هايی کردند تا اين امر ممکن شود. انگلستان معتقد بود که اين اتحاد ج

ر شديد فکر نمی کردند معتقد بود که بايد جلوی کشورگشايی احتمالی يا تفکرات انقالبی فرانسه را بگیرند. روس ها اين قد

 ر می کردند که می توان فرانسه را در جاهايی وارد بازی کرد. و تصو

گسترش اتحاد،  روس ها میخواستند اين اتحاد را در جهان گسترش دهند، اما انگلستان مخالف بود و می ترسید که اين

یر روسیه اين تفس باعث به هم ريختن قدرت و توسعه او در کشور های ديگر شود، و می گفت اين اتحاد اروپايی است، اما

 بود که اين اتحاد، عام است. 

روس ها می خواستند اروپا را مديريت کنند، انگلستان را محدود کنند و جلوی قدرت گرفتن فرانسه را بگیرند و خیلی مايل 

ر بود که بتواند در امريکای التین و عثمانی دخالت کند و به دنبال چک سفیدی برای اين هدف بود. در اين جا عنصری د

اروپا می بینیم که اتريش و صدر اعظم آن است. او می خواست بین انگلستان و روس ها توافق ايجاد کند. صدر اعظم 

سال نقشی مهم برای حفظ کنگره وين بازی می کند. وی مخالف آزادی خواهی و مدافع پادشاهی بود و  20اتريش، حدود 

. اما به علت روابط کشور های اروپايی و تضاد منافع، نتوانست موفق تالش کرد که جبهه ای در برابر اين انديشه شکل گیرد

شود. پس از اشغال فرانسه و  در زمانی که بايد نیروهای فاتح از فرانسه خارج می شدند، تالش کرد نقش خود را ايفا کند. 

روسیه موافق بود اما با ترس. در او می خواست فرانسه را در امور بین المللی دخیل کنند، که انگستان مخالفت می کند، ولی 

نهايت انگلستان، روسیه، اتريش و .....تصمیم می گیرند که اگر فرانسه بخواهد انقالب خود را تسری بدهد، جلوی او را 

بگیرند و در صورتی که اين اتفاق نیفتد، او را در بازی های بین المللی راه دهند. فرانسه هم قبول می کند و به اين ترتیب 

میالدی(. صدر اعظم اتريش سعی می کند جلوی تغییرات اجتماعی کشور  1818بازی های بین المللی داخل می شود )در 
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های اروپايی را بگیرد چون می داند که اگر يک کشور سقوط کند، دومینو وار همه کشور ها سقوط می کنند و در يک مقطع 

نظام پادشاهی را بگیرد، از جمله جلوی اتحاد آلمان ها گرفت. بیست ساله موفق می شود جلوی سقوط کشورهای اروپايی و 

اين سیاست ناشی از سرکوب و بازی رئالیستی او بود. وی با همه اين تحوالت آزادی خواهانه مخالف بود و جلوی 

 گسترش امواج آن را می گرفت. 

  
  
  

  1393بهمن  28جلسه ششم، سه شنبه، 

 2015فوريه  17نبه, ش سه

 ب.ظ 05:06

  
 بی مطرح شد. در جلسه قبل کنگره وين و نحوه شکل گیری و تالش قدرت های بزرگ برای جلوگیری از نشر تفکرات انقال

لبته اين تالش ها به جايی ااين اقدامات مانع از رسوخ تفکرات انقالبی در کشورهای اروپايی نشد، از جمله اسپانیا و ايتالیا. 

ا که اسپانیا مستعمرات د، اما باعث شد که قدرتهای بزرگ به تکاپو بیفتند. انگلستان بر روی اسپانیا، حساس بودند، چرنرسی

مکن بود منافع مبسیاری خارج از اروپا داشت و در صورت وقوع انقالب و جنگ، بايد بین فاتح جنگ تقسیم می شد و اين 

 انگلستان را به خطر بیندازد. 

 عث افتراق بین قدرت های اروپايی بود. اين مسأله با

واست بر ايتالیا نفوذ کشور بعد ايتالیا بود که در آن تحوالت انقالبی شکل گرفت و حساسیت اتريش بیشتر بود، چرا که می خ

می داد  ات مستقیمی انجامو تسلط داشته باشد، لذا ممکن بود با وقوع انقالب در ايتالیا، اتريش تضعیف شود. لذا اتريش اقدام

روپايی اجازه گرفت تا بتواند قدرت اتريش را حفظ کند، لذا مترنیخ، صدر اعظم اتريش، تالش بسیاری کرد و با کشورهای ا

 که در صورت باالگرفتن تحوالت داخلی ايتالیا، اتريش حق دخالت داشته باشد. 

ی ديگر، با اعزام نیرو، ما روسیه و برخی کشور هادر اسپانیا هم اتفاقاتی افتاد، ولی انگلستان مخالف دخالت مستقیم بود، ا

 جلو اين انقالب ها را در اسپانیا گرفتند و جلوی انقالب را گرفتند. 

انیا را بگیرند و عرصه انگلیسی ها به امريکا نزديک شدند، تا بتوانند جلوی دست اندازی و اقدامات اروپا در مستعمرات اسپ

 فرانسوی ها نشود. امريکا عرصه تاخت و تاز روس ها و 

ين تحوالت فکری ااما در اين مقطع در امريکا تحولی فکری رخ داد که باعث شد امريکايی ها بیش از صد سال تحت تأثیر 

ور امريکا است که (، اولین رئیس جمهMoneroeقرار بگیرند و حتی امروزه هم اين مسأله ادامه دارد و آن دکترين مونرو )

د. در يک کلمه اين کنگره آمريکا سخنرانی می کند تا گزارش خود را به کنگره و مردم ارائه کن میالدی، در 1823در سال 

 ل. دکترين، انزوا گرايی امريکا را در بر داشت و مبنايی شد برای گسترش سرزمینی اياالت متحده در داخ

در مسائل خود و کل  ها هم اجازه دخالتدر حقیقت مونرو گفت که ما در مسائل قاره پیر، اروپا، دخالت نمی کنیم و به آن 

 رد: نیم کره غربی )امريکای التین( را نمی دهیم، اگر بخواهیم اصول اين دکترين را بگويیم چند محور دا

 امريکای شمالی و جنوبی نمی تواند میدان استعمار کشور های اروپايی باشد.  .1
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ی آن را دشمنانه و می داند، يعن خطرناکنیم کره غربی، آمريکا هر اقدام اروپا جهت توسعه سیستم سیاسی خود را در  .2

 خصمانه تلقی می کند. 

 امريکا هم در هیچ يک از مستعمرات کشور های اروپايی دخالت نمی کند.  .3

ر هیچ صورتی در امريکا در جنگ های اروپا هم مداخله نمی کند. در اين جا آب پاکی روی دست اروپا می ريزد که د .4

 لت نمی کنیم. جنگ های اروپا دخا

ت متحده اين دکترين حدود يک قرن جهت دهنده اصلی سیاست خارجی امريکا و جزء اولین استراتژی های کالن اياال

ف اين دخالت بودند، است. در جنگ جهانی اولی دعواهای بسیاری سر ورود امريکا رخ داد، اما بسیاری از سران امريکا مخال

 چرا که دکترين مونرو نقش می شود. 

به کشور های اروپايی  در اثر اين دکترين، خلع سالح اروپا بود، چرا که امريکای التین، به حیات خلوت امريکا تبديل شد و

، گسترش به سمت غرب بود اجازه دخالت در آن را نداد. بیشترين جنايت امريکايی ها در امريکای التین اتفاق افتاد. اثر ديگر

را تصرف  شمالی ، به سمت غرب حرکت کردند و با خريد و يا جنگ مناطق بیشتری که حوزه خود را از شرق امريکای

 کردند و خیالشان از جانب اروپا راحت بود که در اين امور دخالت نمی کنند. 

ندارند و همیشه از مردم امريکا، حکومت شان و خود را منحصر به فرد و استثنايی می دانند و خود را برتر از بقیه می پ

 باال با کشور های ديگر برخورد می کردند و می کنند. موضع 

زرگ اتحاديه بانقالب هايی در اروپا شکل می گیرد که با واکنش جبهه متحد کشور ها و قدرت های  40و  1830در دهه 

به ود فرانسه خاروپا مواجه می شود. معموالً روشنفکرانی ظهور می کنند و مردم قیام، ولی به شدت سرکوب می شوند، 

ست، چرا که مردم عنوان کشوری که در کنگره وين محدود شد، آن ها هم آرام ننشستند و انقالب در داخل آن به وقوع پیو

ين میان، اين بود که نارضايتی زيادی از بازگشت حکومت پادشاهی داشتند و به نوعی آتش زير خاکستر بودند. نکته مهم در ا

کار دوام پايداری  رد، همان کاری که در جنگ جهانی علیه آلمان انجام دهند. اينکنگره وين مردم فرانسه را هم تحقیر ک

 نداشته است. 

ن شورش ها ادامه در بلژيک انقالب به ثمر نشست و باعث شد که بلژيک از هلند مستقل شود. در ايتالیا و لهستان هم اي

می شود و به  شان ضعیف تر و اتحادشان سست ترداشت. کشورهای متحد، به تدريج با گذشت از کنگره وين، نوع وائکنش 

تی شکل گرفته اين نتیجه می رسند که نمی توان هر شورش و تحولی را سرکوب کرد. بین سران اين قدرت ها هم اختالفا

ا با قدرت پیش بود، مانند نوع ديدگاه دخالت در سیاست های خارجی بین روسیه و انگلستان. لذا تصمیمات اين کشور ه

 ا شورش می کردند. فت. در اسپانیا و پرتقال شورش ها جدی تر بود و لیبرال ها و آزادی خواهان علیه سلطنت طلب هنمی ر

تمايل باعث می  حکومت های نظیر انگلستان و فرانسه، نخبگان شان کم کم به سمت دموکراسی تمايل پیدا می کنند و اين

به اين سمت،  تضعیف شود و در واقع اروپا از نیمه قرن نوزدهم شود آن نگاه متصلب سرکوب جنبش های آزادی خواهانه

خود را بر  رگه های جنگ سرد را می بیند و دو قطبی های قدرت شکل می گیرد، اما ضعیف است، ولی به هر حال ضربه

 کنگره وين وارد کرد. 

 جبهه بريتانیا و فرانسه و جبهه روسیه و اتريش روبروی هم قرار می گیرند. 
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ماً ديگر با شعار اقتصادی هم در اروپا شکل می گیرد که باعث می شود مردم شورش های خود را توسعه بدهند و لزو بحران

ترش پیدا می دموکراسی خواهی نبود، يک سری واقعاً به خاطر فشار های اقتصادی بود. از سوی ديگر قشر روشنفکر گس

ين افکار زياد ان تفکرات را دريافت می کنند و سرعت انتشار کنند و آراء خود را گسترش می دهند، مردم متوسط هم اي

شینند، اما آثار خود است، اما لزوماً به نحوی نیست که نزديک پیروزی باشند و با سرکوب مردم تحقیر می شوند و عقب می ن

ور يک قدرت ظه را باقی می گذارد و اثر خود را به دو شکل در طوالنی مدت می گذارد و شاهد دو مسآله هستیم: يکی

ريش به عنوان قدرت جديد در انقالب )با روی کار آمدن ناپلئون سوم، برادر زاده ناپلئون بزرگ( ديگری ضعف مترنیخ و ات

 ن. برتر در مرکز اروپا و از سوی ديگر، فرصت يافتن روسیه برای کشور گشايی با تضعیف ساختار کنگره وي

ن المللی او می مذهبی، قومی و قبیله ای داخلی، باعث ضعف و کاهش قدرت بیاتريش به دلیل تحوالت داخلی و اختالفات 

ريش را بگیرد، نمی شود و به جای اين که اتريش جلو نفوذ فرانسه در ايتالیا را بگیرد، يا جلوی پروس برای نفوذ در ات

پايی تبديل شد و درجه دو ارو توانست يا نمی توانست جلوی نفوذ روسیه در بالکان را بگیرد. در نتیجه اتريش به قدرت

 اروپا دارای چهار قدرت اصلی شد و اين ضعف در کل قاره اروپا خودش را نشان داد. 

قرن  60واسط دهه يعنی ا 66، 1865پروس هم توانست با غلبه بر اتريش، از ضعف آن ها در آلمان استفاده کند و تا سال 

 تبديل می شود. نوزدهم، عمالً اتريش به بازيگری ضعیف در اروپا 

ت، جنگی که در همزمان روس ها مجالی برای قدرت گرفتن پیدا می کنند و مهم ترين اقدام در اين مقطع، جنگ کريمه اس

گلستان و ديگر متحدانش میالدی( البته موازنه انجام می شود و ان 1856 - 1853آن علیه امپراطوری عثمانی اقدام می کنند. )

 ست. د و جلوی آن را می گیرند. اهمیت شبه جزيره کريمه، تسلط بر دريای سیاه اعلیه روسیه اقدام می کنن

ل آن در دست روسیه نبود ناوگان دريايی روسیه در دريای سیاه و مديترانه همواره بايد از تنگه هايی عبور می کردند که کنتر

زی علیه روسیه یگیرد ولی آن ائتالف ساو اين نوعی ضعف بود، لذا به شبه جزيره کريمه حمله کردند. اين جنگ هم درم

ند، دريای سیاه شکل می گیرد و نتیجه آن شکست روسیه بود که نهايتاً تعهد می دهند تمامیت ارضی عثمانی را حفظ بکن

ردند. نهايتاً در بشود دريايی بی طرف و بخش هايی در حاشیه دريای سیاه از روسیه و تصرف آن گرفتند و آن را مستقل ک

ثمانی جنگ به راه عين موافقتنامه در پاريس امضا شد و روسیه به هدف خود در آن مقطع دست يابد و نتوانست علیه ا 1856

 بیندازد. 

نه و هم ضد سلطه تحول ديگر، ظهور ناپلئون سوم در فرانسه است. در فرانسه شورش هايی در می گیرد که هم آزادی خواها

فرانسه اصالح و نظام  ود. نهايتاً برادرزاده ناپلئون ظهور می کند و قانون اساسیخارجی است که برای فرانسه ايجاد شده ب

ر مردم به خاط جمهوری حاکم می شود، اما با به قدرت رسیدن ناپلئون سوم، دوباره همان نظام پادشاهی شکل می گیرد.

جازه فعالیت داد و اپروتستان ها هم  احیای روحیه و آبروی خود از ظهور ناپلئون خوشحال بودند و مانع آن نشدند، او به

ست می دهد و آن را باعث شد که بتواند رويای احیای فرانسه باشکوه گذشته را پیگیری کند. فرانسه به سرعت اتريش را شک

ز حمايت متصرف می شود. او سعی می کرد خود را مصلح و حامی ضعفا و مردم اين کشور ها نشان می داد و بخشی ا

، فرانسه 1860تا  1857وس ها با همین منطق، يعنی حمايت از کشور ضعیف درباربر قدرت برتر بود. در سال عثمانی علیه ر

د. نفوذ او در شروع به گسترش سرزمینی و استعمار خود در آسیا می کند و با انگلستان هم همکاری هايی انجام می ده

 رانسه آغاز می شود. فآغاز تسلط اروپايیان بر ويتنام توسط آسیای شرقی و چین و منطقه کامبوج و ويتنام است. اين مرحله 
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دازی به امريکای التین ناپلئون سوم به اين قناعت نمی کند و سعی در دست اندازی به مناطق مختلف دنیا دارد، مانند دست ان

، باعث شکست رانسهو مکزيک که اين يعنی دست اندازی به حوزه امريکا و حوزه تسلط سنتی انگلستان و ناوگان ضعیف ف

و از باعث غفلت ا آن می شود. اين مسئله هم آغازی برای افول دوباره فرانسه می شود. حضور فرانسه در امريکای التین،

زديک با نام آلمان اروپا می شود. اتفاقی که در اروپا در حال اتفاق است، تقويت مجموعه و سرزمینی است که در آينده ن

می شود، لذا در  د که فرانسه از آن غفلت می کند. با اين تحوالت انگلستان هم با پروس متحداعالم موجوديت خواهد کر

برای ايجاد آلمان می  ساله ناپلئون سوم را به پايان می رساند و زمینه ای 15پروس به فرانسه حمله می کند و حکومت  1870

 هد. دشود و مستعمرات خود را از دست می شود و طبیعتاً فرانسه شکست می خورد، به قدرت متوسطی تبديل می 

  
 

  

  1393اسفند  4جلسه هفتم، دوشنبه 

 2015فوريه  23دوشنبه, 

 ق.ظ 10:11

  
ی کشوری تأثیر گذار در به دو دهه پايانی قرن نوزدهم رسیديم که اهمیت بااليی در تاريخ بین الملل دارد، به دلیل شکل گیر

ژی ای است که بعد از وره، يعنی آلمان و ايتالیا، که مبنای شکل گیری آن ها ناسیونالیسم است که رويکرد و ايدئولواين د

ری جنگ های ناپلئون به شکلی جدی مطرح شد، يعنی شکل گیری کشور ها بر اساس ملت، يعنی فرانسوی ها کشو

 فرانسوی، ژرمن ها کشوری ژرمنی و .... تشکیل شود.

فت، يعنی ولت های ملی شکل گرفت، اما اين اصطالح دقیق نیست، در آن مقطع دولت های سرزمینی شکل گرد 1648در 

ت تشکیل دادند، يک سری از اقوام و مردم و ملت که لزوماً يک ملت واحد نبودند، در يک محدوده سرزمینی، يک دولت مل

 يشی و ... ديده می شود. ساکنانی از نژاد های آلمانی، اتر با اين مالحظه که از يک ملت نبودند. مثالً در فرانسه آن مقطع،

اشت، حتی در کنگره بعد از انقالب فرانسه اين جريان های ملی گرايی و ناسیونالیستی تقويت می شود. قبل از آن وجود ند

آينده  اين ايده در وين ناسیونالیست مبنای قدرت و تشکیل و تقسیم مرزها و کشور ها نبود، اما کم کم اين ايده عوض شد.

 ضاد بود. شکل گرفت، اما سرکوب می شد و منجر به تشکیل دولت نمی گرديد چرا که با منافع قدرت های بزرگ در ت

 ما عمالً در قرن نوزدهم شاهد رشد ناسیونالیسم هستیم، به دلیل: 

لطنت و .... که سو مخالفت با گسترش انقالب فرانسه و اثرات آن که بايد مردم بر سرنوشت خود حاکم بشوند، تضاد  .1

 سرزمین های بسیاری را با هم متحد کرد. 

 د. رويکرد های دينی، مذهبی، زبانی و ملی تقويت شد و منجر به تشکیل گیری ناسیونالیسم اروپايی ش .2

  
 ناسیونالیسم اروپايی دو شکل داشت: 

 . متعادل: که اهداف خود را با مصالحه و عقل و انديشه به دست می آرود .1
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افراطی: که معتقد بود بايد از هر راهی از جمله قتل و غارت و کشتار و ... اهداف خود را محقق کرد که آلمان و ايتالیا  .2

 بیشتر 

  
ين ها سرکوب اترکیبی از آزادی خواهی، ناسیونالیسم و دموکراسی خواهی است. هر چند اکثريت  1840انقالب های دهه 

ردند و آلمان و که مردم به خاطر اين حس ضديت و ناسیونالیسم بعد ها دوباره انقالب شدند ولی اين ايده وجود داشت ک

 ايتالیا فعلی نتیجه ان بود. 

اشت. اما با تضعیف دايتالیايی ها بخشی از امپراطوری روم سابق بودند، و به دلیل وجود کلیسای کاتولیک، اهمیت بیشتری 

لفی حکومت می فعلی، حاکمیت، حاکمیتی پراکنده بود و خاندان های مخت سال، در ايتالیای 400امپراطوری روم در طی 

ت بود. اين ها شاهزاده نشین وجود داشت، ايتالیا هم به همین صور 350کردند و حکومت واحدی وجود نداشت. در آلمان 

 در آينده متحد شدند و ايتالیای يک پارچه را تشکیل دادند. 

منجر به  40هه یک، فرهنگ، تمدن امپراطوری روم و.... نتوانسته بود تا قبل از دعوامل وحدت بخش مانند مذهب کاتول

 وحدت ايتالیا نشد. 

اد و اين باعث شد که مردم دناپلئون ايتالیا را به سه منطقه تقسیم کرد و هر قسمت را هم در اختیار فردی غیر ايتالیايی قرار 

از ايتالیايی ها در  يادی هم به ايتالیايی ها شد و سرباز های بسیاریايتالیا احساس حقارت و تحقیر کنند و ظلم و ستم ز

، اما اثر مثبت آن اين بود که اختیار ناپلئون قرار گرفت و اين اتفاق، يعنی سلطه فرانسه بر ايتالیا، اين آثار نامطلوب را داشت

لیه حکام فرانسوی ايجاد برای شورش و اقدام ع ايتالیايی ها را با انديشه های آزادی خاهانه فرانسه آشنا کرد و زمینه هايی

 شد. 

ت مناسبی نبود، هم بعد از سقوط و شکست ناپلئون در اروپا، حاکمان محلی دوباره قدرت گرفتند، اما وضعیت ايتالیا وضعی

. اين ی دادندماستبداد، هم تجزيه و هم سلطه خارجی وجود داشت و قدرت های خارجی مداخله زيادی در ايتالیا انجام 

ی زيادی باعث شد که جنبش های مردمی و مخفی بسیاری بر علیه استبداد و قدرت های خارجی شکل بگیرد، گروه ها

ی تثبیت فعالیت کردند حتی متأسفانه کلیسای روم که يک مرجع مذهبی به حساب می آمد، از قدرت های خارجی برا

سه و ديگر قدرت عث تحقیر بیشتر مردم می شد. از طرفی فرانشاهزادگان کمک می گرفت تا سلطه خود را حفظ کند، لذا با

رر مردم ايتالیا ضها هم به اين مسأله روی خوش نشان می داد، چرا که باعث گسترش سلطه و قدرت آن ها می شد و اين به 

 بود. 

ای جوان به رهبری هايی لذا جريان های متعددی علیه اين استبداد شکل گرفت، از جمله جريان هايی مانند مجمع سری ايتالی

يخشن مانند ترور،  مازينی، شعار اين ها عمدتاً آزادی، مساوات، انسانیت، يک خدا يک حاکمیت و .... بود و زا شیوه ها

رچه نمی شد. ارعاب و وحشت افکنی استفاده می کرد. اين جريان ها عمدتاً سرکوب می شدند و منجر به يک وحدت يکپا

 مانند تروريسم پیدا می کردند، به راحتی سرکوب می کردند. دولت ها وقتی بهانه ای 

 کل نگیرد. شکشور هايی مانند اتريش )مترنیخ( تالش های بسیاری کردند تا جنبش های حدت گرايانه و ملی گرايانه 

عمالً تحوالت به سمتی پیش می رفت که علی رغم تشکیل جنبش، به سرعت سرکوب می شد و جريان به عقب بر می 

( بود که يکی از covourت، تنها منطقه ای که توانست وحدت خود را حفظ کند، منطقه ساردنی و رهبر آن، کاوور )گش
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حاکمیت های پراکنده ايتالیا بود، تحت تأثیر جريانات لیبرالی فرانسه بود، به دنبال اصالحات اقتصادی و سلطنت مشروطه 

ما سلطنت مشروطه ايجاد کنیم يا جمهوری؟ اروپا در آن مقطع، حکومت  بود، بین انقالبیون هم اين اختالف وجود داشت که

بدون پادشاه را کمتر تجربه کرده بود. اين ها دخالت کلیسا در دولت را نمی پسنديدند. مردم هم دخالت آن ها را نمی 

 پذيرفتند. 

ی از اقداماتی که انجام رده تری داشت، يککاوور طرفداران وحدت را با هم مرتبط کرد، اما کافی نبود و نیاز به اقدامات گست

ثیر گذار نشان دهد و اين داد، اين بود که در طول جنگ های کريمه، وارد شد، با انگلستان و فرانسه همراهی کرد تا خود را تأ

 لیا شد. باعث شد که او هم در معادالت بین المللی وارد شود و اين باعث اعتماد انگلستان و فرانسه به ايتا

رد، اما چراغ سبزی کگلستان مخالف نبود اما حمايتش از ايتالیا فقط معنوی و سیاسی بود، يعنی در جنگ ها حمايتی نمی ان

 نشان داده بود که من با اتحاد شما مشکلی ندارم. 

کمک به  قول 1858ر تنها عاملی که با مداخله خد می توانست ايتالیا را يکپارچه کند، فرانسه زمان ناپلئون سوم بود. د

یز و ساووا را بگیرند، وحدت ايتالیا داد تا بخش هايی از ايتالیا را که در اختیار اتريش است، پس بگیرند و به جای آن ون

 ايتالیايی ها هم پذيرفتند. 

بتدائاً به نفع افرانسوی ها با اتريشی ها وارد جنگ می شوند که اين جنگ، جنگ سلطنت طلبان و آزادی خواهان بود که 

يک به جنگ رانسه بود، ولی در آينده فرسايشی شد و درخواست آتش بس و متارکه جنگ داد. کشور های ديگر هم تحرف

فید و سودمند نیست و لذا شده بودند و فرانسه به اين نتیجه رسید که وحدت ايتالیا که برای آن قول داده بود، برای فرانسه م

ا هم نتوانست متصرف رن هم چون قول خود را انجام نداده بود، ونیز و ساووا جنگ تمام شد و ايتالیا هم متحد نشد. ناپلئو

 شوئد. 

یشتر شد. بخش های جنوبی بعد از جنگی که فرانسه برای وحدت ايتالیا راه انداختند، انگیزه ايتالیايی ها برای ايجاد وحدت ب

اتفاق چندين سال طول  واحد به وجود بیاورند. اين ايتالیا اظهار عالقه کردند که با بخش های شمالی متحد شوند و سرزمینی

 کشید تا کامل شود. 

ه جنگ بود و بین اتريش و پروس جنگی در میگیرد و پروس پیروز می شود، با پیروزی پروس، اتريش که بازند 1866در 

شد. لذا ايتالیا از فرانسه  تالیابخش هايی از ايتالیا را در دست داشت. اين مسئله باعث آزاد شدن و باز شدن مداخله و اتحاد اي

توانست کامالً به وعده نو ناپلئون سوم درخواست عمل به قول خود کرد تا ايتالیا متحد شود. فرانسه وارد شد و موفق شد اما 

 های خود عمل کند و آن هم به خاطر کلیسای کاتولیک و حمايت فرانسه از آن بود. 

ز ايتالیا برای ااست. اين جنگ باعث شد که فرانسوی ها نیروهای خود را  1870اتفاق بعد جنگ پروس با فرانسه در سال 

یايی ايجاد کرد و عامل جبهه پروس فرا بخواند، خروج فرانسوی ها از ايتالیا، مجالی برای شاهزاده نشین های پراکنده ايتال

ورد و بخش هايی خه ناپلئون سوم شکست تثبیت وحدت ايتالیا، شکست فرانسه از پروس بود. شانس ايتالیايی ها اين بود ک

امالً مؤثر بود اگر چه از ايتالیا بی صاحب مانده بود و اين شاهزادگان توانستند متحد شوند. نقش فرانسه در اين تحوالت ک

 برای منافع خود می جنگیدند. 
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ل آينده دو جنگ سا 80د که در اتفاق مهم تر از وحدت ايتالیا، وحدت آلمان است، چرا مهم تر؟ چون کشوری به وجود آم

ا هستند که بعد از بزرگ به راه انداخت. آلمانی که از آن صحبت می کنیم، بخش هايی از شاهزادگان پراکنده در قلب اروپ

اهزاده ژرمن ش 350تضعیف امپراطوری روم به وجود آمدند، بخش هايی از اتريش و پروس را داشتند و مجموعاً نزديک 

ز آن هم در اختیار شاهزاده نشین و عمدتاً تحت نظر حکومت اتريش بودند و بخش هايی ا 38نگره وين به بودند و بعد از ک

. اين ها حاکم می پروس بود و اين دو کشور بر شاهزاده ها حکومت می کردند و شاهزاده ها هم از اين قضیه راضی نبودند

فکر های آزادی آلمانی ها را سرکوب کردند. )مترنیخ( تفرستادند و انقالب ها و شورش ها و اقدامات آزادی خواهانه 

دعای جدايی و اخواهانه به آلمان نفوذ کرد و بخش هايی هم توانستند محدود به آزادی دست يابند، اما کوچک بود تا 

هم به  ودند، برخیاستقالل نکنند، اما هسته های مخالفت وجود داشت که عده ای در آلمان به دنبال جمهور يدموکراتیک ب

ر آلمان شويد و ما دنبال سلطنت مشروطه بودند تا جايی که برخی از شاهزادگان به پادشاه پروس می گفت شما خود امپراطو

ه های ژرمن با اتريش را از اتريش مستقل کنید، اما مترنیخ اين جريان را سرکوب کرد و اين خود باعث دشمنی بیشتر شاهزاد

 شد. 

م وقتی پادشاه ه متحد کننده آلمان جديد است، بیسمارک است که صدراعظم پروس است. ويلهلدر نهايت فردی که معروف ب

رای اين قضیه انتخاب بپروس می شود، به دنبال تثبیت جايگاه خود در اروپا بود. بیسمارک فرد استراتژيستی بود که ويلهلم 

نالیسم آلمان استفاده د و هدفش اين بود که از ناسیوکرد. بیسمارک آدم ژئوپولتیسین با رويکرد رئالیستی صدر اعظم پروس ش

ا کمک ارتش کند و حرکت کند به سمت تشکیل يک ملت واحد از شاهزادگان آلمان و بخش های آلمانی پروس. بیسمارک ب

 ن هدف: ويلهلم در پروس در نهايت توانست وحدت آلمان را محقق کند، اما اقدامات بسیاری انجام داد برای اي

ايالت را آزاد کرد،  ( : دو ايالت آلمانی در اختیار دانمارک بود که پروس با اين جنگ اين دو1864دانمارک ) جنگ با .1

ست و قدرت اما سیاست به خرج داد و برای تقسیم فتوحات و غنائم، مماشات کرد. چرا که می دانست اعمال سیا

قدرتمند نبود(  ا با خود شريک کرد. )پروس خیلیمرسوم اروپا، باعث اعتراض ديگران می شد. لذا به نحوی اتريش ر

نزديک شد، چون  البته هدف نهايی اش تضعیف اتريش بود و بعد هم اين کار را کرد. برای تضعیف اتريش به ايتالیا

احتمالی با اتريش را  ايتالیا با اتريش درگیر بود. با ناپلئون سوم ارتباط گرفت و بی طرفی ناپلئون سوم در جنگ های

در اختیار  ب کرد. در نهايت جنگی بین پروس و اتريش درمیگیرد و پروس موفق می شود بسیاری از ايالت هایجل

که انجام داد،  اتريش را جدا کند. لذا پروس وارد می شود و زمینه تشیکل آلمان متحد تأمین می شود. کار ديگری

ز آلمان در اختیار اقرار می داد و رسماً بخش هايی انحالل کنفدراسیونی بود که آلمان را در اختیار پروس و اتريش 

 پروس قرار گرفت. 

 آلمانی ها بدون حضور اتريش سرنوشت خود را در دست می گیرند. 

مختلف  اقدام بعدی بسیمارک داخلی بود. اقدام بیسمارک باعث نزديکی آلمانی ها به هم شد، خود بخش های .2

د مخالفت کند، چرا که از و البته فرانسه با اين اتفاق مخالف بود و تالش کر شاهزادگان آلمانی در کنار هم قرار گرفتند

د. لذا سنگ اندازی لحاظ استراتژيک می دانست که اگر کشور متحد آلمان شکل بگیرد، بر علیه فرانسه اقدام خواهد کر

ام کند علیه او متحد یه ما اقدکرد. اما آلمانی ها گفتند اين اتحاد نیست بلکه يک پیمان دفاعی است و اگر کسی بر عل

 می شويم. 
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يش جدا می اتفاق ديگر اين است که مجارستان از اتريش جدا می شود. در اين جنگ بخش های مجارستانی از اتر .3

که باقی می ماند،  شوند. اتريشی ها با اين شکست منافع بسیاری را در مرکز اروپا از دست می دهند. تنها منطقه ای

ی شود و در ت. صحنه بازی برای اتريش عوض می شود و صحنه اروپايی به صحنه آسیايی تبديل مشرق و بالکان اس

واردی روسیه منهايت اتريش قدرت درجه دو و سه اروپايی می شود و حوزه نفوذش محدود به بالکان، عثمانی و در 

 بود. 

 اين پیروزی ديگری بود که بیسمارک به دست آورد. 

ای احتمالی در اروپا و ها با اين که شکست خورده بودند، به آلمان نیازمند بود، برای ايجاد موازنه از طرف ديگر، اتريشی ه

لیه فرانسه کردند. علذا طی توافقنامه هايی که انجام دادند، حضور آلمان و موجوديت جديد را پذيرفتند و اعالم همکاری 

با بیسمارک و  می شد. برای موازنه قوا، اتريش سعی کرد چون فرانسه هر وقت فرصت می کرد، با کشور های ديگر درگیر

 پروس و آلمان نزديک شود. 

م درگیر شده اند و هيکی از داليلی که ناپلئون در جنگ پروس و اتريش وارد نشد، اين بود که فکر می کرد دو رقیب او با 

درت آن از پروس و قگ، آلمانی تشکیل شد که همديگر را تضعیف می کردند. اما اشتباهی که کرد اين بود که بر اثر اين جن

 اتريش بیشتر بود! 

ا فرانسه شد. اتريش ببالفاصله بیسمارک متوجه فرانسه شد و اتريش را تحقیر نکرد و توان خود را صرف تعادل و توازن قوا 

 ح آورد. ات صلاگر تحقیر می شد، متحد فرانسه می شد. بیسمارک حتی فرانسه را آورد به عنوان میانجی در مذاکر

دشاه اسپانیا وصیت بیسمارک فرانسه را مشارکت داد، اما با گذشت مدتی اين دو با هم دشمن شدند و مشکل پیدا کردند. پا

با هم جنگیدند. اين  کرده بود که بعد از مرگش از پروس کسی برای پادشاهی انتخاب شود، اما فرانسه مخالفت کرد و اين دو

شکر کشی لون سوم شد. فرانسوی ها به شدت تضعیف شدند چرا که به بخش های مختلف دنیا جنگ منجر به شکست ناپلئ

ه بود. کشور کردند و اين باعث تضعیف او شده بود. از طرف ديگر بیسمارک قدرت يافته بود و کشور جديدی متولد شد

د و لذا فرانسه منزوی تضعیف فرانسه بو های جديد و بی طرف آلمان و ايتالیا هم طرف دار او بودند. انگلستان هم به دنبال

و غرامت  شد و شکست خورد. آلمان فرانسه را تصرف کرد و بخش های جنوبی فرانسه که آلمانی بود به آلمان رسید

 سنگینی برآنها تحمیل شد و در نهايت اين شد که دعواهای مدرن فرانسه و آلمان از آن جا شکل گرفت. 

سمارک تالش کرد که محقق و آلمان فعلی متولد شد. اما باز هم بی 1871که وحدت آلمان در  نتیجه اين جنگ عمالً اين بود

هارم ايجاد شود. تحقیر ملل چفرانسوی ها را مهار بکند تا اين که فشار زيادی برای آن ها بیاورد که زمینه برای ايجاد ناپلئون 

 شکست خورده همیشه نتیجه معکوس دارد. 

  
 برد.  مان متحد، اتحاديه هايی شکل گرفت که اوضاع را به سمت ايجاد يک جنگ جهانی پیشبعد از شکل گیری آل

 بحث بعدی برتری آلمان است که در جلسه آينده صحبت می کنیم. 
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  1393اسفند  5جلسه هشتم، سه شنبه 

 2015فوريه  24شنبه,  سه

 ب.ظ 05:09

  
  جنگ جهانی، آلمان قدرت برتر اروپا بود! در فاصله سال های وحدت آلمان تا دو سه سال اول 

ه اهداف خود برسد، بهدف اصلی، فرانسوی ها بودند، بقیه کشور ها هم نبايد علیه آلمان متحد می شدند، لذا برای اين که 

او که  اولین اقدام برسد.شروع کرد به نظام سازی در داخل. يعنی سعی کرد در اروپا ساختاری ايجاد کند که به اهداف خود 

ين کشور ها را در به سیستم اول بیسمارک معروف شد، اتحاد سه کشور آلمان، اتريش و روسیه بود. در گام اول سعی کرد ا

 کنار هم قرار دهد و اين نظام را برای تحکیم پايه های قدرت آلمان طراحی کرد. 

و اتريشی ها بعد از  شده اند. اولین کشور اتريش است، آلمانی ها اگر اين کشور ها را بررسی کنیم، می فهمیم چرا انتخاب

، توان مقابله نداشت. جنگ، به طور ذاتی تفوق پیدا کرده بودند، و اتريش نگران تضاد منافع با آلمان نبود و اگر هم داشت

ن ها متحد شوند. از آوانند با نکته مهم اين است که بیسمارک اتريشی ها را تحقیر نکرد و اين تحقیر نکردن باعث شد که بت

رد و هم طرف ديگر اتريشی ها احساس می کردند که آلمان شريک خوبی برای آن هاست، چون هم آن ها را تحقیر نک

د، لذا با مدارا اتريش بیسمارک اين نکته را در نظر داشت که اگر اتريش را تحقیر کند، اتريش به سمت فرانسه متمايل می شو

 رار داد. را در کمپ خود ق

سعت زياد، ملیت در مورد روسیه، روسیه در داخل مشکالت زيادی داشت، در تاريخ روسیه همین طور بوده است، به دلیل و

یت رفاه اقتصادی ها و اقوام مختلف، جمعیت زياد و .... هیچ وقت مؤلفه های اجتماعی قوی نداشته است و همیشه در وضع

اخل می شد. به دو اين به نفع کشور های اروپايی بود و تالش های او مربوط به  مشکل داشتند و از اين جهت ضعف داشت

دی. با تنیده شدن روابط دلیل اين مشکالت، آلمانی ها توانستند در روسیه نفوذ کنند، به دلیل بسته شدن قرار داد های اقتصا

 . اجتماعی، آلمان ها به دلیل اشتراک منافع بر علیه روسیه فعالیت نمی کردند

نمی خواستند روسیه  مشکل اصلی ای که آلمانی ها با روس ها داشتند، در حوزه بالکان و امپراطوری عثمانی بود. آلمان ها

سأله باعث اختالف با مدر بالکان نفوذ داشته باشد، اما به طور طبیعی روس ها می خواستند برتری داشته باشند، البته اين 

 با تالش بیسمارک قراردادی بسته شد که سه مفاد دارد:  1872اتريش هم می شد. لذا در سال 

 احترام به مرز های کشور ها و محترم شمرده شدن اين مرز ها.  .1

نه روسیه دست  مسائل مربوط به بالکان و شرق اروپا به نحوی به شکل مسالمت آمیز حل و فصل کنند و نه اتريش و .2

 به سالح نبرند. 

رهای تحت و حیطه سلطه خودشان مهار بکنند و اجازه ندهند انقالب در کشوحرکت های انقالبی در سرزمین ها  .3

 سلطه آن ها شکل بگیرد. 

 در واقع اين اتحاد به نوعی بازگشت به اتحاد مقدس بود. 
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يک اتحاد نظامی بین آلمان و روسیه برقرار شد و توافق کردند که اگر هر کدام از دو کشور با کشور ديگر  1873در سال 

هزار سرباز به کمک شريک خود بفرستد. از طرف ديگر اگر بین خودشان هم  200نگ شدند، کشور هم پیمان تعداد وارد ج

 اختالفی در گرفت، به شکل مسالمت آمیز آن را حل کنند. 

می لکان دچار آشوب اما حوادثی اتفاق افتاد که سیستم اول بیسمارک فروپاشید. مهم ترين اتفاق، تحوالت بالکان است. با

اتفاق افتاد.  1878تا  1875شود و با دست اندازی روس ها و دخالت های اتريشی ها بالکان دچار بحران شد که در فاصله 

مپراطوری عثمانی ماجرا از اين قرار بود که با تضعیف امپراطوری عثمانی، روس ها دنبال متصرفات و سرزمین هايی در ا

ين مسأله برای روس ها نها فرانسه بود که به عثمانی کمک می کرد. با اين وضع، ابودند، عثمانی هم توان مقابله نداشت و ت

ود، اما می خواست مطرح شد که اگر بخواهند در عثمانی دخالت کنند، با مقاومت و واکنش فرانسه و انگلستان مواجه می ش

 به هر صورت آن جا را اشغال کند، چرا که راحت بود. 

ل متصرفاتی که در رگاهی برای رسیدن به هند عثمانی را می خواستند. فرانسوی ها هم به دلیانگلستان به لحاظ داشتن گذ

 آسیا داشتند، به عثمانی احتیاج داشتند. 

ر نبود حیثیت خود فرانسوی ها درگیر مسائل داخلی خود بودند و انگلستان از امپراطوری عثمانی حمايت می کرد، اما حاض

 ی با روسیه شود. را بگذارد و وارد جنگ سنگین

 کانون ها بحران: 

ودند، و يکی از کار بنارضايتی مردم بالکان از امپراطوری عثمانی: بالکانی ها به طور سنتی مسلمان نبودند و مسیحی  .1

د و اين خود هايی که عثمانی کرده بود، اين بود که می خواست، زبان و خط و مذهب خود را به اجبار گسترش ده

گفتند که ما می  دم می شد و مردم وقتی ناراضی بودند، روس ها و اتريشی ها خوشحال بودند و میباعث نارضايتی مر

 خواهیم از اين ها حمايت کنیم. 

 ر بالکان پیدا کنند. کانون ديگر بحران، رقابت روس ها و اترشی ها درباره بالکان بود که بتوانند مزيت استراتژيک د .2

نبال وحدت دی که در صربستان امروزی، يا اسالو ها وجود داشت، آن ها به سومین کانون بر می گشت به مشکالت .3

انون بحران شکل بودند، اما عثمانی و برخی قدرت های اروپايی مخالف بودند و اين اقدام هم باعث می شد که يک ک

 بگیرد. 

تند و عثمانی تقالل داشخود امپراطوری عثمانی و بخش هايی از آن که در مجاورت ايران قرار داشت، هم داعیه اس .4

م خود بلغارستان کانون جدی دائماً با اين ها درگیر بود، مانند يونان، مونتونگو، بوسنی، بلغارستان و .... . در نهايت ه

 بحران شد. 

میالدی امپراطوری عثمانی پذيرفت که استثنائاً دين خود را به بلغارستانی ها تحمیل نکند و آن ها مسیحی  1870در سال 

مانند، اين خود عاملی شد برای روس ها که بتوانند مسیحیان را بر علیه مسلمانان تحريک کنند. دامنه اين تحريک ها ب

گسترده شد و به بوسنی هم کشیده شد. زمینه اقتصادی و مشکالت اقتصادی هم به اين شورش و اعتراض مردمی و وضعیت 

بشود و اتريش، صربستان و خود روسیه از اين وضعیت سوء اقتصادی آن ها کمک کرد و باعث شد که شورش جدی تر 

استفاده کنند و امپراطوری عثمانی را مقصر بدانند. امپراطور اتريش برای نشان دادن حمايت خود از تحوالت، به بوسنی سفر 

ه می کرد و اين خود باعث تشديد شورش ها می شود. در کنار اين ها يک کشیش مسیحی توسط ترک های عثمانی کشت
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شود و آتشی بر ماجرا می افکند. عثمانی شديداً با اين تحرکات مقابله می کند و شرايط بسیار حاد و پیچیده می شود و 

 کنسول فرانسه و آلمان کشته می شوند، اما فرانسه و آلمان خويشتن داری کرد، چرا که عقالنیت بیشتری داشتند. 

د. اما روس ها جنگ می وپا علیه عثمانی به پا می خواستند و اين به صالح نبوفرانسه و آلمان اگر دخالت می کردند، همه ار

د به اين تنگه دست خواستند و تالش داشتند به دو تنگه واقع در ترکیه فعلی دست يابند. روسها در طول تاريخ می خواستن

 ز مردم بود. مذهبی و حمايت اپیدا کنند. لذا روس ها برای حمله دلیل استراتژيک داشتند، اما شعارشان شعار های 

کردند اما سهم  روس ها به کشور های اروپايی اعالم کردند که عن قريب حمله خواهند کرد. اتريشی ها با حمله موافقت

بودند و سعی  خواهی کردند و به طور مشخص بوسنی را می خواستند. کشور های ديگر اروپايی از جمله انگلستان مخالف

یه برگزار شد تا عثمانی فشار بیاورند تا اوضاع آرام شود و جنگ شروع نشود. کنگره ای در قسطنطنکردند بر امپراطور 

 خواهی بی طرف بود.  امپراطور عثمانی را متقاعد شدند، اما موفق نشدند. لذا انگلستان حمله کرد، اتريش هم به دلیل سهم

د و عت بخش های وسیعی از عثمانی را گرفتنروس ها هم وارد جنگ شدند و خیلی سريع پیشروی کردند و به سر

دند. بدترين شرايط کشورهای اروپايی و عثمانی می ترسیدند امپراطوری شان از اساس فرو ريزد، لذا اعالم متارکه جنگ کر

دت با اعتراض شممکن توسط روس ها بر عثمانی تحمیل شد و معاهده ای با نام سن استفانو برقرار شد. اين معاهده به 

و اروپايیان برقرار شود  پايیان مواجه شد. اتفاقی که افتاد اين بود که اعتراض کردند و قرار شد معاهده ای توسط روس هاارو

 مقداری از معاهده سن استفانو متعادل شد. « برلن»که با تصويب آن در شهر 

  
 مفاد معاهده برلن ! 

  
س ها به شدت ر آن ها سلطه و تسلط داشت. از طرف ديگر رومردم بالکان همچنان معترض بودند چرا که عثمانی هنوز ب

پیدا کردند و اين  ناراضی شدند و احساس کردند کاله سرشان رفته است و رقابت شديدی با اتريشی ها و تا حدی آلمانی ها

تاً طرف اتريش عمد جا بود  که فروپاشی سیستم اول بیسمارک کلید خورد، چرا که بیسمارک را مقصر می دانستند. آلمان هم

عث شد که نظام اولیه را گرفت. لذا روسیه از سیستم اولیه بیسمارک خارج شد و اين سیستم از هم پاشید و بحران بالکان با

 بیسمارک برای حفظ اروپا شکست بخورد. 

  
ه دهد. در فاز دوم اماما اين پااين ماجرا نبود و بیسمارک بايد نظام ديگری را طراحی می کرد و نمی توانست با دشمنی اد

ی شکل ولی نارضايت بیسمارک ايتالیا را هم علیه فرانسه وارد ماجرا کرد. روابط آلمان و روسیه در حد جنگ قرار نگرفت،

بود، چرا که او  گرفت. اما بیسمارک مشکالتی داشت که بتواند طراحی جديد بکند. مهم ترين مشکلش خود امپراطور آلمان

به اجبار موقتاً  های بیسمارک خوشش نمی آمد. بیسمارک تهديد به استعفا کرد و لذا امپراطور روسوفیل بود و از سیاست

ی کرد علیه فرانسه قبول کرد. مسأله بعدی اختالف نظر با اتريشی ها بود، مهم ترين اختالف اين بود که بیسمارک تالش م

ريش در نهايت ات می خواست جلوی روسیه را بگیرد. سیستم خود را طراحی کند ولی اتريشی ها به دلیل نزديکی با روسیه،

 سیستم جديدی بین آلمان و اتريش طراحی شد که دو شرط اصلی داشت:  1879رضايت داد و  در سال 

 اگر روسیه به هرکدام از آن ها حمله کرد، کشور ديگر به او کمک کند.  .1
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اقل نبايد با دشمن کشور، متحد شود و بايد بی  اگر کشور ثالثی به يکی از دو کشور آلمان و اتريش حمله کرد، حد .2

 طرف بماند، البته کمک را می پذيرفت. 

  
یه را دفع کند، لذا هدف بیسمارک اين بود که علیه روسیه فشار ايجاد کند و به انگلستان نزديک شود، اما نمی خواست روس

و عامل به امضای دشد. البته  1881جديد در سال مذاکراتی شروع شد بین روسیه و آلمان و در نهايت منتج به يک معاهده 

آلمانی ها و  زودتر اين معاهده شد، مهم ترينش اين بود که تزار روسیه عوض شد و باعث شد رويکرد روس ها نسبت به

ر قرار بگیرد. در اروپايیان تعديل شد از طرف ديگر اتريش احساس می کرد که اگر اين پیمان تشکیل نشود، منافعش در خط

 سیستم دوم بیسمارک تشکیل شد. مفاد :  1881نهايت در 

، با کشور رابعی کشور ها هنگام جنگ با کشور ثالث، دو متحد ديگر بی طرف بمانند، يعنی هر کدام از اين سه کشور .1

 وارد جنگ شدند، دو کشور ديگر علیه متحد خود وارد جنگ نشوند و بی طرف بمانند. 

م در بالکان دخالت اوضاع بالکان را يک جانبه تغییر ندهند و با همکاری و مشارکت هاتريش و روسیه تعهد دادند که  .2

 کنند! 

باشد و در  اتريش می خواست بوسنی را به خود منضم کند، عمالً روس ها پذيرفتند که بوسنی در اختیار اتريش .3

 ردند. کتحت نظر خود  عوض امتیازی خواستند و آن بلغارستان و رومانی بود که اين دو را تحت الحمايه و

  
رف می ماند، يعنی روسیه طنتیجه اين معاهده برای بیسمارک اين بود که اوالً فرانسه و آلمان درگیر می شدند، روسیه بايد بی 

ه با انگلستان درگیر را بی طرف کرد چرا که روسیه نمی توانست همزمان در دو جبهه بجنگد. نکته دوم اين بود که اگر روسی

 طر نمی شد. خاينجا هم آلمانی ها می توانستند بی طرفی خود را حفظ کنند و منافع شان با انگلستان دچار می شد، 

  
  اين کاری بود که سیستم دوم بیسمارک انجام داد. 

  
  

  1393اسفند  11جلسه نهم، دوشنبه 

 2015مارس  02دوشنبه, 

 ق.ظ 10:07

  
 ته در مورد بیسمارک و سیستم های او صحبت کرديم. در جلسه گذش

  
گیرد که بسیستم دوم برنامه ای را چید بیسمارک که باعث شد يک اتحادی موازی و همجهت با سیستم بیسمارک شکل 

 تحت عنوان اتحاد مثلث از آن ياد می کنیم که با ورود ايتالیا تشکیل شد. 
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 آلمان                                                          آلمان                                  

 
 

 

 

 اتريش                            هروسی                       ايتالیا                             اتريش              

 «سیستم بیسمارک»                                             «اتحاد مثلث»                             

  
بیسمارک می خواست ايتالیا را برای ضديت برای فرانسه تحريک کند تا اتحاد را امضا کند، لذا فرانسه را تحريک کرد که در 

 1882ايی ها در آفريقا که مستعمرات ايتالیا بود، منافع ايتالیا را به خطر بیندازد، تا ايتالیا هم با آلمان متحد شوند. لذا ايتالی

 میالدی به اتحاد مثلث می پیوندد. اين اتحاد سه بند مهم دارد: 

 در صورت حمله فرانسه به ايتالیا، دو متحد ديگر )آلمان و اتريش( از ايتالیا حمايت کنند.  .1

بیطرفی در می  در صورت حمله فرانسه به آلمان، ايتالیا به آلمان بايد کمک کند که از اين طريق بیسمارک ايتالیا را از .2

 آورد و به جبهه خود جذب می کند. 

در صورتی که کشور رابعی به يکی از کشور های اتحاد مثلث حمله کند، دو کشور ديگر اتحاد بايد حداقل بیطرف  .3

 باشند و اگر خواستند به متحد خود کمک کنند. 

  
شرکت کنند، نتیجه ديگر اين بود که بیسمارک متحد اين اتحاد باعث شد که ايتالیا از انزوا خارج شود و در روابط اروپايی 

ديگری پیدا کرد. نتیجه سوم اين بود که خیال اتريش از عدم دخالت ايتالیا در جنگ های احتمالی با روسیه راحت شد. 

ين بود بیسمارک می توانست از طريق اتريش روسیه را کنترل کند. اتريش و ايتالیا به هم نزديک می شدند و نتیجه آخر هم ا

 که فرانسه منزوی می شد. 

اين ساختار پس از پنج، شش سال فروپاشید و در زمانی اتفاق افتاد که بیسمارک از صدر اعظمی کنار رفت و رويکرد سنتی 

 آلمانی ها کنار گذاشته شد. 

 سیستمی که بیسمارک ايجاد کرد به داليل شرايط اروپا تداوم نیافت: 

 تنش بین روسیه و آلمان  .1

ش توانست به حمايت از آلمان در بالکان نفوذ بیشتری بکند و اين باعث شد که روس ها از اين شرايط ناراحت اتري .2

 شوند و بخواهند آن را تغییر دهند. 

نفوذ و قدرت روس ها در بالکان به شدت تضعیف شد و اين بر نارضايتی آن ها افزود و دلیل اين مسأله را دخالت  .3

 فشاری بر روس ها وارد می کرد که از اتحاد خارج شوند و در عمل اين اتفاق افتاد. آلمان می دانستند و اين 
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حادثه ديگری در پس زمینه داشت اتفاق می افتاد که آن ظهور ناسیونالیسم فرانسوی بود. فرانسوی ها داشتند از  .4

را هم در آفريقا قرار داد،  شرايطی که ديگران برای آن ها ساخته بودند، می خواستند خارج شوند. شروع فعالیت خود

 چرا که در اروپا حساسیت وجود داشت. 

 1887د. در مجموعه اين شرايط باعث شد که بیسمارک احساس کند سیستم دارد از هم می پاشد و او بايد کاری می کر

 اتحاد مثلث را تجديد کرد، طرفین اتحاد نشستند و شرايطی را وضع کردند تا اتحاد برقرار بماند: 

 به او هم سهم بدهد.  وريش با ايتالیا در مورد بالکان مشورت کند و بدون مشورت با ايتالیا در بالکان دخالت نکند ات .1

 ايتالیا تعهد داد که به اتريش در بالکان سهم بدهد.  .2

 آلمان در متصرفات ايتالیا در شمال آفريقا حمايت کند.  .3

  
رف ديگر سعی اس کرد که بايد به صورت عملیاتی تثبیت شود. از طاتحاد مثلث حالت تهاجمی پیدا کرد و بیسمارک احس

ن ايتالیا و انگلیس لوازمی برای کرد انگلستان را هم وارد اين اتحاد کند و با ايتالیا متحد کند تا اتحاد محکم شود. اين اتحاد بی

 برقراری الزم داشت: 

 را باز بگذارد. ايتالیا بايد از اقدامات انگلیس در مصر حمايت کند و دست او .1

 در ازای اين حمايت، انگلیس هم با ايتالیا در مورد لیبی علیه فرانسه همکاری و فعالیت کند.  .2

ه می خواستند در اين شرط ديگر اين بود که دو کشور انگلیستان و ايتالیا در دريای مديترانه علیه اقدامات روس ها ک .3

 اقدام کنند.  دريا حضور داشته باشند، هماهنگ با هم علیه روسیه

  
ين است که بیسمارک که ااتريشی ها و اسپانیايی ها به همین پیمان بین ايتالیا و انگلیس پیوستند. نکته جالب  1887در سال 

ه می گفت اگر من هم کمبدع اين پیمان بود، خودش وارد اين پیمان نشد و چهار کشور را با هم متحد کرد. به اين دلیل بود 

دامی انتحاری وم، روس ها احساس می کنند آلمان شمشیر را از رو بسته است و ممکن بود روس ها اقوارد اين پیمان ش

رد نشد، چون می انجام دهند، دست به حمله بزنند يا اقداماتی کنند که خارج از کنترل باشد. لذا هوشمندانه خودش وا

ست که اگر فشار فرانسه متحد نشوند، چون می دانخواست روس ها را بیش از اين تحت فشار قرار ندهد و روس ها نیز با 

 زيادی بر روسیه وارد شود اين دو کشور به هم نزديک می شوند. 

. بیسمارک سعی روسیه هم در آن مقطع مرتب از فرانسه فاصله می گرفت. روسیه نگران تفکرات انقالبی فرانسوی ها بود

امضا شد و  1887ر یه علیه فرانسه بست که سه سال زمان داشت و دکرد از اين مسأله استفاده کند و پیمانی مخفی با روس

ر درگیری با فرانسه شرط اصلی آن اين بود که آلمان از روسیه در تنگه های باربانر و بلغارستان حمايت کند و در عوض اگ

 شکل بگیرد، روسها و آلمانی ها مشترکاً علیه فرانسه اقدام کنند. 

  
ه ديپلماتی برجسته تبديل کرد اين بود که توانست منافع متضاد را کنار هم جمع کند که عمدتاً با آن چیزی که بیسمارک را ب

هدف انزوای فرانسه بود. در مقطعی اتريش و روسیه که رقیب بودند در کنار هم قرار گرفتند. در مقطعی اتريش را آزاد 

و با او پیمان مخفی بست، در مقطع ديگری تصمیم گذاشت و روسیه را تضعیف کرد، در مقطع ديگر به روسیه نزديک شد 

گرفت به انگلستان نزديک شود علیه فرانسه، که هر کدام از اين ها منافع خود را در پی داشت و اين هنر بیسمارک بود. اما 
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ز تمديد اين پادشاه آلمان تغییر می کند و پادشاه جديد که سر کار می آيد، در زمان تمديد قرارداد پیمان مخفی، پادشاه ا

قرارداد سرباز زد و گفت که اين قرارداد مخفی، با روح اتحاد مثلث تضاد دارد و بیسمارک وقتی ديد اين تمديد امکان ندارد، 

شد و به همین راحتی بیسمارک از صحنه سیاست خارج شد و سیستم هايی که چیده بود،  استعفا کرد و استعفای او پذيرفته

 در طی يک روند کم کم از هم پاشید و در نهايت فرانسه قدرت گرفت و زمینه ها برای جنگ جهانی اول شکل می گیرد. 

  
 متر ظهور می کنند. نوع ديپلمات ها ک بیسمارک به عنوان پدر آلمان هنوز هم قابل احترام است. در روابط بین الملل اين

  
 ل اين تحول: بعد از نظام بیسمارک و اتحاد مثلث، ده سال پايدار ماند، اما بعد از بیسمارک دچار تحول شد، دالي

 اتريش دنبال توسعه طلبی بیشتر در بالکان بود و ديگر بیسمارکی نبود که او را کنترل کند.  .1

پس بگیرد. اين تحول  وفتاد که سرزمین های ايتالیايی زبان ديگر را به خود منضم کند ايتالیا هم کم کم به اين فکر ا .2

 باعث سستی پیند ها می شد. 

 آلمان به لحاظ اقتصادی و نظامی بسیار رشد کرد.  .3

 روس ها از آلمان ها کم کم فاصله گرفتند.  .4

  
 تحوالت بعد از اين مرحله: 

آلمان ديگر خیلی متوجه روسیه نبود، اين که بايد روسیه را در کمپ خود علیه خروج فرانسه از انزوا: بعد از بیسمارک  .1

فرانسه داشته باشد، شايد آلمان ها می پنداشتند روسیه دشمن دائمی آلمان خواهد بود. لذا اين مناسبات را با روسیه 

ذا مقدمات نزديکی روسیه به رها کردند و به روس ها امتیاز ندادند و فکر کردند سیستم خود به خود کار می کند. ل

فرانسه ايجاد شد و دلیل آن هم اين بود تزار نگران بود که انگلیس به اتحاد مثلث نزديک شود و چون روس ها در 

اتحاد مثلث نبودند، اين برای روسیه تحديد بود و موازنه قوا را به هم می زد، لذا تزار می خواست موازنه قوا ايجاد 

 ک شد. کند و به فرانسه نزدي

نکته ديگر اين بود که آلمانی ها از اتريش در جهت مداخله در بالکان حمايت می کرد و اين باعث نگرانی روس ها 

 بود و روسیه را به فرانسه نزديک کرد، چون به دنبال قدرت موازنه گر جديدی می گشت علیه سیستم آلمان. 

صادی خود را تقويت کردند و رفته رفته اين روابط تسری پیدا اتفاقی که افتاد اين بود که روسیه و فرانسه روابط اقت

کرد و روابط سیاسی برقرار شد، اگر اين دو کشور می خواستند در همان ابتدا روابط سیاسی قوی برقرار کنند، قطعاً 

 اتحاد مثلث علیه آن جبهه می گرفت و اقدام می کرد. 

 قرارداد امضا کردند:  1886اين دو کشور در 

 صورت حمله آلمان يا اتريش به فرانسه، روسیه بايد هشتصد هزار نفر نیرو به فرانسه اعزام کند. در  -

 در صورت حمله آلمان يا اتريش به روسیه، فرانسوی ها يک میلیون و دويست هزار نفر نیرو اعزام کنند.  -

 اده باش شود. آماده باش نسبی اتحاد مثلث، باعث قرار گرفتن فرانسه و روسیه در وضعیت آم -

 هر کدام از دو کشور روسیه يا فرانسه، نمی توانند با دشمن ديگری، قرارداد صلح امضا کنند.  -
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اين معاهده سری وقتی امضا شد، مخالفت جدی ای در فرانسه در بر داشت، چون کشور را در حالت جنگی قرار می 

. اين انتقادات در فرانسه نسبت به اين پیمان بود، اما به داد، دلیل مخالفت هم يکی تناقض با قانون اساسی فرانسه بود

اعالم شد. نتیجه اين قرار داد اين بود که عمالً اروپا را به دو جبهه تقسیم می کرد،  1892هر حال پیمان امضا شد و در 

 يکی اتحاد مثلث، در برابر جبهه متحد فرانسه و روسیه. 

 

 فوايد اين معاهده برای فرانسه: 

 ی کشور ها به روی هم باز شد و زمینه همکاری اقتصادی برای هر دو طرف ايجاد شد. درها -

 فرانسه متحدی علیه اتحاد مثلث به دست آورد.  -

 فرانسه ا زانزوا خارج شد و در اين مسیر افتاد که قدرت نظامی خود را افزايش دهد.  -

 

 فوايد اين معاهده برای روسیه: 

 باعث ارتقاء اقتصادی روسیه شد.  سرمايه گذاری فرانسه که -

 يافتن متحدی در برابر آلمان و اتحاد مثلث.  -

 

 از اين به بعد شاهد ظهور و پیدايش فرانسه جديد هستیم. 

 

  
مر هم توسعه قدرت تغییر در سیاست خارجه آلمان: آلمان بعد از بیسمارک سیاست جهانی را اتخاذ کرد که دلیل اين ا .2

ريايی نداشتند، نیروی د 1870اوری و در يک کلمه پیشرفت اين کشور بود. آلمانی ها تا سال نظامی، تکنولوژی، فن

قدرتمند افتاد و با يک  به بعد، آلمان به فکر ايجاد نیروی دريايی 1890پروس بود و يک نیروی پراکنده دريايی. اما از 

يجاد کنند. نتیجه ناوگان دريايی قدرتمندی اشیب توانست به اين مرحله برسد و توانستند متکی به پیشرفت های خود 

يگر کشور های اروپايی اين توسعه نظامی و اقتصادی، گسترش استعمارگری آلمان در آفريقا بود که البته در مقايسه با د

ودند و آلمان در عقب بودند و استعمارگری کمتری داشتند، اکثريت کشور های مستعمر، متعلق به فرانسه و انگلیس ب

 سوم قرار می گرفت. رده 

رق آسیا )چین( به آلمان از طريق سرمايه گذاری نفوذ گسترده ای در امپراطوری عثمانی پیدا کرد. حتی در ژاپن و ش

 لحاظ اقتصادی سرمايه گذاری کردند و خط آهن احداث کردند. 

  
استعمار در افريقا و  د فرانسه، گسترشتحول ديگر در پايان قرن نوزده، در کنار ظهور اقتصادی و نظامی آلمان و تقويت مجد

قوع جنگ هايی که کشور های ديگر بود. کشور های اروپايی در داخل به لحاظ تثبیت مرز ها اشباع شده بودند و انتظار و

و باعث شد که اين  توازن را به هم بزند، نبود و به سمت استعمار پیش رفتند. جمعیت کشور های اروپايی گسترش پیدا کرد

 جوان به سمت امپريالیسم و استعمارگری پیش برود. نسل 
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ه در خود اروپا با هم نتیجه اين تحوالت اين بود که جنگ های بعدی در مستعمرات بود، يعنی از اين مقطع به بعد اين بود ک

شکل گرفته بود، ين ودرگیر نبودند، ولی در مستعمرات با هم درگیر می شدند. کنسرت و هماهنگی اروپايی که بعد از کنگره 

سترش استعمار گباعث کشیده شدن رقابت ها به خارج از اروپا شد و عصر استعمار به دوران بلوغ خود رسید، يعنی اوج 

 گری در اروپا. 

به مناسبات جهانی  افتاد، ظهور دو قدرت غیر اروپايی ژاپن و امريکا است که کم کم 19اتفاق ديگری که در دهه آخر قرن 

کم به سمت جذب  ، کم 70و  60. ژاپن يکی از اين کشور هاست، ژاپنی ها از اواسط قرن نوزدهم، دهه های وارد می شوند

طوری به سمت تکنولوژی و پیشرفت های غربی حرکت می کنند و سیستم داخلی حکومت خود را تغییر می دهند و از امپرا

ر تحت گیری اجباری می گردد. از طرف ديگ سلطنت مشروطه حرکت می کنند. ارتش ژاپن گسترده می شود و سربازی

های  هزار نفری تشکیل می دهد. صنايعش تقويت می شود )تحت کنترل خاندان 250نظارت آلمان، ژاپن يک ارتش 

 ثروتمند( و جمعیت رشد می کند. 

اه مستقل نبوده و گچینی ها قدرتگیری ژاپن را نداشتندو قدرت گرفتن ژاپن باعث حمله ژاپن به چین می شود. کره هم هیچ 

 بین چین و ژاپن دست به دست می شد. 

وزه نفوذ سنتی آن حژاپنی ها به سرعت در شرق آسیا رشد می کنند، به حدی که اروپايیان را به وحشت می اندازد، چرا که 

ری در شمال منچو ها را تحت تأثیر قرار دادند. اولین کشوری که عکس العمل نشان می دهد، روسیه است، روسیه در منطقه

ی خواستند روسیه در چین، نفوذ داشتند و وقتی ديدند ژاپن دارد رشد می کند، متعرض اين مناطق شدند. المانی ها هم که م

د. انگلستان هم اروپا مشکل ساز نباشد، دست روسیه را برای دخالت در آسیای شرقی باز گذاشت و از آن ها حمايت کردن

ن احساس سه هم همین گونه بود. لذا روسیه توانست منچوری را تصرف کند و ژاپهمین سیاست را پیش گرفت و فران

ای شرقی گسترده خیانت کرد که غربی ها اجازه تصرف به روسیه داده است. اين باعث شد که نفوذ غربی ها در منطقه آسی

ر آلمان و ها يديگر نظیشود. مثالً روسیه در بخش هايی از چین و سرزمین های ژاپن بانک تأسیس کرد و سپس کشو ر

فت. ژاپنی ها از اين انگلستان و .... هم وارد شدند. عمالً و به شکل ظاهری چین تجزيه شد، يعنی هر کشوری تکه ای را گر

مل باعث شد که مجدداً عمسأله ناراحت بودند، چینی ها هم علیه خارجی ها و مبلغان مسیحی و .... اقدام و قیام کردند. اين 

م از ويتنام وارد هربی به سمت چین لشکر کشی کنند.، ژاپن هم که در نزديکی چین بود، وارد شد، فرانسوی ها کشور های غ

کند، مردم اقدام  سال غرامت پرداخت 39شدند و چین را شکست دادند و هزينه های زيادی را تحمیل کردند. قرار بود چین 

اماکن ديپلماتیک  ن در چین نیروی نظامی بیاورند برای حفاظت ازگر علیه خارجی ها را سرکوب کند، اجازه داد اروپايیا

اد و همین نارضايتی خود، روسیه اداره منچوری را کامالً در اختیار گرفت و از چین جدا کرد، ژاپن به شدت واکنش نشان د

 لی بودند. ب داخژاپن به روسیه حمله کند که باعث شکست روس ها شد، چون روسها درگیر انقال 1905باعث شد که در 

  
کنند. چین به شدت  نتیجه اين تحوالت ظهور ژاپن بود، ژاپنی ها توانستند فرهنگ و تمدن مبتنی بر پشتکار را حفظ و رشد

 ضعیف شد، کشور های اروپايی هم نفوذ پیدا کردند در آسیای شرقی و چین. 

  ندازه قدرت های اروپايی گرديد.جمع بندی اين شد که ژاپن تبديل به قدرتی در آسیای شرقی در حد و ا

 آمريکا هم کم کم از انزوای خود خارج شد. 
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 اتريش بعد از مترنیخ قدرت خود را از دست داد.  

  
 هادر گذشته جمعیت جزء فاکتور های قدرت کشوربه روابط سیاسی.( رابطه اقتصادی  spill over)بحث تسری، 

 بوده است. 

  1393اسفند  12جلسه دهم، سه شنبه 

 2015مارس  03شنبه,  سه

 ب.ظ 05:07

  
ارد عرصه روابط در جلسه گذشته، رسیديم به انتهای قرن نوزدهم و گفتیم که در قرن نوزدهم برخی از کشور های جديد و

 بین الملل شدند، از جمله چین و ژاپن و امريکا. 

  
 در مورد امريکا: در کتاب نیست. 

ترين تحوالت  يک حادثه ای در قرن نوزدهم در دهه شصت اتفاق می افتد و آن جنگ های انفصال است. شايد يکی از مهم

( اين 1865 - 1861که در قرن نوزدهم در امريکا شکل گرفت، جنگ های داخلی )برخی گفته اند انقالب( در امريکا است. )

اری بود. اگر درخ داد و يکی از مهم ترين موارد اختالف هم برده جنگ ها به علت دعوای بین شمال و جنوب اين قاره 

يی امريکا در نیمه دوم قرن بخواهیم وارد اين مسأله بشويم که چرا اين جنگ ها اتفاق افتاد بايد به ساختار اجتماعی و جغرافیا

 نوزدهم توجه کنیم. 

ای خاصی دارند، به ناسايی بکنیم که هر کدام مشخصه هسه حوزه جغرافیايی در امريکا )قاره امريکای شمالی( می توانیم ش

 اين خاطر جغرافیايی که جنگ ها بین شمال و جنوب بود. 

)عمدتاً پنبه(  حوزه اول جنوب آمريکا، ويژگی اين حوزه اين بودکه سرزمین های گسترده حاصل خیز و کشتزار های عظیم

 6د و حدود ريکای جنوبی صورت می گیرد و جمعیت هم کم بودرصد تولید پنبه دنیا در ام 90داريم که شايد بیش از 

یروی کار، زمین نمیلیون جمعیت داشت. برد هها به شکل مجانی به شکل گسترده برای زمین داران کار می کردند. به علت 

 د و کار کنند. یاورنبداران به اين برده ها احتیاج داشتند. جنوبی ها هم دنبال اين بودند که هر چه بیشتر زمین به دست 

به خاطر شرايط  ( : منطقه ای است که عمدتاً کوسهتانی و بیابانی است، اين هاmid-westدسته دوم منطقه غرب امريکا )

رت را شکل دادند و بعد جغرافیايی نمی توانند پنبه بکارند و لذا بیشتر تاجر مسلک شدند و يک طبقه بورژوازی مبتنی بر تجا

موجب  ، بخش عمده ای از ساکنین سرزمین های غربی به سمت کشف طال رفتند. کشف طالاز کشف رگه هايی از طال

 تند. جذب سیل مهاجرين از شمال و شرق شد. به لحاظ سیاسی هم به شمال نزديک بودند و خصوصیاتی مشترک داش

اتفاق افتاده بود.  عه بااليیدسته سوم منطقه شمالی امريکا: يک ناحیه صنعتی است، توسعه يافتگی خوبی داشتند و سطح توس

بقه کارگری محصوالت کشاورزی را فرآوری می کردند و از طريق صنعت به پول رسیده بودند و اساس صنعتی داشتند. ط

خود را به جنوب  رشد يافته ای داشت )برعکس جنوب(. با غربی ها پیوند و سنخیت بیشتر داشتند و مازاد تولیدات صنعتی

ا است که ی که بود نبودن مصرف کننده زيادی در جنوب بود که علتش کمبود جمعیت بود و لذصادر می کردند. مشکل

 امريکايیان به فکر صادرات به کشور های دورتر افتادند که نمودش بعد از جنگ های جهانی بود. 
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اعث می شد که بین ود باين دسته مخالف برده داری بودند و برده داری را مخالف ايده های آمريکايی می دانستند و اين خ

. شمالی امريکا شکل گرفت 1860شمال و جنوب سر موضوع برده داری اختالفی جدی شکل گرفت و اوجش در انتخابات 

 تفاق افتاد. اها از رياست جمهوری لینکلن حمايت می کردند و جنوبی ها هم مخالف او بودند و اينگونه شکاف سیاسی 

 ود که با شمال متحد بودند، مانند نیويورک، ماساچوست و....( )منطقه شرق دارای شهرهای بزرگی ب

  
وابسته به زمین  نتیجه: جمعیت کم جنوب به برده داری احتیاج داشت تا بتوانند کشاورزی کنند. شمالی ها صنعتی و غیر

 بودند. 

  
ين باعث مخالفت امی گذارد و  و مخالفت لینکلن با برده داری، رسماً سیاست خود را لغو برده داری 1860با انتخابات 

ی ديدند سیاست شان با جنوبی ها می شود و اين ها اعالم می کنند که از اياالت متحده آمريکا خارج خواهند شد. اين ها وقت

میدند. اين مسأله به دولت فدرال آمريکا نمی خواند، اعالم جدايی کردند و مستقالنه خود را کنفدراسیون اياالت متحده نا

از اتحاديه خارج  وا واکنش شمال مواجه شد و لینکلن اعتراض کرد که شما حق نداريد قانون اساسی را بر هم بزنید شدت ب

ه لحاظ بشويد. در همین اثنا بود که جنوبی ها به شمال حمله می کنند و جنگ های انفصال شکل می گیرد. شمال 

برسد. )جمعیت  د که در نهايت جنگ به نفع شمال به پايانلوجستیکی بر جنوبی ها برتری داشت، لذا اين مسأله باعث ش

ترده در بیشتر شمال، برتری تکنولوژيک منطقه شمالی، سالح قوی تر، موسسات صنعتی زياد در شمال، راه آهن گس

ت. تعداد کشته شمال،.....( همین برتری در نهايت باعث خاتمه جنگ به نفع شمالی ها بود، ام قساوت زيادی صورت گرف

ای گذاشت. اما از میلیارد دالر )!!!!( در آن مقطع، خسارت به ج 15هزار نفر در چهار سال بود.  622های شمال و جنوب 

غو شد ولی جهت سیاسی اين جنگ باعث شد که امريکايی ها در قسمت شمالی پیروز شوند و سیستم برده داری رسماً ل

دت بود و اگر لم های بسیار برای لینکلن به خاطر همین حفظ وحمخفیانه وجود داشت. وحدت امريکا حفظ شد )ساختن فی

مت تقويت صنايع سوحدت امريکا حفظ نمی شد، امريکا چند تکه می شد(. بعد از سال های دهه هفتاد و هشتاد، امريکا به 

حظه ای پیدا و اقتصاد خود پیش رفت و با قوت بیشتر محصوالت تولیدی خود را صادر می کرد و رشد اقتصادی قابل مال

ها نشد. پنبه، توتون،  کرده بود. امريکا توانست همه مايحتاج خود را خودشان تأمین کرد و انزوای امريکا باعث ضربه به آن

نعتی ايجاد شد، در حالی صتنباکو و ..... محصوالتی بود که تجارت پر سودی برای امريکايی ها در بر داشته باشد. لذا انباشت 

 درت امريکا شد. قبا خود درگیر بودند يا به دنبال استعمار بودند. اين ضعف کشورهای اروپايی باعث که اروپايیان يا 

لمللی در آمريکا شنیده لذا آمريکا در روابط بین المل ظهور کرد و در قرن بیستم، کم کم زمزمه های تغییر سیاست های بین ا

 شد که بعداً در جنگ های جهانی ديده شد. 

ين روند شدت می اما شاهد اين هستیم که روابط بین الملل صرفاً اروپايی نیست و هر چه جلوتر می رويم  از قرن بیستم

 يابد و کشورهای بیشتری در شرق آسیا ظهور پیدا می کنند و دنیای صرفاً اروپايی تغییر می کند. 

  
 دو جريان کارگری قرن نوزدهم )انترناسیونالیسم اول و دوم(: 

د، نه عمیق، و دهم بعد از اين که مارکس آراء خود را مطرح می کند، منشأ يک سری تحوالت دنیا می شوما در قرن نوز

 يکسری کارگران را جذب می کنند و اين ها سعی می کنند روندی تشکیل بدهند برای حفظ حقوق کارگران. 
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ومت های مبتنی بود که کشورها و حک شکل می گیرد و هدفش اين 1876تا  1864اتحاديه اول بین المللی کارگری در سال 

حق دارند  بر نظام سرمايه داری سرنگون شود و حکومت کارگران از طريق فعالیت های سیاسی شکل بگیرد و کارگران

تالفات سرنگون شد. فعالیت سیاسی داشته باشند. بیست کشور به اين اتحاديه پیوستند اما بعد ها با يک سری مشکالت و اخ

کنیم يا نه؟ بچه کسانی عضو باشند، چه کسی رئیس باشد؟ چه کشورهايی عضو کنند؟ اقدام خشونت آمیز  )مانند اين که

 میالدی سقوط کرد.  1876و....( لذا اين اتحاديه در 

اديه ای بین احزاب میالدی شکل گرفت. اينجا اتح 1914تا  1889بعد از آن مدتی وقفه افتاد و در نهايت اتحاديه دوم در 

ين احزاب گرد است و جنبش های مبتنی بر سوسیال دموکراسی شکل گرفت، يعنی هسته الزاماً فقط کارگری نیست. سوسیالی

ین و حتی امريکای شمالی هم می آيند و اين بار آمار بیشتری عضو می شوند، حتی غیر از اروپا هم از امريکای التین و آرژانت

خصی بود، نه شو چون بر مبنای حزبی تشکیل گرفت )بین الملل اول  شرکت می کنند. رهبری اين جنبش در انگلستان است

صالح طلبانی در حزبی( لذا بهتر فعالیت کردند. اما اين ها هم دچار استهاله شدند و با مرگ انگلس )دوست مارکس(، ا

ر آن ها رسوخ کرد دی ساختار کارگری نفوذ کردند و اهدافشان تغییر کرد و تفکرات بورژوازی مبتنی بر تفکرات سرمايه دار

م اضافه شدند و در و طرفدار حل مسالمت جويانه اختالفات و آشتی با جريانات لیبرال بودند، برخی از بازيگران دولتی ه

نتوانست  مجموع باعث ضعف اين ساختار شدند و در نهايت در جنگ جهانی اول اين رويکرد به فراموشی سپرده شد و

 خیلی موفق باشد. 

  
رن بیستم اتفاق قحوالت ديگر، کنفرانس های صلح الهه است، اين ها هم در سال های پايانی قرن نوزدهم و اول يکی از ت

ور را در کنفرانس کش 26، اولین کنفرانس( مبدع اين کنفرانس صلح، تزار روسیه است که پیش قدم می شود و 1899افتاد. )

ین المللی به مین صلح پايدار و حل مسالمت آمیز اختالفات ب، اولین کنفرانس با هدف تض 1899اول جمع می کند. در 

یلی مترقی بود و از خعالوه پايان بخشیدن به مسابقه تسلیحاتی در بین کشورها و خلع سالح شکل گرفت. ايده ها، ايده های 

 کشور.  26يک تفکر قرن نوزدهمی بعید بود. استقبال 

مضا کنند. در اين اين اهداف قرارداد بین المللی ايجاد کند و اين ها اپیش نويس هايی تهیه می شود برای هر کدام از 

ه تحرک عملی کنفرانس، پیش نويس ديوان دائمی داوری مطرح شد. اين نکته اهمیت دارد که دو مرحله کنفرانس الهه ب

 منجر نشد، ولی در بحث تئوری اثرات زيادی داشت. 

ر سازمان ملل متحد یش نويس ها چگونه بايد تنظیم شود، اين مسائل بعدها داختالفاتی بین اعضا شکل گرفت که مفاد اين پ

تالفات، پیشنهاد مطرح شد. )مانند میانجی گری و حل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی، مراجعه به داوری برای حل اخ

ه يعنی کوری اجباری تشکیل کمیسون تحقیق برای حل اختالفات بین دو کشور يا کمیسیون حقیقت ياب، حکمیت يا دا

نفرانس الهه شکست ککشورها ملزم باشند در اختالفات بین المللی حتماً به داور يا حکم مراجعه کنند و اين باعث شد در 

 بخورد. و....( که در آن مقطع جديد و تازه بود. 

فرانس قبلی را ند مفاد کنکشور تشکیل شد. سعی کرد 44میالدی کنفرانس دوم الهه با پیش قدمی روسیه و حضور  1908در 

ین المللی، تالش کامل بکنند، مقررات مروبط به داوری بین المللی، قاعده پذيرش حق يک رأی برای هر کشور در مجامع ب

 برای حرکت به سمت حل اختالفات و... . 
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 تشکیل شود که به دلیل جنگ جهانی اول برگزار نشد.  1915در نهايت قرار شد کنفرانس سوم در 

لبته بحث کنفرانس دوم هم حکمیت بین المللی مطرح شد و برای بار دوم با رأی مخالف کشور ها تصويب نشد، ادر 

 حکمیت غیر اجباری وجود دارد و بسیاری از اختالفات ايران و امريکا نیز هنوز باقی مانده است! 

  
  
  

  1393اسفند  18جلسه يازدهم، دو شنبه 

 2015مارس  09دوشنبه, 

 .ظق 10:11

  
 رسیديم به قرن بیستم! 

 تحوالت بین المللی در قرن بیستم: 

 شرايط قبل از جنگ جهانی اول در اين بخش ترسیم می شود. 

تمرکز شان بر روی  در آغاز قرن بیستم روند کلی اين بود که کشور ها به دنبال تقويت نیروی نظامی خود بودند و عمدتاً

سلط بر دريا می اشخاصی مانند آلفرد ماهان که قدرت را در اختیار کشور های م نیروی دريايی بود که تحت انديشه های

 دانست، به سمت تقويت نیروی دريايی پیش رفتند. 

ی ترسیدند که تحول ديگر اين بود که روس ها و فرانسوی ها به هم نزديک شدند و انگلستان نگران اين روابط شد و م

م به سمت تقويت نیروی هد و منافع انگلستان را به خطر بیندازند. فرانسه و ايتالیا انگلستان در دريای مديترانه نفوذ کنن

نیروی دريايی  هزار خدمه نیروی دريايی دومین 630دريايی پیش رفت. روحیه آلمانی ها به شدت تهاجمی شده بود و با 

رت آلمانی ها را احی کردند. )اين قدقدرتمند دنیا شدند و طرح هايی برای حمله به کشور های ديگر از جمله فرانسه طر

زديک شود، البته اين دو نشان می دهد که نقشه های سری خوئد را منتشر کرد( انگلستان د رابتدا تالش کرد که به آلمانی ها ن

برتر  می خواستند قدرت وتضاد منافع مستقیم نداشتند و اين نکته مثبت بود، اما آلمانی ها افتاده بودند روی ريل جاه طلبی 

 ل نگرفت. سال مذاکره، معاهده و توافقی شک 4اروپا و دنیا بشوند، لذا با انگلستان مصالحه نکردند و بعد از 

  
 فرانسه

استفاده بکنند. اوالً  در اين دوره فرانسه داشت احیا می شد. فرانسوی ها از فضايی که در اروپا ايجاد شده بود سعی کردند

اال بکشد. فرانسه بفرصتی برای فرانسه بود که بازی ای بین اين ها انجام دهد و خود را  تضاد منافع آلمان و انگلستان

رد که سه هدف را کخواست از اين قضیه سوء استفاده بکند. لذا وزير خارجه فرانسه در آن مقطع، دلکَسه، سیستمی طراحی 

 دنبال می کرد: 

 می خواست باعث اتحاد فرانسه و روسیه بشود.  .1

د مثلث شامل آلمان، روابط ايتالیا و اتحاد مثلث را تضعیف کند و ايتالیا را به سمت خود جذب کند. )اتحامی خواست  .2

 اتريش و ايتالیا بود، اتفاق مثلث هم شامل روسیه، فرانسه و انگلستان بود( 
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 می خواست روابط خود را با انگلستان نزديک کند.  .3

زديکی فرانسه به نبه فرانسه هدف سیستم دلکسه بود. در گام اول، برای  در مجموع نزديکی روسیه و انگلستان و ايتالیا

عث تقويت همکاری و روسیه، )اين دو اشتراک زيادی نداشتند و حوزه های نفوذ و استعماری شان با هم متفاوت بود، لذا با

رمايه گذاری سه روسیه به يا اختالف نمی شد( تنها چیزی که باعث نزديک ياين دو می شد، روابط اقتصادی بود، چرا ک

 بود از:  فرانسه در اقتصاد خود احتايج داشت و در نهايت معاهده ای نظامی نیز امضا کردند که مفاد آن عبارت

یار روس ها قرار هزار نیرو در ساحل مانچ پیاده کند و در اخت 150در صورت جنگ روسیه و انگلستان، فرانسه بايد  .1

 دهد. 

رانسه بتواند فگیر جنگ شوند، روس ها به عثمانی حمله کنند تا انگلستان مشغول شود و اگر انگلیس و فرانسه در .2

 انگلستان را شکست دهند. 

معاهده نظامی خیلی  اما به دلیل اين که اين سیستم دلکسه در يک طرف به دنبال اتحاد با انگلستان بود، باعث شد که اين

 د. مورد توجه قرار نگیرد، چون به نفع فرانسه نبو

ق تر بود. ايتالیا قدرت محور دوم سیستم دلکسه اين بود که روابط ايتالیا را با اتحاد مثلث تضعیف بکند که در اين بخش موف

نمی کرد. لذا  درجه دو اروپا بود و خیلی قدرتمند نبود و حضورش در اين اتحاد ها تغییر خاصی در جهت آن ها ايجاد

ار اتريش بود، به خود منضم ايتالیا به دنبال اين بود که سرزمین های ايتالیا که در اختی قدرت ها با ايتالیا بازی می کردند.

د. لذا بعد اول اختالف اين دو بکند. لذا اين اختالف عاملی بود که فرانسه را امیدوار می کرد که بتواند اين اتحاد را به هم بزن

ه فرانسه کمک کرد. بآمدند که به فرانسه گرايش داشتند و اين  کشور بود. بعد ديگر اين بود که در ايتالیا حکامی سرکار

اطقی شده بود. مثالً مشکلی وجود داشت و آن رقابت های استعماری فرانسه و ايتالیا در آفريقا بود که باعث درگیری در من

مراکش فرانسه مداخله  هم در، دو طرف توافق کردند که فرانسه در لیبی ايتالیا مداخله نکند، در عوض ايتالیا  1900در سال 

انی که نیلسون اعتراض مخفیانه بود، تا زم 20و  19نکنند که توافقی محرمانه بود. )اکثر معاهدات بین المللی در قرن های 

س ا جذب ايتالیا بود که بر اساکرد( نکته بعد اين بود که فرانسه در نهايت قرارداد محرمانه ای با ايتالیا منعقد کرد که در راست

ه اتحاد مثلث بود. لذا بازی آن ، در صورت حمله آلمان به فرانسه، ايتالیا بايد اعالم بی طرفی می کرد که اين خیانت ايتالیا ب

يژگی عمومی ايتالیايی ايتالیا، بازی دوگانه بود که می خواست از دو طرف امتیاز بگیرد و وزنه خاصی به حساب نمی آمد. )و

 ظامی شان نظم و انضباط خاصی ندارد و با اروپا همخوانی ندارد( ها اين است که نیرو های ن

تان در مستعمرات خود در محور سوم، نزديکی فرانسه به انگلستان بود، اختالف منافع فرانسه و انگلستان و نیز شکست انگلس

ن بود که اين دو بعدی ايدر افريقای جنوبی، باعث شد که خود انگلیسی ها به فکر يافتن متحدی قدرتمند بیفتند. مسأله 

سیستم حل  کشور در سودان در مستعمرات خود، در جنگ بودند و افکار عمومی طرفین راضی به اتحاد نمی شدند. لذا

ره کردند و حوزه های اختالفی راه انداختند تا به هم نزديک شوند. در نهايت مقامات و سران کشورها با هم مالقات و مذاک

و کشور شکل دمیالدی پیمان مودتی بین اين  1904تقسیم کردند و اختالف برطرف شد. لذا در نفوذ خود در سودان را 

 گرفت که مفاد آن عبارت است از: 

 فرانسه از ادعا های خود در مورد سودان چشم پوشی کرد.  .1

 انگلستان در مراکش دست فرانسه را باز گذاشت.  .2
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 قسیم کردند. حدود مرزی و نفوذ همديگر را در نیجريه و زامبیا ت .3

 در آسیا، در اقیانوس آرام و کشور سیام، محدوده نفوذ خود را تقسیم کردند.  .4

 يعنی اختالفات خود در مستعمرات يکديگر را حل کردند. 

ه انگلستان را به خود کنتیجه اين بود که زمینه نزديکی دو کشور به هم فراهم شد و دلکسه و فرانسه به اين موفقیت رسیدند 

 . جذب کنند

یه و انگلستان که در کمپ مقابل، آلمان ها ساکت نشستند لذا آمدند کاری کنند که سیستم دلکسه شکست بخورد. اوالً روس

ضیه استفاده کند و به لحاظ قاختالفاتی با هم داشتند و در حوزه آسیا و هند و ايران اختالفاتی داشتند، آلمان سعی کرد از اين 

ه خود جذب کند تا ببودند، آلمان خواست از نفوذد اقتصادی خود استفاده کند و روسیه را  اقتصادی، چون روس ها نیازمند

که در جنگ روسیه و  به روس ها بفهماند که فرانسه شريک خوبی نیست. اتفاقی که افتاد و باعث بدبینی روسها شد، اين بود

. پیشنهاد های اقتصادی و اين باعث بدبینی روسیه شد ژاپن، فرانسوی ها که با روسیه معاهده داشتند، به روسیه کمکی نکردند

وقع که يکی از دو مآلمانی ها هم باعث تمايل تزار روسیه به آلمان ها شد. لذا معاهده ای امضا شد که بر اساس آن، هر 

ا متقاعد وسیه ررطرف، مورد حمله قرار گرفت، کشور متحد با تمام قوا از متحد خود حمايت کند. آلمانی ها سعی کردند 

که نخست زوير روسیه را  کنند که فرانسه را به اين پیمان متحد کنند. اتفاقی که افتاد علی رغم فعالتی خوب آلمان، اين بود

ای روسیه منافعی امضای اين موافقتنامه مخالف بود و احساس می کرد اين توافقنامه، هر چند بهلحاظ مالی ممکن است بر

ا موافقتنامه را روس هت گیری های کشور های اروپايی را خیلی راديکال و شديد خواهد کرد، لذداشته باشد، اما در نهايت ج

الً آلمان نتوانست ها ملغی کردند، ممکن است فرانسوی ها هم نقش داشتند. تزار می خواست، اما دولت مخالف بود. لذا عم

 روسیه را به کمپ خودش بکشد. 

فرانسه در مستعمراتش  سه، در آفريقا برنامه ريزی کرد که نفوذ کند و از طريق تضعیفدر گام بعدی، آلمان برای تضعیف فران

سه در مورد مراکش اين کشور را تحت فشار قرار دهد. کشور هدف هم مراکش بود. تلقی آلمانی ها اين بود که اگر با فران

اين دعوا و منازعه نمی  انگلستان خود را درگیردرگیر شود و در آفريقا جنگ به راه بیندازد، کشور های ديگر مانند روسیه و 

ردند که فرانسوی کنند )چون در مستعمرات حساسیت بااليی مانند خود اروپا وجود نداشت( لذا آمدند و در مراکش ادعا ک

ود بر مراکش خها بیش از حد به مردم ظلم می کنند و با در دست گرفتن مطلق گمرکات فرانسه، به دنبال تثبیت تسلط 

عه مشخص شود و ستند و اين را عادالنه نمی دانستند و لذا پیشنهاد کردند که اجالسی شکل بگیرد و تکلیف اين منازه

داشت، فقط ان نمنطقش هم نفوذ بیش از حد فرانسه در مراکش بود. )صلح طلبانه( جالب اين جاست که آلمان منافعی هم 

ای فکر می کردند که  می اش، باعث اختالف در بین فرانسوی ها شد، عدهقلتی وارد کرد. اين پیشنهاد آلمانی ها و گارد نظا

از فرانسوی  ، air baloningآلمان دارد بلوف می زند و می خواهد واکنش فرانسه را بسنجد و می خواهد بر طبق سیاست 

اشتند که اين قضیه جدی يم پندها استمزاج کند. لذا نبايد آلمان را در نظر گرفت. عده ای ديگر از مدرم و مقامات آلمان هم 

و دو کشور در  است و عدم حل اين مسأله، باعث جنگ خونین خواهد شد. لذا وزير خارجه فرانسه ، دلکسه ، استعفا کرد

مه پیدا کرد و آلمان به در اجالسی نشستند و اختالفات را حل کردند. در نتیجه نفوذ فرانسه تثبیت شد، اتفاق مثلث ادا 1906

 نرسید و در اينجا تقريباً سیستم دلکسه از بین رفت.  اهداف خود
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در قرن بیستم شاهد هستیم که انگلستان به اين نتیجه می رسد که بايد نقش موازنه گر خود را به شکل جدی تر بازی کند، و 

 ن نتیجه: گرنه ممکن است مناسبات اروپايی به هم بريزد و منافع اش تحت الشعاع رقرار بگیرد. تحوالت منجر به اي

 قدرتمند شدن آلمان و تهاجمی شدن رفتارش.  .1

 زنه باشد. وروسیه در اثر انقالب داخلی و کشمکش های خارجی ضعیف شده بود و نمی توانست مانند کنگره وين،  .2

بق نقشه ژئوپولتیک. انگلستان تصور می کرد تنها کشوری که احتماالً می تواند جلوی آلمان را بگیرد، فرانسه است. ط .3

 اين دو تقويت شد.  ذا سعی کرد به فرانسه نزديک شود، لذا در بحران مراکش، انگلیس از فرانسه حمايت کرد و اتحادل

ود جذب کند. انگلستان نمی خواست يک جانبه به فرانسه نزديک شود و دنبال اين بود که روسیه را هم به کمپ خ .4

ايت نمی کرد، چون د که ديگر مانند گ ذشته از عثمانی حماقداماتی که انگلستان انجام داد برای جذب روسیه اين بو

وس ها دچار عثماين ديگر فروپاشیده ببود و اين باعث می شد خیال روسیه راحت شود. نکته ديگر اين بود که ر

م به دنبال ضعف جدی اقتصادی و نظامی شده بودند و امکان درگیری با انگلستان نبود. از طرف ديگر روس ها ه

د و حوزه های توافق کردن 1907ی در اروپا بودند که می شد انگلستان. در مجموع انگلیس و فرانسه در متحدی قو

که اتفاق مثلث به  نفوذ خود را در نقطه های مختلف دنیا، از جمله ايران، مشخص کردند. نتیجه اين تحوالت اين بود

تريش، ايتالیا( قرار امپ مقابل اتحاد مثلث )آلمان، وجود آمد و انگلستان، فرانسه و روسیه به هم نزديک شدند و در ک

 گرفت. آلمان هم تالش کرد که جلوی اين اتحاد را بگیرد، اما موفق نشد. 

  
روپا هستیم که ا، که جنگ جهانی اول شکل می گیرد، شاهد نقش بازی کردن اين دو اتحاد در  1914تا  1907از سال های 

تحت تأثیر قرار  پس اين بلوک بندی های قدرت در اروپا شکل گرفت و وضعیت دنیا راتنش ها و اختالفات باال می گیرد. 

کش و جنگ اتريش داد و بحران های متعددی به وجود آورد، به نحوی که در همین هفت سال، بحران هايی در بالکان و مرا

گرفت و وضعیت دنیا  روسیه و .... شکلبا صربستان، اختالفات آلمان و فرانسه، آلمان و انگلستان، درگیری های اتريش با 

رهه، استعمار به هم که به حوزه های نفوذ تقسیم شده بود، به همین نحو دچار کشمکش و اختالف و بحران بود. در اين ب

ن به کشور های حد بلوغ خود رسیده بود. وقتی هم که استعمار اشباع می شود، جنگ به وقوع می پیوندد و استعمار گرا

ین هم در حال افول و می کنند تا بیشتر استعمار کنند )تحلیل مارکسیستی( و امپراطوری هايی مانند عثمانی و چ ديگر حمله

 تجزيه هستند. جنگ جهانی نیز باعث تجزيه کامل عثمانی شد. 

  
اق می افتد. اتف 1909و  1908بعد از شکل گیری دو اتحاد مثلث، اروپا دچار بحران می شود. يکی بحران بوسنی است که در 

اتريش نگران بود که صرب های بوسنی ادعای استقالل بکنند، در حالی که اداره آن منطقه د ردست اتريش بود. لذا اتريش 

سعی کرد بر صرب ها فشار بیاورد و بوسنی را به خاک خود منضم کند، به جای اين که بوسنی تحت الحمايه اش باشد. 

الف بودند اما قدرت نداشتند که به حمايت از صرب ها وارد عمل بشوند و ممکن بود اتريش اين را اعالم کرد، روس ها مخ

دوباره شکست بخورند. آلمانی ها موافق بودند چون با اتريش در يک کمپ بودند. ايتالیا هم موافق بود ولی سهم می 

نی که اعترضا کردند صرب ها بودند، خواست. بلغارستان هم موافق بود. لذا بوسنی يک جانبه به اتريش ملحق شد و تنها کسا

لذا به روس ها نزديک شدند. بقیه کشور های موافق در اروپا قول داده بودند به روس ها سهم بدهند. روس ها هم به دنبال 

و سهم در تنگه ها بودند. وقتی جنگ و انضمام کامل شد، اتفاقی که افتاد اين بود که به روسیه سهم ندادند و دست باز را به ا
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ندادند. روسیه هم در وضعی نبود که مقابله بکند ولی به شدت ناراحت شد و به دنبال فرصتی بود که بعداً تالفی بکند. لذا 

 صربستان به روسیه نزديک شد و روس ها هم تمکین کردند چون توانمندی نداشتند. 

 اما اين بحران چند مسأله را روشن کرد و نتايج زير را در بر داشت: 

 های بحران در اروپا فعالند و صلح متزلزل است.  کانون .1

 به روس ها توهین شد.  .2

 روسیه با بلغارستان و صربستان متحد شد که بعداً همین اتحاد باعث جنگ جهانی اول شد.  .3

 اتحاد مثلث به نحوی تضعیف شد، چون روسیه هم به ايتالیا نزديک می شود.  .4

فاق مثلث تقويت شده اند، به فرانسه بیشتر نزديک می شوند، يعنی اتروس ها برای اين که احساس می کردند متضرر  .5

 می شود. 

  
 بحران معروف دوم در مراکش اتفاق افتاد که در جلسه بعد در مورد آن صحبت می کنیم. 

   
  

  1393اسفند  19جلسه دوازدهم، سه شنبه 

 2015مارس  09دوشنبه, 

 ق.ظ 10:11

  
ان بوسنی بود، شتیم در مورد تحوالت قبل از جنگ جهانی اول صحبت می کرديم و به بحران ها اشاره کرديم، يکی بحردا

ختالف بین آلمان و اتفاق افتاد که صحنه همان بود و ا 1911( که در سال 1906يکی بحران دوم مراکش بود )بحران اول در 

ادند. اين کار باعث درتر پیدا کردند، مداخالت خود در مراکش را افزايش فرانسه بود. فرانسوی ها در بحران اول که دست ب

اً سرکوب ناخشنودی های آلمانی ها شد، شورش هايی علیه فرانسوی ها در مراکش شکل گرفت که فرانسوی ها مستقیم

از بود. آلمان گفت به متیکردند. آلمانی ها بهانه جديدی به دست آوردند که با مردم بد رفتاری می کنند و هدفش هم گرفتن ا

حامیان انگلیسی فرانسه  وازای دست باز در مراکش، فرانسوی ها بايد در کونگو به آلمانی ها امتیاز بدهند. اين برای فرانسه 

ند، در نهايت سنگین بود و موجب اعتراض آن ها شد، آلمانی ها در نتیجه اين مسأله درخواست های خود را تعديل کرد

رانسه هم فت. آلمان آزادی عمل فرانسوی ها را پذيرفت ولی بخش هايی از کونگو را طلب کرد که فمصالحه شکل گر

 موافقت کرد. 

رانسوی ها با فبخش هايی از کونگو هم در اختیار بلژيک بود که قرار شد اگر بلژيک خواست سهم خود را واگذار کند، 

 را در اختیار بگیرد.  آلمانی ها مشورت کنند و اگر آلمان مايل بود اين منطقه

نتیجه ای که حاصل شد اين بود که پیوند متفقین علیه آلمان کم کم تقويت شد، يعنی هم فرانسه و هم انگلستان منطق دست 

اندازی آلمان برای آن ها سخت بود. آلمانی ها تالش کردند که انگلستان را جذب کنند، اما به جايی نرسیدند، فقط يک پیمان 

عدم تعرض به هم را امضا کردند که کاری به کار هم نداشتند، و گرنه توافق های محکم نظامی و ... بسته نشد.  و توافق ساده
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آلمانی ها هم احساس خطر می کردند که هر لحظه ممکن است انگلستان به آن ها حمله کند، لذا آلمان سرعت پیشرفت 

 تعرض و حمله احتمالی انگلستان و فرانسه را بگیرد.  نظامی خود را در خشکی و دريا افزايش داد تا بتواند جلوی

فتاد. ماجرا اين بود اتفاق ا 13و  1912سومین مسأله در سال های منتهی به جنگ جهانی اول، بحران بالکان است که در سال 

ی جبران برا که روس ها که به شکست های متوالی خورده بودند و وجهه خود را از دست داده بودند، به دنبال فرصتی

ی ديگری نداشتند. بودند، تنها جايی که می توانستند عرض اندام کنند، عثمانی و بالکان بود و توان دست اندازی به جا

د و شورش هايی در همزمان بد رفتاری ها و شیوه بد عثمانی، باعث نارضايتی مردم و اعتراض مسیحیان به ترکان عثمانی ش

ای اروپايی هب( عثمانی شکل گرفت. از اين درگیری ها در قسمت اروپايی ،کشور قسمت های اروپايی )شمال و شمال غر

ودند، ايتالیا در لیبی و بمانند ايتالیا از فرصت استفاده کردند و متصرفات خود را گسترش دادند. چون عثمانی ها در گیر جنگ 

ی معترض با هم کشید. قسمت های اروپاي شمال افريقا به دست اندازی مشغول شد و لذا عثمانی که توان نداشت، به ضعف

ا حمايت کردند. همتحد شدند و درگیری ايجاد کردند و اتفاقی که افتاد اين بود که روس ها از همه درگیری ها و شورش 

ر دست گرفتند. در دنتیجه اين بود که حاکمان محلی که معترض بودند، بر علیه حکومت مرکزی قیام کردند و مناطق خود را 

فتاد، در اهای اروپايی کار يک سره شد و عثمانی شکست خورد و در قسمت های شمالی افريقا هم همین اتفاق  قسمت

 نتیجه جنگ به نفع متجاوزين به عثمانی پیش می رفت. 

م اختالف پیدا بحران از اينجا شروع شد که امپراطوری عثمانی شکست خورد و کشور های متجاوز و مناطق جدا شده با ه

گر اروپايی نگران که کجا بايد منطقه نفوذ من باشد؟ از طرفی هم روس ها سهم می خواستند، اتريش و کشور های دي کردند

لستان ابتدائاً از عثمانی حوزه های نفوذ خود بودند. بخش هايی هم به دنبال استقالل و جدايی از همه قدرت ها را داشتند. انگ

ثمانی از عنکرد و عثمانی در جنگ جهانی تجزيه شد. بین نواحی مختلف  حمايت می کرد ولی در اين جا ديگر حمايت

. قدرت های بزرگ جمله بلغارستان، صربستان، آلبانی و .... جنگ در گرفت ولی اجازه ندادند که دامنه جنگ گسترده شود

د که نتیجه اش اين شت امضا مانند انگلیس و ... اين کشور ها را مجبور به متارکه جنگ کردند که معاهده ای به نام بخارس

 بود که : 

 اتحاد مثلث در بالکان تضعیف شد، يعنی اتريشی ها حوزه نفوذ خود را از دست دادند.  .1

 منطقه ای به نام آلبانی ايجاد شد که باعث مخالفت ايتالیا شد.  .2

کرده بودند و به آن  تجهیز اعتبار آلمانی ها در اين جنگ زير سوال رفت، چرا که ارتش امپراطور عثمانی را آلمانی ها .3

صب برای جنگ ها سالح داده بودند و اين باعث تحقیر آن ها شد. علت هم ضعف تکنولوژی نبود، بلکه عصبیت و تع

 و فداکاری وجود نداشت. 

هیم فضای کلی قبل اين بحران ها مقدمه ای شد برای اين که کم کم وارد فضای جنگ جهانی اول در اروپا بشويم. اگر بخوا

 از جنگ جهانی اول را از لحاظ سیاسی ترسیم بکنیم، چند روند کلی را می توانیم ترسیم بکنیم: 

اولین مسأله تقويت اتحاد ها و قطبی شدن فضای بین قدرت های اروپايی بود، يار کشی ها و جبهه بندی ها به شدت  .1

بود. روابط روسیه و فرانسه به حوزه پر رنگ شده بود، که عمدتاً هم حول همان اتفاق و اتحاد مثلث شکل گرفته 

نظامی گسترش پیدا کرده بود. در کمپ اتحاد مثلث، فرانسوی ها برای تأسیس راه آهن و مخابرات به روسیه و 

همپیمانان شان در اروپا وام داده بودند که در جنگ جهانی هم به درد خورد، اين ها زير ساختهايی برای جابجايی نیرو 

http://hamed-isu.blog.ir/


42 

http://hamed-isu.blog.ir/ :حامد ونک 

طرف ديگر فرانسه و انگلستان هم به صورت نامحسوس و مخفیانه نزديک شدند. در اتحاد مثلث  و تجهیزات بود. از

روابط خیلی قوی نبود، مخصوصاً دعواهای ايتالیا با اتريش باعث اختالف شده بود ولی آلمان به دنبال حفظ متحدين 

لی خوب نبود ولی باعث قطع ارتباط نشد خود بود. عمدتاً روابط اتريش و آلمان خوب بود، روابط ايتالیا و اتريش خی

و اختالفات در حد مسائل ارضی بود. روابط آلمان و ايتالیا خوب بود و آلمان به ايتالیايی ها برای تقويت نیروی 

 دريايی و نظامی کمک کرد. 

ديگر هم ای هروند بعدی، مسابقه تسلیحاتی بود، دو روند کلی هم داشت: يکی افزايش سرباز گیری )يکی از کار  .2

ر نفر را هزا 750افزايش طول مدت سربازی بود چرا که احساس می کردند جنگ نزديک است. مثالً فرانسوی ها 

نولوژی و تسلیحات سال افزايش دادند.( روند دوم تقويت ناوگان و استفاده از تک 4جذب کردند و مدت سربازی را به 

 هزار نفر رساندند.  800نظامی بود. روس ها هم ارتش خود را به يک میلیون و 

بوسنی به  روند سوم که عامل مهمی در ايجاد جنگ جهانی بود، ترور ولیعهد اتريش بود. اتريش در صربستان و .3

سفری که  صورت سنتی نفوذ داشت و اينها ارتباط داشتند که خود صرب ها و بوسنیايی ها رضايت نداشتند. در

اتريش به صربستان و  ور می شود و اين بهانه ای می شود برای اولتیماتومولیعهد اتريش به صربستان و بوسنی دارد، تر

ودند. اين حادثه بهانه بوسنی و اولین درخواست شان هم اين بود که عامل قتل را مشترکاً پیدا کنند و به دنبال جنگ نب

از اتريش بودند  ال حمايتای برای جنگ جهانی اول بود برای اينکه اتريشی ها تسويه حساب کنند. آلمانی ها هم دنب

عد از ترور بو نقشی جدی داشتند و اگر خود اتريش بود، به يک اولتیماتوم کفايت می کرد. خواسته های اتريش 

ینه دولت خارج . افراد ضد اتريشی از صربستان و کاب2.عدم اقدام خصمانه مجدد صربستان علیه اتريش، 1ولیعهد: 

پیگیری ترور  . در راه4که به دنبال استقالل صربستان بودند، منحل شوند  . گروه های ناسیونالیست صرب3شوند 

رفتند، لذا اتريش ولیعهد ما هم با شما مشارکت می کنیم. صرب ها سه گزينه اول را پذيرفتند، ولی چهارمی را نپذي

ت می کنیم. شرک اولتیماتوم داد، آلمان هم حمايت کرد، روسیه هم اولتیماتوم داد که اگر جنگ دربگیرد من هم

ود را ادامه دهد، ما خانگلستان پیشنهاد تشکیل کنفرانس داد، اما المان نپذيرفت و هشدار داد که اگر صربستان رفتار 

اولتیماتوم داد که  جنگ را آغاز خواهیم کرد. روس ها و فرانسوی ها اعالم جذب عمومی نیرو کردند، آلمان به اين ها

شما چیست؟  د از فرانسه استتعالم کرد که اگر ما با روس ها درگیر شويم موضعچه خبر است؟ دخالت نکنید، بع

نگ داد و جفرانسه سکوت کرد و جواب نداد، اين سکوت عالمتی بود که آلمان خوشش نیامد و به فرانسه اعالم 

متفقین  جنگ در گرفت و طرف مقابل هم وارد عمل شد و جرقه جنگ جهانی اول شکل گرفت و اينچنین متحدين و

 در مقابل هم قرار گرفتند. 

  
  

  1393اسفند  25جلسه سیزدهم، دوشنبه 

 2015مارس  16دوشنبه, 

 ق.ظ 10:15
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نسه، ايتالیا، آلمان، میلیون نفر جمعیت داشت. قدرت های بزرگ هم در آن مقطع بريتانیا، فرا 400در آن مقطع، اروپا حدود 

ار به حد بلوغ خود ارستان و روسیه که عالوه بر قدرت نظامی، قدرت اقتصادی هم دارند. نکته ديگر اينکه استعممج-اتريش

مردم جهان تحت  میلیون نفر از 500رسده بود و جای قابل استعماری نبود که تحت سلطه قرار نگرفته بود، در آن زمان 

 ت يکديگر بود. زاع های بعد از اين دوره برای گرفتن مستعمراسلطه و استعمار کشور های اروپايی بودند. جنگ ها و ن

رو به افول بود، مانند  ونکته بعدی اينکه امپراطوری های بزرگ دنیا در اروپا در آن مقطع و حاال در آسیا، در حال فروپاشی 

ت و مرکز سرمايه انون ثروامپراطوری اتريش مجارستان، روسیه تزاری و چین و عثمانی. در ابتدای قرن بیستم انگلستان ک

ه رشد چشم گیری داری دنیا بود و به خاطر انقالب صنعتی از همه جلوتر بود، به لحاظ صنعتی امريکايی ها در اين دور

 کردند و ثروت بسیاری انباشت شد. ژاپن هم همینگونه. 

 اج است. اين فضای کلی ای بود که وجود داشت که علل جنگ جهانی اول از دل اينها قابل استخر

  
 علل وقوع جنگ جهانی اول: 

 ا. در قلب اروپا و بر هم خوردن توازن قوا در قاره اروپ 1871شکل گیری آلمان متحد و قدرتمند از  .1

 آثار ظهور آلمان: 

 . برای اولین بار در تاريخ يک قدرت واحد و يک پارچه قلب اروپا را در دست گرفت. 1

ات آهن و فوالد میلیونی، رشد صنعتی فوق العاده باال، تولید 68ود، جمعیت . تمام عناصر قدرت در آلمان جمع ب2

 بیشتر از کشور های ديگر )شاخص های سنتی قدرت ملت ها( 

ين مختصات به برابر شد. با ا 3برابر و تجارت خارجی آلمان  4برابر و محصوالت صنعتی  2. محصوالت کشاورزی 3

 راحتی می توانست توسعه طلبی کند. 

ورد و با خهنگ و انضباط و نظم آلمانی ها عامل توسعه و پیشرفتش بود. آلمان در هر دو جنگ جهانی شکست فر

 خاک يکسان شد، ولی خود را بازسازی کرد و االن هم قدرت بزرگی است. 

ين يی که در ارقابت استعماری با قدرت های بزرگ در مستعمرات که خود اين عامل باعث درگیری می شد، بحران ها .2

 مقطع وجود داشت هم درگیری بین قدرت های بزرگ بود که تشنج از آفريقا به اروپا کشیده می شد. 

مردمی از  امپراطوری های بزرگ در آستانه فروپاشی بودند و اين فروپاشی در خطوط هويتی که باعث می شد که .3

استراتژيک سرايت  اين مسائل به مسائل درون امپراطوری ادعای استقالل می کردند، مانند صربستان، مجارستان و....

هانی اول جمی کرد که زمینه را برای جانشینی و تسلط و رقابت بین مردم سرزمین های مختلف در آستانه جنگ 

 تقويت می کرد. 

ثمانی در حال نکته ديگر ملی گرايی يا ناسیونالیسم است که در کشور های اروپای شرقی و مرکزی و امپراطوری ع .4

 د و باعث نزاع و درگیری می شد. گسترش بو

تنش های اقتصادی و امپريالیستی هم وجود داشت. تقريری که مارکسیست ها از بعد اقتصادی درباره جنگ جهانی  .5

اول مطرح می کنند اين است که می گويند چرا جنگ اتفاق افتاد؟ می گويند دنیای سرمايه داری به دنبال انحصار 

رقبا بگیرد و قدرتمند شود و برای رسیدن به انحصار اقتصادی، بايد انحصار شکنی است و می خواهد قدرت را از 

http://hamed-isu.blog.ir/


44 

http://hamed-isu.blog.ir/ :حامد ونک 

کند. مثالً وقتی اقتصاد به حدی پیشرفت می کند که محصوالت تولیدی يک کشور نیاز خود را برطرف می کند و به 

صاد کشور هدف صادرات می پردازد، اين صادرات تا زمانی ممکن است بدون واکنش باقی بماند، اما وقتی اقت

صادرات، تحت الشعاع قرار گرفت، جلوی اين صادرات گرفته می شود که کشور های سرمايه داری مجبور می شوند 

برای باز کردن در های اقتصاد، جنگی را آغاز کنند تا بتوانند اقتصاد خود را بیشتر گسترش بدهند. يعنی باز کردن 

رمايه داری و صادرات و گسترش اقتصاد باعث ايجاد جنگ شد. درهای کشور های ديگر، رقابت بین کشور های س

 اين تقرير جالب ولی غیر واقعی است. )جنگ باعث می شود که چرخ های اقتصادی به چرخش بیفتد.( 

وجود داشت،  مشکالت داخلی کشور ها. کشور های اروپايی مثل روسیه دچار بحران داخلی بودند، اختالفات داخلی .6

م دچار مجاجرستان ه -ورده بودند، )شکست از ژاپن و اتريش در مسأله عثمانی(، اتريش در جنگ ها شکست خ

ارند که راه حل آن بحران قومی بود. کشور ها در اين مواقع می خواهند فرافکنی بکنند و مشکالت داخلی را کنار بگذ

ی سرپوش بر مشکالت داخلجنگ است، چون باعث اتحاد می شود و همه در مقابل دشمن بزرگتر متحد می شوند و 

 د. گذاشته می شود، لذا برخی کشور ها بدشان نمی آمد، اما آن ها ابعاد اين جنگ ها را نمی دانستن

صربستان، روسیه با  رقابت های خارجی کشورها با هم، مانند درگیری آلمان با فرانسه، آلمان با انگلستان، اتريش با .7

  د، مانند آتشفشانی که هر لحظه می توانست فعالیت کند.اتريش و.... ، اين رقابت ها هم فعال بو

 يجاد شود. مجموعه اين عوامل به عالوه رقابت يا مسابقه تسلیحاتی باعث شد که زمینه های جنگ جهانی اول ا .8

  
کار را  گلستان هم ايننوعی معمای امنیت به وجود آمد، مثالً انگلستان می ديد که آلمان مرتب تسلیحات جديد می سازد و ان

گیرد و مقدمه جنگ می کرد، اين سوء تفاهم ها، عدم مفاهمه و رقابت تسلیحاتی باعث شد که اروپا در آستانه جنگ قرار ب

 جهانی اول به وجود بیايد. 

  
 آمار های مؤثر: 

 

              
  
  

 ، جالب است: 1913جمعیت کشور ها هم در 
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 نفر میلیون  6/45انگلستان 

 میلیون نفر  175روسیه: 

 نفر میلیون  67آلمان: 

  نفر میلیون 5/41فرانسه: 

 نفرمیلیون  99آمريکا: 

 نفر میلیون 5/52مجارستان:  -اتريش 

 نفر میلیون 35ايتالیا: 

 نفر میلیون 53ژاپن: 

  
کشور غیر اروپايی درگیر شدند، که البته  35کشور اروپايی و  14در جنگ جهانی اول، دو کشور جلوی هم قرار گرفتند، 

 يا متحد شدند.  کشور های غیر اروپايی مستقیم درگیر نشدند، پول دادند

  
 کشورهايی که در کمپ متفقین و متحدين )دول محور( درگیر شدند: 

 بلغارستان )به ترتیب ورود به جنگ(  -امپراطوری عثمانی  -اتريش مجارستان  -متحدين: آلمان 

 -رومانی  -پرتقال  -نوجزاير سنماري -ايتالیا  -ژاپن  -مونتنگرو  -بريتانیا  -بلژيک  -فرانسه -روسیه  -متفقین: صربستان 

هائیتی و  -کاستاريکا  -نیکاراگوآ  -گوآتماال  -برزيل  -چین  -لیبريا  -سیام )تايلند فعلی(  -يونان  -پاناما  -کوبا  -امريکا 

 هندوراس )به ترتیب ورود به جنگ( 

  
 وسعت بسیج نیرو ها عالوه بر نیرو های نظامی زياد است: 

الوه بر نیرو های نظامی بسیج شدند، که تدثیرات فرهنگی هم داشت و زنان برای اولین بار وارد میلیون نفر ع 5/8در فرانسه 

 عرصه های اجتماعی شدند. 

 میلیون نفر  14آلمان 

میلیون نفر. تعداد نیروی  240میلیون نفر و متفقین  120متفقین نسبت به متحدين برتری جمعیتی و عددی داشتند، متحدين 

 شتر هست. اما متفقین نیرو های کیفی داشتند. نظامی در عدد بی

 جنگ جهانی اول پیروز روی زمین نداشت، بلکه آلمانی ها متارکه کردند، اما در جنگ دوم شکست خوردند. آلمانی ها 

  
 اينکه دو کمپ متفقین و متحدين شکل می گیرد به معنای توافق در همه حوزه ها نیست، بلکه اختالفات درون کمپی داشتند

و جبهه متفقین و متحدين کامالً متحد نبودند. آلمان و اتريش با هم اتفاق نظر داشتند و فقط در پايان جنگ اختالف داشتند، 

 می گفت بس است، اما آلمان می گفت بجنگ!!!!  1917اتريش در 

بودند ولی منافع شان يکی در جبهه متفقین هم اختالفات جدی وجود داشت، مثالً انگلستان با روسیه و فرانسه در يک کمپ 

نبود و انگلستان هم تعهدی به اين کشور ها نداده بود، انگلستان با فرانسه و روس ها مشکل داشت، ولی دشمن مشترک اين 

ها را در کنار هم قرار داد. روسیه تقويت مواضع خود در عثمانی، تسلط بر تنگه ها، تصرف استانبول را می خواست، ولی 
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ود، لذا مسکوت گذاشت، ولی از آن طرف در حوزه خاور میانه ای عثمانی امتیاز گرفت )روی کاغذ( و تنگه انگلیس موافق نب

ها را به روسیه سپرد. در مورد فرانسه هم به دنبال اين بود که موزانه قوا علیه آلمان در مرکز اروپا شکل بگیرد، چون می 

سیه، جلوی آلمان را بگیرند، فرانسوی ها دو ايالت از آلمان که دانستند که زورشان نمی رسد، می خواستند به حمايت رو

فرانسوی زبان بودند را می خواست، انگلستان دنبال حفظ امنیت بلژيک و مرز های دريايی خود نیز بود. اختالفاتی که از قبل 

ستان در مورد تنگه که اين منافع متضاد ايجاد میشد، باعث اختالف در داخل کمپ بود. مانند اختالفات روسیه و انگل

 مسکوت ماند و علنی نشد، فرانسوی ها هم در خاور میانه سهم می خواستند. 

  
 تحوالت جنگ در يک نگاه کلی: 

بعد از اينکه جنگ درگرفت، کشور های اصلی درگیر جنگ، يعنی آلمان از يک طرف و روسیه و آلمان و فرانسه ، به دنبال 

ا يا وارد کمپ خود بکنند يا بی طرف نگه دارند، يک روندی کم کم شکل گرفت که با اين بودند که کشور های بی طرف ر

باال گرفتن آتش جنگ، کشور های بی طرف نمی توانستند بی طرفی خود را حفظ کنند، لذا متمايل به ورود به جنگ شدند، 

 فت. اما دعوا سر اين بود که به کدام طرف بپیوندند. جريانی برای جذب کشور ها شکل گر

چند جريان شکل گرفت: اول اينکه هلند و حوزه اسکانديناوی اصرار بر بی طرفی داشتند، لذا در ابتدای جنگ، جنگ مربوط 

به اروپای غیر از اسکانديناوی بود. عثمانی ها اولین کشوری بودند که نقض بی طرفی کردند و با آلمان و روسیه به صورت 

کشور برتری دارد. لذا با پیشروی روسیه، عثمانی معاهده خود با روسیه را نقض کرد و  مخفی همپیمان شدند، تا ببینند کدام

با آلمان اعالم هم پیمانی کرد. روسیه بدش نمی آمد، چون اگر دشمن باشد، روسیه به راحتی می تواند حمله کند. از طرف 

ثمانی دروازه ارتباط متحدين به خاور میانه ديگر عثمانی وقتی به متحدين پیوست، اهمیت استراتژيک بهتری ايجاد کرد، ع

بود، يعنی رابط اروپا و خاور میانه. مهم تر از آن اينکه وقتی عثمانی با متحدين بود، کنترل بر تنگه ها بر عهده و در اختیار 

 متحدين قرار می گرفت و متفقین برای عبور از تنگه و دسترسی به آب های آزاد به مشکل می خوردند. 

عدی که وارد جنگ شد، ايتالیا بود، ايتالیا به خاطر اتحاد مثلثی که داشت و ضعیف شده بود، با آلمانی ها متحد بود. کشور ب

بعد از آغاز جنگ آلمان گفت موضع خود را مشخص کند، ايتالیا شرط گذاشت که بخش هايی از اتريش که ايتالیايی زبان 

زمان متفقین پیشنهاد همه سرزمین های ايتالیايی زبان را دادند، لذا ايتالیا هست در ازای همکاری و همراهی به او بدهند. هم

 به متفقین پیوست، البته وزنه ای نبود و تأثیر چندانی نداشت. 

 کشور های ديگر، رومانی، بلغارستان يونان و پرتقال هستند که به متفقین پیوستند. 

ها به استناد پیمانی که با انگلستان داشتند، علیه آلمان اعالم جنگ کرد.  اما در آسیای جنوب شرقی، اتفاق ديگری افتاد، ژاپنی

علت هم داشت و آن اين بود که آلمانی ها پايگاه هايی را در چین در اختیار داشتند و ژاپن می دانست که می توانست با 

ی ها برای تصرف مناطق تحت نفوذ شکست آلمان، اين پايگاه ها را اشغال کند و انگلستان ادعايی نخواهد کرد، لذا ژاپن

آلمان، علیه او اعالم جنگ دادند. چینی ها هم به علت ضعف و ترس از همه، و ترس از شکست آلمان و غارت توسط ژاپن، 

 چین هم به متفقین پیوست و در کمپ ژاپن به آلمان اعالم جنگ داد. 

روزی آن ها، قطعی نبود. با مرور زمان، جنگ فرسايشی جنگ آغاز شد و متحدين در ابتدا به سرعت پیشروی کردند، اما پی

شد، مناطق دست به دست می شد و هیچ کشوری نمی توانست مطلقاً قدرت خود را تثبیت کند. آلمانی ها در شرق پیشروی 
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ه کشته خوبی داشتند، يعنی روسیه، چون روس ها ضعیف بودند و نمی توانستند جلوی آلمانیها بايستند، مردم زيادی در روسی

شدند، مردم و سرباز ها فرار می کردند، در داخل روسیه شورش های کارگری علیه جنگ اتفاق افتاد. يعنی اين که مردم 

خواهان اتمام جنگ توسط دولت روسیه بودند، چون می ديدند که فقط کشته می شوند و کسی نمی تواند جلوی آلمان را 

مطرح شد، حتی  1916دند جنگ فايده ای ندارد، لذا طرح های صلح از بگیرد. بقیه کشور های اروپايی هم احساس کر

 1916امريکايی ها هم طرح هايی می دادند تا میانجی گری کنند. اما توافقی نمی کردند، ويلسون، رئیس جمهور امريکا در 

، روسیه هم درگیر پیشنهاد صلحی داد رسما، جريان فشار مردمی هم زياد بود، مجلس آلمان پايان جنگ را تصويب کرد

شورش های داخلی بود، اما تحولی در اروپا اتفاق افتاد که باعث شد جريان صلح طلبی در آن مقطع به نتیجه نرسد، و آن به 

قدرت رسیدن دولت های جنگ طلب در کشور های اروپايی بود، مانند انگلستان، فرانسه، آلمان اين سه کشور اصلی با تغییر 

که طرح صلح را بررسی کنند، دوباره خون جديدی را به جبهه های جنگ تزريق کردند، تنها جايی که  دولت ها، به جای اين

وضعیتش وضعیت سابق بود، روسیه بود. روسیه با جمعیت باال و سرزمین زياد، توان ادامه جنگ نداشت، بیکاری، شورش، 

ین پیشنهاد دادند که بايستند و در نهايت لهستان به کمبود ارزاق و .... باعث می شد که بخاهند از جنگ خارج شوند. متفق

روسیه اتفاق افتاد، بین ديگران هم اختالف شکل  1917روسیه داده شود، تزار پذيرفت، ولی عمرش باقی نبود و انقالب اکتبر 

اعالم متارکه  گرفت که آيا ادامه بدهیم يا نه؟ از اين تاريخ، بلشويک های شوروی جنگ را جنگی امپريالیستی نامیدند و

با آلمان صلح کردند و متارکه کردند. در جبهه شرق آلمانی ها خیالشان راحت شد که روس ها  1917کردند و در سال 

متوقف شدند، لذا متوجه غرب شدند، البته همزمان با روسیه مذاکره می کردند. مثالً با روسیه توافق کردند که در بعضی 

که آن مناطق به کدام کشور ملحق شود، روس ها شرط کردند که آلمان از آن مناطق  سرزمین ها همه پرسی برگزار کنند

بیرون روند، آلمان قبول نکرد و با اين وضعیت شروع کردند به جنگ مجدد. حمالت شديدی انجام دادند و روسیه از سر 

به اين نتیجه رسديند که اگر با  ضعف پذيرفت که همه پرسی با حضور آلمانی ها در مناطق انجام گیرد. روس های انقالبی

آلمان ها لجبازی کنند، اصل انقالب شان زير سوال میرود، لذا زمین و سرزمین دادند و انقالب خود را تثبیت کردند. پیشنهاد 

صلح به روس ها ارائه شد و شرايط حقارت باری بر او تحمیل شد و کشور های زيادی ا روسیه جدا شد و به متحدين 

 و مناطق شرقی خود را به آلمان واگذار کردند. واگذار شد 

متفقین با مشاهده اين مسأله، از روس ها قطع امید کردند. با مصالحه آلمان و روسیه، آلمان نیرو های خود را به غرب برد. 

کايی ها آلمان در آستانه پیروزی قرار داشت که امريکا وارد جنگ شد و تنها عاملی بود که باعث شکست آلمان شد، آمري

وقتی  1916موازنه قدرت ايجاد کردند و جنگ دوباره فرسايشی شد و در نهايت مجبور شدند متارکه کنند. امريکايی ها تا 

نگاه می کردند به جنگ، سیاست شان اين بود که جنگ برنده نداشته باشد تا قدرت عظیم اروپايی شکل نگیرد، مهم ترين 

شده بود که کشور ها پول برای خريد نداشته باشند و تحريم های اقتصادی در  دغدغه آن ها هم تجارت بود. جنگ باعث

دريا هم مانع ارسال کشتی های امريکايی برای فروش محصوالت شد. جنگ دريايی شکل گرفت، آلمانی ها به کشتی ها 

لذا آمريکا به آلمان در سه  حمله می کردند، به اين بهانه که اين کشتی ها به متفقین اسلحه و مايحتاج شان را می رساند.

مرحله اولتیماتوم داد. در مرحله اول، اولتیماتوم آمريکايی، قطع روابط با آلمان بود که انجام داد. مرحله دوم اين بود که کشتی 

های آمريکايی به توپ مجهز شد. در مرحله سوم آلمانی ها به کشتی حامل اتباع آمريکايی حمله کرد و بیش از صد نفر از 

مريکايیان را غرق کرد. انتشار نامه ای برای اتحاد مکزيک و آلمان و حمله مکزيک به آمريکا در صورت ورود آمريکا به ا
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جنگ، افکار عمومی آمريکا را برای ورود به جنگ آماده کرد. لذا آمريکا وارد جنگ شد و موازنه قوا را تغییر داد. با فرسايشی 

 د های صلح ارائه شد. شدن جنگ، دوباره معاهدات و پیشنها

   

  
  

  1394فروردين  17جلسه پانزدهم، دوشنبه 

 2015آوريل  06دوشنبه, 

 ق.ظ 09:32

  
جنگ جهانی صحبت کرديم و گفتیم که آمريکا وارد جنگ شد. در اين جلسه به اتمام جنگ می  در جلسات گذشته راجع به

 پردازيم. اما جنگ به چه ترتیبی به اتمام رسید؟ 

وقتی که روسیه از جنگ خارج شدند، آلمانی ها در جبهه شرقی دست بازی پیدا کردند و خیال آلمان از جبهه شرقی راحت 

وزی و دست برتری به دست آوردند. متفقین به آلمانی ها پیشنهاد صلح دادند در ابتدای سال شد و متوجه غرب شد و پیر

، اما وقتی آلمانی ها ديدند اوضاع بر وفق مراد است، توجهی نکردند و می خواستند با پیروزی قاطع جنگ را به پايان 1918

اين استراتژی اين بود که چون ما زور مان به آلمان برسانند. متفقین در نهايت يک استراتژی تدارک ديدند که جواب داد، 

مجارستان و بلغارستان -نمی رسد، متحدين آلمان را به ترتیب از صحنه خارج می کنیم تا تنها شود، لذا بر روی اتريش

 تمرکز کردند تا آن ها را شکست دهند و مناطق تحت تصرف آن ها را به دست آورند. 

رت بگیرد، جنگ نرمی صورت دادند و اين فکر را به مردم منتقل کردند که شما نبايد هزينه قبل از اين که جنگ فیزيکی صو

بدهید و .... و پشت جبهه را خالی کردند. اتريش که تمايلی به جنگ نداشت، پیشنهاد های متفقین را قبول کردند، اتريشی 

را در موضع شکست و ضعف و تحقیر قرار  ها يک سری شرايط را پذيرفت نه همه را، اما متفقین می خواستند اتريش

 دهند، نه اين که اتريش از جنگ خارج شود. 

قرارداد متارکه  1918ا زطزرف ديگر سعی کردند که بلغارستان را هم که در طرف ديگر بود، تحت فشار قرار دهند، در 

ه به اتريش استفاده کنند، اين باعث شد جنگ را امضا کرد و خیانت کرد و اجازه داد که متفقین از خاک بلغارستان برای حمل

که اتريش هم از جنگ خارج شود و تحت فشار ها راضی به متارکه جنگ شود. در نتیجه آلمان تنها شد و امپراطوری 

 عثمانی هم ضعیف بود و توان تغییر روند جنگ را نداشت. 

جنگ اول و دوم جهانی اين بود که متارکه آلمانی ها که اين وضعیت را ديدند، درخواست متارکه جنگ کردند. )تفاوت 

صورت گرفت و جنگ پیروز و مغلوب نداشت.( آلمانی ها برای متارکه جنگ می خواستند که يک موافقت نامه هايی که 

بعد از جنگ امضا می شود، عزتمندانه باشد، لذا آمدند به سمت ويلسون امريکايی که صحبت هايش صحبت های خوبی 

وشت ملت ها و...( آلمانی ها فکر می کردند که اگر متوسل به ويلسون و بیانیه معروف او شوند و اين بود )حق تعیین سرن

مبنای توافقات بعد از جنگ باشد، ضرر کمتری خواهند کرد؛ به هر حال آلمان به لحاظ معنوی و نه فیزيکی در موضع 

بد تری بخورند. لذا آلمان هم پیشنهاد ترک شکست جنگ را ترک کردند، هر چند ممکن بود که بعد از دو سال شکست 

مخاصمه را مطرح کرد و ايتالیايی ها هم اتريش مجارستان را گرفت و فراتر از آن هم رفت. از طرف ديگر در کمپ دول 

http://hamed-isu.blog.ir/


49 

http://hamed-isu.blog.ir/ :حامد ونک 

محور، عثمانی هم پیشنهاد ترک جنگ و مخاصمه و صلح را ارائه کرد که پیشنهاد خفت باری تحمیل شد. عثمانی ها سالح 

د را زمین گذاشتند، تنگه ها اشغال شد و بخش های زيادی از کشور شان هم اشغال شده بود و وضعیت مناسبی های خو

 نبود. 

مجموعه اين وقايع باعث شد که پیشنهاد ترک جنگ را بپذيرند و متفقین، آلمان و متحدانش را به عنوان مغلوب شناخت و 

 تخريب در طول تاريخ را در بر داشت.  بر آن ها مواردی را اجبار کرد. اين جنگ بزرگترين

 میلیارد دالر  7/57هزينه جنگی که متفقین متحمل شدند : 

 میلیارد دالر  5/24متحدين: 

میلیون نفر را بسیج کردند و زير پرچم آوردند )فقط نظامی ها که غیر نظامی ها آمار بسیار بیشتری داشتند( که  12روس ها: 

 رفتند.  درصد از بین 76از اين تعداد 

 میلیون نفر بسیج شدند.  5/8در فرانسه 

 درصد کشته شدند.  36میلیون نفر بسیج شدند،  9در انگلستان 

 درصد کشته شدند.  8میلیون نفر را بسیج کردند،  4آمريکايی ها 

 درصد کشته شدند.  65میلیون نفر را بسیج کردند،  11آلمانی ها 

 درصد کشته شدند.  90ا بسیج کردند و بیش از میلیون نفر ر 8مجارستان حدود  -اتريش 

 میلیون نفر کشته داد و همه زير ساخت های اروپا از بین رفت.  50اين جنگ 

ماده ای ويلسون است که مبنايی برای حل و فصل اختالفات بعد از جنگ بود  14نکته مهمی که بايد صحبت بکنیم، اعالمیه 

ماده ای او هم از جهت پايان جنگ  14او جزء دموکرات هاست و بیانیه که مذاکرات صلح بر اساس آن صورت گرفت. 

 اعالم شد و هم اختالفات بعد از جنگ را می خواست جلوگیری کند. 

آلمانی ها هم وقتی نگاه می کردند به اين مواد، همه آرمانی و مطلوب بود و قبول کردند که مبنا اين باشد، اما در عمل اين 

تا آن مقطع آمريکايی ها خیلی وارد مسائل بین الملل نبودند و او را به عنوان يک کشور تأثیر گذار  مسأله اتفاق نیفتاد.

 حساب نمی کردند و حتی ويلسون را در خود امريکا تحويل نگرفتند. 

 پیشنهادات ويلسون سه محور کلی داشت: 

يت های تجاری، به رسمیت شناختن آزادی محور اول جلوگیری از جنگ های آينده بود، پیشنهاداتی مانند کاهش محدود

 کشتی رانی، ديپلماسی و تنش های پشت پرده نداشته باشند، رقابت تسلیحاتی نداشته باشند و ..... 

محور دوم پیشنهاداتی در مورد نقشه سیاسی اروپا بعد از جنگ بود. طبیعتاً اين جنگ نقشه اروپا را تغییر داده بود و بايد مرز 

 د و او پیشنهاداتی در اين زمینه ارائه داد. ها تعیین می ش

محور سوم تشکیل جامعه ملل بود، يعنی مجمعی متشکل از همه کشور ها که بتوانند تصمیم های بین المللی بگیرند، همان 

 که امروزه سازمان ملل نام دارد. 

 گانه ويلسون:  14محور های اصول 

باز به اين دلیل که جلوی جنگ های آينده را بگیرد، چرا که جنگ  ديپلماسی باز و گفتگوی بین ملت ها. )ديپلماسی .1

های آن مقطع، بیشتر به دلیل ديپلماسی پشت پرده رخ می داد و کشور ها از ترس وضع و امضای قرارداد های سری 
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عیت داشت. و به ضرر منافع آن ها، اقدام به حمله و تجاوز می کردند. همیشه سايه ترديد در ذهن کشور ها بود که واق

ويلسون گفت که ديپلماسی بايد آشکار بشود، نه به معنای افشا کردن جزئیات، بلکه پالن کلی مذاکرات مشخص 

باشد، که امروزه هم همین امر تا حدی پیگیری و اجرا می شود. مانند: برنامه ريزی قبلی مالقات های وزير امور 

 ذاکرات و..... .( خارجه يک کشور، يا کنفرانس های مطبوعاتی بعد از م

آزادی کشتیرانی در درياها. )بخشی از جنگ های آن موقع به اين دلیل بود که کشورها اجازه عبور کشتی های تجاری  .2

و حتی نظامی را نمی دادند. در آن مقطع حقوق بین الملل خیلی گسترده نیست، اما اين ايده که ما بايد در درياها آزاد 

 جديدی تلقی می شد.( باشیم و درياهای آزاد ايده 

برابری در شرايط تجاری و لغو تحريم های اقتصادی. )به اين معنی که کشور ها يک امتیاز را به يک کشور خاص  .3

 اختصاص نداده و برای همه کشور ها قائل باشند تا باعث ايجاد جنگ نشود. (

خود را داشته باشند، اما بیشتر از آن و تأکید بر خلع سالح )البته با اين شرط که کشورها حداقل های تأمین امنیت  .4

 انبار سالح و رقابت تسلیحاتی وجود نداشته باشد. 

برابری منافع مردم مستعمرات با دولت های استعمارگر يا دولت هايی که مسئولیت کنترل و قیمومیت اين کشورها را  .5

 ويلسون و آمريکا به حساب می آمد(  بر عهده داشتند. )به تعبیر ديگر مقابله با استعمار بود که افتخاری برای

 کمک به روس ها و تخلیه سرزمین های روسی از اشغالگران؛ يعنی آلمانی ها.  .6

 تأکید بر استقالل بلژيک.  .7

 ايالت های آلزاس و لورن بايد به فرانسه داده شود.  .8

 د ادعای ايتالیا بود، به او داده شود. تأکید بر اين که ايتالیا بايد مرز های ملی خود را برگرداند يا مناطقی که همیشه مور .9

 مجارستان به دو کشور جدا و مجزا تقسیم شوند.(  -مجارستان. )امپراطوری اتريش -تأکید بر استقالل و جدايی اتريش .10

 استقالل کشور هايی مثل رومانی، صربستان، مونتتگو که از عثمانی جدا شده بودند.  .11

ثمانی ترکیه خارج شود و تنگه ها به گذرگاه بین المللی تبديل شود و استقالل ترکیه، يعنی از دل امپراطوری ع .12

 کشتیرانی در اين تنگه ها آزاد شود. 

 استقالل لهستان.  .13

 ايجاد يک سازمان بین المللی تحت عنوان جامعه ملل.  .14

  
کنگره امريکا آن را دستور اتفاقی که افتاد اين بود که پیشنهادات ويلسون مورد استقبال کشور های اروپايی قرار گرفت، اما 

نداد، چون معاهده بین المللی بود و کنگره بايد تصويب می کرد، لذا امريکا عضو جامعه ملل نشد و اين ساختار بعدها فرو 

 پاشید. 

  
  

 معاهدات صلح: 
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 28تا  1919ژانويه  12کشور آغاز شد، از  27وقتی جنگ به پايان رسید و آتش بس اعالم شد، معاهدات صلح با شرکت 

ماه( دعوای اصلی بین فاتحان و مغلوبان و نیز بین فاتحان بود. فاتحان می  6، 5ژوئن همان سال ادامه داشت )حدود 

 خواستند از شرکاء خود سهم بیشتری بگیرند و نیز فاتحان می خواستند از مغلوبان خسارت بیشتری بگیرند. 

 4سیون شکل گرفت که بررسی اين موارد را به عهده بگیرند، اما در عمل کمی 52موارد مورد بررسی بسیار گسترده بود و لذا 

کشور تصمیم گیرندگان اصلی معاهدات بودند: کلمانسو، نخست وزير فرانسه، نخست وزير انگلستان، رئیس جمهور امريکا 

. البته ايتالیا نقشی فرعی و نخست وزير ايتالیا، از طرف ديگر ژاپن را هم در تصمیمات مربوط به شرق آسیا شريک می کردند

 داشت، اما بر اين موج سوار شده بود. 

نشست برگزار کردند و سرنوشت جنگ را مشخص کردند. نکته مهمی که در اين  45اين چهار کشور )چهار نفر( حدود 

د که بعضاً در مذاکرات مطرح بود، انتظارات متفاوت هر کدام از کشور های فاتح بود، هر کدام امتیازات خاصی می خواستن

 تعارض بود و نزديکی اين ها به هم سخت بود. 

امريکا تنها کشوری بود که ادعای سرزمینی نداشت و اين امر طبیعی بود چون آن طرف اقیانوس بود و خود هم با استعمار 

فتن فاتحان مخالف بود و ادعاهای آرمان گرايانه ويلسون مانع سرزمین خواهی می شد، خود ويلسون مخالف سرزمین گر

بود، اين ها همه اثر داشت، اما نه اثری که بايد، چرا که آمريکا نقش چشم گیری نداشت، تمام هم و غم او اين بود که 

 جامعه ملل شکل بگیرد. 

انگلستان اوالً می خواست که نیروی دريايی آلمان کالً از بین برود، چون رقیب جدی انگلیس بود و می خواست آلمان 

يی نداشته باشد و به اين هدف هم رسید. دوماً تسلط بر بازار های آلمان بود، به لحاظ اقتصادی بايد درهای نیروی دريا

آلمان به روی انگلستان باز می شد. سومین هدف اين بود که فرانسوی ها دست برتر را در اروپا پیدا نکنند. )مهار فرانسه و 

انسه قدرت می گرفت( از طرفی کینه روس ها را به دل داشتند به دلیل تضعیف آلمان، چون اگر آلمان از بین می رفت، فر

 متارکه جنگ، لذا روس ها در تعیین نتايج جنگ وجود نداشتند و تصمیم گیرندگان هم روسیه را شرکت نمی دادند! 

یازاتی از آلمانی ها فرانسوی ها مدعی بودند که بزرگترين ضرر را ديده اند و به دنبال تضمین امنیت خود بودند، يعنی امت

بگیرند که دوباره آلمان نخواهد حمله و تجاوز کنند، غرامت سنگینی تحمیل کردند و می خواستند همه هزينه های بازسازی 

غرامت می داد، که يکی از علل  1991خود را از آلمان بگیرند، که اگر جنگ جهانی دوم صورت نمی گرفت، آلمان بايد تا 

وم، همین تحقیر ها و غرامت های سنگینی بود که بر آلمان تحمیل شد و در صحنه متارکه جنگ شکل گیری جنگ جهانی د

 شکست خورد )و نه در صحنه جنگ( 

ايتالیا نقشی جدی در پیروزی متفقین نداشت و خیلی نمی توانست سهم خواهی کند، تنها می خواست که سرزمین های 

 يت هم موافقت شد. جدا شده ايتالیايی به او داده شود که در نها

ماده معاهده صلح تنظیم شد،  440در تاالر آينه کاخ ورسای پاريس، در  1919ژوئن  28در نهايت با همه اين اختالفات، در 

 از آلمان نظرخواهی شد، آلمان هم نظراتی داد و مورد توجه قرار نگرفت. 

  
  

 مفاد معاهده ورسای: 

 در مورد آلمان: 
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ن به فرانسه واگذار شد )اين ها ايالت های فرانسوی زبان بود(. يکسری از شهر های مختلف آلمان ايالت های آلزاس و لور

هم جدا شد و به کشور های همسايه مانند بلژيک، لهستان و... واگذار شد. نکته سوم اين بود که کلیه مستعمرات آلمان از او 

ه تمام امتیازات تجاری که آلمان از کشور های ديگر گرفته گرفته شد و بین کشور های پیروز تقسیم شد. چهارم اين بود ک

 بودند، از او سلب شد، مثالً امتیاز صادرات کاال بدون تعرفه و مالیات. 

 نیروی دريايی آلمان به شدت محدود شد و حق داشتن زير دريايی را از او سلب کردند.  .5

 از دست داد، اعم از پادگان، برج و بارو و..... . آلمان حق داشتن استحکامات نظامی در غرب رودخانه راين کالً  .6

مهم تر از آن، ساخت هر گونه سالح سنگین مانند توپ، تانک، هواپیما و.... از آلمان سلب شد و ارتش آلمان هم نمی  .7

 توانست اين ها را داشته باشد، در يک جمله ارتش آلمان به يک پلیس تبديل شد!!!! 

بايد پرداخت می کرد که به لحاظ اقتصادی فشار بسیار زيادی به آلمان می آورد. در  تمام خسارت های جنگ را آلمان .8

میلیارد  27همین راستا، بايد تمام کشتی های تجاری خود را بابت غرامت به کشورهای پیروز تسلیم می کرد. کالً مبلغ 

 دالر بايد خسارت پرداخت می کرد که بیشتر از کل هزينه دول محور بود. 

دی قسمت آلمان: يک هشتم سرزمین و يک دهم جمعیت را از دست دادند، دو سوم معادن سرب و تمام معادن جمع بن

پتاس را از دست دادند، تمام سرمايه گذاری خارجی آلمان را از او گرفتند، يک ششم محصوالت کشاورزی آلمان و يک 

 ا کرد آن هم با اسلحه انفرادی. دهم صنايع آلمان نابود شد، ارتش آلمان به صد هزار نفر تقلیل پید

  
عالوه بر معاهده ورسای که شرايط را به آلمانی ها تحمیل کرد، متفقین معاهده های ديگری نیز علیه متحدين آلمان تحمیل 

. 1پیمان سن ژرمن را امضا کردند که مهم ترين مفاد آن اين بود که:  1919کردند غیر از ورسای. با اتريشی های در سپتامبر 

. سه چهارم خاک و چهار 2اتريشی ها حق اتحاد با آلمان را ندارند چرا که همه چیز را از چشم اتريشی ها می دانستند. 

. نیروی دريايی اتريش فقط در حد پلیس 4هزار نفر شد  30. ارتش اتريش فقط 3پنجم جمعیت اتريش از آن جدا شد 

. استقالل چکسلواکی، لهستان و يوگسالوی را 6رستان را پذيرفت . اتريش استقالل مجا5رودخانه شد و بسیار محدود شد 

 هم پذيرفت. 

  
هزار  20. ارتش بلغارستان فقط 1بود که مفاد زير را داشت: « نويی»تحت عنوان  1919معاهده بعدی با بلغارستان در نوامبر 

 یه و دريای اژه از بلغارستان جدا شد. . بخش هايی از مقدون3. شرايط سختی به لحاظ اقتصادی به او تحمیل شد 2نفر شد 

  
بود که مجارستان با اين معاهده به يک کشور بی اهمیت و فاقد قدرت « تريانون»پیمان بعدی با مجارستان تحت عنوان 

نظامی الزم شد که بخش های جدی و بزرگی هم جدا شد، کرواسی و اسلونی به يوگسالوی داده شد، بخش های از 

 اختیار مجارستان بود هم به چکسلواکی داده شد.  اسلواکی هم که در

  
با امپراطوری عثمانی بسته شد و تحوالت آينده خاور میانه تحت تأثیر اين  1920در آگوست « سِور»معاهده بعدی، معاهده 

تحت  معاهده بود که با اين معاهده، سرزمین های حجاز تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفت. فلسطین، عراق و اردن هم

بین المللی شد، يعنی عبور کشور ها از « داردانل»قیمومیت انگلستان قرار گرفت. منطقه شامات هم به فرانسه داده شد. تنگه 
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آن آزاد شد. يک سری از سرزمین های عثمانی هم به يونان، ايتالیا و فرانسه واگذار شد. سلطان عثمانی معاهده را امضا کرد، 

کرد که در آن مقطع آتاتورک که رئیسش بود امضا نکرد و شروع کرد به تحريک مردم که اين  مجلس ترکیه بايد تصويب می

قرارداد، قراداد خصمانه ای است و مردم را آتاتورک به خود جذب کرد و مردم دست به سالح بردند، البته در مورد خود 

الگران و اتفاقاً پیروز شدند و شرايط را تغییر ترکیه اروپايی، نه بخش های آسیايی. ترک های ترکیه قیام کردند علیه اشغ

شکست دادند. معاهده سرو را ملغی  21و  1920دادند. ايتالیا و فرانسه را از بخش هايی از آناتولی خارج کردند، يونان را از 

از معاهده  کردند و درخواست نوشتن معاهده جديدی داشتند. اينجا معاهده لوزان نوشته و نهايی می شود. البته ترک ها

لوزان توفیقاتی هم به دست آوردند، يعنی بخش هايی از قسطنطنیه، ارمنستان و.... به ترکیه برگشت. نکته بعد اين که ترک 

ها ديگر مجبور به کاهش تعداد نفرات ارتش خود نشدند، مجبور به پرداخت غرامت هم نشدند. در نتیجه اين معاهده، ترکیه 

مانی فرو پاشید، تنگه ها استقالل بین المللی پیدا کرد، بخش های حجاز، فلسطین و.... از مستقل شد ولی امپراطوری عث

 عثمانی جدا شد. 

  
. سخت گیرانه، 1معاهدات ورسای )معاهده صلح پاريس( و معاهدات متعاقب آن بین کارشناسان به دو نوع تفسیر می شود: 

ر می کردند و به دنبال فضايی برای تخلیه اين احساس حقارت اين قدر که مردم کشور های مغلوب احساس حقارت و تحقی

. 2بودند و با ظهور فردی مثل هیتلر، مردم همراهی کردند و جنگ جهانی دوم رخ داد. )که تفسیر درست دانسته می شود( 

و جنگ سخت گیرانه نبود که چون اين معاهدات سخت گیرانه نبود، آلمان دوباره قدرت گرفت و شروع به لشکر کشی 

 جهانی دوم کرد. 

  
 آثار سیاسی اجتماعی جنگ جهانی اول: 

 میلیون ها  کشته، زخمی، مجروح، معلول و بیکار به جا گذاشت که آثار اجتماعی زيادی بر جای می گذارد.  .1

  
می مجارستان، روسیه و آلمان از نقشه محو  -امپراطوری عثمانی، اتريش  4نقشه سیاسی اروپا تغییر کرد، چرا که  .1

شوند و طبیعتاً از تجزيه اين امپراطوری ها در اروپا کشور های کوچکی مانند يوگسالوی، چکسلواکی، عراق، 

 عربستان و..... شکل می گیرد. 

تغییر رژيم های سیاسی: اين بود که عمدتاً کشور های پادشاهی، يا نظام های بسته آريستوکراسی در اثر جنگ از بین  .2

خواهی و دموکراسی خواهی در اکثر کشور ها مستقر شد و دنیا به سمت نوعی  رفتند و موجی از جمهوری

 دموکراسی خواهی پیش رفت و اصالحاتی در کشور ها شکل گرفت. 

اجتماعی، فشار های اقتصادی باعث شد که شکاف های اجتماعی بین فقرا و اغنیا، توده کشاورز و  -مشکالت سیاسی .3

از بین رفته بود و در اينجا آغاز ورود زنان به صحنه های اجتماعی صورت می ضعیف جامعه ايجاد شود. نیروی کار 

گیرد. از اين جا به بعد در غرب تحوالت فمینیستی و آثار اجتماعی حضور زنان در اجتماع مانند برهنگی، سینما و.... 

دنبال نوعی تسکین  را شاهد هستیم. اين حضور گاهی اجباری بود! بخشی از مردم هم سرخورده شده بودند و به

 دهنده و تفريحات جديد بودند، مانند موسیقی که مردم را از آن رنج ها برهاند. 

جريانات سیاسی هم چپ و راست در اروپا شکل می گیرد که مخالف جنگ بودند. چپ های روسی که شاهد کنار 
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ند. از طرفی جريانات چپ کشیدن روسیه از جنگ بودند، تسری و گسترش يافت، چون مردم دنبال جايگزين بود

 افراطی هم شکل گرفت، لذا تفکرات فاشیستی و نازيستی شکل می گیرد. 

شورش های دهقانی و کارگری در کشور های مختلف، اعم از فاتح و مغلوب شکل گرفت، چون زير ساخت ها از 

، اين شورش ها را به شدت بین رفته بود، مسئولین هم که می ديدند امکان انقالب کارگری و کمونیستی وجود دارد

 سرکوب می کردند. بسیاری از رزمنده ها با ديدن بی نتیجه بودند جنگ، خود جذب جريان های افراطی می شدند. 

فضای عمومی اروپا هم به فضايی آسیب ديده و ويران تبديل شد، اما آمريکا که دور از جنگ بود، صدماتی نديد و به 

وام هايی برای بازسازی خود داد، لذا بسیاری از کشورهای اروپايی بدهکار  همین دلیل به کشور های اروپايی

 امريکايی ها بودند که اين بدهی حتی تا کنون پرداخت نشده است! چون کشور ها به شدت ويران شده بودند. 

 سهم نسبی کشور ها از ثروت  جهانی: 

 درصد  16انگلستان: 

 درصد  62امريکا: 

 درصد  14آلمان: 

 درصد  5ه: فرانس

 درصد  1روسیه 

 درصد 1ايتالیا 

 درصد 2ژاپن: 

 لذا اين جنگ باعث شد که آمريکا به شدت قدرتمند و ثروتمند شود. 

  
  

  
  

  1394فروردين  18جلسه شانزدهم، سه شنبه 

 2015آوريل  07شنبه,  سه

 ب.ظ 05:06

  
صحبت کرديم و گفتیم که وقتی معاهده ورسای امض می شود، بین فاتحان اختالف نظر در جلسه گذشته راجع به آثار جنگ 

شکل گرفت، مانند آرمان گرايی آمريکا برای عدم اشغال و استعمار و.... )که ايده های جذابی بود و قدرت نرم امريکا را 

حدود به قاره امريکا بود و کسی از اضافه می کرد، ضمن اين که امريکای صد سال پیش قدرت فعلی را نداشت و قدرتش م

ظلم های آن مطلع نبود، چرا که خیلی متعرض اروپا و آسیا نشده بود و به عنوان يک کشور مصلح شناخته می شد، چرا که 

حرف های ويلسون جذابیت داشت و قدرت نرم امريکا را افزايش میداد( اما چون قدرت های اروپايی محور بودند، توجهی 

به فکر سهم و غنايم بیشتری بودند که از قبل کشور های مغلوب به دست بیاورند. فرانسه می خواست آلمان  نمی کردند و
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حتی االمکان تحقیر شود و از او خسارت بگیرد، انگلستان می خواست آلمان دوباره ظهور پیدا نکند و فرانسه نیز به ابر 

 يافتن به سرزمین های خود بود.  قدرت اروپا تبديل نشود، ايتالیايی ها هم به دنبال دست

، کشور ها دنبال اين بودند که يک نظام موازنه قوا حاکم بکنند )بعد از جنگ های ناپلئون( اما در اين 1815در کنگره وين در 

مقطع و بعد از جنگ جهانی اول، کشور ها به دنبال امنیت دسته جمعی بودند، يعنی اينکه کشور ها خودشان متعهد به حفظ 

نیت به شکل جمعی باشند و هر کسی سهم خود را از امنیت بر عهده بگیرد که ايده جامعه ملل هم همین بود تا همه کشور ام

ها بر علیه متجاوز قیام کنند که البته فعالً اجرا نمی شود و حتی خالف آن عمل میشود. به هر حال اين منطق جديد روابط 

استقرار کامل اين سیستم شد، ضمن اين که آمريکا هم در سیستم نظام بین الملل  بین الملل بود، اما اختالف کشور ها مانع

بعد از جنگ جهانی دوم، حضور نداشت و در واقع کشور های اروپايی بر اساس سنت های قديمی خود عمل می کردند و 

 سال ادامه داشت و در زمان جنگ دوم جهانی شکست خورد.  20لذا نظم جديد به مدت حدود 

از جنگ، اروپا به دو قسمت تقسیم شده بود، کمپ فاتحان و مغلوبان که خود اين تقسیم بندی آتش زير خاکستر بود که  بعد

می توانست آتش جنگ را دوباره شعله ور کند، المان به دنبال متحد بود که از اين وضعیت فرار کند، تنها کسی که می 

که بعد از انقالب کمونیستی روسیه، در انزوا بودند. کشور های اروپايی  توانست به آلمان نزديک شود، روس ها بودند، چرا

هم نگران اتحاد اين اتحاد بودند و لذا سعی می کردند که آلمان را مديريت بکنند تا به روسیه نزديک نشود، به لحاظ 

دولت ها ديده میشد در اقتصادی هم زير ساخت های اقتصادی اروپا کامالً نابود شده بود، ضرورت مداخالت اقتصادی 

اقتصاد، يعنی دولت ها خود بايد امور اقتصادی را پیگیری می کردند که اين بر خالف اصول سنتی نظام سرمايه داری و 

لیبرالیستی بود که به علت نابودی اقتصاد، مجبور بودند تفکرات کینزی را گسترش دهند و دولت خود وارد عمل شود. از 

آلمان، باعث صدمات زيادی بر اقتصاد اروپا شد، چرا که اقتصاد آلمان اقتصاد شکوفايی بود و  طرف ديگر تضعیف و تخريب

چرخیدن چرخ افتصاد آلمان، باعث شکوفايی اقتصاد اروپا میشد و کینز هم به اين فشار ها و تحقیر ها انتقاد و اعتراض 

 داشت. 

آمده بود، تشکیل جامعه ملل بود. جامعه ملل پیشنهاد ويلسون  اما يکی ديگر از آثار جنگ جهانی اول که در نامه ويلسون هم

ماده ای مشهور بود، که عبارت است از: انجمن عمومی از ملت ها که هدفش تدمین استقالل سیاسی و تضمین  14در نامه 

وجود بیايد.  تمامیت ارضی همه کشور ها اعم از کوچک و بزرگ، در قبال يکديگر باشد بايد بر اساس پیمان های رسمی به

اين ايده با استقبال شديدی در اروپا مواجه شد و بسیاری آن را پذيرفتند، هم مردم و هم نخبگان اروپايی و مالک و مبنايی 

برای حل اختالفات ناشی از جنگ و نیز برای ايجاد ساختار و سازمان های بین المللی قرار گرفت و پیشنهاد متعالی و خوبی 

هاد در معاهدات صلح ورسای مطرح شد و به تصويب رسید و مفاد و سند تأسیس اين جامعه ملل، جزء تلقی میشد. اين پیشن

ماده معاهده صلح ورسای درج شد. يکی از نقاط ضعفش هم همین بود که زمانی که داشتند به يک سری از کشور ها  440

ن همچنین پیشنهادی را گنجاندند و تصور غرامت تحمیل می کردند و سرزمین و جمعیت شان را تقسیم می کردند، ذيل آ

کشور های مغلوب اين بود که اين سازمان هیچ عملی انجام نخواهد داد و تنها پیگیری عمل به مفاد صلح ورسای را انجام 

 می دهد. 

 کشور بودند و بعد ها کشور های ديگری هم به آن پیوستند و مقر آن در ژنو قرار گرفت.  32اعضای موسس آن 
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امعه ملل سه رکن اصلی داشت: مجمع )که همه کشور ها در آن عضو بودند، ولی مجمع عمومی نام نداشت(، يک اين ج

کشور که توسط مجمع انتخاب میشد که  4شورا )معادل شورای امنیت فعلی که اعضای آن پنج کشور فاتح جنگ به عالوه 

 رکن دارد.  6یداد. سازمان ملل فعلی حق وتو نداشتند( و يک دبیرخانه که کارهای اصلی آن را انجام م

برای اينکه قیمومیت کشور هايی که در حال استقالل بودند، شورايی به نام شورای قیمومیت در کنار جامعه ملل تأسیس شد 

که کشور هايی عضو بودند. ديوان بین المللی کار هم در کنار اين دو تشکیل شد. ديوان بین المللی دادگستری هم با فاصله 

و سه ساله ای تأسیس شد و يکی از اشکاالت ديگر جامعه ملل اين بود که اين ديوان مستقل از جامعه ملل تأسیس شد، د

يعنی کشوری می توانست عوض جامعه ملل باشد، ولی عضو ديوان نباشد و کشوری می توانست عضو ديوان نباشد و عضو 

 داد که اين اشکال در سازمان ملل رفع شد. جامعه ملل باشد و اين اجازه شکايت از آن کشور را نمی 

  
 ( می گفتند: COVERANTاهداف جامعه ملل: به اساسنامه جامعه ملل، میثاق )

 افزايش همکاری های بین المللی

 تقويت صلح و امنیت بین المللی 

 برقراری روابط آشکار، عادالنه و شرافتمندانه بین کشور ها و دولت ها 

 ل به عنوان يک عامل اصلی در روابط بین کشور ها استقرار حقوق بین المل

 رعايت عدالت در انجام تعهدات بین المللی 

 ( COLLECTIVE SECURITYبرقراری نظم و امنیت بین المللی بر اساس امنیت دسته جمعی )

 مقابله مشترک کشور ها در برابر متجاوز 

 ن بود که اين سازمان مانع جنگ بین دو کشور شود( عدم توسل به جنگ )که البته الزام حقوقی نداشت اما هدف اي

  
اين سازمان، يک سری اهداف آرمانی داشت و نکته مهمش اين بود که آمريکايی ها عضو اين نشدند که پیشنهاد ويلسون بود 

و مجلس در اختیار جمهوری خواهان بود و علی رغم کشمکش های بسیار برای تصويب و عضويت در جامعه ملل، اين 

 دف محقق نشد و ويلسون خود کنار کشید. ه

يکی از داليل ضعف جامعه بین الملل، عدم ورود آمريکا بود، اگر آمريکا عضو میشد، ساختار ها بهتر عمل می کرد و انسجام 

 و قدرت بیشتری می يافت. 

 يکی از ضعف های ديگر، درج متن معاهده )میثاق( جامعه ملل در معاهده ورسای بود. 

گیری نقطه ضعف ديگری بود که بايد اجماع عمومی شکل می گرفت و حتی يک مخالف باعث عدم تصمیم روش رأی 

 گیری میشد و همه در حقیقت حق وتو داشت و اين باعث کندی در تصمیم گیری و حضور در روابط بین الملل میشد. 

می شدند، مثالً امروز مجمع در مورد ضعف ديگر صالحیت و اختیارات مشترک مجمع و شورا بود، اين ها از هم تفکیک ن

جنگی جلسه می گذاشت و تصمیم بازداری می گرفت، اما شورای امنیت تصمیمی بر خالف آن می گرفت که يکديگر را 

نقض می کرد که اين اشکال در سازمان ملل برطرفی شد. در گذشته هم بر خالف امروزه، عالقه ای برای پیوستن به جامعه 

 ملل وجود نداشت. 

 نقطه ضعف ديگر اين بود که ورود و خروج کشور ها به راحتی به جامعه وارد و از آن خارج می شدند. 
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ضعف ديگر، ضعف ضمانت اجرا بود، که تصمیمات آن ضمانت اجرايی نداشت، اما سازمان ملل امروزی ضمانت اجرا دارد 

ت که در جامعه ملل همچین اختیاری وجود و وقتی تصمیم گرفته میشد مستظهر به شورای احتمالی شورای امنیت اس

 نداشت. 

  
جلوی جنگ را نتواند بگیرد و اين سازمان از هم پاشید. بعد از جنگ دوباره  1939و در نهايت باعث شد که اين جامعه در 

 سازمانی تحت عنوان سازمان ملل تشکیل شد که نقاط ضعف جامعه ملل در آن وجود نداشت. 

  
ن بین المللی در آن برحه از زمان، ايده ای متعالی بود و در آن مقطع تحول بسیار بزرگی بود که شکل گیری چنین سازما

 1300عضو غیر دائم شورای امنیت شد و در  1928کشور های دنیا در جايی جمع شوند و با هم گفتگو کنند. ايران در 

 شمسی عضو جامعه ملل شد. 

م. بعد از جنگ ها تحوالت نسبتاً زيادی داريم. مهم ترين اين تحوالت، ما در يک مقطعی تحوالت بین دو جنگ را داري

تحوالت مربوط به امريکا بود که در اين زمان به عنوان يک ابر قدرت حاضر شد، اما به دلیل رد شدن ايده های ويلسون در 

 امريکا، اين کشور از صحنه بین المللی به انزوا کشیده شد.  
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