
 

 ||دکتر گوهری مقدم|سیاست خارجی قدرت های بزرگ||

 دو روش برای ارائه ی این درس وجود دارد:

I. بررسی سیاست خارجی قدرت های بزرگ در طول تاریخ 

II. .بررسی سیاست خارجی یک قدرت بزرگ)آمریکا(؛ که بهتر است این روش را انتخاب کنیم 

 

رجی آن کشور الزم است. برای شناخت این ساختار چند شناخت ساختارهای حکومتی آمریکا برای شناخت سیاست خا

 منبع زیر مفید است:

 سیاست و جکومت در آمریکا / دکتر امجد / انتشارات سمت

 سیاست و حکومت در ایاالت متحده آمریکا / مرکز اسناد انقالب اسالمی / ترجمه ی استاد

 

 :سرفصل ها

ت خارجی قدرت های بزرگ، عوامل و منابع مؤثر در سیاست ، سیر شکل گیری، معیارهای تقسیم بندی، سیاستعاریف

خارجی، گفتمان های سیاست خارجی آمریکا، سیاست خارجی آمریکا در قرن نوزدهم، سیاست خارجی در زمان رؤسای 

 جمهور آمریکا.

 

 :منابع

 سیاست خارجی آمریکا؛ الگو و روند / چارلز کدی -

 ادی / انتشارات وزارت خارجه )منبع امتحان میان ترم(دیپلماسی آمریکا در قرن بیستم / رفیع مهرآب -

 سیاست خارجی و استراتژی کالن ایاالت متحده / دهشیار -

 سیاست خارجی آمریکا در افغانستان / دهشیار -

 سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران -

 سرکوب امید / هوشنگ مهدوی -

 تنها ابرقدرت -

 کتاب درسی است که البته نقص زیادی دارد. ←زمند / ابرار معاصر سیاست خارجی قدرت های بزرگ / سا -

 تحوالت سیاست خارجی آمریکا؛ مداخله گرایی و گسترش -

ان منبع امتحان پای) بررسی انتقادی سیاست خارجی ایاالت متحده / دکتر زهرانی / دفتر مطالعات وزارت خارجه -

 (ترم



 

 :1قدرت های بزرگ

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

 بعد از شروع جنگ سرد ابرقدرت جایگزین شد.

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

 ... در نظر گرفته نمیمعنوی مانند روحیه سربازان، های اقتصادی، نظامی و ... . از اشکاالت دیگر این است که شاخص

شود. متفکرین البته به دنبال اصالح این امر بوده اند. ادواردز این مسائل را نیز در نظر می گیرد. دو فاکتور اضافه می کند 

ا در جنگ نظم ریکی کفایت و دیگری ثبات سازی. آمریکا اگرچه توان نظامی باالیی دارد ولی توان ثبات سازی و ایجاد 

 عراق و پاکستان ندارد. کفایت نیز به معنای توانمندی مدیریتی است.

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

کا نقش تعیین دنیا پذیرفته که آمری الًمث شناسایی(.ی این مسئولیت را باید کشورهای دیگر به رسمیت بشناسند)مسئله 

 کننده ای در تحوالت دنیا دارد.

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

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

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

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

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

 

 قدرت های بزرگ از لحاظ نظامی

 قدرت های بَرّی؛ مانند آلمان .8

 د انگلستانقدرت های بحری؛ مانن .2

 

 سیر تاریخی

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

 داشتند.و تحت تصرف ای از دنیا را در اختیار 

                                                           
8 Great Powers. 

2 Super Power. 

3 Bull. 



 

 

 از لحاظ تاریخیقدرت های بزرگ 

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

 قدرت های بزرگ جهانی؛ مانند انگلستان .2

 

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

 

 (:1111فهرست قدرت های بزرگ در آغاز جنگ جهانی اول)

 انگلیس .8

 فرانسه .2

 آلمان  .3

 ایتالیا  .4

 ژاپن  .5

 روسیه  .1

 آمریکا  .7

 امپراتوری اتریش مجرستان  .1

 ی عثمانیامپراتور .1

 

 (1111پایان جنگ جهانی اول)

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

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

ت کشورها قدری شوروی و آلمان برجسته می شوند و بقیه آمریکا،  ؛دنیا سه قطبی می شود 1191ی در دهه 

  دوم می شوند.ی های درجه 

 جمع بندی

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



 

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

توزیع مجدد قدرت در اروپا شکل گرفت و اروپایی ها توانستند خود را  کشورها به عنوان قدرت بزرگ شناخته شدند.

 ظهور کرد. 8171با تنزل شوروی کشور قدرتمند جدیدی به نام چین در دهه  بازسازی کنند.

دنیا را  یشمندانبرخی اند ا تنها قدرت برتر به شمار رفت.بعد از جنگ سرد قطب ابرقدرتی شوروی از بین رفت و آمریک

 و برخی دیگر تک چند قطبی را مطرح کردند و برخی دیگر چند قطبی. تک قطبی دانستند

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

 کند.

 سیم بندی:معیارها برای این تق 

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

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

 .تصور دیگران شأن ابرقدرتی کشوری را تصدیق نمایند 

 عاالنه در امنیت زایی، امنیت زدایی، تهدید و ضمانت اجرای کارهایی که می کند، ابرقدرت توانمندی در اقدام ف

 داشته باشد.

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

 معضل باشد.

  نار قدرت نرم در ک غالب نماید یا بتواند نشان دهد.به لحاظ فرهنگی باید ارزش های خود را به بقیه ی کشورها

 قدرت سخت مهم است.

 ابرقدرت بوده اند. فرانسه و روسیه ،انگلیس ،81خصه ها در قرن ابا این ش

 )( ابرقدرت بوده اند.بعد از جنگ جهانی اول آمریکا و شوروی و 

اهتقسیم بندی قدرت ها از لحاظ جایگ

ابرقدرت ها

قدرت های بزرگ 

قدرت های منطقه ای



 

 ابرقدرت بوده اند.بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا و شوروی 

 ابرقدرت به شمار می رود. آمریکا ،گ سردبعد از جن

 

 شاخصه های ابرقدرتی کمی تنزل یافت.

 در تمامی ابعاد قدرت باالیی ندارد. لزوماً

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

 .ز قدرت های منطقه ای می دانندقدرت های بزرگ خود را باالتر ا

 توانمندی قدرتی آن ها نامتوازن است.

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

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

 ...بعد از جنگ جهانی اول

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

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

 

 :1ت های منطقه ایدرق

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

ای تالش می کنند در منطقه ی خود قدرت نفوذ و است به این قدرت های منطقه ای توجه نمایند. قدرت های منطقه 

 تسلط به دست آورند. مانند ایران، عربستان، مصر و عراق در خاورمیانه.

 

 6و کانتوری 5تقسیم بندی اشپیگل

 :تقسیم بندی هفت گانهالف( 

                                                           
4 Regional powers. 

5 Spiegle. 

1 Cantory. 



 

 امروزه مستعمره قابل ذکری نیست. ؛7مستعمرات

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

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

 مثل ایران و عربستان. ؛81دولت های کوچک

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

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

 مثل ایاالت متحده. ؛83ابر قدرت

 

 گانه: 5تقسیم بندی 

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

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

 .کره جنوبی ،عربستان ،ایرانقدرت های منطقه ای؛ 

 هند، روسیه.مانند قدرت های بزرگ؛ 

 .ایاالت متحدهابرقدرت؛ مانند 

 

 «سیاست خارجی»

 تعاریف:

 برون مرزی دارد.ی ن یک کشور برای نیل به اهداف خاص ملی و جنبه ی تصمیم گیرندگاژاسترات -8

 .مجموعه اقدامات یک دولت در قبال محیط خارجی -2

                                                           
7 Colony. 

1 Micro state. 

1 Regional state. 

81 Minor state. 

88 Middle power. 

82 Secondary power. 

83 Super power. 

84 Small state. 



 

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

 

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

  محیط خارجی 

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

 محیط داخلی 

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

 منابع حکومتی 

 قانون اساسی، سفارتخانه ها، وزارتخانه ها، ... .بل قوا، نقش قوه قضائیه، ساختار حکومت، تفکیک قوا، روابط متقا

 منابع نقشی 

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

 خصوصیات و منابع فردی 

کندی  مثالً ... .حیه کاریزماتیک، روگذشته فرد، سالیق فرد، سالمت فرد، سطح تحصیالت فرد، طبقه اجتماعی فرد، 

  تحت تأثیر تحقیرات خانوادگی خودش بود.

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

 اثر ذهنی.

 

 سیاست خارجی:ی چند نکته در خصوص مطالعه 

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

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

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

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

 ت خارجی و داخلی مثل گذشته قابل تشخیص نیست؛ برای تشخیص الزم است به هر دو مسلط شد.مرز سیاس 

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

  کشورها: سیاست خارجیمیزان موفقیت و بررسی ارزیابی در 



 

 باید ارزیابی شود. سیاست خارجیاهداف 

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

 شناخت امکان دستیابی به راه حل های جایگزین.

 شناخت ارکان حکومتی یک کشور.

 

 «ؤثر بر سیاست خارجی ایاالت متحدهمرسمی شناخت نهادهای »

 

 و معاون جمهوریریاست الف. 

 ت. دست رئیس جمهور دروزیر ندارد؛ منشی یا دستیار اس براساس قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور همه کاره است.

 تعداد دستیاران خود باز است.

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

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

جنگ با دستور رئیس جمهور است. عالی ترین مقام اجرایی کشور شی و آغاز کجمله فرماندهی کل قوا که دستور لشکر

شناسایی دولت های خارجی. انعقاد موافقت نامه های بین المللی؛ البته  است. ارسال و پذیرش سفرا با رئیس جمهور است.

  باید رأی دو سوم سنا را بگیرد.

اردی که در حال جنگ باشند؛ اما پس از انتخاب رئیس جمهور معموال بر اساس سیاست داخلی انتخاب می شود مگر در مو

 شدن رئیس جمهور بیشتر در سیاست خارجی کار می کنند. 

رؤسای جمهور آمریکا معموال در دوره ی دستورات اجرایی رئیس جمهور مهم است. شخصیت رئیس جمهور مهم است. 

ین است که دیگر نیازی به رأی کنگره اول به سیاست داخلی و دوره ی دوم به سیاست خارجی می پردازند؛ دلیلش ا

یک سری مشاورین رؤسای جمهور آمریکا عمدتا کارهای رادیکال و افراطی را در دوره ی دوم انجام می دهند.  ندارند.

ئیس ر ؛ اما مسائل سیاست خارجی تا حدودی شخصی است و مشاورین می توانند اثرگذاری زیادی داشته باشند.دارند

ضاح رئیس جمهور را می توانند استی یمات کنگره را وتو کند و کنگره نیز حق شکستن وتو را دارد.جمهور می تواند تصم

در صورت فقدان رئیس جمهور، معاون جایگزین می شود. معاونین معموال از میان افرادی  کنند اما معاونین او را خیر.

 اشته باشند و لزوماً افراد با کفایتی نیستند. انتخاب می شوند که قابلیت جمع آوری رأی بیش تری از ایالت ها را د

 

 15شورای امنیت ملی آمریکاب. 

                                                           
85 National Security Council. 



 

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

 اعضا، قاعده ی خاصی ندارد. 

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

 اعضای ثابت:

ئیس که ر و مشاورین رئیس سازمان امنیت ملی، رئیس سیا، وزیر دفاع، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور، رئیس جمهور

 است. 81آن ها مشاور امنیت ملی

 

 ف:اهدا

 مشورت دهی به رئیس جمهور برای اداره امور خارجی کشور

 صمیمات رئیس جمهورابالغ ت

 مدیریت بحران

 مدیریت جریان اطالعات در دستگاه های کشور

 

 کارکردها:

 )مشورتی )به رئیس جمهور 

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

 معموال تقسیم کار می کنند.

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

 

 ساختار:

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

 ها  یک منشی اجرایی برای هماهنگی امور بین دستگاه

                                                           
81 National Security Adviser. 



 

ی وزه حا، اروپا و اوراسیا، آمریکای التین، مشاور حقوقی، ی آسیا، آفریقحوزه  میز مطالعاتی؛ گروه های مطالعاتی شامل:

قوق بشر و همکاری های بین المللی، بخش دومکراسی، حی دفاعی و کنترل تسلیحات، مشاور عدم اشاعه، حوزه عمومی، 

 .تهدیدات فراملیاقتصاد بین المللی، اطالعات، 

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

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

 

 17وزارت خارجهج. 

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

 امور خارجی است. 

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

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

 

 وزارت خارجه آمریکا متشکل از دو دسته آدم است:

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

سبت این افراد کلی نگرند و ن صوبان سیاسی که به دلیل روابط سیاسی، حزبی و ... وارد وزارت خارجه شده اند.من .2

 به جایگاه خود به عنوان سفیر بی توجه اند.

 معموال میان این دو دسته اختالف است.* 

 

 پست ها:

ارجه معضل وزیر خ عریف منافع در سرتاسر دنیاکمبود زمان به دلیل تاختیارات زیادی دارد ولی وزیر امور خارجه در رأس. 

 .آمریکاست

 سفرای کشور که رؤسای دیپلماتیک در کشورهای دیگر هستند.

 

 وظایف:

                                                           
87 Department of State. 

81 first among equals. 



 

 .پیشبرد مذاکرات

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

 گسترش فرهنگ آمریکایی.

 

کشور  14کشور( سفارتخانه دارد و در  812کشور )از  814نفر نیروی کار دارد. در هزار  45تا  41ریکا، وزارت خارجه آم

 کنسولگری دارد.

 

 کنگره)شامل مجلس نمایندگان و سنا(د. 

 نقش جدی در سیاست خارجی ایاالت متحده ایفا می کنند.

 

 اموری که کنگره را به سیاست خارجی مرتبط می کند:

  وضع قوانین 

گاهی قوانین، قوانین اساسی و مبنایی در زمینه سیاست خارجی هستند که اختیارات رئیس جمهور را کاهش می 

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

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

  آمریکا با مجلس نمایندگان است. تخصیص بودجه: تصویب بودجه 

  :در  است؛ گزرش دهی، تحقیق و تفحص. امری زمان بر است. 81نظارت کنگره ازطریق جلسات استماعنظارت

 امور رسانه ای از این نظارت استفاده می کنند.

 البی های غیر رسمی 

 

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

 اعالن جنگ با سنای آمریکاست.

 قانونگذاری و مصوبات مالی نیز بر عهده سناست.

 کمیته های مختلف امنیت داخلی و... دارد.

 

                                                           
81 Hearing. 



 

 جمع بندی

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

 

تحت عنوان مدیر اطالعات ملی که شخصاً به رئیس جمهور گزارش می در آمریکا هستند که رئیسی  21نهاد امنیتی 81
شکل گرفت. بعد از یازده سپتامبر تصمیم گرفتند که یک نهاد واحد اطالعاتی شکل دهند. جیمز کلپر  2114در سال  ،دهد

 کند: رئیس این مجموعه است. اهدافی که جمع اطالعاتی آمریکا دنبال می
 22تولید و توزیع اطالعات -2مانند وزارت اطالعات  ر دادن آن در اختیار نهادهای مهمو قرا 28جمع آوری اطالعات -8
 ها بدهند، عالوه بر این اگر رئیس جمهور یا مقامات دولتی دستور خاصی به آن -3 ه همان اطالعات پاالیش یافته استک

 کنند. آن را اجرا می
 )وزارتگیرند. پنتاگون خانه ها قرار مییک سری زیر نظر وزارتو  CIAمثل گانه مستقل اند؛  81ز این نهادهای یک سری ا

مبارزه با مواد مخدر(، وزارت دارایی، ی و اداره  FBI)دو سازمان ی، وزارت امنیتی، وزارت دادگستریدفاع(، وزارت انرژ
ایی یا وزارت امور وزارت امور خارجه هر کدام یک یا چند سازمان اطالعاتی دارند. )تحریم های ما مربوط به وزارت دار

ها  ایاالت متحده دخیل اند. یک سری از این ی سیاست گذاری خارجیها در مجموعه  خارجه است.( بخش عمده این

یک مثال است که اطالعات تمام اشخاص دولت فدرال را دارد که چند  OPMنیز مرتبط با اطالعات شخصی هستند. 
 ماه پیش هک شد.

شود این است که از یازده سپتامبر به بعد به جای جمع آوری اطالعات به حوزه  ن سیا مییکی از انتقاداتی که به سازما
علم و  -8ورود دارد:  هکند. سازمان سیا در چهار حوز یعنی به جای فکر کردن بیشتر عمل می ه است؛اجرا وارد شدی 

 فناوری ....

 بل از حمله آمریکا به عراقاشتباهاتی نیز داشته است مثل دادن اطالعات غلط در مورد عراق ق 

 
کند با چنگ و  اما وزارت دفاع سعی می ؛دنیا رویکرد تعاملی داردی وزارت خارجه در همه  )وزارت دفاع آمریکا(:پنتاگون

هرچه نقش دیپلماسی پررنگ شود،  .اع بین این دو وجود داردزلذا همواره یک نکار خود را پیش ببرد.  ،دندان نشان دادن
یرد. گ یعنی تصمیمی که او می ؛باالنس این دو با رئیس جمهور استی شود. وظیفه  اع کم رنگ تر مینقش وزارت دف

باس نظامی ل ،. لذا وزیر دفاعندنظامی نیست خود پنتاگون نیز بخش های غیر نظامی زیاد دارد. کارشناسانی دارد که لزوماً
همیشه  پوشد و حضور دارد ولی او لباس نظامی می پوشد. رئیس ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده نیز در جلسات نمی

 کنند. احترام او را رعایت می
  

 نهادهای اقتصادی دولت امریکا:
مریکاست که زیر نظر رئیس آمسائل داخلی و بین المللی اقتصادی ی هماهنگ کننده  :23شورای اقتصاد ملی .8

 کند.  جمهور شکل گرفته و کار می
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22 Intelligence. 
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یاست های تنظیم سوظیفه ی کند و  که رئیس جمهور مستقیم تعیینش می یک واحد مستقل است بانک مرکزی: .2
 .و مالی را بر عهده داردپولی 

دهد و  کند، گزارش می مسئول اعمال تحریم های آمریکاست. تحریم ها را رصد می :وزارت خزانه داری آمریکا .3
 .عملیاتی می کند

ها را برای مذاکرات اقتصادی به کشورهای  جمهور آنمشاورانی هستند که رئیس  نمایندگان تجاری ایاالت متحده: .4
 کند. مختلف ارسال می

 .کاال داتراکند در مورد صادرات و و مقررات مالی وضع می وزارت تجارت: .5
و در  بین المللی در کشورهای توسعه نیافتهی در بحث های توسعه  :24بین الملل ایاالت متحدهی اد توسعه نه .1

مریکا در کشورهای دیگر است و کمک های خارجی ایاالت آابزار جنگ نرم  ،عبارتی. به حال توسعه فعالیت دارد
 کند. متحده را تنظیم می

ثر است. ؤلذا در سیاست خارجی م ؛صادرات کاالهای کشاورزی ایاالت متحده را در دست دارد وزارت کشاورزی: .7
 تواند داشته باشد.  میهم قدرت نرم 

  
ایر ر کشورها، تحریم های سام نمایندگان تجاری، سیاست های انبساطی و انقباضی سایاز طریق اعز معموالًجمع بندی: 

را اعمال  ی خودج... سیاست خارجهانی و صندوق بین المللی پول و ، مدیریت نهادهای اقتصادی جهانی مثل بانککشورها
 کنند. می

 کل میخانه ها شرگانی بخشی در ذیل سفارتهای باز شان است. اتاقیکی از شئون مهم سفارتخانه ها، اقدامات اقتصادی
 برخی ذیل وزارت خزانه داری برخی نیز مستقل هستند. .گیرند

  
و مبارزه  لپمکاری مستقیم با اینتریک ه ؛است FBIاری آن از طریق ذرگیثأمهمترین ت وزارت دادگستری ایاالت متحده:

 ارد. دارد. بحث مهاجرت و مواد مخدر را نیز بر عهده د مبا تروریس
  

 نظارت کنند.بر مردم کند. لذا یک سری آژانس را ایجاد کردند که  نهاد داخلی را ریاست می 22 وزارت امنیت داخلی:
 

 «نهادهای غیر حکومتی مؤثر بر سیاست خارجی آمریکا»

 

 25گروه های فشار و ذی نفوذ 

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

 البی ها.

 با فشار آوردن بر دولت موجب می شوند برخی از تصمیمات خارجی دولت تغییر کند.
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ست االبی ها از جمله ی گروه های فشار هستند که پول می گیرند تا برای منافع خاصی رأی جمع کنند و بر روی سی

 خارجی آمریکا تأثیر بگذارند.

 

 چند دسته اند:البی ها 

o ملی؛ مانند البی های سیاه پوستان. -قومی 

o عرب ها 

o ارمنی ها 

o چینی ها 

o 21کوبا 

o اقتصادی 

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

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

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

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

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

 د.هم تفکیک کر

 

 رسانه ها 

  رسانه ها در آمریکا مورد اعتماد مردم است.

 

 البی های بین المللی 

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

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

 

 افکار عمومی 

                                                           
 با کوبا بودند. البی ها معموالً در برقراری رابطه با کشورها تالش می کنند؛ به جز البی کوبا که مخالفان دولت کاسترو، مخالف برقراری ارتباط آمریکا  21



 

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

 دوم هیچ جنگی نبوده مگر این که مردم موافق با آن بوده اند.

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

 

 ایالت ها 

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

هر یک از ایالت های آمریکا قوای مجریه، مقننه و قضائیه ی  اختیارات ایالت های محلی در آمریکا باالست. دنیا باالترند.

ای جدیدی علیه ایران وضع کنند برای شهروندان ممکن است ایالت ها می توانند تحریم ه .دارندمستقل از دولت مرکزی 

 خودشان.

 

 :را بدین شرح توضیح داد اهمیت الیه های اشاره شدهدر یک جمع بندی می توان 

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

 .می باشند کنگره، گروه های ذی نفوذ، البی ها و رسانهوم، و حلقه ی س دستگاه های اجرایی

 

 «سیاست خارجی آمریکاهای گفتمان »

 سیاست خارجی از چند منظر قابل بررسی است:

 .21برون گرایی یا مداخله جوییو  27ندی درون گرایی یا انزواگرایانهتقسیم ب

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

 تقسیم بندی دیگر:

 بین رئالیسم و ایده آلیسم در جریان بوده است.

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

 چندجانبه گرا، همکاری های بین المللی، بازی با حاصل جمع جبری غیر صفر.ایدآلیسم: 
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 :به وجود می آورد تلفیق این ها چهار سیاست

 ایجاد ساختار قدرتمند در  قدرت اقتصادی خود را تحکیم کرد. ،یسم درون گرا: معتقدند که باید در داخلرئال

 داخل. دولت ملت سازی در داخل. گسترش سرزمینی در داخل. سیاست خارجی گام بعدی است.

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

 ر دالگوسازی و معرفی به عنوان یک کشور با ثبات و پیشرفته و دموکراتیک و دارای صلح  ا:ایدآلیسم درون گر

 .رویکرد خارجیو سپس داخل 

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

 

 دوره های سیاست خارجی آمریکا

 گ با اسپانیا()جن8111)جنگ های استقالل( تا  8771 دوره سازندگی

 8145تا  8111از  دوران بلوغ سیاست خارجی آمریکا

 )فروپاشی شوروی( 8118تا  8145از  دوران رهبری

  2118تا یازده سپتامبر  8118 دوره بحران معنا و جهت گیری

 تاکنون 2118از  دوره مبارزه با تروریسم

 

 

 است.  21«)مونروئه( مونِرو»از دکترین انزواگرایی از  قرن نوزدهم در آمریکا متأثر

 

 ها در ایاالت متحده: )آموزه(جایگاه دکترین

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

گر یاندکترین، بارند. دکترین ها از آن جایی که در سایر حوزه ها به غیر از سیاست خارجی هم تأثیر دارند، اهمیت زیادی د

سیاست اعمالی رئیس جمهور معموال بعدا به دکترین تبدیل می شود. معموال ایده دکترین ها آن هاست.  31مسائل و حل

از رئیس جمهور نیست و روند فکری نخبگان آن را شکل می دهد. حاوی نیات و شیوه تفکر مسئولین سیاست خارجی 

حل هایی است که به فکر سیاستمداران و مجریان رسیده است. باید به این نکته  هست. بیانگر شیوه حل بحران ها و راه
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ارزش  وها توجه داشت که دکترین ها در خأل به وجود نمی آید. دکترین ها معموال حاوی ایدئولوژی هستند؛ یعنی شیوه 

ست خارجی در داخل هم آموزه های سیاست خارجی عالوه بر مسائل مرتبط سیاهای آمریکایی در آن دیده می شود. 

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

 

 دکترین غالب در قرن نوزدهم:

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

نین آمریکایی ها در این دوران در تالش اند جایگاه استعماری خود همچ مطرح می شود. 38سازی و توسعه ی سرزمینی

آمریکا در این دوره آن قدر قدرتمند نیست که بتواند در مقابل استعمارگری اروپاییان در قاره ی آمریکا را گسترش دهند. 

ودشان اییان درگیر منطقه ی خدر اروپا فرانسه در زمان ناپلئون و با تصرف مناطقی از اتریش مجارستان، اروپ مقاومت کند.

می شوند و از نفوذ اسپانیا در آمریکا کاسته می شود . در این زمان انگلستان از این فضا برای نفوذ در آمریکا استفاده می 

 کند. برخی از نخبگان آمریکایی از اتحاد با انگستان مخالف بودند و برخی دیگر نیز موافق بودند.

هور آمریکا و پدر آمریکا: باید از اتحادهای دائمی با هر بخش از دنیا پرهیز کنیم. این کار جرج واشنگتن اولین رئیس جم

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

فظ زواجویی بهترین راه حجفرسون سومین رئیس جمهور آمریکا: باالترین هدف آمریکا صیانت از آزادی است و انتوماس 

 آن است. تقویت به لحاظ اقتصادی موجب پیش رفت آمریکاست. گسترش آمریکا از طریق تقویت امریکا ست.

ار( آمریکا: توسعه قابلیت های آمریا باید با اراده ی آمریکایی ها صورت بگیرد. اتحاد و ائتالف ذهمیلتون از پدران)بنیانگ

 م بگیریم و مدیریت نماییم.بد نیست لکن باید خودمان تصمی

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

مخالف بود. میگفت چون اسپانیا ضعیف شده الزم نیست با انگلستان متحد شود و تعهد برای خود ایجاد کند. نیز میگفت 

تماد نیستو. اروپا نباید اجازه داد اروپایی ها تحت هر عنوانی ورود کنند در امریکا. چون این کار باعث می انگلستان قابل اع

شود بقیه ی اروپایی ها هم کم کم ورود پیدا کنند. حوزه ی نفوذ آمریکایی ها هم متفاوت است و به همین دلیل دلیلی 

پای اروپایی ها را به آمریکا باز می کند و منافع آمریکا را به خطر می  هم ندارد که اروپایی ها به این جا بیایند که این کار

 اندازد.

 : آدامز سه پیشنهاد

 عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورهااصل اول( 

 استعمارگریعدم اصل دوم( 

 عدم میانجی گریاصل سوم( 

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



 

 

 نگراست.دارد اما مونرو آرما ژئوپلتیکدامز رئالیست است و رویکرد آمقایسه: 

، مونرو طرح خود را ارائه می دهد. این طرح که بعداً به دکترین 8123در سال  32در نهایت در جلسه ی وضعیت اتحادیه

 قرار دارد: مؤلفهچهار بر مبنای  ،مونرو معروف می شود

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

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

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

 خله نداشته و نخواهیم داشت.ک از مستعمرات اروپایی ها مدار امور داخلی هیچ یکشورهای آمریکایی د مؤلفه ی سوم(

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

 

 چند عامل به اعمال دکترین مونرو کمک کرد:

 محصور شدن آمریکا به دو اقیانوس پهناور 

  ظام ساخت ن ملت سازی و-در مورد دکترین مونرو باعث شد آمریکایی ها به دولتنگرش نخبگان آمریکایی

 نمایند.معطوف داخلی 

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

 خلع ید می کرد ولی استعمارگری و مداخله ی آمریکایی ها در آمریکای التین و آسیای جنوب شرقی وجود داشت.

توانستند اسپانیا را در پورتوریکو  8111در سال را جایی بد می دانستند که در تقابل با اروپایی ها باشد.  آمریکایی ها استعمار

 و کوبا و جاهی دیگر شکست بدهند و آن ها را از آمریکای التین اخراج نمایند.

تان یان و سرخ پوسگسترش آمریکا به سمت اقیانوس آرام از طریق تصرف سرزمین ها و با جنایت های زیاد علیه بوم

بومی، مناطق را به دست می آورند. در این راه نقض عهدها و جنایت های زیاد صورت گرفت. خرید سرزمین ها نیز روش 

 دیگری بود که آمریکایی ها استفاده می کردند؛ مثل مکزیک.

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

 سیار گسترده ی انگستانی ها در کاناداحضور ب. 

 ضعف آمریکایی ها هم دلیل دیگر بود. 

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

ها اقدام کردند؛ در این مقطع نیز مجددا علیه منافع انگلیسی  8182کانادا حمله کنند ولی شکست سختی خوردند. در 

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



 

ناپلئون در اروپا در حال کشورگشایی است و انگلستان در اروپا تمرکز دارد. این بار هم آمریکایی ها شکست خوردند. در 

 همدیگر احترام قائل شدند.در منطقه اورِگُن درگیری هایی رخ داد و در نهایت نسبت به حدود مرزی  8141

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

د اقدام استعماری در آمریکای التین داشته باشد، آمریکا پیش دستی می کند و با نپایی ها بخواهو: هر جا ارتفسیرروزولت

 آن مقابله می کند.

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

 

 : بندی جمع

 با تنش سطح ترین یعنی کم کنند؛ منطبق انزواگرایی دکترین را براساس خارجی سیاست کردند شتال ها آمریکایی

 اروپایی ها.

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

 .بستن درهای نفوذ اروپایی ها به آمریکا

 کرد.موقعیت جغرافیایی آمریکایی ها به پیشبرد دکترین کمک 

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

 چراغ راه امریکایی بود. 8148تا  8123از سال 

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

ه تصرف آمریکا بگوام کوبا، پورتوریکو، کشورهای روز طول کشید و نتیجه جنگ این بود که با شکست اسپانیا  823جنگ 

 درآمد.

 

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

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

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

 گیرند.اسپانیا ب

  آمریکایی ها آگاهانه حمایت از تجار آمریکایی در تجارت با آمریکای التین.

 کشته 5511آغاز جنگ با غرق شدن کشتی آمریکا بود. 



 

 

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

 

غرب حرکت کند و زمینی را تصرف نماید  در آمریکا وضع شد: هر یک از مهاجرین که به سمت 33قانونی ،8112در سال 

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

 کشف طال هم به گسترش آمریکا کمک کرد.

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

ل مناطق غرب و ارتباطات با مناطق غربی دو کار مهم انجام دادند: توسعه ی خطوط تلگراف و آمریکایی ها برای کنتر

 توسعه ی خطوط راه آهن.

 

 «رؤسای جمهور آمریکابرخی آشنایی با »

 از حزب جمهوری خواه ؛(8111-8118)34تئودور روزولت بیست و ششمین رئیس جمهور آمریکا:

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

لذا روزولت به دنبال تقویت  مورد تأکید روزولت بود؛ چرا که بسیاری از جمعیت آمریکا متشکل از مهاجرین بوده اند.

 / تالش برای رفاه. ایدئولوژی هویتی بود.

ل آمریکا به قدرت هم تراز قدرت های اروپایی: اولین گام ها را در در حوزه ی سیاست خارجی: تالش برای تبدیشعارها 

کا ت اند. / تقویت قدرت نظامی آمریا با مردم مناطق دیگر دنیا متفاواین زمینه روزولت برداشت. او معتقد بود مردم آمریک

نظامی  به موازنه ی قدرت های/ به لحاظ فکری معتقد با داروینیسم اجتماعی بود؛ یعنی اصلح باید باقی بماند. / معتقد 

نظام بین الملل بود؛چرا که آمریکا در بعد نظامی دارای ضعف بود. این کار از طریق مذاکره صورت گرفت. / به حق 

حاکمیت کشورهای کوچک احترامی قائل نبود؛ بدین ترتیب اگر می توانستند مسلط می شدند. به طور مشخص معتقد 

 35.ورود به آمریکای التیناعتقاد روزولت به منع اروپایی ها از / پست تر هستند. بود نژاد مردم آسیا و آفریقا 

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

یی ها جایگزین اروپا می شدند. / مدیون به اروپایی ها بودند. آمریکا از طریق خرید سرزمین ها و پرداخت پول به اروپا

ارائه ی تفسیر جدید از دکترین مونرو: آمریکا از هر گونه روزولت در حمایت از اقتصاد، از اقدام نظامی پرهیز نداشت. / 

هر جا ارپایی ها بخواهند اقدام استعماری در آمریکای التین داشته باشد،  جلوگیری خواهدکرد واقدام امپریالسیتی اروپا 

                                                           
33 Homestead act. 

34 Theodore Roosevelt. 

 یعنی چماغ.speak softly and carry a big stick{ .stick }شعار روزولت برگرفته از دکترین مونرو این بود:  35



 

/ حفر کانال پاناما از اقدامات دیگر روزولت است. این کانال مهم  یکا پیش دستی می کند و با آن مقابله می کند.آمر

اقتصادی را در جهت حمایت از تجار ایجاد کردند ولی مدیریت و کنترل آن را خود بر عهده گرفتند. هدف این بود که به 

 لحاظ اقتصادی و نظامی مسلط شوند در ان منطقه.

ر مورد آسیای شرقی: ممانعت از تسلط قدرت اروپایی در آسیای شرقی. / به دنبال گسترش قدرت در چین؛ می خواستند د

ژاپنی ها در مقابل روس ها برای ایجاد موازنه. اما بعد / حمایت از  31بازار چین را در اختیار بگیرند با سیاست درهای باز.

ژاپن. لذا از طریق نزدیک کردن ژاپنی ها و چینی ها تالش کردند موازنه به از پیروزی ژاپن نگران شدند از قدرت گیری 

/ به طور کلی به دنبال ممانعت از شکل گیری هژمونی در آسیای شرقی . و از جنگ احتمالی خودداری شود وجود بیاورند

 بودند.

 

 وری خواه؛ از حزب جمه(8183-8111)37ویلیام هووارد تفت بیست و هفتمین رئیس جمهور آمریکا:

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

بود. کم تر به روش های قهرآمیز اعتقاد داشت البته به جز آمریکای  31روزولت را نداشت. بیشتر به دنبال دیپلماسی دالر

 کایی داد.التین. امتیازات زیادی را به تجار آمری

 :چند اثر داشت دیپلماسی دالر

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

 فرصت های زیادی برای سرمایه داران آمریکایی به وجود آورد.

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

 د.روابط تجاری آمریکا را با چین افزایش دا

 

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

 دیگر.

 

 از حزب دموکرات ؛(8121-8183)31وودرو ویلسون: آمریکا رئیس جمهور بیست و هشتمین

                                                           
31 Open door policy. 

37 William Howard Taft. 

31 Dollar diplomacy. 

31 Woodrow Wilson. 



 

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

 اقدامات ویلسون:

 ی التین هم چنان با خشونت رفتار کرد. هائیتی را اشغال کردند. دومینیکن را تحت الحمایه قرار داد. در مورد آمریکا

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

 41اخالقیات در رویکردهای ویلسون به چشم می خورد.

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

 بودند.

 ...اعتقاد به حقوق بشر / گسترش دموکراسی / مخالفت با امپریالیسم

 

 :و آمریکا جنگ جهانی اول

تند. اشورد موضع گیری دی می کنند. مردم آمریکا در این مبا وقوع جنگ ، طبق دکترین مونرو، از ورود به جنگ خوددار

 ردند. در هر حال دولت ورود نکرد.بسیاری از مردم آمریکا که آلمانی بودند از پیش روی های آلمان حمایت می ک

 آمار چیز دیگری می گوید:اما 

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

 برابر شد. 4صادرات به کشورهای متفقین 

 میلیارد دالر وام داده شد. 2.3. ای وام های گسترده به اروپایی ها از رکود خارج شدها از طریق اعطاقتصاد آمریکایی 

با شیطنت هایی که آلمانی ها در دریا انجام می دادند و بازرسی ها و نظارت هایی که انجام می دادند، آمریکایی ها 

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

 

 ورود آمریکا به جنگ:علل 

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

                                                           
 مدن را اخالق گرا می دانند.غربی ها ملت های مت 41



 

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

اشباع قدرت در آمریکا در ورود به جنگ مهم  یی کنند.نما کرده بودند و نیاز داشتند در عرصه ای فراتر از آمریکا قدرت

 48بود.

  تسلط بر بازارهای تجاری دنیا عامل دیگری بود.

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

 رت گیری آلمان و قرار گرفتن در مقابل آمریکا ترس داشتند. داشتند آن ها رشد کنند. از طرف دیگر نسبت به قد

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

 کنیم.

 

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

هزار نفر وارد جنگ شدند. ورود آمریکا باعث شد جنگ  533کشتی جدید،  2111 وام در تغییر صحنه ی جنگ مؤثر بود.

 به نفع متفقین پیش برود. 

 

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

د از آمریکایی ها بع ارهای آمریکایی شدند؛ چرا که از سابقه ی آمریکا در آمریکای التین مطلع نبودند.شدت جذب شع

 جنگ از این شعار که ما به دنبال مستعمرات نیستیم استفاده کردند که این مسئله در جذب مردم اروپا خیلی مؤثر بود.

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

 پیشنهادات ویلسون سه محور عمده داشت:

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

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

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

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

 

 چهارده پیشنهاد ویلسون

 دیپلماسی باز .8

                                                           
 رشد اقتصادی آمریکا به شدت باال رفت: 8184تا جنگ جهانی اول  8115از پایان جنگ های داخلی آمریکا در  48

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



 

 آزادی کشتی رانی به استثنای آب های داخلی .2

 برابری در تجارت بین الملل و لغو تعرفه ها .3

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

 برابری منافع مستعمرات با کشور استعمارگر .5

 کمک به روسیه .1

 استقالل بلژیک .7

 تثبیت مرزهای ایتالیا .1

 تجزیه اتریش مجارستان .1

 آزادسازی چند کشور اروپایی .81

 تجزیه ی حکومت عثمانی .88

 استقالل لهستان .82

 دادن دو ایالت به آمریکا .83

 تشکیل جامعه ی ملل .84

 

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

 

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

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

کنگره از ورود آمریکا به جامعه ی ملل جلوگیری کرد و در عمل ویلسون نتوانست پیوستن آمریکا به جامعه ی ملل را 

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

 حضور نداشت.

 

 جمهور آمریکابررسی سه دوره از رؤسای 

 جمهوری خواهاز حزب  ؛(2381-2881)42وارن هاردینگ: آمریکا رئیس جمهوربیست و نهمین 

 

 از حزب جمهوری خواه ؛(8121-8123)43کالوین کولیج: آمریکا رئیس جمهورامین سی

                                                           
42 Warren Harding. 

43 Calvin Coolidge. 



 

 

 از حزب جمهوری خواه ؛(8133-8121)44هاربرت هورر: آمریکا رئیس جمهور سی و یکمین

 

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

 داشته است. به سیاست های اقتصادی بازگشتند. 

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

 شرکت کردند. به عنوان عضو ناظر 

توسط هربرت هوور اعالم شد. در آمریکای التین دخالت نمی کند و با سلطه ی اقتصادی  45سیاست حسن همجواری

 در امور داخلی آن ها دخالت نمی کند. نیروهای نظامی خود را از نیکارگوئه خارج کرد. دیگران مخالف است. 

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

لع کاهش تسلیحات و خ مثل ژاپن، بریتانیا، فرانسه داشت و آن،درخواستی از کشورهای مهم و پیشرفته  8128کرد. در 

رستیژ پ ناژ خاصی را به نصف کاهش دهند. به تدریج مورد پذیرش قرار گرفت وآمریکا خواست کشتی هایی با تُ بود؛ سالح

خاصی برای آمریکایی ها ایجاد کرد. البته این امر با شروع جنگ جهانی دوم، نقض شد. این کار موجب شد قدرت نظامی 

 آمریکا به سطح دیگر کشورهای قدرتمند نزدیک شود.

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

تولیدات  %41از لندن به نیویورک منتقل شد؛ چرا که اقتصاد اروپا فروپاشیده بود.  41الملل ، مرکز تجارت بین8121در دهه 

میلیارد دالر رسید. مجموعه ی وام هایی که  87به  3.5برابر شد. سرمایه گذاری از  2دنیا به آمریکا تعلق داشت. صادرات 

الر بوده است. اروپایی ها در پرداخت این پول ها میلیارد د 3میلیارد دالر و پس از جنگ  7در جنگ جهانی اول دادند 

دچار مشکل شدند. در نتیجه کنگره ی آمریکا به این نتیجه رسید که چون دخالت های بین الملی آمریکا سودی نداشته، 

 عضو 8121البته در  پس دوباره به انزواگرایی روی بیاوریم. به همین دلیل آمریکا به عضویت جامعه ی ملل در نیامد.

 دیوان بین المللی دادگستری شدند. 

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

 افزایش دادند.

                                                           
44 Herbert Hoorer. 

45 Good neighborhood Policy. 

41 Hub. 



 

از به رسمیت شناختن شوروی خودداری کردند. روس ها  8131تا  8187با انقالب بلشویکی در شوروی، آمریکایی ها از 

ر مقابل اموال سرمایه گذاری شده آمریکایی در شوروی را مصادره کردند و بدهی های قبلی تزار به آمریکا را نپرداختند. د

 شکل گیری کمونیسم هراسی مربوط به همین دوران است.

 

 : 17استیمسون-دکترین هوور

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

اقتصادی آن جا را در اختیار گرفتند، آمریکایی ها به شدت بر حفظ تمامیت ارضی چین تأکید داشتند. آمریکا از جامعه ی 

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

 نی که با توسل به زور همراه باشدمیح شد: دولت آمریکا هیچ تغییر سرزایده ای که مطر

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

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

ژاپن علی رغم این مخالفت ها،  ؛ لذا در نهایت ژاپن صرفاً محکوم شد.آمریکایی ها هم در جامعه ی ملل حضور نداشتند

 سه هفته بعد از محکومیت خود، اقدام به تصرف شانگهای کردند.

 

 :این مقطع دوازده ساله جمع بندی

 درون گرایی

 اقتصادمحوری

 مداخالت گزینشی دارند.

 عضو جامعه ی ملل نیستند.

 درهم ریختگی درون سازمانی دارند.

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

 

 از حزب دموکرات ؛41(4581-8133)41روزولتفرانکلین  سی و دومین رئیس جمهور آمریکا:

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

41 Franklin Roosevelt. 

 .8145 تا 8144 ؛8144 تا 8141 ؛8141 تا 8131 ؛8131تا  8133آمریکا بوده:  جمهور به عنوان رئیس دوره وی چهار 41



 

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

 رد اصالحات اقتصادی به وجود بیاورد که البته زیاد موفق نبود. . سعی کرا مطرح کرد 51سیاست جدید

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

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

  58هال

 رکود بزرگ اقتصادی در دنیا بود.علت  52در سال های انتهایی رکود به ریاست جمهوری رسید.  کاهش تقاضای کل

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

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

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

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

ن. روس ها را به عنوان یک دولت مستقر به گرفت، در صورتی که توان مدیریت داشتند، به رسمیت می شناختندشا

  روز ولت به طور کلی 53رسمیت شناختند و تعامالتی را با شوروی آغاز کردند.

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

 رون گرایی وجه غالب در آمریکاست.دوم هم چنان آمریکا در الک داخلی و انزواگرا بود. د

 و تشکیل شد و علل ورود آمریکا به جنگ جهانی اول را با دید منفی بررسی کردند 54بعد از جنگ جهانی اول کمیسیونی

 .بسیاری را محکوم کردند

د به تنصحنه را تغییر داد و آمریکایی ها وارد جنگی شدند که پس از آن دیگر نتوانس 8131در  جنگ جهانی دوموقوع 

 سمت درون گرایی روی بیاورند.

 

 :جنگ جهانی دومعلل وقوع 

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

 را کشورهای شکست خورده برنتافتند. 55بود. این معادالت نابرابرجهانی اول 

                                                           
51 NEW Deal. 

58 Hull. 

 . کاهش سرمایه گذاری خارجی.4. کاهش تقاضای دولت 3. کاهش سرمایه گذاری 2. کاهش تقاضای مصرفی 8چند دلیل دارد:  52

 از جمله سرمایه گذاری های مشترک 53

 .Nyeتحت عنوان  54

 آلمان، خلع سالح و...تحمیل غرامت های سنگین، اشغال سرزمین های آلمان، شکل گیری رکود و بیکاری در  55



 

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

 ، نبود حق وتو.51درونی بین مجمع و شورا

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

 نظیر آلمان نقض شد.

 .مشکالت اقتصادی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، بریتانیا 

  8131تقویت احساسات ملی گرایانه در دهه ی. 

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

 تقویت نظامی گری.

 .سیاست مماشات در قبال اقدامات آلمان 

 

د. اروپایی ها از ورود آمریکایی ها خوش وارد جنگ شدن Pearl Harbor57ماجرای به بهانه ی  8148آمریکایی ها در 

حال شدند؛ چون تسلیحات، امکانات و پشتیبانی های جدید به عرضه ی جنگ وارد می شد. آمریکایی ها تجربه ی بد 

و به همین دلیل خرید و فروش تسلیحات را در دو سال ابتدایی جنگ ممنوع کرده بودند.  51جنگ جهانی اول را داشتند

حمل سالح به کشورهای متخاصم را هم  51ن خرید نقد و حمل توسط خودشان فروش سالح را پذیرفتند.بعدا هم با قانو

مممنوع کرده بودند. اشغال فرانسه توسط آلمان برای کشورهای سرمایه داری سنگین بود و ورود آمریکا باعث خوشحالی 

 اروپایی ها شد.

 

 « USAmerica; the story of»مستند 

 

 ت جمهوری روزولتدوره ی سوم ریاس

شوروی و چین در اولویت قرار گرفتند. کمک های تسلیحاتی  ،کشورهای انگلیسو را وضع کردند  11قانون وام و اجاره

 در ازای پرداخت پول نقد در دستور کار قرار گرفت.

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

 ا)عدم توسعه طلبی(عدم گسترش سرزمینی کشوره 

                                                           
که در جامعه ی  در حال حاضر در صورتی که مبحثی در شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی باشد، امکان بررسی همزمان در مجمع عمومی را ندارد؛ در حالی 51

 ملل چنین قاعده ای وجود نداشت.

 زاران آمریکایی.هواپیمای ژاپنی به هاوایی وکشته و مجروح شدن ه 351حمله ی هوایی  57

 پول هایی که صرف کرده بودند و برگشت نداشت. 51

51 Cash & carry. 

11 Lend-Lease. 



 

 عدم تغییر مرزها بدون رضایت مردمی 

 حق مردم در تعیین سرنوشت 

  بازگرداندن استقالل کشورها 

 کید بر همکاری اقتصادی همه کشورهاأت 

 عدم توسل به جنگ و خلع سالح عمومی 

 آزادی کشتی رانی در آب های آزاد بین المللی 

 عدم استفاده از زور در روابط بین الملل 

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

 

ون نفر پنج میلیبرای شرکت در جنگ ثبت نام کردند و از این تعداد،  ییآمریکاسی میلیون در طول جنگ جهانی دوم، 

 دند.شعازم اروپا 

از جنگ و تشکیل سازمان ملل به گفتگو  : کنفرانس تهران: چرچیل، روزولت و . در تهران در مورد تحوالت بعد8143

 نشستند. و نحوه ی تصرف آلمان.

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

فوت  و ماه بعد از یالتا روزولتاو در این نشست، امتیازات زیادی به استالین داده است. دلیل بیماری روزولت بوده است. د

 کرد و معاونش جایگزین شد.

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

 است.

 

 از حزب دموکرات(؛ 8153-8145)18هری ترومنسی و سومین رئیس جمهور آمریکا: 

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

 پایان جنگ را مدیریت کرد.

برای جلوگیری « 12سد نفوذ»است که تحت عنوان  دکترینیاهمیت دوران ریاست جمهوری ترومن در سیاست خارجی، 

 ا پایان جنگ سرد مورد توجه بود.از نفوذ شوروی و گسترش کمونیسم مطرح کرد و ت

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

. آمریکایی ها کمونیسم را مانند نازیسم و فاشیسم برای مردم خود تصویر می کردند و به همین دلیل به امر را داشت

 با آن ها بودند.دنبال مقابله 

ا به مقابله با کمونیسم برخیزند؛ این رخدادها را می توان تداد بهانه دست آمریکایی ها  هانی دومج نگاتفاقات بعد از ج

قائله ی عدم خروج شوروی از شمال ایران / ادعای روسیه درمورد تنگه های مهم ترکیه / در یونان این گونه برشمرد: 

نان حمایت می کردند و علی رغم برتری حزب ضدکمونیسم، از کمونیست ها به شدت روس ها از حزب کمونیست یو

 کردند و آن ها را سر کار آوردند.حمایت 

خود برگردد اما ترومن مخالف بود و اعالم کرد به  کنگره معتقد بود که باید آمریکا در این برهه به دوره ی انزواگرایی

 مردمی که ..

 

 عد دکترین ترومن:چهار بُ

 و نظامی. ژئوپلتیکسیاسی، اقتصادی، 

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

 

 چهار مؤلفه ی دکترین ترومن:

 ریشه در دو نظریه دارد:ژئوپلتیک: الف( 

شد. ماهان می گفت: قدرت دریایی  . ایده ی مکیندر از آلفرد ماهان گرفته14از مکیندر« 13قلب زمین»نظریه ی  (8

 می تواند بر کل دنیا تسلط یابد.

هر کس که بر اوراسیا)آلمان فعلی تا سیبری( مسلط باشد، بر کل جهان مکیندر قلب زمین را اوراسیا معرفی کرد. 

نجمد قاره های اروپا آسیا و آفریقا جزیره های جهانی هستند و در واقع قلب زمین از اقیانوس م تسلط دارد.

شمالی شروع شده و به آلمان می رسد. در کنار قلب زمین مناطق حاشیه ای را مطرح می کند: مناطقی مانند 

ی)خشکی( و بحری)دریایی( توازن قدرت خاورمیانه. قلب زمین اهمیت بیش تری دارد. باید بین قدرت های برّ

 شکل بگیرد.

ین اساس خواستند در قلب زمین هژمون وجود همبر  خیلی مؤثر بود. دوم هانیج نگنظریه ی مکیندر بعد از ج

نداشته باشد. مکیندر می گوید هر کس بر منطقه ی اوراسیا مسلط باشد، بر جزیره ی جهانی مسلط است و هر 

 کس بر جزیره ی جهانی مسلط باشد، برکل جهان مسلط است. 
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 د.کررا مطرح « سدّ نفوذ»براساس نظریه ی مکیندر، ترومن، ایده ی 

. تأکید بر اهمیت سرزمین های حاشیه ای که از یک 11از اسپایکمن« 15سرزمین های حاشیه ای»یه ی نظر (2

طرف به قلب زمین و از طرف دیگر به اقیانوس ها و دریاها محدود هستند، دارد. اسپایکمن معتقد بود در سرزمین 

 اهمیت زیادی دارد.های حاشیه ای از آن جایی که هم قدرت دریایی و هم قدرت زمینی وجود دارد، 

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

 

ب . درگیری این دو را اجتناداشت درمورد رویارویی کاپیتالیسم و کمونیسمای سخنرانی  8141در  ترومنسیاست: ب( 

نفر دوم سفارت  17دهد. جرج کِنانوزارت خارجه ی آمریکا از سفارت آمریکا در شوروی خواست نظر بناپذیر می دانست. 

: رهبران شوروی . تحلیل از سیاست خارجی شوروی8کلمه ای فرستاد. یادداشت وی سه محور داشت:  1111یک تلگراف 

دنبال امنیت اند. دلیل این احساس ناامنی به دوران سزارها بازمی گردد. به همنی دلیل آمریکا را رقیب و دشمن می دانند. 

ارائه ی راهکار: مهار و اعمال . 3اتی کاپیتالیسم و کمونیسم: کمونیسم به دنبال حذف سرمایه داری است. . ناسازگاری ذ2

اقتصادی  روس ها مشکالت ، تهاجمی باشد.در قبال شوروی فشار: نباید با شوروی مماشات کرد، بلکه باید سیاست آمریکا

 دارند و فشار آمریکا موجب تضعیف شوروی می شود.

 

زیرساخت های اروپایی ها از بین  دوم، هانیج نگبعد از جدکترین مهار و سد نفوذ نیاز به ابزار مالی دارد. د: اقتصاج( 

قدرت نرم شوروی با این سیاست، پیش روی می کرد.  رفته بود و نظریات کمونیستی برای اروپایی ها جذاب می نمود.

  ی اروپاییاعطای وام را به کشورها لذا برای جلوگیری از این نفوذ،

 در محور اقتصادی دو طرح ارائه شد:

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

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

 

( بود. قرار بود بازوی نظامی کشورهای سرمایه داری باشد 8141)11پیمان ناتومهم ترین اتفاق امنیتی: -نظامید( 

 8152کشور: آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ، لوکزامبورگ،.. . یونان و ترکیه هم در  82 برای مقابله با روس ها.

ین ماده این معاهده، ماده پنجم آن است مهم تراضافه شدند. کشورهایی که ارزش های مشترک سرمایه داری داشتند. 

 تهدید نظامی هر کدام از اعضا تهدید به تمام اعضا محسوب می شود.که می گوید 
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حلقه ی اتصال بین آمریکای شمالی  و اروپا محسوب می شد./ برای اولین بار در زمان صلح و پس از  اهمیت پیمان ناتو:

امضا کرد./ به بهانه ی تأمین امنیت اروپا، پادگان نظامی در اروپا ایجاد کردند  انزواگرایی، آمریکا قرارداد بلندمدت نظامی

 .به شمار می رفتکه وسیله ی نفوذ آمریکا در اروپا 

 پیمان ناتو را با چند پیمان دیگر کامل کردند:

  : بین ایران، ترکیه و پاکستان برقرار شد.11پیمان سِنتو

 ان سنتو و سیتو(، تایلند، فیلیپین، انگلستان، فرانسه، استرالیا و نیوزیلند.: پاکستان)حلقه ی وصل پیم71پیمان سیتو

 : استرالیا نیوزیلند و آمریکا.78پیمان آنزوس

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

 

د. نیروی هوایی را به عنوان تصویب شد که به دکترین سد نفوذ ترومن کمک کر 72قانون امنیت ملی آمریکا 8147در 

نیروی مستقل وضع کردند. نیروی هوایی باید با یک واسطه به رئیس جمهور برسد. نهادهای امنیتی دیگری هم شکل 

 . بخش هایی از وزارت دفاع برای چابکسازی ادغام شد.74، شورای امنیت ملی آمریکا73گرفت از جمله سیا

 

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

 75میته، پل نیتزرئیس کنظر گرفت که  ترومن کمیته ای برای این کار درکمونسیم شکل گرفت. با نظر ترومن نوشته شد. 

 :عبارت است از بود. مهم ترین مواردی که در این سند آمده

 لط در دنیا دارند. به دنبال اعمال اقتدار به صورت جدی و متعصبانه هستند.انه ای برای تسها عقاید خیلی متعصبشوروی 

 ایدئولوژی کمونیستی یک ایدئولوژی توسعه طلب است.

 شوروی است. ،مهم ترین مانع در برابر آمریکا

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

 نماید. نظامی گریف آمریکا باید بیست درصد تولید ناخالص خود را صر
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 غرب و آمریکا باید عملیات های اطالعاتی خود را افزایش دهند.

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

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

 

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

 

 جمع بندی دکترین ترومن:

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

 آن مقطع و پس از آن تحت تأثیر قرار داد.

د منتقدین معتقدند این دکترین بیش تر شوروی ها را تحریک کر از آن دفاع می کنند ولیمسلماً موافقین دکترین ترومن 

ی م این سند، دیپلماسی را بسیار محدود کرد و احتماالً مقابله کنند.کمونیسم با و راحت تر و کم هزینه تر می توانستند 

 شد با هزینه ی کم تر و با استفاده از دیپلماسی به مقابله پرداخت.

 

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

 جهانی اول با هم همکاری داشتند.

 

 ریشه های جنگ سرد:

 اختالف ایدئولوژیک

 برداشت های متفاوت در دو کمپ

ه ای. ل بمب هستسوء برداشت از اقدامات همدیگر)مثال شوروی می گوید شما تسلیحاتی داشتید که به ما ندادید مث

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

 

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

 

 فضا تقابلی است.



 

 سد نفوذ و مقابله با کمونیسم

 شوروی ها ابایی از اعمال قدرت نظامی ندارند.

 رزه با شوروی را دارد.آمریکا تنها کشوری است که توان مبا

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

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

 الگوهای تقابلی آمریکا با روس ها:چند نمونه از 

  کشورهای مختلف علیه شوروی.ائتالف و همکاری با 

 71ظامی آمریکاافزایش پایگاه های ن. 

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

 .مداخالت مستقیم و غیر مستقیم 

 .)مداخالت اقتصادی و سیاسی)جنگ نرم 

 .کمک به کودتا در ایران، گواتماال 

 

 ؛ از حزب جمهوری خواه71(8118-8153)77آیزنهاورسی و چهارمین رئیس جمهور آمریکا: 

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

 .بود فرماندهی نیروهای متفقین در آزادسازی فرانسه

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

نگ جهانی دوم و پیروزی هایش بود. آیزنهاور اقدامات ترومن را در قبال شوروی کم می ر به خاطر جمحبوبیتش بیشت

 دانست.

ه ی اشتباه دموکرات ها بوده است و همین ناامنی شدید در آمریکا و درگیری در کره، نتیججمهوری خواهان معتقد بودند 

 همزیستی مسالمت آمیز با روس ها داشته اند. دموکرات ها ها عامل تسلط شوروی بر اروپای شرقی شده است.

 قول هایی که در تبلیغات داد:

 اتخاذ استراتژی مؤثر دفاعی.

                                                           
 پایگاه نظامی داشت. 8411کشور،  38، در 8151آمریکا در  71

77 Dwight Eisenhower. 

 دو دوره رئیس جمهور بوده است. 71



 

 تنظیم بودجه ی متعادل و کاهش مالیات ها.

 

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

 بود که به شدت سیاست ترومن را نقد می کرد؛ می گفت این سیاست، درجا زدن بوده است.ی او دالِس 

: آمریکا باید ابتکار عمل را در برابر شوروی به کار گیرد و اصالحاتی را برای چابکسازی در عرصه ی 8153سندی در 

 نظامی انجام دهد.

 

 اقدامات آیزنهاور:

 اتژیک و کیفیت بخشی به سالح ها و کاهش نیروهای نظامی پیاده.سرمایه گذاری جهت افزایش سالح های استر

: هر کشوری)منظور روس ها هستند( با هر سالح و در هر جا، منافع 71مطرح کردن استراتژی نظامی بازدارندگی گسترده

ن ها اعالم کردند ما را به خطر بیندازند، با هر سالح و در هر جایی منافع آن ها را در تمام دنیا به خطر می اندازند. آ

سیاست انفعال را کنار می گذارند. در این راستا  آمریکا خود را ملزم به عدم استفاده از سالح های غیر متعارف نمی دانند.

 بر کشورهای خاورمیانه تأکید کردند.

 

لستان یی مثل انگدرمورد مقاله اول: چند محور کلی درمورد کشوری که استثناگرایی را دنبال می کنند و درمورد کشورها

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

درمورد مقاله دوم: مباحث اندیشه ای مد نظر نیست. مهمات: سیاست آمریکا بین اینترناسیونالیسم لیبرال و امپریالیسم 

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

 

 .در این سیاست ارائه گردید زایش فشار و مهار شوروی هاافتوسط آیزنهاور مطرح شد؛  11سیاست نگاه جدید

 

 دکترین آیزنهاور:

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

 ی آن در جهت مبارزه با کمونیسم و مهار شوروی بود.
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 سیاست های شوروی تغییر کند. اما امریکایی ها به سیاست خود ادامه دادند.  و باعث شد رخ داد. 8153مرگ استالین در 

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

در این ز نیجهان عرب ناسیونالیستی در جنبش های آگاهی یافتن اعراب از بسیاری از مسائل و شکل گیری  می شود.

 .دانستمقطع به وقوع پیوست. آمریکا این جنبش ها را به کمونیسم مرتبط می 

ئز، ملی شدن کانال سو آیزنهاور در این وضعیت دکترین خود را مطرح کرد. آمریکایی ها پیمان بغداد را گسترش دادند.

 .به شمار می رودآیزنهاور  نزدیک بودن کشورهای عربی با شوروی نیز از دیگر عوامل طرح دکترین

 تقریر دکترین آیزنهاور: 

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

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

 

 اصول دکترین آیزنهاور

 مقابله ی همه جانبه با شوروی 

 .نفوذ شوروی را از خاک خود شوروی باید شروع کرد 

 بسط نفوذ و سلطه ی آمریکا در کشورهای مجاور شوروی 

 استفاده از تبلیغ خطر کمونیست ها 

 

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

 آیزنهاور اهمیت زیادی دارد.

 

 :ی دکترین آیزنهاورموارد اجرا

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

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

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

 جنگ ویتنام 

 کمک به شورشیان گواتماال 

 کودتا علیه دکتر مصدق 

 



 

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

 مطرح شده است.

 

 ایران در زمان آیزنهاور:

ه تقویت کشورهای پیرامونی شوروی پرداخت که یکی از این کشورها، ایران بود. ایران در منطقه می سیاست نگاه نو، ب

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

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

 ران را مهم می کرد.امنیت ای

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

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

و مجلس سنا شرکت کرد و سپس تقویت پیمان به ایران سفر کرد و در جلسه ی مشترک مجلس  8151آیزنهاور در 

نظامی سنتو را مطرح کرد. حمایت های نظامی و اعزام مستشاران در دستور کار قرار گرفت. تشکیل ساواک و تربیت 

 نیروهای آن در همین زمان صورت گرفت.

 

 گرفته است. زیاده روی صورتشوروی در مبارزه با کمونیسم و مقابله با نقد دکترین آیزنهاور: منتقدین بر این اعتقادند که 

 

 (؛ از حزب دموکرات8113 -8118) 18جان اف. کندیسی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا: 

ساله بود که به ریاست جمهوری رسید. در جنگ جهانی دوم حضور داشت.  43از محبوب ترین رؤسای جمهور آمریکاست. 

 بود بود. از جنبش مک کارتیسم به شدت حمایت کرد. در انتخاباتکاتولیک بود. دستیار پدرش که سفیر آمریکا در لندن 

 ریچارد نیکسون را شکست داد. 

علل ترور کندی مبهم است: بعضی معتقدند مافیا این کار را کرده و برخی دیگر اسرائیلی ها و صهیونیست ها را عامل 

 ترور می دانند.

 

 مهم ترین انتقادات او به آیزنهاور: 

 ها تساهل به خرج دادهدربرابر شوروی 

                                                           
18 John Fitzgerald Kennedy. 



 

 اجازه داده شده موشک های بالستیک علیه آمریکا در مناطق مختلف دنیا نصب شود.

 کوبا ...

 

 بود. به شدت ضد کمونیسم بود. « 12راسک»وزیر خارجه: 

 

 مبارزه با شوروی  مهم ترین سیاست ها در سیاست خارجی:

 محبوبیت شخصی او در انتخابش خیلی مؤثر بود.

 

 ا و سیاست هابرنامه ه

؛ در سی 13میلیون دالر افزایش داد؛ نیروهای نظامی را بیشتر کردند 51میلیون دالر به  43بودجه را از  در حوزه نظامی:

 کشور آموزش نظامی علیه شوروی داشتند. 72کشور پایگاه نظامی داشتند؛ در 

می دهیم. آیزنهاور پاسخ گسترده را مطرح : مورد به مورد به مقتضای شرایط پاسخ 14تغییر جهت به پاسخ انعطاف پذیر

 می کرد: سخت ترین پاسخ ممکن در برابر هرگونه اقدام بزرگ یا کوچک. 

ارائه داد... برنامه ای برای اصالحات سیاسی و اقتصادی در جهت گسترش « 15اتحاد برای پیشرفت»برنامه ای تحت عنوان 

 دموکراسی، ... در کشورهای جهان سوم

 نامه: اصالحات ارضی؛ مبارزه با بی سوادی؛ ایجاد سپاه سبز؛ ارائه ی خدمت به روستائیان. محورهای این بر

 

  مهم ترین تحوالت استراتژیک دوران کندی:

 کاسترو علیه دولت مستقر حامی آمریکا کودتا کرد. آمریکا  8151: در حمله به خلیج خوک ها در مجاورت کوبا

اول گرایش سوسیالیستی نداشتند. در حین جنگ به آن سمت کشیده  هم اقدام به حمله ی نظامی کرد. البته

شد. آمریکا تالش کرد از تبعیدی های کوبا که فرار کرده بودند و در فلوریدای آمریکا حضور داشتند، استفاده 

کند و آن ها را آموزش دادند و تجهیز کردند و به سوی خلیج خوک ها فرستادند. آمریکا در این نبرد، شکست 

                                                           
12 Rusk. 

 بالغ بر یک میلیون و سیصد هزار نیرو. 8113در  13

14 Flexible Response. 

15 Alliance for programs. 



 

 .1فتضحانه ای خوردند. چون علیه دولت مستقر بر خالف قوانین بین المللی عمل کردند. این شرایط، باعث م

 تبدیل شدن کاسترو به یک قهرمان ملی شد. .9نقض منشور سازمان ملل و . 2کاهش محبوبیت کندی 

مایلی  11. کوبا در ا برخاستندبدین ترتیب چون کوبایی ها توانستند مقابل آمریکا بایستند، به حمایت از کوبایی ه

 آمریکا قرار دارد و این موضوع برای شوروی و جهت ضربه زدن به آمریکا اهمیت یافت.

 

 :دیداری درمورد برلین داشتند تا تکلیف را مشخص کنند. دیدار  8118خورشچف و کندی  ماجرای دیوار برلین

را تحقیر می کرد. خورشچف خوستار تعیین  سردی بود. خورشچف به کندی از موضع برتر نگاه می کرد و او

تکلیف بود. شوروی اعالم کرد که معاهده ای را با آلمان شرقی امضا خواهد کرد. دنبال این بودند که برلین 

شرقی را هم در اختیار بگیرند و ادغام کنند. ولی آمریکایی ها حاضر به این کار نبودند و می خواستند پایگاهی 

هزار نیرو در آن زمان از آمریکا در اروپا بودند. یک سوم کل نیروهای ناتو را  451ه باشند. در آلمان غربی داشت

راه های مواصالتی برلین غربی را کامال مسدود کردند. باالخره روس ها شروع کردند  8118تامین م یکردند. در 

 به دیوار کشی در برلین. و این نمادی شد برای جدایی غرب و شرق.

کشیده شد، خیال آمریکایی ها راحت شد که دیگر اتفاقی نخواهد افتاد. البته از لحاظ پرستیژی برای  وقتی دیوار

 آمریکا خوب نبود چون ابتکار عمل توسط روسیه بود. کندی منفعالنه دیوار برلین را پذیرفت.

 

 :تی نگ جهانی دوم وقویتنام به طور سنتی مستعمره فرانسه بود. بعد از ج افزایش تعهدات آمریکا در ویتنام

فرانسه خواست از ویتنام برود، از آمریکا درخواست کردند که در آن جا حضور داشته باشد. اول آمریکایی ها زیاد 

استقبال نکردند ولی بعداً نگرانی از کومنیستی شدن ویتنام تصمیم به حضور گرفتند. آمریکا مشاوران نظامی 

ادند. آن چه آمریکایی ها تصور می کردند این بود که اگر ویتنام مستشار فرست 87111خود را ارسال کردند. 

 کمونیستی شود، کل آسیای شرقی کمونیست می شوند. لذا آمریکا حضور نظامی خود را در ویتنام تقویت کرد.

 

 :بعد از ماجرای خلیج خوک ها، رابظه ی کوبا و آمریکا تیره شد. بحران موشکی کوبا 

 با، آموزش مخالفان کوبا، اجرای طرح های مختلف ترور کاسترو، ... .اقدامات آمریکا: تحریم کو

 

و  2111آمریکا یک قدم از شوروی جلوتر بود. اوالً در ترکیه پایگاه موشکی داشت؛ تعداد کالهک های اتمی آمریکا 

 بود. موشک های قاره پیمای آمریکا هم بیشتر بود.  311شوروی 

ر بود، لذا تصمیم گرفتند، در نزدیک ترین محل ممکن)کوبا( موشک های خود را چون برد و توان موشکی روس ها کم ت

مستقر کنند. کندی شورایی را برای بررسی موضوع ایجاد کرد. این موضوع پرستیژ آمریکا را زیر سؤال می برد. برخی راه 



 

امی را گاه از کوبا. برخی اقدام نظحل های دیپلماتیک را پیشنهاد دادند: برداشتن پایگاه از ترکیه دربرابر برداشتن پای

 پیشنهاد دادند: زدن کوبا.

در نهایت: محاصره ی کوبا. در صورتی که روس ها مقاومت کردند، راه های دیگر را به کار خواهند گرفت. بعد از تنش 

 هایی، روسیه پیشنهاد داد... 

 کندی اعالم پیروزی می کرد...

ت. تنها نکته ی مثبتی که درمورد کندی مطرح می کنند این است که جلوی نظریه ها در مورد پیروز جنگ، متفاوت اس

 یک جنگ را گرفته است.

 

 مسئله بود: 3حل بحران موشکی کوبا ناشی از 

: آمریکا علناً و در رسانه ها به شوروی گفت که در صورتی که تجهیزات موشکی تان را از 11معامله ی عمومی .8

 کوبا جمع آوری کنید، ما هم...

 24از طریق احضار سفیر شوروی در آمریکا، اعالم کردند که اگر ظرف  :17تیماتوم)ضرب االجل( خصوصیاول .2

 ساعت خبری از برچیدن موشک ها نشنویم، خودمان رأساً برای این کار اقدام می کنیم.

ا و ترکیه : آمریکا اعالم کرد اگر موشک ها را بردارید ما هم ظرف شش ماه موشک ها را از ایتالی11توافق سرّی .3

 برمی داریم.

 

 آثار بحران موشکی:

 هر دو طرف پیروزی در مسئله ی بحران موشکی کوبا را به نفع خود تفسیر کردند. -8

بین دو ابرقدرت ایجاد شد. برای اطالع دادن از وقایع غیر عمدی جهت جلوگیری از تقابل بازیگر رو  11خط قرمز تلفن -2

 به رو.

 ین تصمیم گرفتند رویکرد متنازعانه را کاهش دهند. تنش زدایی و مذاکره: طرف -3

 طرفین معاهده ی منع آزمایشات هسته ای در فضای ماورای جو را امضا کردند. -4

 

                                                           
11 Public Deal. 

17 Private ultimatum. 

11 Secret Deal. 

11 Hot Line. 



 

 جمع بندی دوران کندی:

 .کندی در صدد بود اهداف آمریکا را در حوزه ی سیاست خارجی از طریق واقع بینی گسترده حل و فصل کند 

 تحرک ایجاد نمود. باید تخصص های آکادمیک در طراحی های استراتژیک ورود پیدا  در سیاست خارجی آمریکا

 می کرد.همزمان با انقالب علمی و فناوری رخ داد.

  کندی که در ابتدا در قبال روس ها نرمش به خرج داده بود)دیوار برلین(، در بحث بحران موشکی، اعتماد به

 نفس خود را به دست آورده بود.

 ی کندی پاسخ انعطاف پذیر حمالت گزینشی و جایگزین تالفی گسترده شد. تقویت سالح های دکترین نظام

 متعارف و بازسازی ارتش از جمله اقدامات وی در این زمینه بود.

  او می دانست شوروی درمورد کشورها و مسائل حاشیه ای از سالح های اتمی استفاده نمی کند و لذا به توسعه

 ان سومی مانند ایران پرداخت.ی روابط با کشورهای جه

  کندی تالش کرد در هر مورد از مسائل سیاست خارجی به تناسب آن عمل کند. طراحی اقدام متناسب با نوع

مسئله متفاوت بود. برای بازسازی جهان سوم اصالحات تدریجی را در دستور کار قرار داد نه اصالحات رادیکال 

 و...

 فتارگرایی و تجربه گرایی رخ داد.مجموعه اقدامات کندی در دوره ی ر 

 .در مجموع سیاست سد نفوذ و مهار در این دوره ادامه پیدا کرد 

 

 (؛ از حزب دموکرات8111 -8113) 11لیندن جانسونسی و ششمین رئیس جمهور آمریکا: 

رئیس  ، معاون کندی، رئیس جمهور شد. و دوره ی بعد هم18، لیندن جانسون8113نوامبر  22پس از ترور کندی در 

 جمهور شد.

به لحاظ شخصیتی قدرت طلب، خشن، طمع کار، خودخواه،... . دانش سیاسی باالیی دارد. لفاظی های تندی دارد. کل 

 سال و دو ماه.  5دوره ی ریاست جمهوری 

 

 مسائل مهم در دوره ی جانسون:

 :ین اصرار تات در آمریکای التأکید بر حفظ ثبات در آمریکای التین برخالف کندی که بر اصالح آمریکای التین

داشت. تأکید بر منافع اقتصادی امنیتی آمریکای التین داشت. پرو را تحریم کرد. حمایت از رئیس جمهور چپ 

گرای برزیل، مذاکرات برای حل مسئله ی کانال پاناما، در دومینیکن برای سرکوب کمونیست ها اقدام کرد و 

 آمریکای التین تخریب شود.  این اقدام خیلی شدید بود. این باعث شد وجهه ی آمریکا در

                                                           
11 John Fitzgerald Kennedy. 

18 Lyndon Johnson. 



 

 که در دوره ی کندی ارائه شده بود، در دوره ی جانسون نیز ادامه یافت؛ برای حذف  طرح اتحاد برای پیشرفت

 موانع تجاری،.. .

  از دیکتاتورها حمایت می کردجانسون به نسبت کندی به اصالحات توجه زیادی نداشت و. 

 :د روابط کشورها بهبود یابد. با کمونیسم در آسیا و آمریکای التین باید معتقد بود بای سیاست ها در قبال شوروی

جنگید ولی در اروپا باید تجارت کرد. در شوروی تغییر حاکمیت صورت گرفت)برژنف به جای خورشچف( و 

برخی از روابط دوجانبه بهبود یافت. برخی موانع تجاری بین دو کشور حذف گردید. معاهده ی ان. پی. تی. بین 

آمریکا و شوروی امضا شد. برژنف معتقد بود اگر کشورهای اروپای شرقی از حمایت شوروی دست بردارند و از 

 کمپ شوروی خارج شوند، شوروی حق حمله خواهد داشت؛ چرا که واگرایی هایی در اروپا رخ داده بود.

 

 اد. بلندی های جوالن، قدس رخ د 8117ژوئن  5روزه اعراب و اسرائیل در  1جنگ  فلسطین: اعراب و مسئله ی

شرقی، نوار غزه، کرانه ی باختری توسط صهیونیست ها به تصرف درآمد. اولین تماس خط قرمز میان روسیه و 

آمریکا برای حل و فصل مسئله برقرار شد. شوروی اعالم کرد: اگر مداخله نکنید ما هم مداخله نمی کنیم. آمریکا 

زی گسترده، قصد پیشروی داشت؛ در نتیجه شوروی ها اخطار تندی به قبول کرد. اسرائیلی ها علی رغم پیرو

آمریکا کردند. در مقابل، امریکا هم ناوگان ششم دریایی خود را در دریای مدیترانه مستقر کرد. در نهایت اسرائیلی 

کا ریها پذیرفتند. این جنگ موجب تخریب وجهه ی آمریکا در منطقه شد؛ چون پیروزی اسرائیل را از چشم آم

می دیدند. اعراب روابط خود را با آمریکا قطع کردند و صادرات نفت خود را به اسرائیل تحریم کردند. این امر 

باعث شکل گیری شوک نفتی در این مقطع شد. اموال آمریکا را مصادره کردند و به سمت شوروی بیش تر 

 ن قطعنامه چند بند دارد:قطعنامه ی سازمان ملل صادر شد. ای 8117متمایل شدند. در نوامبر 

 .عقب نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغالی 

 .اعراب اسرائیل را به رسمیت بشناسند و با مالکیت اسرائیل در مناطق قبل از جنگ موافقت کنند 

 .حل مسئله ی آوارگان 

 

 :ایی با به لحاظ جمعیتی برای آمریکایی ها خاص است. جوان ه 11در زمان جانسون. دهه ی  جنگ ویتنام

رویکرد و فرهنگ جدیدی بعد از جنگ زندگی می کنند. به نوعی جامعه پذیری جدیدی شکل گرفته است. در 

این دوره جنبش های دانشجویی شکل می گیرد و اعتراض هایی از سوی دانشجویان درخصوص جنگ ویتنام 

 ، فشن و...( می روند.صورت گرفت و برخی به سمت آن می روند و برخی دیگر سراغ الابالی گری)موسیقی

 جانسون دو راه پیشِ رو داشت:

 این فرمول به معنای شکست آمریکا در برابر کومونیسم بود. ( فرمول عدم مداخله:1

 ادامه به منزله ی کسری بودجه و مشکالتی بود که دولت آمریکا با آن مواجه بود. ( تشدید مبارزه:2



 

ناوشکن های آمریکایی در خلیج ویتنام حمله شد و غرق شدند.  جانسون به دنبال راه میانه ای بود. به بعضی

ماه با استعداد  3درخواست بودجه از کنگره برای ارسال نیروی بیش تر و پذیرفتن کنگره. جانسون معتقد بود اگر 

کامل در ویتنام حضور داشته باشد، جنگ را خاتمه می دهد. ظرف یک سال ونیم مجموع بمب هایی که آمریکا 

 یتنام استفاده کردند از ...در و

هزار نفر  511، آمریکایی ها هجده هواپیمای خود را از دست دادند. افکار عمومی مخالف جنگ بودند. 8111در 

میلیون تن بمب استفاده کردند.  1اعزام کردند. آمریکایی ها با محیط و جغرافیای ویتنام آشنا نبودند.  8111تا 

 شکاندن نیزارها.استفاده از سموم مختلف برای خ

 

 مهم ترین ادعاهای جنگ طلبان برای ادامه جنگ ویتنام:

 اگر آمریکا پیروز نشود، متحدین آمریکا اعتماد خود را از دست خواهند داد.  □

 جنگ های آزادی طلبانه یا کمونیستی دیگری در جاهای دیگر رخ خواهدداد. □

 پایان جنگ موجب جری تر شدن شوروی ها می شد. □

 سقوط کند، کشورهای دیگر هم در دام کمونیسم می افتند. اگر ویتنام □

 شکست زمینه ی از دست دادن تسلط آمریکا در اقیانوس آرام خواهد شد. □

 

 مخالفان:نظر 

ویتنام به لحاظ جمعیتی دو تا کشور نیست که بخواهیم از هم جدا کنیم. ملت ویتنام را نمی توان به  □

 شمالی  و جنوبی تقسیم کرد.

دی، نهایتا ده درصد از ویتنامی ها کمونیست هستند لذا نباید به اسم مبارزه با کمونیسم به لحاظ عد □

 وارد شد. کمونیسم مسئله ی اصلی در آن جا نیست.

 آمریکایی ها عمالً دارند با مردم بومی ویتنام می جنگند نه با کمونیست های شوروی.  □

 یسم. آن ها با عقاید ملی گرایانه می جنگند.شمالی ها دنبال رویکردهای ملی گرایانه هستند نه کمون □

 تحمیل هزینه های فراوان. □

 جنگ باعث شده حیثیت و پرستیژ آمریکا به شدت تخریب شود. □

 

 ایده ی آمریکایی ها این بود که از موضع قدرت مذاکره کنند.

کشتند و این شوک روز عید تِت، شمالی ها از فرصت جشن استفاده کردند و چهار هزار آمریکایی را  8117در 

بزرگی به آمریکا بود. در مقابل پنج هزار نفر از ویتنام کشته شدند. این موضوع عمالً نشان می داد آمریکا پیروز 

 درصد از مردم آمریکا مخالف جنگ بودند.71نخواهدشد. 



 

مان جانسون همزمان با جنگ وارد مذاکره شدند. حمالت خود را افزایش دادند. مسئله ی ویتنام در ز 8111در 

 حل نشد و در مبارزات انتخاباتی به موضوع اصلی تبدیل شده بود.

 

 گاهی دموکرات ها جنگ راه انداخته اند مثل جانسون و یک جمهوری خواه به جنگ خاتمه داده است مثل نیکسون.

 

 جمهوری خواه (؛ از حزب8174-8111) 12ریچارد نیکسونسی و هفتمین رئیس جمهور آمریکا: 

به مجلس نمایندگان  8141 ی . در دهه13نهانی دارو مصرف می کرده، در جنگ جهانی دوم حضور داشته استمرموز، پ

انتخابات را به کندی باخت. دوره ی ریاست  8111معاون آیزنهاور شد. در  8152راه یافت و پس از آن وارد سنا شد. در 

 که با استعفا کنار رفته است.جمهوری وی به دلیل استعفا پایان یافت. تنها رئیس جمهوری است 

 

ویلیام راجرز وزیر امور خارجه ی وی بود ولی زیاد به کار گرفته نمی شد و در نهایت کسینجر جایگزین او شد. چون وزیر 

امور خارجه ی او شخص مهمی مثل کسینجر بود و دکترین ارائه داد، مهم است. کسینجر متولد آلمان است و به عنوان 

 ایاالت متحده رفت.یهودی مهاجر به 

تجربه ی کسینجر و نیکسون در سیاست خارجی زیاد بود؛ به همین دلیل تحوالت زمان او زیاد بود و به عنوان رئیس 

 جمهوری که در سیاست خارجی شناخته می شود.

 تحوالت زمان او:

 تنش زدایی با چین و شوروی 

  یون نفر در دنیامیل 2.5به  3.5کاهش تعداد پایگاه های نظامی و سربازان از 

  8171افزایش فروش تسلیحات نظامی در دهه 

 اوج جنگ ویتنام و به پایان رساندن جنگ 

 کاهش ارزش دالر آمریکا و افزایش بدهی های آمریکا 

 تالش برای نزدیک شدن به ژاپن، و ترغیب ژاپن به سرمایه گذاری در آمریکا 

 تی.فضار بر اوپک برای کاهش قیمت نفت و خروج از بحران نف 

 

 

                                                           
12 Richard Milhous Nixon. 
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 تنش زدایی با چین

روابط این دو را تیره و تار کرد. آمریکایی ها به ظهور چین قدرتمند  8141انقالب مائو در  روابط آمریکا و چین:ی پیشینه 

 در آسیا امیدوار بودند و سیاست های درهای باز را درباره ی چین پیشنهاد می دادند.

بی داشتند. چون آمریکا در سطوح عالی سیاست چین نمی توانست ورود آمریکایی ها در بین مردم چین نیز، وجهه ی خو

 کند، از طریق کمک های بهداشتی و درمانی و آموزشی نفوذ کردند.

اما این روابط به خوبی ادامه نیافت و انقالب مائو و رویکردهای ضد کاپیتالیستی مانع آن شد. مائو دستورات ضد آمریکایی 

 ایی ها را یک سال زندانی کردند. به کره ی شمالی کمک کردند. صادر کرد. سر کنسول آمریک

، روابط آمریکا و چین تیره شد و به حداقل رسید. آمریکایی ها از چین تایپه)تایوان( 8171تا بیست سال یعنی حدود دهه 

 حمایت می کردند.

بت به با چین، مضرات بیش تری نس روابط کم کم تغییر پیدا کرد و آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که عدم رابطه

وجود رابطه دارد. ایده ی آمریکایی ها این بود که اگر به چین نزدیک بشوند، می توانند علیه شوروی اقدام نمایند. لذا به 

 سمت اصالح روابط رفتند.

 ابتدا گفتنند چین باید محدود بشود ولی نه به اندازه ای که منزوی بشود.

ت و رویکرد ضد کمونیستی و ضد چینی که داشت، مشهور بود. اما وقتی به قدرت رسید، تنش نیکسون بر اساس احساسا

 زدایی به وجه غالب تبدیل شد. دلیل آن زمینگیر شدن آمریکا در ویتنام بود. 

 مهم ترین دالیلی که به تنش زدایی روابط با چین کمک کرد:

 توسعه طلبی شوروی در چین

 خلی چین دخالت می کرد.حزب کمونیت شوروی در امور دا

 شوروی در مقاطعی، به تایوان و . کمک می کردند.

 شوروی ها در نهایت به دنبال تضعیف چین بودند.

 حمایت مائوئیست ها از انقالب های نقاط دیگر دنیا

 شوروی مائو را انحرافی در کمونیسم می دانستند.

 

 دند.حمله شوروی به چکاسالواکی را چینی ها محکوم کر 8111در 

 و نیروهای روس چهار برابر شد. 8111درگیری های مرزی بین چین و شوروی در سال 

 



 

 اقدامات آمریکا:

 افزایش تجارت با چین و هضم اقتصاد چینی در اقتصاد بین المللی 

 از طریق چین... تالش برای 

 سفرهای دوجانبه را آسان کردند.

 دیپلماسی ورزشی راه انداختند.

 کسینجر به چین سفرهای محرمانه ی

 عالقه مندی برخی مسئولین چینی به ارتباط با آمریکا از جمله وزیر امور خارجه ی چین

 

نیکسون در کنگره اعالم کرد که باید روابط را با چین آغاز کرد و باید جایگاه چین را در سازمان  8178در نهایت و در سال 

گفتند ما به چین واحد احترام می گذاریم. چون در آن زمان این  ملل به رسمیت بشناسیم. آمریکایی ها مصالحه کردند و

از حضور چین در شورای امنیت  8178ایده مطرح بود که چین به دو کشور تقسیم شود. دیپلماسی سری شکل گرفت. در 

نیکسون سفری  8172حمایت کردند و در بیانیه ای اعالم کردند تایوان هم در شورای امنیت باشد. اما پیگیری نکردند. در 

به چین و مالقاتی با مائو داشت. بیانیه ی مشترکی امضا کردند که اعالم مخالفت با سلطه طلبی شوروی در چین. 

عادی سازی روابط ادامه یافت. نگرانی چینی ها را  8171آمریکایی ها پذیرفتند که تایوان جزئی از خاک چین است. تا 

 بردند.درباره ی حمله ی شوروی به چین از بین 

 

 در روابط دوجانبه، فشارهای داخلی و بین المللی عامل بود. برای چینی ها:  جمع بندی:

 مذاکرات طوالنی شکل گرفت و طرفین پذیرفتند هزینه بدهند.

 نخبگان دو کشور باعث این رابطه شد.
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 در این سال ها نوعی رابطه ی رقیق بود.

 ابت و همکاری کلیدواژه ی روابط چین و آمریکا تا پایان جنگ سرد بود.رق

 

 :شوروی و مریکاآ بین ها تنش کاهش

 دو اگر سیاست این طبق. بگیرند پیش در را( linkage) سیاستشد  باعث شوروی و آمریکا بین همبستگی نوعی وجود

 نیکسون دوران از. داشتند مقابل طرف از را نآ ازای به ما انتظار دادند، می امتیازی یا دادند، می انجام اقدامی ابرقدرت



 

. اشیمب نداشته مقابل طرف از را آن ازای مابه انتظار ولی دهیم انجام تنش کاهش جهت در را اقدامات سری یک ما گفتند

 تر راحت دید این طبق مصالحه لذا. است استراتژیک بلکه تنیس ایدئولوژیک شوروی و مریکاآ رقابت بود معتقد کسینجر

 رفتار و بدهند او به را خود دلخواه سهم و کنند خود بازی وارد را شوروی که بود معتقد کسینجر منظور همین به. شود می

 ها روس اما داشتند برتری... و دقت و ای هسته های سالح کیفیت لحاظ به ها مریکاییآ. کنند مهار طریق این از را او

 بعد و کنیم نتعیی آن برای حد یک بیایم ساختن سالح تصاعدی جای به گفتند ها مریکاییآ. بودند باالتر کمیت نظر از

 بین 8 سالت معاهده لذا. کنند اقدام تسلیحات کاهش حوزه در باید که رفتند سمت این به طرفین لذا. دهیم کاهش را نآ

 اهدهمع. رفت مسکو به هم یکسونن و بود استراتژیک های سالح کاهش متضمن که 8172 سال در که شد امضا طرف دو

 به نفژبر 8173 در... . و محیطی زیست های همکاری و دریایی های تنش کاهش مورد در شد بسته هم دیگری های

 شاکی اه اروپایی. است کرده رها را خود پیمانان هم مریکاآمی گفتند  که داشت اقدامات این منتقدانی. رفت واشنگتن

 تقلمس دفاع ها اروپایی که این جمله از. کنند نمی ما از را الزم حمایت دیگر و اند فروخته را ما ها مریکاییآ که بودند

 .کردند می انتقاد اسرائیل از آمریکا از جانبه همه دفاع از نینچ هم ها نآ. نداشتند

 

  :ویتنام جنگ

 از یکسونن. متمرکزنه  اما بود آلمانی  اندازه به و ایتالیا از تر بزرگ کشوری و بود نفری میلیون سی کشوری ویتنام

 متقاعد رفتگ دست در را قدرت وقتی نیکسون. گذاشت کم زمینه این در نباید که بود معتقد و بود ویتنام جنگ حامیان

 تمام نگج که بود این برنامه اولین. کرد ریزی برنامه جنگ پایان برای لذا ندارد بر در نظامی پیروزی جنگ این که شد

 نیکسونی  عمده سیاست. کردند دنبال جدی طور به را مذاکراتی سیاست ها نآ لذا. شود حفظ مریکاآ پرستیژ ثانیاً و شود

 جنگ و دشون خارج جا نآ از باید مریکاییآ نیروهای یابد، ادامه است قرار اگر و شود تمام باید ویتنام در جنگ که بود این

 می رهمذاک ها مریکاییآ که حال عین در. کند پیدا ادامه شمالی و جنوبی ویتنام جنگ و ها ویتنامی خودی  وسیله به

 شیدهک کامبوج به جنگی  دامنه. باشد داشته را برتر دست مذاکرات در تا کردند می دنبال هم را گسترده حمالت کردند

 مریکاآ. دش تمام نیکسون ضرر به لذا ؛کرد ممنوع را کامبوج و الئوس در مریکاآ مداخله و کرد وضع قانونی کنگره که شد

 که کنند تعهد تندخواس و شود حفظ مریکاآ پرستیژ تا بیافتد فاصله ویتنام شدن کمونیست و اکیمرآ خروج بین خواست می

 موفق اما دکردن شدیدتر را حمالت ها مریکاییآ .دنپذیرفتن ها نآ که دهید تشکیل حکومت ما رفتن از پس ماه شش شما

 هک بود این نآ مفاد و شد امضا شمالی ویتنام و مریکاآ ینب توافقی 8172 سال در که داشت ادامه هم مذاکره. شدند نمی

 و ها وبیجن و ها شمالی از مرکب جانبه سه کمیسیون را انتخابات. کند شرکت زادآ انتخابات در دارد حق شمالی ویتنام

 موفق اما نندک تعیین جنوبی و شمالی ویتنام بین مرز یک خواستند ها مریکاییآ. کند برگزار باید طرف بی کشور یک

 ها یکاییمرآ. بود دیگر شرط نیز ها مریکاییآ کاملی  تخلیه. بود شروط از دیگر یکی مریکاییآ اسرای زادیآ. نشدند

 در طرفین 8173 در درنهایت. فتندرینپذ ها ویتامی که باشد جنوبی و شمالی کشور دو مشترک مرز درجه 87 مدار گفتند

 .شد جنگ نپایا باعث که کردند امضا ای معاهده پاریس

 عهده بر را یا عمده بخش توافق نآ در ها شمالی. برداشتند دست کشور دو بین تقسیم از ها مریکاییآ :قاتفوات مهمترین

 اسرای .شوند خارج جنوبی ویتنام از باید مریکاییآ... و مشاوران و نظامیان تمام. گرفتند را نآ تمام عمل در که گرفتد



 

 بیاندازند فاصله اه مریکاییآ خروج و کمونیستی حکومت تشکیل بین که پذیرفتند ها نامیویت. شوند ازاد باید مریکاییآ

 هزینه و کشته هزار 51 و زخمی هزار 311 با مریکاآ و شدند خارج ویتنام از 8173 در ها مریکاییآ. نشد محقق عمالً که

 .شد خارج ویتنام از ویتنامی میلیون دو از بیش شدن کشته و زیاد های

 

 نیکسون دکترین

 تعهدات انجام از آمریکا رویکرد که کرد اعالم او. شد مطرح نیکسون توسط گوام در 8111 ژوالی 25 در دکترین این

 کمک مانز که کرد اعالم صراحتاً او. کرد خواهد تغییر متحد و دوست کشورهای از پشتیبانی و کمک سمت به مستقیم

 ابقس صورت به ها اروپایی به دیگر که کرد اعالم او. است رسیده پایان به دوم جهانی جنگ از بعد آمریکا متحدان به

 از ییک. بود خواهد باقی همچنان حمایت ولی برسند خود امور به باید خود ها نآ و داشت نخواهیم مستقیم های کمک

 پی در منفی اثرات دنیا مختلف نقاط در ها ییآمریکا مستقیم حضور که استآن  دکترین این اتخاذ دالیل ترین مهم

 مداخله رایب آمریکا متحدانی  انگیزه که بود شده باعث مختلف های صحنه در ها ییآمریکا مستقیم حضور. است داشته

 می افزایش را آمریکا های هزینه که خواستند می کمک آمریکا از خود امور انجام جای به متحدان و بود یافته کاهش

 جبهه کی شدند می کار وارد ها ییآمریکا که هنگامی. بود یافته افزایش عمومی افکار در ها ییآمریکا نفرت و خشم. داد

 های زینهه. بود... و روسیه و چین کردن مقابله باعث ویتنام به آمریکا ورود مثالً. ایستادند می برابرشان در مستقلی 

 کاهش را خود ممستقی تعهدات که گرفتند تصمیم ها ییآمریکا لذا. گشت برنمی معموالً هزینه این و بود زیاد ها ییآمریکا

 شد می باعث که شوند خارج ناتو از خواستند می رسماً ها فرانسوی. بگذارند خود متحدان دوش بر را خود تعهدات و دهند

 در سوننیک که کنی می خالی را خود متحدان پشت رسماً تو که گفتند می منتقدین. شود زیاد ها ییآمریکای  هزینه

. یاوردب مستقیم نیروی نیست قرار اما کند می عمل خود متحدان قبال در را خود تعهدات تمام به آمریکا که گفت پاسخ

 طرخ به متحدانش ازادی اگر گفت و افکند خود متحدان سر بر را خود اتمی سالح حمایتی چتر که کرد اعالم آمریکا

 این به روطمش داند می پایبند تعهدات به را خودش که کرد اعالم نیکسون. کرد خواهد استفاده نیز اتمی سالح از بیافتد

 ویتنام جنگ در نآ بارز ی نمونه که داشت نیز مصادیقی دکترین این. بپذیرند نیز را خود از دفاع مسئولیت کشورها این که

 خارج شده تعهد زمان از زودتر خیلی که کرد خارج را خود نیروهای لذا بسپارد ها ویتنامی خود به را جنگ کرد تالش. بود

 در نآ ادیقمص ترین مهم از دیگر یکی. شود می مشاهده آمریکا و روسیه بین زدایی تنش در دکترین این از بخشی. کرد

 توانمندی طریق از باید عربستان و ایران یعنی اکیمرآ متعهد دو که 14ستونی دو سیاست عنوان تحت که بود فارس خلیج

 زمان ات سیستم این که کنند حمایت منطقه در آمریکا منافع از دهند می قرار اختیارشان در ها ییآمریکا که نظامی های

 . اعراب سراغ به درفتن ها ییآمریکا ،انقالب آمدن کار روی از بعد. داد می جواب کامالً اسالمی انقالب

 این دیگر و شد نزدیک ایران و عربستان کشور دو به که این یکی کرد دنبال فارس خلیج در را سیاست چهار نیکسون

 وننیسک .کنند حرکت توسعه جهت در تا کرد کمک کشورها این به که این سوم .داد کاهش را خود نظامی حضور که

 .دش ها ییآمریکا نفع به که بدهد کاهش نیز را خود حضور و باشد داشته مسائل به گرایانه واقع نگاه کرد سعی
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 قداماتا این که کشیدند می پیش را شوروی حرف که این مخصوصاً ؛هستند نیکسون های سیاست تقدنم هم برخی

 شد باعث اقدامات این کهکردند  میمطرح  را انتقاد این هم برخی. شود تر بیش ها شوروی حضور فرصت که شد باعث

 . عربستان و ایران مثل کشورهایی خصوص به شود تر بیش دیکتاتورها از حمایت که

 

 گیتاترو هتل در انتخاباتی مبارزات در. آمد پیش گیتواتر ماجرای که نگذشت او دوم دور از ماه چند :نیسکون استعفای

 مهورج رئیس و انخواه جمهوری به این بالفاصله که شد پیدا شنود های دستگاه بود، دموکرات طرفداران تجمع محل که

 برایش یژهو دادستانی و شد تشکیل دادگاهی و کرد برکنار را خود معاون و کرد تکذیب جمهور رئیس ابتدا که شد منتسب

 ئیسر استیضاح بحث به رسید نهایت در کار که شدند ماجرا این در درگیر نیکسون دولت مقامات از خیلی. دادند قرار

 بیاید ارک سر جانشین و روند کنار قدرت از که کردند مصالحه... و دادستان و مخالفین لذا. داد استعفا نآ از قبل که جمهور

 مدیریت و داشت باالیی یأر زیرا ؛بودند ناراحت هم مردم از خیلی و خواند ای بیانیه نیکسون. شود تبرئه جمهور رئیس و

 بعد و ودب ضعیف فردی که شد او جانشین فورد. کرد می مصرف الکلی مشروبات و دارو شخصی نظر از ولی داشت خوبی

 رگیتوات ماجرای سنگین هجمات برابر در توانست نمی بود هم قوی فردی اگر فورد. شود نمی باانتخ دیگر دوره این از

 .شود می جمهور رئیس کارتر او از پس که بود جمهور رئیس 8177 تا 8174 از فورد. بیاورد دوام

 

 (؛ از حزب جمهوری خواه8177-8174) 15جرالد فورد: آمریکای و هشتمین رئیس جمهور س

فورد پس از استیضاح نیکسون به ریاست جمهوری رسید. میراث نیکسون به او رسید و این میراث خوبی نبود. فورد را 

ر ی خواهان باشد. او کسینجرئیس جمهور دوره ی انتقالی می دانستند. او نمی توانست رئیس جمهور دوره ی بعد جمهور

را تغییر نداد. مشروعیت حزب جمهوری خواه به شدت کاهش یافته بود. او نتوانست بر کنگره که اغلب دموکرات بودند، 

تسلط یابد. نمی توانست زیاد درگیر شود. در زمان فورد، حکومت کامبوج سقوط کرد و کمونیست شدند و این شکستی 

برای کاهش  8174ا بود. در این دوره بحث کنترل تسلیحات ادامه یافت. با برژنف در دیگر در سیاست خارجی آمریک

موشک قاره پیما که از این تعداد  2411تسلیحات دیدار کرد. در این دیدار تصمیم گرفتند سقف موشکی داشته باشند.

را با شوروی به امضا رساند  11موشک می توانست قابلیت حمل کالهک هسته ای داشته باشد. توافق کاملة الوداد 8211

اما کنگره با آن مخالفت کرد. در خاورمیانه هم چنان تالش کرد نوعی تنش زدایی را با روس ها ادامه دهد و از این طریق 

: ترسیم مرزهای کشورهای اروپای شرقی هل سینکمانع سلطه ی روس ها بر خاورمیانه شود. امضای موافقت نامه ی 

 ه از نقاط منفی دوره ی ریاست جمهوری فورد به شمار می رود.و غربی. این توافق نام

 

 :1171سیاست نفتی آمریکا در دهه ی
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 هر امتیازی که به ثالث می دادند باید به کشور مقابل هم بدهند. 11



 

 رابطه ی آمریکا با اوپک سه مرحله داشت:

: از افزایش قیمت نفت در اوپک حمایت کردند. دلیل: هزینه ی استخراج نفت در اوپک کم تر بود)حدود 8173تا  8171

نفت به نفع آمریکا بود. کشورهای تولیدکننده ی نفت اوپک از طریق افزایش قیمت نفت یک سوم( و این افزایش قیمت 

می توانستند تسلیحات بیش تری را از آمریکا خریداری نمایند. خرید کاالهای آمریکایی به جز تسلیحات دلیل سوم بود. 

رمایه گذاری برای استخراج داشت. در حوزه ی دریای شمال، منابع جدید نفتی کشف شد و آن جا نیاز به امکانات و س

دلیل دیگر پول های فروش نفت معموالً در بانک های آمریکایی سرمایه گذاری می شد و آمریکایی ها از این پول ها در 

 جهت منافع خود استفاده می کردند. 

 نند.رقابت خارج ک :از افزایش کنترل شده ی قیمت نفت حمایت می کردند.می خواستند انگلیسی ها را از8171تا  8173

: از آن جایی که افزایش قیمت نفت موجب خلل در تولیدات صنعتی اروپا می شد، آمریکایی ها به مخالفت 8171تا  8171

 با افزایش قیمت نفت پرداختند. به همین دلیل در میان اعضای اوپک اختالف افکنی کردند.

 

 (؛ از حزب دموکرات8118-8177)17جیمز اِرل کارترسی و نهمین رئیس جمهور آمریکا: 

جانشین فورد شد. یک دوره رئیس جمهور شد. سیاست تنش زدایی را مورد انتقاد قرار داد و از ظرف دیگر موافق کاهش 

هزینه های تسلیحاتی آمریکا بود. قول داد از حقوق بشر حمایت کند. اعالم کرد سیاست خارجی اخالقی و معنوی 

رژینسکی مشاور امنیت ملی او که یک واقع گرای سیاسی است. رویکرد ژئوپولتیک و خواهدداشت. مهم ترین همکاران: ب

رئالیستی دارد. معتقد بود تنش زدایی صورت گرفته در دوره ی جمهوری خواهان تصمیمی منفی بوده و آمریکایی ها باید 

شخص  11شرقی بود. سایروس ونسهر زمان که بخواهند با شوروی رقابت کنند. خواستار افزایش نفوذ آمریکا در اروپای 

مهم دیگر بود که وزیر امور خارجه بود. تفاوت رویکرد با برژینسکی داشت و م یگفت نباید رویکرد آمریکا صرفاً معطوف 

به شوروی باشد. نمی شود فرمول واحدی در مورد همه ی کشورها داشت. اقدام نظامی نمی تواند لزوماً مشروعیت بخش 

سی بود. لذا دو رویکرد متفاوت در کاخ سفید به وجود آمده بود که درمورد انقالب ایران هم همین باشد. طرفدار دیپلما

 اختالفات وجود داشت. اندرو یانگ نماینده ی آمریکا در سازمان ملل بود. طرفدار حقوق بشر و کشورهای جهان سوم بود.

 سیاست خارجی کارتر: به دو دوره قابل تقسیم است.

تعلق داشت. معتقد به حفظ آرامش و صلح و روابط بین المللی از طریق  11ه جناح کبوتران اخالق گرادر دوسال اول ب

 مذاکرات و دیپلماسی بود.

 در دو سال دوم به جناح بازها پیوست. سیاست های تهاجمی در این دوره اتخاذ کرد؛ اگرچه اقدامات 
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و به تعهداتش پایبند نماید. دلیل اخالق گرایی کارتر: پس در دو سال اول تالش کرد شوروی را از طریق مذاکرات رودرر

از جنگ ویتنام، رویکرد به این سمت رفته بود. صرفه جویی در هزینه های نظامی دلیل دیگر بود. البته این رویکرد 

 آمریکایی ها موجب پیش روی شوروی بود که نمونه ی آن اشغال افغانستان توسط شوروی است.

کرد که حقوق بشر روح سیاست خارجی وی را تشکیل می دهد و بخشی را با همین عنوان در وزارت کارتر رسما اعالم 

خارجه تشکیل داد. رسما از دیکتاتورها انتقاد می کرد و از آنواع آزادی ها، منع شکنجه و ... به شدت حمایت میکرد. دستور 

ود و هم ابزار: هدف بود چون ارزش برای داد کمک به کشورهای ناقض حقوق بشر قطع شود. حقوق بشر هم هدف ب

آمریکایی ها به شمار می رفت و ابزاری بود برای فشار بر شوروی. معتقد بود حکمومت های استعماری چون درگیر شورش 

های داخلی می شوند، منافع آمریکا را به خطر می اندازند منظور از منافع، منافع اقتصادی آمریکا بود. گسترش حقوق بشر 

ه تجارت آمریکا کمک می کرد و هم مانعی برای گسترش کمونیسم بود. هر سیاستی که از دیکتاتوری حمایت می هم ب

کند، منافع آمریکا را به خطر می اندازد. لذا رویکرد دموکراسی کنترل شده را پیش گرفتند. باید حکومت های میانه رو 

می بخشید. کارتر تالش می کرد از آمریکا یک الگو در حقوق روی کار بیایند. این سیاست ها چهره ی آمریکا را بهبود 

 بشر بسازد.

 

روابط تنش زدایی ادامه پیدا کرد و سفارت تأسیس شد. آمریکایی ها نیروهای خود را از تایوان خارج  روابط آمریکا و چین:

ا چین امضا کردند و این امتیازی قرارداد کاملة الوداد را ب 8111کردند. جهت سیاست آمریکا و چین مهار شوروی بود. در 

برای چین محسوب می شد. وام به چین دادند. سرمایه گذاری ها را افزایش دادند. وارد مبادالت فرهنگی و توریسم شدند. 

 به مجاهدان افغانی که با شوروی مقابله می کردند کمک می کردند. 

 

میلیارد دالر. کشورهای آمریای التین خواستار کاهش  11سطح مبادالت تجاریدر این دوره:  کارتر و آمریکای التین:

تعرفه ها بودند. تعرفه های باال و قیمت فروش پایین در تجارت با آمریکا وجود داشت. کارتر قول داد این شرایط بهتر 

کوبا  اشود. سیاست های کارتر در این دوره موجب می شد مداخالتی در امریکای التین داشته باشند. تالش کرد روابط ب

 سال عادی سازد اما موفق نبود. ممنوعیت سفر به کوبا لغو شد. 81را پس از 

با مسائلی در خاورمیانه رو به رو بود: مسئله ی اسرائیل: چگونه ضمن حمایت از اعراب، از اسرائیل  کارتر و خاورمیانه:

ف دیگر چگونه از اسرائیل حمایت کند و حمایت کند. چه طور به اعراب سالح بفروشد که به اسرائیل لطمه نخورد. از طر

داشته باشند. این  8117شعارهای حقوق بشری خودش را پیش ببرد. کارتر از اسرائیل می خواست بازگشت به مرزهای 

 مسائل ابهاماتی را در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به وجود آورده بود.

کاری کرد که اسرائیل را به رسمیت بشناسد. در کمپ دیوید معاهده  از طریق مصر سعی کرد . با سادات وارد مذاکره شد و

ای امضا شد و مصر با تشکیل دولت خودگردان فلسطینی موافقت کرد و اسرائیل صحرای سینا را به مصر بازگرداند. 

اشغالی  هایآمریکایی ها توافق کردند که کمک مالی به طرفین داشته باشند. نیروهای سازمان ملل در مرزهای سرزمین 



 

مستقر شوند. اجازه ی عبور کشتی های اسرائیلی از کانال سوئز داده شد. راه برای دیگر کشورهای عربی نیز شد. موافقت 

 نامه ی کمپ دیوید از موفقیت های آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود.

 

با برژنف:  2اد م یکرد. امضای قرارداد سالت در زمان انتخابات از هزینه های باالی نظامی انتق سیاست های نظامی کارتر:

تا کاهش یافت ... سکوهای پرتاب را کاهش دادند. تعداد موشک های کروز را  2251موشک های دوربرد مجموعا به 

کاهش دادند. پرتاب کننده های موشک های قاره پیما را کاهش دادند. دولت آمریکا علی رغم منع کنگره، قرارداد را اجرا 

 کردند.

 

کارتر دنبال کاهش تنش ها با شوروی و آزادسازی ظرفیت ها بود. بدین ترتیب آمریکا فراغ بال  روابط کارتر و شوروی:

 پیدا می کرد برای پرداختن به کشورهای جهان سوم.

فغانستان به ا شورویی چند اتفاق: کمونیست ها به ویتنام و کوبا نفوذ کردند و این به پرستیژ آمریکا لطمه می زد. حمله 

و اشغال آن. کمونیست ها در اتیوپی و آنگوال اقدام کردند. سهم آمریکا در بازار جهانی کاهش پیدا کرد. ذخایر طالی 

آمریکا کم شد. متحدان اروپایی آمریکا رویه ی مستقلی در پیش گرفته بودند. جمهوری خواهان به کارتر فشار می آوردند 

 امی داشت. که به جای تنش زدایی باید فشار نظ

کارتر کم کم متمایل به برژینسکی شده بود. کارتر ابتدا از شوروی به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد می کرد و بعدا در 

 حوزه های دیگر هم انتقاد کرد. 

کارتر مجبور شد در برابر اقدامات روس ها، اقدامات متقابلی انجام دهد: نیروهای آمریکایی در کره حفظ شدند. فروش 

 یحاتی را کاهش ندادند. جنگ سرد پس از تصرف افغانستان تشدید شد. تسل

 

در پی حمله ی شوروی به افغانستان، کشف نیروهای روسی در کوبا، انقالب ایران، کارتر سخنرانی کرد  دکترین کارتر:

ه عنوان ارس بو بعدا به دکترین کارتر معروف شد: هر تالشی توسط نیروهای خارجی جهت کنترل بر منطقه ی خلیج ف

حمله به منافع حیاتی آمریکا تلقی می شود و آمریکا در قبال چنین حمله ای با هر ابزاری از جمله نظامی مقابله خواهد 

 کرد.

حمله ی شوروی به افغانستان و انقالب اسالمی، منافع آمریکا را در منطقه به خطر انداخت. در نتیجه تصمیم به اقدامات 

جاد نیروهای واکنش سریع اقدامی بود که مطرح شد. دکترین کارتر مبتنی بر این بود که باید حضور گسترده تر بگیرند. ای

 مستقیم نظامی آمریکا باید تقویت شود.

 برای هماهنگی بیش تر میان اعراب، شورای همکاری خلیج فارس را تاسیس کردند.

 



 

 در مجموع بر اساس دکترین کارتر: 

  عنوان پلیس جهانی جهت حفظ امنیت بین المللی تأکید کردند. نوعی برون گرایی بر مسئولیت جهانی آمریکا به

 شکل گرفت.

 .تالش خاصی برای بازدارندگی نیروهای شوروی در خلیج فارس و عدم ورود به خلیج فارس در پیش گرفتند 

 .امنیت خلیج فارس را به امنیت آمریکا پیوند زدند 

  اعالم می کند و بر این اساس امنیت چهار منطقه اروپای غربی، آسیا، آمریکا خود را حامی متحدانش در منطقه

 امریکا و را به هم گره زد.

  تالش کردند از طریق تقویت نیروهای مسلح کشورهای منطقه و ایجاد ساختار جدید)شورای همکاری خلیج

 فارس(، بنیان گرایی اسالمی و کمونیسم را مهار کنند.

 

 ان و بوش پدر پیگیری شد.دکترین کارتر در دوره ی ریگ

 

 از حزب جمهوری خواه(؛ 8111-8118) 811رونالد ریگانچهلمین رئیس جمهور آمریکا: 

رسید. تبلیغات جمهوری خواهان علیه  %22محبوبیت کارتر بعد از ماجرای گروگانگیری در ایران و اشغال افغانستان به 

بوش پسر بسیار شبیه ریگان بوده است. راست  818ست.کارتر نیز موجب شکست او شد. ریگان به نوعی راست مسیحی ا

 گرایی بوش پسر بیشتر از ریگان بوده است.

فرماندار کالیفرنیا شد. در مبارزات انتخاباتی بر برتری نظامی آمریکا تأکید کرد. به کشورهای کمونیستی کمک  8111در 

شوروی شده است. قول داد تحریم های کوبا نخواهدکرد. بازگشت شأن آمریکا. تساهل در برابر شوروی باعث پیشرفت 

 را افزایش دهد.

 معاون اول: بوش پدر

 وزیر امور خارجه: الکساندر هیگ؛ جرج شولتز جایگزین او شد. معتقد بود با کمونیسم باید به شکل نظامی مقابله کرد.

 کالین پاول...بار تغییر داد: مک فارلین، کلرک، کارلوچی،  1در طی هشت سال، مشاور امنیت ملی را 

 وزیر دفاع: برگر مخالف کمونیسم و موافق اقدام نظامی

 سیاست های نظامی ریگان:

                                                           
811 Ronald Reagan. 

 ، مذهبی تر هستند.چپ گراها بیش تر رویکردهای سوسیالیسم و کمونیسم دارند. دیدگاه های راست افراط گرا، جنگ طلب 818



 

شوروی را مرکز شرارت و امپراتوری شیطانی می دانست. به شدت مخالف کمونیسم. به شدت تنش زدایی را با شوروی 

حات ی یاد می کرد. عالقه ای به کنترل تسلیمحکوم می کرد و آن را مانع برتری آمریکا می دانست. از جنگ ویتنام به نیک

در دوره ی اول نداشت. نیروی دریایی و نیروهای را گسترش کمی و کیفی داد. هزینه های نظامی آمریکا به شدت 

 zeroافزایش پیدا کرد تقریبا دو برابر. درمورد اروپا معتقد بود باید پایگاه های موشکی را حذف کرد براساس سیاست 

option . 

 صمیمات ریگان معطوف به سه کانون)کمیته( بود:ت

 : معتقد بود ابتکار عمل در برابر شوروی از دست داده و باید در سراسر جهان علیه شوروی اقدام کرد.812کمیته ی سانتافه

 : برای بازیابی عظمت از دست رفته باید جنبش های ضد آمریکایی در جهان سوم باید سرکوب شود.813کمیته ی خطر

: تأکید کرد بر سیاست های نظامی گری. آمریگا باید در راستای حمایت از تحوالت دموکراتیک در 814ی میراثکمیته 

کشورهای کمونیست افزایش یابد. کمک های مالی و نظامی به کشورهای دموکراتیک باید افزایش یابد. برای کنترل 

 شوروی مهار کافی نبود بلکه اقدام نظامی الزم است.

از مهم ترین اقدامات ریگان بود. به جنگ ستارگان هم معروف شد. دفاع ضد موشکی در فضای  815اتژیکطرح دفاع استر

مطرح شد. باید دفاع موشکی را گسترش داد و قبل از آسیب رساندن موشک های شوروی به آمریکا  8113ماورای جو. در 

نظامی خود را به شدت افزایش داد و یکی از  باید آن را منهدم کرد. شوروی این ایده را بیش تر جدی گرفت و بودجه ی

 دالیل فروپاشی شوروی نیز همین امر است. در آمریکا این طرح زیاد جدی گرفته نشد.

 اقدام دیگر نظامی ریگان بود. 811تشکیل نیروهای ویژه

گیری از صدور لوتأسیس نیروهای دلتا: نیروهای کماندویی برای اقدام تروریستی. برای جلوگیری از نفوذ کمونیستها، ج

 انقالب اسالمی، حفظ امنیت انرژی در خلیج فارس، ... .

 : از عملیات های سریع، ابزارهای نفوذ و جاسوسی استفاده می شود.817الگوی جنگ های کم شدت تر

 

 ریگان و خاورمیانه: حمایت بیش تر از اسرائیل و کمک نظامی به اسرائیل، حمایت از شهرک سازی ها.

ل به پایگاه هسته ای عراق حمله کردند. بلندی های جوالن را اشغال کردند. در لبنان مداخله کردند. اسرائی 8118در 

 آمریکایی ها از اقدامات اسرائیلی ها در سازمان ملل دفاع کردند. 

                                                           
812 Santafe Commeette. 

813 Danger. 

814 Heritage. 

815 Strategic Defense Initiative (SDI). 

811 Adhoc operation forces. 

817 Low intensive war. 



 

 ریگان درمورد حمله ی اسرائیل به لبنان پیشنهاد صلح را مطرح کرد که چند محور داشت: اسرائیل از طرف اعراب به

رسمیت شناخته شود. دولت خودگردان شکل بگیرد. شهرک سازی در کرانه ی باختری متوقف شود. اسرائیل هیچ کدام 

را نپذیرفت و به کشتار و تجاوز خود افزودند. ریگان وعده داد امنیت مرزهای شمالی اسرائیل را تأمین خواهدکرد اما باز 

ضات در اسرائیل باال گرفت و نخست وزیر اسرائیل مجبور به استعفا شد. هم اسرائیلی ها نپذیرفتند. این جا بود که اعترا

 در نتیجه آمریکا نیروهای نظامی به اسرائیل گسیل داشت.

 کمک به مجاهدان افغان.

 

 ریگان و خلیج فارس:

ه ب سیاست ریگان در جنگ خلیج فارس، تضعیف متقابل ایران و عراق در منطقه بود. سیاست پاندولی هم داشت؛ گاهی

 ایران نزدیک می شد و گاهی به عراق. اما در کل، سیاست تضعیف بود.

 

سرکوب .. ، کنار گذاشتن سیاست حسن همجواری، تجهیز نیروهای ضد کمونیستی در  ریگان و آمریکای التین:

 گرانادا، قرار دادن کوبا در محور و تحریم آن، حمایت از کنتراها.

 

ان ریگان کاهش پیدا کرد. ریگان از یونسکو خارج شد. سهم بودجه ای را از یک سوم حمایت آمریکا از سازمان ملل در زم

 به یک چهارم کاهش داد. سیاست های حقوق بشری کارتر را ادامه نداد.

 

 شوروی و آمریکا در زمان ریگان: 

پایدار  ما این شکوفاییدر ابتدا روابط بسیار خشن، صریح و جدی بود. اقتصاد شوروی بعد از جنگ جهانی دوم رشد داشت ا

را به نظامی گری اختصاص داده بود. مردم این کشور برای کار انگیزه  GDPدرصد از  85نبود و رو به افول بود. چون 

ای نداشتند. کنترل و نظارت ضعیف بود. قرار بود با آمدن گورباچف اصالحاتی صورت بگیرد. دو سیاست اصالحی را در 

 نظر گرفت..

 اتی با آمریکا نیز مورد بازبینی و کاهش قرار گرفت. مسابقه ی تسلیح

سال با گورباچف دیدار کرد. گورباچف از طرح جنگ ستارگان ریگان انتقاد کرد و از طرح صفر آمریکا  5ریگان پس از 

 حمایت کرد.

 ک. موش 141بین طرفین امضا شد: برچیده شدن موشک های میان برد هسته ای به تعداد  INFمعاهده ی معروف 



 

گورباچف با سخنرانی در سازمان ملل اعالم کرد سیاست خارجی نباید تابعی از ایدئولوژی باشد. نیروهای زمینی خود را 

بیست درصد کاهش می دهد. نیروهای خود را از اروپای شرقی و افغانستان خارج می کند. ما می خواهیم اقدام وحشتناکی 

 م آمریکا را از دشمنی با خودمان محروم کنیم.را علیه آمریکا انجام بدهیم؛ ما می خواهی

 

 در مجموع سیاست های ریگان را می توان به سه بخش تقسیم کرد:

در قبال متحدان: نقش فعال در دفاع از جهان آزاد، متحدان باید تعهدات خودشان را خود انجام بدهند، سیاست  

 تحریمی را علیه شوروی به کار گرفتند.

ل های اول وارد مذاکره نمی شد و شرایطی برای مذاکره داشتند از جمله خروج شوروی در قبال شوروی: در سا 

 از کامبوج و افغانستان. 

در قبال کشورهای جهان سوم: حمایت از طریق فروش تسلیحات، تالش کرد از سرنگونی نظام های وابسته به  

 ده کند.سرمایه داری جلوگیری کند، .. ، سعی کرد از الگوی جنگ کم شدت استفا

 

 دکترین ریگان

هنگام آغاز دوران ریاست جمهوری، سعی کرد ادبیات جنگ سردی را احیا کند. رویکرد تدافعی نداشت بر خالف کارتر. 

سیاست سد نفوذ نبود بلکه تهاجمی بود. تنش زدایی را قبول نداشت. شوروی را مرکز و امپراتوری شیطان می دانست. 

: ایاالت متحده باید پشت پرده ی آهنین، باید از طریق NSDD 32. 8مان او صادر شد: سه دستورالعمل امنیت ملی در ز

: بر جنگ اقتصادی علیه کمونیسم تأکید NSDD 66. 2حمایت های زیرزمینی و پشت پرده علیه شووروی اقدام نماید. 

یر وذ است، هدف آمریکا تغی: هرچند سیاست های آمریکا در قبال شوروی مبتنی بر مقابله و سد نفNSDD 75. 3داشت. 

 نظام در شوروی است.

 شناخته می شود. 811دکترین ریگان در حمایت آمریکا از تمام جنگجویان راه آزادی

 این دکترین در نمونه های مختلفی اعمال شده از جمله درمورد افغانستان، آنگوال، کامبوج، کمک به کنتراها.

سخن گفت. سعی می کرد به طور مقطعی مسکّنی باشد. منتقدان می  در مورد موفقیت دکترین ریگان نمی توان دقیق

گویند این کار افراط در عملکرد سازمان سیا ایجاد کرده است. برخی ان را ساده انگارانه دانستند که باعث شده تنش ها 

 افزایش یابد. برخی هم می گویند چون مشروعیت شوروی زیر سؤال رفته با آن موافق اند.

 

 از حزب جمهوری خواه ؛(8113-8111)811جرج هربرت واکر بوشین رئیس جمهور آمریکا: چهل و یکم

                                                           
811 Freedom fighter. 

811 George Herbert Walker Bush. 



 

توانست بر رقیب دموکرات خود غلبه کند. فرد بسیار مجرب، آموزش دیده و مراتب مختلف سیاسی را در دولت طی  8111

ورد، سفیر ایاالت متحده در وارد سنا می شود. در دوران نیکسون و ف 8111در جنگ جهانی به عنوان خلبان.  کرده بود.

اولین سفیر آمریکا در چین بعد از برقراری روابط. ریاست سازمان سیا. معاون رئیس  8175و  8174سازمان ملل بود. 

 جمهور. 

 وزیر خارجه: جیمز بیکر.

 مشاور امنیت ملی: اسکو کرافت.

 بوش پدر از لحاظ کاریزما قدرت رهبری سیاست خارجی آمریکا را داشت.

 

دوران انتقالی از جنگ سرد به پس از آن که از این جهت اهمیت زیادی دارد و شاید همین  والت دوران بوش:تح

 علت موجب عدم پیروزی او در دور دوم بود.

 است که یک خأل در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرد. فروپاشی شورویاین دوران،  مهم ترین تحول

ات گورباچف ادامه پیدا کرد. حرکت به سمت دموکراسی و بهبود رابطه با غرب، روند اصالح زمینه های فروپاشی شوروی:

اصالحات سیاسی، اقتصادی در دستور کار او بود. اصالحات سریع موجب فروپاشی شد. اجازه ی انجام مناسک یا اعمال 

منحل شد. کشور را  حزب کمونیسم به عنوان تنها حزب این کشور، 8111مذهبی اقلیت ها به طور رسمی صادر شد. در 

به رئیس جمهور واگذار کردند. مالکیت شخصی به رسمیت شناخته شد. جریان های واگرایانه در شوروی رشد پیدا کرد به 

خصوص ایالت هایی که از لحاظ امکانات و تأمین منابع مستقل تر بودند. واگرایی در حوزه ی اروپای شرقی و بالکان 

زم برای حفظ این مناطق را نداشت. به تدریج کشورها، اعالم استقالل کردند. بحث بیشتر بود. گورباچف کاریزمای ال

اتحاد آلمان جدی شد. مذاکراتی در این راستا آغاز شد. در نهایت گورباچف با اتحاد آلمان موافقت کرد. شرط شوروی برای 

در نهایت این امر محقق نشد. چون در اتحاد آلمان این بود که آلمان یک کشور بی طرف باشد و وارد ناتو نشود. اما 

بسیاری از حوزه ها وابسته به غرب بودند. آلمانی ها پذیرفتند در ازای اتحاد آلمان مقرر شد به شوروی وام بدهند. شرط 

 دیگر شوروی خروج نیروهای بریتانیا و... از آلمان بود. 

د. چرا که نمی خواست عرصه در انحصار اروپایی ها بوش اصرار داشت آمریکا به عنوان نیروی سوم، در اروپا حاضر باش

 باشد. چون شاخص های رشد اقتصادی اروپا از آمریکا پیشی گرفته بود.

در دیداری با گورباچف در مالت، بوش درخواست کرد شوروی از کوبا حمایت نکند و در مقابل از ... اجرای  8111در 

 رفته شد. گورباچف اعالم کرد دیگر آمریکا را دشمن خود نمی داند.معاهدات کاملة الوداد با شوروی از طرف بوش پذی

محبوبیت گورباچف به شدت رشد پیدا کرده بود نه تنها در شوروی بلکه در تمام دنیا. در آلمان محبوبیت گورباچف در این 

 درصد. 51درصد بود و بوش  11مقطع 



 

از  % 11. %51اهش سالح های هسته ای دوربرد تا جلسه ی دوم سران دو کشور در واشنگتن انجام شد. ک 8111در 

 سالح های شیمیایی خود را کاهش دهند. درمورد مبادالت دانشجویی مذاکره کردند. کاهش سطح تنش ها. 

 1111، پیمان استارت را امضا کردند که براساس آن کالهک های هسته ای باید به 8118در دیدار سوم در مسکو در 

امانه های پرتابی. جمع آوری موشک های عملیاتی هسته ای از اروپا. موشک های کوتاه برد عدد می رسید و کاهش س

 هسته ای که از زیر دریایی پرتاب می شد، از بین ببرند.

این مسائل پایان جنگ سرد را نوید می داد. صحبت از پایان جنگ سرد بود ولی تصوری از فروپاشی شوروی وجود 

رد از منازعات جهانی خود با امریکا صرف نظر خواهد کرد، خروج از افغانستان، عدم حمایت نداشت. شوروی رسما اعالم ک

 از جریان های .. ، در مورد کوبا و ویتنام مداخله نخواهند کرد، پیمان ورشو را منحل کردند. 

ف گورباچ در نهایت سرعت تحوالت موجب فروپاشی شوروی شد. رفراندوم هایی برای جدایی از شوروی شکل گرفت.

 کنار رفت و یلستین جایگزین شد و حزب کمونیست کامالً منحل شد. قانون اساسی جدیدی بر شوروی حاکم شد.

آمریکایی ها در برابر تحوالت شوروی می توانستند دو اقدام را لحاظ کنند: اول( روسیه ی جدید را به رسمیت بشناسند و 

هوری های جدید را . دوم( از طریق ارززش های آمریکایی و غربی، در سعی کنند از لحاظ نظامی آن را مهار کنند و جم

 کشورهایی که قبالً تحت نفوذ شوروی بودند، نفوذ کنند.

در مجموع بعد از فروپاشی شوروی، بینش تعامل و همکاری با روس ها بیش از تضاد است. البته نوعی سردرگمی دارند 

؛ ادامه ی سیاست های جنگ سردی یا تعریف سیاست های جدید؟ بوش، چون نمی دانند شیوه ی عمل چگونه باید باشد

یک سیاستمدار جنگ سرد است و این گونه از او انتظار می رفت. تأکید می کرد بر رهبری بالمنازع آمریکا، حفظ ثبات 

 بین المللی. 

هبود شرایط اقتصادی سیاست های بوش دو مقطع دارد: دو سال اول درگیر فروپاشی شوروی. دو سال دوم به سمت ب

 حرکت کردند.

 آمریکا تالش کرد در زمان بوش اقتصاد را بهبود دهند ضمن رهبری آمریکا.

 یکی از کلیدواژه های بوش، بحث هدایت و رهبری آمریکا بود؛ کشورها باید این امر را می پذیرفتند.

 

 روابط بوش پدر و چین:

یان، تحریم های شدید حقوق بشری علیه چین شکل گرفت. روابط در پی اعتراضات دانشجویی در چین و کشتار دانشجو

 به شدت تنش زا می شود.

 

بوش و جهان سوم: در زمان افول جنگ سرد، تالش می کند از فضای جنگ سردی استفاده کند و در این کشورها نفوذ 

 داشته باشد. کمک های نظامی و مالی خود را در مواردی افزایش دادند.



 

 

 رای حل مشکالت اقتصادی: سه استراتژی ب

 تجارت چند جانبه ی آمریکا در چهارچوب سازمان های بین المللی. باید وارد معادالت برابر اقتصادی با کشورها شوند. -8

 استراتژی دو جانبه: با ژاپن، با کانادا، با آلمان. -2

 اقدامات یک جانبه: زمانی مطرح شد که استراتژی های باال کارآمد نبود.-3

 

وش سعی کرد نوعی یک جانبه گرایی در خالل چندجانبه گرایی داشته باشد.اصل بر رقابت بود و اگر می شد از طریق ب

 شراکت رابطه برقرار می کردند.

 )پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی( بود. 881یکی از اقدامات مهم پیمان نَفتا

فروپاشی شوروی بود. ایده ای رسمی بود که از طرف  از طرف بوش پدر ارائه شد. زمینه ی 888ایده ی نظم نوین جهانی

 رئیس جمهور مطرح گردید. 

مطرح شد. آمریکایی ها یک مسئولیت در هدایت و رهبری و پیش برد منافع بشریت  8111این ایده در سخنرانی در 

 دارند. 

 مؤلفه ها: 

ایی نظیر دموکراسی و حقوق بشر. دلیل آمریکتأکید بر رهبری مسیحایی آمریکا مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای آمریکایی 

 ها این است که معتقد بودند این ارزش ها

بر مداخله گرایی بشر دوستانه تاکید دارد. در راستای منافع بشردوستانه می توانند مداخالت نظامی یکجانبه و چندجانبه 

 داشته باشند.

یی، تمام کشورها به غیر از آمریکا، درجه ی دوم هستند: همکاری و مشارکت با قدرت های درجه ی دوم. در تفسیر آمریکا

داراری حق وتوی سیاسی هستند.)کشورهای عضو شورای امنیت(  8کشورها یا سیاسی اقتصادی هستند یا نظامی: دسته 

 دارای حق وتوی اقتصادی هستند.)مانند ژاپن و المان در ان مقطع( دارای حق وتوی نظامی هستند مانند روسیه. تعامل

 آمریکا با دو دسته ی اول باید براساس دیپلماسی باشد و دسته ی سوم نباید مخالفتی با مواضع آمریکا داشته باشند.

باید به سازمان های بین المللی نقش بیشتری داد و تقویت شوند.نوعی آرمانگرایی در بوش پدر دیده می شود. سازمان 

 تقویت شوند. های بین المللی در راستای منافع آمریکایی باید

                                                           
881 NAFTA. 

888 New World Order. 



 

 

آمریکایی ها می خواستند از طریق این ایده، این پیام را بدهند که علی رغم پایان جنگ سرد، رهبری آمریکا ادامه دارد. 

آمریکا می خواست از طریق همکاری با دیگر کشورها، مناسبات و اقدامات خود را تقسیم کند. آمریکا تالش می کرد 

خودش هم چنان تثبیت نماید. چندجانبه گرایی آمریکا، نوعی حرکت نمادین بود. از  پلیس تحمیلی بین المللی را برای

 طریق این ایده می خواستند سلطه ی جدیدی را داشته باشند.

 

فضای جهانی شدن و وابستگی آمریکا به کشورهای غربی، مانع عملی شدن این ایده بود. این طرح دولت محور است و 

یده نشده بود. نظم نوین جهانی تأکید بر تنها ابر قدرتی آمریکا داشت و این موضوع حتی نقش سازمان ها و شرکت ها د

متحدین آمریکا را نگران کرده بود. آمریکا تنها قدرت برتر نبود؛ روسیه همچنان از لحاظ نظامی، قدرتمند بود. چین از 

بود که می خواستند در همه ی ابعاد جهانی لحاظ اقتصادی در حال رشد بود. نظم نوین بوش بر نوعی جهان گرایی متکی 

 اثرگذار باشند؛ در حالی که پایان جنگ سرد، منطقه گرایی را تقویت می کرد. 

 

اتفاق افتاد پس از این که صدام به کویت حمله کرد. علل: ادعاهای تارخی صدام، بهبود  8111جنگ خلیج فارس: در اوت 

به خاطر روابط خوب کویت با غرب و آمریکا م یخواستند وجهه ی ضد ساله داشتند،  1خاطره های بدی که از جنگ 

آمریکایی داشته باشند، پرداخت بدهی های عراق، افزایش سواحل کشتی رانی، تضعیف شورای همکاری خلیج فارس، 

 شخصیت خود صدام

جهه ی خود قبلی و ومهم ترین دلیل آمریکا برای واکنش: تسلط بر منابع نفتی، به دنبال ترمیم شکست های نظامی 

بودند، فرصتی بود برای این که حضور نظامی خود در منطقه را تقویت کند، جلوگیری از ، حفظ اختالفات میان کشورهای 

خلیج فارس، سرکوب جنبش های منطقه ای، مالحظات اقتصادی در مورد قیمت نفت و سرمایه گذاری های نفتی در 

 ایران)مهار دوجانبه(. زمان بوش پدر، تضعیف صدام پس از تضعیف

 هدف آمریکا تجزیه ی عراق نبود. برنامه ای برای بعد از جنگ نداشتند. 

 میلیارد دالر به عراق خسارت وارد کرد. بدترین تحریم ها علیه عراق وضع شد. 811جنگ، 

 

 (؛ از حزب دموکرات2111-8113) 882ویلیام جفرسون کلینتونچهل و دومین رئیس جمهور آمریکا: 

آرای الکترال را به  %43. سالگی رئیس جمهور شد. حقوق دان بود. مهم ترین پست قبلی: فرماندار ایالت کانزاس 41در 

 دست آورد و بر بوش پدر پیروز شد.

                                                           
882 William J. Clinton. 



 

 همکاران: وزیر خارجه: کریستوفر

 مشاور امنیت ملی: لیک و سندی برگر

 نماینده در سازمان ملل: آلبرایت و کریستوفر.

 

 باتی تاکید بر گسترش دموکراسی، بازار آزاد، کاهش هزینه های نظامی آمریکا.در مبارزات انتخا

و یلستین امضا شد. کاهش دو سوم سالح های هسته ای  2روابط با شوروی و جمهوری های شوروی: پیمان استارت 

 دوربرد.

 میلیارد دالر کمک به روسیه از طرف آمریکا 4.5روسیه اعالم کرد آمریکا شریکش است. 

تالفات آمریکا با روسیه: جنگ بوسنی مهم ترین اختالف میان روسیه و آمریکا. اختالف دیگر درمورد عراق بود. روس اخ

 ها مخالف تحریم عراق بودند. سومین اختالف: مخالفت با گسترش ناتو به شرق.

 اعالم کرد روابط آمریکا با شوروی به اتمام رسیده.  8115در 

 به شرق. مهم ترین چالش: گسترش ناتو

 جرج کنان: این سیاست باعث بازگشت جنگ سرد خواهدشد.

روس ها پس از جنگ سرد، دنیا را به دو قسمت تقسیم کرده بودند: خارج نزدیک)کشورهای جدا شده از شوروی( و خارج 

 دور. 

 روس ها گسترش روابط نظامی با چین را آغاز کردند. روابط تجاری را هم توسعه دادند.

ن تحوالت، آمریکا هویت اروپای واحد را پذیرفت. این بدان معنا بود که می خواستند روسیه را محاصره کنند. در برابر ای

به دنبال تحمیل برتری تاکتیکی و عملیاتی بر روسیه بود. در مواقع بحرانی بتواند راحت تر و سریع تر اقدام علیه روسیه 

 نماید.

بشری و گسترش دموکراسی بود. مسئله ی جنگ بوسنی و تروریسم دیگر برخی از بهانه های آمریکا، شعارهای حقوق 

 بهانه ی آمریکایی ها بود.

گسترش ناتو به شرق عمال به معنای نفوذ آمریکا تا دروازه های روسیه بود. همچنین اشتیاق اروپایی ها را شعله ور نگه 

 می داشت تا رهبری آمریکا را بپذیرد.

رت در اروپا شکل گیرد و منافع آمریکا را به خطر بیندازد. لذا می خواستند در اروپا حضور آمریکا می ترسید بلوکی از قد

 داشته باشند.



 

تعهد گزینشی: انتخاب می کنند که آمریکا در کجا باید حضور داشته باشد. مناطق حیاتی و استراتژیک برای آمریکا مهم 

 تون بود.بود. تعهد تمام عیار برای آمریکا مهم نبود. سیاست کلین

 

سیاست خاورمیانه ای کلینتون: موافقت نامه ی اسلو بین سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل امضا شد؛ اداره ی 

: موافقت نامه ی جدیدی برای خروج اسرائیلی ها از برخی 8113بخشی از فلسطین توسط تشکیالت خودگردان. سپتامبر 

 و تار کرد. از مناطق فلسطینی. ترور رابین روابط را تیره

: بخشی از سیاست های مهار کشورهای یاغی نظیر ایران و عراق. افزایش فشار بر ایران و عراق. منع 883مهار دو جانبه

 فروش نفت عراق. منطقه ی پرواز ممنوع در عراق اعالم شد. مراودات دریایی را کنترل می کردند.

. طرح اتهام مشارکت در اقدامات تروریستی. فشار بر متحدان در مورد ایران: تحریم های جدی؛ نظیر تحریم داماتو، ... 

ایران. البته البی های صهیونیستی و اعراب در این زمینه مؤثر بود. و البته ریاست جمهوری آقای خاتمی کمی اوضاع را 

 بهبود بخشید.

 مهار دوجانبه اوال: تقویت حضور آمریکا در منطقه.

 ن.مقابله ی جدی با فروش سالح به ایرا

 ایران از تهدیدات شورای همکاری خلیج فارس خارج شد.

 ایران را از منابع مالی و تکنولوژیک خودش عقب انداخت.

 تحریم صنایع نفت ایران.

 آمریکایی ها به دنبال موازنه ی قوا )بهتره بگیم موازنه ی ضعف( بین ایران و عراق شکل گیرد. 

 

 االصل بود. تمرکز باید در اروپای شرقی و صلح در خاورمیانه باشد.آلبرایت یک مداخله جوی فعال بود. چکسواکی 

دور دوم کلینتون: روابط با چین بهبود یافت. ترکیه جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی آمریکا پیدا کرد. دالیل برقراری 

در جهت  ود و می توانسترابطه با ترکیه: ترکیه می خواست به عضویت اتحادیه ی اروپا درآید، ترکیه همسایه ی ایران ب

 سیاست های مهار دوجانبه مفید باشد، تأمین منافع آمریکا در آذربایجان، تضعیف اسالم گرایان ترک.

 صفر به صفر رساند. 88کلینتون در حوزه ی سیاست داخلی بسیار موفق بود. بدهی های آمریکا را از رقمی با 

 

                                                           
883 Dual containment. 



 

شوروی توجه آمریکایی ها از اروپای شرقی به خاورمیانه معطوف جمع بندی سیاست خارجی کلینتون: بعد از فروپاشی 

شد. کلینتون سعی کرد تحوالت خاورمیانه را بین المللی کند. ایجاد موازنه از طریق مهار دو جانبه. ناتو باید در اروپای 

زینه های ناتو ی از هشرقی نقش ایفا می کرد. برای حفظ صلح باید ناتو مشارکت نماید. متحدان آمریکا باید سهم بیشتر

 بپردازند.

کاهش بودجه های نظامی، حفظ برتری آمریکا، کنترل تسلیحات هسته ای، امنیت اقتصادی به جای امنیت نظامی، اصالح 

مالیت ها، تأمین اجتماعی، ایجاد جامعه ی نمونه در آمریکا و گسترش آن، گسترش دموکراسی و ارزش های آمریکایی. 

نظامی جایگزین جنگ های کم شدت شد. تعهد دسته جمعی و نفی یکجانبه گرایی. تعهد گزینشی  در بعد نظامی، مشارکت

و درگیری به صورت گزینشی بر حسب اولویت ها و برخی مالحظات از جمله: آیا منافع آمریکا تأمین می شود یا نه، هزینه 

رد، آیا راه خروجی وجود دارد، آیا این سیاست، ی ورود به این موضوع چه قدر است، آیا امکان ائتالف با دیگران وجود دا

 باعث گسترش روابط استراتژیک با متحدان آمریکا می شود یا نه. 

 برخی بر این اعتقادند که نوعی سردرگمی در سیاست خارجی زمان کلینتون وجود دارد.

 

 ند. آمریکایی ها بعد از فروپاشی شوروی جهت دهی خودشان را در سیاست خارجی از دست داد

 لیبرالیسم تدافعی دو بعد دارد. لیبرالی

در سیاست خارجی تأکید بر لیبرالیسم از جمله: صلح دموکراتیک؛ همکاری ایاالت با سایر دولت ها، به  2118تا  8118از 

 دنبال گسترش دموکراسی مبتنی بر تقویت بازار آزاد و سرمایه داری؛ ورود به مداخالت بشردوستانه،

 یبرالیسم تدافعی:  توسل به چند جانبه گرایی در جنگ عراق، عدم تمایل به ورود به جنگ.نمونه هایی از ل

 

آمریکا شاهد هستیم. نتیجه ی تغییر رویکرد آمریکا به  ارجییک شیفت در سیاست خ 2111تا  2118سپتامبر  88بعد از 

کرد دادند. یکجانبه گرایی هژمونیک تغییر رویروند های امنیتی. در این تغییر)لیبرالیسم تهاجمی( از چند جانبه گرایی به 

 توسل به زور شاخصه ی دیگری از لیبر تهاجمی است. پیش دستی. دموکراسی سازی با زور. تروریسم جدید مطرح شد.

 

 جمهوری خواه (؛ از حزب2111-2111) 884جرج دبلیو بوشچهل و سومین رئیس جمهور آمریکا: 

 فرمانداری در تگزاس

 اط در خانوده ای منظم و فاضل!بی نظم و بی انضب

                                                           
884 George Walker Bush. 



 

 معتاد به الکل!

 بعد از مالقات با یک کشیش به شدت به مذهب گرایش پیدا می کند ولی قبل از آن...!!

 وزیر خارجه: در ابتدا کارین پاول؛ بوش با او اختالف پیدا کرد چون او نومحافظه کار نبود. دوره ی دوم: رایس

 وزیر دفاع: راسفلد

 

دهی به سیاست خارجی آمریکا داد و مشکل هویتی سیاست خارجی ایاالت متحده را حل کرد. مبارزه  سپتامبر جهت 88

با تروریسم جایگزین مبارزه با کمونیسم شد. می گویند اسالم بنیادگرا جایگزین فاشیسم و کمونیسم شده است. به لحاظ 

های نظامی آمریکا فراهم شد. البته معتقد بودند که تئوریک و نظری ذهن مردم را تغییر دادند. امکان بازسازی استراتژی 

 این تغییرات بدون هزینه نیست. واکنش ایاالت متحده دیگر به صورت جنگ سردی نخواهدبود.

 

 ریشه های سیاست خارجی بوش پسر: 

 ناسیونالیسم افراطی-راست مسیحی-نومحافظه کاری سه ضلع دارد:

 

 

میلیون نفر پیروان آن مکتب است که در رأی آوردن بوش تأثیر زیادی  71ا به لحاظ جمعیتی در آمریک راست مسیحی:

مهم ترین ریشه های شکل گیری آن هستند: مخالف انقالب جنسی،  71و  11داشت. پروتستان هستند. تحوالت دهه 

 جنبش های آزادی بخش، مخالف تفاوت مرد و زن، مخالف سقط جنین. ممنوعیت خواندن انجیل در کلیساها.

نومحافظه کاری

اطیناسیونالیسم افرراست مسیحی



 

 هم ترین تفکرات:م

  ایده ی تدبیرگرایی: تدبیر به معنای دوره ی زمانی که در آن افراد در بوته ی آزمایش الهی قرار می گیرند و باید

فرمانبردار باشند و زمانی که به حکومت می رسند باید فرمان الهی را پیروی کنیم تا زمینه ی ظهور مسیح را 

 فراهم کنیم.

 دساصل لغزش ناپذیری کتاب مق 

  اعتقاد راسخ به پیش گویی های انجیل یوحنا: از جمله تاکید بر بازگشت مسیح و هزار سال حکومت ایشان؛

تشکیل اسرائیل بزرگ که زمینه ساز بازگشت مسیح است؛ بازگشت قوم یهود به سرزمین موعود. بازسازی هیکل 

ه اندازند. وقوع یک جنگ بزرگ)هستسلیمان. هجوم کفار که شامل مسلمانان و مسیحیانی است که جنگ راه می 

 ای( در سرزمین بزرگ)خاورمیانه(.

  .اعتقاد به مطلق گرایی: تقابل همیشگی خیر و شر مطلق 

در زمینه ی اجتماعی معتقدند به: انحطاط و فروپاشی جامعه ی آمریکایی مثل مسائل اخالقی؛ به شدت ناسیولیست 

 هستند؛ معتقد به هدایت انجیلی جهان.

 

انشعابی است از لبیرالسم افراطی که بیشتر رویکردهای سیاسی دارند. به شدت مخالف کمونیسم.  ه کاری:نومحافظ

 معتقدند دولت ها در قبال آن کم کاری کرده اند. و در دولت ریشه پیدا کرده اند.

 سیاست داخلی عرصه ی ظهور و بروز آن ها نیست. 

نیسم. صحبت از شفافیت اخالقی: دولت فقط شعار ندهد و اراده ی پیگیری تاکید بر بازار آزاد، جنگ طلبی، مخالفت با کمو

 باید وجود داشته باشد.

 اصول:

 اعتقاد راسخ به هژمونی ایاالت متحده در دنیا

 اعتقاد به جهان گرایی و نهادینه کردن ارزش های آمریکایی 

 قدرت الزمه ی تحمیل دموکراسی بر سایر کشورها 

 نهاد های بین المللیبی اعتنایی بر اصول و 

 افکار نزدیک به صهیونیست ها

 اعتقاد به وجود دشمن خارجی 

 

 ملی گرایی مسئولین و افراد درجه ی اول در دولت که در مردم نیز تزریق می شود. ناسیونالیسم افراطی:



 

 

 ویژگی های سیاست خارجی دولت بوش: 

 تاکید بر قدرت در روابط بین الملل به شکل عینی و عملی

 رایش به ایجاد نظم نوین بین المللی مبتنی بر روابط امنیتی جدیدگ

 نظامی گری

 مقابله با سیاست های کلینتون که او را در عرصه ی سیاست خارجی به ضعف متهم می کرد.

 اصرار بر اصول ایدئولوژیک و تالش برای عملی کردن اصول خود

 ارتباط وثیق با منافع اسرائیل

 ت های نفتیارتباط وثیق با با شرک

 اعتقاد به جهان تک قطبی و این که آمریکا رقیبی ندارد و هیچ قدرتی نمی تواند جلوی آمریکا را بگیرد.

 مبارزه با تروریسم جدید

 تغییر مفهوم بازدارندگی و اقدام بر اساس مفاهیم جدید؛ اقدامات پیش دستانه مورد لحاظ باید قرار گیرد.

 تغییر مفهوم حاکمیت

 سازمان ها و معاهدات بین المللی  بی توجهی به

 در پیش گرفتن استراتژی نفی چندجانبه گرایی و تآمین منافع به صورت یکجانبه گرایی

 

 سیاست های موردی:

مطرح می کردند. نتوانستند آن را  2111بعد از حمله به عراق مطرح شد تا سال  2113طرح خاورمیانه ی بزرگ: در سال 

لی دارد که درمورد خاورمیانه است و به لحاظ جغرافییایی از شمال آفریقا تا کشورهای آسیای عملیاتی کنند. یک بعد شک

 میانه و افغانستان و پاکستان. به لحاظ ماهوی: دموکراسی سازی کشورهای خاورمیانه. 

 معتقد بودند باید در سه حوزه ی سیاسی اقتصادی و فرهنگی عمل کرد و اصالحات انجام داد:

ی دموکراسی سازی مطرح شد. باید حتما از زور برای دموکراسی سازی استفاده کنیم. عراق را تبدیل به یک در بعد سیاس

 مدل آرمانی از دموکراسی در جهان عرب می کنیم.

 در بعد اقتصادی: بازار آزاد، گسترش خصوصی سازی، ... .



 

ورمیانه ی بزرگ را اجرا کنیم. باید جامعه برای خشکاندن ریشه ی تروریسم که در خاورمیانه وجود دارد باید طرح خا

 پذیری مردم را تغییر بدهیم. در بعد فرهنگی، باید دین که دلیل اصلی شکل گیری تروریسم است، حذف شود.

 

 دکترین جرج بوش: 

سپ سخنرانی های متعددی داشت. سخنرانی های تندی علیه  88دکترین جنگ پیش دستانه را مطرح کرد. پس از 

کشورهای حامی آن داشت. می گفت ما منتظر نخواهیم ماند تا کشورهایی که اقدام کردند، به سالح های  تروریسم و

 کشتار جمعی دست یابند)پیش دستی(.

 بهترین دفاع یک حمله ی خوب است.

زه با ردر دکترین بوش به طور کلی تأکید بر یکجانبه گرایی، روریکرد تهاجمی، جنگ های تمام عیار، مداخله گرایی، مبا

 سالح های کشتار جمعی و پیش گیری و پیش دستی.

 

حمله به افغانستان: چرا افغانستان انتخاب شد: دالیل: سابقه ی گروه های تروریستی به افغانستان می رسید.؛ یک کشور 

روه از گ سپ می توانستند یک اجماع علیه افغانستان انجام بدهند. شناخت داشتند 88ضعیف و قابل تسخیر بود. بعد از 

 های تروریستی افغانستان که در زمان شوروی توسط آمریکا ایجاد شده بودند.

 بمباران به سبک کوزوزو

 حمله کماندویی به سبک سومالی

 حمایت از مخالفان به سبک نیکاراگوئه

 

 اهداف از حمله: 

 حضور در یک منطقه ی استراتژیک در چین، آسیای غربی، خلیج فارس و ایران

 منابع نفتیکنترل بر 

 بازسازی افغانستان

 ایجاد پایگاه های نظامی در افغانستان

 تالش برای ایجاد ائتالف جهانی علیه تروریسم

 بازدارندگی علیه چین و روسیه و ایران



 

 نزدیک شدن به منطقه ی کشمیر 

 مهار بازیگران مخل منطقه ای 

 ایجاد ذهنیتی که آمریکا هر غلطی بخواهد می کند.

 نستان به عنوان یک مدلتبدیل  افغا

 

 ایران و عراق به محور شرارت تبدیل شدند.

 

 اهداف از حمله به عراق:

 رویکرد جنگ طلبانه در خاورمیانه و مانور قدرت در منطقه

 استفاده از درآمدهای نفتی عراق 

 حل مسائل منطقه ای مثل فلسطین و تثبیت هژمونی بعد از حل مسئله ی عراق

 اد تحوالت در خاورمیانه زمینه سازی برای ایج

 خشکاندن ریشه تروریسم

 کنترل ظهور قدرت های جدید در عرصه ی بین المللی

 نبود تعهد به امور بین المللی عاملی در این جهت بود.

 

 (؛ از حزب دموکرات2181-2111) 885باراک حسین اوباماچهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا: 

 سناتور ایالتی النوی  8111

 سنای آمریکا راه پیدا کرد. به 2114

 اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا

 به چپ میانه تعلق دارد

 دارای دیدگاه عمیق و متفکری روشن فکر و ویژگی های رفتاری پیچیده

                                                           
885 Barack Hussein Obama. 



 

 رویکرد غیرایدئولوژیک دارد

 به مشورت معتقد است خود رای نیست.

 

 وزیر خارجه: کلینتون و کری

 ، دامیلون، سوزان رایسمشاور امنیت ملی: جیمز جرج

 معاون: جو بایدن

 

تیم اولیه ی اوباما یک تیم با تجربه و فاقد رابطه ی شخصی با او بودند؛ یعنی از قبل با آن ها کار نکرده بود. اما تیم دوم 

 رابطه ی شخصی داشتند و با او قبالً کار کرده بودند.

 

 اصول سیاست خارجی اوباما:

ست. ملت سازی از داخل از کلیدواژه های سیاست اوست. ساختن مجدد آمریکای و خارجی، هدف اصلی او در سیاست داخل

این سیاست، مستلزم تغییر جهت منابع از خارج به داخل است. پرهیز از تعهدات جدید و پرهزینه در خارج برای کشور. 

ر کاران و تغییر در اولویت ها. تغیی بهبود چهره ی آمریکا در جهان. بازسازی اقتصادی. تغییر در سیاست های نو محافظه

 تاکتیک مد نظر است. سیاست خارجی آمریکا باید بهینه می شد.

 چند نکته در سیاست خارجی اوباما:

 عمل گرایی:

 عمل گرایی به جای ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی به نوعی شاهد ایده آلیسم واقع گرا ستیم.

جای شعارهای گسترش دموکراسی، هدف خودش را نابودی القاعده از طریق  بلندپروازی های بوش را تقلیل داد. به

 پراکنده کردن اعضای آن قرار داد.

منافع امنیتی در خاورمیانه جای پیشرفت آزادی و دموکراسی را گرفت. تعامل به جای تأکید بر حقوق بشر در رابطه با چین 

 ال کرد.و روسیه. شعار گسترش ارزش های آمریکایی را کم تر دنب

 رویکرد مصالحه جویانه.

اشتراکات اسالم و مسیحیت را مطرح کرد. ویلسونیسم عمل گرایانه داشت. زیاد تأکید بر خاص بودن و ویژه بودن آمریکا 

 نداشت.

 بر چهار عامل تأکید کرد:



 

 عدم اشاعه و خلع سالح. مثالً ایران.

 ارتقای صلح بین المللی

 تاکید بر مسائل زیست محیطی

... 

 

 سیاست خارجی را یک عامل ایدئولوژیک نمی داند. بلکه یک عامل مادی میداند.

 معتقد است همکاری بر اساس منافع مشترک ایجاد می شود نه بر اساس ارزش های مشترک.

 پرهیز از جنگ های پیشگیرانه و تاکید بر دیپلماسی.

 داد نیروها را کاهش داد.اعالم کرد نیروهای خود را از افغانستان و عراق خارج می کند و تع

 عدم تاکید بر نظامی گری.

 تاکید بر راه حل های منطقه ای در مورد ایران، کره شمالی، افغانستان، عراق.

 اعتقاد به دیپلماسی گسترده. چند نفر را برای حل مسائل مناطق مختلف تعیین کرد.

 تاکید بر محدودیت های قدرت مثل خلع سالح و کاهش تسلیحات.

 به نصف. 2123بر بازی برد برد. خلع سالح با روسیه را دنبال کرد. کاهش بودجه دفاعی آمریکا تا تاکید 

 

 پرهیز از یکجانبه گرایی

 همکاری با قدرت های نوظهور و حل مسائل از طریق چندجانبه گرایی

 

 حل مسائل از طریق اقدامات اقتصادی

 تنظیم بازار، وضع قوانین

 

 ماسی به جای سختتاکید بر قدرت نرم و دیپل

 

 تاکید بر ظرفیت های منطقه ای 



 

 تعهد به سازمان های بین المللی

 

 تاکید بر بهبود وجهه ی آمریکا در خارج

 

 :مواردآمریکا تالش کرد بر اساس این 

 با چین و قدرت های شرق آسیا همکاری کند

 تقویت روابط با جهان اسالم

 خلع سالح

 مسائل اقتصادی

 

 سیاست های منطقه ای

 حوزه ی افغانستان و پاکستان:

 اوباما جنگ افغانستان را یک ضرورت می دانست. دالیل: کنترل ایران، چین، تسلط بر آسیای مرکزی

را در دستور کار قرار دادند. اقدامات پلیسی، رسانه ای، سیاسی برای امنیت شهروندان.  881در ابتدا رویکرد مبارزه با شورش

امه ی توسعه ی کشور، مدیریت، .. . این را جزء مردم می دانیم. در رویکرد مبارزه با شورش، بسیج عمومی، ایجاد نهاد، برن

 از طریق قدرت نرم عمل می شود. اما در رویکرد مبارزه با تروریسم، به شکل سخت عمل می شود.

ناطق، قرنطینه ی م شیوه های مبارزه با شورش: کنترل جمعیت یعنی ایجاد شهرهایی خالی از حلقه های شورش. از طریق

کمک به غیر نظامیان. دیپلماسی مردم، همکاری با مردم، مشروعیت زدایی از شورشیان. عملیات های اطالعاتی. انتخاب 

 هدف به شکل دقیق.

 :887مؤلفه های رویکرد مبارزه با تروریسم

م می شود ولو این که طرف واکنش و اقدام نظامی. طرف مقابل را دشمن کالسیک می داند. با همه ی ابزار الزم اقدا

 مقابل هیچ سالحی نداشته باشد. 

 هدف تروریسم ارعاب برای گرفتن امتیاز است اما هدف شورش، نوعی براندازی است. 

                                                           
881 Counter-insergency. 

887 Counter-terrorism. 



 

 آمریکایی ها به سمت امنیت سازی بومی رفتند. 

 فشار به پاکستان برای حمایت نکردن از تروریسم.

 آموزش افغان ها برای مبارزه با شورشیان.

 الش برای جلب همکاری روسیه و ایران.ت

 

اوباما، هدف بوش در افغانستان را حداقلی و عمل گراینه کرد. یعنی شکست و فروپاشی القاعده و طالبان به جای شعارهای 

 دموکراسی. به جای نابودی، به دنبال مدیریتشان رفت.

 

 عراق:

ت از نظامیان عراقی. مبارزه با تروریسم. ولی به تعهدات پایان عملیات در عراق. آموزش و تجهیز نیروهای عراقی. حمای

خودشان عمل نکردند. می گویند چون حکومت شیعی روی کار آمده، هر چه کمک کنیم گویی به ایران کمک کرده ایم. 

 ماجرای داعش نشان داد که به عراق نگاه ابزاری دارند.

 

 روابط با چین:

د. چین را در حوزه های مختلف دعوت به همکاری کرد. اما جنگ ارزها)جنگ تالش کرد از روابط، ایدئولوژی زدایی کن

یوآن(، مسائل تجاری، فروش تسلیحات توسط آمریکا به تایوان باعث شد کمی سخت شود. نوعی جنگ سرد در -دالر

تالش  به وجود آمده است. رقابت های اقتصادی به وجود آمده است. آمریکا 881پی سیاست های شیفت آمریکا به شرق

دارد چین را به عنوان یک بازیگر مسئولیت پذیر در اقتصاد معرفی کند. در چهارچوب قواعد جهانی سهم خود را داشته 

باشد و مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد. چین در حال تبدیل به یک هژمونی منطقه ای است و آمریکایی ها از این مسئله 

 نگرانی دارند.

 

( قرار بود شروع شود و به حوزه های 821روابط از مسائل کالن)پیمان استارت جدید 881مجددشروع روابط با روسیه: 

خرد برسد. آمریکا ابتدا امتیازاتی در مورد پایگاه های موشکی داد. آمریکا تالش کرد به روابط روسیه با خارج نزدیکش 

  توجه کند. سالح های اتمی کاهش یابد. بر ایران و کره شمالی فشار بیاورند.

                                                           
881 Pivot, Re-balance. 

881 Reset. 

821 New Start. 



 

در مجموع، روابط آمریکا و روسیه، قبل از بحران اوکراین روی ریل مناسبی قرار داشت ولی بعد از آن صحبت از جنگ 

 سرد جدیدی بین آمریکا و روسیه است.

 

 روابط اعراب و اسرائیل در دوره ی اوباما:

 و فلسطین. توجه جدی به این مسئله داشت. معتقد بود خاورمیانه دو مسئله ی اصلی دارد: ایران

 درمورد فلسطین، نماینده ی مستقلی منصوب کرد.

اوباما از سیاست تأسیس دو دولت اسرائلی و فلسطینی حمایت می کند. فرمول اوباما برای متقاعد کردن اسرائیل برای 

 شهرک سازی 8117را مطرح می کند. جاهایی که اسرائیل خارج از مرزهای  828، مبادله ی زمین8117پذیرش مرزهای 

کرده، برای اسرائیل باشد و از مناطقی که شهرک سازی صورت نگرفته به فلسطین داده شود. بیت المقدس و مسئله ی 

آوارگان مورد تأکید فلسطینی هاست. اوباما در وهله ی نخست به حل مسئله ی مرزها تأکید دارد. نتانیاهو تأکید دارد بر 

ائیل را قبل از مذاکره و این که اسرائیل از بیت المقدس خارج نمی به رسمیت شناختن تمامی گروه های فلسطینی، اسر

 شود. در این شرایط، امکان حل مسئله وجود ندارد.

 

 سیاست اوباما و جمهوری اسالمی ایران:

در دوران مبارزات انتخاباتی مطرح کرد که حاضر به مذاکره با ایران بدون هر پیش شرطی است. در پیام های نوروزی 

، 11رد بر اختالفات بسیار میان ایران و آمریکا ولی دیپلماسی را راه حل دانست. اما با موضع گیری های سال تأکید ک

تغییر کرد. در ایران ابهام وجود داشت در خصوص این که اوباما راست می گوید یا نه. نامه های متعددی میان اوباما و 

 رهبر انقالب نوشته شد. 

نی توسط آمریکایی ها در اواخر دوره ی بوش و اوایل دوره ی اوباما، گسترش یافت. سعی فهم و درک از جامعه ی ایرا

کردند با مراجعه به ایرانیان حاضر در اندیشکده های آمریکا نگاه دقیق تری داشته باشند و نسبت به الیه های حکومتی 

 ایران شناخت پیدا کنند و در آن نفوذ یابند. 

بود. آمریکایی ها فشار، توهین، ادبیات شدیدتر، تأکید بر شکاف بین حکومت و ملت،  نقطه ی عطفی 11اتفاقات سال 

طرح تحریمی در دستور کار کنگره قرار گرفت( را به کار بردند. تأکید کردند بر مسئله ی هسته  71تحریم های جدی)

هان نیز تقویت شد. حرکت از ای. فشار بر سپاه هم بیش تر شد. در حقوق بشر نیز فشار وارد شد. موضع جمهوری خوا

دیپلماسی با ایران برای حل مشکالت آمریکا، تبدیل شد به حرکت برای/علیه ایران. نقش وزارت دفاع آمریکا بیش تر 

 شد. مسئله ی هسته ای بیش تر به عنوان خطر مطرح شد. 

 جمع بندی:

                                                           
828 Land swap. 



 

دیپلماتیک را با فشار همراه کرد. تالش کرد برای دولت اوباما از ابتدا به دنبال سیاست چماق و هویج بود. هرگونه اقدام 

همراه کردن کشورها علیه ایران. حتی توانست چین و روسیه را همراه کرد. فاز جدید روابط با روی کار آمدن روحانی آغاز 

 شد.

 

 سیاست اوباما در بیداری اسالمی:

 ایران معتقد به بیداری اسالمی بود؛ هرچند منحرف شدند.

 یی ها از تحوالت خاورمیانه به صورت زیر است:تحلیل آمریکا

 .یک روند تاریخی است که از استعمارزدایی بعد از جنگ جهانی آغاز شده 

 .هیچ کشوری از این بیداری ها مستثنا نیست 

 .ریشه ی این تحوالت ناشی از دولت های ضعیف، مستبد و غیردموکراتیک است 

  کردن نیست.این تحوالت ذاتی و درونی است و قابل دیکته 

 .این تحوالت در ابتدای راه است و خاورمیانه آبستن تحوالت سخت تری است 

 

اوباما ابتدا پذیرفت که از تحوالت خاورمیانه عقب مانده است ولی آن را مدیریت کرد. بر اساس عمل گرایی خودش سعی 

گرفت و یک دوره ی زمانی برای آن  را به کار 822کرد مورد به مورد سیاست خود را تعریف کند. سیاست مدیریت از عقب

 در نظر گرفت. 

از مهم ترین تعارضاتی بود که در زمان اوباما شکل گرفت که به نظر می رسد آمریکایی ها به  823منفعت-تضاد ارزش

 سمت منفعت خود گرایش یافتند.

 چهار استراتژی فوری را در پیش گرفتند:

 .الگوی مداخله ی نظامی: در لیبی انجام شد 

  وضع موجود: در بحرین و اردن. به خاطر وجود پایگاه های نظامی آمریکا در آن.حفظ 

 .انتقال قدرت به صورت مدیریت شده: در یمن 

 .مدیریت از طریق انتخابات: در مصر و تونس 

 

 سیاست های اجرایی درازمدت در قبال بیداری:

                                                           
822 Leading from behind. 

823 Values≠interest. 



 

 .کمک به اصالحات در داخل کشورها 

 .تداوم حضور نظامی در منطقه 

 ز از اتکا به متحد واحد.پرهی 

 .ترویج اسالم گرایی سکوالر با مدل ترکیه 

 .نزدیکی به جامعه ی مدنی و اسالم گرایان منطقه برای شناسایی، نفوذ و تأثیرگذاری بر آن ها 

 .تقویت گفتمان حقوق بشر 

 .پیش برد روند سازش 

 

در  داری بر ژئوپلتیک اثرگذار بود. ناکامی آمریکاییسیاست ها در قبال ایران درمورد بیداری اسالمی: ایدئولوژی زدایی. بی

وهله ی نخست باعث شد سیاست های تحریمی را علیه ایران تقویت کنند. تالش کردند ایدئولوژی ایران بر تحوالت 

 مسلط نشود.

م. مشکل یرقابت آمریکا و ایران در طول این سه دهه چند خصلت اساسی داشت: تغییر رفتار جمهوری اسالمی و تغییر رژ

آمریکا، بخش هویت ساز ایران است یعنی انقالب اسالمی. در طول این سال ها سعی کردند نوعی نفوذ را از طریق 

وابستگان خودشان از جمله انگلستان داشته باشند. اقدام نظامی آمریکا علیه انقالب ها باعث آزاد شدن قدرت ایران 

 خواهدبود که منجر به تقویت ایران می شود.

 کل، آمریکایی ها از اقدامات خود در قبال بیداری اسالمی، نمره ی مثبت می گیرند. در

داعش را هم در همین راستا می توان بررسی کرد. یعنی از طریق جنگ های نیابتی در حوزه های تحت نفوذ ایران)سوریه، 

 عراق و لبنان(، توان ایران را تحلیل کردند.

 

 در ماجرای بیداری اسالمی: سیاست های آمریکا در قبال ایران

 درون گرا کردن ایران / تشدید فشار / افزایش تحریم ها علیه ایران / تخریب وجهه ی ایران در منطقه.

 

 


