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رویدادهای مهم در روابط آمریکا و روسیه

2016       2000                1991          1989                   1973                1962            1941                    1933                     1917                   1867              1809

در دوران ریاست جمهوری فرانکلین 
روزولت، آمریکا اتحاد شوروی را به 

رسمیت می شناسد. 

امپراتوری روسیه آمریکا 
را به رسمیت می شناسد.

امپراتوری روسیه آالسکا 
را به آمریکا می فروشد. 

انقالب روسیه در ماه های فوریه 
و اکتبر ]مارس و نوامبر با تقویم 

جدید[ رخ می دهد. 

هیتلر به شوروی حمله می کند 
و آمریکا به طرفداری از متفقین 

وارد جنگ می شود. 

آمریکا  کوبا  موشکی  بحران 
و شوروی را تا آستانة جنگ 

جهانی سوم پیش می برد. 



2016       2000                1991          1989                   1973                1962            1941                    1933                     1917                   1867              1809

دیوار برلین فرومی ریزد. 

سربازان آمریکایی از ویتنام خارج می شوند. 

انتخابات  در  روسیه  مداخلة  ادعای 
ریاست جمهوری آمریکا مطرح می شود. 

اتحاد شوروی فرومی پاشد. 

والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
فدراسیون روسیه می شود. 





پیشگفتار

لحظات تاریخی در روابط آمریکا و روسیه

آمریکا و روسیه روابط پیچیده ای دارند و در این باره اظهارنظرهای مشهوری وجود دارد که 
کمک می کند درک بهتری از روابط این دو قدرت جهانی و موضع آن  ها در قبال یکدیگر 
داشته باشیم. همة این اظهارنظر ها در دوران »جنگ سرد«, در فاصلة زمانی سال های 1947 تا 
1991 که تنش بین دو کشور به اوج رسیده بود و آمریکا و شوروی تا آستانة جنگ جهانی 
سوم پیش رفته بودند, مطرح شده اند. بدیهی بود که دو ابرقدرت به جامانده از جنگ جهانی 
دوم بخواهند در امور جهانی موقعیت برتر را داشته باشند. رهبران دو کشور در ابتدای دوران 
جنگ سرد همواره با یکدیگر جنگ کالمی و خصومت آشکار داشتند, سپس نوبت به دوران 
»تنش زدایی« و کاهش اختالفات رسید. در این روند بعضی از معروف ترین عبارت های سدة 
بیستم شکل گرفت. بعضی از آن ها چنان مشهور شدند که بخشی از فرهنگ عامه شدند و 

تقریبًا هر آمریکایی که در آن دوران زندگی می کرده بی درنگ متوجه آن ها می شود. 

جنگ کالمی
در سال 1956, وقتی نیکیتا خروشچف, رهبر وقت شوروی, در جمع سفرای کشور های 
غربی به آن  ها گفت که همه شان را دفن خواهند کرد, تنش ها بین شوروی و غرب بار دیگر 
باال گرفت. هنوز هم بین تاریخ نگاران اختالف نظر وجود دارد که منظور خروشچف از این 
سخن چه بوده است, آیا واقعًا سفرا را تهدید به مرگ کرده بود؟ در هر حال, او بعدها حرفش 
را پس گرفت. با وجود این, بسیاری از آمریکایی ها تهدید به مرگ در سخنان خروشچف 
را به گسترش سالح های هسته ای شوروی مرتبط می دانستند. چهار سال بعد, در یک لحظة 
تاریخی دیگر, خروشچف بار دیگر روابط آمریکا و کشورش را دچار تنش کرد. او پس از 
شنیدن انتقاد های تند و تیزی که در سازمان ملل در مورد نفوذ شوروی در اروپا مطرح شد, 
کفشش را درآورد و با آن محکم روی میز کوبید. بسیاری از آمریکایی ها گمان می کردند 
رهبر شوروی مرد دیوانه ای است که از قضا کنترل زرادخانة هسته ای را هم در دست دارد. 
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و شکست  دوم  جهانی  از جنگ  پس  که  سال 1961, شوروی  در  بعد,  سال  یک 
آلمان هنوز در آن کشور حضور داشت ساخت دیوار برلین را آغاز کرد. کمونیست ها 
ادعا می کردند این دیوار برای جلوگیری از نفوذ غرِب فاشیست به بلوک شرق ساخته 
بود  کسانی  از خروج  ممانعت  برلین  دیوار  از ساخت  واقع هدف  در  اما  است,  شده 
که نمی خواستند تحت حکومت کمونیست ها باشند. در سال 1963, جان اف. کندی, 
رئیس جمهور وقت آمریکا, با گفتن عبارت »من برلینی هستم«, همبستگی اش را با مردم 
آلمان نشان داد. خروشچف چند روز بعد با تمسخر گفت، هرچند این سخنان به آلمانی ها 

قوت قلب داده, به بهبود روابط دو کشور کمکی نخواهد کرد. 
به صورت بسیار غیرمنتظره و در  تاریخی دوران جنگ سرد  از لحظات  یکی دیگر 
جریان یکی از مسابقه های هاکی روی داد. در بازی های المپیک زمستانی 1980, گروهی از 
بازیکنان غیرحرفه ای آمریکایی در مقابل قدرتمند ترین تیم جهان یعنی تیم شوروی که از 
بازیکنان حرفه ای تشکیل شده و تا آن مرحله همة رقبایش را شکست داده بود قرار گرفتند. 

نیکیتا خروشچف, رهبر شوروی, که به خاطر زبان تند و تیزش معروف بود.
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آن  ها توانستند با نتیجة 4 بر 3 شوروی را شکست دهند, رویدادی که نه تنها جهان ورزش, 
بلکه کل دنیا را به حیرت واداشت. در لحظات پایانی بازی, وقتی معلوم شد تماشاگران 
تاریخ ورزش بوده اند, ال مایکلز, مفسر ورزشی  از بزرگ ترین شگفتی های  شاهد یکی 
آمریکایی, از تماشاگران پرسید آیا به معجزه اعتقاد دارند. این اتفاق از جهان ورزش فراتر 
رفت و به نظر بسیاری از آمریکایی ها بیانگر پیروزی فرهنگی آمریکا بر حکومت مقتدر 

کمونیستی بود, حکومتی که سه سال بعد رونالد ریگان آن را امپراتوری شیطان نامید. 

پایان جنگ سرد
یکی از لحظات تاریخی دوران پایانی جنگ سرد در سال 1987 در آلمان و هنگام بازدید 
ریگان از دیوار برلین رخ داد. در آن زمان میخائیل گورباچف, رهبر شوروی, در صدد بود 
سیاست های سختگیرانة شوروی در کشورهای کمونیستی را تعدیل و نقش سیاستمداری 
صلح طلب را بازی کند, ولی ریگان حرف هایش را باور نمی کرد. ریگان از فرصت بازدید 

دیوار برلین به مدت تقریبًا سی سال برلین شرقی را از برلین غربی جدا می کرد.
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از برلین استفاده کرد تا »تفاوت های غرب و شرق را به رخ بکشد و از آقای گورباچف 
بپرسد چقدر به پایان مسابقة تسلیحاتی و سیاست های آزادسازی داخلی پایبند است«.)1(
او که در فاصلة حدودًا صد متری از دیوار برلین ایستاده بود خطاب به گورباچف گفت: 
»‘ آقای گورباچف, این دیوار را خراب کن’... آن زمان تاس, خبرگزاری رسمی شوروی, 
بازدید ریگان از دیوار برلین را ‘آشکارا تحریک آمیز و به منزلة اعالن جنگ’ خواند.«)2( با 
وجود این, دروازه های دیوار برلین در نوامبر 1989 گشوده شد و سال بعد از آن دیوار 

برلین کاماًل  فروریخت. 
روابط بین دو ابرقدرت چگونه پیش رفت که در برهه ای از زمان موشک هایشان را به 
سوی هم نشانه رفتند و تا آستانة جنگ جهانی سوم پیش رفتند؟ چگونه جهان توانست در 
آن سال های بحرانی راه حلی برای مشکالتش بیابد, به طوری که در سال 1991 میخائیل 
است«؟)3(  شده  رفع  هسته ای  »خطر جنگ  کرد  اعالم  معروفش  سخنرانی  در  گورباچف 
اکنون و در اوایل سدة بیست و یکم که بار دیگر روابط آمریکا و روسیه بسیار پیچیده شده 
و والدیمیر پوتین در پی بازپس گیری بعضی از جمهوری های سابق شوروی است, چه 
سرنوشتی در انتظار روابط دو کشور است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ها باید کل تاریخ 
روابط دو کشور را بررسی کنیم, شباهت ها و تفاوت های آن ها را بشناسیم, و این دو کشور 

را در قالب جهانی که آن ها را احاطه کرده بررسی کنیم. 



1

آغاز روابط روسیه و آمریکا

با در نظر گرفتن روابط خصمانه ای که امروزه بین این دو کشور حکمفرماست, باور 
این موضوع که این دو کشور روزگاری روابط حسنه ای داشته اند دشوار است. چارلز 
ای. زیگلر, کارشناس امور سیاسی, می نویسد: »روسیه و آمریکا قبل از قرن بیستم روابط 
دوستانه و سازنده ای داشتند.«)4( جان لوئیس گادیس, تاریخ نگار, حتی پا را از این فراتر 
گذاشته و گفته رابطة بین دو قدرت »پایدار ترین رابطة دوستانه ای بوده که آمریکا با یک 
کشور اروپایی در قرن نوزدهم داشته است«.)5( به طور کلی از سدة بیستم به بعد و به طور 
خاص بعد از جنگ جهانی اول و وقوع انقالب روسیه, آمریکا و روسیه اختالف منافع 
پیدا کردند. در قرن هجدهم هیچ رابطة رسمی ای بین امپراتوری روسیه و مستعمرات 
بریتانیایی وجود نداشت, و هر گونه رسمیت بخشیدن به آمریکا از سوی روسیه خطر 

دشمنی با بریتانیا را به دنبال داشت, کشوری که روسیه همواره با آن اختالف داشت. 

روسیه و مهاجرنشین های آمریکایی
مهاجرنشین های  از  بعضی  با  روسیه  امپراتوری  این که  بر  مبنی  دارند  وجود  اسنادی 
آمریکایی رابطة غیررسمی داشته است. در سال 1763, یک کشتی بادبانی به نام ُولف, 
که مالکش بازرگانی بوستونی بود, »محموله ای از شکر, نیل, عرق نیشکر, چوب ماهون, 
و ساسافراس1 را که همگی آن ها را از هند غربی ]جزایر حوزة کارائیب[2 فراهم کرده 
بود« به روسیه برده بود.)6( این کشتی با بار »کنف, آهن و پارچه های کتانی« به نیوانگلند 
قوانین  ناقض  به روشنی  آمریکایی  مهاجرنشین های  و  روسیه  بین  تجارت  بازگشت.)7( 
با  نداشتند جز  اجازه  مهاجرنشین  مناطق  آن  بود, که طبق  بریتانیا  دریانوردی سلطنتی 
بریتانیا با کشور های دیگر تجارت مستقیم و بی واسطه داشته باشند. نورمن ای. سول 

sassafras .1 : نوعی درختچة بومی در شرق آمریکای شمالی. )همة پانوشت های کتاب از مترجم است.(
2. قالب هایی که در متن آمده، اگر از مؤلف کتاب باشد، در پانوشت مشخص شده؛ در غیر این صورت، قالب ها از مترجم است.
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می نویسد: »فرماندار بریتانیایی ماساچوست در صدد بود از این بارگیری جلوگیری کند, 
که البته بی فایده بود.«)8( کشتی های دیگری هم از مبادی نیویورک و فیالدلفیا این رویه را 
دنبال کردند که بیانگر خواست مهاجرنشین ها برای کسب استقالل اقتصادی از امپراتوری 

بریتانیا بود. 
ارتباط روس ها و مهاجران در جبهة کاماًل متفاوت دیگری برقرار شد. »این رابطه به 
واسطة آشنایی ام. وی. المانوسوف و سایر دانشمندان روسی با آثار بنجامین فرانکلین 
بود.«)9( فرانکلین در اروپا چهره ای تحسین شده بود و المانوسوف هم دانشمندی در حوزة 
الکتریسیته بود که با آزمایش های فرانکلین در این زمینه آشنایی داشت؛ در نتیجة مکاتبات 

بنجامین فرانکلین در میان روس ها محبوبیت زیادی داشت، از این رو در بحبوحة تنش های جنگ سرد عکس او 
را روی تمبر پستی چاپ کردند.
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این دو, فرانکلین در روسیه هم شهرتی به هم زد. احترامی را که روس ها برای فرانکلین 
قایل بودند می توان در چاپ تمبر پستی که با تصویر این سیاستمدار و مخترع آمریکایی 

در سال 1956 و در بحبوحة جنگ سرد منتشر شد دریافت.
با وجود این, ارتباط امپراتوری روسیه با مهاجرنشین ها اغلب غیرمستقیم بود. روسیه 
ـ پوشکین, سفیر روسیه در لندن, از باال گرفتن تنش ها بین انگلستان  از طریق آلکسی موزن 
و مهاجرنشین هایش مطلع شده بود. اما روس ها خود درگیر شورش های دهقانی و نیز 
درگیر جنگ با عثمانی ها بودند و امکان مداخله در تنش های روزافزونی را که به استقالل 

آمریکا منجر شد نداشتند. 

روسیه و جنگ استقالل آمریکا
کاترین کبیر با اعالم بی طرفی نقش بسزایی در نتیجة انقالب آمریکا داشت. اگر روسیه در 
این مناقشه دخالت می کرد, شاید نتیجة جنگ تغییر می کرد. اما کاترین در اتحاد با مهاجران 
محتاطانه عمل کرد و در عین حال تمایلی هم برای کمک به بریتانیا نداشت. کاترین نگاهی 
تحقیرآمیز به جورج سوم پادشاه انگلستان داشت و برای وزرایش هم احترامی قایل نبود. 
از نظر او سوء مدیریت در مهاجرنشین ها باعث شورش شده بود. فرانک اِی. گولدر نوشته 
است در ژوئن 1775 »او پیش بینی کرد که آمریکا از اروپا جدا می شود و این اتفاق خیلی 
زود ‘حتی قبل از مرگ من’ رخ خواهد داد, و یک سال بعد در نامه ای به یکی از دوستانش 

نوشت: ‘مهاجرنشین ها برای همیشه از انگلستان خداحافظی کردند.’«)10(
کاترین در این مناقشه بر اساس منافع شخصی اش عمل کرد. او مرزهای امپراتوری 
روسیه را بسیار گسترش داد و راه پطر کبیر را در غربی کردن و مدرنیزه کردن کشورش 

پی گرفت و موقعیت روسیه را در میان قدرت های جهان بهبود بخشید.
با وجود این، هم انگلستان و هم آمریکا در پی جلب حمایت او بودند. در سال 1775, 
انگلستان از روسیه درخواست کرد برای پشتیبانی از نیروهای انگلیسی نیروهای کمکی 
به آمریکا اعزام کند. بریتانیایی ها با درک نادرستی که از اوضاع داشتند مطمئن بودند که 
روسیه درخواستشان را رد نخواهد کرد، اما کاترین قاطعانه دست رد به سینه شان زد. 
او طی نامه ای درخواست جورج سوم را رد کرد و در مقابل نصیحتی مشفقانه در مورد 
چگونگی ادارة مهاجرنشین ها به او کرد: »این غایله خاتمه پیدا کرده, انگلستان خوار و 

خفیف شده است.«)11(
انگلستان حتی مجبور شد انعطاف بیشتری به خرج دهد. جیمز هریس، فرستادة ویژة 
انگلستان به روسیه، بارها از کاترین, که اتفاقًا رابطة خوبی با وی داشت, خواست که 
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دو امپراتوری بزرگ

در قرن هجدهم, صاحب نظران روابط بین المللی این نکته را دریافتند که قدرت روسیه و آمریکا رو به 
افزایش است. در اوایل سال 1777, سیالس دین, دیپلمات آمریکایی, گفت: »روسیه هم مثل آمریکا 
کشوری جدید است که با سرعت چشمگیری در حال قدرت گرفتن است.«1 سه سال بعد, بارون 

ملشیور فون گریم خطاب به تزاریس کاترین دوم )معروف به کاترین کبیر( در مورد آینده نوشت:
دو امپراتوری از تمام مزایای تمدن, قدرت نخبگان, ادبیات، هنر, تسلیحات و صنعت بهره مندند: 
روسیه در بخش شرقی, و آمریکا که به تازگی آزاد شده در غرب, و ما مردم بقیة دنیا که میان این دو 
قرار گرفته ایم تنزل پیدا می کنیم و ارج و قربمان را از دست می دهیم تا جایی که اصاًل به یاد نمی آوریم 

چه کسانی بوده ایم و چه آیین و رسومی داشته ایم.2 

فون گریم آلمانی پیش بینی کرد که روسیه و آمریکا به دو قدرت برتر جهانی تبدیل می شوند و از 
قدرت های اروپایی پیشی خواهند گرفت. شاید پیش بینی او در آن زمان برای جلب رضایت خاطر 

کاترین بوده باشد, ولی رویدادهای بعدی صحت پیش بینی ها را تأیید کرد. 

1. به نقل از:
Paul Dukes, The Superpowers: A Short History. New York, NY: Routledge, 2000, p.14.

2. به نقل از:
Dukes, The Superpowers: A Short History, p.15.

برای پایان دادن به این مناقشه آن ها را یاری دهد. سرانجام انگلستان در نهایت درماندگی 
به روسیه و کاترین پیشنهاد رشوه داد. اگر امپراتریْس فرانسه را متقاعد می کرد که از 
مهاجرنشین ها خارج شود و آن ها را به حال خود رها کند تا از این طریق غایله خوابانده 
شود, بریتانیا هم در عوض »سرزمین هایی را در آمریکا یا هند غربی به روسیه واگذار 
می کرد«.)12( کاترین نه تنها این پیشنهاد را رد کرد, بلکه خبرها را به گوش فرانسویان رساند 

تا بریتانیا را در صحنة جهانی سرافکنده کند. 
رد پیشنهادهای بریتانیا از سوی روسیه باعث خشنودی مهاجرنشینان شد. در سال 
1779 جورج واشینگتن خطاب به مارکی دو الفایت نوشت: »ما از طریق منابع موثق 
به  را  کبیر  بریتانیای  پیشنهادهای دربار  امپراتریس روسیه درخواست ها و  دریافتیم که 
ان.  نیکالی  است.«)13(  خوشوقتی  بسیار  جای  ما  برای  که  کرده  رد  تحقیرآمیز  شکلی 
بالخوویتینوف, تاریخ نگار معتبر روس, در کتابش دربارة روابط آمریکا و روسیه نوشته 
است: »با توجه به این که کاترین دوم پیشنهاد بریتانیا را مبنی بر انعقاد هر گونه قرارداد 
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همکاری دوجانبه با قاطعیت رد کرده بود, ]جورج[ واشینگتن تأکید داشت که حکومت 
روسیه با عنایت به حقوق انسانی موضعی منطقی گرفته است.«)14( 

اما کاترین به مهاجرنشینان هم مثل بریتانیا روی خوش نشان نداد. گولدر نوشته است: 
»کاترین از آمریکایی ها نه خوشش می آمد نه بدش می آمد. احتمااًل او شخصًا هیچ کدام 
از آن ها را نمی شناخت و نظریه های آن ها دربارة حکومت برایش اهمیتی نداشت.«)15( 
در سال 1780, مهاجران فرانسیس ِدینا را که وکیل اهل بوستون و تحصیلکردة دانشگاه 
هاروارد بود در مقام سفیر به روسیه فرستادند. او برای دیدار با کاترین دوم همراه با جان 
ریاست جمهوری  به  پدرش و هم خودش  بعدها هم  که  آدامز چهارده ساله,  کوئینسی 

بی طرفی کاترین کبیر در طول انقالب آمریکا به نفع مهاجرنشین های آمریکایی تمام شد.
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رسیدند, به سن پترزبورگ سفر کرد. اما کاترین هیچ گاه او را به حضور نپذیرفت. طی 
این مدت کاترین تالش کرد تا راه حل صلح آمیزی برای انقالب آمریکا بیابد, ولی شرایط 
او برای هیچ یک از طرفین خوشایند نبود. او برای حفظ بی طرفی »نمی توانست قبل از 
امضای هر نوع توافقنامة صلحی, نماینده ای از آمریکا را به حضور بپذیرد«.)16( هرچند ِدینا 
اعتباری مثل ِبن فرانکلین, توماس جفرسون یا جان آدامز نداشت, توانست در مأموریتش 
موفقیت هایی کسب کند. او توانست »وارد حلقة سیاستمداران بلندمرتبة روسیه بشود«,)17( 
ولی در پایان نتوانست روسیه را مجاب کند تا از مهاجرنشینان حمایت کند. سرانجام در 

سال 1783 ِدینا دست از تالش برداشت و به آمریکا بازگشت. 

اعالمیة بی طرفی نظامی
با وجود این که ِدینا به موفقیت چشمگیری دست نیافت, برخی از اقدامات کاترین در طول 
جنگ به سود مهاجرنشینان تمام شد. مهم ترین آن ها »اعالمیة بی طرفی نظامی« در سال1780 
بود. انگلستان در آن زمان قدرتمندترین ناوگان نیروی دریایی را در اختیار داشت و تسلط 

واکنش کاترین کبیر به انقالب آمریکا

کاترین کبیر نتوانست بر جنگ آمریکایی ها برای کسب استقالل تأثیر چندانی بگذارد, اما انقالب 
آمریکا, و نیز انقالب فرانسه در سال 1789, تأثیر زیادی بر تصمیمات او و در نتیجه بر روسیه 
گذاشتند. کاترین که قبل تر از این پادشاهی روشنفکر شناخته می شد و اصالحات آزادی خواهانه ای 
به خصوص در زمینة آموزش انجام داده بود, حال به شدت نگران این مسئله بود که مردمش با 
الهام گرفتن از انقالب آمریکا و فرانسه در صدد براندازی سلطنت برآیند. به خصوص اعدام لویی 
شانزدهم در سال 1793 تهدیدی علیه همة پادشاهان اروپایی به شمار می آمد و »ناگهان زنگ 
خطر را برای همة پادشاهان اروپایی به صدا درآورد«.1 کاترین بسیاری از اصول روشنفکری را که 
قبالًً به آن ها باور داشت کنار گذاشت و بر اصالحاتی که اعمال کرده بود خط بطالن کشید و به 
فردی مستبد تبدیل شد. داگالس اسمیِت تاریخ نگار می گوید: »او هر چیزی را که ممکن بود به 
شورش منجر شود از میان برداشت و به این ترتیب حق داشتن انتشارات را از افراد سلب کرد« و 

به سانسور روی آورد و »دست به اقداماتی بی سابقه زد«.2

1. Biography.com Editors, “Catherine II Biography,” Biography.com, updated April 27, 2017.
    www.biography.com/people/catherine-ii-9241622#synopsis.  
2. Biography.com Editors, “Catherine II Biography.”  
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بی چون و چرا بر دریاها داشتند. بریتانیا از این برتری استفاده می کرد تا کشتی های خارجی 
این  تأمین کنند متوقف کند. طبق  نیاز مهاجرنشینان را  بود کاالهای مورد  را که ممکن 
اعالمیه, کشور هایی که اعالم بی طرفی کرده بودند از جمله روسیه, هلند, دانمارک و سوئد 
ـ بجز  می توانستند با هشدار به طرفین )مثاًل مهاجرنشین ها( بدون مداخله, به تجارت کاالـ 
سالح و تجهیزات نظامی ــ بپردازند. بریتانیایی ها تالش می کردند با گماردن نیروهایی در 
تمام خطوط ساحلی مانع رسیدن کاالهای مورد نیاز مهاجرنشینان شوند، اما طبق اعالمیه 
فقط امکان بستن بعضی از بنادر وجود داشت. کاترین به منظور قدرت نمایی، کشتی های 

روسی را به دریای مدیترانه, اقیانوس اطلس و دریای شمال گسیل کرد. 
امپراتوری روسیه در اعالمیة بی طرفی نظامی شرح کاملی در مورد آزادی تردد در 
دریاهای آزاد ارائه کرده بود. نورمن ای. سول می گوید: »در بطن اعالمیه, اساس قوانین 
ان.  نیکالی  است.«)18(  شده  گنجانده  دریا ها  در  بی طرفی  بر  مبنی  امروزی  دریانوردی 
بالخوویتینوف با توجه به اهمیت این اعالمیه برای آمریکایی ها نوشت: »دولت روسیه در 
واقع از یکی از اصولی که شورشیان برای احقاق آن می جنگیدند دفاع کرد. پس اتفاقی 
نظامی را ‘دکترین  اعالمیة بی طرفی  بعد رئیس جمهور جیمز مدیسون  نبود که سال ها 
آمریکایی’ خواند.« بعد ها مدیسون نوشت که این اعالمیه »نقطة عطفی در تاریخ قوانین 

دریانوردی«)19( بود که آمریکا مصمم بود از آن حمایت کند. 
اعالمیة بی طرفی نظامی به تشکیل »اتحادیة بی طرفی نظامی« منجر شد. این اتحادیه 
شامل دانمارک, سوئد, پروس, اتریش, پرتغال و کشورهای دیگر بود. هرچند این اتحادیه 
نتوانست تغییری در موضع بریتانیا در مورد دریانوردی بی طرفانه ایجاد کند, بریتانیا را در 
مقابل بیشتر کشورهای اروپایی قرار داد و تجارت با آمریکا را امکان پذیر ساخت که خود 

باعث دلگرمی مهاجرنشینان و تقویت توان نظامی آن  ها برای ادامة مبارزه شد. 
بعد از مرگ کاترین در سال 1796, پسرش پاول اول تزار روسیه شد. با قتل پاول, تزار 
آلکساندر جانشین وی شد و فصل جدیدی در روابط آمریکا و روسیه آغاز شد, آمریکایی 

که حاال کشوری مستقل و خودمختار شده بود. 

روابط در ابتدای سدة نوزدهم
آمریکا در سال 1803 در سن پترزبورگ کنسولگری باز کرد، هرچند تا سال 1809 بین 
آمریکا و امپراتوری روسیه روابط دیپلماتیک معمول برقرار نشد. تجارت بین دو کشور 
که پیش از آن به واسطة اعالمیة بی طرفی نظامی شروع شده بود, در این زمان رونق 
گرفت و در طول قرن نوزدهم توسعه یافت. هنگامی که ناو جنگی آمریکایی فیالدلفیا به 
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دست دزدان دریایی افتاده بود، روس ها برای نجات خدمة آمریکایی آن همکاری کرده 
بودند. توماس جفرسون از این فرصت استفاده کرد تا با ابراز مراتب قدردانی اش از تزار 
آلکساندر باب روابط را بگشاید. تزار آلکساندر به گرمی در پاسخ گفت که با کمال میل 
کمک کرده و خشنود است که اسباب رضایت جناب رئیس جمهور را فراهم آورده است 

و به این ترتیب روابط دوستانه ای بین رهبران دو کشور برقرار شد. 
به این ترتیب روسیه آمریکا را به رسمیت شناخت. در سال 1809, جیمز مدیسون, 
رئیس جمهور وقت آمریکا, جان کوئینسی آدامز را در مقام اولین سفیر آمریکا در روسیه 
منصوب کرد. اما آن دوران رویدادهای پیچیده ای در جریان بود. بعد از مدت کوتاهی, 
روسیه در کنار انگلستان درگیر جنگ با ناپلئون شد, که در سال 1812 حمله ای ناموفق 
به امپراتوری روسیه را رهبری کرده بود, و آمریکا هم بار دیگر علیه انگلستان وارد جنگ 
شد. روسیه باید مواظب می بود از خط قرمز ظریفی که ممکن بود دوستی با هر دو کشور 
بریتانیا و آمریکا را به خطر بیندازد عبور نکند. به همین منظور, روسیه بار دیگر تالش 
کرد تا برای برقراری صلح میان این دو کشور میانجیگری کند ــ همان کاری که کاترین 

روس ها در آزادسازی خدمة آمریکایی ناو جنگی فیالدلفیا کمک بزرگی کردند. تصویر کشتی
در این اثر هنری به چشم می خورد.
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در زمان انقالب آمریکا تالش کرده بود. آمریکا پیشنهاد میانجیگری را پذیرفت, ولی 
انگلستان آن را رد کرد. تالش های روسیه برای برقراری صلح باعث شد بریتانیا نقش »آدم 
بد« را بگیرد و آمریکا را در موضع بهتری قرار داد. سرانجام انگلستان شرکت در مذاکرات 
صلح را پذیرفت و عاقبت دو کشور »پیمان گنت« را امضا کردند و در سال 1812 جنگ 
رسمًا به پایان رسید. با شکست ناپلئون در روسیه, دوران شکوه و رونق به هر دو کشور 

روسیه و آمریکا بازگشت. 

آالسکا روزگاری متعلق به روسیه بود.
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روس ها در آمریکا
می دانیم که در قرن نوزدهم سرزمینی که امروزه آالسکا نامیده می شود متعلق به روسیه بود. 
آنچه کمتر دربارة آن می دانیم این است که روس ها در بخش هایی از شمال غربی آمریکا 
ــ از ایالت واشینگتن و اورگان تا شمال کالیفرنیا ــ هم سکونت داشته اند. البته این امر با 
مفهوم آمریکایی »مانیفست سرنوشت« در تضاد بود که می گفت تمام قارة آمریکا روزی 
متعلق به ایاالت متحدة آمریکا می شود. ممکن است بعضی گمان کنند که این مسئله به 
درگیری عمده ای منجر شده, اما در واقع آمریکا و روسیه مسائل مربوط به آمریکای شمالی 

را به شکل بسیار دوستانه ای حل و فصل کردند. 
ـ آمریکا برای بهره برداری از منابع موجود در بخش  در سال 1799 شرکت روسیه 
شمال غربی اقیانوس آرام و به خصوص گسترش تجارت خز تأسیس شد. مرکز این 
شرکت در سیتکای آالسکا قرار داشت و حوزة کارش تا سان فرانسیسکو در کالیفرنیا 
گسترش یافته بود. در سال 1812 آن  ها یک پایگاه نظامی در شمال کالیفرنیا, جایی که 
امروزه فورت راس نامیده می شود, تأسیس کردند, ولی تله گذاران و تاجران آمریکایی 
مکررًا اموال آن  ها را به غارت می بردند. در سال 1821 تزار آلکساندر یکم فرمانی 
ـ آمریکایی را  بیگانگان اجازة استفاده از سرزمین های روسی  صادر کرد که طبق آن 
جان  و  داشت,  تناقض  سرنوشت  مانیفست  آمریکایی  مفهوم  با  قانون  این  نداشتند. 
کوئینسی آدامز, که حاال وزیر امور خارجه شده بود, طی نامه ای به شدت به روس ها 
بکشد, ولی  نظامی  به رویارویی  کار  به نحوی که گمان می رفت که  اعتراض کرد, 
کرد  موافقت  او  در عوض,  نکرد.  پافشاری  فرمان  این  اجرای  بر  آلکساندر هیچ گاه 
در مورد مرز های زمینی با آمریکا و بریتانیا مذاکره کند. این مذاکرات به عقد پیمانی 
منجر شد که طبق آن مرز جنوبی روسیه تعیین و تجارت آزاد در بخش شمال غربی 

اقیانوس آرام ممکن شد. 
تمایل روس ها برای بسط قلمروشان در آمریکا کمتر شده بود, و دولت آمریکا هم 
این را دریافته بود. روسیه بیشتر متمایل به حفظ قلمروهای اروپایی اش بود و آمریکا 
هم نگران مهاجرت انگلیسی ها و استقرار آن ها در بخش شمال غربی بود. باور رایج 
دکترین  در  مدیسون  جیمز  اصلی  مخاطب  که  بود  این  آمریکایی  تاریخ نگاران  میان 
مونرو در سال 1823 )که طبق آن آمریکا دیگر زیر بار سیاست های استعماری اروپایی 
و  می کنند  رد  را  آن  روس  مورخان  از  بعضی  البته  بوده اند.  روس ها  رفت(  نخواهد 
و  روسیه  روابط  روسیه.  نه  بوده  فرانسه  و  انگلستان  بیشتر  مدیسون  منظور  معتقدند 
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آمریکا طی این دوره کماکان دوستانه بود و در سال 1832 اولین توافقنامة تجاری و 
دریانوردی بین آن ها منعقد شد. 

کامله الوداد1  دول  از حق  برخورداری  نیز  و  دوجانبه  تجارت  توافقنامه حق  این 
را به شهروندان روس و آمریکایی می داد. یعنی که این کشورها می توانستند بدون 
یکدیگر  با  تجارت  به  تجاری  موانع  سایر  و  وارداتی,  سهمیه بندی  تعرفه,  پرداخت 
یکدیگر  سرزمین های  در  داشتند  اجازه  آمریکایی ها  و  روس ها  به عالوه,  بپردازند. 
آزاد  معاش  تأمین  در سایر روش های  و  بپردازند  ماهیگیری  و  تله گذاری  به شکار, 
نفع  به  بیشتر  معتقدند  مورخان  از  برخی  بود,  توافقنامه دوجانبه  این  بودند. هرچند 

آمریکایی ها بوده است. 

جنگ داخلی و خرید آالسکا
امپراتوری روسیه این بار هم مثل دوران انقالب آمریکا از مداخلة مستقیم در »جنگ 
داخلی« آمریکا خودداری کرد. اما این بار هم سایة حضور روسیه در درگیری ها حس 
می شد, و این بار هم روسیه طرف ایاالت متحده ]در شمال[ را در برابر ایاالت ائتالفیه 
]در جنوب[ گرفت. هم بریتانیا و هم فرانسه در پی این بودند که در صورت شکست 
ایاالت شمالی از ایاالت جنوبی، سرزمین هایی را در آمریکای شمالی به تصرف خود 
درآورند. فرانسه به شدت به پنبة جنوب متکی بود, و دشمنی بریتانیا با دولت رسمی 
بازمی گشت.  انقالب  از  قبل  دوران  به  و  داشت  طوالنی  سابقه ای  هم  متحده  ایاالت 
انگلیسی ها از مداخلة شمالی ها در امور تجاری آن  ها با جنوبی ها کینه به دل داشتند. 
امپراتوری روسیه هم از فرانسوی ها و بریتانیایی ها دل خوشی نداشت, زیرا به تازگی 
در جنگ کریمه از آن ها شکست خورده بود. با وجود این, روسیه از مداخلة مستقیم 

در جنگ داخلی پرهیز می کرد. 
آلکساندر دوم, تزار روسیه, طرح های فرانسه و بریتانیا را برای مداخله در جنگ نپذیرفت. 
او همچنین از به رسمیت شناختن ایاالت جنوبی سر باز زد. در سال 1863, در لهستان 
شورشی علیه امپراتوری روسیه رخ داد و فرانسه از ایاالت متحده دعوت کرد تا در جنگ 
مقابل روسیه به آن  ها بپیوندد. ایاالت متحده با وجود همدردی با لهستانی ها دعوت فرانسه 
را رد کرد و همچنان سیاست عدم مداخله در اروپا را پیش گرفت و به صحنة جنگ علیه 

روسیه وارد نشد. 

1. حق دول کامله الوداد )most-favored nation( در معاهده به این معنی است که اگر کشور طرف قرارداد امتیازی به کشور 
سومی بدهد، کشور دوم هم خودبه خود از همان امتیازات بهره مند می شود.

..

..
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روسیه در سال 1867 آالسکا را به آمریکا فروخت که حاکی از رابطة دوستانة این 
دو کشور بود. البته تصمیم روسیه به این دلیل هم بود که بتواند بر گسترش قلمروش در 
اوراسیا تمرکز داشته باشد. روسیه دالیل محکم و متعددی برای واگذاری آالسکا داشت: 
ـ آمریکا دیگر سود آور  امپراتوری پس از جنگ کریمه ضعیف شده بود, شرکت روسیه 
نبود، و آالسکا آسیب پذیر شده بود و ممکن بود تحت سلطة انگلیسی ها قرار بگیرد. 
ویلیام سیوارد, وزیر امور خارجة وقت آمریکا, ابتدا به دلیل 7/2 میلیون دالری که برای 
خرید آالسکا پرداخته بود به باد انتقاد گرفته شد, اما بعدها با کشف طال در منطقة یوکوِن 

آالسکا بخشوده شد.

کاهش روابط
نقطة اوج روابط دوستانة آمریکا  تاریخ نگاران متفق القول اند که فروش آالسکا  اغلب 
و روسیه در قرن نوزدهم بوده است. از این به بعد روابط دو ابرقدرت نوظهور رو به 
افول گذاشت تا زمانی که انقالب روسیه فرارسید. دو مسئلة عمده اسباب جدایی این 

امپراتوری روسیه در سال 1867 آالسکا را به آمریکا 
فروخت.
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دو کشور را در قرن نوزدهم فراهم آورد: رفتار روس ها با یهودیان و مشاجره بر سر 
با بخش های جنوب شرقی روسیه  آسیا که  منطقه ای وسیع در شمال شرقی  منچوری، 
هم مرز بود. مسئلة اول موضوعی اخالقی بود, ولی مسئلة دوم با تجارت و قدرت گره 

خورده بود. 
حمالت سازمان یافتة روس ها به اقلیت یهودیان از حدود سال 1821 شروع شده بود, 
ولی در دهة 1880 شدت و دامنة آن به اوج رسید. آمریکایی ها به خصوص آمریکایی های 
یهودی از آزار دیدن اقلیت یهودی روسیه برآشفتند, ولی دولت روسیه خاطرنشان کرد 
که آمریکا نمی تواند مدعی پایبندی به اخالقیات باشد, زیرا در آمریکای قرن نوزدهم, 
سیاهپوستان, ایرلندی ها و آسیایی ها قربانی آزار و اذیت و تبعیض اجتماعی بودند. در هر 
حال, هیچ کدام از این دو کشور از نظر اخالقی  نسبت به هم برتری نداشتند و هر دو 
به شدت به نیروی کار وابسته بودند. سرانجام در سال1861 تزار آلکساندر یکم سرف های 
]رعیت های[ روس را آزاد کرد, و آبراهام لینکلن یک سال بعد اعالمیة مشهور آزادی 

بردگان را تصویب کرد. 
با این حال, آمریکایی ها هر روز بیش از پیش از موارد نقض حقوق بشر در روسیه 
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آگاه می شدند و به دولت فشار می آوردند تا واکنشی نشان دهد. عالوه بر بدرفتاری با 
یهودیان, اخباری هم در مورد وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی سیبری منتشر می شد. 
در سال 1891, جورج ِکنان, سیاح، نویسنده و سخنران، کتاب سیبری و نظام تبعید 
را منتشر کرد که در آن دربارة شرایط وحشتناک حاکم بر اردوگاه های کار اجباری 
سیبری به تفصیل شرح داده بود, کتابی که باعث وحشت خوانندگان آمریکایی شد. 
اما در واقع این آزار و اذیت یهودیان بود که بیشترین تأثیر را روی روابط دو کشور 
گذاشت, زیرا یهودیان دسته دسته به آمریکا مهاجرت کردند. افراد متنفذ و ثروتمند 
یهودی از جمله جیکب شیف به آمریکا آمدند تا شاید بتوانند در مورد نقض حقوق 
بشر کاری بکنند. نتیجه این درخواست ها این شد که دولت آمریکا پیمان دریانوردی 
و تجارت مصوب سال 1832 را ملغا اعالم کرد. روس ها این کار را اقدامی خصمانه 
تلقی کردند, و بسیاری از تاریخ نگاران این مسئله را اولین عامل تیره شدن روابط دو 

کشور می دانند. 

کشتار هایی  و  آزار ها  دلیل  به  یهودیان  از  بسیاری 
که روس ها انجام می دادند به آمریکا رفتند, در این 
عکس عده ای از آن  ها در بخش شرقی نیویورک دیده 

می شوند.
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مناقشة منچوری
دومین مورد اختالف موضوع منچوری بود که مناقشه بر سر پول و قدرت بود. در پایان 
قرن نوزدهم, امپراتوری روسیه به شدت در پی آن بود که بندری در کنار آب های گرم 
داشته باشد, زیرا بنادر روسیه در زمستان های سخت آن سرزمین یخ می زدند. تالش آن ها 
برای به دست آوردن چنین بندری در جنوب با شکست در جنگ کریمه نقش بر آب شد. 
روس ها در تالش برای یافتن چنین بندری در شرق و در جهت ارضای جاه طلبی هایشان 
در آسیا، با کسب اجازه از چینی ها, ساخت راه آهن سراسری سیبری را که از منچوری عبور 
می کرد آغاز کردند. این راه آهن به طول تقریبی ده هزار کیلومتر از مسکو تا والدی و ستوک 
در کنارة اقیانوس آرام  ادامه می یافت. روس ها می خواستند از والدی و ستوک به منظور 
رقابت با تجارت و قدرت دریایی بریتانیا استفاده کنند. در سال 1899, وقتی چینی ها 
درگیر »شورش مشت زن ها« شدند, روس ها فرصت را مغتنم شمردند و منچوری را به طور 
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کامل تصرف کردند. هم ژاپنی ها که خودشان طرح هایی برای تسلط بر آسیا داشتند و تا 
حدی هم آمریکایی ها از این اقدام احساس خطر کردند. آمریکا معتقد بود روس ها ممکن 
است مانع نفوذ آمریکا در شرق دور شوند. این رویدادها بزرگنمایی شده بود, دست کم 
از طرف آمریکایی ها, و از نظر برخی مورخان آزمونی برای سنجش قدرت آمریکا بود. 
در سال 1902, آمریکا با ژاپن علیه روسیه متحد شد, ولی هیچ گاه تصمیم جدی برای 
جنگ با روسیه نداشت. ژاپن هم مسئلة دیگری بود. در شب هشتم فوریة 1904, ژاپن 
حملة غافلگیرانه ای را علیه ناوگان روسیه در شرق دور آغاز کرد. ژاپنی ها به پیروزی های 
پی در پی نایل آمدند, تا وقتی که با میانجیگری رئیس جمهور تئودور روزولت در سال 

1905 پیمان صلح منعقد شد و روس ها به منچوری شمالی محدود شدند. 
این واقعه به مذاق روس ها خوش نیامد. آن ها گمان می کردند که ژاپن این جنگ را، که 
بعدها به »جنگ روسیه و ژاپن« معروف شد، بدون تأیید ضمنی آمریکا و انگلستان آغاز 
نمی کند. به عالوه, آزار و اذیت یهودیان به دست روس ها نیز در جنگ با ژاپن تأثیرگذار 
بود. جیکب شیف, سرمایه گذار آمریکایی, با داشتن ارتباطات بانکی قدرتمند مانع از 
این شد که روسیه بتواند وام بگیرد. به این ترتیب روسیه برای تأمین هزینه های جنگ با 
مشکل مواجه شد که در نهایت به شکست روسیه انجامید. روسیه در کمتر از نیم قرن در 
دو جنگ بر سر سرزمین شکست خورده بود و هنوز جنگ بزرگ تری در پیش داشت. 

کشتیرانی روس ها تا بنادر آمریکایی

در سال 1863, روس ها به ُیمن همکاری آمریکایی ها کشتی هایشان را به سوی بنادر آمریکایی 
که در طول خط ساحلی اقیانوس آرام و اطلس قرار داشتند روانه کردند. در شمال از روس ها 
به گرمی استقبال شد. مردم زیادی جمع شدند تا ورود آن  ها را جشن بگیرند. مثل همیشه روس های 
زیرک انگیزة پنهانی دیگری هم داشتند: امپراتوری نمی خواست ناوگانش در بنادر کشور خودش 
گیر بیفتد. بنادر آمریکایی برای آن  ها پایگاه مناسبی بودند تا از آن جا به هر کجا که می خواستند 
البته  بریتانیا درگیر جنگ می شد.  با فرانسه و  بروند, به خصوص اگر کشورشان بر سر لهستان 
اقدامات روسیه تأثیر چندانی نه روی مسئلة لهستان گذاشت و نه روی مسائل آمریکا. فرانسویان و 
بریتانیایی ها می دانستند که همبستگی آمریکا و روسیه می تواند توازن قدرت را در جهان تغییر دهد.



جنگ جهانی اول، انقالب روسیه، و پیامد های آن
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سال های 1914 تا 1922 برای روسیه دوران پرالتهابی بود. روس ها ابتدا گرفتار جنگ 
جهانی اول و سپس درگیر انقالب سیاسی شدند که نظام تزاری را برای همیشه برانداخت, 
و سرانجام در پایان این دوره گرفتار جنگ داخلی شدند. این رخداد ها روند تاریخ را 
نه تنها در اروپا بلکه در تمام جهان متحول کرد. روسیه به شکل حکومت دیکتاتورِی 
به سوی جنگ  گریزناپذیری  طرز  به  اروپا  و  کرد  ظهور  جهان  در صحنة  کمونیستی 
جهانی دوم پیش رفت. آمریکا علی رغم سیاست اعالم شده اش مبنی بر عدم مداخله در 
درگیری های خارجی )که رئیس جمهور جورج واشینگتن در سخنرانی خداحافظی اش در 
مورد آن هشدار داده بود(, نتوانست از مداخله در امور کشورهای اروپایی ــ و روسیه 
ــ خودداری کند. در نتیجه, در پایان جنگ داخلی روسیه در سال 1922, آمریکا و اتحاد 
شوروی )نام روسیه از سال 1922 تا 1991( دیگر »دوستان قدیمی« نبودند, بلکه هم از 

نظر سیاسی و هم از نظر فلسفی مخالف یکدیگر به شمار می آمدند. 

جنگ بزرگ
انقالب روسیه در سال 1917 رویدادی سرنوشت ساز در تاریخ روسیه بود که در اوایل 
سدة بیستم رخ داد, این واقعه ممکن بود حتی بدون وقوع جنگ جهانی اول هم اتفاق 
بیفتد, ولی عملکرد ضعیف امپراتوری روسیه در دوران جنگ وقوع انقالب را تسریع کرد. 
ـ مجارستان و امپراتوری  روسیه در اوت 1914 وارد جنگ شد. در این جنگ آلمان, اتریش 
عثمانی )که معمواًل از آن  ها تحت عنوان قدرت های مرکزی یاد می شود( در مقابل بریتانیای 
کبیر, فرانسه, روسیه, ایتالیا و ژاپن قرار گرفته بودند. »جنگی که پایان همة جنگ ها بود« در 
مقیاسی باورنکردنی قربانی گرفت, زیرا با استفاده از فناوری های جدید از جمله گاز های 
شیمیایی,  مسلسل و هواپیماهای جنگنده میزان تلفات به مراتب بیشتر شد. در سال 1919 

در پایان جنگ, درصد زیادی از جوانان اروپایی جانشان را از دست داده بودند. 
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ارتش آلمان در حال پیشروی به سوی روسیه در جنگ جهانی اول. این جنگ دامنگیر کشورهای زیادی در 
سراسر جهان از جمله آمریکا شد. 

جنگ در دو جبهه جریان داشت. در جبهة غربی آلمان به فرانسه حمله کرد، و در 
لهستان  که  محلی  در  روس  سربازان  اوت 1914,  در  پروس.  به  روسیه  شرقی  جبهة 
نابرابر توانستند  با آلمانی ها رودررو شدند. آلمانی ها در یک جنگ  امروزی قرار دارد 
ارتش روسیه را شکست دهند. با این حال, روس ها با درگیر کردن قوای آلمانی در جبهة 
شرقی تا حدی سربازان و تجهیزات آن  ها را از جبهة غربی دور ساختند. طی چند سال 
بعدی, روس ها بارها حمالتی را به منظور عبور از خطوط دفاعی آلمان ترتیب دادند که 

هیچ کدام موفقیت آمیز نبودند.
با ادامة جنگ, ارتش روسیه, که در آن زمان بزرگ ترین ارتش جهان بود, روحیه اش 
را از دست داد. راه آهن سراسری روسیه برای حمل و نقل تدارکات مورد نیاز در جبهة 
جنگ کفایت نمی کرد. به عالوه, روسیه نه بودجة کافی داشت و نه رهبران کارکشته ای که 
جنگ را به شکل مؤثری اداره کنند. بسیاری از مورخان علت شکست های ارتش روسیه 
را کمبود تجهیزات می دانند، گزارش شده که حتی بعضی سربازان بدون سالح به جبهه 




