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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԸ 
 

Դասախոսական նյութը ըստ ընտրված թեմաների ներկայացված է հե-
տևյալ բովանդակային կառույցով. 

 
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Վիեննայի համակարգի ճգնաժամը, Առաջին աշխարհամարտի առանձ-
նահատկությունը, եվրոպակենտրոն միջազգային համակարգի փլուզումը:  

 

ԹԵՄԱ 1 ԱՄՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ 
ՎԻԼՍՈՆՅԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԸ 

 
Վուդրո Վիլսոնի նախագահությունը (1913-1921 թթ.), ԱՄՆ արտաքին քա-

ղաքական հայեցակարգի վերանայումը, Մոնրոյի դոկտրինան, մեկուսաց-
ման քաղաքականությունը բաց դռների դոկտրինան,  միսիոներական գոր-
ծունեությունը, վիլսոնականության հայեցակարգը։  

 

ԹԵՄԱ 2 ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՍԿԻԶԲԸ ԵՎ ԱՄՆ 
ՉԵԶՈՔ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 

 
Համաշխարհային հակամարտությունում ԱՄՆ դերակատարման ձևա-

կերպումը և դիրքրոշման հստակեցումը, Վուդրո Վիլսոնի 1914 թ. օգոստոսի 4-
ի հայտարարությունը, ուժերի հավասարակշռության ամերիկյան մեխանիզմը, 
չեզոքության ռազմավարությունը, Արդարացի խաղաղության նախապայ-
մանը, 1909 թ. Լոնդոնի հռչակագիրը, ծովային շրջափակումը:  

 
 
 



ԹԵՄԱ 3  ՄԻՋՆՈՐԴԱԿԱՆ ԽԱՂԱՂԱՐԱՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ 
ՍՏԱՆՁՆՈՒՄԸ 

 
Միջնորդական խաղաղարար առաքելության գաղափարը, ստորջրյա 

պատերազմը, գերմանա-ամերիկյան հարաբերությունների վատթարացումը, 
Ուիլյամ Բրայանի և գնդապետ Հաուզի փոխզիջումային ծրագրերը, ռազմա-
կան պատրաստվածության միջոցառումների իրականցումը, խաղաղարար 
միջնորդության ռազմավարությունը: 

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՉԸ 
ԵՎ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԹԵՄԱ 4 

 
Հրապարակային դիվանագիտության կոչը, գնդապետ Հաուզի Խաղա-

ղության նախագիծը, Հաուզ-Գրեյ համաձայնագիրը, խաղաղություն 
առանց հաղթանակի, ԱՄՆ-Գերմանիա դիվանագիտական հարաբերություն-
ների խզումը, Ցիմմերմանի հայտագիրը, 1917 թ. ապրիլի 6-ի Գերմանիային 
պատերազմ հայտարարելու հռչակագիրը: 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 



 
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 
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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 
 

Դասախոսվող թեմայի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևա-
վորել անհրաժեշտ գիտելիքներ և տեսական պատկերացումներ 
Եվրոպայի և Ամերիկայի նոր և նորագույն պատմության անցու-
մային շրջափուլի վերաբերյալ: Ըստ այդմ առանձնացվել են հե-
տևյալ խնդիրները. 
 Ներկայացնել նախապատերազմյան աշխարհաքաղաքա-

կան տեղաշարժերը 20-րդ դարասկազբին: 
 Քննել առնել եվրոպական տերություների և ԱՄՆ-ի աշխար-

հաքաղաքական նկրտումները: 
 Այս համատեքստում ներկայացնել հաստատվող նոր աշ-

խարհակարգի էությունը և դրանում վերջիններիս քաղաքա-
կան դերաբաշխումը: 

 Տալ ԱՄՆ արտաքին քաղաքական հայեցակարգի փոխա-
կերպման վերլուծությունը և «վիլսոնականության» դոկտրի-
նայի մեկնաբանումը: 

 Մանրամասն անդրադառնալ քննարկվող ժամանակաշրջա-
նում ԱՄՆ արտաքին քաղաքկան դիրքրոշմանը, մեկնաբա-
նել և վերլուծել «չեզոքության» «միջամտության» և «հրապա-
րակային դիվանագիտության» քաղաքականությունները: 

 
 
 
 



 
 

 
Անհրաժեշտ է. 

ներկայացնել մատուցվող նյութի թեմատիկ բաժանման 
տրամաբանությունը` ելնելով դասախոսության հիմնա-
խնդրային բնույթից, 
դասախոսության ընթացքում օգտագործել նախապես պա-
տրաստված ուսուցանող (դիդակտիկ) նյութեր (քարտեզ, 
պատմական կարևոր փաստաթղթերի էլեկտրոնային պատ-
ճեններ, ելույթների ձայնագրություններ և այլն), 
հատկանշել արծարծվող թեմայի նկատմամբ հետազոտող-
ների հետաքրքրության համապատմական դիտանկյունը: 

 
 

 
Դասախոսությունը նախատեսված է նաև միջազգային հա-

րաբերությունների և քաղաքագիտական ուղղվածություն ունե-
ցող լսարանի համար:   



 
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Վիեննայի համակարգի ճգնաժամը, Առաջին աշխարհամարտի առանձ-
նահատկությունը, եվրոպակենտրոն միջազգային համակարգի փլուզումը:  

Վիեննայի վեհաժողովով հաստատված միջպետական 
փոխհարաբերություններում հավասարակշռության պահպան-
ման ուժային մեխանիզմին փոխարինելու եկավ բարոյական և 
իրավական զսպող գործոններով կարգավորվող միջազգային 
համակարգը: Դրա շրջանակներում համաշխարհային դերակա-
տարներին հաջողվեց պահպանել խաղաղությունը գրեթե մեկ 
հարյուրամյակ: Սակայն 19-րդ դարի վերջին եվրոպական հա-
վասարակշռության համակարգը կրկին վերադարձավ կարգա-
վորման ուժային հարացույցին, ինչն էլ հանգեցրեց համակար-
գային ճգնաժամի, որի դրսևումը եղավ Առաջին աշխարհամար-
տը:  

1914 թ. ամռանը Սարաևոյում տեղի ունեցած սպանության 
հետևանքով շարժման մեջ դրվեց դաշինքների եվրոպական հա-
մակարգը և արդեն մեկ ամիս անց Եվրոպայում բռնկվեց կործա-
նարար և աննախադեպ պատերազմ: Իր բնույթով այն միանգա-
մայն այլ պատերազմ էր` արմատապես տարբերվող նախորդ-
ներից: Երկու խմբավորումների` Անտանտի և Եռյակ դաշինքի 
մասնակցումն այս պատերազմին վկայում էր վերջինիս համընդ-
գըրկուն լինելու մասին:  

Առաջին աշխարհամարտի առանձնահատկությունն այն էր, 
որ այն ի սկզբանե չէր կարող լինել միայն եվրոպական տերութ-



յունների պատերազմ: Քանզի շոշափում էր գրեթե բոլոր  պե-
տությունների շահերը: Սա վերաբերում էր նաև Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգներին, որն արդեն հասցրել էր վերածվել 
տնտեսապես գերհզոր տերության և ձգտում էր առաջատար 
դիրքեր գրավել նաև համաշխարհային քաղաքական ասպարե-
զում: Պատերազմը կարծես պատեհ առիթ էր Միացյալ Նա-
հանգների համար` դրսևորվելու որպես քաղաքական համաշ-
խարհային դերակատար: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին 
այլևս չէր գոհացնում միջազգային հարաբերություններում հաս-
տատված եվրոպակենտրոն համակարգը: Նա ձգտում էր վերա-
նայել ուժերի դասավորումն այդ հարաբերություններում և հա-
վասար իրավունքով հանդես գալ առաջատար տերությունների 
շարքում: Այս հանգամանքով պայմանավորված հետպատերազ-
մյան կարգավորման գործընթացը տարբերվում էր նախորդնե-
րից: Որպես կարգավորման գործընթացի գլխավոր դրակատար` 
եվրոպական տերությունների կողքին այս անգամ հանդես էր 
գալիս նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները:  
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ԹԵՄԱ 1 ԱՄՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ 
ՎԻԼՍՈՆՅԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԸ 

  
Վուդրո Վիլսոնի նախագահությունը (1913-1921 թթ.), ԱՄՆ արտաքին քա-

ղաքական հայեցակարգի վերանայումը, Մոնրոյի դոկտրինան, մեկուսաց-
ման քաղաքականությունը, բաց դռների դոկտրինան,  միսիոներական գոր-
ծունեությունը, վիլսոնականության հայեցակարգը։  

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 28-րդ նախագահ Թո-
մաս Վուդրո Վիլսոնը (1856-1924 թթ.) իր կառավարման ընթաց-
քում (1913-1921 թթ.) արմատապես փոխել էր երկրի արտաքին 
քաղաքական հայեցակարգը: Միացյալ Նահանգների արտաքին 
քաղաքական ավանդույթները` համակարգված, նպատակա-
ուղղված և տեսականորեն հիմնավորված ձևավորվել էին դեռևս 
19-րդ դարի 20-ական թթ.: Այս գործում իր հիմնարար դերակա-
տարումն էր ունեցել Մոնրոյի դոկտրինան, որն ընկած էր 
Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության հիմքում 

                                            
 Մոնրոյի դոկտրինա. Միացյալ Նահանգների կառավարության 
արտաքին քաղաքական հայեցակարգի հիմնական դրույթներն են, 
որոնք հռչակվել են 1823 թ. դեկտեմբերի 2-ին Միացյալ Նահանգների 
(1817-1825 թթ.) նախագահ Ջեյմս Մոնրոյի (1758-1831 թթ.) կողմից 
(այստեղից էլ անվանումը) կոնգրեսին հղած ուղերձում: Այն առաջ էր 
քաշում աշխարհն ամերիկյան և եվրոպական համակարգերի բաժա-
նելու և փոխադարձաբար միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու 
սկզբունքները: Հանուն արդարության պետք է նշել, որ Մոնրոն միայն 
կարդացել է այն, բոլոր դրույթները մշակել և ձևակերպել է պետքար-
տտւղար Ջոն Քուինսի Ադամսը (1767-1848 թթ.)` Միացյալ Նահանգ-
ների ապագա նախագահը (1825-1829 թթ.), ով հաջորդեց Մոնրոյին: 
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ընդհուպ մինչև 20-րդ դարի սկիզբը: Միացյալ Նահանգների այս 
քաղաքականությունը ստացավ մեկուսացման քաղաքականու-
թյուն անվանումը: Միացյալ Նահանգները գնաց գիտակցված 
ինքնամեկուսացման եվրոպական, ասել է թե՝ համաշխարհային 
քաղաքականությունից, ստանձնելով Արևմտյան կիսագնդի ան-
վտանգության պահապանի դերը: Պանամայի ջրանցքի կառուց-
մամբ (1879-1914 թթ.) հաստատվեց ամերիկյան ռազմածովային 
գերակայությունը ինչպես Ատլանտյան, այնպես էլ Խաղաղ օվ-
կիանոսներում: 1898 թ. իսպանա-ամերիկյան պատերազմը, 
1899-ին պետքարտուղար Ջոն Հեյի (John Hay) կողմից առաջ 
քաշված բաց դռների դոկտրինան, և 19-րդ դարի վերջին 
երեսնամյակում իրականացվող ակտիվ միսիոներական գործու-
նեությունը Միացյալ Նահանգներին դուրս բերեցին, ինչպես 
Վուդրո Վիլսոնն է նշում համաշխարհային թատերաբեմ, և 
սկսվեց նոր դարաշրջան, որում  Ամերիկան պետք է կառավա-
րեր աշխարհը` զբաղեցնելով իր արժանի տեղը Ազգերի վեհա-
ժողովում: 

Մոնրոյի դոկտրինայի համաձայն՝ Միացյալ Նահանգներն 
արգելեց աշխարհի մյուս երկրներին միջամտել իր ներքին և 

                                            
 Ջոն Միլթոն Հեյ (John Milton Hay)՝ 1898-1905 թթ. Ամերիկայի Միաց-
յալ Նահանգների պետքարտուղար: 1899 թ. առաջ քաշեց բաց դռնե-
րի դոկտրինան, որի նպատակը Միացյալ Նահանգների չինական 
շուկա ներթափանցելն էր: Աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից այն 
հետապընդում էր տնտեսկան ներկայությունը քաղաքականի վերածե-
լու և Չինաստանում ազդեցության ոլորտների բաժանման գործընթա-
ցին Մեծ տերությունների հետ մասնակցելու նպատակ: 



ԱՄՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ.1914-1917 ԹԹ. 
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ներմայրցամաքային գործերին: Նման քաղաքականության ար-
դյունքում Միացյալ Նահանգները կարողացավ շատ արագ զար-
գանալ` իր ազդեցությունը տարածելով ողջ ամերիկյան մայրցա-
մաքում, և, դառնալով տարածաշրջանային տերություն, համաշ-
խարհային գերտերության հայտ ներկայացրեց: Նման պարա-
գայում Եվրոպայի հետ շփումը դառնում էր քաղաքական ան-
հրաժեշտություն: 

Գալով իշխանության` նախագահ Վիլսոնն իր արտաքին 
քաղաքականությամբ և միջազգային խնդիրների հանդեպ մո-
տեցումներով բեկում մտցրեց Միացյալ Նահանգների քաղաքա-
կան ավանդույթների մեջ: Նա տեսնում էր Միացյալ Նահանգ-
ների ավանդական արտաքին քաղաքական հայեցակարգի` մե-
կուսացվածության վերանայման անհրաժեշտությունը: Նրա ա-
ռաջ քաշած գաղափարները նոր աշխարհակարգի վերաբերյալ 
մեկտեղվեցին վիլսոնականության հայեցակարգի մեջ և կըտ-
րուկ տարբերվում էին Մոնրոյի դոկտրինայի, Մեծ Մահակի 
և Դոլարի դիվանագիտության սկզբունքներից: Նա քաջ գի-
տակցում էր, որ նախագահ Մոնրոյից հետո իրավիճակն աշ-
խարհում արմատապես փոխվել էր և դա առանձնապես ակնա-
ռու դրսևորվեց 20-րդ դարասկզբին:  

Կոչ անելով հրաժարվել մեկուսացումից` Վուդրո Վիլսոնն ա-
մենևին էլ չէր հրաժարվում Մոնրոյի դոկտրինայից, այլ փոր-
ձում էր վերամեկնաբանել այն` կախված ժամանակի հրամայա-
կանից և ամերիկյան հնարավորությունների մակարդակից: 
Վուդրո Վիլսոնը համարում էր, որ Միացյալ Նահանգների նոր 
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տնտեսական մակարդակը հակասում էր ոչ միայն նրա հնացած 
քաղաքական ձևերին, այլև այդ երկրի համաշխարհային դիր-
քին: Միացյալ Նահանգների քաղաքական մեկուսացվածությու-
նը համաշխարհային գործերից խոչընդոտում էր երկրի հետա-
գա զարգացմանը: 

Ինչ խոսք, Միացյալ Նահանգներն ու նախագահ Վիլսոնը 
հետապնդում էին որոշակի նպատակ` աշխարհում առաջատար 
դիրքի հասնելու և ամերիկյան ազդեցությունն ու հասարակա-
կան համակարգը հնարավորինս շատ ազգերի վրա տարածելու: 
Սակայն դրան հասնելն առաջարկվում էր ոչ թե ավանդական 
մեթոդով (ագրեսիա, ռազմական միջամտություն, սպառազինու-
թյան մրցավազք), այլ միջազգային հարաբերությունների ժողո-
վրդավարացման, աշխարհի ազգերին ինքնահաստատվելու հա-
վասար պայմանների և հնարավորությունների տրամադրման 
միջոցով: Այս ճանապարհին Առաջին աշխարհամարտը փայլուն 
հնարավորություն էր Միացյալ Նահանգների քաղաքական և 
ռազմական ինքնադրսևորման համար: Եվ Միացյալ Նահանգ-
ները, օգտվելով պատերազմի ընձեռած հնարավորությունից, 
կարողացավ դեպի Եվրոպա տեղափոխել ամերիկյան ռազմա-
կան ուժն ու ժողովրդավարական կառավարման ողջ արժեհա-
մակարգը` դրանով իսկ ձեռք բերելով անհրաժեշտ հենահար-
թակ այն աշխարհով մեկ տարածելու համար: 
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ԹԵՄԱ 2 ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՍԿԻԶԲԸ ԵՎ ԱՄՆ 
ՉԵԶՈՔ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 

 
Համաշխարհային հակամարտությունում ԱՄՆ դերակատարման ձևա-

կերպումը և դիրքրոշման հստակեցումը, Վուդրո Վիլսոնի 1914 թ. օգոստոսի 4-
ի հայտարարությունը, ուժերի հավասարակշռության ամերիկյան մեխանիզմը, 
չեզոքության ռազմավարությունը, արդարացի խաղաղության նախապայ-
մանը, 1909 թ. Լոնդոնի հռչակագիրը, ծովային շրջափակումը:  

Եվրոպայում բռնկված պատերազմը յուրատեսակ ցնցում ա-
ռաջացրեց Միացյալ Նահանգներում: Ամերիկյան կառավարութ-
յունը պետք է հստակ կողմնորոշվեր. անհրաժեշտ էր ձևակեր-
պել Միացյալ Նահանգների դերն այս հակամարտությունում: 
Նախագահ Վիլսոնը և ամերիկյան քաղաքական վերնախավը 
համոզված էին, որ այս պատերազմը երկար չէր տևի, ընդ որում 
ամերիկյան մամուլում ևս շրջանառվում էր այդ տեսակետը, ուս-
տի ուղղակի միջամտել այդ կարճատև ընդհարմանը կարելի է 
ասել անիմաստ էր: 1914 թ. օգոստոսի 4-ին նախագահ Վիլ-
սոնը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների չեզոքության մասին: 

Արդյոք այս հայտարարությունը Միացյալ Նահանգների ար-
տաքին քաղաքականության խաղաղասեր կեցվածքի դրսե-
վորումն էր, թե այն կարող էր ունենալ ավելի հեռուն գնացող աշ-
խարհաքաղաքական նկրտումներ: Իհարկե, Միացյալ Նահանգ-
ներն առնչություն չուներ պատերազմի բռնկման նախապայման-
ների հետ: Այն, այսպես ասած, ոչ ամերիկյան էր: 1914 թ. 
նոյեմբերին ամերիկյան հեղինակավոր թերթերի խմբագիրների 
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շրջանակում անցկացված հարցման տվյալներով 327 հարցվող-
ներից 242-ը հայտարարել էին իրենց չեզոք հայացքների մասին: 
Այս տրամադրվածությունն արտահայտվեց նաև դա մեր պա-
տերազմը չէ կարգախոսի տարածմամբ: Այս պարագայում 
Միացյալ Նահանգների կտրուկ դիրքորոշումը պատերազմող 
կողմերից մեկին աջակցելու կապակցությամբ կարող էր ներքին 
հասարակական լուրջ խռովությունների առիթ հանդիսանալ, 
ինչն անցանկալի էր նախագահ Վիլսոնին միջազգային լարումի 
պայմաններում: 1914 թ. օգոստոսի 19-ին ամերիկյան ժողովրդին 
ուղղված իր ելույթում նախագահ Վիլսոնը անաչառ մտածելու և 
գործելու կոչով հաստատեց իր որդեգրած չեզոքության և 
չմիջամտելու քաղաքականությունը:  

Սակայն պատերազմի մեքենան նոր էր սկսել թափ հավա-
քել: Կողմերը ձգտում էին որքան հնարավոր է արագ հասնել 
վճռական արդյունքների: Բրիտանական կողմը վստահ էր, որ 
պատերազմը մոտակա ամիսներին կավարտվի Անտանտի հաղ-
թանակով: Այդ մասին սեպտեմբերի 15-ին գնդապետ Հաուզին 
հայտնել էր Լոնդոնում Վաշինգտոնի դեսպան Վոլթեր Փեյջը 
(Walter Page): 

Բեռլինում ամերիկյան դեսպան Ջեյմս Ջերարդը (James 
Gerard) նույնպես հայտնեց պաշտոնական Վաշինգտոնին պա-
տերազմը շարունակելու գերմանական կողմի վճռականության 
մասին: 

Նախագահ Վիլսոնը լավ գիտակցում էր, որ պատերազմի 
ընթացքն ու արդյունքներն ուղղակիորեն առնչվելու էին Միաց-
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յալ Նահանգների ազգային շահերի հետ: Եվ բնականաբար 
Միացյալ Նահանգներին ձեռնտու չէր հակամարտող որևէ կող-
մի լիակատար հաղթանակը: Այն կարող էր հանգեցնել ուժերի 
հավասարակշռության ամերիկյան մեխանիզմի խախտմանը: 
Եթե հաղթանակ տաներ գերմանական կողմը, ապա Եվրոպա-
յում կհաստատվեր գերմանական գերիշխանություն, իսկ Ամերի-
կան կունենար իրական և ուժեղ հակառակորդ, որն ի վիճակի 
կլիներ ձեռնոց նետել Միացյալ Նահանգներին նույնիսկ այն 
տարածաշրջանում, որն ավանդաբար գտնվում էր ամերիկյան 
ազդեցության ներքո: 

Մեկ այլ կողմից Անտանտի հաղթանակը Միացյալ Նա-
հանգների համար կարող էր դիտվել նույնքան անցանկալի, 
քանզի այն կարող էր ամրապնդել Մեծ Բրիտանիայի տիրապե-
տող դիրքերը ծովերում և Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի գերա-
կայությունը եվրոպական մայրցամաքում: 

Այս ամենը կսահմանափակեր Միացյալ Նահանգների դիր-
քերը համաշխարհային շուկայում, ինչի կարիքն ուներ երկրի 
բուռն զարգացում ապրող տնտեսությունը: Աշխարհաքաղաքա-
կան տեսանկյունից Միացյալ Նահանգները գերադասում էր 
տեսնել Եվրոպան երկփեղկված երկու հակամարտող ճամբար-
ների: Ընդհանուր հաշվարկով հենց այս հակամարտության առ-
կայությունը թույլ կտար Միացյալ Նահանգներին ավելացնել իր 
հզորությունը` չվախենալով եվրոպական հակամարտությունից: 
Այս պարագայում նախագահ Վիլսոնին կհաջողվեր հանդես գալ 
որպես համաշխարհային խաղաղարար և դուրս բերել իր եր-
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կիրը համաշխարհային քաղաքական ասպարեզ ոչ թե որպես 
շարքային, այլ առաջատար, թելադրող դիրք ունեցող երկիր: 

Միացյալ Նահանգների դիրքորոշման հարցում առաջնային 
դեր ուներ նաև տնտեսական գործոնը: Նախագահ Վիլսոնը լավ 
գիտակցում էր, որ իր վարած չեզոքության քաղաքականությունը 
երկրին կբերեր նաև տնտեսական գերշահույթ: Գաղտնիք չէր, 
որ պատերազմը պահանջելու էր հսկայական ֆինանսական, 
նյութական և ռազմական միջոցներ: Պատերազմի սկզբից շատ 
չանցած` հակամարտող կողմերն արդեն սկսեցին զգալ ֆինան-
սական օժանդակության կարիք: Ակնհայտ էր, որ նրանք վաղ 
թե ուշ կգտնեին մի երկիր, որը պատրաստ կլիներ նրանց մա-
տակարարել ռազմավարական նշանակության ապրանքներ: 
Ինչո՞ւ Միացյալ Նահանգները չդառնար այդ երկիրը: Ավելին, 
եթե պատերազմող երկրները չկարողանան կանխիկ վճարել 
այդ ապրանքների դիմաց, ապա Միացյալ Նահանգների կառա-
վարությունը պատրաստ էր նրանց տրամադրել երկարաժամ-
կետ վարկեր: 

Պատերազմող կողմերի հետ ունեցած ակտիվ առևտրական 
փոխհարաբերությունների արդյունքում Եվրոպայում շրջանառ-
վող ոսկու զգալի մասն աստիճանաբար կուտակվեց Միացյալ 
Նահանգների ձեռքում: Միացյալ Նահանգները պարտապանից 
արագորեն վերածվեց պարտատուի: Եթե 1914 թ. դրությամբ 
երկիրը եվրոպական տերություններին ուներ 3.7 մլդ դոլար 
պարտք, ապա պատերազմի ավարտին ամերիկյան ներդրող-
ների տրամադրած վարկերն այլ պետություններին կազմում էին 
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շուրջ 3.8 մլդ դոլար: 1914 թ. օգոստոսի 18-ին նախագահ Վիլսո-
նը ստորագրեց օրենք, որի համաձայն՝ Միացյալ Նահանգների 
կառավարությունը սկսեց գնել արտասահմանյան, հիմնականում 
գերմանական ներկալված նավերը: Այս կապակցությամբ ամե-
րիկյան առևտրական նավատորմի տոննաժն ավելացավ (այն 
1914 թ. դրությամբ 1.076.152 տոննա էր, 1915 թ.-ին  հասավ 
1.871.543 տոննայի, իսկ արդեն պատերազմի ավարտին այն 3 
մլն տոննա էր): 

Հստակ է, որ Միացյալ Նահանգները հետապնդում էր կարճ 
ժամանակամիջոցում տնտեսապես գերհզոր տերություն դառ-
նալու քաղաքականություն, որին պատերազմի ավարտին 
պարտք էր լինելու գրեթե ողջ պատերազմող աշխարհը, և որը, 
անկասկած, ունենալու էր իր թելադրող դիրքը հետպատե-
րազմյան աշխարհակարգի հաստատման գործում: Այս ամենը 
բնականաբար իր ազդեցությունն ունեցավ Միացյալ Նահանգ-
ների դիրքորոշման վրա և վերջինիս չեզոքությունն աստիճա-
նաբար սկսեց վերածվել միջնորդության: Նախագահ Վիլսոնն 
իր ելույթներում արդեն սկսեց շեշտադրումներ անել հետպատե-
րազմյան աշխարհի կառուցվածքի վերաբերյալ: Նրա կարծիքով 
Միացյալ Նահանգները ստացել էր ձայնի իրավունք պատերազ-
մի և խաղաղության հարցերի վճռման մեջ. Մենք դադարել ենք 
պարտապան լինելուց և վերածվել ենք վարկատուի: Մենք զգալի 
չափով ֆինանսավորում ենք աշխարհը, իսկ ով ֆինանսավորում 
է, պետք է նաև կառավարի այն:  
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Այսպիսով` Ամերիկայի ինքնահաստատումը համընդհանուր 
հակամարտության պայմաններում ավարտվեց այն եզրահանգ-
մամբ, որ Ամերիկան, չմասնակցելով հակամարտությանը, ան-
խուսափելիորեն պետք է ստանձներ համաշխարհային առաջա-
տարի դերը, քանի որ Եվրոպան, սանձազերծելով պատերազմը, 
կորցրել է առաջատարի ինչպես բարոյական իրավունքը, այն-
պես էլ ֆինանսատնտեսական հիմքը: Ինչպես տեսնում ենք, 
ամերիկյան արտաքին քաղաքական միտքը կենտրոնանում էր 
Հին և Նոր աշխարհների հակադրման վրա: Պատերազմի եվրո-
պական մասնակիցներն ամերիկացիների գիտակցության մեջ 
հանդես էին գալիս որպես մեկ ամբողջություն, որոնք բոլորն էլ 
ունեին կայսերապաշտական ձգտումներ և պայքարում էին 
իրենց զավթողական նկրտումների իրականացման համար: 

Չնայած իր չեզոք դիրքորոշմանը` ամերիկյան կողմը ժամա-
նակ առ ժամանակ հանդես էր գալիս հակամարտությունը կար-
գավորելու միջնորդական հայտարարություններով, ինչը վկա-
յում էր ամերիկյան չեզոքության ռազմավարության մասին: 

Պատերազմի սկզբին Միացյալ Նահանգների արտաքին 
քաղաքական գործողությունների մյուս վեկտորն ուղղված էր 
ծովերի ազատության ավանդույթի և չեզոք երկրների իրա-
վունքների պահպանմանը: 1914 թ. օգոստոսի 6-ին Միացյալ 
Նահանգների պետդեպարտամենտը դիմեց պատերազմող կող-
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մերին` ընդունելու 1909 թ. Լոնդոնի հռչակագիրը, որը սահմա-
նում էր ծովային պատերազմի կանոնները: Ինչպես հայտնի է, 
այս հռչակագիրը պարունակում էր չեզոք նավագնացությանը 
վերաբերող դրույթ: 

Մեծ Բրիտանիան դեմ արտահայտվեց այս նախաձեռնութ-
յանը` գործի դնելով իր ծովային առավելությունը: Սեպտեմբերի 
2-ին Հյուսիսային ծովը հայտարարվեց ռազմական գոտի և 
առաջարկվեց բոլոր չեզոք նավերին անցնել Լա Մանշի և 
Դուվրյան (Պա դե Կալե) նեղուցներով, որտեղ նրանք պետք է 
ենթարկվեին պարտադիր մաքսային խուզարկման: Միացյալ 
Նահանգները դատապարտեց Մեծ Բրիտանիայի այս քայլը: Ի 
պատասխան ուղարկվեց հայտագիր, որով պահանջվեց Մեծ 
Բրիտանիայից անվերապահորեն ընդունել և կատարել հռչակա-
գրի պայմանները: Հայտագրում կար նաև նախազգուշացում, 
համաձայն որի՝ բրիտանական կողմի բացասական պատաս-
խանը կարող էր թարմացնել Միացյալ Նահանգների և Մեծ 
Բրիտանիայի միջև եղած վաղեմի վեճը։  

                                            
 1909 թ. Լոնդոնի վեհաժողովում Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, 
Ռուսաստանը, Գերմանիան, Ավստրո-Հունգարիան, Իտալիան, Ամերի-
կայի Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան, Հոլանդիան և Իսպանիան 
ստորագըրեցին Հռչակագիր ծովային պատերազմի իրավունքի 
մասին: Այն հաստատում էր պատերազմի ժամանակ չեզոք երկրների 
իրավունքները ծովային առևտրում: 
 Խոսքը վերաբերում էր 1812-1815 թթ. անգլո-ամերիկյան պատե-
րազմին, որի հիմնական պատճառներից մեկը Մեծ Բրիտանիայի կող-
մից Միացյալ Նահանգների չեզոք իրավունքների խախտումն էր: 
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Չնայած Միացյալ Նահանգների պահանջներին` բրիտանա-
կան կառավարությունը չէր ցանկանում ընդունել Լոնդոնի հռչա-
կագիրը: Մեծ Բրիտանիայի նման դիրքորոշումը կարելի է բա-
ցատրել նրանով, որ հռչակագրի անվերապահ ընդունումը կա-
րող էր խոչընդոտել Գերմանիային տնտեսապես շնչահեղձ անե-
լու անգլիական ծրագրերին: 

Գերմանական կողմն այլ վերաբերմունք ուներ հռչակագրի 
կիրառման հարցում: Այն կանխատեսում էր կայծակնային հաղ-
թանակ պատերազմում և պատերազմի արագ ավարտ, քանի որ 
երկիրը տնտեսապես պատրաստ չէր երկարատև պատերազմի: 
Հետևաբար, պատերազմի երկարաձգման հետ մեկտեղ Գերմա-
նիան հայտնվեց տնտեսական ծանր կացության մեջ: Գերմա-
նիան կարիք ուներ ռազմավարական հումքի, որը հնարավոր էր 
ձեռք բերել միայն չեզոք երկրներից: Բրիտանական շրջափակ-
ման պայմաններում Գերմանիան զրկվում էր այդ հնարավո-
րությունից: Այս ամենը լավ գիտակցում էր նաև Մեծ Բրիտա-
նիան: 

Բրիտանական կառավարությունը, շարունակելով իր շրջա-
փակման քաղաքականությունը, ընդլայնեց նաև այն ապրանք-
ների ցանկը, որոնք ենթակա էին բռնագրավման` հակառակոր-
դի կողմից օգտագործվելու փոքր իսկ հնարավորության դեպ-
քում: Նման պայմաններում ամերիկյան կողմն իրեն իրավունք 
վերապահեց բողոքարկելու Միացյալ Նահանգների առևտրա-
կան շահերի ոտնահարման յուրաքանչյուր քայլի դեմ: Սա հան-
գեցրեց Անգլա-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերություն-
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ների ծայրաստիճան սրացման: Միացյալ Նահանգների Կոնգրե-
սում լուրջ քննարկման ենթարկվեց նաև բրիտանական ռազ-
մական մատակարարումների վրա օրենսդրական սահմանա-
փակումներ դնելու հարցը:  

Ամերիկյան դիրքորոշման հարցում էական էր նաև այն, որ 
Միացյալ Նահանգների կառավարությունում դեռևս չկար միաս-
նական տեսակետ: Միացյալ Նահանգների լիակատար չեզոք-
ության կողմնակից էր պետքարտուղար, դեմոկրատների առաջ-
նորդներից Ուիլյամ Բրայանը (William Bryan): Վերջինս կողմ էր 
չեզոքությանը, բայց ոչ մեկուսացմանը: Նա հանդես էր գալիս 
նախագահ Վիլսոնի վարած խուսանավման քաղաքականության 
դեմ` խրախուսելով բաց հարաբերությունների հաստատումը և՛ 
Գերմանիայի, և՛ Մեծ Բրիտանիայի, և՛ Ֆրանսիայի հետ: Այդու-
հանդերձ Ուիլյամ Բրայանն իր արտաքին քաղաքական հայացք-
ներում, վերջին հաշվով, հարազատ էր Մոնրոյի դոկտրինային 
և առաջնային տեղ էր տալիս ամերիկյան մայրցամաքի խնդիր-
ներին: 

Շատ կարևոր է նաև գնդապետ Հաուզի մոտեցումն ամե-
րիկյան դիրքորոշման խնդրին: Վերջինս կողմնակից էր Միաց-
յալ Նահանգների Անտանտի կողմից հանդես գալուն: Գնդա-
պետ Հաուզն առաջիններից էր, որ Միացյալ Նահանգների հնա-
րավոր մասնակցությունը պատերազմին ներկայացրեց գաղա-
փարական հենքով. Դա պետք է լիներ պայքար ժողովրդավա-
րության համար ընդդեմ բռնապետության, որը մարմնավորում 
էր Գերմանիան: 
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Անակնկալ պատերազմից ամերիկյան դիվանագիտության 
շփոթվածությունը, կարծում ենք, ևս կարևոր դերակատարում 
ունեցավ: Կարելի է ասել` բացակայում էր հետագա գործողու-
թյունների քիչ թե շատ մտածված ծրագիրը: Գուցե այս հանգա-
մանքով էր պայմանավորված նախագահ Վիլսոնի 1914թ. Օգոս-
տոսի 19-ի ելույթում արված այն հայտարարությունը, որով նա 
կոչ էր անում ամերիկյան ազգին լինել անաչառ մտքով և գոր-
ծով: Միացյալ Նահանգներն իր արտաքին քաղաքական առա-
ջիկա ծրագրերում պատրաստ չէր դեպքերի նման կտրուկ զար-
գացմանը, ինչը հանկարծակիի բերեց նախագահ Վիլսոնին: 
Հայտնի է վերջինիս արտահայտությունը` արված մերձավորնե-
րի շրջանակում։ Լսելով պատերազմի բռնկման լուրը` նախա-
գահ Վիլսոնն ակամայից բացականչել էր. Անհնար է, դա ան-
հնար է: Ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ էր նոր ճանապարհների 
որոնում համաշխարհային գերտերություն դառնալու վիլսոնյան 
ծրագրերի իրականացման համար, քանի որ պատերազմը փո-
խեց խաղի բոլոր կանոնները, իսկ դրա համար բնականաբար 
ժամանակ էր անհրաժեշտ: Իսկ ժամանակ շահելու և ճիշտ 
կողմնորոշվելու լավագույն տարբերակն այս պարագայում, կար-
ծում ենք, չեզոքության դրսևորումն էր, ինչը և արեց նախագահ 
Վիլսոնը 1914թ. օգոստոսի 4-ի իր հայտարարությամբ: 
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ՄԻՋՆՈՐԴԱԿԱՆ ԽԱՂԱՂԱՐԱՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ 
ՍՏԱՆՁՆՈՒՄԸ ԹԵՄԱ 3 

 
Միջնորդական խաղաղարար առաքելության գաղափարը, ստորջրյա 

պատերազմը, գերմանա-ամերիկյան հարաբերությունների վատթարացումը, 
Ուիլյամ Բրայանի և գնդապետ Հաուզի փոխզիջումային ծրագրերը, ռազմա-
կան պատրաստվածության միջոցառումների իրականցումը, խաղաղարար 
միջնորդության ռազմավարությունը: 

1914 թ. օգոստոսից դեկտեմբեր ընկած հատվածը կարելի է 
բնութագրել որպես ամերիկյան կառավարության շփոթվածու-
թյան փուլ, երբ բացակայում էր որևէ հստակ արտաքին քաղա-
քական հայեցակարգ նոր և կտրուկ փոփոխվող պայմաններում: 
Միայն 1914 թ. վերջին կառավարության անդամներն ունեցան 
համապատասխան տեսակետներ, և հստակ դարձավ Միացյալ 
Նահանգների հակվածությունը միջնորդական խաղաղարար 
առաքելության գաղափարի նկատմամբ: 

Ամերիկային իր դիրքորոշման հարցում որոշ չափով օգ-
նեց նաև ստորջրյա պատերազմը, որը գերմանական կողմի 
պատասխանն էր Մեծ Բրիտանիայի շրջափակման քաղաքակա-
նությանը: Ստորջրյա պատերազմը փրկարար օղակ էր Գերմա-
նիայի համար: Այն վերջինիս հնարավորություն էր տալիս լուծե-
լու երեք առաջնային կարևորություն ունեցող խնդիրներ` ռազ-
մածովային ուժերի հավասարեցում հակառակորդի հետ, Ան-
տանտի և Միացյալ Նահանգների միջև գոյություն ունեցող 
առևտրի դադարեցում և դաշնակցային բլոկի զգալի թուլացում: 
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Գերմանական կառավարող շրջանակները քաջ գիտակցում 
էին, որ ստորջրյա պատերազմը խիստ կսրի գերմանա-ամերիկ-
յան հարաբերությունները, սակայն ռազմածովային ուժերի ան-
հավասարության դեպքում, երբ բացառվում էր ուժերի ուղիղ առ-
ճակատումը, նպատակին հասնելու ամենաիրատեսական ճա-
նապարհը դա էր: 

1915 թ. փետրվարի 4-ին Գերմանիան հայտարարեց ստոր-
ջըրյա պատերազմ: Մեծբրիտանական և իռլանդական շրջակա 
ջրային տարածքները հայտարարվեցին ռազմական գոտիներ: 
Ռազմական գոտում հայտնված յուրաքանչյուր նավ ենթակա էր 
ռմբակոծման: Չեզոք նավերը նույնպես վտանգված էին ռազմա-
կան գոտում հայտնվելու դեպքում: Ստորջրյա պատերազմն 
իրականում նպաստեց գերմանա-ամերիկյան հարաբերություն-
ների վատթարացմանը: Նախ վտանգվեց ծովում Բրիտանիայի 
առավելությունը, ինչն իր հերթին կարող էր վատթարացնել դաշ-
նակիցների ընդհանուր դրությունը: Այն կարող էր բացասաբար 
անդրադառնալ նաև Անտանտի երկրների և Միացյալ Նահանգ-
ների առևտրական կապերին, իսկ սա արդեն լուրջ վնաս էր 
ամերիկյան տնտեսությանը: Այդ իսկ պատճառով ամերիկյան 
կողմը Գերմանիայի նման քաղաքականությունը որակեց չեզոք 
իրավունքների (indefensible) ոտնահարում և զգուշացրեց, որ 
Գերմանիան կենթարկվի խիստ պատասխանատվության (strict 
accountability) ամերիկացիների կյանքի կամ ունեցվածքի կորս-
տի դեպքում: 
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Սակայն այս նախազգուշացումը չկանգնեցրեց Գերմանիա-
յին: Փետրվարի 18-ին վերջինս ձեռնամուխ եղավ ստորջրյա 
պատերազմի գործնական իրականացմանը: 

Ստորջրյա պատերազմը կանխելու ամերիկյան ջանքերն 
անցան ապարդյուն: 

Ամերիկյան կողմը փորձեց հարցիը լուծել դիվանագիտա-
կան ճանապարհով: Պետքարտուղար Ուիլյամ Բրայանը նախա-
գահ Վիլսոնի քննարկմանը ներկայացրեց մի նախագիծ, ըստ 
որի` Մեծ Բրիտանիային առաջարկվում էր թուլացնել շրջափա-
կումը և թույլատրել պարենային ապրանքների մուտքը Գերմա-
նիա, իսկ Գերմանիային` սահմանափակել սուզանավերի գործո-
ղությունները` ավարի իրավունքի սկզբունքով (նավերի խուզար-
կում, մաքսանենգ ապրանքի բռնագրավում, անձնակազմի և 
ուղևորների անվտանգության ապահովում), ինչպես նաև Մեծ 
Բրիտանիան և Գերմանիան պետք է դադարեցնեին ականների 
տեղադրումը բաց ծովում: 

Նախագիծը 1915 թ. փետրվարի 20-ին ուղարկվեց Լոնդոն և 
Բեռլին: 

Գերմանական կողմի պատասխանը դրական էր: Վերջինս 
պահանջում էր ռազմավարական հումքի անխոչընդոտ ներմու-
ծում, ինչը փաստացի նշանակում էր շրջափակման վերացում: 
Սակայն բրիտանական կողմը չէր ուզում հրաժարվել շրջափակ-
ման քաղաքականությունից, այդ իսկ պատճառով դեմ արտա-
հայտվեց ամերիկյան փոխզիջումային ծրագրին: 
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Փաստորեն Միացյալ Նահանգներին հերթական անգամ 
չհաջողվեց իրականացնել իր ծրագիրը: Սակայն սա չհիասթա-
փեցրեց  ամերիկացիներին, և Ուիլյամ Բրայանի նախագծի փո-
խարեն առաջարկվեց Էդուարդ Հաուզի նախագիծը, որը նա-
խատեսում էր ծովերի ազատության կարգի կիրառում: Համա-
ձայն այս նախագծի` Գերմանիան պետք է դադարեցներ ստոր-
ջրյա պատերազմը, իսկ Մեծ Բրիտանիան նվազագույնի պետք է 
հասցներ մաքսանենգ համարվող ապրանքների ցուցակը` այդ 
շարքում թողնելով միայն բացառապես ռազմական կարիքների 
համար օգտագործվողները: 

Գնդապետ Հաուզի առաջարկած ծրագիրը նույնպես գերմա-
նական կողմի համար շահեկան էր, քանի որ ծովերի ազատու-
թյունը կնպաստեր գերմանա-ամերիկյան առևտրի վերա-
կանգնմանը, և Գերմանիան դուրս կգար բրիտանական շրջա-
փակումից: 

Այլ էր դրությունը Մեծ Բրիտանիայում: Լոնդոնում գնդա-
պետ Հաուզը բազմիցս փորձեց համոզել Մեծ Բրիտանիայի 
արտգործնախարար Էդուարդ Գրեյին (Edward Grey), որ ունենա-
լով ամենաուժեղ նավատորմը` Մեծ Բրիտանիան կունենա ամե-
նամեծ շահույթները ծովերի ազատությունից: Սակայն բրիտա-
նական կողմն անկոտրում էր և չէր պատրաստվում հրաժարվել 
շրջափակման քաղաքականությունից: 

Հարկ է ընդգծել, որ Գերմանիայի վարած ստորջրյա պատե-
րազմն ուղղված էր Անտանտի նավերի դեմ: Սակայն, ինչպես 
վերը նշվեց, գերմանական կողմը հայտարարել էր, որ չեզոք նա-
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վերը նույնպես վտանգված են և հայտնվելով ռազմական գո-
տում, կարող են ենթարկվել ռմբակոծման: Միջադեպերն իրենց 
սպասեցնել չտվեցին. 1915-1917 թթ. ընթացքում գերմանական 
սուզանավերը խորտակեցին երկու տասնյակից ավել ռազմա-
կան և առևտրական նավեր:  

Ստեղծված իրավիճակում, իր կամքից անկախ, Ամերիկան 
կանգնեց պատերազմի մեջ ներքաշվելու վտանգի եզրին: Սկսեց 
ակտիվ քննարկվել Գերմանիային պատերազմ հայտարարելու 
հարցը: Սակայն ամերիկյան հասարակությունը դեռևս պատ-
րաստ չէր պատերազմի: Ըստ հարցումների, որին մասնակցել 
էին ամերիկյան հեղինակավոր թերթերի խմբագիրները, Լուզի-
տանիայի միջադեպից անմիջապես հետո, հասարակության 
մեջ գերիշխող էր չեզոքության պահպանման տրամադրությունը: 
Հարցված 1000 հոգուց միայն 6-ն էին արտահայտվել Գերմա-
նիային անմիջապես պատերազմ հայտարարելու օգտին: 

Նախագահ Վիլսոնը նույնպես կանգնած էր բարդ ընտրու-
թյան առջև: Նա գտնվում էր ներքին հակամարտության միջև. 
մի կողմից վտանգվում էր Ամերիկայի միջազգային հեղինակու-

                                            
 1915 թ. մարտի 28-ին գերմանական սուզանավը տորպեդահարեց 
Ֆալաբա բրիտանական նավը, ապրիլի 29-ին ամերիկյան Քուշինգ 
նավը վնասվեց գերմանական ռմբահարման հետևանքով, մայիսի 1-ին 
հարձակման ենթարկվեց Գալֆլայթ ամերիկյան լցանավը (տանկեր), 
1915 թ. մայիսի 7-ին գերմանական U-20 սուզանավը Իռլանդական 
ծովում խորտակեց բրիտանական Լուզիտանիա մարդատար նավը և 
այլն: 
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թյունը, և Գերմանիային պատերազմ հայտարարելն ուղղակի 
անհրաժեշտություն էր, մյուս կողմից կարևոր էր նաև չեզոքու-
թյան պահպանումը, քանզի վերջինս չէր ցանկանում դեմ գնալ 
ամերիկյան հասարակության կարծիքին: Նախագահ Վիլսոնը 
որոշեց չդիմել կտրուկ քայլերի և հայտարարեց, որ ամերիկյան 
հասարակությունը խիստ հպարտ է կռվելու համար, և որ 
Միացյալ Նահանգները դեռ պատրաստ չէ նման քայլի: Պատե-
րազմի համար  բանակը չէ, որ հարկավոր է կոփել, այլ` ազգը: 

Նախագահ Վիլսոնի համար` որպես բարոյական գաղա-
փարներ կրողի և քարոզողի, գլխավոր փաստն այն էր, որ Գեր-
մանիայի կողմից հրահրված ստորջրյա պատերազմը՝ բացի չե-
զոք նավերի կործանումից, հանգեցնում էր նաև խաղաղ բնակ-
չության զոհերի: Այս հանգամանքը, իհարկե, մարդասիրական 
տեսանկյունից չէր արդարացվում: Ամերիկյան կառավարու-
թյունը, ճիշտ է, չգնաց ուղղակի առճակատման Գերմանիայի 
հետ, սակայն ձեռնամուխ եղավ գերմանական գործողություն-
ների սահմանափակմանը ստորջրյա պատերազմում: 1915 թ. 
մայիսի 13-ին Միացյալ Նահանգները Գերմանիայի կառավարու-
թյանը Լուզիտանիայի գործով հայտագիր ներկայացրեց, որով 
պահանջեց դադարեցնել հարձակումը ուղևորատար նավերի 
վրա և ապահովել բոլոր չեզոք նավերի անվտանգությունը: Միա-
ժամանակ 1915 թ. մայիսին գտնվելով Լոնդոնում` գնդապետ 
Հաուզը կրկին հանդես եկավ շրջափակումը վերացնելու և 
ստորջրյա պատերազմը դադարեցնելու առաջարկով: Բրիտա-
նական կողմը դժվարանում էր հստակ պատասխան տալ. Կար-
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ծես թե սպասում էր գերմանական կողմի արձագանքին: Գեր-
մանիան տվեց բացասական պատասխան, (Էդուարդ Հաուզի 
առաջարկը մերժվեց) որից հետո միայն Էդուարդ Գրեյը հայտա-
րարեց, որ եթե Գերմանիան ընդուներ Էդուարդ Հաուզի առա-
ջարկը, կնշանակեր, որ իրոք ունի պարենի կարիք, ուստի 
դեռևս կարիք չկա, որ Մեծ Բրիտանիան թուլացնի իր ճնշումը: 

Արդյունքում ձախողվեց ամերիկյան խաղաղարար միջնոր-
դության ևս մեկ փորձ, և անիմաստ էր դառնում անդադար հայ-
տագրերի հղումը: Թվում էր, թե Ուիլյամ Բրայանի առաջարկի 
մերժումից և Լուզիտանիայի կործանումից հետո հասունացել 
էր պատերազմ հայտարարելու պահը:  

Սակայն այս հարցում կային տարաձայնություններ ամե-
րիկյան կառավարող շրջաններում: Օրինակ` գնդապետ Հաուզը 
և պետքարտուղար Ռոբերտ Լանսինգը կողմ  էին Գերմանիայի 
հետ հարաբերությունների խզմանը: Նրանց կարծիքով անհրա-
ժեշտ էր անհապաղ վերջնագիր ներկայացնել Գերմանիային 
ստորջրյա պատերազմը դադարեցնելու պահանջով: Իսկ Ուիլ-
յամ Բրայանի կարծիքով այդ քայլը հակասում էր չեզոքության 
իրական սկզբունքներին: Ըստ նրա` Միացյալ Նահանգների հա-
մար Մեծ Բրիտանիայի վարած քաղաքականությունն իր մեջ 
ավելի քիչ վտանգ չէր պարունակում, քան Գերմանիայինը, ուս-
տի անհրաժեշտ էր ոչ թե վերջնագիր ներկայացնել, այլ հանդես 
գալ միաժամանակ երկու հայտագրերով՝ մեկը պետք է ուղղված 
լիներ Մեծ Բրիտանիային` շրջափակումը դադարեցնելու, մյուսը` 
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Գերմանիային` ստորջրյա պատերազմը դադարեցնելու պա-
հանջներով: 

Ուիլյամ Բրայանի այս տեսակետին դեմ արտահայտվեց նա-
խագահ Վիլսոնը: Նա գտնում էր, որ առաջին հերթին պետք է 
ստիպել Գերմանիային դադարեցնել ստորջրյա պատերազմը և 
հետո միայն բրիտանական կողմի հետ պայմանավորվել շրջա-
փակումը վերացնելու հարցում: 

1915 թ. հունիսի 9-ին ամերիկյան կառավարությունը Գեր-
մանիային ներկայացրեց Լուզիտանիայի գործով երկրորդ 
հայտագիրը` պահանջելով դադարեցնել հարձակումը քաղաքա-
ցիական նավերի վրա: Ուիլյամ Բրայանը հրաժարվեց ստորա-
գրել այս հայտագիրը: Արդյունքում վերջինս ստիպված եղավ 
հրաժարվել նաև իր զբաղեցրած պաշտոնից: Նրան փոխարինե-
լու եկավ Ռոբերտ Լանսինգը, ով, ինչպես վերը նշվեց, հակված 
էր Գերմանիայի հետ հարաբերությունների անմիջապես խզմա-
նը: Գալով իշխանության՝ վերջինս հանդես եկավ Գերմանիայի 
դեմ պատերազմի ուղիղ սպառնալիքով, եթե նա չդադարեցնի 
հարձակումը ոչ ռազմական նավերի վրա: 

Փաստորեն, արդեն իսկ 1915 թ. մայիսի դրությամբ չեզոքու-
թյան մասին խոսելը, կարելի է ասել, ավելորդ էր: Ճիշտ է, 
Միացյալ Նահանգները ակտիվ պատերազմի մեջ չէր, բայց 
հստակ երևում էր վերջինիս անտանտամետ  ուղղվածությունը: 
Ինչո՞ւ: Աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից այս ուղղվածութ-
յունը հնարավորություն էր տալիս Միացյալ Նահանգներին 
ապագայում հանդես գալ Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի հետ 
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հավասար պայմաններով, ավելին` պատերազմից հետո վերջին-
ներս կլինեին Միացյալ Նահանգներից ֆինանսական կախման 
մեջ: Մյուս գործոնը էթնիկական էր:  Ամերիկյան ժողովրդի մեծ 
մասը անգլալեզու էր, իսկ լեզվի և մշակույթի ընդհանրությունն 
այլընտրանք չէր թողնում ամերիկյան կառավարության համար: 
Կարևոր էր նաև գաղափարական գործոնը: Ժողովրդավարա-
կան երկրներին աջակցելն ավելի համահունչ էր ամերիկյան կա-
ռավարման ավանդույթներին: Ամերիկացիների մեջ կար այն 
գիտակցումը, որ օգնելով ժողովրդավարական երկրների` 
նրանք նպաստում են աշխարհում ժողովրդավարության տա-
րածմանը: 

Նախագահ Վիլսոնի անտանտամետ դիրքորոշմանը կողմ 
արտահայտվեցին նաև Միացյալ Նահանգների կառավարող 
շրջանները: Երկրում սկսեց թափ հավաքել ռազմական 
առևտուրը: Ամերիկյան տնտեսությունն աստիճանաբար սկսեց 
ռազմականացվել: Եթե նախկինում ամերիկյան բանկերին չէր 
թույլատրվում պատերազմող կողմերին փոխառություններ տրա-
մադրել, քանի որ դա հակասում էր իրական չեզոքության ոգուն, 
ապա այժմ այն խրախուսվում էր, որովհետև ամերիկյան արտա-
հանումների կրճատումը, վերջին հաշվով, կնպաստեր երկրի 
տնտեսական դրության վատթարացմանը: Վարկավորման ար-
գելումը կհանգեցներ պատվիրատուների գնողունակության 
անկման, ինչն իր հերթին կբերեր պատվերների դադարեցման: 
Այսպիսով՝ եվրոպական երկրների վարկավորման հարցը անմի-
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ջականորեն կապվեց երկրի տնեսական վիճակի բարելավման 
հետ: 

Նախագահ Վիլսոնը վերանայեց իր դիրքորոշումը վարկա-
վորման հարցում և Լանսինգի հետ զրույցի ժամանակ հայտա-
րարեց, որ առևտուրը պատերազմող կողմերի հետ միանգա-
մայն օրինական է, և դրան խոչընդոտող բոլոր հանգամանք-
ներն անհրաժեշտ է վերացնել: Սակայն տրամադրված վարկերի 
ողջ գումարը պետք է ծախսվեր Միացյալ Նահանգների սահ-
մաններում: 

Անտանտի երկրներին առատորեն վարկեր տրամադրելու 
հետ մեկտեղ նախագահ Վիլսոնը քաջ գիտակցում էր, որ Միաց-
յալ Նահանգներին անհրաժեշտ էր ոչ թե Գերմանիայի լիակա-
տար կործանումը, այլ նրա քաղաքական ռեժիմի փոփոխումը և 
Եվրոպայում ուժերի հավասարակշռության պահպանումը: Իսկ 
սրա համար Միացյալ Նահանգներին հարկավոր էր այդ գործ-
ընթացում ունենալ անմիջական մասնակցություն: 

1915 թ. աշնան դրությամբ դեռևս ամերիկյան ժողովրդի 
ճնշող մեծամասնությունը դեմ էր Միացյալ Նահանգների մաս-
նակցությանը պատերազմին: Այդ պատճառով Միացյալ Նա-
հանգներում սկսվեց ռազմական պատրաստվածության միջո-
ցառումը: Հայտարարվեց նախագահ Վիլսոնի կառավարու-

                                            
 Նշենք, որ այս գաղափարը շրջանառվում էր դեռևս 1914 թ. և այն 
աջակցություն էր գտնում այնպիսի հեղինակավոր գործիչների կողմից, 
ինչպիսիք են Ռոբերտ Լանսինգը, Թեոդոր Ռուզվելտը, Հենրի Լոջը և 
այլք: 1914 թ. դեկտեմբերի 1-ին ստեղծվեց Ազգային անվտանգության 
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թյան ռազմական ծրագիրը, որով նախատեսվում էր կանոնավոր 
բանակի թվաքանակի աճ, առանձնացվում էր շուրջ կես մի-
լիարդ դոլար ռազմածովային նավատորմը հզորացնելու համ-
ար: Նախատեսվում էր նաև մայրցամաքային պահեստային 
բանակի ստեղծում (թվով 400.000 մարդ): 

1916 թ. Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրու-
թյուններ էին: Նախագահ Վիլսոնի մրցակիցը հանրապետական 
թեկնածու, գերագույն դատարանի անդամ Չարլզ Հյուզն 
(Charles Hughes) էր: Դեմոկրատ թեկնածուն պայքարի մեջ 
մտավ նախագահ Վիլսոնն ամերիկյան ազգին հեռու պահեց 
պատերազմից կարգախոսով:  Վիլսոնն այս ընտրություններում 
հաղթանակ տարավ ձայների քիչ առավելությամբ` 277 ընտրա-
կան միավոր 254-ի դեմ: 

                                                                                                 
լիգան, որը Թեոդոր Ռուզվելտի և գեներալ Լեոնարդ Վուդի գլխավո-
րությամբ պետք է զբաղվեր երկրի ռազմական արդյունաբերության 
ֆինանսավորմամբ և սպառազինության մակարդակի բարձրացմամբ: 
 1916 թ. հունիսի 3-ին Կոնգրեսն անցկացրեց Ազգային անվտանգութ-
յան մասին օրենք, որով կանոնավոր բանակի թիվը 90 հազարից 
հանելու էր 175 հազարի` մինչև 200 հազար մեծացնելու թույլտվութ-
յամբ: 
 Ռազմածովային նավատորմի հզորացման վերաբերյալ օրենքը 
Կոնգրեսն ընդունեց 1916 թ. օգոստոսի 15-ին` ծրագրի իրականացման 
համար հատկացնելով 500-600 մլն. դոլար: 
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ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՉԸ
ԵՎ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԹԵՄԱ 4 

 
Հրապարակային դիվանագիտության կոչը, գնդապետ Հաուզի Խաղա-

ղության նախագիծը, Հաուզ-Գրեյ համաձայնագիրը, խաղաղություն 
առանց հաղթանակի, ԱՄՆ-Գերմանիա դիվանագիտական հարաբերություն-
ների խզումը, Ցիմմերմանի հայտագիրը, 1917 թ. ապրիլի 6-ի Գերմանիային 
պատերազմ հայտարարելու հռչակագիրը: 

Օր օրի ակնհայտ էր դառնում, որ Միացյալ Նահանգներն 
այլևս չէր կարող պահպանել իր չեզոքությունը: Հասկանալով, որ 
այլևս անհնար է միջնորդական դիվանագիտությամբ կանգնեց-
նել պատերազմը՝ 1916 թ. վերջին նախագահ Վիլսոնը որոշեց 
փոխել ամերիկյան չեզոքության քաղաքականության շեշտա-
դրումը: Նա անցավ հրապարակային դիվանագիտության: 
Վիլսոնի հերթական նախաձեռնության հիմնական արտահայ-
տումը եղավ 1916 թ. դեկտեմբերի 18-ի հայտագիրը` ներկայաց-
ված հակամարտող կողմերին, որով նա պահանջում էր նրան-
ցից հայտարարել իրենց ռազմական նպատակները: Նախագահ 
Վիլսոնը փորձում էր հասկացնել, որ ինքը մտադիր է շարունա-
կելու պատերազմի դադարեցման և հետպատերազմյան խաղա-
ղության կարգավորման ամերիկյան ծրագիրը: Այն դեռևս 1915 
թ. աշնանը մշակվել էր գնդապետ Հաուզի կողմից և կոչվում էր 
Խաղաղության նախագիծ: Նպատակն էր վերջ դնել Աշխար-
համարտին և հաստատել կայուն խաղաղություն: Ըստ ծրագրի` 
Միացյալ Նահանգներն Անտանտի հետ նախնական բանակցու-
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թյուններից հետո պետք է հանդես գար խաղաղության համաժո-
ղովի հրավիրման նախաձեռնությամբ: Եթե Գերմանիան հրա-
ժարվեր համաժողովին մասնակցելուց կամ էլ մերժեր խաղաղու-
թյան առաջարկը, ապա Միացյալ Նահանգները կմտներ պատե-
րազմի մեջ հօգուտ դաշնակիցների: 

Անտանտի հետ բանակցություններում Միացյալ Նահանգ-
ները նախատեսում էր. 
 Ծովերի ազատության սկզբունքի հաստատում, որը պետք 

է երաշխավորվեր հատուկ համաձայնագրով, որը կնախա-
տեսեր այն խախտող երկրի նկատմամբ պատժամիջոցների 
կիրառում: 

 Մարինիզմի (ռազմածովային նկրտումների) դադարեցում, 
ինչը ենթադրում էր Մեծ Բրիտանիայի ռազմածովային 
հզորության թուլացում: 

 Գերմանիան պետք է հրաժարվեր բռնազավթած (անեքսիա-
յի ենթարկած) տարածքներից, որի դիմաց կստանար փոխ-
հատուցում Եվրոպայից դուրս` Փոքր Ասիայում և Աֆրիկա-
յում: 
Սա նշանակում էր ուժեղ Գերմանիայի պահպանում, որին 

Միացյալ Նահանգները մտադրված էր օգտագործել պատերազ-
մից հետո ի հակակշիռ Անտանտի: Ամերիկյան նախագծի իրա-
գործումը փաստորեն պետք է պահպաներ ուժերի հավասարա-
կշռությունը Եվրոպայում, ինչը կամրապնդեր Միացյալ Նա-
հանգների դիրքերը հետպատերազմյան խաղաղության հաս-
տատման ճանապարհին: 
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1915 թ. դեկտեմբերին գնդապետ Հաուզն ուղևորվեց Եվրո-
պա` հակամարտող կողմերի հետ քննարկելու խաղաղության 
հաստատման ամերիկյան նախագիծը: 1916 թ. փետրվարի 17-ին 
Էդուարդ Հաուզը և Էդուարդ Գրեյը մշակեցին համաձայնագրի 
տեքստը, ըստ որի` Անտանտի համար բարենպաստ պահ լինե-
լու դեպքում Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի կառավարություն-
ները պետք է դիմեին Միացյալ Նահանգների կառավարու-
թյանը` խաղաղության համաժողով հրավիրելու առաջարկով: 
Սակայն եթե Գերմանիան հրաժարվեր մասնակցել այդ համա-
ժողովին, Միացյալ Նահանգները կմտներ պատերազմի մեջ: 
Համաժողովի կայացման դեպքում պետք է ապահովվեր բա-
րենպաստ պայմաններ դաշնակիցների համար: Եթե Գերմա-
նիայի մեղքով համաժողովը հաջողություն չունենար, ապա 
Միացյալ Նահանգները պետք է լքեր համաժողովը և պատե-
րազմ հայտարարեր Գերմանիային: Համաժողովի հրավիրման 
ժամանակը պետք է համատեղ որոշեին Մեծ Բրիտանիան և 
Ֆրանսիան: 

Այս համաձայնագրին վիճակված չէր իրականանալ: 1916 թ. 
գարնանը, երբ ռազմաճակատում իրավիճակը դասավորվել էր 
հօգուտ Անտանտի, գնդապետ Հաուզը Էդուարդ Գրեյին ուղար-
կած հեռագրով փորձեց հիշեցնել, որ ժամանակն է դիմել Միաց-
յալ Նահանգներին համաժողովի հրավիրման առաջարկով: 
Բրիտանական կողմը մերժեց Էդուարդ Հաուզի առաջարկը` 
պատճառաբանելով, որ այն դեռևս վաղաժամ է և, բացի այդ, 
Մեծ Բրիտանիան չի կարող գործել առանց Ֆրանսիայի համա-
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ձայնության: Ինչ վերաբերում է ֆրանսիական կառավարությա-
նը, ապա այն մերժել էր Էդուարդ Հաուզի առաջարկը: Ֆրան-
սիան հայտարարել էր, որ Անտանտի երկրները շահագրգռված 
չեն Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի միջև պատերազմի 
բռնկումով: 

Էդուարդ Հաուզն ըմբռնեց, որ Անտանտի երկրները դեմ էին 
խաղաղության համաժողով հրավիրվելուն և չէին ցանկանում, 
որ Միացյալ Նահանգները միանա պատերազմին: Այսպիսով` 
1916 թ. գարնան Հաուզ-Գրեյ համաձայնագիրը չիրականա-
ցավ:  

Եվ նախագահ Վիլսոնը, ինչպես վերը նշվեց, նախագահա-
կան ընտրություններից հետո փոխեց ամերիկյան չեզոքության 
քաղաքականության շեշտադրումը` անցնելով հրապարակային 
դիվանագիտության և առաջնորդվելով խաղաղություն առանց 
հաղթանակի կարգախոսով: Ակնհայտ է վիլսոնյան ելույթի բա-
րոյականությունը. փաստորեն այն հանուն խաղաղության և նոր 
աշխարհի կառուցման հաղթանակից հրաժարվելու կոչ էր: Նա-
խագահ Վիլսոնը, զարգացնելով իր չեզոքության հայեցակարգը, 
բացահայտ արտահայտեց անաչառ խաղաղության հաստատ-
ման գործը ղեկավարելու իր հավակնությունների մասին: Սա-
կայն հնարավո՞ր էր արդյոք նման պայմաններում այդ առա-
ջարկները կյանքի կոչել: Ամենայն հավանականությամբ՝ ոչ. 
միջազգային թատերաբեմի եվրոպական գլխավոր դերակա-
տարները դեռևս համոզված էին, որ անաչառ խաղաղության 
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կարելի է հասնել միայն թշնամու նկատմամբ հաղթանակ տա-
նելով: 

Այս պարագայում, թվում էր, դաշնակիցների վերաբեր-
մունքն իր առաջարկների նկատմամբ փոքր-ինչ մեղմացնելու 
համար նախագահ Վիլսոնը կվերանայեր իր որդեգրած քաղա-
քական ուղղվածությունը: Սակայն նա ցուցաբերեց քաղաքական 
համառություն և չհրաժարվեց իր բռնած ուղուց: Վուդրո Վիլսոնն 
անդրդվելի մնաց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նա-
հանգները, խզելով դիվանագիտական հարաբերությունները 
Գերմանիայի հետ, հայտնվեց վերջինիս պատերազմ հայտարա-
րելու իրողության առջև: 

1917 թ. հունվարի 9-ին Գերմանիան հայտարարեց ստոր-
ջրյա անսահմանափակ պատերազմ` հուսալով, որ կստիպի Ան-
տանտին հանձնվել, նախքան Միացյալ Նահանգները կմտնի 
պատերազմի մեջ: 

1917 թ. հունվարի 31-ին Վաշինգտոնում Գերմանիայի դես-
պան Յոհան Բերնսթորֆը պետդեպարտամենտին տեղեկացրեց 
Գերմանիայի հայտարարության մասին: Ամերիկյան կողմի պա-
տասխանը չուշացավ. փետրվարի 3-ին Միացյալ Նահանգները 
խզեց դիվանագիտական հարաբերությունները Գերմանիայի 
հետ: 

Թվում էր, թե Միացյալ Նահանգներն այլևս դանդաղելու 
պատճառ չունի, սակայն Միացյալ Նահանգների ներգրավումը 
պատերազմին նախագահ Վիլսոնը բացատրում էր միայն հան-
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գամանքների դասավորումով, որոնք, նրա պատկերացմամբ, 
ռազմավարական նկրտումներին չեն առնչվում: 

Հանգամանքները չուշացան: Դրանում իր նշանակալի դերն 
ունեցավ հայտնի Ցիմմերմանի հայտագիրը, որը բացահայ-
տեց Գերմանիայի ագրեսիվ տրամադրվածությունը Միացյալ 
Նահանգների նկատմամբ: 

Միացյալ Նահանգների կառավարությունն այլևս այլընտ-
րանք չուներ և հարկադրված էր կտրուկ երանգ հաղորդել իր 
գործողություններին: Ապրիլի 2-ին տեղի ունեցավ կոնգրեսի հա-
մատեղ արտակարգ նիստ, որի արդյունքում Միացյալ Նահանգ-
ները պատերազմ հայտարարեց Գերմանիային: Մենք մտնում 
ենք պատերազմի մեջ,- հայտարարեց նախագահ Վիլսոնը,- որ-
տեղ արդեն մղվել ենք ոչ մեր կամքով, քանզի չկան այլ միջոց-
ներ մեր իրավունքները պաշտպանելու… Մեր գործողություննե-
րի հիմքը պետք է հանդիսանա ոչ թե վրեժը կամ մեր ազգի ուժի 
դրսևորումը, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը: 
Այսօր, երբ խոսքը ողջ աշխարհում խաղաղության հաստատման 
և ազգերի ազատության մասին է, չեզոքությունը այլևս հնարա-
                                            
 1917 թ. հունվարի 16-ին Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար 
Արթուր Ցիմմերմանը (Arthur Zimmermann) Մեքսիկայում գերմանա-
կան դեսպանորդին ուղարկեց գաղտնի հրահանգ, որով նախատես-
վում էր բանակցություններ սկսել Մեքսիկայի կառավարության հետ 
Միացյալ Նահանգների դեմ Գերմանիայի հետ ռազմական դաշինք 
կնքելու համար: Նախատեսվում էր այդ դաշինքին մասնակից դարձնել 
նաև Ճապոնիային: Ցիմմերմանի հայտարարագիրը որսաց անգլիա-
կան հետախուզությունը և փոխանցեց Միացյալ Նահանգների կառա-
վարությանը: 
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վոր և ցանկալի չէ… Միացյալ Նահանգները կպայքարի ժո-
ղովրդավարության հաստատման և բոլոր նրանց իրավունքների 
պաշտպանության համար, ովքեր գտնվում են իրենց իշխանու-
թյունների ճնշման տակ: Ազատության կարիք ունի նաև գերմա-
նական ազգը, որը ներքաշվել է պատերազմի մեջ իր իսկ իշխա-
նության աշխարհանվաճ նկրտումների արդյունքում… Մենք 
կպայքարենք նաև ազատ ազգերի այնպիսի դաշինք ստեղծելու 
համար, որը կապահովի բոլոր ազգերի խաղաղությունն ու ան-
վտանգությունը և ի վերջո ողջ աշխարհը կդարձնի ազատ… 
Մենք պատրաստ ենք ընդունելու այդ մարտահրավերն աշխար-
հում ժողովրդավարության և քաղաքական ազատության հաս-
տատման համար: Ամերիկան այլ ճանապարհ չունի, և մեզ հետ 
է Աստված1: Ապրիլի 6-ին նախագահ Վիլսոնը ստորագրեց 
Գերմանիային պատերազմ հայտարարելու հռչակագիրը: 
 

                                            
1 Ելույթի ամբողջական տարբերակը տե՛ս Address to Congress 
recommending declaration of a state of war with Germany, April 2, 1917, 
President Wilson’s Foreign policy, Messages, Addresses, Papers, ed. by J. 
Scott, New York, “Oxford University Press”, 1918, p. 274-287. 
 Գերմանիայի դաշնակից Ավստրո-Հունգարիային ԱՄՆ պատերազմ 
հայտարարեց 1917 թ. դեկտեմբերի 7-ին:  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ամփոփոլով ներկայացված դասախոսական նյութը` նշենք, 
որ այն նպատակ է հետապնդում ուսանողի մոտ ձևավորել 
անհրաժեշտ գիտելիքներ և տեսական պատկերացումներ Եվրո-
պայի և Ամերիկայի Նոր և Նորագույն պատմության անցումային 
շրջափուլի վերաբերյալ: Այս և առանձնացված խնդիրների հա-
մատեքստում խոսվում է ԱՄՆ արտքաին քաղաքկան հայեցա-
կարգի մասին. «Մոնրոյի դոկտրինայից» մինչև «Վիլսոնակա-
նություն», «մեկուսացումից» մինչև «համաշխարհային դերակա-
տարում»: Ներկայացվում է Առաջին աշխարհամարտի և դրա 
նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին-քա-
ղաքական դիրքորոշումը: Անդրադարձ է արվում Միացյալ Նա-
հանգների չեզոք դիրքորոշմանը: Չափման մեկ դաշտում դնե-
լով չեզոքություն և միջնորդություն եզրերը՝ տրվել են դրանց 
ռազմավարական և աշխարհաքաղաքական հիմնավորումները: 
Սույն ձեռնարկի շրջանակներում փորձ է արվել Միացյալ Նա-
հանգների դիրքրոշումը ներկայացնել համընդհանուր խաղաղու-
թյան պահպանման համատեքստում: Աշխատանքում արծարծ-
վում է նաև Առաջին աշխարհամարտին Միացյալ Նահագների 
մասնակցության հիմնահարցը: Այս առումով անդրադարձ է ար-
վել մասնակցության դրդապատճառներին, որոնք, ի վերջո, 
հանգեցրին պատերազմ հանուն խաղաղության կարգախոսի 
կենսագործմանը: 
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Ներկայացվող նյութի տրամաբանական և թեմատիկ ամբող-
ջությունը ենթադրում է նաև անդրադարձ հետպատերազմյան 
կարգավորման գործընթացին ԱՄՆ մասնակցությանը: Հարգե-
լի՛ ընթերցող, հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը ծավալային 
դրդապատճառներով նշյալ գործընթացին չանդրադառնալու 
համար և խոստանում այն նեկրայացնել առանձին դասախոսու-
թյամբ:   
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