
7. ABŞ və aparıcı Avropa ölkələrinin iqtisadi diplomatiya təcrübəsi 

 

ABŞ diplomatiyası: "Join or Die" 

Amerika diplomatiyası geniş mənada müxtəlif siyasi-iqtisadi piksellərə sahib olması ilə 

seçilir. Qəbul etmək lazımdır ki, ABŞ diplomatiyası hər mənada geniş manevrləri ilə, 

əhatəli profil imkanları ilə seçilən bir diplomatiyadır. Məsələn, XX əsr ABŞ 

diplomatiyasına diqqət etsək, onu SSRİ diplomatiyası ilə müqayisə edərkən differensial 

cəhətlərin olduğu, özəlliklə sərbəstlik, diplomatın anında qərar vermək kimi, səlahiyyət və 

imkanlarının olması ilə də diqqət çəkir.  

Bunun əksinə sovet diplomatlarının sərbəstlik və manevr imkanlarının məhdud olması 

baxımından soyuq müharibə dövründə hər zaman ABŞ qarşısında bir çox məsələlərin 

həllində, əlbəttə ki, çətin duruma düşürdü. 

 Məsələnin başqa tərəfi, Benjamin Franklinin "Bizə qatıl, ya da öl" (Join or Die)ifadəsində 

gizlənib. Əslində bu, ABŞ diplomatiyasının kodeks sloqanlarından biridir. Hazırkı 

Birləşmiş Ştatlar diplomatiyasını analiz edərkən, fikrimcə, Bencamin Franklinin "Bizə qatıl, 

ya da öl" məşhur ifadəsi həqiqətdə Vaşinqtonun bütün arealda apardığı geosiyasi oyunlara 

müəyyən mənada işıq salır. 

Fərq etməz, bu deyim bütün istiqamətlərdə özünü doğruldur, məsələn, ABŞ-ın Cənubi 

Qafqaz, Yaxın və Orta Şərq, Asiya (Passifik) və Cənub-Şərqi Asiya, Qərbi, Şərqi və Cənub-

Şərqi Avropa, Balkanlar, Latın Amerikası, Şimali Afrika və Afrika, Körfəz ölkələri, 

Avrasiya, bir sözlə istənilən regiona yaxınlaşmada Birləşmiş Ştatlar Becamin Franklinin 

baxışına sadiq qalaraq və o prizmadan çıxış edərək, demək olar ki, bütün ölkələrə belə 

("Bizə qatıl, ya da öl") yanaşır. 

 Bu ifadə çox ciddi goesiyasi şəraitdə meydana çıxıb. Hələ, ABŞ vahid şəkildə 

birləşməmişdən öncə Böyük Britaniyaya qarşı savaşda idi. Çünki Britaniya 1754-cü ildə 

Amerikanın birləşməsinə qarşı ciddi baryer idi. 

 Benjamin Franklinin bu, məşhur siyasi şüarı XVIII əsrdə meydana çıxan və hər gün ABŞ 

xarici-daxili siyasətinə şah damar kimi oturuşaraq, zamanla ABŞ-ın rəsmən beynəlxalq 

simvoluna çevrildi. Əminliklə demək olar ki, "Bizə qatıl, ya da öl" deyimi XXI əsrdə ABŞ 

xarici siyasətində mərkəz xətlərdən birinin, yəni siyasi sxemini ifadə edir. Başqa sözlə, bu 

ifadə doğrudan da Amerika xarici siyasətin girişinə sinergetika rolunu oynayır. 

 

 



ABŞ-ın təcridçilik siyasəti 

Təcridçilik, Amerikanın uzun müddət Avropa ittifaqlarına və müharibələrə qoşulma 

mövzusundakı istəksizliyini ifadə edir. Təcridçilər, Amerikanın dünya üzərindəki 

dünyagörüşünün Avropa cəmiyyətlərinin baxış bucaqlarından fərqli olduğunu və 

Amerikanın müharibə xaricində başqa yollarla azadlıq və demokratiya səbəbini inkişaf 

etdirə biləcəyini müdafiə etdi.  

Amerikanın təcrid siyasəti dünya səhnəsini buraxmaq demək deyildir. Təcridçilər ABŞ-ın 

bir dünya oyunçusu olması və xüsusilə Qərb Yarımkürəsində torpaq, ideoloji və iqtisadi 

maraqlarının daha da irəli aparılması fikrindən xoşlanmadılar. 

Müstəmləkə dövrü 

Təcridçilərin perspektivi müstəmləkə günlərinə əsaslanır. Koloniyalar, dini zülm, iqtisadi 

parçalanma və müharibənin olduğu Avropadan qaçan bir çox insan tərəfindən 

dolduruldu. Onların yeni vətəni keçmiş yollardan daha yaxşı şeylər etmək üçün bir yer 

kimi görüldü.  

Avropadan gələn səfər məsafəsi və sərtliyi, Yeni Dünyanın Köhnə Yoldan uzaq olduğunu 

vurğuladı. İstiqlaliyyət müharibəsi əsnasında Fransa ilə ittifaq izləməsinə baxmayaraq, 

təcrid siyasətinin kökləri, müstəqillikdən çox əvvəl quruldu. Tomas Peyn, kölgəli ittifaqlar 

üçün çox sayda arqument təqdim edən “Common Sense”(Sağlam düşüncə) adlı əsərində 

təcridçi düşüncələri aydınlatdı.  

Peynin əsəri o qədər çox siyasi təsir etdi ki, Qitə Konqresi Fransa ilə ittifaq qurmağa qarşı 

çıxdı və yalnız müstəqillik müaribəsinin qazanılmasının mümkün olmadığı hallarda qəbul 

edildi. Corc Vaşinqton, Farewelldə təcrid mövzusunda bunları söyləmişdir: 

“Xarici ölkələrə bağlı olaraq bizim üçün böyük qaydalar, ticarət əlaqələrimizi 

genişləndirmək, onlardan ola bildiyincə az siyasi əlaqəyə sahib olmamız üçün Avropada 

əsas mənfəətimiz var, bizim üçün bir avantaj yoxdur.”  

Vaşinqton hörmət və geniş qəbul edilmiş bir perspektiv təklif etmişdir. ABŞ Fransa ilə 

ittifaqını dayandırdı.Sonra Amerikanın üçüncü prezident Tomas Cefferson açılış çıxışında 

"sülh, ticarət və bütün xalqlarla dürüst bir dostluq quraraq ittifaqların heç kəslə 

dolaşmadığını" demişdir. 

XIX əsr 

Amerika, XIX əsr ərzində və XX əsrin əvvəlində, qərb tarixinin qeyri-adi bir 

müvəffəqiyyəti olaraq, siyasi olaraq təcrid qaldı. Tarixçilər həqiqəti Avropadan ayrı bir 

coğrafi yerə aid edirlər. 



 

1800-cü illərdə Amerika Şimali Amerikada genişləndi və ənənəvi perspektivdən 

ayrılmadan Karib və Sakit okeanda bir imperatorluğu birləşdirməyə başladı. 1812-ci il 

müharibəsi, Meksika müharibəsi və İspan-Amerikan müharibəsi zamanı ABŞ, ittifaqlara 

qatılmadan və ya Avropada savaşmadan döyüşürdü. Yenə də, 20-ci əsrin ortalarına doğru 

bu siyasətin qızılı və yıxacaq təzyiqlər xaricə çıxırdı.  

Alman və Yapon işğalarının ortaya çıxması, ABŞ-ı təhdid edir və daha sonra Birləşmiş 

Ştatların xoşuna gəlməyən məmnuniyətsizliyi az qala tamamilə ortadan qaldırdı. Amerika 

Birləşmiş Ştatlarının İspaniya-Amerika müharibəsi zamanı Filippini işğal etməsi ABŞ-ın 

maraqlarını Qərbi Sakit Okeanına - Yaponiyanın maraq sahəsinə yönəltdi.Dənizaltı kabel 

və radio kimi inkişaf etmiş nəqliyyat və rabitə, iki qitəni bir-birinə bağladı. Daşınma və 

xarici ticarətin artması Amerikanın dünya rolunu tədricən gücləndirdi. 

Daxildə əsas dəyişikliklər var idi. Şəhər mərkəzli ticarət, sənaye və maliyyənin tarixi 

üstünlüyü və çöl və kiçik qəsəbə Amerikasında- təcridciliyin sonunun gəlməsində iştirak 

etdi. 

Birinci Dünya müharibəsi 

Birinci Dünya Müharibəsi əsnasında Amerikan gəmilərinə qarşı, Almaniyanın rahat 

dənizaltı hücumları, ABŞ-ı, uzun illər davam etdirdiyi tərəfsizlikdən imtina etməyə təşviq 

etdi. Ölkənin Birinci Dünya müharibəsində Orta Qüvvələr əleyhinə nəticələnən iştirakı, 

təcrid siyasətindən ilk böyük ayrılığa işarət etdi. Lakin, müharibə başa çatdıqda,bu, 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının arxasında qalmaq üçün Avropa öhdəliyini sürətləndirdi. 

Prezident Vudro Vilsonun səylərindən müstəqil olaraq Senat, müharibəni sona çatdıran 

Versal sülhünü rədd etdi və Amerika Birləşmiş Ştatları Millətlər Cəmiyyətinə üzv ola 

bilmədi. 

Həqiqətən, təcrid siyasəti bir neçə onillik davam edəcəkdi. 1920-ci illərdə Amerika xarici 

əlaqələri bir arxivə apardı. Bundan əlavə, Amerika özünü ticarətdən təcrid etməyə 

çalışırdı. ABŞ istehsalçılarını qorumaq üçün Tariflər, xarici tacirlərə tətbiq edildi. Amerika 

ölkəyə daxil olan immiqrant sayını məhdudlaşdırdı. Birinci Dünya Müharibəsinə qədər, 

əksəriyyətlə Avropadan gələn milyonlarla insan sərvət axtarmaq üçün Amerikaya 

gəlmişdi və bəlkə də yoxsulluq və zülmdən qaçırdı. İngilis və İrlandiyalılar, Almanlar və 

Yəhudilər ən böyük qruplar idi. 1921-ci ildə nisbi liberal bir siyasət sona çatdı və kvota 

tətbiq edildi. 1929-cu ildə yalnız 150 min miqrant var idi. 

1920-ci və 1930-cu illərdə, Amerikalıların təzyiqi, Avropanın ittifaqlarında və 

müharibəərində qarşısına çıxmağa davam etdi. 

 



İkinci Dünya müharibəsi 

1940-cı il təcridçilik siyasəti üçün son dönüş nöqtəsi oldu. Avropadakı Alman hərbi 

müvəffəqiyyətləri və İngiltərə müharibəsi, ölkə səviyyəsində Amerikalıları müharibəyə 

qarşı öz mövqeyini yenidən düşünməyə vadar etdi. Almaniya və İtaliya Avropa və 

Afrikada hegemoniya qursa da və Yaponiya Şərqi Asiyanı işğal etsə də, əksəriyyət Qərb 

Yarımkürəsində bu vəziyyətin bir sonrakı sırada ola biləcəyinə inanırdı.  

Amerika istilaları durdurmağı bacardısa belə, bir qarnizon dövləti olmaq məcburiyyətində 

qalacaq və həyat tərzi yox olacaqdı. Bir çox adam 1940-cı və 1941-ci illərdə müdaxiləçi 

olmayan Amerika Birinci Komitəsinə hələ dəstək verdi.Əksər Amerikalı, Axis ölkələri 

üzərində real müharibə elan edilməsinə qarşı çıxdı, ancaq Yapon dəniz qüvvələri 7 Dekabr 

1941-ci ildə Pörl Harbora hiyləgərcə hücum təşkil etdiyində hər şey birdən dəyişdi.  

Almaniya və İtaliya dörd gün sonra ABŞ-a müharibə elan etdi. Amerika Axis güclərinə 

qarşı tam bir müharibə üçün özünü qalvanizasiya etdi. 

Təcridçilikdə qalmaq 

Təcridçi dünyagörüşü Amerikan deyimindən tamamilə itmədi, ancaq Amerika siyasətində 

və məsələlərində bir daha əsla diqqətə çarpan bir şəkildə ortaya çıxmadı.Bu müharibədən 

kənara çıxan tendensiyaların balans işi idi.  

Müharibə əsnasında Ruzvelt rəhbərliyi və digər liderlər Amerikalılara Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının quruluşunu (1945) dəstəkləməyə və müharibənin ardından Cozef Stalin 

tərəfindən Sovetlər Birliyi tərəfindən formalaşan təhdid və təcrid siyasətinin geri 

dönüşünü yüngülləşdirdi.  

Birləşmiş Ştatların qabaqcıl rol oynadığı müharibə sonrası dünya mühiti, sənaye 

sektorunun və maliyyənin zəfəri, geniş təhsil və informasiya sistemləri, yeni hərbi 

texnologiya və internasionalist liderliyi ilə dəyişəcəkdi. Bir neçə lider, Amerikanın ənənəvi 

olmayan müdaxilə edilə bilməz siyasətinə geri döndüyündən bəhs etmək üçün yüksəlirdi, 

ancaq əslində, ənənəvi Amerikan təcridçiliyi çoxdan keçmiş halına gəlmişdi. 

ABŞ diplomatiyası: "Join or Die" 

 

Amerika diplomatiyası geniş mənada müxtəlif siyasi-iqtisadi piksellərə sahib olması ilə 

seçilir. Qəbul etmək lazımdır ki, ABŞ diplomatiyası hər mənada geniş manevrləri ilə, 

əhatəli profil imkanları ilə seçilən bir diplomatiyadır. Məsələn, XX əsr ABŞ 

diplomatiyasına diqqət etsək, onu SSRİ diplomatiyası ilə müqayisə edərkən differensial 

cəhətlərin olduğu, özəlliklə sərbəstlik, diplomatın anında qərar vermək kimi, səlahiyyət və 

imkanlarının olması ilə də diqqət çəkir. Bunun əksinə sovet diplomatlarının sərbəstlik və 



manevr imkanlarının məhdud olması baxımından soyuq müharibə dövründə hər zaman 

ABŞ qarşısında bir çox məsələlərin həllində, əlbəttə ki, çətin duruma düşürdü. 

  

Məsələnin başqa tərəfi, Benjamin Franklinin "Bizə qatıl, ya da öl" (Join or Die)ifadəsində 

gizlənib. Əslində bu, ABŞ diplomatiyasının kodeks sloqanlarından biridir. Hazırkı 

Birləşmiş Ştatlar diplomatiyasını analiz edərkən, fikrimcə, Bencamin Franklinin "Bizə qatıl, 

ya da öl" məşhur ifadəsi həqiqətdə Vaşinqtonun bütün arealda apardığı geosiyasi oyunlara 

müəyyən mənada işıq salır.Fərq etməz, bu deyim bütün istiqamətlərdə özünü doğruldur, 

məsələn, ABŞ-ın Cənubi Qafqaz, Yaxın və Orta Şərq, Asiya (Passifik) və Cənub-Şərqi 

Asiya, Qərbi, Şərqi və Cənub-Şərqi Avropa, Balkanlar, Latın Amerikası, Şimali Afrika və 

Afrika, Körfəz ölkələri, Avrasiya, bir sözlə istənilən regiona yaxınlaşmada Birləşmiş Ştatlar 

Becamin Franklinin baxışına sadiq qalaraq və o prizmadan çıxış edərək, demək olar ki, 

bütün ölkələrə belə ("Bizə qatıl, ya da öl") yanaşır. 

  

Bu ifadə çox ciddi goesiyasi şəraitdə meydana çıxıb. Hələ, ABŞ vahid şəkildə 

birləşməmişdən öncə Böyük Britaniyaya qarşı savaşda idi. Çünki Britaniya 1754-cü ildə 

Amerikanın birləşməsinə qarşı ciddi baryer idi. 

  

Benjamin Franklinin bu, məşhur siyasi şüarı XVIII əsrdə meydana çıxan və hər gün ABŞ 

xarici-daxili siyasətinə şah damar kimi oturuşaraq, zamanla ABŞ-ın rəsmən beynəlxalq 

simvoluna çevrildi. Əminliklə demək olar ki, "Bizə qatıl, ya da öl" deyimi XXI əsrdə ABŞ 

xarici siyasətində mərkəz xətlərdən birinin, yəni siyasi sxemini ifadə edir. Başqa sözlə, bu 

ifadə doğrudan da Amerika xarici siyasətin girişinə sinergetika rolunu oynayır. 

 

ABŞ-ın təcridçilik siyasəti 
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Ümumi məlumat 

Təcridçilik, Amerikanın uzun müddət Avropa ittifaqlarına və müharibələrə qoşulma 

mövzusundakı istəksizliyini ifadə edir. Təcridçilər, Amerikanın dünya üzərindəki 

dünyagörüşünün Avropa cəmiyyətlərinin baxış bucaqlarından fərqli olduğunu və 

Amerikanın müharibə xaricində başqa yollarla azadlıq və demokratiya səbəbini inkişaf 

etdirə biləcəyini müdafiə etdi. Amerikanın təcrid siyasəti dünya səhnəsini buraxmaq 

demək deyildir. Təcridçilər ABŞ-ın bir dünya oyunçusu olması və xüsusilə Qərb 

Yarımkürəsində torpaq, ideoloji və iqtisadi maraqlarının daha da irəli aparılması fikrindən 

xoşlanmadılar. 

 

Müstəmləkə dövrü 

Təcridçilərin perspektivi müstəmləkə günlərinə əsaslanır. Koloniyalar, dini zülm, iqtisadi 

parçalanma və müharibənin olduğu Avropadan qaçan bir çox insan tərəfindən 

dolduruldu. Onların yeni vətəni keçmiş yollardan daha yaxşı şeylər etmək üçün bir yer 

kimi görüldü. Avropadan gələn səfər məsafəsi və sərtliyi, Yeni Dünyanın Köhnə Yoldan 

uzaq olduğunu vurğuladı. İstiqlaliyyət müharibəsi əsnasında Fransa ilə ittifaq izləməsinə 

baxmayaraq, təcrid siyasətinin kökləri, müstəqillikdən çox əvvəl quruldu. Tomas Peyn, 

kölgəli ittifaqlar üçün çox sayda arqument təqdim edən “Common Sense”(Sağlam 

düşüncə) adlı əsərində təcridçi düşüncələri aydınlatdı. Peynin əsəri o qədər çox siyasi təsir 

etdi ki, Qitə Konqresi Fransa ilə ittifaq qurmağa qarşı çıxdı və yalnız müstəqillik 

müaribəsinin qazanılmasının mümkün olmadığı hallarda qəbul edildi. Corc Vaşinqton, 

Farewelldə təcrid mövzusunda bunları söyləmişdir: 

 

" “Xarici ölkələrə bağlı olaraq bizim üçün böyük qaydalar, ticarət əlaqələrimizi 

genişləndirmək, onlardan ola bildiyincə az siyasi əlaqəyə sahib olmamız üçün Avropada 

əsas mənfəətimiz var, bizim üçün bir avantaj yoxdur.” " 

Vaşinqton hörmət və geniş qəbul edilmiş bir perspektiv təklif etmişdir. ABŞ Fransa ilə 

ittifaqını dayandırdı.Sonra Amerikanın üçüncü prezident Tomas Cefferson açılış çıxışında 

"sülh, ticarət və bütün xalqlarla dürüst bir dostluq quraraq ittifaqların heç kəslə 

dolaşmadığını" demişdir. 



 

XIX əsr 

Amerika, XIX əsr ərzində və XX əsrin əvvəlində, qərb tarixinin qeyri-adi bir 

müvəffəqiyyəti olaraq, siyasi olaraq təcrid qaldı. Tarixçilər həqiqəti Avropadan ayrı bir 

coğrafi yerə aid edirlər. 

 

1800-cü illərdə Amerika Şimali Amerikada genişləndi və ənənəvi perspektivdən 

ayrılmadan Karib və Sakit okeanda bir imperatorluğu birləşdirməyə başladı. 1812-ci il 

müharibəsi, Meksika müharibəsi və İspan-Amerikan müharibəsi zamanı ABŞ, ittifaqlara 

qatılmadan və ya Avropada savaşmadan döyüşürdü. Yenə də, 20-ci əsrin ortalarına doğru 

bu siyasətin qızılı və yıxacaq təzyiqlər xaricə çıxırdı. Alman və Yapon işğalarının ortaya 

çıxması, ABŞ-ı təhdid edir və daha sonra Birləşmiş Ştatların xoşuna gəlməyən 

məmnuniyətsizliyi az qala tamamilə ortadan qaldırdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 

İspaniya-Amerika müharibəsi zamanı Filippini işğal etməsi ABŞ-ın maraqlarını Qərbi Sakit 

Okeanına - Yaponiyanın maraq sahəsinə yönəltdi.Dənizaltı kabel və radio kimi inkişaf 

etmiş nəqliyyat və rabitə, iki qitəni bir-birinə bağladı. Daşınma və xarici ticarətin artması 

Amerikanın dünya rolunu tədricən gücləndirdi. 

 

Daxildə əsas dəyişikliklər var idi. Şəhər mərkəzli ticarət, sənaye və maliyyənin tarixi 

üstünlüyü və çöl və kiçik qəsəbə Amerikasında- təcridciliyin sonunun gəlməsində iştirak 

etdi. 

 

Birinci Dünya müharibəsi 

Birinci Dünya Müharibəsi əsnasında Amerikan gəmilərinə qarşı, Almaniyanın rahat 

dənizaltı hücumları, ABŞ-ı, uzun illər davam etdirdiyi tərəfsizlikdən imtina etməyə təşviq 

etdi. Ölkənin Birinci Dünya müharibəsində Orta Qüvvələr əleyhinə nəticələnən iştirakı, 

təcrid siyasətindən ilk böyük ayrılığa işarət etdi. Lakin, müharibə başa çatdıqda,bu, 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının arxasında qalmaq üçün Avropa öhdəliyini sürətləndirdi. 

Prezident Vudro Vilsonun səylərindən müstəqil olaraq Senat, müharibəni sona çatdıran 

Versal sülhünü rədd etdi və Amerika Birləşmiş Ştatları Millətlər Cəmiyyətinə üzv ola 

bilmədi. 

 



Həqiqətən, təcrid siyasəti bir neçə onillik davam edəcəkdi. 1920-ci illərdə Amerika xarici 

əlaqələri bir arxivə apardı. Bundan əlavə, Amerika özünü ticarətdən təcrid etməyə 

çalışırdı. ABŞ istehsalçılarını qorumaq üçün Tariflər, xarici tacirlərə tətbiq edildi. Amerika 

ölkəyə daxil olan immiqrant sayını məhdudlaşdırdı. Birinci Dünya Müharibəsinə qədər, 

əksəriyyətlə Avropadan gələn milyonlarla insan sərvət axtarmaq üçün Amerikaya 

gəlmişdi və bəlkə də yoxsulluq və zülmdən qaçırdı. İngilis və İrlandiyalılar, Almanlar və 

Yəhudilər ən böyük qruplar idi. 1921-ci ildə nisbi liberal bir siyasət sona çatdı və kvota 

tətbiq edildi. 1929-cu ildə yalnız 150 min miqrant var idi. 

 

1920-ci və 1930-cu illərdə, Amerikalıların təzyiqi, Avropanın ittifaqlarında və 

müharibəərində qarşısına çıxmağa davam etdi. 

 

İkinci Dünya müharibəsi 

1940-cı il təcridçilik siyasəti üçün son dönüş nöqtəsi oldu. Avropadakı Alman hərbi 

müvəffəqiyyətləri və İngiltərə müharibəsi, ölkə səviyyəsində Amerikalıları müharibəyə 

qarşı öz mövqeyini yenidən düşünməyə vadar etdi. Almaniya və İtaliya Avropa və 

Afrikada hegemoniya qursa da və Yaponiya Şərqi Asiyanı işğal etsə də, əksəriyyət Qərb 

Yarımkürəsində bu vəziyyətin bir sonrakı sırada ola biləcəyinə inanırdı. Amerika istilaları 

durdurmağı bacardısa belə, bir qarnizon dövləti olmaq məcburiyyətində qalacaq və həyat 

tərzi yox olacaqdı. Bir çox adam 1940-cı və 1941-ci illərdə müdaxiləçi olmayan Amerika 

Birinci Komitəsinə hələ dəstək verdi.Əksər Amerikalı, Axis ölkələri üzərində real 

müharibə elan edilməsinə qarşı çıxdı, ancaq Yapon dəniz qüvvələri 7 Dekabr 1941-ci ildə 

Pörl Harbora hiyləgərcə hücum təşkil etdiyində hər şey birdən dəyişdi. Almaniya və 

İtaliya dörd gün sonra ABŞ-a müharibə elan etdi. Amerika Axis güclərinə qarşı tam bir 

müharibə üçün özünü qalvanizasiya etdi. 

 

Təcridçilikdə qalmaq 

Təcridçi dünyagörüşü Amerikan deyimindən tamamilə itmədi, ancaq Amerika siyasətində 

və məsələlərində bir daha əsla diqqətə çarpan bir şəkildə ortaya çıxmadı.Bu müharibədən 

kənara çıxan tendensiyaların balans işi idi. Müharibə əsnasında Ruzvelt rəhbərliyi və digər 

liderlər Amerikalılara Birləşmiş Millətlər Təşkilatının quruluşunu (1945) dəstəkləməyə və 

müharibənin ardından Cozef Stalin tərəfindən Sovetlər Birliyi tərəfindən formalaşan 

təhdid və təcrid siyasətinin geri dönüşünü yüngülləşdirdi. Birləşmiş Ştatların qabaqcıl rol 

oynadığı müharibə sonrası dünya mühiti, sənaye sektorunun və maliyyənin zəfəri, geniş 

təhsil və informasiya sistemləri, yeni hərbi texnologiya və internasionalist liderliyi ilə 



dəyişəcəkdi. Bir neçə lider, Amerikanın ənənəvi olmayan müdaxilə edilə bilməz siyasətinə 

geri döndüyündən bəhs etmək üçün yüksəlirdi, ancaq əslində, ənənəvi Amerikan 

təcridçiliyi çoxdan keçmiş halına gəlmişdi. 

 

Müasir beynəlxalq vəziyyət 20-30 il bundan öncəsindən xeyli dərəcədə fərqlənir. 

Qloballaşan dünyada etnik, maliyyə, sosial və digər problemlər daha da kəskinləşdi.  

Diplomatiya tarixində bu günə qədər bu qədər regional və qlobal problemlər və onların 

həllinə bu qədər dövlətin qoşulması prosesinə təsadüf edilməyib. Bunlar isə 

diplomatlardan daha da incə, düşünülmüş fəaliyyət tələb edir.  

Digər tərəfdən, informasiya texnologiyaların inkişafı diplomatların işini asanlaşdırsa da, 

onlardan daha çevik olmağı, baş verən hadisələrə və əldə etdikləri informasiyaya daha 

cəld, operativ şəkildə reaksiya verməyi tələb edir. 

Əksər məsələlərin dövlət və hökümət başçıları səviyyəsində müzakirəsi bəzi 

mütəxəssislərin diplomatiyada nəinki səfirlərin, hətta ümumilikdə Xarici İşlər Nazirliyinin 

rolunun heçə endiyi fikrini bildirmələrinə səbəb oldu.  

Əlbəttə, ali səviyyədə görüşlərin rolu artıb, bu inkaredilməzdir. Lakin əvvəlki tək hər belə 

bir görüş diplomatların, ekspertlərin uzunmüddətli fəaliyyətinin nəticəsində baş tutur. 

Onların köməyi, məsləhətləri, rəyləri olmadan ali səviyyədə görüşlər keçirilmir. Və 

beynəlxalq problemlərin mürəkkəbliyi, qarşılıqlı asılılığı diplomatları daha da peşəkar 

olmağa vadar edir.  

Əgər 1914-cü ildə Londonda 14, 1971-ci ildə 114 səfirlik var idisə, XXI əsrin əvvəllərində 

səfirliklərin sayı 150, diplomatların sayı isə 3300 nəfəri keçdi. ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi 

Madlen Olbraytın irəli sürdüyü tezis aktuallığını saxlamaqdadır:  

«Bizim mövcud olmuş yox,mövcud olan dünya ilə deyil, mövcud olacaq dünyada işləməyi 

bacaran qadın və kişilərə ehtiyacımız var».  

Bacarıqlı və incə diplomatiya yürütmək məharəti dövlətlər, xüsusən də kiçik ölkələr üçün 

həyati bir məsələyə çevrilib. Bir çox dövlətlər artıq bu istiqamətdə islahatlar aparmaqdadır. 

XX əsrin sonlarında Fransa diplomatiyasının əsas məqsədləri 

Hələ 1993-cü ildə Fransa Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə keçərkən A.Jüppe Fransa 

diplomatiyasının məqsədlərini bu cür müəyyən etmişdi: 

1. Fransa dünya səhnəsində müstəqil rol oynamalıdır; 

2. Fransa digər dövlətlərin ona nəyisə diqtə etməyini istəmir; 



3. Bir nömrəli prioritet məsələ – avropa həmrəyliyidir. Fransa ABŞ yaxud Sakit okean 

regionu ölkələri ilə bərabər səviyyədə tək çıxış edə bilməz; 

4. Fransanın təhlükəsizliyinin əsas təməllərindən biri Atlantik həmrəylikdir; 

5. Xarici siyasətin ideoloji xarakteri (xarici siyasətin əsasında müəyyən ideyalar və 

prinsiplər durmalıdır; prinsiplərsiz diplomatiya zəif siyasət deməkdir). 

Fransa diplomatiyasında Jüppenin islahatları 

Bu məqsədlərin reallaşdırılması istiqamətində o, diplomatlar üçün aşağıdakı vəzifələri 

müəyyən etdi: 

1. Hər səfir çalışdığı ölkədə Fransa maraqlarının təmin edilməsi və inkişaf etdirilməsi üzrə 

strateci planı rəhbər tutaraq fəaliyyət göstərməlidir. 

Əvvəllər Fransa daxil olmaqla bir çox ölkələrdə səfirə təlimatlar sadəcə XİN yaxud onun 

müavinlərindən biri söhbət və bir neçə tövsiyyədən ibarət idi. 

Nəticədə bir çox hallarda səfir göndərildiyi ölkədə tam məlumatı olmadan fəaliyyətə 

başlayırdı, çünki onlarla ölkələrə nəzarət funksiyasını icra edən nazir müavini özü həmin 

ölkələr haqqında ötəri təsəvvürə malik idi və təbii ki, bu halda onun verdiyi təlimatlar da 

ümumi xarakter daşıyırdı. Jüppe bu məsələdə daha ciddi və məntiqli olmağı tələb edirdi; 

2. Yeni səfir iş başına keçdikdən yarım il sonra yerli vəziyyəti əks etdirən və özündə 

konkret təklifləri ehtiva edən strateji plan tərtib edir. Onun əsas müddəaları bilavasitə 

nazir tərəfindən təsdiqlənir. Mütəmadi hesabatlar rejimi qüvvəyə minir; 

3. Nazirlik və səfirliklər arasında informasiya mübadiləsi daha mütəmadi xarakter 

daşımağa başlayır. Əgər hələ bu yaxınlarda Fransa səfirləri XİN fəaliyyəti, digər ölkələrin 

diplomatlarının görüşləri barədə mətbuat vasitəsilə öyrənirdilərsə, hal-hazırda diplomatik 

nümayəndəliklərin operativ şəkildə informasiya ilə təminatı təşkil olunub.  

«Əgər Parisdə xarici işlər naziri ABŞ dövlət katibi ilə söhbət edirsə, artıq iki saatdan sonra 

Vaşinqtondakı Fransa səfiri söhbətin məzmumundan xəbərdar olacaq» - deyə nazirin 

göstərişində qeyd edilirdi. 

4. Lokal maraqlardan daha geniş sahəni əks etdirən teleqramlar və digər materiallar digər 

nazirliklər və departamentlərə, digər Fransa səfirliklərinə çap edilərək göndərilir.  

 

 


