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( به چین و از خاک اکنون به نام میانمار یاد میشود کشور مذکورما ) چون ارسال اسلحه از طریق کشور بر

های نظامی جاپان در حوزۀ جنوب شرق آسیا و حمالت ی اثر پیروز توانست در اتحاد شوروی میایران به 

در رهنمودها به کارمندان سفارت امریکا در کابل  قفقاز برهم بخورد، ا تعرضی آلمان در ناحیۀ قفقاز و فر

ی جدید انتقال ها و جلب همکاری آنها به منظور ایجاد مسیرها شد تا برای کسب موافقت افغان هدایت داده می

تسلیحات از طریق قلمرو افغانستان به چین و اتحاد شوروی زمینه سازی نمایند. دفتر لوی درستیز قوای 

یل اتحاد شوروی را با هندوستان مسلح امریکا در این میان حتی طرح اعمار راه آهن را که قرار بود خطوط ر

 (27کرد. ) از طریق افغانستان( وصل نماید بررسی می)

وظایفی  امیکا پیدا کرد. اما انجستراتیژیک برای امر یترتیب افغانستان در کوتاه ترین مدت اهمیت عظیم بدین

 .سهلی نبود " قرار داشت کاراینگیرت"که در برابر سفیر 

ها از دوستی با امریکا خشنود بودند، اما وابستگی های موجود به آلمان و روابط تنگاتنگ با انگلستان،  افغان

 کرد. ر نزدیکی با امریکا ایجاد میی را در مسیموانع
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 یه انمود، مسألۀ مذکور تأثیر دو گان دیگر سؤال برانگیز نمی ،هنگامیکه مغلوبیت آلمان نازی در جنگ

گذاشت. از یک طرف نیاز به ایجاد راه های ریزرفی برای انتقال بارها به چین و اتحاد  باالی اوضاع می

  ت افغانستان در این زمینه دیگر کار نبود. رفت و کسب مؤافق شوروی از میان می

کرد که خواستار همکاری نظامی با امریکا و متحدین آن  از جانب دیگر افغانستان هر چه فعالتر اشاره می

را از حکومت افغانستان دریافت ه اینظامی سفارت امریکا در کابل نام آتشۀ 1۹۴۴باشد. در تابستان  می

خواستند تا برای آشنایی مزید، پروگرام تدریسی مشهورترین  ریکا میها از حکومت ام کرد. در نامه افغان

اندکی بعدتر، ( 2۸در اختیار شان قرار داده شود. ) "ویست پوینت"پوهنتون نظامی امریکا، اکادیمی نظامی 

الخره و با پیرامون مسائل نظامی برای شان ارسال گردد.  ن از امریکا تقاضا نمود تا کتبحکومت افغانستا

افسران افغان را برای تحصیل در  از ه ایز حکومت امریکا خواهش کرد تا دستل محمد داوود خان اجنرا

کشور بپذیرد و گروپی از متخصصین نظامی خویش را برای آموزش اردوی افغانستان به کابل اعزام  آن

ظامیان ترکی سو مشاورین و ن تا آنزمان آموزش اردوی افغانستان را از دورۀ شاه امان هللا خان بدین دارد. 

ها جواب منفی دادند. این اولین گام در مسیر سلسلۀ  به عهده داشتند. امریکایی ها به دو خواهش اخیر افغان

خاطر همکاری های در ه هایی دوامدار جانب افغان ب از جواب های منفی بود که امریکا به درخواست

 (2۹عرصۀ نظامی میداد. )

امریکا در کابل قرار داشت. در اثر درگیری جنگ دوم جهانی، سفارت  اقتصاد افغانستان مورد توجه خاص

افغانستان بازار های با ارزش خود را در کشورهای آلمان، جاپان، ایتالیا، چکوسلواکیا از دست داد. محدود 

روابط اقتصادی افغانستان را در  ،شدن انتقاالت از طریق ابحار به علت جنگ جهانی و سایر کمبودی ها

  .سطح بین المللی صدمه میزد
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ً درآمد  دی. قلت و کمبومعامالت تجارت خارجی کم شد درکاز  صادرات افغانستان کاهش یافت و نتیجتا

ً هرگونه اجناس و  کشور محسوس بود. اقتصاد افغانستان درگیر بحران شد. سفیر امریکا در اموالتقریبا

" ن افغانستانیچگونه مفادی را ازهیکه "ه کراتیک ایاالت متحدبا ارادۀ متین در برابر سیستم بیورو "اینگیرت"

اقدامات را برای  اقل ست حکومت امریکا را وادار بسازد تا حدمشاهده نمیکرد، ایستادگی نمود. او توان

شدن اقتصاد  متالشیکرد: "ضمناً استدالل می "اینگیرت"دست گیرد. روی شدن وضعیت اقتصادی افغانستانبهتر

 خواهد داشت.ا برای امریکا و متحدین آن در برافغانستان عواقب منفی ر

دوش امریکا و ه را از بابت محرومیت ها و فالکت های خویش بها تمام مالمتی ها  افزون برآن، افغان

ها را در ماورای  ناهنجار احتمال وقوع قیام اوضاع دور از امکان نیست که تداوم گند. متحدین آن خواهد اف
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تحدین" پیچیده خواهد ماوضاع نظامی را برای " حالتیخط دیورند بیشتر خواهد ساخت. بروز همچو یک 

 (30" )ساخت.

با اتکاء به دیپلوماتان جوان و با استعداد در وزارت امور خارجۀ امریکا توانست تجارت خارجی  "یرتاینگ"

های وی صادرات صنعتی امریکا به افغانستان از سر  در نتیجۀ تالش امریکا را با افغانستان فعالتر بسازد. 

 .شدند می صادرگرفته شد و متقابالً تولیدات عنعنوی افغانستان در امریکا 

ی عمدۀ صادرات یکی از اجزا ،قره قل ایاالت متحدۀ امریکا بازار اساسی برای فروش قره قل افغانی بود.  

ه بالی پایان جنگ دوم جهانی به بازارهای امریکا تا دو میلیون پوست قره قل  . به حساب میرفتکشور  این

 (31صادر میشد. )امریکا 

 افزایش همکاری های افغانستان با ایاالت متحدۀ امریکا اعتبار و محبوبیت امریکا را در افغانستان باال می

نجام امریکا ا - که بدون شک کارهای فراوانی برای تحکیم روابط افغان "اینگیرت"کشور  برد و سفیر آن

  .ها برخوردار بود داد از حرمت زیاد میان افغان می

، تأمین ارتباطات تنگاتنگ و دوستانه با خانوادۀ شاهی "اینگیرت"های اساسی سفیر دیکی از دست آور

صدراعظم با سردار محمد هاشم خان ) "اینگیرت"افغانستان و رهبری کشور در ُکل بود. روابط سفیر 

فتند، ر دیگر به مهمانی مییک خانۀنهایت دوستانه و صمیمانه بود. آنها وقتاً فوقتاً به ( 1۹۴۶ -1۹33افغانستان

رد ها برخو با خلوص نیت و درک کامل با افغان "اینگیرت"کردند.  غالباً ایام رخصتی را با هم سپری می

ها به حدی بود که پس از هشت سال بعد از ختم  در برابر افغان "اینگیرت"کرد. عشق و وابستگی سفیر  می

(  1۹۵۴تا  1۹۵3شت و برای مدت یک سال ) از کشور برگ مجدداً به این( 1۹۴۵دورۀ سفارتش در کابل )

در اولین لیسۀ عالی افغانستان، لیسۀ حبیبیه به تدریس پرداخت. ) لیسۀ مذکور در شروع قرن بیست ایجاد 

 (گردیده بود

بعد از ختم جنگ دوم جهانی ایاالت متحدۀ امریکا امکانات وسیعی برای تعمیق و توسعۀ روابط خود با 
 .داشت. اما تأریخ طوری دیگری رقم خوردافغانستان در دست 

 
 ختم فصل دوم

 

**** **** **** 

     (4۸) 
 

 

 اولویت های سیاست خارجی ایاالت متحدۀ امریکا پس از ختم جنگ دوم جهانی

 آسیای جنوبی، استقامت مستقل در سیاست خارجی امریکا

جنگ  های امی و سیاسی و همچنان اولویت های سیاست خارجی امریکا طی سالظاستقامت های اساسی ن

استقامت اتالنتیک، استقامت اقیانوس آرام، امریکای التین. پس از ختم جنگ استقامت  دوم جهانی تدوین یافتند:



  
 

 

 5از4

های یاد شده کمافی السابق به حال خود باقی ماندند. استقامت اتالنتیک متشکل از حوزۀ افریقای شمالی، شرق 

 .میانه و شرق نزدیک بود

نیست آن کشور و طرف حزب کمو سیاست خارجی اتحاد شوروی و همچنان جنگ داخلی در چین که از

( به راه انداخته شده بود، عوامل رشد کپیتالیستی و دیموکراسی غربیحزب طرفدار راه حزب "گومیندان" )

 .محرکۀ تدوین و تداوم استقامت های مذکور در سیاست خارجی امریکا بودند

اد شوروی از جنگ به مثابۀ ختم جنگ دوم جهانی صفحه ای جدیدی را در تأریخ اتحاد شوروی گشود. اتح

ی که اتحاد شورو یدر مقایسه با دوران قبل از جنگ تعداد دولت های آمد.  یک ابر قدرت غیر قابل انکار بدر

اما . ۵2 –بعد از جنگ  2۶ –قبل از جنگ  با آنها روابط دیپلوماتیک برقرار کرد دو برابر افزایش یافت: 

 .ین کمیت کافی نبودبرای اتحاد شوروی تحت رهبری جوزیف ستالین ا

" به نمایش گذاشته شد. قهرمان د شوروی فلمی به نام " تبعۀ کبیراندکی قبل از جنگ در سینماهای اتحا

شد اگر کشور ما پس از یک جنگ جانانه، به عوض پانزده  چی خوب میکرد: " مرکزی این فلم تأکید می

ً برای انکشاف بعدی نشا " شد... جمهوریت متشکل از چهل جمهوریت می ن داد که جوزیف ستالین دقیقا

ها و ملت ها در قاره های مختلف تحت کنترول د، او آرزو داشت تا برخی از کشورکر همین هدف فعالیت می

کرد تا از مطالبات مسکو در مورد بخشی  وی قرار داشته باشند. ستالین از متحدین ضد آلمان نازی تقاضا می

ستالین هکذا  امی شوروی در تنگه های بوسفور حمایت نمایند. ظناز خاک ترکیه، و ایجاد پایگاه های 

حاد ات امریکا،در افریقا و کنترول چهار جانبه )خواستار قیمومیت شوراها بر یکی از مستعمرات ایتالیا 

 (1بود ) "از "رور* (شوروی، فرانسه و انگلستان

کرد تا احزاب کمونیستی را در کشورها  که امکان داشت تالش می اتحاد شوروی تا جائیکه و در هر کجائی

در یونان  از همین دست مسکو اوضاع در یونان دچار بحران شد.  یحاکم بسازد. در نتیجۀ فعالیت های

که به کمک امریکا و انگلستان برگذار  1۹۴۶اعضای حزب کمونیست آنکشور به اشارۀ مسکو در انتخابات 

ی کسب قدرت به راه انداختند. شورشیان کمونیستی کمک گردید، اجتناب ورزیدند و جنگ داخلی را برا می

 (2دست می آوردند. )ه های گوناگون منجمله تسلیحات را از بلغاریا و یوگوسالویا ب

سرخ شوروی از سلطۀ آلمان نازی رهای یافته بودند، طی  قشونرهای اروپای شرقی که به کمک در کشو

موجود و دیموکراتیک را از قدرت دور ساخته و به اتحاد شوروی جبراً حکومات 1۹۴۸ -1۹۴۶هایی  سال

به محاصره  1۹۴۸برعالوه جوزیف ستالین در سال  عوض آنها احزاب کمونیست را به اقتدار رسانید. 

طی یک سال مکمل تمام نیازمندی های باشندگان برلین غربی توسط  کشیدن کامل برلین غربی را آغاز کرد. 

 .شد مال میطیاره های امریکایی و انگلیسی اک

 روابط اتحاد شوروی و ترکیه بار دیگر به تیرگی گرائید. حکومت شوروی از ترکیه می 1۹۴۶در اگست 

خواست تا در نظام عبور کشتی ها از تنگه های بحیرۀ سیاه تجدید نظر نماید و در این رابطه صرف با 
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. مسکو برعالوه به انقره پیشنهاد کشورهای همسرحد با بحیرۀ سیاه موافقتنامه های همکاری به امضاء برساند

وزارت امور در یادداشت  تحاد شوروی و ترکیه سپرده شود.ا کرد تا مسألۀ حفظ و مدافعۀ تنگه ها به می

ۀ خصمانۀ تنگه های بحیرۀ سیاه این زمینه قید گردیده بود: " بدینترتیب از استفادخارجۀ اتحاد شوروی در

  ".هد گرفتطرف سائر کشورها جلوگیری صورت خوااز

مسکو خبر داد که حاضر است مسألۀ مربوط به موقف حقوقی تنگه  های ترکیه در عکس العمل به درخواست

 (2ها را بررسی نماید، اما پیشنهاد دفاع مشترک را رد کرد. )

 1۹۴1پس از پایان یافتن جنگ دوم جهانی اوضاع ایران و اطراف آن خیلی داغ گردیده بود. در سپتمبر 

مان نازی قوای خود را شوروی و انگلستان به عنوان یک اقدام پیشگیرانه علیه تحرکات احتمالی آل اتحاد

 .از دریاها و نواحی در آلمانیک   [ Ruhr] از دریاها و نواحی در آلمان    ی. یکایران نمودند داخل قلمرو
 

 ..ادامه دارد
 

  

 تذکر:

نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با رگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این ه

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! اجرای "کلیک" بر

 

دانشمند و عاشق افغانستان را با  ۀسندیزیبا و تاریخی  جناب غوث جانباز نو ۀهای اول تا دهم این نوشتقسمت 

 احمد نوریولی  تشکر.نالین در پایان می توانید مطالعه کنید. آریانا افغانستان آکلیک بر لینک های 
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