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

 استقامت مستقل در سیاست خارجی امریکا

اً مذکور مخصوص طعاتاتحاد شوروی و انگلستان به ایران نقش بزرگی را بازی کرد. ق طعات نظامیاعزام ق

اکماالت اتحاد شوروی با استفاده از قانون " وام و اجاره " نهایت مفید واقع شد. اتحاد شوروی و  قسمتدر 

 ای هن میکنند. اما مسألجنگ قوای خود را از ایران بیرو ختمکه شش ماه پس از به توافق رسیدند انگلستان 

انیۀ کبیر طبق تعهد قوای خود را از ایران خارج خروج نظامیان باعث بروز یک سلسله مشکالت شد. برت

ساخت، اما اتحاد شوروی آرزو نداشت اینکار را بکند. اتحاد شوروی طی مدت زمانیکه قوایش در ایران 

بود بیباکانه در امور داخلی ایران مداخله میکرد و سعی مینمود تا وحدت اینکشور را برهم بزند. با اتکاء به 

ای حزب کمونیست اتحاد شوروی( مسکو توانست دو واحد مستقل را در قلمرو ایران حزب تودۀ ایران )همت

ایجاد نماید: جمهوری خود مختار آزربایجان و جمهوری خلق ُکردستان. این دو واحد از حکومت مرکزی در 

به شورای امنیت ملل متحد عارض گردیده  19۴۶تهران اطاعت نمیکردند. ایران به نوبۀ خود در مارچ 

استار خروج قوای اتحاد شوروی از خاک خویش گردید. از جانب دیگر ایاالت متحدۀ امریکا و برتانیۀ خو

کبیر فعالیت های اتحاد شوروی را در منطقه تهدیدی برای استخراج منابع نفتی خواندند. به قول تأریخ نویس 

ینل های محرم هشدار داده بود روسی ن. زاگالدین: " ... ایاالت متحدۀ امریکا برای اولین بار از طریق چ
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که هرگاه مسکو تمامیت ارضی ایران را احترام نکند و قوای خود را از آنجا بیرون نسازد، واشنگتن میتواند 

 (۴علیه آن سالح اتومی استعمال نماید. " )

" ت متحدۀ امریکا از حکومت و حزب "گومیندانایاال 19۴9 -19۴۵در استقامت آسیای شرقی طی سالهایی 

در حمایت خود از  های آنرا تأمین میکرد. امریکاچین فعاالنه حمایت نموده، اسلحه و سایر نیازمندی 

یعنی ( ۵هزار نفری خود را در ناحیۀ چین شمالی پیاده ساخت.) ۵۳و قوای پیادۀ  گومیندان" پیشتر رفت"

کمونیست چین حمایت میکرد عمالً به مداخلۀ نظامی در چین متوسل شد. اتحاد شوروی به نوبۀ خود از حزب 

ه پس از تسلیمی جاپان از اردوی مسکو تمام تسلیحاتی را ک ،و کمکهای خود را به آن میرساند. بطور مثال

( به غنیمت برده بود در اختیار حزب کمونیست چین قرار داد. حوزۀ شرق آسیا "کوانتون" )اردوی جاپان

  .میان اتحاد شوروی و امریکا مبدل میشدمتدرجاً به یکی از اجزای مهم جنگ سرد و مقابله 

یاست س )حوزۀ اطلس( طوریکه قبالً تذکر یافت شرق نزدیک و شرق میانه بخشی از استقامت اتالنتیکی

خارجی امریکا را تشکیل میداد. امریکائیها در عین حال ملتفت بودند و می پذیرفتند که مناطق مذکور حوزۀ 

 .نفوذ و کنترول برتانوی هاست

ی جنوبی ساحۀ مقابله با اتحاد شوروی نبود و بیشتر منطقۀ مستعمرات انگلستان باقی مانده بود، و بنابر آسیا

همین دالیل منحیث یک استقامت مستقل در سیاست خارجی امریکا شمرده نمیشد. عوامل عمدۀ کشیدن پای 

آن لندن از امریکا مبنی بر امریکا به شرق میانه و شرق نزدیک کاهش بنیۀ ُکلی انگلستان و خواهشات مکرر

( 19۴۷فبروری وش خود بگیرد. مقارن همین زمان )بود تا برخی از مسوولیت ها را در این منطقه بد

انگلستان به امریکا خبر داد که به علت فقدان بنیۀ مالی منبعد نمی تواند از ترکیه و یونان در برابر تهدید 

که واشنگتن حمایت کشورهای مذکور  نموداعالم  "ترومن هری"کمونیزم حمایت کند. رئیس جمهور امریکا 

در جلسۀ مشترک هر دو اتاق کانگرس  "ترومن"رئیس جمهور  19۴۷را بدوش خود میگیرد. در مارچ 

ه سمع اعضای کانگرس رسانید. در دکترین ترومن" مشهور است بدید خود را که در تاریخ به نام "ابتکار ج

ً آمد"دکترین ترومن مکلفیت های جدیدی را که هدف آن از این  بعدد که ایاالت متحدۀ امریکا ه بو" ضمنا

روی دست میگیرد. گام نخست  ،" استعظمت طلبانه در صحنۀ بین المللی بازداری و جلوگیری از سیاست"

 و مشخص در جهت تطبیق دکترین مذکور کمک های نطامی و اقتصادی به ترکیه و یونان بود. کانگرس

میلیون دالر را به عنوان کمک به کشورهای  ۴00" مبلغ العمل به اعالم "دکترین ترومنامریکا در عکس 

 (۶متذکره تخصیص داد. )

" در حقیقت تعهدنامۀ بود که ایاالت متحدۀ امریکا ضمن آن مکلف میشد در برابر عظمت طلبی اتحاد دکترین ترومن"

اطالعات مؤثق استخباراتی امریکا  ،رد. در عین حالشوروی در مناطق مختلف جهان سیاست بازدارانه را به پیش بب

 .خبر میداد که اتحاد شوروی به جنگ آشکار با امریکا متوسل نخواهد شد "ترومن"به رئیس جمهور  19۴۷در سال 

**** ********  
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بکارانه های تخریواشنگتن به آن باور بود که مسکو در آینده نیز با اتکاء به تجارب گذشته اش به فعالیت  

جورج "ها سوء استفاده خواهد کرد. آنهای اقتصادی و اجتماعی  پرداخته و از ناهنجاری دیگردر کشورهای 

، دانشمند فرهیخته و صائب نظر مسائل روابط بین المللی که در آن ایام دیپلومات عادی سفارت امریکا "کینان

 تئوری خود را در فبروری" کینان"طرح و تدوین نمود. بازدارندۀ کمونیزم را  برنامۀ سیاست ،در مسکو بود

طی تلگرامی که متشکل از هشت هزار کلمه بود برای نخستین بار ترتیب نموده به واشنگتن ارسال  19۴۶

 .داشت

لگرام " یاد میشود. در تتأریخ روابط بین المللی به نام "تلگرام طویلارائه نموده بود در  "کینان"سندی را که 

آمده بود که نباید به شوراها فرصت داده شود تا ساحۀ نفوذ خود را توسعه دهند: نه بلوسیلۀ حمالت ضمناً 

 .باالی کشورهای دیگر و نه از طریق فعالیت های خرابکارانه

اقتصادی و قبل از همه حمایت نظامی و اقتصادی از نظامها  -براساس " تئوری کینان " اقدامات سیاسی

ید هرچه تأک "جورج کینان". میشدندباید در عمل پیاده  کهده میشد نفوذ شوراها خوانمثمرترین وسایل دفع 

ی ظامن تا میکرد تا در برابر فعالیت های خرابکارانۀ شوراها در کشورهای دیگر از وسایل و ابزار اقتصادی 

پیش بینی میکرد که اگر اتحاد شوروی نتواند سیاست عظمت طلبانۀ خود را پیش ببرد،  "کینان". شود استفاده

 (۷در اینصورت از درون فرو خواهد پاشید و سقوط خواهد کرد. )

 19۴۶جون  ۵گذاشت. به تأریخ  او برجاو سیاست خارجی  "ترومن"افکار کینان تأثیر عمیقی باالی ادارۀ 

ابتکار جدید حکومت امریکا را در عرصۀ سیاست خارجی تحت عنوان  "لمارشا"وزیر امور خارجۀ امریکا 

برای عمران  "مارشال"" آرزوی کمک برای احیای اقتصادی اروپا " اعالم داشت. بدینترتیب پالن مشهور 

اروپا عرض اندام نمود. در پالن مذکور اشتراک اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای کسب کمک 

شورای همکاری های " 19۴9حدۀ امریکا منع قرار داده شده بود. اندکی بعدتر در فبروری های ایاالت مت

 ." به میان آمد، مرجعی که در حقیقت به ریسمان گردنی برای اروپای شرقی مبدل شداقتصادی

بیق و تداوم بعدی اهداف . ایجاد ناتو در حقیقت تطیافتر اپریل همان سال سازمان نظامی "ناتو" تشکیل د

 . " بود"دکترین ترومن

ت " استقامنی و همچنان پس از ختم آن حوزۀ "آسیای جنوبیطوریکه قبالً تذکر یافت، قبل از جنگ دوم جها

مستقل سیاست خارجی امریکا محسوب نمیشد، زیرا نیم قارۀ هندوستان جزالینفک امپراتوری برتانیۀ کبیر 

ی هند، پاکستان، سیلون ) سریالنکا (، نیپال، استقامت و ایجاد دولت ها یبود. پس از فروپاشی نظام استعمار

 .مذکور در سیاست خارجی امریکا بوجود آمد

 .در ختم دهۀ چهل سدۀ بیستم، حوزۀ مذکور در ردیف دوم اولویت های سیاست خارجی امریکا قرار داشت
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 که وقتاً فوقتاً میان اما واقعات و اوضاع پیچیدۀ حوزۀ مذکور طالب توجه هرچه بیشتر بود. هند و پاکستان

 . شان تصادمات مسلحانه رخ میداد و روابط شان پر از تشنج بود، نقش کلیدی را در این حوزه بازی میکردند

که تجزیۀ دولت واحد هندوستان و تشکیل دو دولت  میشدطی دهه ها تأکید  ،در ادبیات سیاسی اتحاد شوروی

 قه بیاندازتفرمارگران انگلیسی بود که از اصل "نۀ استعمستقل به عوض هند برتانوی، نتیجۀ سیاست مکارا

" کار گرفتند. اما در واقعیت انگلستان مخالف تجزیۀ هندوستان بود. موجودیت هند از دیدگاه و حکومت کن!

لندن برای حفظ توازن در آن منطقه مفید بود. برتانیۀ کبیر بدینترتیب میتوانست تأثیر خود را باالی شبه 

گردد. )هدف از کشورهای  در این ناحیه دهد و مانع نفوذ کشورهای غیرتان، اقیانوس هند دوام بجزیرۀ هندوس

 المنافعهندوستان واحد قرار بود عضویت اتحادیۀ کشورهای مشترک (، قبل از همه اتحاد شوروی بود.غیر

 .را بدست بیاورد

 ..ادامه دارد

  

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

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

 

 
 

دهم این نوشتۀ زیبا و تاریخی  جناب غوث جانباز نویسندۀ دانشمند و عاشق افغانستان را با یازقسمت های اول تا 

 ن در پایان می توانید مطالعه کنید. تشکر. ولی احمد نوریکلیک بر لینک های آریانا افغانستان آنالی
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