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   08/07/2020                                     جانباز ثغو

 اسرار دیپلوماسی 

  تاریخ روابط دو جانبۀ افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا

(1۹1۹-1۹۵۵) 

 

 نهمقسمت 

 

 پ. کرپینکو -گ. یژوف  -نویسندگان: 

  ترجمه و تخلیص: غوث جانباز مترجم: غوث جانباز

 فصل دوم

 امریکا افغانستان را به رسمیت می شناسد  
 افزایش توجه ایاالت متحدۀ امریکا به افغانستان در آستانه و طی سالهایی جنگ دوم جهانی

 
  بدینسو آلمان )که گذشتۀ استعماری  1۹۳۵کنندگان افغانستان از سال به همین دلیل مهم ترین کمک

 .روم را ایجاد نماید( و جاپان بودند -در آسیا نداشت(، ایتالیا )که تالش می کرد تا انحنای برلین 

روابط افغانستان مخصوصاً با آلمان به سرعت رو به انکشاف بود. آلمان به افغانستان کمک های اقتصادی 

ی که در برگیرندۀ اعمار بندها و ستیشن های تولید برق بود مبذول میداشت. یک شبکۀ مختلط از و تخنیک

متخصصین آلمانی که مشمول ماهرین امور سروی، مطالعه و جستجوگری بود به ولسوالی نورستان افغانستان 

ننده خوانده شد. اما سفر کرد. نتائج ابتدایی سروی ها و مطالعات در نورستان از طرف آلمان ها امیدوار ک

تمام این فعالیت ها، زحمات و نتائج بدست آمده همراه با کسانیکه آنرا پیش می بردند طی سال هایی جنگ 

دوم جهانی از بین رفتند. آلمان عجالتاً پُر نفوذ ترین کشور در افغانستان بود. کمپنی هوا پیمایی "لوفت هانزا" 

ا ایجاد کند )حکومت آلمان آرزو داشت از این طریق راه به پکن" ر –در نظر داشت خط هوایی "برلین 
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پروازهای منظم )هفتۀ یک مرتبه(  1۹۳7طرف شرق گشوده شود(. در چهار چوب طرح مذکور، از سال 

ر کابل را در نظ -کابل به راه انداخته شد. در شرایط آن زمان )اگر مسیر هوایی تاشکند  –به مسیر برلین 

ها به راستی هم انقالبی در عرصۀ ترانسپورت هوایی بود. دستۀ از زمین شناسان  نگیریم( فعالیت آلمان

در پکتیا شروع به کار نمود. کمپنی "زیمینس" روابط دایمی خود را با افغانستان تأمین 1۹۳7آلمانی در سال 

( ۹). کرد. "زیمنس" توانست قبل از شروع جنگ دوم جهانی مواضع قابل مالحظه ای در افغانستان بیابد

کمپنی "زیمینس" مواضع خود را پس از جنگ نیز در افغانستان حفظ کرد. "زیمینس" نقش مهمی را در 

  ترویج صنعت برق افغانستان و صدور لوازم برقی به این کشور بازی می کرد.

جرمن ها آموزش کدرهای افغان را نیز از یاد نمی بردند. آنها لیسۀ ذکور امانی )نجات( را در کابل ایجاد 

نموده و شاگردان صنوف باال در آن دروس را به زبان آلمانی فرا می گرفتند. هزاران جوان افغان لیسۀ امانی 

ی تحصیالت عالی بدون پرداخت هزینه به را به اتمام رسانیدند. متعلمین ممتاز این لیسه پس از فراغت برا

آلمان اعزام می شدند. بسیاری از وزرای کابینه های بعدی افغانستان بدون مشکل و با فصاحت به زبان 

آلمانی تکلم می نمودند و به اصطالح "نفوذی های" ارزش ها و ترویج تخنیک آلمان در افغانستان بودند. 

لب حمایت افغان ها تأکید می کردند که در صورت پیروزی جرمن شبکه های اطالعاتی جرمنی به منظور ج

ها در جنگ، تمام زمین هایی را که برتانوی ها از افغان ها غصب نموده اند به آنها برگردانده خواهد شد. 

انصافاً تبلیغات جرمن ها نتائج خوب در پی داشت. به طور مثال وزیر  دفاع افغانستان محمد داوود خان به 

اتحاد شوروی در کابل صرف پس از شکست آلمان در جنگ ستالینگراد )شهری در جنوب روسیۀ سفارت 

( سر زد. یعنی وقتیکه نتائج جنگ دیگر هیچ گونه شک و تردیدی به نفع متحدین باقی نمی گذاشت. امروزی

ز کردند و ا پیلوت های موسسۀ "لوفت هانزا" در فضای افغانستان، ایران و ترکیه با آزادی تمام پرواز می

شهرها، مواصالت، میدان های هوایی، قله های کوه، جهیل ها و سایر اهداف در کشورهای فوق الذکر 

تصویر برداری دقیق و مورد نظر را بعمل می آوردند. تصاویر اکتشافی مذکور به دفتر لوی درستیز قوای 

روازها از طریق کشورهای نامبرده مسلح آلمان موقع داد تا اطلس محرمی را که در برگیرندۀ خطوط مفصل پ

 الی کراچی و چین شمالی باشد، به چاپ برساند.

در شروع جنگ جهانی دوم تعدادی جرمن ها در کابل و در ُکل در افغانستان بیشتر از سایر خارجی ها بود. 

یاد شورها زجمعیت ایتالوی ها و جاپانی ها نیز رو به افزایش بود. در بسیاری از موارد فعالیت هایی این ک

 مثمر نبود. 

بطور مثال بندهای کوچک آب و پُل هایی که در چهار چوب پروژه های آبیاری به همکاری آنها اعمار می 

گردیدند عاری از کیفیت و مقاومت الزم می بودند، بندها و پُل ها پس از وقوع اولین سیالب ها از بین می 

آن، منجمله تأثیرگذاری سیاسی آن باالی افغانستان رو به رفتند. ولی روی همرفته نفوذ آلمان و متحدین 

 .افزایش و گسترش بود
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 ه دست اولین جاپان نیز به فعالیت هایش در افغانستان رنگ و بوی جدیدی بخشید.  ،مقارن همین زمان

 (10)برای آموزش فن معدن شناسی به جاپان اعزام گردید.  1۹۳۶از محصلین افغان در سال  ای

پس از درگیری جنگ دوم جهانی، محمد ظاهرشاه، پادشاه افغانستان بی طرفی دولت خود را 

  در این جنگ اعالم کرد.

افزایش بود. در میان جرمن های که در افغانستان  به رو اما حضور آلمان ها و متحدین آنها در افغانستان

. مأمورین مذکور وظیفه ندشد کشور به کثرت دیده می اقامت داشتند مأمورین شبکه های استخباراتی آن

زون اف داشتند قیام های مسلحانه را در قلمرو اتحاد شوروی و هند برتانوی تحریک و دامن بزنند. نفوذ روز

ها به دلیل آنکه آلمان در دوره  بسیاری از افغان زمان منحصر به قشر با سواد افغان نبود.  جرمن ها در آن

ا ه طور غیر آشکار از جرمنه های مختلف تأریخ، گاه با برتانیۀ کبیر و گاه هم با روسیه جنگیده است ب

 .کردند پشتیبانی می

اتحاد شوروی  اجم جرمن ها بر قلمروکه پس از تهدر چنین یک اوضاعی، اتحاد شوروی و برتانیۀ کبیر )

د تا تمام اتباع کشورهای انحنا از حکومت افغانستان خواستن 1۹۴1پیمان دوستی بسته بودند( در اکتوبر 

( را که فاقد مؤقف دیپلوماتیک باشند از خاک افغانستان بیرون بسازد. رهبری افغانستان ، ایتالیا، جاپانجرمنی)

مهارتی خاصی به خرج داد. حکومت شاهی افغانستان به خاطر آنکه  ،عضلبه خاطر بیرون رفت از این م

با حکومت آلمان مواجه نگردد، از تمام طرفین درگیر در جنگ خواست تا پرسونل غیر دیپلوماتیک خود را 

فیصلۀ مذکور اتباع کشورهای مخالف آلمان را به دلیل اندک بودن جمعیت  از قلمرو افغانستان بیرون بسازند. 

 180ها در زمان مورد بحث در افغانستان به  در حالیکه تعداد آلمان بر نگرفت.  ان در افغانستان عمالً درش

شدند، متباقی جبراْ قلمرو افغانستان  تن از این جمله، مشمول موقف دیپلوماتیک می 10رسید. صرف  نفر می

 (11)را ترک کردند. 

دادند خود را به حاشیه  افغانستان و پیرامون آن در این زمان رخ میایاالت متحدۀ امریکا از وقایعی که در 

از رانده بود. افزون بر آن، تحکیم مواضع دول انحنا تا اندازۀ معینی نتیجۀ ضعف و در برخی از موارد 

ن ادر عین حال، امریکا پس از استقرار روابط دیپلوماتیک با کابل برای افغانست بی اعتنایی امریکا بود. بابت 

جانب افغان تالش میکرد سرمایه گذاری های امریکا را در  دلخواه ترین همکار سیاسی و اقتصادی بود. 

اقتصاد خود جلب نماید. هنگام مسافرت "ویلیم هورنیبروک"، سفیر غیر مقیم ایاالت متحدۀ امریکا به کابل 

به سرمایه گذاری در صنعت  وزیر امور خارجۀ افغانستان کوشش زیاد کرد تا توجه سفیر را1۹۳۵در می 

زیر و کرد.  ها اشاره می نفتی افغانستان جلب نماید. جانب افغان به امتیازات معین در زمینه به امریکائی
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تواند امتیازات مذکور را  ش نمیبر دالیل معلوم الحال حکومت نمود که بنا خارجۀ افغانستان تأکید می امور

در عین حال واگذاری امتیازات به کشورهای همچو آلمان یا جاپان  . به اتحاد شوروی یا برتانیۀ کبیر بدهد

رساند که  حقایق متذکره می( 12)از طرف شوروی و انگلستان یک عمل غیر دوستانه تلقی خواهد شد. 

رهبری افغانستان از همان شروع  تأمین روابط دیپلوماتیک با واشنگتن به استقرار مناسبات اقتصادی با 

متشبثین و تجار امریکایی در تفاوت با حکومت آنکشور و حتی به عالمت مخالفت  زیاد میداد.  امریکا اهمیت

 ساختند. با پالیسی حکومت دلچسپی خود را در مورد افغانستان بیشتر و فعالتر می

در برلین  1۹۳۶نوامبر  20در نتیجۀ فعالیت های حکومت افغانستان و حلقات تجاری امریکا، به تاریخ 

"اینلند ایکسپلوریشن کمپنی" )منبعد برای اختصار  سسۀ جستجوگر نفت امریکا ؤافغانستان و محکومت 

گذاری امتیازات در عرصۀ ( که مقر آن در ایالت "دیالویر" امریکا بود موافقتنامۀ را در رابطه به وا"کمپنی"

 سال دوام پیدا کرد. موافقتنامهخاطر انعقاد معاهدۀ مذکور سه ه " به امضاء رساندند. مذاکرات بنفت به "کمپنی

" به برلین آمده بود به ه که بالفاصله پس از ختم اجالس "جامعۀ مللرا از جانب افغانستان وزیر امور خارج

 امضاء رساند.

انعقاد معاهدۀ متذکره "چارلز هارت" سفیر اسبق آنکشور در دولت های آلبانیا  در از جانب امریکا نقش مهم را

مشاور امور نفتی در حکومت ایران بود بازی کردند.  1۹27ن "فردریک کلیپ" که در سال و ایران و همچنا

دو دیپلومات سابقه دار ب امریکا به امضاء رسانیدند. اینموافقتنامه را از جان"فردریک کلیپ"  هارت" و "چارلز

 (1۳) امضاء نمودند. ایران نیز با موافقتنامۀ مشابه را امریکایی منحیث نمایندگان شرکت "امیریکن اویل کمپنی"

 

**** **** **** 
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 رداشتب و تسوید و ترتیب موافقتنامه با افغانستان خصوصیات آتی را در هپروس : 
 

 1.  " ل کمپنی"، " تکزاس اویل کمپنیسیبورد اوی"  بلوسیلۀ اسهام کمپنی های "اینلند کارپریشن" ،

 "کئیس اند پامیروی" و "فیشر برازرس" ایجاد گردیده بود.

 2. با افغانستان اشتراک نورزیده بود. سفیر امریکا  حکومت امریکا در  تسوید و ترتیب موافقتنامه

 در برلین صرف از جریان مذاکرات و امضای موافقتنامه باخبر ساخته شده بود.

 ۳. حکومت افغانستان حضور و هرگونه منافع ایتالیا و آلمان را در موافقتنامه بصورت قطع رد میکرد. 

 4عالی را از سوی وزارت خانه های امور خارجۀ . روند مذاکرات میان افغانستان و امریکا تحرکات ف

 (1۴)اتحاد شوروی و آلمان به منظور برهم زدن موافقتنامه برانگیخت. 
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 هحکومت افغانستان که برای جلب سرمایه گذاری های امریکا عالقمند و مصمم بود، شرایط مناسبی را ب

 یـدر نکات اساسی خویش، در حقیقت کاپ ن موافقتنامهـریشن" ایجاد کرد. متـد کارپـنـخاطر فعالیت "اینگل

 است( 1۹۳۳ایران" با دولت ایران بود ) منظور قرار داد  – قرارداد "کمپنی انگلیس

 

 نکات برجستۀ موافقتنامه را میتوان قرار ذیل برشمرد : 

o " ،کمپنی" مکلف بود در جریان هشت ماه پس از تأئید موافقتنامه از جانب دولت افغانستان

 دست بیاورد. ه همسایه مجوز اعمار پایپ الین و استفاده از آن را باز کشورهای 

 )هدف ایران است(

o  طی یک سال پس از کسب مجوز اعمار پایپ الین، "کمپنی" به سروی و سائر فعالیت های

پردازد. به عبارۀ دیگر قبل از امضای موافقتنامه "کمپنی" با جانب ایران  جستجوگرانه می

 یده بود.به تفاهم مقدماتی رس

o -  ،مکلف بود پنج والیت را  "کمپنی"  قبل از به پایان رسیدن سال اول فعالیت های سروی

برای ادامۀ فعالیت خود انتخاب نماید. این بدان معنی بود که موافقتنامه پنج والیت را احتوا 

کرد. این انتخاب از طرف "کمپنی" باید پس از ختم سروی و فعالیت های جستجوگرانه  می

 گرفت. طی یک سال صورت می

o - "اقل یک کمپنی" مکلف بود در جریان یک سال پس از انتخاب پنج والیت کار حفر حد 

 چاه را شروع کند.

o - در صورت کشف ذخایر نفت صنعتی، "کمپنی" وظیفه داشت در اسرع وقت استخراج آن 

 را ساالنه به الی شش میلیون تُن برساند.

o - در عرصه های راه آهن، تلفون، تلگراف، رادیو...  ایجاد شرکت های عرضۀ خدمات

 .صرف پس از کسب مجوز حکومت افغانستان امکان داشت

o - " شیلینگ به حکومت افغانستان بپردازد. در این  ۴کمپنی" مکلف بود در بدل یک تُن نفت

 میان مهم نبود که نفت در داخل افغانستان مورد استفاده قرار گرفته یا به خارج صادر شده

فیصد از حجم مجموعی سرمایه گذاری افزایش یابد،  ۵باشد. در صورتیکه مفاد اسهام 

در  فیصد از حجم افزایش یافته را به جانب افغان بپردازد.  20گردید  "کمپنی" مکلف می

عین حال طی دور دوم معیاد پنج ساله پس از تأئید موافقتنامه از طرف دولت افغانستان به 

ً  هزار پوند سترلینگ پرداخته می2۵0اقل  ید حدکشور ساالنه با این  طی سال شد و متعاقبا

)قابل  بودند. هزار پوند سترلینگ می ۴۵0هایی بعدی پرداخت های ساالنه نباید پائینتراز 
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 اقل ساالنۀ ایران مبلغ ایران" با ایران، مفاد حد - داد کمپنی "انگلیستذکر است که در قرار

 (.ین شده بودهزار پوند سترلینگ تعی 7۵0
 

سال اول، در صورت استخراج نفت بیشتر  1۵گردید طی  در بدل رفع مالیات، "کمپنی" همچنان مکلف می

 پینس هرگاه حجم استخراج باالتر از شش میلیون تُن می ۶پینس بپردازد و  ۹از شش میلیون تُن از هر تُن 

نمودند تا به تجدید نظر در شرایط پرداخت ها  بود. پس از اتمام دورۀ سی ساله، طرفین موافقتنامه تعهد می

 بپردازند.

جانب افغانستان حق داشت از فعالیت های تخنیکی "کمپنی"، منجمله به کمک متخصصین  ه،مبنای موافقتنام بر

 .ودندب لیکن متخصصین خارجی باید صرف اتباع ایاالت متحدۀ امریکا می خارجی تفتیش بعمل بیاورد. 

اجازه داشت نمایندۀ خود را در دفتر مرکزی "کمپنی" بگمارد. "کمپنی" به نوبۀ خود تعهد حکومت افغانستان 

 .ها انتخاب نماید خود افغان ۀرا در داخل افغانستان از جمل میکرد تا حد اکثر کارمندان خود

 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
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