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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

تأریخ10/02/2016 :

ترجمه  :احمد فواد ارسال
ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
ماستری در مطالعات امنیت ملی/منطقه ای
تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

کوشش دولت انگلیس در استفاده کردن امریکا برضد افغانستان در مورد خط
دیورند با استفاده از ترس نفوذ شوروی
راپور مذاکرات وزارت خاجه امریکا با صدراعظم انگلیس در جنوری و فبروی سال 1955
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v08/d112
بین  30جنوری و اول فبروری ،1یک هیئت بلند رتبه دوت انگلستان با مقامات امریکا در واشنگتن مالقات های انجام
دادند و تحوالت اخیر بین الملی مورد بحث قرار گرفت .رئیس جمهور آیزنهاور و وزیر امور خارجه دالس در رإس
یک گروپ  19نفری مقامات امریکایی دراین مذاکرات با آنتونی ایدن صدر اعظم بریتانیا و سلوین لوید وزیر امور
خارجه بریتانیا که با یک هیئت  8عضوی به واشنگتن آمده بودند در این مذاکت سهم گرفتند  .یک موضوع که به آن
توجه خاص در این مذاکرات داده شد منافع مشترک و اهداف دو مملکت در جنوب و جنوب شرق آسیا در پرتو فعالیت
جدید شوروی در آن منطقه بود .در جریان مباحث در مورد این موضوع به تاریخ  31جنوری  ،صدراعضم انگلیس
مسئله وخامت روز افزون روابط میان پاکستان و افغانستان را مطرح کرد:
صدراعظم ایدن بهیک پیامی اشاره گرد که وی اخیرا از محمد علی ،صدراعظم پاکستان دریافت کرده بود ،به این
تفصیل که خط دیورند در اصل میان دولت بریتانیا و افغانستان به عنوان خط سرحدی بین امپراطوری هند و افغانستان
موافقه شده بود ،و اینک پاکستان به عنوان یک دولت جانشین امپراتوری برتانیا حق دارد این خط را به میراث ببرد.
صدراعظم ایدن گفت که وی پالن دارد که بعد از برگشت به انگلستان در این مورد یک بیانیه عمومی در این مورد
منتشر بسازد .وی م یخواست بداند که آیا دولت امریکا هم در موقفی قرار دارد در این مورد نظری ابراز نماید.
صدراعظم ایدن پیشنهاد کرد که خوب خواهد بود که وزیر خارجه دالس در این مورد در یکی از کنفرانس های خبری
خود اظهارنظر نماید .صدراظم ایدن اضافه کرد که باید در نظر داشت که روس ها  5000تانک و  4000طیاره که از
تولیدات اضافی در اختیار دارند و می توانند این سالح ها را به ممالک مختلف در منطقه بدهند و مشکالت را در منطقه
کنند
ایجاد
وزیر امور خارجه امریکا دالسجواب داد که معین وزارت خارجه امریکا آقای الن که مسئول امور این منطقه است در
مالقات بعد از چاشت امروز تشریف ندارند و شخص وی  ،وزیر خارجه دالس  ،از تمام جزئیات موضوع مورد بحث
مطلع نیست .وی افزود که با این حال ،وی اطالع یافته است که در ماه می آینده یک مالقات بین شاه افغانستان و
گورنرجنرال پاکستان پالن شده است .وزیر خارجه دالس ادامه داد که وی در این مورد پریشانی دارد که اگر دولت
برتانیا و دولت امریکا در عین زمان پشتبانی قاطع خود را در این وقت از موقف پاکستان در مورد سرحدات پاکستان
اظهار نمایند  ،این حرکت تأثیر منفی باالی دولت افغانستان خواهد گذاشت و از طرف دیگر در این موقع مذاکرات
پالن شده بین افغانستان و پاکستان  ،دولت پاکستان را مغرور و کلنگکی خواهد ساخت .وزیر خارجه دالس ادامه داد که
در هرصورت وی این موضوع را مورد مطالعه قرار خواهد داد.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

صدراعظم انگلستن انتونی ایدن بازهم تذکر داد که طرز برخورد فعلی دولت افغانستان مایه ای تأسف است و وزیر
خارجه امریکا جان فاستر دالس با وی در این مورد موافقت کرد.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

