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

تأریخ02/24/2016 :

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

ادعای نادرست سید قاسم رشتیا در کتاب خاطرات سیاسی وی مبنی بر حل یک
موضوع حساس بین افغانستان و امریکا در سال 7591
این یک اصل قبول شده بین المللی و تاریخی است که کتاب خاطرات نویسی اشخاص سیاسی معموالً برای
برائت دادن نویسنده خاطرات و توضیح مسائل از نظر نویسنده میباشد .یک تعداد نویسنده ها خاطرات نویسی را منحیث
یک وسیله سیاسی کار های آینده استعمال مینمایند و بعضی دیگر خاطرات سیاسی را برای انتقام گیری بر ضد اشخاص
و تشکیالت سیاسی مورد استفاده قرار میدهند ،و یک تعداد دیگر برای بزرگ جلوه دادن خود از نبودن مدارک و
اشخاص حاظر در واقعه استفاده کرده خاطره میسازند .به صورت مثال وقتی وزیر دفاع سابق امریکا دانالد
رمسفیلد  Donald Rumsfeldکتاب خاطرات خود بنام معلوم و نامعلوم  Known and Unknownsرا درسال
1122منتشر کرد ،یکی از ناقدان کتاب وی در مورد کتابش چنین نوشته است " :از نظر تعریف موضوع خاطرات
نویسی عبارت از نوشتن داستان زنده گی اشخاص است به طریقی که آنها داستان را به یاد دارند .بنا ًء نوشتن این دوباره
گفتن داستان هم میتواند مالیم باشد ،هم پر از قهر و غضب  ،هم بروقایع روشنی خواهد انداخت و هم وقایعی را پنهان
خواهد کرد .دانالد رمسفیلد در کتاب خاطرات خود معلوم و نامعلوم تمام این ها را انتخاب کرده است و کتاب را با تمام
قوت و توانائی به یک وسیله بزرگ در دفاع خدمت خود در وظایف دولتی مبدل کرده است".
http://www.theroot.com/articles/culture/2011/02/gwen_ifill_on_rumsfelds_known_and_unkn
own_its_a_revenge_memoir.html
همچنان خبرنگار مشهور اخبار واشنگتن پوست ،باب ودوارد  Bob Woodwardکتاب رمسفیلد را
یک افتضاح خوانده است و نوشته است  " :کتاب خاطرات رمسفیلد یک کوشش عظیمی است برای پاک کاری به نفع
خودش ،یک کوشش وقیحانه برای مالمت سازی دیگران ،به شمول رئیس جمهور بوش به عوض خودش ،کتابی که در
آن تاریخ را تحریف کرده است"
http://voices.washingtonpost.com/politicalbookworm/2011/03/woodward_calls_rumsfelds_memoi.html
مرحوم سید قاسم رشتیا که از مشاورین عمده اعلیحظرت ظاهرشاه در جریان سلطنت و بعد از آن بود،
از مهره های اساسی قانون اساسی  2691محسوب میشد  ،مهره نمره دوی حکومت مرحوم داکتر یوسف خان محسوب
شده و همچنان از جمله مخالفین سرسخت شهید داود خان و شهید میوندوال شناخته میشد .مرحوم رشتیا در سال های زنده
گی در خارج از افغانستان کتابی به نام خاطرات سیاسی را با اهتمام محترم دمحم قوی کوشان در سال  2661نوشت که
مورد مباحث زیادی در مطبوعات افغانستان قرار گرفته است .یکی از جنبه های کتاب خاطرات رشتیا که تا حال مورد
تحلیل و مباحثه قرار نگرفته است صفحات  211، 212و  211کتاب است که در آن رشتیا ادعا میکند که وی با درایت
خودش یک مشکل حساس سیاسی دولت افغانستان با امریکا را در سال  2691میالدی حل کرده است .در این مقاله این
ادعای مرحوم رشتیا هم از نظر مدارک بدست آمده در مورد موضوع ،هم از نظر موقعیت سیاسی خود وی در زمان
حکومت صدراعظم دمحم داود خان  ،هم از نظر مقامات دیگر دخیل در این موضوع ( مرحوم پژواک -شهید داود خان و
سردار نعیم خان)  ،و هم از نظر این که اصل موضوع چه بوده است تحلیل میگردد.

د پاڼو شمیره :له  1تر5
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

موضوع مورد بحث ما ادعای مرحوم رشتیا در کتاب خاطرات سیاسی وی است در مورد سفر هیئت
امریکائی به کابل به ریاست کانگرسمن ریچاردز در اپریل سال  2691است که ایشان در مورد در کتاب خود چنین
نوشته اند:

د پاڼو شمیره :له  2تر5
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

دیده میشود که شاغلی رشتیا در مورد این موضوع دکتورین آیزنهاور در کتاب خود چند ادعا میکند:
.1

امریکا به افغانستان پیشنهاد کرد که حمایتش را در قبال تجاوز کمونیزم قبول کند.

 .2در این مورد مجلس وزرا دایر شده بود.
 .3سردار نعیم خان نظریه رد پیشنهاد را داشت.
 .4رشتیا یگانه شخصی بوده است که به اصطالح خودش باریکی موضوع را درک کرده است.
 .5رشتیا در این مجلس وزرا آنقدر نقش داشته است که تمام موضوع را به همه تشریح کرده است.
 .6سردار داود خان نظر رشتیا را قبول کرده است.
 .7رشتیا فورمول حل مسئله را یافته است که با حذف کلمه کمونیستی پیشنهاد متقابل داده شود.
 .8ریچاردز پیشنهاد رشتیا را به امریکا برد و مورد قبول امریکا قرار گرفت.
برای روشنی انداختن بیشتر در مورد این موضوع به راپور رسمی سفر مذکور که از طرف یکی از
معاونین وزارت خارجه امریکا بنام رونتری  Rountreeبرای وزیر خارجه امریکا به تاریخ  1اپریل  2691نوشته شده
است نظر می اندازیم .رونتری نوشته است که کانگرسمن ریچاردز بسیار با احتیاط دوکتورین ایزنهاور را برای داود
خان تشریح کرد و اظهار داشت که ممالک شرق میانه باید بدانند که اگر مورد حمله قرار گرفتند تنها نیستند و مطمئن
باشند که امریکا نه آرزوی قرارگاه هاو نه مداخله در خاک آنها رادارد .رونتری  Rountreeادامه داده است که جوابیه
افغان ها هم خوب بود" .داود بر بی طرف ،صلح و استقالل طلبی افغانستان تاکید کرده اظهار داشته است که کمونیزم با
کلچر افغانستان مطابقت ندارد " .رونتری  Rountreeدر راپور خود به وزیر خارجه امریکا نوشته است که ":
کانگرسمن ریچاردز در دیدار های خود از دیگر ممالک شرق میانه یک چال قمار گونه ای رابازی میکرد که برایش
موفقت آمیز بود و آن هم این بود که این ممالک را به پره میگرفت و از آن ها میخواست که تعهد خود را در قبال وعده
کمک های امریکا در مورد دوکتورین ایزنهاور برایش اظهار نمایند اما وی با گرفتن یک تصمیم عاقالنه این چال را
در افغانستان بازی نکرد ".به این معنی که وی از افغانستان در این مورد تعهدی نخواست.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v12/d216
دلیل این که چرا کانگرسمن ریچاردز از افغانستان تعهدی نخواست در این بود که دولت امریکا ،سفارت
امریکا و هیئت کانگرسمن ریچاردز هیچ پالن آمدن به افغانستان را نداشتند و دعوت دولت افغانستان از هیئت مذکور
سفارت امریکا ،وزارت خارجه امریکا و هیئت تبلیغ دکتورین آیزنهاور به ریاست کانگرسمن ریچاردز را غافلگیر کرده
بود .برای روشن شدن بهتر این مطلب به توضیحات نفر دوم سفارت امریکا در افغانستا ن در همان وقت یک نظر می
اندازیم.

د پاڼو شمیره :له  3تر5
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

سفیر متقاعد آرمین اچ مایر  AMBASSADOR ARMIN H. MEYERدر جریان یک مصاحبه
بعد از توضیحات در مورد کارش در لبنان ودیگر مناطق  ،تشریح میکند که در بهار سال  2699به افغانستان فرستاده
شد و در افغانستان رابطه بسار خوب همکاری با معاون وزارت خارجه دمحم هاشم میوندوال پیدا کرد " و از طریق وی با
سردار نعیم وزیر خارجه که برادر صدراعظم داود خان بود و متمایل به غرب بود ارتباط خوب پیدا کرد ،و در همان
شروع مصاحبه گفته است که " برادر وی سردار داود مفکوره ای بی طرفی داشت ".سفیر متقاعد آرمین اچ مایر
توضیح داده است که وی روابط بسیار خوب و دوستانه با سردار نعیم ،هاشم میوندوال و عبدالرحمان پژواک بر قرار
کرده بود  .وی در این مصاحبه گفته است که روابط دوستانه ای وی با میوندوال و پژواک بر قرار کرده بود و گفته است
که میوندوال و پژواک با وی در روز های جمعه قطعه بازی میکردند .او تشریح کرده است که وی با پژواک و
میوندوال قطعه بازی که بنام بریچ نامیده میشود و چیزی شبیه قطعه بازی تیکه افغانستان است را بازی میکردند .سفیر
متقاعد آرمین اچ مایر موضوع کانگرسمن ریچاردز و دوکتورین آیزنهاور را چنین تشریح میکند:
"یک نکته جالب در این است که وقتی آیزنهاور رئیس جمهور امریکا شد پالن ستراتژیکی را شروع
کرد که بنام دکتورین آیزنهاور Eisenhower Doctrineشناخته میشود .آیزنهاور از ولسی جرگه و مشرانو جرگه
امریکا رأی تصویب دکتورین خود را بدست آورد و یک عضو ولسی جرگه امریکا را بنام کانگرسمن جیمز
ریچاردز  Congressman James Richardsرا در رأس یک هیئت به شرق میانه فرستاد تا معلومات بدست بیاورد
که آیا ممالک شرق میانه می خواهند که تحت حمایت دکتورین آیزنهاور قرار بگیرند و یا نه .یک تعریف ساده دکتورین
آیزنهاور این است که هر مملکت شامل این دکتورین مورد تجاوز کمونیزم بین المللی قرار بگیرند این ممالک توسط
امریکا حمایت و محافظت و دفاع خواهد شد… .…..موضوع جالب در این است که اکثریت امریکائی ها از آن بی خبر
هستند در اینست که دولت افغانستان هیئت کانگرسمن جیمز ریچاردزرا به افغانستان دعوت کردند .بدون شک این
دعوت در اثر کوشش سردار نعیم بوده است که در این وقت وزیر خارجه بود و قبالً سفیر افغانستان در امریکا وظیفه
اجرا کرده بود .در مقایسه با برادرش صدراعظم سردار داود که جدا ً و مصرانه کوشش داشت بیطرفی افغانستان حفظ
شود  ،سردار نعیم متمایل به غرب بود.
در هر صورت هیئت کانگرسمن جیمز ریچاردز در وقتی به کابل آمد که من در کابل وظیفه اجرا
میکردم .قبل ازاینکه برای مذاکره با صدراعظم سردار داود برویم یک مجلس در سفارت دایر کردیم .در این مجلس
کانگرسمن جیمز ریچاردز و مشاوران وی از وزارت خارجه امریکا بیل بردت  ، Bill Burdettجک جرگنسین Jack
 ، Jergensenسفیر امریکا در کابل شلدن ملز  Sheldon Millsو مشاورین سفارت شرکت داشتند .نمایندگان وزارت
خارجه در این مجلس چنین گفتند :ببینید هیچ امکان ندارد که ما پرستیژ امریکا را در تعهد دفاع و حمایت از افغانستان
خراب کنیم ،مخصوصا ً که ما زیاده تر از توان خود به دفاع ایران تعهد کرده ایم  ،ما نمیتوانیم به افغان ها بگوئیم که اگر
روسها و یا کمونزم بین المللی به آنها حمله کردند ما از آنها دفاع خواهیم کرد .کانگرسمن جیمز ریچاردز با طرز خاص
صحبت والیت کرولینای جنوبی  South Carolinaاش گفت اگر من میدانستم که ما با دکتورین ایزنهاور از افغانستان
دفاع کرده نمی توانیم من هیچ به اینجا نمی آمدم .در هر صورت ما به دیدن صدراعظم سردار داود رفتیم و اوهم که آدم
پخته و مجرب بود هیچ نوع تعهدی را متقبلنمیشد ،بنا ًء مباحث آن مجلس جالب بود .در اخیر ما مشترکا ً یک اعالمیه را
تهیه کردیم که من و جناب پژواک یکی از مامورین بلند رتبه وزارت خارجه افغانستان آنرا نوشتیم .جناب پژواک یک
شخص فعال و پر انرژی بود وزیاده تر همفکر سردار داود بود در مقایسه با سردار نعیم .جناب پژواک مصرانه تاکید
میکرد که حتما ً باید لغت بیطرفی در این اعالمیه تذکر داده شود و من در این مورد خوشحال نبودم که لغت بیطرفی در
اعالمیه داخل شود .البته در آخر شاید همان اعالمیه مناسب بوده باشد چونکه وقتی هیئت دکتورین آیزنهاور از افغانستان
رفت هیچکس نه فهمید که آیا افغانستان تعهدی را متقبل شده و آیا امریکا تعهدی را متقبل شده است .بعضی وقت ها
دردیپلماسی جواب ها گنگ و مبهم گذاشته شود و ما در این مورد موضوع را مبهم گذاشتیم ،اما موضوع جالب در این
بود که افغان ها میخواستند در دکتورین ایزنهاور شامل باشند اما بصورت غیر مستقیم".
http://adst.org/wp-content/uploads/2012/09/Meyer-Armin-H..pdf
از طرف دیگر ،سفیر امریکا در افغانستان شیلدون میلز در یک راپور رسمی به وزارت خارجه امریکا
که به تاریخ  1اپریل سال  2691در مورد از زبان کانگرسمن ریچاردز چنین نوشته است:

د پاڼو شمیره :له  4تر5
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

" من به یک نتیجه گیری رسیده بودم  ،خاصتا ً با در نظرداشت انعکاس و برداشت متعاقب از سفر ما به افغانستان  ،که
اگر آنها مرا مجبور به یک جواب قاطعانه بسازند  ،من هم به صورت نسبی به آنها خواهم گفت که افغانستان در پیشنهاد
برای شرق میانه شامل است .خوشبختانه افغان ها رسما ً این سوال را مطرح نکردند .صدراعظم داود به صورت
شخصی و غیر رسمی سند متذکره را استقبال کرد اما در اظهارات رسمی صرفا ً اصول حمایت از استقالل و حاکمیت
ملی ممالک را مورد استقبال قرار داد .وی تقریبا ً با صراحت کامل کوشش کرد تا تعریف دوکتورین ایزنهاور بر
افغانستان اطالق نگردد .البته در صحبت های خصوصی با مقامات افغان  ،خاصتا ً سردار نعیم  ،افغانها توضیحات
مشخصتری از ما میخواستند .ما به این موفق شدیم که از بیانیه های مشخص خودداری کنیم .البته به گمان اغلب بعد از
رفتن هیئت از افغانستان  ،سفارت امریکا مورد فشار قرار خواهد گرفت و وزارت خارجه باید برای سفارت هدایاتی
صادر کند".
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v08/d128
اگر به مشاهدات فوق دقت شود  ،موقف رشتیا و روابطش را در آن موقع با سردار داود خان و سردار
نعیم خان در نظر بگیریم و موجودیت دیپلمات های ورزیده افغان مثل مرحوم عبدالرحمان پژواک منحیث شخص فعال و
موظف در این مذاکرات در نظر بگیریم دیده میشود که ادعای مرحوم رشتیا از بنیاد نادرست است.
رشتیا ادعا کرده است که افغانستان با سفر هیئت دوکتورین ترومن غافلگیر شده بود و وی توانست راه
چاره پیداکند ،در حالیکه اسناد و شواهد نشان میدهد که این افغانستان بوده است که از هیئت دعوت کرده بود که به
افغانستان بیاید و در حقیقت افغانستان امریکائی های را که با درنظرداشت عالیق و ارتباطات شان با پاکستان و ایران و
با درنظرداشت موقعیت خاص جغرافیائی افغانستان نه عالقه و نه قصد شامل ساختن افغانستان در چتر حمایتی خود
داشتند و با این دعوت افغانستان آنها غافلگیر شده بودند و دیده میشود که میخواستند به یک طریقی خود را از این جنجال
خالص کنند .این ادعا شده میتواند که سردار داود خان و سردار نعیم خان و دیگر مقامات افغانستان میخواستند از این
موقعیت استفاده کرده هم کمک های از امریکا بدست بیاورند و هم شوروی را مجبور به کمک های زیاده تر بسازندو هم
برای شوروی اخطاری صادر نمایند .شاید این سیاست و سنجش دولت آن وقت افغانستان درست و یا غلط بوده باشد اما
به هیچ صورت آن نیست که رشتیا ادعا کرده که دولت افغانستان بخاطر این سفر در جنجال شده بود و بالخره درایت
رشتیا این مشکل را حل کرد.
سوال منطقی در این است که آیا رشتیا از مشاورین نزدیک سردار داود خان و سردار نعیم خان محسوب
میشد؟ آیا رشتیا کدام مسئولیت در وزارت خارجه داشت؟ آیا وی در آن مقطع مشخص تاریخ کدام سابقه دیپلماتیک یا
سیاست خارجی داشت؟ که جواب همه ای این سوال های منطقی منفی است .در حالیکه شخص امریکائی مسئول
مذاکرات و نوشتن قطعنامه به صراحت میگوید وی شخصا ً با پژواک که دیپلمات مجرب و اعتباری و نزدیک به سردار
داود خان بود نشسته و بعد از چانه زدن و کوشش زیاد قطعنامه مذکور نوشته شد که به وضاحت نشان میدهد که حکایت
مجلس وزرا و منزل سردار داود خان رشتیا یک حکایت نادرست و ساخته شده بوده است که برای بزرگ جلوه دادن
رشتیا در کتابش نوشته شده است.
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