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و شميره   ٨تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٩/٠٨/٢٠١٠                                            وحيد مژده 

  روابط سياسي افغانستان و ايران
  )قسمت دوم(

 
  حکمت مک ماهونيرش ايران برای عدم پذداليل 

 
 :ايران در ابتدای امر، ازطريق سفارت انگلستان در تهران پذيرش حكميت مك ماهون را منوط به سه شرط ذيل نمود

 .حكميت مك ماهون صرفًا بايد محدود به حل مسئله استفاده ازآب هيرمند باشد -١
 . كميت وی بايد مطابق مفاد حكميت گولدسمد باشدح -٢
چنانچه رای حكميت مك ماهون با رای گولدسمد تناقض داشته مورد موافقت دولت ايران قرار نگيرد، بايد قابل استيناف  -٣

 .  انگليس يا مقام ديگر از آن دولت باشدۀبه رای وزير خارج
 مورد اعتراض انگلستان واقع شد در مقابل با اعتراض آتبی به سفارت بعداز اينكه ايران بعلت عدم قبول حكميت مك ماهون

 : انگلستان در تهران خاطر نشان ساخت 
با توجه به اينكه تعمير واحداث انهار قديمی و همچنان حفر انهار جديد مجاز دانسته شده است ومبداء ومنشاء انهار  -١

ن واقع است ازبين رفتن اراضی قابل آشت وزراعت ايران قابل ترديد قديمی و متروك متعلق به ايران نيز در خاك افغانستا
 . نمی باشد

به موجب اين حكم دوثلث از آب هيرمند روانه افغانستان شده و يك ثلث ديگر به ايران تعلق خواهد يافت آه علت اينگونه 
 . تصميم گيری برای دولت ايران مشخص نمی باشد

ه اعتراض نموده بود آه براساس اين رای، ايران از واگذاری قسمتی از آب متعلق به دولت ايران همچنين به اين مسئل -٢
خود به دولت ثالث منع شده است درحاليكه عنوان آردن اين مطلب با توجه به اينكه سهم ايران برای خود اين آشور آفايت 

ته باشد بايد ناظر به هردوطرف باشد نمی نمايد، چندان منطقی بنظر نمی رسد مضافًا آنكه اگر چنين شرطی ضرورت داش
 .نه فقط ايران

اعتراض واستناد ديگر ايران اينكه، تعيين يك مهندس دايمی برای نظارت براجرای اين حكميت، منطقی و موجه نمی  -٣
بنظر دولت ايران هرگاه رای حكميتی صحيح ومنطقی صادرشده باشد، نيازی به تعيين يك مهندس برای نظارت . باشد
  )٥.(ی آن احساس نخواهدشددايم

معلوم نيست آه آيا اعتراضات فوق واقعًا در آن زمان ازجانب ايران مطرح گرديده بود ويانه زيرا انگليس ها در آن زمان 
 . در مورد آن به جانب افغانی چيزی نگفتند واگر مطرح نيز شده شكل استيناف خواهی نداشته است

اقضات آشكار به چشم می خورد آه نشان ميدهد مطرح ساختن اختالف مرزی با در پيشنهاد و اعتراضات جانب ايران تن
انگليس ها به جانب افغانستان خبر می دهند آه دولت . افغانستان در آن زمان بيشتر به تحريكات خارجی رابطه داشته است

) …ك ملك ايرانی بوده است عالوه بر تصرف نمودن زمينی آه قبل چند ايام بی ش(ايران بدولت انگلستان اظهار نموده 
 استفاده از آب ۀحكميت مك ماهون صرفًا بايد محدود به حل مسئل(ولی در شرايط خود، ايران بدولت انگلستان می گويد آه 

اين خود نشان ميدهد آه اگر افغانها واقعًا خاك ايران را به خاك خود ضميمه آرده بودند، ايران حكميت را ). هيرمند باشد
اما اينكه . ب هيرمند نمی ساخت و ضمنًا موضوع تصرف نمودن زمين بوسيله افغانها را هم مطرح می نمودمحدود به آ

ايران چنين ادعائی را بعنوان اعتراض مطرح نمی آند وفقط از آب سخن می گويد نشان ميدهد آه اين ادعا اساسی نداشته 
  شد ونه انگلستان دنبال اين ماجرا را گرفت ودر) ف طلباستينا(روی آن پافشاری نموده و وبه همين علت نيز نه ايران 

  
  دولت افغانستان در مورد نهضت مشروطيت در ايراننظر 

 . نتيجه حكميت مك ماهون رسميت يافت
در دوره امير حبيب اهللا خان غير از مسئله هيرمند مشكل ديگری آه از اهميت برخوردار باشد ميان ايران و افغانستان بروز 

از و قاچاق  آه در مرز ميان بسياری از آشور های تخلفات در مرز مشترك وآارهای نظير راهزنی، عبور غيرمج. ننمود
همسايه معمول است در مناطق مرزی با ايران نيز وجود داشت ولی موظفين مرزی دوطرف در تفاهم با هم بررفع اختالفات می 

 . پرداختند
 و مطلق العنان حبيب اما درين دوره، ايران نيز دستخوش حوادث و تحوالتی بود آه ميتوانست موجب نگرانی حكومت خود آامه

 . اهللا خان باشد
عدم وجود ارتباطات و نيز تالش دولت . از قيام های مردم و نهضت مشروطيت در ايران، مردم در افغانستان آگاهی اندك داشتند

اخباری اندك از نيز ) سراج االخبار(دريگانه نشريه افغانستان . افغانستان مانع از رسيدن اخبار تحوالت ايران بداخل افغانستان بود
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بعنوان مثال درشماره . ايران به نشر ميرسيد و اگر گاهی مطلبی هم درين مورد منعكس می شد نمايانگر نظر رسمی دولت بود
 :سراج االخبار به تحوالت سال ماقبل در ايران چنين نظر انداخته شده بود)  ميالدی١٩١٢(  هـ ق ١٣٣٠اول سال 

هرآس . تابحال هيچ حكومت قويه تاسيس داده نتوانست. فالآت ها ومصيبت های عظيمه سر آوردايران نيز همه سال را در (...) 
از همه بدتر آه از مشروطه . به خيال ناقصانه خود ما، مشروطه شدن ايران خيلی بی وقت و نابه هنگام تشبثی بود. يك خيالی دارد

.  تاريخ اسالم چون نظر آنيم حكومت جمهوری را هيچ نمی بينيمدر. گذشته جمهوريت طلبی را نيز ادعا آردند اما ندانسته ادعا
و پادشاهان ذيشان اسالم را ) رضوان اهللا تعالی عليهم اجمعين(مشورت را اگر چه اساس می بينيم، ولی احكام خلفای راشدين 

مان اينهمه فتوحاتی آه آردند به پادشاهان ذيشان آل عث. چنان نافذ وحاآم می بينيم آه آثار جمهور ومشروطه در آن ديده نمی شود
حكومت مشروطه در وقتی می . سايه نفوذ و سطوت وشوآت استقالل خالفت شخصی خود آردند نه بقوت مشروطه و جمهوری

وطياره باز شوند آه در آن وقت مشروطيت نيز … شود آه اآثر اهالی از زن و مرد عالم و فاضل، مخترع، موجد، صنعت آار
 . ی انجامدخود بخود به ظهورم

آيا . در وقت حاضر ايران ازيكطرف در زير تهديد اجنبی واز طرف ديگر در ميان اغتشاشات داخلی زبون وناالن افتاده است
قتل وقتال روسها در مشهد تبريز و تحقير و تخريب نمودن مزار مبارك حضرت امام رضا ! زنده گانی خواهد آرد؟  اينهم مجهول

ما هيچگاه به خرابی و محو شدن دولت . ان چيز هائی نيست آه جگر مسلمانان را خون نكرده باشدرضی اهللا تعالی عنه از چن
از درگاه الهی عزاسمه ) زمانه يست آه هرآس بخود گرفتار است: (همسايًه همدين مهربان خود راضی نيستيم ولی چه بايد آرد

 .برای خود وهمه برادران مسلمان صالح ونجاح را رجا می آنيم
  شاه امان اهللا خانۀروابط با ايران در دور

)١٩٢٩-١٩١٩(  
 درشكارگاه آله گوش لغمان بدست درباريان خود بقتل رسيد وبعداز وی پسرش شهزاده ١٩١٩امير حبيب اهللا خان در فبروری 

رون نمايد وتخت سلطنت را از پس از آشمكش اندك موفق شد تا مخالفان ورقبا را از ميدان بي) عين الدوله(امان اهللا خان ملقب به 
 . آن خود سازد

امان اهللا خان آه مخالف استعمار انگليس بود، پس از بقدرت رسيدن، خواهان استرداد استقالل آامل افغانستان از انگلستان گرديد 
تان را برسميت و بعد از جنگ سوم افغان وانگليس آه به جنگ استقالل نيز مشهور است، سر انجام انگليس ها استقالل افغانس

در هرگوشه از آشور به تحريك استعمارگران حكومت های . درين زمان در ايران وضع سياسی نامستقری حاآم بود. شناختند
 سقوط قرار ۀدر آستان) سلطان احمد شاه قاجار(ملوك الطوايفی برپا بود وسلسله قاجار تحت رهبری آخرين شاه از اين سالله 

  . داشت
 

  روابط ديپلوماتيک ميان دو کشورتاسيس 
 ميالدی بعنوان يك آشور مستقل اولين تماس مقدماتی با ايران را با اعزام سردار ١٩٢٠درسال دولت افغانستان 

سردار عبدالعزيز خان درزمان اميرعبدالرحمن خان به .  سياسی به آن آشور، برقرار نمودۀعبدالعزيز خان بعنوان نمايند
ان نظامی و ملكی آن کشور آشنائی وروابط دوستانه ايران تبعيد شده بود ودر آنجا او با شاه ايران و نيز بسياری از سر

بود آه از طرف دولت ايران بعنوان ياور وی توظيف » رضاخان ميرپنج«از آن جمله يك افسر نظامی بنام . برقرار نمود
همين رضاخان بعد ها بعنوان فرمانده نيروهای قزاق، مبدل به يكی از شخصيت های مهم نظامی ايران . گرديده بود

آشنائی و احترامی آه به سردار عبدالعزيز خان در ايران . د که بعد با سقوط خاندان قاجار به شاهنشاهی ايران رسيدگردي
اعتماد ايرانی ها به عبدالعزيز خان، ) ٦.(داشتند موجب گرديد تا امان اهللا خان او را بعنوان سفير بدربار ايران بفرستد

عبدالعزيزخان . يچ آشور ديگری چنين معاهده ئی را عقد نكرده استموجب عقد معاهده ئی گرديد آه ايران با ه
  :پيشنهادی را در پنج فقره با مقامات ايرانی به بحث گذاشت

  . آغاز مذاآرات دوستانه بين دو آشور-١
  . تاسيس قونسلگری افغانی در مشهد-٢
  . بر قراری روابط تجارتی-٣
  . تاسيس روابط سياسی ميان دوآشور-٤
 . سفير باشدۀبط بايد به سوي اين روا-٥

دولت ايران به تمام اين خواست ها با جبين گشاده جواب مثبت داده وقبل از اينكه قرارداد رسمی ميان دوآشور به 
درمقابل افغانستان نيز سردار . را بعنوان نمايندٌه سياسی اين آشور بدربار آابل اعزام داشت) مجدالملك(امضاء برسد، 

 .  مًودت بين دو آشور گرديدۀبه سفارت در تهران منصوب نموده واين روابط منجر به معاهدعبدالعزيز خان را 
  

 عهد نامه مًودت ميان ايران وافغانستان
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 !الاله االهللا محمدرسول اهللا و اعتصموا بحبل اهللا جميعا والتفرقو
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رت و همسايگی دولتين ايران و افغانستان اقتضاء داشت آه  اسالميه و روابط نژادی وعاليق حس مجاوۀچون جهت جامع
 . مراودت حسنه وروابط دوستانه بين دولتين بوسيله انعقاد يك عهد نامه مستحكم گردد لهذا برای اجرای اين مقصود مقدس 

 جناب سردار اعليحضرت شاهنشاه ايران جناب حاج ميرزاحسن خان محتشم السلطه وزير خارجه و اعليضرت امير افغانستان
 اختيار نامه های رسمی ۀعبدالعزيز خان وزيرمختار وايلچی معتمد خود را وآالی مختار تعيين فرموده و مشاراليها پس از مبادل

 . خود فصول ذيل را منعقد نمودند
 :فصل اول

 .  برقرار خواهد بوداز امروز ببعد دوستی صادقانه ومناسبات حسنه فی مابين ايران و افغانستان و اتباع دولتين مزبور
 :فصل دوم

سفرای آبار و وزرای مختار شارژدافر های هريك ازدولتين معظميتن در دربار يكديگر از آليه حقوق وامتيازاتی آه به موجب 
 . عادات و رسوم بين الملی معمول ومقرر شده است بهره مند خواهند بود

 :فصل سوم
ع مسافرت و خواه در موقع اقامت مورد احترام واقع شده و آامًال در حمايت اتباع دولتين معظمتين متعاهدتين خواه در موق

 .  خودشان خواهند بودۀمامورين دولت متبوع
 :فصل چهارم

اتباع دولتين متعاهدين مقيم با مسافر در ممالك همديگر تابع قوانين محلی بوده مرافعه و مناقشه و جنحه وجنايات آن در محاآم 
مامورين سياسی يا قونسلگری طرفين معظميتن  به هيچ وجه حق . افغانستان رسيدگی و تسويه خواهد گرديدعدليه محلی ايران و 

دخالت در مسايل قضائی اعم از حقوقی وجزائی خود درخاك يكديگر نداشته ومرجع آليه دعاوی اتباع دولتين محاآم داخلی دولت 
 . متوقف فيها خواهدبود

 :فصل پنجم
هدتين حق خواهند داشت قونسل جنرال و قونسل و ويس قونسل و وآيل قونسلگری برای اقامت درشهر های دولتين معظمتين متعا

عمده و مراآز تجارتی مملكت يكديگر مامور نمايند ولی مامورين مزبور وقتی شروع به انجام وظايف ماموريت شان خواهد نمود 
 . ها صادر شده باشد ماموريت آنۀآه مطابق معمول، دولت متوقف فيها ، تصديقنام

 :فصل ششم
اتباع دولتين در ممالك يكديگر از آليه خدمات نظامی وساير وظايفی آه مخصوص به اتباع داخلی هر دولت است معاف و 

 . مستثنی خواهند بود
 :فصل هفتم

هند داشت آه بوسيله درصورت تقصير وفرار يكی از اتباع دولتين متعاهدتين به مملكت ديگر، مامورين دولتين معظميتن حق خوا
 او را به مملكت خود تقاضا نمايند واز طرف حكومت محليه از اين مساعدت خودداری نخواهد شد ليكن ۀمجاری سياسی اعاد

 . مقصرين سياسی ازاين ترتيب مستثنی خواهند بود
 :فصل هشتم

های الزمه راجع به مناسبات تجارتی   برای استحكام مناسبات وداديه و روابط تجارتی، طرفين متعاهدين عهود وقرارداد 
 . ورسومات گمرآی و مبادالت پوستی وتلگرافی به اسرع اوقات ترتيب داده وپس از امضاء تصديق بموقع اجرا گذارده خواهد شد

 :فصل نهم
ه وطرف وقوع جنگ بين يكی از دولتين  متعاهدتين با دولت ثالثی موجب حدوث خلل در روابط دوستی ومًودت بين طرفين نبود

 . ديگر ملتزم خواهد بود آه از تسهيل موجبات و موفقيت دولت دشمن برطبق قوانين بيطرفی احترازآند
 :فصل دهم

 برای آنكه دوستی واعتماد صادقانه موجود بين دولتين مملكت شاهنشاهی ايران ومملكت پادشاهی افغانستان آامًال مشهود گردد، 
ليه اشكاالت مهمه واختالفات حاصله بين خود را آه به طرز مطلوبی از راه مذاآرات دولتين متعاهدتين مصمم شده اند آه آ

و نيز متعهد ميشوند آه از روی . سياسی خاتمه پذيرنگردد مطابق مقررات وعادات بين المللی، مسئله را به حكميت رجوع نمايند
 . صميميت احكام صادره را به موقع اجرا بگذارند

 :فصل يازدهم
 . امه به نسختين بزبان فارسی نوشته ميشوداين عهد ن

 :فصل دواز دهم
نماينده گان طرفين متعاهدين متعهد ميشوند آه درمدت سه ماه از تاريخ امضاء يا در صورت امكان زود تر اسناد الزم داير به 

 . اين معاهده را امضاء و مهر نمودندبناء عليهذا، نمايندگان طرفين متعاهدين . تصديق عهد نامه را در تهران يا آابل مبادله نمايند
 ١٣٠٠ مطابق اول سرطان ١٣٣٩طهران به تاريخ پانزدهم شهر شوال المكرم 

 حسن محتشم السلطنه                        عبدالعزيز
  دولت عليه ايران     سفير دولت عليه افغانستانۀوزير خارج
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 فصول الحاقيه

 :فصل اول
اتباع دولتين معظميتن متعاهدتين خواه در وقت مسافرت و خواه در موقع ( عهد نامه مقصود از عبارت فصل سوم اين

اينست آه مامورين دولت ) اقامت مورد احترام واقع شده آامًال در حمايت مامورين دولت متبوعه خودشان خواهند بود
مملكت مزبوره تسهيالتی برای متبوعه می توانند در حدود قوانين جاريه مملكت متوقف فيها با مراجعه به مامورين 

 . اتباع خودشان فراهم نمايند
 :فصل دوم

بربرهائی .  ايران ميباشندۀطوايف وايالتی آه سابقًا از افغانستان به ايران آمده اعم از بربری و غيره آمافی السابق تبع
مامورين مقيمين ايران برسانند آه قصد مسافرت به خاك افغانستان را داشته باشند بدون اينكه تذاآر خود را به امضای 

طوايف سرحد نشين آه درخاك دولتين ييالق و قشالق می نمايند در . حق ورود به خاك افغانستان را خواهند داشت
 .  افغانستان خواهد شدۀ تبعۀ ايران ودرمدت توقف در افغانستان معاملۀ تبعۀمدت توقف در خاك ايران با آنها معامل

ن قبل از تاسيس سفارت دولت افغانستان در تهران به ايران آمده و سكنی اختيار آرده اند آمافی افرادی آه از افغانستا
تجاری آه  فقط برای معامالت تجاری از افغانستان به ايران مسافرت نموده ودر ايران .  ايران ميباشندۀالسابق تبع

 ايران نشده ۀ تبعۀواير رسمی ايران با آنها معاملاقامت دايمی اختيار نكرده اند و نيز به موجب اسناد محقق است آه  د
 .  افغانستان شناخته خواهند شدۀاست تبع

      جمادی االول يكهزار وسيصد وچهل مطابق چهارم دلو يكهزار وسيصد شمسی ٢٥به تاريخ 
         

 عبدالعزيز                                                                
 تشار السلطنه                               سفير و وآيل مختاراسد اهللا مس

 وزير امور خارجه دولت عليه ايران              دولت عليه افغانستان
 :فصل سوم

 دولت موقف فيها می باشند و ۀهمچنين طوايف وايالتی آه السابق از ايران به افغانستان رفته اند آمافی السابق تبع
چنانچه همين . ر خود را به امضای مامورين ايران برسانند حق ورود به خاك ايران را نخواهند داشتبدون اينكه تذاآ

ترتيب نظيرًا مطابق فصل دوم الحاقی نسبت به آليه طوايف وايالتی آه سابقًا از افغانستان به ايران آمده اند مجری 
بل به افغانستان رفته و مسكن اختيار آرده اند آمافی افرادی آه از ايران قبل از تاسيس سفارت ايران در آا. خواهد شد
 . ايران شناخته می شوندۀالسابق تبع

تجاری آه فقط برای معامالت تجارتی از ايران به افغانستان مسافرت نموده اند و در افغانستان اقامت دايمی اختيار 
 ۀ افغانستان نشده است تبعۀبا آنها معامله تبعنكرده اند و نيز به موجب اسناد محقق است آه در دواير رسمی افغانستان 

 .ايران شناخته خواهند شد
  به تاريخ جمادی الثانی يك هزار و سيصد و چهل ويك مطابق دلو يكهزار و سيصد ويك شمسی

 محمد ولی: امضاء    نصراهللا اعتالء الملک: امضاء
  نافغانستا دولت عليه ۀوزير مختار وايلچی مخصوص           وزير خارج

  افغانستانعبدالعزيز وزير مختار :دولت عليه ايران                           امضا
  

 اهللا خانتوشيح اعليحضرت امان 
    

  باسم سبحانه                                            
 فصول فصل وسه) ١٢( مًودت را آه مرآب ازۀعبداهللا المجاهد فی سبيل اهللا امير امان اهللا پادشاه دولت عليه افغانستان اين عهد نام

 ايران بوساطت وآالی مختار ۀالحاقيه می باشد و فی مابين ما و اعليحضرت سلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه آل ممالك محروس
ــدولتين معظمتين به تواريخ متعدد من ــ ــ  .درجه اش انقعاد يافته تصديق نموده اجراء بالتغيير آنرا تعهد می نمايمـ

   هجری١٣٤٢رم الحرام  شمسی مطابق ماه مح١٣٠٢ سنبله ١٠
  

 پس از سقوط سلسلۀ قاجارروابط 
 مًودت بين دوآشور سپری شد و در طول اين مدت تحوالت در اوضاع منطقه و جهان موجب ۀچهار سال از امضای معاهد

. در داخل ايران نيز تحولی بزرگ واقع گرديد. گرديد تا ضرورت روابط بازهم نزديك تر و صميمانه تر ميان دوآشور فراهم آيد
 دودمان پهلوی، شاهنشاه ۀ قاجاريه را در ايران برچيد و خود بعنوان رضا شاه آبير و سرسلسلۀ سلسلرضا خان مير پنج بساط

 .ايران شد
  .  جديدی انجاميد آه بربنياد معاهده قبلی ميان دوآشور متكی بود ۀمذاآرات ميان مقامات دوآشور سرانجام به معاهد
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 عهدنامه وداديه وتُامينيه
  او افغانستانمنعقده بين دولتين ايران
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

دولتين عليتين ايران و افغانستان نظر به مناسبات وارتباطات مادی ومعنوی ونظر به وضعيت جغرافيائی و 
نيز از يگانگی دينی وحسی  وديگر احتياجات، وظايفی را آه در عصر حاضر برای ملتين روز بروز ايجاد 

ه آورده خواستند با اعتقاد جازم رشته دوستی وبرادری موجوده را آه وايجاب می نمايد در زير نظر مالحظ
 . دربين شان ثابت وپايدار است، روشن تر وروابط صميمی خود را متين تر و امين تر نمايند

 برای استحصال اين مطلب، انعقاد يك عهد نامه وداديه وتُامينيه را الزم شمرده ازطرف دولت شاهنشاهی ايران 
 مهدی خان فرخميرزا سيد 

 وزير مختار وايلچی مخصوص اعليحضرت شاهنشاه ايران
 وازطرف دولت شاهی افغانستان

 عاليقدر جاللتماب سردارعالی غالم صديق خان آفيل وزارت خارجه
 . و آالی مختار تعيين شدند

 يافتند به عقد فصول آتی موافقت  اعتبار نامه های خودشان آه آنرا موافق به اصول جاريهۀوآالی مختار مشاراليهما پس از ارائ
 : آردند

 :فصل اول
 .  است آه تمام مواد و مقررات آن دارای اعتبار می باشد١٣٠٠اساس روابط ايران وافغانستان عهدنامه مورخ اول سرطان 

 :فصل دوم
ود به خاك مقابل خود  خۀهريك ازطرفين متعاهدين تقبل می آند آه ازحمله و تجاوزات برطرف مقابل يا وارد آردن قوای مسلح

 .داری بكند
آه بيطرفی خود را در تمام .  يك يا چند دولت ثالث بشود، طرف متعاهد ديگر تقبل ميكندۀدرصورتيكه يكی از متعاهدين مورد حمل

مدت جنگ محفوظ بدارد وضمنًا طرفی آه مورد حمله واقع شده است از طرف خود برفرض موجود بودن هر نوع منافع سياسی 
 . الجيشی و تاآتيكی نبايد اين بيطرفی را نقض آندو سوق

 :فصل سوم
هر يك از طرفين متعاهدين تقبل می آند آه در هيچ نوع عمليات خصمانه آه از طرف يك يا چند دولت ثالث برضد طرف متعاهد 

 متعاهد ديگر يا موجب و همچنين در اتحاد ها، ائتالف های سياسی و نظامی آه بر خالف استقالل و يا مصئونيت و يا اقتدار
 .ضرر سياسی و يا نظامی او باشد نه رسمًا و نه عمًال شرآت ننمايد

و همچنين طرفين متعاهدين از مشارآت در محاصره و يا بايكوت اقتصادی آه برضد يكی از متعاهدين بعمل آمده باشد خودداری 
 .خواهند نمود
 :فصل چهارم

 جنگ با يكی از متعاهدين، بيطرفی متعاهد ديگر را نقص آرده و از خاك آن مملكت در صورتيكه يك يا چند دولت ثالث در موقع
قشون واسلحه و مهمات جنگی عبور دهد و يا بخواهد نفرات و آذوقه و چهارپايان و آليتًا هر چيزی را آه برای جنگ الزم باشد 

 مملكت بيطرف را برای مقاصد ۀا عبور دهد و يا سكناز آن مملكت تهيه نمايد و يا قشون خود را آه عقب نشينی می نمايد از آنج
نظامی خود تشويق و وادار به قيام بكند و يا در خاك مملكت بيطرف اآتشافات نظامی بعمل آورد، متعاهد بيطرف ملزم است تا با 

 .قوای مسلح خود از عليات مزبور جلوگيری آرده بيطرفی خود را حفظ نمايد
 :فصل پنجم

 اين ۀافقت می نمايند آه اختيار داران خود را در ظرف مدتی آه بيش از سه ماه پس از مبادلًه نسخ صحه شدطرفين متعاهدين مو
 مجرمين را بر اصول ۀقرارداد نباشد در تهران مجتمع آرده و قرارداد های تجارتی و اقامت و قونسلی و پستی و تلگرافی و اعاد

 .متساوی طرفين منعقد نمايند
 :فصل ششم
 اختالفاتی آه ممكن است فيمابين بروز آند و بطريق عادی ديپلوماتيك حل ۀعاهدين توافق نمودند آه برای تصفيه و تسويطرفين مت

 .نشود، بطريقی مخصوص آه در پروتكل ضميمه توضيح شده است حل خواهند نمود
 :فصل هفتم

 مملكين دارای اعتبار خواهد ۀقامات مقنن مۀقرار داد حاضر برای مدت شش سال منعقد شده و پس از رسيدن به تصويب و صح
هرگاه يكی از طرفين متعاهدين تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار اين قرار داد مانده، ميل خود را در باب خاتمه دادن به . بود

از انقضای سال، عدم تا وقتيكه اقًال ششماه قبل . آن اعالن ننمايد، قرار داد بخودی خود برای يكسال تجديد شده محسوب خواهد شد
 .تجديد آن در آخر آن سال ازيكی از طرفين اخطار شود
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اخطار تصميم به خاتمه دادن قرار داد حاضر پس از انقضای شش ماه سال اول در موقعيكه آمتر از شش ماه به انقضای مدت آن 
 .مانده باشد موثر نخواهد بود

 : فصل هشتم
 )محرمانه(

 :فصل نهم
برای تصديق مراتب .  اصلی بزبان فارسی نوشته شده و نسخ صحه شده در آابل مبادله خواهد شدۀ نسخقرار داد حاضر در دو

 .مذآور در اين قرار داد، اختيار داران طرفين آنرا در دو نسخه امضاء و مهر نمودند
 ) ١٣٠٦(شش شمسی هجری و سيصد و وشش مطابق ششم قوس يكهزار سيصد و به تاريخ ششم آذر ماه يكهزار

       غالم صديق        مهدی فرخ
  وآيل وزارت خارجيه        وزير مختار وايلچی مخصوص                

 اعليحضرت شاهنشاه ايران
نظر به فصل ششم قرار داد و داديه وتامينيه منعقده مابين دولتين ايران و افغانستان، طرفين متعاهدين برای طرز 

 نمودند آه در صورت ظهور اختالف مابين طرفين متعاهدين هرگاه از مجرای اجراء به حكميت اينطور موافقت
در . سياسی حل قضيه نشود هريك از طرفين يكی از رجال مهم مملكت خود را بطور تفويض انتخاب می نمايند

خواهند صورت عدم موافقت رای ميان آنها، دو حكم مذبور متفقآ، يكی از رجال مهم مملكت بيطرف ثالثی را انتخاب 
 .نمود ورأی آن حكم ثالث درباب ما به االختالف قطعی االجرای خواهد بود

 ) ١٣٠٦(به تاريخ ششم آذر ماه يكهزاروسيصدوشش شمسی هجری
       غالم صديق        مهدی فرخ

                                          وآيل وزارت خارجيه                                           وزير مختار وايلچی مخصوص                 
 اعليحضرت شاهنشاه ايران                                                                             

  ايران و افغانستانۀ وداديه وتامينيۀ ضميمه عهدنامۀمراسل
 ١٣٠٦آذر ٩       به تاريخ ٨٤٧نمره 

 آقای آفيل وزارت خارجه
ه عقد قرارداد و داديه وتامينيه بين دولتين ايران و افغانستان افتخار دارم به اطالع جناب مستطاب اجل عالی برسانم آه چون نظرب

 ۀ مذآور راباتعهداتيكه دربرابر جامعۀدولت شاهنشاهی ايران همواره اهتمام دارد آه تعهدات خود را انجام دهد وتعهدات عهدنام
 افغانستان اعالم ميدارد آه تعهداتی را آه از عضويت خود ۀعليهذا دولت شاهنشاهی ايران بدولت علي. ملل دارد منافی نمی شمارد

 . ملل دارد بنوبه خود محترم خوهد داشتۀدرجامع
 مهدی فرخ. موقع را برای تجديد احترامات فايقه مغتنم می شمارم

  ايران و افغانستانۀ وداديه وتامينيۀ عهدنامۀ ضميمۀمراسل
 ١٣٠٦ جدی ٦مديريت ممالك اسالمی مورخ ٢٦٩١ نمره

 :آقای وزير مختار
آذر جاللتمآب در موضوع عقد قرارداد وداديه وتامينيه بين دولتين افغانستان و ايران داير براينكه ٢٩ مورخ٨٤٧ نمره ۀ   مراسل
استحضار . داند واصل دست موءدت گرديد ملل دارد نميۀ ايران مواد قراردادمذآور رامنافی باتعهداتيكه در مقابل جامعۀدولت علي
  .حاصل شد

 وآيل وزارتخانه
 محمد ولی

  
 ١٣٠٦پروتوآل منضمه به عهد وداديه وتامينيه ششم آذرماه 

  بين مملكتين ايران و افغانستان
 ۀوسيلنظربه موجود بودن روابط مادی ومعنوی ورشته های الفت وبرادری بين مملكتين  ايران و افغانستان آه خوشبختانه ب

 برقراروتكميل شده است وبرای تشييد و تتميم روابط مذآور اعليحضرت ١٣٠٦ ششم آذرماه١٣٠٠ اول سرطان ۀ وداديۀعهدنام
شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه افغانستان انعقاد پروتوآول حاضر را تكميل عهدنامه های مذآور الزم شمرده وبرای امضای 

 .يب ذيل معين نمودندآن  اختيار داران خود را به ترت
ــاعليحض ــ ــ  رت شاهنشاه ايرانــ

 جناب ميرزافتح اهللا خان پاآروان
ــو اعليحضرت پادش  اه افغانستانــ

 عاليقدرجاللتمآب سردار اعلی غالم صديق خان
 آفيل وزارت امور خارجه



 
 

 
و شميره   ٨تر ٧  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 .مه بود در موارد ذيل موافقت حاصل آردندو اختيار داران مزبور پس از ارائه  اختيار نامه های خود آه دارای شرايط اعتبار الز
 : اولۀماد

 يك يا چند دولت ثالث بشود، متعاهد ديگر مكلف است آه ۀدر صورتيكه يكی از مملكتين ايران و افغانستان مورد عمليات خصمان
 .آوشش خود را بعمل آورد آه وضعيت را اصالح نمايد
می و ناگزير شود، متعاهدين تقبل ميكنند آه وضعيت را بدقت و با روح اگر باوجود تمام مساعی مبذوله معذالك وقوع جنگ حت

 آنها ومتناسب باوضعيت باشد پيدا ۀيگانگی و محبت و خيرخواهی تحت مطالعه درآورند تا اينكه راه حلی آه موافق منافع عالي
 .نمايند
  : دومۀماد

 وسايل و وسايطی را آه برای طرف ديگر نافع ومورد دولتين متعاهدين قبول ميكنند آه جهت ترقی وتعالی مملكتين هرگونه
احتياج بوده ودر مملكت طرف ديگر موجود باشد اعم از وسايل مادی ومتخصصين فنی وغيره به اختيار طرف مقابل واگذار 

. ترتيب واگذاری و معاونت مذآور را برطبق مقاوالت مخصوص معين خواهند آرد. وطرف مقابل را به آن معاونت نمايد
همچنين طرفين متعاهدين معظمين توافق نظر حاصل نمودند آه با يگديگر تشريك مساعی اقتصادی بنمايند وقبول نمودند آه در 
اسرع اوقات متخصصين فنی طرفين مجتمعًا شرايط و وسايل تشريك مساعی اقتصادی مزبور را بطور آلی و بلخصوص شرايط 

لكتين را اعم از اتصال راه آهن مملكتين و ايجاد و اتصال پست زمينی و هوائی و وترتيب ايجاد وتكميل وسايل ارتباطيه بين مم
 تجارت درسراسر خاك يكديگر ودادن مزايا و تسهيالت گمرآی ۀخطوط تلگرافی باسيم وبيسيم وشرايط دادن ترانزيت آزاد واستفاد

 . ه شودو امثال آنرا تحت مطالعه دقيق قرار دهند تا پس از تصويب بموقع عمل گذارد
 : سومۀماد

 .  ملت آاملته الوداد خواهند بودۀاتباع طرفين متعاهدين درخاك يكديگر در مسايل عمومی مورد معامل
درقرارداد های تجارتی و گمرآی و اقامت آه بايد در اسرع اوقات بين طرفين منعقد شود، طرفين متعاهدين نسبت به همديگر 

 . هريك از آنها با دولت ثالثی نباشد خواهند نمود ۀمعامله را آه غير مساعد تر از معامل
 : چهارمۀماد

 مقامات صالحيتدار مملكتين دارای اعتبارخواهد بود تا آخر مدت ۀمدت اعتبار اين پروتكل آه پس از رسيدن به تصويب وصح
 .   خواهد بود١٣٠٦اعتبار نامه وداويه و تًامينيه منعقده در تاريخ ششم آذرماه 

 ميباشد در دو نسخه اصلی فارسی ١٣٠٦طرفين اين پروتكل  را آه مكمل عهد نامه وداديه و تامينيه ششم آذر ماه اختيار داران 
 . امضاء نمودند

 ١٩٢٨ ژوئن ١٥ مطابق ١٣٠٧ خرداد ٢٥تهران به تاريخ 
                 غالم صديق      پاآروان        

 وآيل امور خارجيه    آفيل وزارت امورخارجه
 

  مجرمين و متهمين به جرمۀراجع به اعادپروتكل 
 ۀ در باب اعاد١٣٠٠در تعقيب فصل هفتم عهد نامه مُودت منعقده بين ايران وافغانستان در تاريخ اول سرطان 

 :مجرمين، اختيار داران طرفين اين پروتكل را امضاء می نمايند
كاب جرمی درخاك يكطرف به خاك طرف ديگر رفته آليه مجرمين غيرسياسی و متهمين به جرم های غير سياسی آه پس از ارت

 .  باشند و تقاضای استرداد آنها بشود، بمامورين طرفی آه جرم در خاك آن واقع شده تسليم خواهند شد 
 جلب يا حكمی آه به امضای مقامات صالحيتدار قضائی رسيده به آن ۀ استرداد بايد بوزارت امورخارجه داده شده ورقۀتقاضا نام
 .باشدضميمه 

 قانونی آه مجازات آن جرم رامعين می آند ۀ جلب يا حكم محكمه بايد جرم  صريحًا ذآر شده ومادۀبطوريكه واضح است در ورق
 . تصريح گردد

هرگاه متهم يامجرم از اتباع مملكتی باشد آه به آنجا پناه برده، مسترد نخواهد شد و مملكتی آه جرم در آنجا واقع شده 
 را با داليل ومدارك به مملكت ديگر داده وتقاضای تعقيب ومجازات متهم يا مجرم رامطابق قانون حق دارد وقوع جرم

 . آن مملكت بنمايد
اعتبار اين پروتكل تامدت دوسال باقيست وهرگاه درموقع انقضای دوسال هيچيك از طريق آنرا فسخ نكرد برای مدت دوسال ديگر 

 . دارای اعتبار خواهد بود
  ١٩٢٧ ژوئن ١٥ مطابق ١٣٠٧ خرداد ٢٥طهران بتاريخ 

     غالم صديق        پاآروان 
  وآيل امورخارجيه       وزارت خارجه آفيل

  نظر کلی به اين قرار دادها



 
 

 
و شميره   ٨تر ٨  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 اعتماد متقابل ميان زمامداران دوآشور ۀدررابطه با قرار دادهای متعقده بين ايران وافغانستان درين دوره ميتوان گفت روحي
 وداديه وتامينيه بدون شك تحت ۀمعاهد.  جمالت اين معاهدات مشهود استونيز آاردانی و درايت نمايندگان دوآشور از ورای

 آن ۀدر فصل محرمان. تاثير حرآت روسها بطرف جنوب ونزديك شدن ارتش سرخ به مرزهای دوآشور ترتيب وعقد گرديد
 بعنوان دو رهبر عالقمند نيز شايد درهمين مورد موادی درج شده باشد و شايد به همين علت بود آه از امان اهللا خان و رضاشاه

 . به آزادی آسيای ميانه درآن روزگار نام برده می شد
 از ايران نيز ديدار نمود و با رضاخان، شاه ايران ١٩٢٨ سفر های خارجی خويش در سال ۀشاه امان اهللا خان به سلسل
 امان اهللا خان را همسرش درآن زمان  در ايران زنان با حجاب بودند و اينكه درين سفر. ديدار سرد ورسمی داشت

 عريان همراهی ميكرد، در ايران تاثيرات منفی نسبت به پادشاه افغانستان از خود ۀملكه ثريا با لباس غربی وچهر
 . برجا نهاد

قرار داد های عقد شده ميان ايران وافغانستان در دوران اعليحضرت امان اهللا خان تا به امروز دارای اعتبار واهميت 
ر چند تعهدات اين قرارداد محكم و جمالت آن روشن است ولی قرار داد های دفاع مشترك ميان آشور اما ه. است

چون قرارداد بايد ميان دو دولت عقد گردد، زمانيكه شرايط يك آشور متعاقد . های ضعيف دارای يك نقص عمده است
ور اولی، دولتی آه بايد خواستار عمل به قرار داد، ايجاب عمل به قرار داد را از جانب متعاقد دومی نمايد، در آش

 . قرارداد گردد وجود ندارد
هر چه درآن زمان سياست بيطرفی افغانستان . بعنوان مثال درجنگ جهانی دوم ايران تحت اشغال متفقين قرار گرفت

 معاهده ۀآول ضميم اول پروتوۀمانع از استفاده يكی از آشور های متفق از قلمرو افغانستان عليه ايران گرديد ولی ماد
درين ماده تاآيد گرديده آه در صورتيكه  يكی از مملكتين ايران . وداديه وتُامينه خواستار چيزی بيشر از اينست

 يك يا چند دولت ثالث بشود، متعاهد ديگر مكلف است آه تمام آوشش خود را بعمل ۀوافغانستان مورد عمليات خصمان
 متفقين در جنگ دوم جهانی وايران ۀاليكه افغانستان، هنگام اشغال ايران بوسيلدر ح. آورد تا وضعيت را اصالح نمايد
زيرا دولت .  نيروهای شوروی، هيچكدام فرصت عمل به اين ماده قرارداد را نداشتندۀهنگام اشغال افغانستان بوسيل

 . های آشور های اشغال شده در آن زمان گوش بفرمان اشغالگران بودند
 خان با ناعاقبت انديشی تمام در صدد تطبيق برنامه هائی در افغانستان گرديد آه موافق خواست های زمانيكه امان اهللا

وازآشور های همسايه، هند بريتانوی در جريانات داخل افغانستان بيشترين . مردم نبود، قيام های مردمی آغاز گرديد
 خان برضد مخالفين او نمودند ولی اقدام روسها روسها نيز در حد توان سعی در حمايت از امان اهللا. مداخله را داشت
  . به جائی نرسيد

در گرماگرم اين رخداد ها آرزوی تهران مبنی بر گرفتن هرات که مدتها پيش به خاک سپرده شده بود دوباره (...) 
در بدل واگذاری رضا شاه، افسران ستاد ارتش خود را نزد امان اهللا فرستاد  به او پيشنهاد نمود حاضر است . زنده شد

  )٦.(هرات به ايران، به او بر ضد شورشيان کمک نظامی نمايد مگر امان اهللا اين پيشنهاد را قاطعانه رد کرد
شاه امان اهللا خان دردوران زمامداری خويش از هزاره ها آه دردوران پادشاهی پدر و پدر آالنش ظلم وستم ديده 

شيعه مذهب نه تنها در قيام  عليه امان اهللا خان سهم نگرفتند بلكه به همين علت هزاره های . بودند دلجوئی نمود
شايد روابط بسيار دوستانه ونزديك ميان (برعكس تا آخر در صف حاميان امان اهللا خان برضد مخالفينش جنگيدند 

 اهللا خان در برابر ميان دو آشور است درسياست امان" وداديه و تًامينيه" بارز آن قرار داد ۀافغانستان و ايران آه نشان
 ). شيعه ها بی تاثير نبوده باشد

او . امان اهللا خان پادشاهی پشتون تبار بود و بزرگترين مخالف وی حبيب اهللا آلكانی از قوم تاجيك: نكته ديگر اينكه
انستان به بود آه مدت نه ماه حاآميت بالانقطاع سلسله های پشتون را آه ايران به آنان به نظرمساعد نمی ديد، در افغ

ولی ايران به اين مسئله توجهی نداشت و تنها کاری که کرد اين بود که با استفاده از هرج ومرج . انقطاع انداخت
ساخته شده و ) گز(دوران آخر سلطنت امان اهللا خان و نه ماه دوران حبيب اهللا آلكانی، بند آهك را آه قبًال از چوب 

 . مبدل سازدهرسال تجديد تعمير ميشد، به بند خاآی 
از اسناد برجا مانده از دوران امان اهللا خان هيچ سندی آه نشان از اعتراض ايرانی ها بر افغانستان بخاطر تخلفات 

شايد دليل اين امر گذشته از اينكه به روابط دوستانه ميان دو . مرزی ويا آم شدن آب هيرمند باشد به مالحظه نرسيد
يز باشد آه خشك سالی مدهشی آه موجب تقليل جريان آب رود هيرمند گردد در آشور ارتباط داشته، نشان از اين ن

  . اين دوران بوقوع نپيوست
  

 باقی دارد
 

  
 
 


