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م٠٠/٠٠/٢٠١٠                                                         وحيد مژده 
                                      

  روابط سياسي افغانستان و ايران
  هفتمقسمت 

  
 كس العمل های داخلیع

  هلمند باايرانۀدرمورد امضای معاهد
  

 خلقی ها درمرآز شهر، حفيظ اهللا امين سخنرانی در تظاهرات. باعالم خبر امضای معاهده، تظاهراتی درآابل برپاشد
) رژيم شاه ايران(نمود وبا جمالتی تحقير آميز اين عمل را همگامی با امريكا و همراهی باژاندام امريكا درمنطقه 

پرچمی ها در گردهمائی مشابه تحت رهبری ببرک آارمل شرآت نمودند وبا موقف گيری مشابه باخلقی ها، . خواند
گردهمائی آوچكتری نيز بوسيله حزب ديموآرات مترقی برهبری . رداد هلمند رابشدت تقبيح نمودندامضای قرا

 هيرمند ابراز نمودند وبه اين ترتيب، جبهه متحدی ۀمحمدهاشم ميوندوال برپاشد آه مخالفت خود را باامضای معاهد
يان دوآشور همسايه پايان داد مورد امضای اين معاهده آه به اختالف صد ساله م. عليه امضای معاهده شكل گرفت

خواست اتحاد شوروی نبود زيرا اين آشورنمی خواست ميان ايران وافغانستان رابطه ئی ايجاد گردد آه امکان 
ايجاب دوران جنگ سرد چنين بود وبه همين علت گروپهای چپ . نزديكی ميان افغانستان وامريكا را فراهم سازد

ن ابراز نمودند اما جبهه متحدی آه عليه اين اقدام تشكيل شد شامل عناصری از شديد ترين مخالفت ها را  با آ
قبل از امضای معاهده، در دوران حکومت اعتمادی، محمد . طرفدران سردار محمد داود صدراعظم پيشين نيز بود

راد وابسته به فاميل اسحاق عثمان آه وابسته به خانواده های مربوط به دربار بود، بعنوان وآيل شورای ملی، توسط اف
خود در وزارت امور خارجه، قرار داد فروش آب را آه ايران پيشنهاد نموده بود بدست آورد وآنرا در ولسی جرگه 

اين گروه از طرف داود . درمحضر وآالء قرائت آرد وآب فروشی را باخاك فروشی ووطن فروشی مترادف دانست
مادی نتوانست آنانرا بعلت افشای سندی آه محرم تلقی می شد، خان حمايت ميشدند وبه همين علت صدراعظم اعت

 )١٣.(مورد بازپرس قرار دهد
استدالل بعضی از مخالفين اين بود آه اين قرار داد، ناقض تماميت ارضی آشور است زيرا درماده پنجم پروتوآول 

 .ری نمايد شماره يك، به آميسار ايران اجازه ميدهد آه آب هلمند را  در دهراود اندازه گي
اما موسی شفيق باسخت آوشی فراوان وتماس های مستقيم با وآالی ولسی جرگه ومشرانو جرگه موفق شد تا حمايت 

مطابق ١٣٥٢ جوزا ٩اآثريت از آنانرا به جانبداری از قرارداد هلمند جلب نمايد وسرانجام شورای افغانستان به تاريخ 
 ميالدی، ١٩٧٣ مطابق سوم جون ١٣٥٢ جوزای ١٣روز بعد بتاريخ چهار .  ميالدی آنرا تصديق نمود١٩٧٣ می ٣٠

 ٢٦شاه افغانستان اين قرار داد را توشيح نمود ولی اسناد مصدقه بين دوآشور هنوز مبادله نشده بود آه آودتای 
 .سرطان بوقوع پيوست ورژيم سلطنتی در افغانستان سرنگون شد

 ۀ آودتا را درسرداشت ولی باتوجه به تبليغات شديد برضد امضای معاهدۀقشترديدی نيست آه سردار محمد داود خان از قبل ن
  داود خان اين جو زهرآگين ) آودتای سفيد(هلمند، ميتوان گفت آه آودتاچيان از اين جو تبيلغاتی بخوبی بهره بردند ودرموفقيت 

  .عليه شاه وشفيق بسيار موثر بود
  

 ه به نفع افغانستان بود؟آيا امضای معاهد
  

 روابط ميان دوآشور سايه افگنده بود از ميان برداشته شد وهمانگونه با امضای اين معاهده، اختالفی آه يك قرن در
بعنوان مثال ميوندوال آه خود درهنگام قدرت و در تصدی . آه گفته شد مخالفت ها درين رابطه جنبه سياسی داشت

پست های مهم دولتی درين مذاآرات شرآت داشت وحتی بقول مرحوم صديق فرهنگ درآن زمان حتی حاضر به 
 .ضای قرار داد باشرايط بسيار بدتر نيز بود، باامضای اين قرار داد به مخالفت برخاستام

اين تبليغات درميان مردم نيز تاحدی موثر بود زيرا هيرمند در افغانستان زاده ميشود وباز درافغانستان از موج وتالتم 
سرچشمه خويش مرزی به طول تقربًا آيلومتر دور تراز ) ١٣٠٠. (فرو می ماند ودرخاك اين سرزمين فرو می رود

 .بيست آيلومتر را با ايران تشكيل ميدهد
پس از امضای قرار داد، گروههای سياسی چنان جو و فضای زهراگين بوجود آوردندآه فرصتی برای تحليل علمی 

لها بعد اهل  افغانستان سندی وجود دارد آه نشان ميدهد ساۀدر اسناد وزارت امورخارج. از مفاد معاهده ميسر نشد
شايد اين دليل يكی از داليلی بود آه . خبره درافغانستان به خالئی درين معاهده اشاره نموده وآنرا توضيح آردند

 . قرار داد هلمند را تاسال چهارم جمهوريت خويش به تعويق اندازدۀ اسناد مصدقۀموجب شد تا داود خان حكم تبادل
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ارداد زير سوال رفته است درحقيقت انتقاد از راپور آميسيون بيطرف نيز درين سند آه تقسيمات آب رود هلمند درقر
دراين سند با استناد بر راپور . زيرا تقسيمات آب درقرار داد هلمند از آن راپور اقتباس گرديده است. تلقی ميشود

 :آميسون دلتای هلمند آمده است
 :  وطبيعت دلتا تحرير شده ميگويد اقليمۀ راپور آميسيون دلتای هلمند آه از مشاهد– ١٩١مادًه 

. زمستانی گندم وجو آه درخزان زرع ودر بهار درو ميشود ) ۀغل( دلتا عبارت است از حبوب ۀفصل اساسی منطق(
شرايط ناگوار اقليمی آه درطول ايام تابستان درمنطقه حكفرماست غالبًا تمام احتماالت را از وارد آوردن آدام تغيير 

  ).فوق ناممكن می سازد وامكان ندارد زراعت درتابستان از نظر اقتصادی مفيد ثابت شودقابل توجه درترتيب 
  :بنابرآن آميسون دلتای هلمند نتيجه ميگيرد آه

  ).يگانه موسم زراعت وآبياری درآن منطقه  ماههای عقرب الی حوت ميباشد (
ع آبی آه درطول اين پنج ماه طبق  اگر ما مجموع آب دريای هلمند درطول ماههای عقرب الی حوت را با مجمو

ايكرفيت ) ١٣٣١٠٠٠(معاهده به ايران تعلق ميگيرد باهم مقايسه آنيم به اين نتيجه می رسيم آه مجموع آب رود خانه 
 تمام ١/٣به اين صورت تقريبًا . ايكرفيت خواهد بود) ٤٦٥٧٣٢( است ومجموع آب سمهيه ايران درطول اين پنج ماه 

واگر مسئله راآمی دقيق تر . هائی به ايران تعلق ميگيرد آه يگانه موسم آشت وزراعت استآب رود هلمند درماه
ايكرفيت است از آن جمله طبق معاهده ) ٢٠٨٠٠٠(آه مجموع آب رود هلمند ) فبروری(ارزيابی آينم درماه دلو 

ی ماند لذا ايران درين ايكرفيت آب باقی م) ٥٤٥٢٠(ايكرفيت آنرا ميگيرد وبه افغانستان صرف ) ١٦٣٩٨٠(ايران 
 .ماه يعنی ماه دلو آه اوج موسم آبياری است تقربيا سه چند افغانستان آب ميگيرد

اما تهيه آنندگان اين گزارش به يك نكته مهم توجه نكرده بودند وآن اينكه آميسيون دلتای هلمند درتحقيق وبررسی 
ايران وچخانسور افغانستان مصرف ميشود نيز خويش به مقدار آبی آه براساس عرف وسوابق تاريخی درسيستان 

 تقسيمات آب به تفكيك ماههای سال اين مسئله رانيز مدنظر داشتند آه شرايط اقليمی ۀتوجه نموده و درجدول ساالن
درفصل پنجم راپورآميسيون دلتای هلمند تحت عنوان . درين منطقه برای مردمان هر دو سوی مرز مساوی است

 :درمورد حاصالت  اين منطقه آمده است) هزراعت درمصب رودخان(
حاصالت تابستانی درمصب تا . درين منطقه صحرائی آه باران بسيار آم دارد حاصالت آامًال متكی به آبياری است (

اندازه زياد جا ندارد زيرا درماههای ژوئيه و اوت آب هلمند بسيار آم است ودرماه سپتامبر حتی احتمال خشك شدن 
بادهای اين منطقه آه تقربيًا بصورت متواتر وپيوسته . های اين منطقه نيز مانع حاصالت تابستانی استباد. آن ميرود

داده ) يكصدوبيست روزه(از ماه ژوئن تاسپتامبر دروزش است آنقدر بين مردم اهميت دارد آه آنرا بنام مخصوص 
يد نميكند، حاصالت نيز مربوط به غله جاتيست اند، با تحديد آبياری به ماههای زمستان آه باد درآن وقت مشكالت تول

از اينرو در قريبا، تمام . تجربه به مردم نشان داده آه جووگندم درين فصل خوب می رويد. آه درآن فصل می رويد
حاصالت ديگر آه گاهگاهی درزمستان آاشته . زمين هائی آه ساالنه آبياری می شوند، همين دوچيز آاشت ميشود

 ).ل وبی اهميت است آه قابل ذآر نيستميشود آنقدر قلي
 : درين فصل همچنين آمده است

چون درين فصل مقدار آب .  مردم است درفصل خزان يعنی اواخر سپتامبر زرع ميشودۀگندم وجو آه خوراك عمد(
يه ادامه رود خانه زياد شده می رود مردم تمام آاشت زمستانی خود را تكميل می آنند واآثرًا بزرآاری تا اواخر ژانو

چون در تابستان تقريبًا هيچ باران نمی بارد رواج است آه قبل از بذر زمين ها رايكبار آب بدهند زيرا  شدت . دارد
بعد از اينكه مزرعه سبز ميشود آوقت به سه تا پنج بار آب . گرمی وبادهای مسلسل، زمين راآامًال خشك می سازد

طريق آب دادن اينست آه آرد ها را . ا اوايل مارچ صورت ميگيرددرو معموًال در اواخر اپريل ي. ضرورت دارد
آامًال غرق آب ميكنند وطوريكه دهاقين سيستان وچخانسور شرح داده اند مقدار ياعمق آب درآردها درهر آبياری 

 .تقريبًا چهار انچ يا ده سانتی ميباشد
 آبيكه براساس عرف وسوابق تاريخی درسيستان ايران گشانده ميشود 

   ايكرفيت ٦١٠٠٠         % ٥/١١نوری ج
    رر١٢٤٢٠٠         %٤/٣٢فبروری 
    رر١٢٩٢٠٠         % ٤/٤٢مارچ    

 
 آبيكه بر اساس عرف وسوابق تاريخی درچخانسور افغانستان گشتانده ميشود 

  ايكرفيت ١٤٠٠٠                  % ٨/٨جنوری 
    رر٢٨٥٠٠       %٨/١٧فبروری 

    رر٣٠٥٠٠         % ١٩مارچ  
اين نكته رانيز بايد مورد توجه قرار داد آه آارشناسان افغانی آه درطول سالها درمورد آب هيرمند با ايرانی ها 
مشغول مذاآره بودند دررشته خويش تخصص داشتند ومسئله ئی به اين روشنی از نظر آنان پنهان نمانده بود ولی 
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سيدند آه راپور آميسيون دلتای هلمند چنين اساس را برای حل مشكل ميان دوآشور بايد بريك اساس به توافق می ر
ادعای ايران مبنی براينكه . بوجود آورد ولی هيچكس ادعا نداشت آه اين راپور آامًال يك جانبه وبه نفع افغانستان باشد

اين راپور به ضرر ايران است، متكی برداليل علمی نبود بلكه ايرانی ها سعی داشتند با زيرسوال بردن 
 ۀولی پادشاه افغانستان فقط چهار متر مكعب درثانيه برحقاب. آميسيون بيطرف، سهم بيشری از افغانستان بگيرندراپور

هرزمانی آه . ايران بعنوان حسن نيت افزده ودر جدول نيز سهمی آه براساس حسن نيت داده شد مشخص است
نيت عليه اين آشورمی زند، ميتواند سهميه افغانستان احساس نمايد آه ايران دست به اقداماتی حاآی از عدم حسن 

 .ايران را  چهار مترمكعب درثانيه آاهش دهد
 حصه آب هيرمند ٣/١اينكه ايران درطول ماههائی آه نياز به بيشترين آب برای آبياری در دوسوی مرز است، تقربيًا 

مند را از جريان طبيعی آب رودخانه را ميگيرد به اين معنی است آه اگر افغانستان خواسته باشد زمين های ساحه هير
درحاليكه در اين ساحه صدها هزار هكتار زمين باير . آبياری نمايد قادر به توسعه اراضی تحت آشت نخواهد بود

بنابراين افغانستان درآينده مجبور به اعمار . وجود دارد و با ازدياد نفوس درين ساحه اين مشكل برجسته تر خواهد شد
 تحت زرع برای رفع ۀن منطقه خواهد بود تابا ذخيره کردن آب بيشتر سيالب، قادر به گسترش ساحبندهای جديد دري

 .نيازهای نفوس روبه تزايد درين ساحه باشد
اين نكته نيز در خور دقت و توجه است آه بند های آجكی و دهله آه نيم قرن قبل اعمار گرديده بعلت تراآم رسوبات 

 .  ضرورت به اعمار بند های جديد آامًال احساس ميشودديگر ظرفيت سابق را ندارد و
 غربی خويش ۀبهر حال افغانستان مجبور بود تابرای از ميان برداشتنن مانعی در راه گسترش روابط حسنه باهمساي

سهم زيرا آشور های همسايه از چنين داد و ستد ها ناگزير اند اما اينكه ادعا شد بر اساس اين معاهده . بهائی بپردازد
 آب هلمند است نيز درست نيست زيرا ايران درزمانيكه برای آبياری نياز به  آب است بيشتر از ۀايران يك هشتم حص

 .مقدار آبی را می گيرد آه قرار حكميت مك ماهون به اين آشور تعلق می گرفت
 هـ ش از ١٣٧١ه درسال درآتابی آ. اماچنين بنظر می رسد آه ايران هنوز هم از آنچه آه بدست آورده راضی نيست

اختالف دولتين ايران وافغانستان درمورد رود (  ايران تحت عنوان ۀطرف موسسه چاپ وانتشارات وزارت خارج
گذشتی (به نشر رسيد، گذشته از اينكه ادعا های ارضی ناروائی نيز مطرح شد، امضای قرار داد هلمند ) هيرمند

 :آمده است) حكميت دلتا(اب تحت عنوان درين آت. عنوان گرديد) بزرگ از جانب ايران
 هيرمند، دربخش –درخصوص چگونگی ويكطرفه بودن ودخالت اهداف سياسی انگلستان در حكميت دلتا ) …(

مربوط به ارزيابی آميسيون دلتا به اشباع اشاره شده است و اما غرض از آنچه به طور اجمال درمورد شرايط انعقاد 
پيگيری، بررسی .  در اين بخش وفصول قبلی مقاله به آنها پرداخته شده استوبطالن قرارداد ها وحكميت ها

ومطالعات عميق تری ازجانب آارشناسان و متخصصان امربه منظور بهره برداری در طرح مجدد موضوع، جهت 
فغانستان از آنجايكه جريان امر وحتی آخرين قرار داد منعقد شده به نفع دولت ا.  آشورمان می باشدۀاحقاق حقوق حق

وگذشتی بزرگ از جانب ايران بوده است، بعيد بنظر ميرسد آه حكومت جديد افغانستان درصدد طرح اين موضوع 
 .برآيد

بنابر مراتب فوق وباتوجه به آشمكش های داخلی وبين الملی افغانستان واوضاع منطقه، جو بين المللی وموقعيت  
 ايران از هيرمند فراهم آورد بسيار ۀرح مجدد موضوع حقاببسيار مناسب آشورمان، شرايط مناسبی را برای ط

 )١٤.(بجاست آه اقدامات مقتضی معمول گردد
  

 روابط شاهنشاه ايران با شاه افغانستان در تبعيد
 سرنگونی رژيم سلطنتی در افغانستان، بيش از ديگران بر شاه ايران گران آمد زيرا در اين دست بدست شدن قدرت 

عمو به پسر عموی ديگر در افغانستان، کمونيست های جانبدار شوروی نقش اساسی بازی کردند و در از يک پسر
  .سطح بين المللی اين کودتا موفقيتی برای اتحاد شوروی برای نزديک شدن به بحر هند و خليج فارس تلقی گرديد

اد قرارداد آب هلمند هنوز بين دو طرف اسن. اما ايران تحت رهبری شاه در برابر يک عمل انجام شده قرار گرفته بود
 گفته می شد که يکی از داليل اين کودتا .تبادله نشده و رسميت نيافته بود که رژيم شاهی در افغانستان سرنگون گرديد

  .نيز جلوگيری از رسميت يافتن اين معاهده بوده است
در صورت . ان کمونيستش سرنگون خواهد شدشاه ايران اين پيشبينی را داشت که داود خان دير يا زود بدست اطرافي

 سلطنتی افغانستان بعنوان يک نيروی ريزرف می توانست يکی از ۀبروز چنين حالتی، استفاده از شاه و خانواد
اقدامات بازدارنده باشد اما اين کار بايد به شکلی صورت می گرفت که موجبات نگرانی و خشم داود خان را فراهم 

  .نسازد
سفر های او به ايران بخصوص همراه با پدرش سردار شاه . ی با شاه ايران روابط بسيار دوستانه داشتسردارعبدالول

اما اين شخص اينک در . ولی خان، او را در دربار افغانستان نيز شخصيت متمايل به ايران و غرب معرفی کرده بود
  .کابل زندانی بود
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چه طرح هائی در سرمی پرورانيد و چه روابط مخفيانه با شاه اينکه در اين دوره شاه ايران در مورد افغانستان 
  . افغانستان در تبعيد داشت، در کتاب مستندی از وزير دربار شاه ايران امير اسد اهللا علم آمده است

 افغانستان تقريبا عادی بنظر می ۀروابط ميان دولت داود خان و رژيم شاه ايران به استناد اسناد رسمی وزارت خارج
 هرچند که سقوط يک رژيم سلطنتی در کنار دولت شاهنشاهی ايران نبايد از جانب شاه ايران که اهداف بلند آيد

خوشبختانه سالها پس از سقوط شاه ايران، يادداشت . پروازانه ای در سرداشت، يک کشمکش خانوادگی تلقی گردد
 انتشار يافت که در بخش هائی از آن به روابط های امير اسد اهللا علم يکی از نزديکان شاه ايران و وزير دربار وی

ميان ايران و افغانستان پس از کودتای داود خان رابطه دارد و حاوی مطالب بسيار مهمی است که حقايق بسياری را 
  .روشن می سازد

ه وجود  نزديکی هم ميان دو شاۀهرچند محمد ظاهر شاه در مقام پادشاه افغانستان هرگز به ايران سفر نکرد و رابط
نداشت اما به نظر می رسد که شاه ايران از طريق سفرای خود در کابل ويا از راه تماس با بعضی از رجال افغانی که 
با ايرانی ها روابط نزديک داشته اند، در جريان طرز فکر شاه افغانستان قرار داشت و اين کمال دقت شاه ايران را 

  .در مسليل بين المللی می رساند
که خشک سالی شديد موجب مصيبت بزرگ برای مردم افغانستان گرديد، علم از اين مشکل مردم افغانستان در زمانی 

) ظاهرشاه(شاه در جواب می گويد که اين مرد . با شاه ايران سخن می گويد که مردم از گرسنگی در حال مرگ اند
  .ه نمی توان کار کردبا اين طرز فکر ک. اعتقاد دارد که آخرين پادشاه افغانستان خواهد بود

در جای ديگری وی از قول پادشاه افغانستان می گويد که او به اين اعتقاد است که تا من زنده هستم روسها کاری با 
  .من ندارند اما نمی دانم که بعد از من چه خواهد شد

، به نظر می رسد که اين همانگونه که قبال اشاره شد از آنجا که مالقات مستقيمی ميان دو پادشاه صورت نگرفته بود
درک از طرز فکر ظاهر شاه يا از طريق افراد ديگری که با شاه افغانستان از نزديک آشنا بودند به شاه ايران رسيده 
بود ويا اينکه سياست نزديکی به اتحاد شوروی دولت ظاهرشاه او را متقاعد ساخته بود که که ظاهر شاه معتقد است 

  ). بگذار دنيا را آب ببرد(اما بعد از من روسها با من کاری ندارند 
يادداشت های سال .  را شامل است٤٩ شروع شده و تا اخير سال ١٣٤٨يادداشت های علم از ماههای آخر سال 

  .  ادامه می يابد١٣٥٤ الی ١٣٥١ ظاهرا مفقود گرديده و بعد يادداشت ها از سال ١٣٥٠
اهر شاه در تبعيد رابطه می گيرد، روشنگر يک سلسله حقايقی است از اين يادداشت ها، مطالبی که به زندگی محمد ظ

که راوی آن اسداهللا علم می باشد و بخاطر بيطرفی راوی، کامال موثق و مورد اعتماد است ودر اينجا بخش هائی از 
  . شاه ايران با شاه مخلوع افغانستان بعد از تبعيد است نقل می شودۀآن که روشنگر رابط

 سرطان داودخان، تبصره هائی شنيده می شد که گويا اين کودتا با توافق شاه افغانستان صورت ٢٦پس از کودتای 
محمد ظاهر شاه اگر . يادداشت های علم بعنوان يک منبع کامال بيطرف، اين باور را کامال رد می کند. گرفته است

زندگی خود و خانواده اش در از واقعا طی يک سازش از پادشاهی کنار رفته بود الاقل پيشبين مشکالت مادی 
  .افغانستان می بود

اين يادداشت ها نشان می دهد که شاه افغانستان برعکس تبليغاتی که در مورد او و خانواده اش وجود داشت، در 
شايد از اين نظر او در جهان در ميان . هم نداشت) يک دينار(خارج از افغانستان همانگونه که خود می گويد حتی 

  .ن به تبعيد رفته منحصربه فرد باشدپادشاها
او که از طفلی با ناز ونعمت و تملق اطرافيان . مشکالت آغاز تبعيد برای شاه افغانستان بسيار رنج آور و دردناک بود

و خويشاوندان عادت کرده بود، ناگهان خود را در حالتی يافت که حتی بسياری از نزديکان که همه چيز خود را 
  . ناگهان ترکش کردندمديون او بودند،

شاه ايران سالها قبل از کودتا در افغانستان، تقريبا مطمئن بود که محمد ظاهر شاه در افغانستان دوامی نخواهد داشت 
به همين دليل او تالش داشت تا داماد شاه، جنرال سردار عبدالولی را در رابطه به خطراتی که سلطنت را در 

او در . در دربار افغانستان سردار عبدالولی به نزديکی به ايران شهرت داشت. گهداردافغانستان تهديد می کند بيدار ن
جشن های دوهزار وپنجصد سال شاهنشاهی ايران به نمايندگی از افغانستان شرکت کرد و به دليل همين روابط کسانی 

  .که طرفدار نزديکی به شوروی بودند و بخصوص داود خان باوی مخالفت شديد داشتند
ران بخاطر موقعيت حساس و منابع عظيم طبيعی از جمله نفت، از دير باز مورد توجه قدرت های بزرگ بوده اي

او از اينکه کشورش بعنوان . بنا براين طبيعی بود که شاه ايران نسبت به وضع همسايگان خويش حساس باشد. است
 را قدرتی می دانست که بايد همه کشور يک کشور ثروتمند منطقه چنين مورد توجه است، برخود می باليد و خود

های منطقه آنرا قبول داشته باشند ولی از اينکه پادشاه کشور همسايه و در عين حال فقيری چون افغانستان به اين امر 
  .توجهی نشان نمی دهد، ناخشنود بود

  :علم می نويسد
  :٦/٧/٥١جمعه 
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بازی کردن با سياست های خارجی و داخلی مثل شاهنشاه ما قدرت و فهم و شعور ) شاه افغانستان(گمان نمی کنم (... 
  ...شاه ما واقعا نابغه است و ميخ سلطه و نفوذ خود را تا بيخ در گلوی داخلی و خارجی فرو کرده است. داشته باشد

چند روزی در ) ١٣٥٠(گويا دختر پادشاه و شوهرش عبدالولی خان که فرمانده قوای کابل است و پارسال زمستان 
  :مهمان شاهنشاه بود تحت تلقين و تاثير فرمايشات شاهنشاه قرار گرفته ولی) ١٥(نت موريتسس

  گيرم کــــه مارچوبه کند تن به شکل مار
  کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست
  :علم در يادداشت های همين روز می نويسد

با اينکه . کابل رفته بود بديدنم آمدصبح محمود فروغی که در راس هيئات ايران برای مذاکرات هيرمند به (
می گفت که شاه ميل دارد مجلس را بدست همين .  مذاکرات خوشبين بودۀصدراعظم استعفا کرده، بازهم به نتيج

زيرا از اينکه وکالی فعلی تحت تاثير . صدراعظم منحل و انتخابات تازه ای بر طريق دموکراسی ارشادی انجام دهد
در پيام محرمانه و . وذ خارجی رفته اند، خسته شده است و هيچ کاری از پيش نمی بردمالکين و آخوند ها و نف

قابل توجه است که اگر به نتيجه برسد تازه می شود . خصوصی که به شاهنشاه داده است، اين نکته را متذکر گرديده
  !)مثل ما

ل بدهد اما چون نتوانست اعتماد پارلمان را منظور علم استعفای دکتور عبدالظاهر بود که قرار بود مجددا کابينه تشکي
 پادشاه افغانستان به ۀ علم به پيغام محرمانۀاشار. بدست آورد، شاه، موسی شفيق را مامور تشکيل کابينه ساخت

شاهنشاه ايران که در آن وی را در جريان چنين برنامه ای گذاشته است نشان می دهد که ظاهر شاه سرانجام به اين 
  . بود که بايد به ايران نزديک شود و البته اين تحول از ديد اتحاد شوروی بدور نبودنتيجه رسيده

در افغانستان، شاه و محمد موسی شفيق صدراعظم خواهان آن بودند که روابط با ايران نزديکتر شود و به همين 
الف يکصد ساله با ايران پايان منظور با وجود مخالفت جناحهای قدرتمند، در داخل، با امضای قرارداد هيرمند، به اخت

  .امضای اين قرارداد آخرين ميخ بر تابوت سلطنت در افغانستان کوبيد. دادند
  

  کودتا در افغانستان
  :٢٦/٤/٥٢سه شنبه 

سردار داود خان نخست وزير . روز بسيار بدی بود چون صبح در افغانستان کودتا شده است. صبح شرفياب شدم(
بيچاره سردار عبدالولی ! تف بر اين دنيا) کودتا کرده است( شوهر خواهر شاه برعليه شاه اسبق افغانستان، پسرعمو و

شاهنشاه خيلی ناراحت . خيلی با من دوست بود. خان شوهر دختر شاه، فرمانده پادگان کابل هم گويا کشته شده باشد
نيست باشد چون خيلی مالک بودند بخصوص که اين شخص طرفدار بسط نفوذ شوروی است گو اينکه نمی تواند کمو

پانزده . مضحک اينست که اين شخص ديکتاتور بود. اغلب دهات آباد افغانستان مال اوست. بزرگ و متمولی است
سال نخست وزير افغانستان بود بطور استبداد مطلق حاال می گويد برای آزادی دادن به مردم کودتا کرده ام حتی با 

مطلب مهم .  با اين تفصيل باز اگر کار به خودش ختم شود راضی هستيمتشکيل مجلس رسمی هم مخالفت ميکرد
اينست که تمام افسران ارتش افغانستان در شوروی درس خوانده اند و مسلما شستشوی مغزی شده اند، بخصوص با 

 ديگری فقر و مسکنت بزرگی که دامنگير آن هستند و بال ترديد کلک داود را خواهند کند و افغانستان هم يک بالی
به شاهنشاه . مدتی دراين باره گفتگو شد. آقای داود خان هم جمهوری اعالم کرده اند. مثل عراق برای ما می شود

عرض کردم اگر پادشاه که حاال درايتاليا بسرمی برد، به خود بيايد و در غرب افغانستان پياده بشود، می توانيم زياد 
  . درگيری نظامی، با عشاير فقطبه او کمک کنيم و کلک داود را بکنيم بدون

  !وای که اين صبر پدر ما را درمی آورد. فرمودند اين جنم را ندارد، بعالوه بايد صبر کرد
آيا واقعا خبر ندارند ويا واقف .  افغانستان صحبت کرديمۀبا خانم جانسون مدتی در بار. ناهار مهمان سفير امريکا بودم

  !)در جيبش هم بود. ا امروز خوانده استنيستند؟ فقط گفت که بيوگرافی داود ر
از صحبت علم با شاهنشاه چنين برمی آيد که .  ثروت و تمول داود خان نوشته است با واقعيت سازگار نبودۀآنچه علم در بار

 در آن زمان که داود خان با کودتا کشور را جمهوری اعالم نمود، در غرب. شاه ايران بيشتر از علم  به اوضاع وارد بود
افغانستان امکان قيام عليه داود نمی رفت، برعکس مردم با توجه به شخصيت مستبد داود از يکطرف و رکود و بی 

 يک رژيم بی کفايت که اميدی به بهبودی وضع نيز نبود، از جانب ديگر، هرگز تمايلی به ۀسروسامانی اوضاع تحت سلط
کمک به قبايل غرب . غاز اميدواری های زيادی در ملت بوجود آوردبرعکس اين کودتا در آ. قيام برعليه رژيم جديد نداشتند

 سلطنت و سرنگونی داود فقط می توانست يک خواب و خيال و يا ۀافغانستان توسط ايران برای باز گردانيدن شاه به اريک
  .الف وگزاف علم برای مهم جلوه دادن خود به ولی نعمت خويش شاه ايران باشد

پس از کودتا، خود به اين ضعف خود بخوبی واقف بود و مشکل بزرگ او اين بود که دامادش البته شاه افغانستان 
 نزديک با شاه ايران داشت و شايد می توانست دست به کاری بزند، در کابل ۀسردار عبدالولی که در عين حال رابط

  .ا تحت فشار قرار دهدزندانی داود و در حقيقت گروگانی بود که می توانست به آن وسيله پادشاه مخلوع ر
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او امکان فرار دادن و نجات . شاه ايران می دانست که پادشاه افغانستان ديگر توان واراده ای برای بازگشت ندارد
سردار عبدالولی از زندان داود را به بررسی گرفت اما بعدا که داود قادر به تحکيم پايه های قدرت خويش گرديد، 

  .ا بيشتر بدامن روسها بياندازدنخواست با اقدامی خصمانه او ر
  :٢٧/٤/٥٢چهارشنبه 

يعنی . با پادشاه هم تماس گرفته ايم. داود دارد مسلط می شود. باز موضوع افغانستان مطرح بود. صبح شرفياب شدم(
شرح جريانی را که از ساواک رسيده بود . معلوم نيست عبدالولی کشته شده شده باشد! گفته است حاال منتظرم! هيچ
  !)رسی کرديم و ديگر هيچبر

همان گونه که علم اشاره می کند، با استحکام قدرت داود، همسايگان راه ديگری جز برسميت شناختن رژيم جديد 
  .نداشتند و بنابراين ايران هم بايد هرچه زود تر تصميم می گرفت

  :٢٧/٤/٥٢پنجشنبه 
  .دم که شاه افغانستان را با شاه ايران مقايسه می کردبرنامه ای از بی بی سی شنيده بو. صبح با اختصار شرفياب شدم(

  ن تا ماه گردونــــــميان ماه م
  تفاوت از زمين تا آسمان است

شاه افغانستان در .  بين المللی و يک مرد ديناميک استۀخيلی خوب و بيطرفانه بود و باالخره می گفت شاه ايران يک وزن
بعد هم می گفت که بنظر می رسد يک عمل . اری از پيش نمی بردطول چهل سال سلطنت متحجر شده شد بود و ک

برای داود اميد ) کينيا(فرمودند پس کشت و کشتار چه بود؟ ولی پسر شاه در نايروبی ) شاه. (خانوادگی و با توافق بود
  .)موفقيت کرده است

ر با توجه به اينکه اين کودتا با از طرف ديگ. دراينجا مشخص نيست که کدام پسر شاه در آن موقع در کينيا بوده است
حداقل تلفات جانی به پيروزی رسيد و داود نيز اين کودتا را کودتای سفيد خواند، عدم مقاومت در برابر کودتاگران، 

  .اين شايعه را بوجود آورد که گويا کودتا با توافق قبلی شاه صورت گرفته است
  :٣٠/٤/٥٢شنبه 

مذاکراتی که با سفير افغانستان راجع به اين که رژيم جديد .  واشنگتن رسيده بودتلگرافی از اردشير زاهدی سفير از(
. اردشير با سفير پاکستان هم صحبت کرده بود. سفير افغانستان اصرار داشت زود تر بشناسيم. را بشناسيم کرده بود

فرمود ما که . بعد از ما بشناسندهمچنان با تلفن با بوتو، و بوتو گفته بود خوب است به امريکا و انگليس بگوئيم که 
به اردشير جواب بده برای اينکه بهانه ای بعد ها برای رژيم جديد بدست نداده . تصميم اتخاذ کرديم امروز بشناسيم
  .)باشيم، تصميم گرفتيم آنها را بشناسيم

ده و نيز در اعضای زيرا شاه برکنار ش. به اين ترتيب ايران با دل ناخواسته رژيم داود خان را برسميت شناخت
 مخالفت با داود را نداشت در حالی که شاه ايران می دانست کودتای داود و سقوط يک رژيم ۀ او هيچکس ارادۀخانواد

  . او زيانبار استۀسلطنتی در همسايگی ايران چقدر برای سلط
  :٣١/٤/٥٢يکشنبه 

س العملی نکرد اولی ما هم عرض کردم گو اينکه پادشاه هيچ عک. بعد در خصوص افغانستان صحبت شد(
فرمودند آخر اقدام يکطرفی ما کافی . ما امکان همه جور اقدامات داشتيم و داريم. خيلی مفتی آنها را شناختيم

. من خودم می توانستم تا هرات درد سرش را فراهم کنم. عرض کردم برای امتياز گرفتن که خوب بود. نبود
عرض کردم هنگام اين بدبختی و اول کار . را جريحه دار می کرديمفرمودند می دانم ولی از اين عمل داود 

مثل اينکه از کمک امريکا و انگليس در . ديگر چيزی نفرمودند. ناچار بود امتيازات فراوانی به شاهنشاه بدهد
  ...)برابر شوروی خاطر جمعی ندارند

  :ويراستار کتاب اين گزافه گوئی علم را باور کرده و می نويسد
روابط نزديک دوستی و ) خراسان خاوری تاريخی( هرات ۀ علم از زمانهای گذشته با سران منطقۀدخانوا(

برادر ) شوکت الملک اول(همسر امير اسماعيل خان . خانوادگی داشتند ودارای امالکی در آنسوی مرز بودند
  .)دختر سلطان احمد خان بلوچ شاه هرات بود) پدر علم(بزرگتر محمد ابراهيم 

اين مطلب از تز دکترای پيروز مجتهد زاده در دانشگاه لندن نقل شده ولی در زمانی که به آن اشاره شده نه از هرچند 
  .سلطان احمد خان بلوچ نامی است و نه در آن زمان در هرات نظام پادشاهی مستقلی وجود داشته است

  :١/٥/٥٢دوشنبه 
. رديم واينکه آيا داود دوام می آورد يا نه؟ صحبت کرديمو افغانستان صحبت ک... وزير مختار امريکا آمد در خصوص

بايد . می گفت يکسال پيش داود به سفير ما گفته بود که اگر وضع شاه به همين طور ها بماند، قابل دوام نخواهد بود
آوری  افغانستان بود و من خوب می شناسم، به سفير ما يادۀو حاال برادرش نعيم که سابق وزير خارج. حرکتی بکند

کرده است که مگر حرف پارسال ما را از ياد برده ايد که از حرکت ما اظهار تعجب می کنيد؟ بعد هم می گفت عکس 
  ...)  تمام افسران جوان يا همکاران سابق داود يا پسران آنها هستند). است( انقالب داود برای ما رسيده ۀکميت
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رکتی که نشان از مخالفت او با رژيم جديد باشد از خود نشان دهد شاه ايران سخت آرزومند آن بود که شاه افغانستان ح
ظاهر شاه تحت فشار نور احمد اعتمادی و زلمی محمود غازی و نيز مشکل اقتصادی که به آن مواجه . ولی چنين نشد

  .بود، ناچار شد به رژيم جديد بيعت کند
  :٣١/٥/٥٢چهارشنبه 

در ثانی بايد پادشاه را . اين کار امکان دارد. ن غرب افغانستان را بشورانم اول اجازه فرمائيد مۀعرض کردم در وهل(...
هرقدر سفير ما در رم خواسته است با او تماس . هيچ عالقه به اقدامی ندارد. فرمود خيلی پفيوز است. در دست گرفت

 صدراعظم سابق و )در متن نورمحمد آمده است(عرض کردم بدبخت زندانی نوراحمد اعتمادی ). است(بگيرد نشده 
بنابراين قطعی است که جرئت نمی . سفير فعلی افغانستان است که مرد دوروئی است، مسلما پادشاه به او اعتماد ندارد

فرمودند چه راهی؟ عرض کردم مثال اجازه فرماييد دکتر . کند با سفير شاهنشاه تماس حاصل کند، بايد از راه ديگر رفت
 نويسنده ای است و طرف توجه افغانها هم می باشد و سابق که به افغانستان می رفت خيلی راکه مرد) پرويز ناتل(پرويز 

مورد توجه پادشاه بود وحتی ناهار و شام با او خورده است، به عنوان اينکه در اروپا بوده و می خواهد ادای احترامی به 
يندو وقتی نفس او به نفس شاه رسيد، يواشکی از طرف خودش اين اقدام را بکند و برود شاه را بب. شاه بکند، بفرستم

بگويد من آمده ام از طرف شاهشاه به شما بگويم اگر در عسرت هستيد، هرقدر پول بخواهيد تقديم می کنم که الاقل شاه 
موقعش که رسيد و زمينه که آماده شد، هم خودش تشويق به آمدن می شود و . در دست ما باشد ومنتی از ما داشته باشد

 ۀبخصوص که در ماههای آخر در قبال خواست. ممکن است امريکا و انگليس به او فشار بياورند، حتی چينی هاهم 
شوروی ها خيلی مقاومت بخرج می داد، چنانچه هنگام آمدن پودگورنی به کابل در گرويدن به بلوک شرق خيلی مقاومت 

  . فرمودند نظر خوبی است، فوری اقدام کنيد. کرد
 خان، صدراعظم و رئيس جمهور افغانستان مدتی بحث کرديم که آيا چه وضعی بخود خواهد در خصوص داود

آيا آلتی در دست نظامی های متمايل به شوروی می شود يا تکانی می خورد و الاقل عشاير و علماء را در . گرفت
فکر نمی کنم به . ته ای استعرض کردم مرد پخ. قبال آنها حفظ می کند و تعادلی نگهدارد؟ فرمودند هيچ معلوم نيست

  .)فرمودند تا چه امکاناتی داشته باشد ولی سابقا که علماء از او نفرت داشتند. آسانی ها آلت بشود
باالخره شاه از سلطنت استعفا داد و به رژيم جمهوری بيعت کرد و برای ايران نيز دليلی برای تعلل در شناخت رژيم 

عدا خواهد آمد به مشکالت زيادی مواجه بود و کسانی هم از وضع روانی او استفاده شاه چنانچه ب. داود خان باقی نماند
  .  کردند و او را به بيعت تشويق کردند

  

  ) افغانستانۀبه نقل از اسناد وزارت خارج( ظاهر شاه ۀاستعفای نام
   ١٣٥٢ اسد ٢١
  روم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  !برادرم جاللتمآب رئيس جمهور

  . آن نگران بودمۀر جريانات اخير را شنيدم تا ايندم فکرم متوجه وطن من بود وبرای آينداز موقعيکه خب
 امور ملی خود از رژيم جمهوريت با اکثريت کامل استقبال ۀ آيندۀمگرهمينکه دريافتم مردم افغانستان بغرض ادار

ی شمارم وبه اين وسيله از تصميم خود  مردم وطنم خودم را از سلطنت افغانستان مستعفی مۀنموده اند، به احترام اراد
  .به شما ابالغ می کنم

 بيرق افغانستان ۀدر حاليکه آرزوی من سعادت و اعتالی وطن عزيز من است خود را بحيث يک فرد افغان زير ساي
  .قرار می دهم

  .دعای من اينست که خداوند بزرگ و توانا همواره مددگار وطن و هموطنان من باشد
  محمد ظاهر

  :٣/٦/٥٢ شنبه
اولين مطلبی که به من فرمودند اين .  شاهنشاه از نوشهر به اتفاق علياحضرت شهبانو تشريف آوردند٥:٣٠ساعت (

  .بود که ديدی پادشاه افغانستان چه کرد؟ امروز اعالميه داده و به نفع داود استعفا وبه داود بيعت کرده است
او را رها کرديم يک . درد می کند ولی قدری تقصير با ماستعرض کردم بلی قربان، از وقتی شنيدم تا حاال سرم 

امان اهللا پادشاه . بيعت کرد که پول به او برسانند. از گرسنگی که نمی تواند بميرد.  سنگين در اروپاۀبدبخت با عايل
  .داسبق افغانستان هم تا چند سالی که با محمد نادر شاه پدر ظاهر شاه بيعت نکرد، به او پولی نمی دادن

اگر جوانها داود را بياندازند هنوز ممکن است از . ولی به هرحال او با داود بيعت کرده است. شکم گرسنه ايمان ندارد
  .وجود او استفاده کرد ومن عقيده دارم که ما کار خودمان را بکنيم
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 به ايران بيايد، در چيزی نفرمودند در اين ضمن وزير خارجه جلو آمد و عرض کرد که نعيم برادر داود خواسته است
مگر من پاکستانم؟ خيلی جواب . فرمودند گه خورده است. مورد بلوچستان و پختونستان عرايضی به شاهنشاه بکند

  ...)سخت بدهيد که اين افکار را از سر خارج کند
  

  تالش برای رهائی سردار عبدالولی
  :١٣/٦/٥٢سه شنبه 

ممکن است ) انی شوداگر وضع سخت بحر( لوموند شرحی نوشته بود که هر لحظه ۀروزنام. صبح شرفياب شدم
عرض کردم سياست صبر و حوصله . فرمودند ببينيم چه می شود... هرات و غرب افغانستان به ايران ملحق شود
  ...فرمودند آخر از بازی بزرگ ها خبر درستی نداريم. خوب است ولی ممکن است خيلی ضرر بکنيم
بعد با قدری تامل فرمودند نمی . هرگز طرفی نخواهيم بستفرمودند اين آدم . باز هم راجع به پادشاه افغانستان عرض کردم

به آن آسانی . توانی نقشه بکشی عبدالولی را از کابل فرار بدهيم؟ عرض کردم در خود کابل پهلوی قصر داود زندانی است
ز خود گذشته که ولی اجازه بفرماييد فکر بکنم با يک عده ا. که هيتلر موسولينی را از سر کوه فرار داد نمی شود عمل کرد

  .مطالعه شود. فرمودند ارزش دارد. همه خطر مرگ رابپذيرند و يا با پول و رشوه به نگهبانان
  :٢٨/٦/٥٢چهارشنبه 

می گفت که اوال علت العلل اين کودتا، تا آنجا . مدتی راجع به افغانستان صحبت کرديم که جالب بود) با سفير انگليس(
يک نقشه هم عبدالولی و شفيق نخست وزير وقت برای کودتا گويا داشته اند ولی .  بودکه ما می دانيم، بی حالی پادشاه

ولی معلوم نيست . می گفت روسها قطعا از کودتای داود مطلع بوده اند ولی دست نداشته اند... نمی دانسته اند چه کنند
بعد سفير ما . ودی برمی گرددنعيم وزير خارجه و برادر داود در شوروی است و بز... داود صددرصد روسی باشد

 قبل که نعيم ۀمی گفت دفع. آن وقت می توانيم اطالعات بيشتری بدهيم) منظور سفير انگليس در کابل است(را ميبيند 
به اين معنی که پختونستان در کالبد . با سفير ما صحبت کرده، گفته ممکن است برای پختونستان راه ميانه يی جست

می گفت پيام شاهنشاه راجع به اينکه افغانها بلوچستان را جزئی از پختونستان می .  پيدا کندپاکستان استقالل داخلی
  .دانند وايران نمی تواند اين مزخرفات را تحمل کند، به وزارت خارجه رسيد

ياد ما گمان نمی کنيم افغانها زياد دنبال چنين مزخرفاتی را بگيرند به خصوص که از جانب روسها هم فکر نمی کنم ز
اروپا، با آنکه هرگز از آمال شان صرفنظر ) ديتانت(چون فعال روسها با درگيری با چين و تنش زدائی . تشويق بشوند

نمی کنند ولی نخواهند خواست در آنجا درگيری تازه پيدا کنند وحتی خيال نمی کنم جلوی تندروی های داود را، اگر 
می گفت که حرکت ارتش افغانستان به طرف ) باعث تعجب من شدخيلی . (دولت ايران از روسها بخواهند، بگيرند

  ...)مرز پاکستان وايران به منظور جلوگيری از يک کودتای داخلی است که نزديک کابل نباشند
  :وقتی علم جريان مالقات خويش با سفير انگلستان را به اطالع شاه رسانيد او گفت

 افغانستان راه حلی باشد که تمام ۀولی شايد تجزي! ستان هم مجزا می شوداگر پشتونستان از پاکستان جدا شود، مال افغان
چنانچه زمان جنگ، جناب بوين همين نقشه را برای ايران داشت و می خواست از آذربايجان و . بدست شوروی نيافتد
  . کردستان شروع کند

هانی دوم است که نزديک بود آذربايجان  امريکا، شوروی و انگلستان پس از جنگ جۀ شاه به مذاکرات وزرای خارجۀاشار
  .ايران به روسها تعلق بگيرد

 پشتونستان به اين علت که افغانستان در اين ترکيب، اقوام بلوچ پاکستان را نيز شامل می دانست، ۀدررابطه به مسئل
تون های پاکستان شاه به اين کار موافق نبود اما به اين باور بود که افغانستان دراين رابطه جدی نيست زيرا پش

خواهان خودمختاری اند و تحقق اين خودمختاری می تواند پشتون های خود افغانستان را نيز به يکجا شدن با 
 افغانستان منجر گردد اما در رابطه با بلوچ ها، ايران به اين علت ۀپشتونستان مستقل تشويق نموده و در نتيجه به تجزي

ينکه افغانستان بلوچها را نيز در ترکيب پشتونستان شامل سازد نه تنها مخالف که خود دارای اقليت بلوچ است، از ا
  .بلکه سخت حساس بود

  
 ادامه دارد

  
 
 
 
 
 
 


