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حکومت محمدداوود خان در افغانســتان (1973-1978م-1357/
1352ش) و سیاست ایران در قبال او در این دوره تاریخی
زهرا لطفی

1

تاریخ دریافت92/7/28 :
تاریخ پذیرش92/9/9 :
چکیده:
محمدداوودخان در اثر یک کودتای نظامی و با کمک نظامیان حزب پرچم در 1353ش1973/م ،قدرت
سیاسی را بدست گرفت .حضور نظامیان پرچمی در کودتای محمدداوود خان باعث گسترش نفوذ عناصر چپ
در حکومت تازه تاسیس محمدداوود خان شد .تاسیس یک حکومت چپگرا با نارضایتی عناصر سنتی قدرت،
سلطنت طلب ها و اسالم گراها روبرو شد .محمدداوود خان پس از تثبیت قدرت با توسعه روابط با کشورهای
منطقه و در راس آن ایران ،در عرصه سیاست خارجی به جانب بلوک غرب گرایش یافت .مساله اصلی در این
مقاله ،بررسی تاثیرات روابط ایران با افغانستان بر حکومت محمد داوود خان ،در این کشور است .محمد داوود
خان پس از برقراری روابط با ایران و دیگر کشورهای متحد با بلوک غرب ،با نادیده انگاشتن قدرت نیروهای
چپ که در این زمان به طور قابل مالحظه ای رشــد یافته بودند ،به ســرکوب و حذف آنان از صحنه سیاسی
افغانســتان پرداخت .بنابراین به این دلیل که محمد داوود خان نتوانســت در داخل کشور خود به یک توازن
معقول در میان گروه های سیاسی دست یابد ،حزب دموکراتیک خلق با استفاده از نفوذ گسترده در ارتش این
کشور در  7اردیبهشت(ثور) 1357ش 27 /آوریل 1978م ،با کودتا بر علیه محمد داوود خان ،افغانستان را وارد
یک عصر پر از فراز و نشیب نمود.
مقاله حاضر با اتکا به شیوه تاریخی و با اســتفاده از کلیه منابع منتشر شده و آرشیوی در افغانستان و ایران و نیز
بهره گیری از اسناد کی جی بی نوشته شده است.
واژگان کلیدی:
افغانستان ،ایران ،محمدداوودخان ،محمد رضا پهلوی ،حزب دموکراتیک خلق افغانستان.

Zahra_lotfi@yahoo.com.1
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مقدمه
محمــدداوود خان فرزنــد محمدعزیز (یکــی از برادران
محمدنــادر شــاه) در 1288ش1909/م در کابل متولد
شــد .وی پس از تحصیالت ابتدایی ،جهت ادامه تحصیل
در مقطع متوســطه ،به فرانســه رفت ،اما پیــش از اتمام
تحصیالت به کشور بازگشت ،او یکماه در اردوی نظامی
آموزش دید و سپس وارد بدنه حکومت شد و به مقامهای
متعددی دست یافت؛ والی و فرمانده نظامی والیت شرقی
(1313ش1934/م) والی قندهــار (1314ش1935/م)،
فرمانده قوای مرکز در کابل (1318-1326ش-1347/
1339م) وزیــر دفــاع (1325ش1946/م) ،وزیر داخله
(1328-1329ش1949-50/م) و باالخره مقام صدارت
(1332-1341ش1953-1962/م)1.
در دوران صــدارت (1332-1341ش1953-1962/م)،
توجه به مســأله پشتونستان 2و بحرانی شــدن روابط با
پاکستان ،باعث اســتعفاء محمدداوودخان از مقامش شد.
مسدود شدن روابط پاکســتان و افغانستان با تالشهای
شاه ایران به حالت عادی بازگشت 3.محمدظاهر شاه پس
از اســتعفای محمدداوود خان ،فرمان اعطای آزادیهای
محدودی را به جامعه صادر کرد .ظاهر شاه که در سه دهه
گذشته از حکومتش عمال اختیاری نداشت ،اکنون که به
دوران میان سالی از عمرش رســیده بود ،تصمیم گرفت
تا عنان حکومت را این بار خود بدســت گیرد .ظاهر شــاه
 .1لودویک دبلیو آدامک ،دانشنامه تاریخی افغانستان ،ترجمه سید محمد علی
رضوانی و محمد تقی مناقبی(کابل :مطبعه بلخ،)1388 ،ص .259
.2موضوع پشتونستان از دهه 1330ش1950/م ،پس از استقالل پاکستان و هند
از بریتانیا شکل گرفت .پشتونستان شامل مناطقی از ایاالت سرحدی افغانستان
و بخش هایی از ایالت بلوچستان پاکستان است ،مناطقی که اکثرا ساکنین آن
را پشتون ها تشکیل می دهند .این مناطق که در ابتدا جزئی از قلمرو افغانستان
به شمار می رفت ،طبق معاهده دیورند(1262ش1883/م) افغانستان از ادعای
مالکیت بر آن مناطق برای همیشه چشم پوشی کرد ،زیرا این والیت ها در
گذشته با حمالت سیک ها از افغانستان جدا شده بود .در 1326ش1947/م که به
پاکستان استقالل سیاسی اعطاء شد ،پشتون های افغانستان خواهان لغو معاهده
دیورند و الحاق دوباره مناطق از دست رفته شان به این کشور شدند و یا حداقل
انتظار داشتند که به مناطق پشتون نشین شمال پاکستان خودمختاری اعطاء
شود؛ اما در اثر رفراندومی که دولت پاکستان در این مناطق برگزار کرد 68 ،درصد
رای دهندگان الحاق به پاکستان را پذیرفتند .دولت افغانستان این رفراندوم را
محکوم کرد و معاهده دیورند را نیز به رسمیت نشناخت و در سازمان ملل متحد
علیه تشکیل کشور پاکستان رای داد و موضوع پشتونستان را نیز مطرح کرد که
با استقبال روبرو نشد .بعد از آن روابط افغانستان با پاکستان همواره تحت تاثیر
مساله پشتونستان قرار گرفت و دولت افغانستان با حمایت از ناسیونالیست های
پشتون در مقاطع زمانی مختلف باعث واکنش منفی پاکستان جهت تالفی
کردن از این قضیه شده است .مسدود کردن مقطعی مرزهای پاکستان به روی
افغانستان و یا حمایت از نیروهای مخالف دولت افغانستان از جمله سیاست های
تالفی جویانه پاکستان در قبال مسئله پشتونستان بوده است .همان ،ص.72
 .3محمد علم فیضزاد ،جرگههای بزرگ ملی افغانستان(لوی جرگهها) (الهور:
بینا ،)1368 ،ص .220

که متوجه تغییرات ســاختاری اقشار مختلف جامعه بویژه
روشنفکران شده بود ،با اعطاء آزادیهای بیشتر به جامعه
موافقت کرد .آزادیهایی که با اصالحات جدیدی در حوزه
سیاســت همراه شــد .در تدوین و تصویب قانون اساسی
جدیــد 1343ش1964/م ،اعتراض نماینــدگان مردم
به حکومــت انحصارطلبانه خاندان شــاهی که در طول
تاریخ گذشته مقام های ارشد حکومتی را از آن خود کرده
بودند ،4باعث گنجاندن ماده بیســت و چهــارم در قانون
اساسی جدید شد که مطابق با آن خاندان شاهی حق احراز
مقام های ارشد سیاسی را نداشتند5.
تحوالت منطقــه ای و جهانــی پس از جنــگ جهانی
دوم ،افغانســتان را بیش از گذشــته تحت نفوذ شوروی
قرار داد .با اســتقالل هند از بریتانیا و خروج این کشور از
منطقــه ،آمریکا جایگزیــن بریتانیا در حــوزه خاورمیانه
گردید .گسترش مناســبات اقتصادی ،سیاسی و نظامی
آمریکا با پاکســتان موجب نزدیک تر شــدن افغانستان
به شــوروی گردید .از طرفی با گســترش نفــوذ و روابط
آمریکا با کشــورهای منطقه خاورمیانه بــر میزان نفوذ
شــوروی و فعالیت احزاب چپ وابســته به این کشور در
افغانستان افزوده می شــد .6در دهه1350ش1970/م،
با توجه به دکترین نیکســون ،عدم برخورد مســتقیم با
روســیه ،ایران نماینده آمریکا در منطقــه گردید .ایران
که در عرصه تســلیحات نظامی و نظامــی گری در حال
توسعه و پیشــرفت بود و از طرفی در برقراری مناسبات و
روابط دیپلماتیک با کشــورهای منطقه بویژه عربستان و
پاکستان موفقانه عمل کرده بود ،به عنوان ژاندارم منطقه
از سوی آمریکا مورد حمایت و پشــتیبانی قرار گرفت .از
اواســط دهــه1350ش1970/م ،افزایش بهــای نفت،
باعث گردید تا این کشــور در ایفای نقش منطقه ای خود،
بسیار فعاالنهتر از گذشته عمل کند .7گسترش مناسبات
سیاسی و اقتصادی با افغانســتان به منظور مانع شدن از
توسعه و تداوم نفوذ شوروی و احزاب چپ در این کشور با
چنین رویکردی همراه بود که در دوره حکومت جمهوری
محمدداوود خان از سوی سیاستمدارن ایران مورد توجه و
 .4محمد علم فیضزاد ،جرگههای بزرگ ملی افغانستان(لوی جرگهها) ،
ص.236
 .5مطابق با ماده بیست و چهارم قانون اساسی 1343؛ «اعضای خانواده
پادشاهی در احزاب سیاسی شمولیت نمیورزند و وظایف آتی را اجرا نمیکنند.
 -1صدارت عظمی یا وزارت  -2عضویت شورا  -3عضویت ستره محکمه»
همان ،ص.253
 .6اریک هابسبام ،عصر نهایت ها :تاریخ جهان ،1991-1914ترجمه حسن
مرتضوی ،چ(3تهران :انتشارات آگاه ،)1388 ،ص.319
 .7مرکز اسناد وزارت خارجه ایران ،کارتن ،373پرونده  ،82سند ،157گزارشات
سالیانه .1353
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پیگیری قرار گرفت.
در این مقاله روند تاثیر روابط ایران و افغانستان بر حکومت
محمد داوود خان مورد بررســی قرار می گیرد .گسترش
روابط اقتصادی ایران و افغانستان که با اعزام هیئت های
مختلف اقتصادی از جانب دو کشــور مورد پیگیری قرار
گرفت ،با اســتقبال محمد داوود خان مواجه شــد .محمد
داوود خان جهت حذف و تضعیــف عناصر چپ در داخل
کشور ،می بایست اقدام به کاهش روابط در عرصه خارجی
با بلوک شرق و در راس آن شــوروی می نمود .از اینروی
توسعه روابط با کشــورهای منطقه ،بویژه ایران در حوزه
اقتصادی برای محمد داوود خان امری کامال حیاتی بود.
در حوزه بررســی روابط ایران و افغانستان از دیدگاه روابط
سیاســی ،آثار متعدد علمی به چاپ رســیده است ،اما این
آثار هر چه به زمان معاصر و دهه هــای اخیر نزدیک می
شود از تعدادشان کاسته می گردد .در سالهای مورد نظر
این تحقیق ،دهه 1350ش1970 /م ،بــه طور پراکنده و
مختصر اطالعات محدودی در منابع ایران و افغانســتان
در رابطه با نوع روابط سیاسی دو کشــور اشاراتی موجود
است ،اما در زمینه تاثیر گسترش روابط ایران و افغانستان
در حوزه اقتصادی بر حکومــت محمد داوود خان ،مطالب
مبســوطی موجود نیســت .بویژه آن که در این تحقیق
تالش شده است ،میان سقوط حکومت محمد داوود خان
و قدرت گیری حزب دموکراتیک خلق با گسترش روابط
اقتصادی ایران و افغانستان ارتباط برقرار گردد.
این مقاله با اتکا به شــیوه تاریخی و با اســتفاده از اسناد
وزارت خارجه ایران در دهه 1350ش1970/م ،خاطرات
نویسی های منتشر شده از اعضاء حزب دموکراتیک خلق
و اسناد کی جی بی در افغانســتان از واسیلی متروخین به
رشته تحریر در آمده است.
در این مقاله از اســناد کی جی بی در افغانســتان استفاده
شده است .نویسنده این اســناد واسیلی متروخین 1است.
او از مدیران ارشد بایگانی اســناد کی جی بی در شوروی
بیــن ســال هــای 1351-1363ش1972-1984/م،
بوده اســت .وی که در 1364ش1985/م بازنشسته شد،
توانســته بود تا آن زمان از  25000سند کپی گرفته و آنها
را پنهان کند .پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی
وی در 1371ش1992/م ،با ســفری به اســتونیا اول به
سفارت آمریکا و ســپس به ســفارت بریتانیا مراجعه می
کند .بریتانیایی ها که به ارزش اســناد واسیلی متروخین
پی برده بودند از او حمایت کردند و واســیلی متروخین با
رفتن به بریتانیا اســناد پنهانی خود را فاش کرد .واسیلی
1.Vasiliy Mitrokhin
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متروخین بر اســاس اسنادی که در آرشــیو مطالعه کرده
بود پنج کتاب و یک رســاله هم نوشت .رســاله وی با نام
کی جی بی در افغانستان دست نوشــته ای بود که پس از
ترجمه به انگلیسی از جانب مرکز بین المللی وودرو ویلسن
برای مطالعه دانشــمندان 2در 1381ش2002/م ،به نشر
رسید .3این رساله در  15قسمت فعالیت های کی جی بی
در افغانستان را در ســال های 1357-1362ش-1983/
1978م ،نشــان می دهد .روابط پنهانی مســئوالن کی
جی بی با ســران حــزب دموکراتیک خلق کــه از زمان
تاســیس این حزب 1343ش1964/م ،بیشتر شده است
به همراه تحلیل هایی که این افراد از اوضاع افغانســتان
به مســئوالن خود انتقال مــی دادند که در ایــن مقاله از
اطالعات مربوط به سال های حکومت محمد داوودخان
1353-1357ش1973-1978/م ،استفاده شده است.
با فروپاشــی حکومــت خلقیهــا(1372ش1993/م)،
تعدادی از اعضــاء خلق و پرچم اقدام به نوشــتن وقایع و
رویدادهایی کردند که خود از شــاهدان عینی و عامالن
مهم آن بودند .در این مقاله از کتاب های ســه نویســنده
حزبی استفاده شده اســت که معرفی میگردد .سلطانعلی
کشــتمند و دســتگیر پنجشــیری از موسســین حزب
دموکراتیــک خلق بودنــد ،این دو شــخصیت در دوران
حکومت خلقیهــا(1357-1372ش1978-1993/م)،
به مقامــات عالیرتبه حکومتی دســت یافتند .کشــتمند
به مقام صدراعظمی و پنجشــیری بــه وزارت آموزش و
پرورش(معارف) ،ارتقا یافت .با ســقوط حکومت خلقیها
بسیاری از اعضاء و مقامات حکومتی این حزب مجبور به
مهاجرت از کشور شدند .در سال های هجرت ،این دو فرد
خاطرات خود از حزب را به رشته تحریر در آورده و به چاپ
رساندند.
کشــتمند در «یادداشــت های سیاســی و رویدادهای
تاریخــی» و پنجشــیری در «ظهــور و زوال حــزب
دموکراتیک خلق افغانســتان» ،چگونگی شکل گیری،
توســعه ،قدرت یابی و دوران حکومت حزب را با توجه به
خاطرات و حضورشان در وقایع و تحوالت حزب به رشته
2Woodrow Wilson International Center for
Scholars.
3.-10Vasiliy Mitrokhin, The KGB in Afghanistan,
introduced and edited by Christian F.Ostermann
and Odd Arne Westad, Washington,D.C:
2002,Cold War International History Project,
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تحریر در آورده اند.
حزب دموکراتیک خلــق از هنگام تاســیس ،فعالیت در
بخش نظامی را نیز آغاز کرد ،توســعه فعالیت های حزبی
در میان نظامیان که توســط شــاخه نظامی حزب انجام
میشد ،به طور ســری بود .زیرا که حکومت فعالیتهای
سیاســی را میان نظامیان ممنوع اعالم کرده بود .عالوه
بر فعالیتهای پنهانــی حزب ،نام اعضــاء نظامی حزب
نیز کامال پنهان میماند .از اینروی امــروزه اطالعات از
بخش نظامی حزب دموکراتیک خلق بسیار ناچیز و اندک
میباشــد .نبی عظیمی از اعضاء نظامی جناح پرچم بود،
که در کودتــای محمد داوودخــان(1352ش1973/م)،
همراه با ســایر نظامیان پرچمی وی را یاری رساندند .نبی
عظیمی در «اردو و سیاســت» ،تحوالت سه دههای (از
کودتای داوود تا سقوط حکومت خلقیها)را که خود در آن
از مقامات ارشــد نظامی بوده(1352-1372ش-1993/
1973م) ،مورد بررسی قرار داده است.
در افغانســتان یکی از منابع مهم رســمی که هر ســال
از جانــب وزارت اطالعات و فرهنگ منتشــر میشــود،
«ســالنامه افغانستان»(دافغانســتان کالنی) نام دارد .در
ســالنامه فعالیتهای دولــت و وزارت خانههــا در یک
ســال کاری ،سالی که گذشــته اســت ،به طور مختصر
آورده میشــود .در این مقاله از ســالنامه شماره  ،40سال
1352ش ،که مربوط به اولین ســال حکومت جمهوری
داوود است ،استفاده شــده اســت .در این مقاله از اسناد
وزارت امور خارجه ایران نیز اســتفاده شده است .بخشی
از این اسناد گزارشهای سفارت خانههای ایران در کابل
و هرات در فاصله ســالهای 1352-1357ش-1978/
1973م ،را شامل میشــود .این گزارشها با موضوعات
مختلف سیاســی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و غیره
چگونگی اوضاع داخلی افغانســتان را تشــریح میکند.
بخش دیگری از اســناد وزارت خارجه در کتابی با عنوان
«معاهدات دو جانبه ایران با ســایر دول» منتشــر شده
است ،در قسمت افغانستان به مناسبات دو جانبه اقتصادی
ایران و افغانستان در فاصله سالهای 1352-1357ش/
1973-1978م ،میپردازد.

تجربهای ناموفــق در عرصه اصالحات فرمایشــی بود،
چنانکــه چپیها از آن با عنــوان دموکراســی تاجدار یاد
میکردند .شــکلگیری و گســترش مــوج اعتراضات
جمعی در شــهرها بویژه در کابل ،عــدم هماهنگی میان
مجلس شــورا(پارلمان) و دولت ،عــدم کاهش اختیارات
شاهی ،گســترش آگاهیهای سیاســی طبقه روشنفکر
و جامعه شــهری ،وابســتگی نمایندگان سنتی مجلس
شــورا (پارلمان) که اکثریت مجلس شــورا (پارلمان) را
تشــکیل میدادند ،به مناسبات ســنتی قدرت و شخص
شــاه ،عم ً
ال دهه دموکراســی را با تنشهایی روبرو کرد.
در دهه دموکراســی پنج صدراعظم بــه روی کار آمدند،
به جز محمد موســی شــفیق که به دلیل کودتای محمد
داوودخــان از قدرت حذف شــد ،مابقــی صدراعظم ها
با اســتعفاء از مقام هایشــان کناره گیــری کردند .دهه
دموکراســی با صدارت دکتر محمد یوســف آغاز شــد.
ظاهر شــاه که در دهه چهارم حکومتش معتقد به اعمال
تغییــرات بنیادین در عرصه حکومت شــده بود ،شــروع
تغییرات را با انتخاب صدراعظمی از غیر خاندان شــاهی
آغاز کرد .سه صدراعظم گذشته ظاهر شاه؛ محمد هاشم
خــان(1312-1325ش1933-1946/م) ،2محمــود
خــان(1325-1332ش1946-1953/م) 3و محمــد
داوودخــان(1332-1341ش1953-1962/م) ،4بــه
ترتیب دو عمو و پســر عموی او بودند .این رسم سنتی که
طبق آن مقامات ارشــد حکومتی در اختیار خاندان شاهی
قرار می گرفت ،یکی از موانع مهم در برابر ظاهرشــاه بود
که به او اجازه تصمیم گیری مستقالنه در عرصه حکومت
را نمی داد .دکتر محمد یوسف(1342-1343ش-1964/
1963م) ،صدراعظــم دوره انتقال به شــمار میرفت،او
وظیفه داشت که قانون اساســی جدید متناسب با اعمال
آزادیهای بیشــتر در جامعه را تدوین و تصویب کند .5با
تصویب و توشیح قانون اساســی جدید(نهم مهر (میزان)
1343ش /اول اکتبر 1964م) ،ظاهر شــاه برای بار دوم
دکتر محمد یوســف را به مجلس شــورا (پارلمان) جهت
مقام صــدارت معرفی کرد .دکتر محمد یوســف با آن که
رای اعتماد بدســت آورد ،اما ســه روز بعد(1343ش29/

کودتای محمدداوودخان
دهه دموکراســی(1342-1352ش1963-1973/م)،1

شد ،این دهه را به دهه دموکراسی معروف کرد .میر محمد صدیق فرهنگ،
افغانستان در پنج قرن اخیر ،چ(2تهران :انتشارات عرفان ،)1380 ،ج ،2ص-82
.823-824

 .1دهه دموکراسی(1342-1352ش1963-1973/م) ،ظاهر شاه در دهه
چهارم حکومت خود ،با اعطای آزادی های محدود به جامعه تغییراتی را در
ساختار سنتی حاکمیت خاندانی اش بوجود آورد .تدوین و تصویب قانون اساسی
جدید(1343ش1964/م) ،انتخاب صدراعظم ها از غیر خاندان سلطنتی و غیره
که باعث استقبال و امیدواری روشنفکران و تحصیل کرده گان به این تغییرات

 .2میر غالم محمدغبار ،افغانستان در مسیر تاریخ (قم :دارالتفسیر،)1390،ج،3
ص.223
 .3همان ،ص.289
 .4میر محمدصدیق فرهنگ ،افغانستان در پنج قرن اخیر ،ج،2ص .709
 .5میر محمدصدیق فرهنگ ،افغانستان در پنج قرن اخیر ،ج ،2ص.744 -745

حکومت محمدداوود خان در افغانستان...

اکتبر 1964م) مجبور به اســتعفاء شــد .1محمد هاشم
میوندوال(1343-1346ش1964-1967/م) ،نور احمد
اعتمــادی(1346-1350ش1967-1971/م) ،و دکتر
عبدالظاهــر(1350-1351ش1971-1972/م) ،نیــز
با اســتعفاء از حکومت کنارهگیری کردند .محمد موسی
شــفیق (1351-1352ش1972-1973/م) ،نیــز در
اثر کودتــای محمد داوودخان مجبور بــه ترک حکومت
گردید.2
در دهه دموکراســی تضادها و تعارضاتی که در شعارها
و اعمال حکومت مشاهده میشــد بویژه در مورد شخص
شاه ،خشــم طبقات مختلف جامعه را که هر کدام خواهان
بهبود در شرایط زندگیشــان بودند ،برانگیخت .به عنوان
مثال قانون احــزاب در مجلس شــورا(پارلمان) تصویب
شد ،اما ظاهرشاه آن را توشــیح نکرد .3با وجود آن احزاب
متعددی تاســیس شــدند ،اما این احزاب بطور پنهانی و
غیر رســمی به فعالیتهای حزبی خود ادامه دادند .قانون
مطبوعات خصوصی تصویب و توشیح شــد ،اما در عمل
مطبوعات خصوصــی با کوچکترین بهانهای مســدود و
توقیف میشدند .4در انتخاب صدراعظمها ،ظاهر شاه در
ابتدا آنها را انتخاب میکرد و سپس آنها را جهت اخذ رای
اعتماد به مجلس شــورا (پارلمان) ،معرفــی میکرد .این
صدراعظمها که از طبقه روشنفکر و تحصیل کرده جامعه
بودنــد در دوران حکومت خود یکی از مشــکالت جدی
شــان ،مجلس شــورا (پارلمان) بود .اکثریت نمایندگان
مجلس شــورا (پارلمان) را طبقه ســنتی جامعه تشکیل
میدادند که جزء طرفداران سرســخت حکومت شــاهی
بودند .این نمایندگان در برخورد با سیاســت ها و عملکرد
صدراعظمهای وقت اقدام به اشکال تراشی و در بسیاری
از موارد اســتیضاح مــی کردند ،به طوری که گســترش
تنشها میان مجلس شورا (پارلمان) و حکومتهای وقت
یکی از عوامل مهم در اســتعفاء صدراعظمها از حکومت
بود.5
محمدداوودخان در دهه دموکراســی ناظــر اعتراضات
روشنفکران بود واز بیثباتی شــرایط سیاسی و استعفای
زود هنــگام صدراعظمها ،بــه نفع خود اســتفاده کرد.6
 .1همان ،ص.775
 .2همان ،ص.808
 .3در دهه دموکراسی ،قوانینی که در مجلس شورا(پارلمان) تصویب می شد،
می بایست شخص شاه آن را جهت عملی شدن توشیح می کرد .در صورت عدم
پذیرش و امضاء شخص شاه ،آن قانون هم عملی نمی گردید.
 .4صباح الدین کشککی ،دهه قانون اساسی ،چ(2پیشاور :انتشارات میوند،
،)1384ص.190
 .5همان ،ص .122
 .6گروهی از دانشمندان و پژوهشگران روسی و افغانی زیر نظر پروفسور آ.
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محمدداوودخان با روشــنفکران چپگــرا ارتباط برقرار
کرد و نفوذ خــود را میان نظامیان چپگرا گســترش داد.
محمدداوودخان جهت تغییر شــرایط به نفع خود در میان
دو گروه سنتگرای جامعه و روشــنفکران اصالح طلب،
گــروه دوم را برگزید .تغییر حکومت در کشــور به راحتی
امکان پذیر نبود ،ظاهر شــاه(1312-1352ش-1973/
1933م) بــا اقدامات محافظهکارانهای کــه انجام داد در
ظاهر منافع هر دو گروه (ســنتگرا و روشنفکران اصالح
طلب) رعایت شــده بــود .شــعارهای اصالحطلبانه در
سرلوحه سیاســتهای حکومت قرار گرفت ،اما در عمل
منتفی میشد؛ قانون احزاب توشــیح نشد ،7قانون جراید
غیردولتی اگر چه تصویب شــد ،اما جرایــد خصوصی با
کمترین انتقاد و یا دیدگاههای اصالحطلبانه و نگرشهای
غیر مذهبی ،مسدود و توقیف میشدند.
با آنکــه صدراعظمها از خانــدان غیر شــاهی و از طبقه
روشــنفکر جامعه بودند ،اما اختیارات شــان محدود بود.
سیاســت در ارکان ســنتی خود باقی مانده بــود؛ اما در
ظاهر ادعای دموکراســی خواهی ،آزادی و غیره میشد.
محمــدداوود خان بــا درک گســترش نارضایتی طبقه
روشــنفکر جامعه ،بویژه چپگراها ،رســیدن به قدرت را
در همکاری با این گروه ،عملیتر دید تا قشــر ســنتی که
مشکلی با شــاه و عملکردهای باصطالح اصالح طلبانه
وی نداشتند .محمدداوودخان با جذب همکاری نظامیان
چپگــرا ،برنامه کودتا را فاش ســاخت 8و توانســت در
شرایط مناسب ،زمانی که ظاهر شــاه به ایتالیا سفر کرده
بود ،کودتا را عملی کند.9
تشــکیل حکومت جمهوری و گسترش نفوذ
پرچمیها در آن
محمدداوودخان با پیــروزی کودتــا ،در اعالمیهای که
منتشــر کرد(1352ش1973/م) ،حکومت را جمهوری
اعالم کــرد .10در روزهــای اول کودتــا ،اعالمیهها و
تصمیمهای حکومت جمهــوری از جانب کمیته مرکزی
قرائت میشــد ،11به نظر میرسید ســران نظامی که در
د .داویدف ،افغانستان مسائل جنگ و صلح ،ترجمه عزیز آریانفر(تهران :نشر
اندیشه ،)1378 ،ص .25
 .7صباح الدین کشککی ،دهه قانون اساسی ،ص.28
 8مرکز اسناد وزارت خارجه ایران ،کارتن  ،386پرونده  ،89سند ،43/1
گزارشات سالیانه -.1355
 .9سرهنگ پیکوف و سرهنگ نیکیتینکو و سرهنگ تیگین و سرهنگ شویدف،
جنگ در افغانستان،ترجمه عزیز آریانفر(پشاور :مرکز نشراتی میوند،)1999 ،
ص.57
 .10عبدالحمید مبارز ،تحلیل واقعات سیاسی افغانستان 1996 -1919م،
چ(2پیشاور :انتشارات میوند ،)1377،ص.336
 .11الف .هارون ،داوود خان در چنگال ک .ج.ب ،ترجمه حامد،چ(3پشاور:
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کودتا محمدداوودخان را یاری رساندند ،همچنان کنترل
اوضاع کشور را در دست داشــتند .با عدم مخالفت جدی
نظامی از جانب ســنتگراها ،محمدداوودخان حکومت
جمهوری را تشــکیل داد .1او می اندیشــید کــه با احراز
مقامهای کلیدی؛ ریاســت جمهوری ،صدراعظم ،وزارت
خارجه و وزارت امنیــت ،بقای حکومت خــود را در برابر
شــورش نظامیان و یا گروههای مخالــف و ناراضی می
تواندتضمین کند ،با این وجود افراد پرچمی و یا طرفداران
آنها 2را در کابینه خود پذیرفــت .3حضور وزرای پرچمی
و شعارهای اصالحطلبانه محمدداوودخان ،حذف عنصر
سنتی قدرت ،ســنتگراها را مطمئن ساخت که کودتای
محمدداوودخان با همکاری عناصر چپ چون پرچمیها
انجام شده است.
در دوره حکومــت جمهوری ،مناســبات افغانســتان با
شــوروی بیش از گذشــته افزایش یافت .4توسعه روابط
در زمینههــای مختلف اقتصــادی ،فرهنگــی ،نظامی
و غیره شــوروی با افغانســتان در توســعه نفوذ عناصر
چپ در حکومت نقش چشــمگیری ایفا کــرد .افزایش
کمکهای شــوروی در زمینههــای مختلف به حکومت
محمدداوودخان ،بر اســاس خواســت شــخصی محمد
داوودخان نبــود؛ زمانی که محمدداوودخــان کودتا کرد،
سران شوروی قبل از کودتا ،از آن مطلع بودند .5همکاری
نظامیان پرچم با محمدداوودخان به اطالع ســران حزب
انتشارات میوند ،)1374 ،ص .97
 .1بینا ،اسناد النه جاسوسی آمریکا(،تهران:جهان کتاب،)1379،ج ،9ص .28
 .2این جناح نام خود را از نشریه ای که به طور هفته وار منتشر می کرد ،گرفته
است .این نشریه تا  99شماره به چاپ رسید(سرطان  -1348حمل 1347ش/
جوالی  -1969مارچ 1968م) ،که باالخره توسط حکومت توقیف شد .در آن
زمان مرسوم شده بود که احزاب با نام های نشریه شان معروف می شدند .جناح
پرچم به رهبری ببرک کارمل در ابتدا جزئی از حزب دموکراتیک خلق افغانستان
بود .این حزب در 1342ش1963/م ،تاسیس شد که نور محمد ترهکی به رهبری
حزب انتخاب گردید .اختالفات میان نورمحمدتره کی و ببرک کارمل که کامال
هم ایدئولوژیک نبود باعث شد تا ببرک کارمل پس از مدتی از نور محمدتره کی
جدا گردید .این انشعاب باعث شد تا هر یک از جناح ها با نام نشریه شان معروف
شدند؛ جناح نور محمدتره کی به خلق و جناح ببرک کارمل به پرچم .دستگیر
پنجشیری ،ظهور و زوال حزب دموکرتیک خلق افغانستان ،چ(3پشاور:نشراتی
فضل ،)1377 ،ص .146-147
 .3محمد اعظم سیستانی ،مقدمهئی بر کودتای ثور و پیامدهای آن ،چ(2بی جا:
اداره دارالنشر افغانستان ،)2000 ،ص .58
 .4طی سه سال نخست حاکمیت محمد داوودخان ،حجم بازرگانی افغانستان
با شوروی سه برابر افزایش یافت و به  154میلیون روبل رسید (روبل = 1/67
دالر) .گروهی از دانشمندان و پژوهشگران روسی و افغانی زیر نظر پروفسور آ .د.
داویدف ،افغانستان مسائل جنگ و صلح ،ص .33
5. Vasiliy Mitrokhin, The KGB in Afghanistan,
p.23.http://www.wilsoncenter.org/sites/default/
) files/WP40-english.pdf (accessed27/7/2011
32- Ibid, p.23.

رسید و آنان با این همکاری موافقت کردند ،6در حالی که
ســران دو جناح خلق و پرچم از جاسوسهای کی جی بی
بودند و روابط تنگاتنگی با سران حزب کمونیست شوروی
داشــتند،7بنابراین حمایت از کودتای محمدداوودخان با
واســطه نظامیان طرفدار پرچم ،موافق با سیاســتکلی
سران شوروی و ســران پرچم بود .ســران شوروی که از
گذشته ،از سیاســت گســترش نفوذ میان طبقات حاکم
افغانستان ،حمایت میکردند ،کودتای محمدداوودخان و
گســترش نفوذ عناصر پرچمی در ارکان حکومت ،کام ً
ال
مطابق با سیاستهای کالن شــوروی در افغانستان بود.
دیدگاه ســران شــوروی به حاکمیت محمدداوودخان،
دیــدگاه یک ولــی نعمت را نشــان میداد ،گســترش
کمکهای شــوروی در زمینههــای مختلف به حکومت
محمدداوودخان ،مبتنی بر چنین اندیشه و دیدگاهی بود.
محمدداوودخان کــه نگران واکنش قهرآمیز ســلطنت
طلبها و ســنت گراها در کشــور بود ،با روی آوردن به
روشــنفکران چپ ،جهت نشــان دادن یــک حکومت
متفــاوت ،از شــعارها و برنامههــای سوسیالیســتی
روشــنفکران پرچمــی بهره گرفــت؛ بیانیــه خطاب به
مــردم(اول شهریور(ســنبله) 1352ش 23/اگوســت
1973م) ،که توســط محمدداوودخان در همان روزهای
اول حکومت قرائت شــد ،توســط پرچمیها آماده شده
بود 8و یا درخواست مشــورت محمدداوودخان از ببرک
کارمل در رابطه بــا چگونگی سیاســت داخلی و خارجی
کشــور نمونهای دیگر از تأثیر روشنفکران چپ (پرچمی)
در حکومــت محمدداوود خــان بود .گســترش عناصر
پرچمی در حکومت محمدداوودخان برابر شــد با شروع
مخالفتهــای عناصر ســنتی قدرت به سیاســتهای
چپگــرای محمدداوودخان و گســترش مخالفتهای
عناصر ســنتی قدرت با محمــدداوود خــان باعث تغییر
سیاســت محمدداوودخان نســبت به عناصر چپی شد.
حذف عناصر پرچمی از مقامهای ارشد حکومتی ،تصفیه
نظامیان از عناصر و طرفداران شناخته شده پرچمی ،آغاز
 .7مطابق با اسناد کی جی بی در افغانستان ،سران حزب دموکراتیک خلق
افغانستان با نام مستعار با نمایندگان کی جی بی در افغانستان ،همکاری و ارتباط
داشتند .نام مستعار نور محمدترهکی« ،نور» ببرک کارمل« ،مارید» و حفیظ اهلل
امین «کاظم» ذکر شده است.
Vasiliy Mitrokhin, The KGB in Afghanistan, p.17.18
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/
english.pdf-WP40
() 2011/7/accessed27
 .8محمد نبی عظیمی ،اردو و سیاست(در سه دهه اخیر افغانستان) ،چ(3پیشاور:
انتشارات میوند ،)1378 ،ص .100

حکومت محمدداوود خان در افغانستان...

تغییر سیاست محمدداوودخان نسبت به عناصر چپگرای
حامی حکومت بود .محمدداوودخان عناصر سنتی قدرت
را دوباره به مقامهایشان برگرداند و ماهیت سنتی حکومت
خود را با سیاســتهایی که در پیش گرفــت برای طبقه
روشنفکر اصالح طلب مسجل گردانید.
محمدداوودخان و چرخش در سیاست خارجی او
محمدداوودخان در پی تغییر سیاســت نســبت به عناصر
چپی ،ســفرهای خارجیاش را به کشــورهای همسایه و
منطقه آغاز کرد .در ســفرهای خارجی محمدداوودخان
به کشــورهای عربی و همســایه چه گذشــت که باعث
اتخاذ سیاســتهای افراطی ضد چپ در افغانستان شد؟
عموم نویســندگان بر این مســأله اتفاق نظــر دارند که
محمدداوودخــان در پــی جایگزین کــردن کمکهای
شــوروی با کمکهای بلــوک غرب و کشــورهای ضد
شوروی بود ،زمانی که به کشورهای عربی و همسایه سفر
کرد ،با استقبال این کشورها در گسترش روابط منطقهای
روبرو شد.
در منابع این دوره ،اکثر نویســندگان بــه نوعی معتقدند،
تحریکات شــاه ایران و وعدههای اغوا کننده وی در تغییر
سیاســت محمدداوودخان ،نقش مهمی داشــته است ،از
اینرو روایتهای متعدد و ناهمســانی از میزان وعدههای
کمک شاه ایران در این منابع انعکاس یافته است که یکی
از مهمترین و شایعترین این روایتها این گونه است؛ دو
میلیارد دالر وام دراز مدت و ســایر کمکهای فرهنگی،
نظامی و غیره در عرصههای مختلف.1
سیاســت خارجی محمدداوودخان در سالهای حکومت
جمهوری ،تداوم سیاســت خارجی وی در دوران صدارت
بود؛ جلب کمکهــا و همکاریهای اقتصــادی با بلوک
شرق و غرب .جمله معروف محمدداوودخان؛ «روزی که
بتوانم سیگرت (سیگار) آمریکاییام را با گوگرد (کبریت)
روسی روشن کنم .خوشحال میشــوم» ،2نشان دهنده
توجــه توأمان وی در جلــب کمکهــا و همکاریهای
اقتصادی بلوک شرق و غرب است ،سیاستی که در عمل
با شکست مواجه شد.
گسترش روابط با ایران و تأثیر آن بر سیاست داخلی کشور
محمدداوودخــان زمانــی کــه در 1352ش1973/م،
حکومت را به دست گرفت ،تصور بسیاری از کارشناسان
در حوزۀ روابط ایران و افغانســتان ،تــداوم همان روابط
ســرد ،دوران صــدارت وی بــود .3در دوران صــدارت
 .1صدیق فرهنگ ،افغانستان در پنج قرن اخیر ،ج ،2ص.870
 .2بینا ،اسناد النه جاسوسی آمریکا ،ج ،9ص .282
 .3همان ،ج ،9ص .284
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محمدداوودخــان(1332-1341ش1953-1962/م)،
گسترش روابط آمریکا با پاکســتان و افشای کمکهای
نظامی آمریکا به آن کشــور با بیتوجهی بلوک غرب به
افغانســتان همراه شــد .4کمکهای نظامی آمریکا به
پاکســتان و واکنش پاکســتان و متحدانــش به قضیه
پشتونستان باعث موضع تدافعی افغانها در برابر همسایه
جدید التأسیسشــان (پاکســتان) شــد ،از طرفی قضیه
پشتونستان ،بر نوع روابط افغانستان با همسایه غربیاش،
ایران نیز تأثیر گذاشــت .شــاه ایران همانند بســیاری از
کشــورهای عضو ســازمان ملل ،قضیه پشتونســتان را
طبق معاهده دیورند ،5حل شــده میدانســت ،بنابراین
توصیه ســران حکومتی ایران به افغانها ،توسعه روابط با
پاکســتان بود(1333ش1954/م) .6با توجــه به قضیه
پشتونستان و روابط حسنه ایران و پاکستان ،سران افغان
نسبت به گســترش روابط با ایران بدبین شدند ،از اینروی
در دوران صدارت محمدداوودخان ،روابط ســردی میان
دو کشور حاکم شــد .داوود جهت تقویت و تجهیز اردوی
کشــور در برابر پاکستان ،متوجه شــوروی و کشورهای
سوسیالیســتی شــد ،بنابراین با تشــکیل لویــی جرگه
(1334ش1955/م) در آن موضــوع جلــب کمکهای
نظامی و حمایت از قضیه پشتونستان مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.7ســرانجام پس از ســه روز ،لویی جرگه در
بیانیــهای تجهیز و تقویت اردوی نظامی افغانســتان را با
کمک کشــورهای سوسیالیســتی جهت مقابله احتمالی
در برابر حمالت تجاوزکارانه پاکســتان مــورد تصویب
قرار داد .8از طرفــی محمدداوودخــان در آغاز صدارت،
جهت ایجاد تحوالت اقتصادی در کشور ،برنامه پنج ساله
توســعه اقتصادی(1335-1340ش1956-1961/م) را
پایهگذاری کرد که توانست حمایتهای مالی و فنی سران
 .4عبدالصمد غوث ،سقوط افغانستان ،ترجمه محمد یونس طغیان ساکایی،
چ(2پیشاور :نشر قصه خوانی ،)1378 ،ص .111-112
 .5معاهده دیورند در  21عقرب 1262ش 12 /نوامبر 1883م ،میان سرهنری
مورتیمر دیورند و امیر عبدالرحمان خان جهت تعیین مرز افغانستان و هند بریتانیا
در کابل به امضاء رسید .طبق این معاهده ،مرزهای افغانستان از منطقه واخان
تا سرحدات ایران مشخص گردید .با انعقاد این معاهده بریتانیا کمک های
مالی به افغانستان را که  12لک روپیه در سال بود به  18لک روپیه افزایش داد.
معاهده دیورند را افغان ها پس از استقالل پاکستان در 1326ش1947 /م ،به
رسمیت نشناختند و تا به امروزهم این معاهده را دولت افغانستان رسمی نمی
داند .لودویک دبلیو آدامک ،دانشنامه تاریخی افغانستان ،ترجمه سید محمد علی
رضوانی و محمد تقی مناقبی(کابل :مطبعه بلخ ،)1388 ،ص .141-142لک در
واحد پولی افغانستان معادل صد هزار است؛ یک لک یعنی 100000افغانی.
 .6عبدالصمد غوث ،سقوط افغانستان ،ترجمه محمد یونس طغیان ساکایی،
ص.127
 .7محمد اعظم سیستانی ،مقدمهئی بر کودتای ثور و پیامدهای آن ،ص .36
 .8محمد علم فیضزاد ،جرگههای بزرگ ملی افغانستان(لوی جرگهها)،
ص.213-214
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شوروی را در پیشبرد برنامهاش به دســت آورد .1به این
ترتیب روابط افغانستان و شــوروی در زمینههای مختلف
نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی ،تکنیکی و غیره گســترش
یافت .ســران شــوروی با حمایت از قضیه پشتونستان،
کام ً
ال خود را همســو با منافع منطقهای افغانها نشــان
دادند و باعث گســترش نفوذشــان میان سران حکومتی
افغانستان شدند.
در دهه دموکراسی(1342-1352ش1963-1973/م)،
تغییرات قابل توجهی در عرصه سیاســت خارجی کشور
اعمال نگردید .روابط با شــوروی در عرصه های مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره همانند گذشته تداوم
یافت .در عرصه روابط با ایران تغییر قابل توجهی در بهبود
و گســترش روابط دو جانبه صورت نگرفت ،اما در رابطه
با پاکستان ،موضوع پشتونســتان و مساله دیورند همانند
گذشــته مورد پیگیری و توجه حکومت هــا قرار نگرفت
و به این ترتیب تا حدی روابط دو کشــور به حالت عادی
بازگشــت .2عامل مهم در عدم تغییرات جدی در عرصه
سیاســت خارجی کشــور ،افزایش تنش ها در سیاســت
داخلی کشور بود .اســتعفای زود هنگام صدراعظم ها از
مقام هایشان که در اثر افزایش نارضایتی های گروههای
مختلف از حکومت و بحران های داخلی کشور صورت می
گرفت ،فرصتی جهت اعمال تغییرات و یا توجه بیشــتر به
سیاست خارجی را به حکومت های وقت نمی داد.
در دهــه  1350ش1971/م ،پــس از دهه دموکراســی
زمانی که محمدداوودخان قدرت را تصاحب کرد ،متوجه
تغییر شرایط سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره جامعه
بــا دوران صدراتش در دهه 1330ش1951/م ،شــد .در
دهه  1350ش1971/م ،جامعه شــهری کشــور توسعه
یافته بود ،بر تعداد تحصیلکردهها و روشــنفکران جامعه
افزوده شده بود و بازگشت تحصیلکردههای کشورهای
خارجی ،بویژه از شوروی و اروپای شرقی ،باعث گسترش
گرایشــات سوسیالیســتی در کشور شــده بود ،از طرفی
تجربــه دهــه دموکراســی(1342-1352ش-1973/
1963م) ،در شــکلگیری احزاب با گرایشــات مختلف،
در گســترش آگاهان سیاســی و منتقدین حکومت و بر
گســترش گروههای معترض؛ کارگران ،دانشــجویان،
روشــنفکران و غیره که خواهان تغییرات بنیادین بودند،
تأثیر ماندگاری بر جای گذاشت .در چنین شرایطی ،زمانی
 .1در همان آغاز صدارت داوود ،خروشچف و بولگانین از سران شوروی به کابل
سفر کردند (دسامبر  /1955قوس  )1334آنها جهت حمایت از برنامه پنج ساله
اقتصادی محمدداوودخان ،اعطای وامی به مبلغ یکصد میلیون دالر را پیشنهاد
کردند .الف .هارون ،داوود خان در چنگال ک.ج.ب ،ص .25
 .2صباح الدین کشککی ،دهه قانون اساسی ،ص.35

که محمدداوود خان حکومت را بدست گرفت ،جامعه دهه
 1330ش1951/م ،دوران صدرات خود را مشاهده نکرد،
بویژه آن که نظامیان پرچمــی ،محمدداوودخان را جهت
دستیابی به قدرت یاری رسانده بودند.3
محمدداوودخان پس از تثبیــت حکومت ،زمانی که ظاهر
شــاه با صدور بیانیهای( 21مرداد (اســد) 1352ش12/
اگوســت1973م) ،حکومت وی را به رسمیت شناخت،4
متوجه ادعاهای قدرت طلبانه خلــق و پرچم در حکومت
شــد .نظامیان پرچم خود را «تاج بخــش» میخواندند
و روشــنفکران چپ نیز ادعای ســیطره بــر حکومت را
داشــتند؛ بدین صورت که محمدداوودخان میبایســت
اصالحــات ملیگرایی را در صــدر برنامههای اقتصادی
خود قرار دهد .5از طرفی روشــنفکران چپ ،در ســاختار
حکومت اقــدام به جابجایــی نیروهای خــود کردند ،در
وزارتخانههایــی چون معــارف و امور داخلــه بر تعداد
کارمندان چپگرا افزوده شد .6در حوزه سیاست خارجی،
سران شــوروی که از اقدام متهورانه نظامیان پرچمی در
جابجایی قدرت خشنود به نظر میرسیدند ،از سران خلق
و پرچم خواستند با حکومت جمهوری همکاریهای الزم
را در جهت تقویت آن انجام دهند ،7به جز آن که روابط دو
کشور در عرصههای مختلف نیز رشد چشمگیری یافت.
مشــاهده تغییرات در حکومت جدید که بســیار واضح و
آشــکار بود ،باعث خشم عناصر ســنتی قدرت از شخص
محمدداوودخان شد .داوود در میان عناصر سنتی جایگاه
خود را از دســت داده بود ،با تغییــرات انقالبی چپیها در
زمینههای مختلف هم کام ً
ال موافق نبــود ،بنابراین یک
ســال پس از تثبیت حکومت ،درصدد بازگشــت به شیوه
ســنتی حکومت برآمد ،8اما مهمترین موضــوع در تغییر
سیاست داخلی ،وابســتگی آن به سیاســت خارجی بود.
حذف عناصر چپ از حکومت و ســرکوب این گروهها در
جامعه ،با اعتراض سران شوروی روبرو میشد ،افغانستان
که وابســتگیاش به کمکهای شــوروی از دهههای
گذشته آغاز شده بود ،نمیتوانســت بدون در نظر داشت
 .3الکساندر لیاخفسکی ،توفان در افغانستان ،ترجمه عزیز آریانفر ،ج(1پیشاور:
انتشارات میوند ،)1999 ،ص .38
 .4محمد ظاهر شاه« ،استعفی پادشاه مخلوع افغانستان »،دافغانستان
کالنی(کابل:مطبعه دولتی ،)1353 ،ش.)1352(40
 .5و.پالستون و اندریانوف ،افغانستان در منگنه ژئوپولیتیک ،ترجمه عزیز آریانفر،
چ(2پیشاور :انتشارات میوند ،)2001 ،ص .136
6.Anthony Arnold, Afghanistan, the soviet
invasion in perspective, (India: hoover press
publication, 1987), p.57.
 .7و.پالستون و اندریانوف ،افغانستان در منگنه ژئوپولیتیک ،ص .142
8. Anthony Arnold, Afghanistan, the soviet
invasion in perspective, p.61.

حکومت محمدداوود خان در افغانستان...

کمکهای همــه جانبه شــوروی ،در عرصه سیاســت
داخلی ،مســتقالنه عمل کنــد ،مگر اینکه بــا جایگزین
کردن کشــورهای دیگر ،از میزان نفوذ شوروی در کشور
میکاست.
آمریکا از دهه دموکراســی با مشاهده گســترش روابط
و نفوذ شوروی در افغانســتان ،بر میزان روابط خود با این
کشــور افزود.1علیرغم توجه آمریکا به افغانستان ،میزان
مناسبات این کشــور با افغانســتان در مقایسه با شوروی
آنچنــان ناچیز بــود که نتوانســت در عرصه سیاســت
خارجی افغانســتان در گرایشــش به شــوروی ،تغییری
ایجاد کند .ســرانجام در اثر فشــارهای داخلــی و پویاتر
شدن سیاست خارجی آمریکا نســبت به کشورهای هم
مرز با اتحاد شــوروی ،2جهت کاهش نفوذ شــوروی در
منطقه ،محمدداوودخان در تغییر سیاست خارجی متوجه
کشــورهای منطقه شــد که از متحدان آمریکا به شمار
میرفتند.3در دهه 1350ش1970/م ،در عرصه تحوالت
جهانی و منطقــه ای ،جنگ ســرد وارد مرحله جدیدی از
رقابت ها شد .4شکست آمریکا در جنگ ویتنام و رسانهای
شــدن این جنگ در مطبوعات جهانی ،این کشــور را در
انظار عامه و حتی شــهروندان آمریکایــی مورد نکوهش
و انتقاد قــرار داد5.از طرفی افزایش بهــای نفت و هزینه
های سنگین جنگ ویتنام باعث شــد تا سران آمریکا در
تداوم جنگ سرد دهه 1350ش1970/م ،شیوه مبارزاتی
شان با بلوک شــرق را تغییر دهند .ریچارد نیکسون طی
سخنرانی که در جزیره گوام در دوم بهمن(دلو)1347ش/
 22ژوئیه 1969م ،در برابر روزنامه نگاران و سران نظامی
آمریکایی انجام داد .این تغییر سیاست را علنا بیان کرد.6
نیکسون که سیاست آینده آمریکا در قبال اوضاع جهان را
تشریح کرد ،این عقاید به دکترین نیکسون شهرت یافت.
در دکترین نیکســون ،با تاکید بر انتقال تامین مسئولیت
های امنیتی هــر منطقه به کشــورهای آن ناحیه ،دولت
آمریکا نشــان داد که خواهان کاهش هزینه ها و تعهدات
این کشور در خارج است.7

 .1عبدالصمد غوث ،سقوط افغانستان ،ص .117
 .2گروهی از دانشمندان و پژوهشگران روسی و افغانی زیر نظر پروفسور آ .د.
داویدف ،افغانستان مسائل جنگ و صلح ،ص .35
.3هنری کسینجر ،وزیر امور خارجه آمریکا دو بار جهت گفتگو با سران حکومت
داوود به افغانستان سفر کرد .میر محمد صدیق فرهنگ ،افغانستان در پنج قرن
اخیر ،ج ،2ص.866
.4تحوالت جهانی وارد مرحله ای شد که به جنگ سرد دوم معروف شد .اریک
هابسبام ،عصر نهایت ها :تاریخ جهان  ،1991-1914ص.319
 .5اریک هابسبام ،عصر نهایت ها :تاریخ جهان  ،1991-1914ص .320
 .6عبدالرضاهوشنگ مهدوی ،سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی -1357
 ،1300ص.400
 .7همان ،ص .401
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در منطقه خاورمیانه بعــد از جنگ جهانــی دوم ،بریتانیا
استقالل هند و پاکســتان را به رسمیت شناخت و به دلیل
مشکالت اقتصادی منطقه را ترک کرد .با کم رنگ شدن
حضور و نقش بریتانیــا در خاورمیانــه ،آمریکا جایگزین
این کشــور در منطقه نفت خیز خاورمیانه گردید .در دهه
1350ش1970/م ،و در نتیجه دکترین نیکســون که بر
عدم برخورد مستقیم با روسیه تاکید می شد ،ایران نماینده
آمریکا در منطقه گردید8؛ در روزنامه اینترنشــنال هرالد
تریبون ،در شــماره اول فوریه خود در گزارشی در رابطه
با«توســعه نفوذ دریایی شــوروی در اقیانوس هند» به
موضوع حمایت آمریکا از افزایش نقش منطقه ای ایران،
اینگونه اشاره شده است:
«ایاالت متحده تا کنون هیچ گونه تعهد آشــکاری را در
مقابل هیچ یک از کشورهای ســاحلی قبول نکرده است،
اما بطور کلی کشــورهائی ماننــد ایران را بــرای اینکه
مســئولیت حفظ امنیت منطقه را برعهده گیرند ،تقویت
کرده است».9
افزایش بهای نفت از 1353ش1974/م ،و نیاز آمریکا به
واردات نفتی باعث گردید تا ســران این کشور از سیاست
نظامی گرای شــاه ایران حمایت کنند ،فروش تسلیحات
غیر هســته ای به ایران که می توانســت در برگرداندن
دالرهای نفت بــه آمریکا کمک کنــد 10از طرفی باعث
پیشرفت تسلیحاتی شدن ایران در منطقه می شد .افزایش
بهای نفت ،تســلیحاتی شدن ایران ،گســترش روابط با
آمریکا و حمایت های این کشــور رضا شاه را به گسترش
نفوذ و ســیطره سیاسی در کشــورهای منطقه و همجوار
تشویق کرد .گسترش نفوذ شــوروی و احزاب چپ گرا در
افغانستان ،رضاشاه را به توسعه روابط سیاسی و اقتصادی
با حکومت محمد داوودخان ترغیب کرد .11رضا شــاه با
توصیه آمریکایی ها به منظور مانع شدن از توسعه و تداوم
نفوذ شــوروی و احزاب چپ در این کشــور اقدام به بسط
مناسبات اقتصادی با حکومت محمد داوودخان از طریق
اعطاء وعده های مالی قابل توجه کرد.
از 1353ش1974/م،گســترش روابط با ایران از طریق
هئیتهای اقتصادی دو کشور ،مورد پیگیری قرار گرفت.
هئیــت اقتصادی ایران بنــا بر دعوت دولت افغانســتان
 .8مرکز اسناد وزارت خارجه ایران ،کارتن  ،367پرونده ،141سند ،9گزارشات
سالیانه .1352
 .9همان ،کارتن  ،367پرونده ،141اسناد  ، 8-9گزارشات سالیانه .1352
 -60 10رابرت د .شولزینگر ،دیپلماسی آمریکا در قرن بیستم ،ترجمه محمد
رفیعی مهر آبادی ،چ(3تهران:انتشارات وزارت خارجه،)1389 ،ص .542-543
 .11عبدالرضاهوشنگ مهدوی ،سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی -1357
 ،1300ص .431
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فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

از  31تیر تا سوم مرداد(سرطان -اســد) 1353ش 22/تا
 25ژوئیه 1974م ،وارد افغانستان شــدند ،پس از دیدار و
مذاکره بــا مقامهای مختلف افغانســتان ،هــر دو طرف
بر توســعه همکاریهای اقتصادی بین دو کشــور تأکید
کردنــد .در رابطه بــا همکاریهای اقتصــادی در مورد
برخی از موضوعات بــه توافقات کلی دســت یافتند ،در
رابطه با حوزۀ ســیالبی رودخانه هیرمند ،توافق شــد تا
با احداث بندهــای ذخیره آب از خســارتهای احتمالی
فصل ســیالبی ایــن رود جلوگیری شــود و در عوض با
احداث بندهای مذکور در توسعه کشــاورزی ،دامپروری
و تولید برق مورد اســتفاده قرار گیرد .در منطقه ننگرهار،
جهت افزایش تولیدات نیشکر و چغندر ،کارخانجات تولید
شکر و صنایع کاغذســازی احداث شود .به منظور حمایت
از توســعه دامپروری در افغانستان ،یک هئیت مشترک از
دو کشور تشکیل شــود تا مطالعات الزم جهت «صدور،
توزیع و فروش محصوالت اصلی و فرعی حیوانی به ایران
و کشورهای ثالث» مورد توجه قرار گیرد .در مورد توسعه
راههای ارتباطی زمینی ،پروژه احداث راه یخچال – دیشو
و ادامه آن تا مرزهای ایران با کیفیت مناسب از جانب یک
هئیت مشــترک فنی ،مورد مطالعه و بررســی قرار گیرد،
همچنین احداث خط آهن کابل – قندهار – هرات و ادامه
آن تا مرز ایران جهت پیوند به خطوط راه آهن ایران ،مورد
مطالعه و بررسی قرار گیرد1.
در مورد توســعه صنایــع مختلف در افغانســتان ،صنایع
سیمان ،نساجی ،قند ،گوشــت و بسته بندی میوه ،تحقیق
و بررسیهای الزم انجام شود .طرحهای مختلف دیگری
چون ،تأسیس بانک توسعه صادرات در افغانستان و توسعه
مشارکت بخشهای خصوصی دو کشــور در طرحهای
مشــترک و ایجاد راههــای ترانزیت بین دو کشــور به
توافقاتی دست یافتند و مقرر شد تا در آینده جهت تکمیل
این طرحها ،مذاکرات بیشــتری صورت گیــرد .در پایان
مذاکرات ،هئیت ایرانی موافقت کرد در مورد تهیه و تنظیم
طرحها از نظر مالی و فنی با افغانســتان همکاری نماید و
برای اجرایی شــدن طرحهای تثبیت شــده ،کمکهای
مالی مورد نیاز به افغانســتان اعطاء شــود 2.جهت شروع
مطالعات تحقیقاتی ،ایران اعطــای مبلغ  10میلیون دالر
را به افغانستان پیشــنهاد کرد که در صورت لزوم با توافق
طرفین تا مبلغ  20میلیون دالر نیز افزایش مییافت3.
یــک مــاه پــس از توافقنامــه اقتصــادی
 .1بینا ،اسناد و معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول( ،تهران :واحد نشر اسناد
 ،)1370ج ،3سند شماره  ،56ص .132-133
 .2همان ،ج ،3سند شماره  ،56ص .132-134
 .3همان ،ج ،3سند شماره  ،57ص.135

موافقتنامــه
(شهریور(ســنبله)1350ش1971/م)
ترانزیتی میان دو کشــور منعقد شــد ،که در سه پروتکل
الحاقــی آن ،راههــای ترانزیتی و تســهیالت گمرکی
جهت موسســات رســمی و شــرکتهای خصوصی دو
کشــور تعیین گردیــد .4در مهــر ماه همان ســال (30
مهر(میــزان)1353ش1974/م) تفاهمنامه اعطای وام
میان هوشنگ مهدوی وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران و
زلمی محمود غازی ،سفیر افغانستان در ایران ،منعقد شد
که طبق آن ،دولت ایران پذیرفــت ،مبلغ  10میلیون دالر
کمک بالعوض جهت انجــام مطالعات اقتصادی بر روی
پروژههای تفاهمنامه اقتصادی ،به دولت افغانستان اعطا
نماید5.
یکســال بعــد در  1354ش1975/م ،پــس از مطالعات
تحقیقاتی بــر روی پروژههای موافقتنامــه ،تفاهمنامه
بازرگانی و اقتصــادی در کابل میان فریــدون مهدوی،
وزیر بازرگانی دولت ایران و علی احمــد خرم وزیر پالن
افغانســتان به امضاء رســید که طبــق آن ،جهت انجام
پروژههای ســاختن بندهای ذخیرۀ آب بر روی رودخانه
هیرمند ،احداث کارخانجات کاغذ ،شکر ،سیمان ،نساجی
و تکمیل راه یخچال – دیشــو تا مرزهــای ایران ،دولت
ایران اعطای وام به مبلغ  700میلیون دالر به افغانســتان
را پذیرفت .در مورد تاسیس بانک صادرات در افغانستان،
ایران موافقت کرد که وامی به مبلــغ  10میلیون دالر به
افغانســتان اعطا نماید و در مورد تجهیز فــرودگاه کابل،
مبلــغ دو و نیم میلیــون دالر به افغانســتان کمک مالی
پرداخت کند.6
با پیشــرفت مناســبات اقتصادی میان ایران و افغانســتان،
محمدداوودخان در  1354ش1975/م ،به کشورهای منطقه
و ایران مســافرت کرد .در این سفر ســران کشورهای عرب
حمایت مالی و سیاســی خود را از حکومــت محمدداوودخان
اعالم کردند ،اما این حمایتها را مشــروط بــه کاهش نفوذ
شــوروی و چپگراهــا در افغانســتان کردند .7شــاه ایران
هــم تــداوم و گســترش حمایتهــای مالــی از حکومت
محمدداوودخان را اعــام کرد و در مقابــل خواهان کاهش
روابط و نفوذ شوروی در افغانستان شد.8
 .4همان ،ج ،3سند شماره  ،60 ،61 ،62 ،63ص .138-151
 .5بینا ،اسناد و معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول همان ،ج ،3سند شماره ،64
ص .152-153
 .6همان ،سند شماره  ،68ص .156-157
« - 7شاه ایران بارها اظهار می داشت که از گسترش نفوذ اتحاد شوروی در
افغانستان نگران است» گروهی از دانشمندان و پژوهشگران روسی و افغانی زیر
نظر پروفسور آ .داویدوف ،افغانستان مسائل جنگ و صلح ،ص .36
8. Anthony Arnold, Afghanistan, the soviet
invasion in perspective, p.64.

حکومت محمدداوود خان در افغانستان...

آثار توسعه روابط با ایران در تغییر سیاست داخلی
محمد داوود خان
محمدداوودخان پس از بازگشت به افغانستان وارد هرات شد،
در اولین سخنرانی که ایراد کرد ،از مبارزه علیه ایدئولوژیهای
وارداتی سخن گفت:1
«برادران! ایدیالوژی های وارد شده هیچگاه به تنهایی به درد
یک ملت نمی خورد .ملتی مرد و قهرمان آن ملتی است که از
آن همه ایدیالوژی ها از همه دنیــا چیزهای بهتریکه موافق با
عنعنات ملی ،منافع ملی و معتقدات دینی آن باشد استخراج و
جمع آوری نموده به فکر و دماغ خود برای خویشــتن و وطن
سعادت و خوشبختی را خلق کند»2.
محمدداوودخان با این ســخنان ،تغییر رویه و مشــی خود را
نسبت به احزاب چپ و نفوذ شــوروی آشکار کرد .وی پس از
رسیدن به کابل ،تغییرات اساسی در حکومت را آغاز کرد .پس
از شناســایی چپ گراها و افراد خلق و پرچم در مقامات ارشد
حکومتی آنها را از این مقام ها برکنار کرد و در مقابل کارمندان
سابق حکومتی را که از ســلطنت طلب ها و سنت گراها بودند
و در نتیجه کودتای وی از مقام هایشــان برکنار شــده بودند،
دوباره آنها را به حکومــت برگرداند .محمدداوود خان در حوزه
نظامیان نیز اقدام به تصفیــه اردو 3از اعضاء خلق و پرچم و یا
طرفداران چپ کرد .تصفیه اردو بویژه در حوزه کابل و در مقام
های ارشد نظامی این والیت با حساسیت بیشتری انجام شد.
افراد نظامی شناسایی شــده از خلق و پرچم و چپ گراها اکثرا
به والیت های دور از پایتخت اعزام شدند .4محمدداوودخان
با این اقدامات در پی آن بود که از تجمع نظامیان خلق و پرچم
و چپ گراها در پایتخــت جلوگیری کند تا به ایــن ترتیب از
همکاری های احتمالی این نظامیان بــا احزاب خلق و پرچم
و چپی ها در صورت تشدید ســخت گیری ها جلوگیری شود.
محمدداوودخان پــس از این اقدامات ،خواهان مشــروعیت
بخشیدن و تمرکز قدرت در شخص خود شد ،بنابراین دستور
تدوین قانون اساسی جدید را صادر کرد .محمدداوودخان که
با کودتا حکومت را بدســت گرفته بود ،پس از تثبیت قدرت و
حذف چپی ها از حکومت در پی قانونــی کردن حکومت خود
از طریق تصویب یک قانون اساسی جدید با فراخواندن لویی
جرگه شــد .محمدداوودخان در هر دو موضوع کمیته تدوین
قانون اساســی و اعضای لویی جرگه ،از اعضاء خلق و پرچم
 .1شاه زمان وریح ستانیزی ،سهل انگاری محمد داود خان ،چ(4کابل :انتشارات
االزهر ،)1389 ،ص .27
« .2متن بیانیه بناغلی رئیس دولت و صدراعظم» ،روزنامه انیس،
ش(331شنبه13ثور  ،)1354ص .1-12
 .3اردوی ملی که به اردوی نظامی هم شهرت دارد .ارتش رسمی افغانستان
است که بخشی از نیروهای مسلح کشور را شامل می شود.
 .4محمد نبی عظیمی ،اردو وسیاست ،ص .115
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و چپ گراها دعوت نکرد .5نادیده گرفتــن افراد و احزابی که
محمدداوودخان را در کسب قدرت و تثبیت آن یاری رساندند،
باعث آغــاز واکنش هــای انتقــادی این افــراد از حکومت
محمدداوودخان شد.
پس از تصویب قانون اساسی ،در لویی جرگه محمدداوودخان
جهت یک دوره شش ساله برای ریاســت جمهوری برگزیده
شــد .مطابق با ماده هفتادو هشــتم از قانون اساسی جدید ،بر
اختیارات مقام ریاســت جمهــوری افزوده شــد .6افزایش
اختیارات ریاســت جمهوری که در بســیاری از موارد قدرت
شــخص رئیس جمهور را همتای با مقام شاهی و حتی باالتر
از آن قرار می داد ،نشــان از تغییرات ســاختاری در حکومت
محمد داوود خان پس از گرایشــش به جانب بلوک غرب ،در
سیاست خارجی و سنت گراها در سیاست داخلی بود .در حالی
که محمد داوودخان در اولین روزهــای پس از کودتا در بیانیه
خطاب به مردم از تشــکیل حکومتی دموکراتیک و مبتنی بر
ســاختار نظام جمهوری خبــر می داد ،7چنین چرخشــی در
سیاســت داخلی که قدرت وی را فراتر از نهادهای حکومتی
قرار مــی داد ،از جانب عناصر چپ به گســترش نفوذ عناصر
سنتی قدرت و بلوک غرب در روند حکومت محمد داوود خان
تعبیر گشت.
اعتراضهای خلــق و پرچم به لویی جرگــه انتصابی و قانون
اساسی غیردموکراتیک ،ســرکوب گردید .با تصویب قانون
اساسی طبق مادۀ چهلم آن در کشــور نظام تک حزبی اعالم
شد .حزب انقالب ملی تنها حزب رسمی کشور اعالم گردید8
و از ســایر احزاب چون خلق و پرچم خواســته شــد ،انحالل
خود را اعالم کــرده و به حزب انقالب ملــی بپیوندند .مطابق
با قانون تک حزبی شــدن کشور ،ریاســت حزب با شخص
رئیس جمهور بود ،تمامی افراد کشور میبایست در این حزب
عضو میشــدند؛ کاندیداهای مجلس شورا (پارلمان) را حزب
انقالب ملی از میان اعضاء خود به مــردم معرفی میکرد و به
این ترتیب این افراد با رأی مردم به مجلس شــورا (پارلمان)
 .5عبدالحمید مبارز ،تحلیل واقعات سیاسی افغانستان 1996-1919م ،ص .340
 .6جریده رسمی ،قانون اساسی ،ماده هفتادو هشتم ،کابل :مطبعه دولتی،1355 ،
ص .23-24
 -1 « .7اصالحات سیاسی:با از بین رفتن رژیم گذشته ،اکنون امکانات آن
بوجود آمده است که کلیه قوای دولتی بدست مردم و استقرار حاکمیت ملی در
وجود جمهوری جوان و دموکراتیک افغانستان متمرکز گردد .حاکمیت ملی:
خوش بختانه جمهوریت جوان از پشتی بانی صمیمانه اکثریت مردم افغانستان
برخوردار است و از منافع اوشان نمایندگی میکند .در آینده بر اساس قانون اساسی
جمهوریت که نافذ میگردد تجدید انتخاب هیئت دولت جمهوری و تفکیک قوای
دولت بر اساس تساوی حقوق و اشتراک قانونی مردم افغانستان صورت خواهد
گرفت ».سالنامه شماره  ،40سال  « 1352بیانیه خطاب به مردم»
 .8محمد علم فیضزاد ،جرگههای بزرگ ملی افغانستان(لوی جرگهها) ،ص
.319
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راه مییافتنــد .1اعتقاد محمدداوودخــان در مورد تک حزبی
شدن کشــور این بود که شــرایط فرهنگی ،اجتماعی و غیره
کشــور برای فعالیتهای احزاب مساعد نیســت ،بنابراین تا
زمان آماده شدن شــرایط ،بهترین راه همان تک حزبی بودن
کشور است که از اغتشــاش و هرج و مرج در جامعه جلوگیری
میکند .در واقع محمدداوودخان خواهان اعمال نظارت شدید
بر جامعه بود ،با اعمال سیاست ســخت گیرانه میتوانست از
قدرت و نفوذ احــزاب چپ چون خلق و پرچم و روشــنفکران
چپگرایی که وابسته به نفوذ شوروی در کشور بودند ،بکاهد.
محمدداوودخان که بر جلب کمکهای مادی از کشــورهای
منطقه بویژه ایران امیدوار شــده بود ،با اعمال سیاســتهای
مذکور در کاهش نفوذ شوروی و حذف و سرکوب روشنفکران
چپگرا ،مصمم شد.
همزمان با گســترش اقدامــات محمدداوودخــان در جهت
ســرکوب و حذف چپیها در کشــور ،همکاریهای اقتصادی
ایــران و افغانســتان در حال گســترش بود .جهــت عملی
شــدن طرحهای مورد توافــق در پروتکل اقتصادی ســال
1353ش1974/م ،که دولت ایران پیشــنهاد اعطای یک وام
 700میلیون دالری را داد ،دومین اجالس کمیسیون مشترک
اقتصادی و بازرگانی در 1354ش1975/م ،متشکل از وزرای
بازرگانی و برنامهریزی دو کشور در تهران برگزار شد.
در این اجالس آخرین گزارشهای اقتصادی و فنی طرحهای
مورد توافــق با همکاریهــای صنعتی در زمینه نســاجی و
ســیمان ،تولید شــکر ،بندهای ذخیره آب در حوزه هیرمند و
احداث راه یخچال – دیشــو تا مرزهای ایران ،مورد بررســی
قرار گرفت و پیشنهادات افغانســتان در مورد احداث راه آهن
کابل -قندهــار -هرات ،توســعه مبــادالت بازرگانی میان
دو کشــور و احداث کارخانه ذوب آهن ،مقرر شــد تا در آینده
مطالعات و بررسیهای بیشتری انجام گیرد.
2در ارتباط با احداث راه آهن مذکور ،طرح پیشــنهادی ایران
شامل یک خط اصلی به طول  1200کیلومتر بود که تهران و
کابل را به یکدیگر متصل می کرد .از این خط اصلی دو مسیر
فرعی نیز منشــعب می شــد که یکی به طرف شهر کویته در
پاکســتان امتداد می یافت و دیگری به طــرف بندرعباس در
خلیج فارس منتهی می شــد .هزینه مجموع خطوط راه آهن
پیشــنهادی که به طول 1800کیلومتر می رســید .بر اساس
محاسبات اولیه در حدود یک میلیارد دالر را شامل می شد3.
در ســال بعد 1355 ،ش1976/م ،سومین اجالس کمیسیون
 .1محمد علم فیضزاد ،جرگههای بزرگ ملی افغانستان ،ص .320
 .2بینا ،اسناد و معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول ،سند شماره  ،71ص
.160-163
 .3مرکز اسناد وزارت خارجه ایران ،کارتن ،386پرونده  ،89سند  ،45گزارشات
سالیانه .1355

مشترک اقتصادی و بازرگانی دو کشور در کابل برگزار گردید.
در این اجالس بر روی عملی شــدن طرحهای توافقی میان
دو کشــور بحث و بررســیها ادامه یافت ،در نهایت مقرر شد
که جهت تســهیل در انجام خدمات مربوط به همکاریهای
اقتصادی و فنی و رســیدگی به امور دریافت کمک و اعتبارات
و نحوه استفاده از آنها ،یک دفتر فنی (اداره انسجام تخنیکی)
در کابل تأســیس شــود .همچنین به منظور توسعه مبادالت
اقتصادی میان دو کشــور ،مقرر شد تا افغانســتان لیستی از
کاالهای صادراتی خود را به ایران تحویــل دهد تا مطالعه بر
روی اقــام صادراتی افغانســتان انجام شــود .4همزمان با
گسترش مناسبات اقتصادی میان ایران و افغانستان از طریق
هیئت های اقتصادی مذکور ،دولت ایران پیشنهاد اعطاء یک
کمک  200میلیون دالری را از طریق سازمان بین المللی کار
به افغانســتان ارائه کرد .هدف از این کمک ،آموزش نیروی
کار متخصص جهت بهبود وضعیت اشــتغال در افغانســتان
بود5.پرورش نیروی کار متخصص در افغانستان می توانست
به حضور پررنگ کارشناسان شــوروی در افغانستان تا حدی
خاتمه بخشــد و به این ترتیــب از میزان نفوذ شــوروی در
افغانستان بکاهد.
چهارمین اجالس کمیسیون مشــترک اقتصادی و بازرگانی
دو کشــور در 1356ش1977/م ،در تهران تشــکیل شــد.
هئیتهای دو کشــور آخرین گزارشها و مطالعات تحقیقاتی
در مورد پروژههای توافقی را مورد بررسی قرار دادند .در پایان
اجالس طرفین توافق نمودند که پنجمین اجالس کمیسیون
مشــترک ،ســال بعد (1357ش1978/م) در کابــل برگزار
شــود ،6اجالســی که به دلیل کودتای ثور خلقیها و حذف
محمدداوودخان ،هرگز برگزار نگردید.
سفر دوم محمدداوودخان به اتحاد شوروی وتأثیر
آن در سرکوب حزب دموکراتیک خلق
تشدید خفقان سیاسی در کشــور باعث شد تا جناحهای خلق
و پرچم ،حــوزه فعالیتهای حزبیشــان را تغییــر دهند و از
ســری روی آورده و بر
فعالیتهــای علنی به فعالیتهــای ّ
گسترش شاخه نظامی حزب بیشــتر تاکید ورزیدند .از طرفی
ســران حزب ،مناســبترین راه حل جهت بقای حزب را در
وحدت دو جناح یافتند .در چنین شــرایطی ،محمدداوودخان
برای بــار دوم در  23فروردین(حمــل)1356ش 12/آپریل
 .4بینا ،اسناد و معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول ،سند شماره  ،72ص
.166-170
 .5مرکز اسناد وزارت خارجه ایران ،کارتن  ،382پرونده ،31سند  ،62گزارشات
سالیانه .1355
 .6بینا ،اسناد و معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول ،سند شماره  ،73ص-176
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1977م ،به شوروی سفر کرد .1هدف از سفر محمدداوودخان،
اتمام حجت با سران شوروی بود ،از زمانی که محمدداوودخان
اقدام به تصفیه حکومت از عناصر چپ کرد ،ســران شوروی با
ارســال پیامهایی به محمدداوودخان ،وی را از حذف عناصر
دموکراتیک از حکومت ،برحذر داشــتند ،2محمدداوودخان
را بیشتر نسبت به حمایت های سران شــوروی از این احزاب
مشکوک کرد .محمدداوودخان گسترش انتقادات و مخالفت
های ســران خلق و پرچم را که همراه با توصیه های ســران
شــوروی به محمدداوودخان مبنی بر ابقاء و مشــارکت این
نیروهای دموکراتیک در حکومت بــود را به معنای همکاری
و حمایت این دو گــروه از یکدیگــر تلقی کرد ،بــه عبارتی
محمدداوودخان می اندیشــید که در اثر حمایت های سران
شوروی از ســران خلق و پرچم و روشــنفکران چپگرا است
که آنها به مخالفت های شــدید خود با حکومــت وی ادامه
مــی دهنــد ،3بنابرایــن محمدداوودخان جهــت حل این
قضیه ،در سفرش به شــوروی (1356ش1977/م) خواهان
مالقات خصوصی با برژنف شــد4؛ اما پیش از تشکیل جلسۀ
درخواســتی ،برژنف در یکی از مهمانیها ،وی را مورد خطاب
قرار داد و پرســید چرا افغانها ،کارشناسان ناتو را در مرزهای
شمال افغانســتان در جوار شــوروی ،جای دادهاند .اعتراض
برژنف بر سیاســت خارجــی محمدداوودخان کــه دیگر آنرا
مانند گذشته نمیدانست ،باعث خشــم آنی محمدداوودخان
شــد .وی در حالی که عصبانیتاش را نشــان مــیداد ،بیان
کرد«:افغانستان اگر الزم باشــد فقیر خواهد ماند .اما در عمل
و تصمیمگیری خود آزادی خود را حفــظ خواهد کرد5».من
اجازه دخالت به خارجیها را در کشورم نمیدهم ،به این ترتیب
جلســه را ترک کرد 6.بعد از ختم پیش از موعد سفر ،اعالمیه
مشترک افغانســتان و شــوروی طبق معمول در مطبوعات
منتشــر شــد که تغییر فاحشــی را در روابط دو کشور نشان
نمیداد ،اما بعد از مدتی خبرهای مشــاجره محمدداوودخان و
برژنف در تمام کشور منتشر شد.
محمدداوودخان پس از بازگشــت از شــوروی ،در سرکوب و
حذف چپیها مصممتر شــد ،ســران خلق و پرچم با مشاهده
 .1محمدداوودخــان در  14خرداد(جــوزا) /1353جون  ،1974یکســال پس
از کســب قدرت به شوروی ســفر کرد .وی مورد استقبال ســران شوروی قرار
گرفت و مناســبات اقتصادی بیش از گذشته توســعه یافت .در این سفر توافقات
اقتصادی مهمی میان دو کشــور منعقد شــد کــه از آن جمله؛ کمــک مالی به
 21پروژه اقتصادی از جانب شــوروی و تعویق باز پرداخــت وام یکصد میلیون
دالری شوروی از 1354ش1975/م ،به  10ســال بعد .ر.اتل ،مناسبات افغان-
شوروی(()1978-1953کابل :بینا ،)1988 ،ص .39-40
 .2و.پالستون و اندریانوف ،افغانستان در منگنه ژئوپولیتیک ،ص .140
 .3عبدالصمد غوث ،سقوط افغانستان ،ص .230
 .4همان ،ص .232
 .5محمد اعظم سیستانی ،مقدمهئی بر کودتای ثور و پیامدهای آن ،ص .74
 .6عبدالصمد غوث ،سقوط افغانستان ،ص .238-239
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تشــدید ســختگیریها ،کنفرانــس وحــدت را برگــزار
کردند(1356ش1977/م) ،دو جناح پس از  10سال انشعاب،
دو باره متحد شــدند .در دوران وحدت ،طبق دستورات حزبی،
شــاخه نظامی دو جناح جهت برخورد بــا حکومت ،به حالت
آماده باش درآمد 7.تــرور میراکبر خیبر28(8فروردین (حمل)
1357ش 17/آپریل 1978م) ،برخورد حکومت با حزب خلق
را سریعتر کرد .عاملین ترور میر اکبرخیبر مشخص نشدند ،اما
حکومت افغانستان مورد ســوءظن بود که در ترور وی دست
داشته است .در مراســم تدفین میراکبرخیبر 10 ،تا  15هزار از
هواداران چپ و اعضاء حزبی شــرکت کردند .سخنرانیهای
تند و انتقادآمیز ببرک کارمــل 9و نور محمدترهکی 10که
 .7سرهنگ پیکوف و سرهنگ نیکیتینکو و سرهنگ تیگین و سرهنگ شویدف،
جنگ در افغانستان ،ص .63
.8میر اکبر خیبر ،نظریه پرداز و تئوریسین حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود.
وی تحصیالت دانشگاهی اش را در دانشکده افسری به پایان رساند و سپس در
آکادمی پلیس به عنوان استاد مشــغول به تدریس شد ،در 1329ش1950/م ،به
جرم اخالل و آشوبگری زندانی شــد ،در زندان با ببرک کارمل آشنا گردید .او در
هنگام تاسیس حزب دموکراتیک خلق 1343ش1964/م ،از موسسین حزب بود
که به دلیل محبوبیتی که در میان هم حزبی هایش داشت و چون از قدیمی ترین
نظریه پردازان کمونیستی بود ،او را اســتاد خطاب می کردند .در هنگام انشعاب
حزب دموکراتیک خلق ،به جناح پرچم پیوســت .میر اکبرخیبر که مسئول شاخه
نظامی جناح پرچم بود ،در جذب نظامیان به حزب تالش های بســیاری کرد .در
دوران حکومت داوود ،زمانی که ســخت گیری ها بر خلق و پرچم تشــدید شد،
محمدداوودخان با تصویب قانون اساسی جدید و تک حزبی اعالم کردن کشور،
خواهان انحالل احزاب گردید .میر اکبرخیبر نیز خواهان انحالل حزب و پیوستن
به حکومت شد ،این خواســته وی باعث مخالفت ها و کدورت هایی درون حزب
شد .سرانجام پس از مدتی میر اکبرخیبر توســط افراد ناشناس ترور شد .دستگیر
پنجشیری،ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان،ج ،2ص .59
 .9ببرک کارمل یکی از بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانســتان بود .وی
در دوران دانشجویی از فعاالن سیاسی و از منتقدین حکومت بود که به مدت سه
سال (1332-1335ش1953-1956/م) ،زندانی شد .با آغاز دهه دموکراسی که
حزب دموکراتیک خلق افغانستان تاســیس شد ،ببرک کارمل از موسسین حزب
بود ،اما به دلیل اختالفاتی که با نور محمدتره کی بر سر مسائل غیر ایدئولوژیک
پیش آمد ،اختالفات قومی ،تاکتیکی و غیره ،حزب دچار انشــعاب شــد و ببرک
کارمل در راس جناح پرچم قرار گرفت .در ســال های انشــعاب ،ببرک کارمل
به عنوان نماینده مردم کابل در مجلس شــورا (پارلمان) انتخاب شــد .در دوران
حکومت جمهــوری محمدداوودخان کــه نظامیان پرچمــی محمدداوودخان
را در کودتا یاری رســاندند ،میزان نفوذ پرچمی ها در حکومت محمدداوودخان
افزایش یافت ،اما تغییر سیاســت محمدداوودخان باعث وحدت دوباره دو جناح
به رهبری نور محمدتره کی گردید .سلطان علی کشتمند ،یادداشتهای سیاسی و
رویدادهای تاریخی،ج(،1بی جا :انتشارات النگ کوم ،)2002 ،ص.299
 .10نورمحمد تره کی از موسسین و رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود.
وی تحصیالت دانشــگاهی نداشــت .او پس از طی کردن دوره مکتب (ابتدایی
و راهنمایی) برای کار به قندهــار و بمبئی رفت .نور محمدتــره کی با یادگیری
زبان انگلیســی مدتی را در وزارت خانه های مختلف دولتی مشــغول به کار شد
و سرانجام به عنوان وابسته مطبوعاتی ســفارت افغانستان در واشنگتن انتخاب
گردید ،اما بزودی به داخل کشور فرا خوانده شــد و پس از آن دفتر ترجمه نور را
در کابل افتتاح کرد .در 1343ش1964/م ،با تاســیس حــزب دموکراتیک خلق
افغانستان ،به عنوان رهبر حزب انتخاب شد .با انشــعاب ببرک کارمل از حزب،
جناح نور محمدتره کی به خلق که نام نشــریه شــان بود ،معــروف گردید .نور
محمدتره کی در دوران حکومت جمهوری داوود سعی کرد تا به حکومت نزدیک
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حکومت را مورد خطاب قرار دادند ،باعث شــد تا شش روز شــروع کودتا را که نظامیان برای آن آمــاده بودند ،صادر
بعد ،در ششــم ثور ،حکم دستگیری ســران حزب خلق از کرد .کودتا در هفتم ثور آغاز شد که با آزادی سران حزب و
جانب محمدداوودخان صادر شــود .دســتگیری سران قتل محمدداوودخان در هشتم ثور ،به پیروزی رسید.
حزب( 6اردیبهشــت (ثور) 1357ش 26/آپریل 1978م)
که آخرین نفرشــان ،حفیظ اهلل امین بود ،1باعث شــد تا نتیجهگیری
برخورد نظامی حزب با حکومت عملــی گردد .حفیظ اهلل در تحوالت منطقه ای و جهانی دهه 1350ش1970/م،
امین در هنگام بازداشت خانگی ،نقشــه کودتا را طراحی تغییرات عمده ای رخ داد ،جنگ سرد وارد مرحله جدیدی
کرد و سید محمدگالبزوی 2پس از دریافت نقشه ،فرمان از رقابت ها گردید .بر اســاس این رقابت ها ،نقش منطقه
شــود ،اما مورد توجه محمدداوودخان قرار نگرفــت ،در مقابل نور محمدتره کی ای ایران در حوزه خلیج فارس و کشــورهای همســایه
فعالیت های حزبی را در بخش نظامی گسترش داد ،با تشدید سخت گیری های آن ،گســترش یافــت .ایران که در دســته بنــدی های
حکومتی و تصویب قانون اساسی جدید ،نور محمدتره کی که تنها راه بقاء حزب رقابتی در بلوک غرب قرار داشــت ،خواهان گســترش
و عناصر چپ را در کسب قدرت سیاسی می دید به جناح نظامی حزب ،آماده باش
نفوذ و قدرت نظامی -سیاســی خــود در منطقه گردید.
نظامی را جهت برخورد با حکومت در یک فرصت مناسب صادر کرد.
 Anthony Arnold, Afghanistan’s two_ partyهمزمان با قــدرت گیری ایران در منطقه ،در افغانســتان
 communism parcham and khalq, (u.s.a: hooverدهه 1350ش1970/م ،محمدداوود خان با کودتا قدرت
.institution press, 1983), p.17
«دارالمعلمین » کابل تحصیل کرد ،ســپس را بدســت گرفت .در حکومت محمــد داوود خان ،نفوذ
 .1حفیظ اهلل امین در تربیــت معلم
جهــت ادامه تحصیل بــه آمریکا رفــت .در آمریــکا در اتحادیه دانشــجویان عناصر چپ و روابط با شــوروی و بلوک شــرق به یکباره
افغان دانشــگاه کلمبیا به مقام ریاست این اتحادیه دســت یافت .پیش از اتمام گسترش یافت .شاه ایران که توسعه نفوذ و قدرت عناصر
تحصیالتش به افغانســتان بازگشــت .نورمحمدتره کی قبل از بازگشت امین ،چپ و شوروی ها را در جوار مرزهای شرقی حکومت خود،
تبلیغات جهت ورود وی را به حــزب دموکراتیک خلق فراهــم کرد .حفیظ اهلل
امین با حمایت نورمحمدتره کی به شاخه نظامی حزب پیوست ،با انشعاب حزب تهدیدی در راســتای تثبیت قدرت منطقه ای خود قلمداد
دموکراتیــک به دو جناح خلق و پرچم ،حفیظ اهلل امین مســئول شــاخه نظامی می کرد ،بر آن شــد از طریق توســعه روابط اقتصادی و
جناح خلق شد .حفیظ اهلل امین در دوران انشقاق حزب در انتخابات دور سیزدهم حمایت های اقتصادی چشــم گیر ،محمدداوود خان را از
مجلس شــورا(پارلمان) 1348ش1969/م ،شــرکت کرد و به عنــوان نماینده
مردم پغمان به مجلس شــورا(پارلمان)) راه یافت .در هنگام حکومت جمهوری گرایش بیشتر به شوروی و وابســتگی به عناصر چپ در
محمدداوودخان ،پس از آن که محمدداوودخان در سیاست داخلی و خارجی اش سیاست داخلی باز دارد .وعده های شــاه ایران در عرصه
به جانب غرب و بلوک غرب متمایل شــد ،حفیظ اهلل امین با اطالع نور محمدتره توســعه مناســبات اقتصادی به محمد داوود خان باعث
کی بر نظامی کردن حزب تاکید بیشــتری کرد .با وحدت دو جناح خلق و
پرچم ،گردید ،وی در تمایالت چپ گرایانه ی خود در سیاســت
شاخه های نظامی دو جناح همچنان به طور مستقالنه به فعالیت های خود ادامه
دادند .حفیظ اهلل امین کــه نظامیان حزبی را جهت برخــورد با حکومت به حالت داخلی و خارجی تجدید نظر نمایــد .حذف عناصر چپ و
آماده باش در آورده بود ،شبی که ســران حزب دستگیر و زندانی شدند ،حفیظ اهلل محدود شــدن دامنه روابط خارجی افغانســتان با بلوک
امین توانست با ارسال نقشه کودتا به سید محمدگالبزوی کودتا را عملی گرداند .شرق و در راس آن شوروی ،نگرانی عناصر چپ را از تغییر
محمد اکرام اندیشــمند ،حزب دموکراتیک خلق افغانســتان کودتا حاکمیت و
رویه محمد داوودخان در سیاســت داخلی و خارجی اش
فروپاشی(،کابل :انتشارات میوند،)1388 ،ص .58
 -.2ســید محمد گالبزوی تحصیالت دانشــگاهی خود را در آکادمی نظامی و برانگیخت .عدم آگاهی محمد داوودخان از افزایش قدرت
دانشکده هوایی اتحاد جماهیر شــوروی به پایان رســاند .او پس از بازگشت به عناصر چپ در داخل کشــور ،باعث گردید با دســتگیری
افغانســتان وارد اردوی نظامی در شــاخه نظامی پرچم عضو گردید .در کودتای
محمد داوودخان علیه ظاهر شاه شرکت کرد .زمانی که محمدداوودخان سیاست ســران حزب دموکراتیک خلق ،کودتای خلقی ها عملی
خود را در رابطه با عناصر چپ تغییر داد ،نظامیان خلق و پرچم با دستورات حزبی گردد و حکومت محمد داوود خان ساقط گردید.
به حالت آماده باش نظامی در آمدند .با دســتگیری سران حزب توسط حکومت،
حفیظ اهلل امین نقشــه کودتا را از طریق پسرش به ســید محمدگالبزوی ارسال
کرد .سید محمدگالبزوی نقشــه کودتا را در اختیار نظامیانی که از قبل هماهنگ

شــده بودند ،قرار می دهد و به این ترتیب کودتای هفت ثور خلقی ها به پیروزی
می رسد .لودویک دبلیو آدامک ،دانشنامه تاریخی افغانستان ،ص .244-245
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