
 شاهي اول سلطنت رضا   نگاهي به روابط سياسي ايران و افغانستان در نيمه

  دكتر يوسف متولي حقيقي �

  استاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

  چكيده

 امان اهللا خان و رضاشاه به فاصله كمي از يكديگر           ،با پايان يافتن جنگ جهاني اول     
اوليه حكومت بـه دليـل      هاي    در سال ها    آن. به قدرت رسيدند  در افغانستان و ايران     

 موقعيت خود ترجيح دادند پرداختن به اختالفات اساسي خـود           تتالش براي تثبي  
 كننـد و بـا يكـديگر        لرا در مرزها كه ميراثي از گذشته بود به زمان ديگري موكو           

ميهمـان  امـان اهللا در بازگـشت از سـفر اروپـايي اش             . روابط حسنه داشته باشـند    
رضاشاه شد اما به دليل نزديك شدن بيش از حد به تركيه رضاشاه به سردي بـا او                  

ي ضـد   زيـاد اهللا خان بعد از رسيدن به كابل تـا انـدازه             رفتارهاي امان . رفتار كرد 
بـا  . ايراني بود و به همين دليل باعث قطع روابط سياسي ايـران و افغانـستان شـد                

لكاني معروف به بچه سقا     كهه حكومت حبيب اهللا      دوران نه ما   ،سقوط امان اهللا خان   
در اين دوره هيج ارتباط خاصي ميان ايران و افغانـستان ايجـاد نـشد و                . آغاز شد 

ط بچـه سـقا محمـد       وبا سق . دولت ايران حكومت بچه سقا را به رسميت نشناخت        
و به دنبال پيدايي برخي اختالفات مرزي بين ايران         . نادرشاه زمامدار افغانستان شد   

رضاشـاه  ي    ه محمدنادر شاه تعيين تكليف در مورد اختالفات را به عهد          ،افغانستان
  .گذاشت اما قتل او مانع از حل اختالفات طرفين شد

  . پيمان ها، پهلوي، روابط سياسي، افغانستان، ايران:ها كليد واژه

يگر در   امان اهللا خان و رضاشاه به فاصله كمي از يكد          ،با پايان يافتن جنگ جهاني اول     

با اين تفاوت كه امان اهللا خان كـار خـود را بـا اعـالم         . افغانستان و ايران به قدرت رسيدند     

هـا     با كمك و حمايت آشكار انگليسي      ،جهاد و جنگ بر ضد انگليس آغاز كرد ولي رضاشاه         

امـان اهللا خـان     . م در حاكميت سياسي ايران مطرح شد      1920/خ.1299و از طريق كودتاي     
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ي  هپدرزنش ـ محمود طرزي روشنفكر و اديـب برجـست   هاي  ثير انديشهكه سخت تحت تأ

 :خـود را بـر مبنـاي دو محـور اصـلي     هـاي   افغاني ـ قرار گرفته بود در آغاز سلطنت برنامه 

ژرف در جامعـه و     هاي    و نوسازي كشور از راه ايجاد دگرگوني      ها    استقالل كامل از انگليسي   

از جنگ سوم افغانـستان و انگلـستان كـه منجـر بـه               او بعد    1.اقتصاد افغانستان، اعالم كرد   

  2.اول خود را عملي كردي  ه برنام، شد1297/1919 در سالامضاي پيمان صلح راولپيندي

 ،رضاشاه نيز پس از رسيدن به قدرت انجـام اصـالحات اجتمـاعي            هاي    مهمترين برنامه 

 كـشور   شـبه غربـي بـا هـدف غيـر دينـي سـازي             اي    نوسازي كامل كشور و ايجاد جامعـه      

آموزشي و سرمايه داري    ي    ه توسع ، ترويج ملي گرايي   ، مبارزه با قبيله گرايي    ،)سكوالريسم(

  3.دولتي بود

 هـم از نظـر      ،دو كشوري كه امان اهللا خان و رضاشاه در آن بـه قـدرت رسـيده بودنـد                 

سياسي وابسته بودند و هم از نظر اقتصادي ضعيف و عقب مانده و همين عامل سبب شـد                  

حكومت خود به جـاي پـرداختن بـه روابـط سياسـي بـا               ي    هاوليهاي    مدار در سال  تا دو زما  

 بيشتر به دنبال تثبيت موقعيت داخلي خـود باشـند امـا از آن جـا كـه يكـي از                      ،همسايگان

شرايط اصالحات داخلي وجود آرامش در مرزها و همسايگان بود اين دو زمامدار خيلي زود               

 هـر دو پادشـاه در راسـتاي بازسـازي اقتـصادي و               به ويژه ايـن كـه      ،متوجه يكديگر شدند  

به همين دليل ترجيح دادند كه پرداختن به        ها    آن. داشتند  مي خود گام بر  ي    هاجتماعي جامع 

گذشته بود بـه    هاي    اختالفات اساسي خود در مرزهاي ايران و افغانستان كه ميراثي از دهه           

سي رضاشاه به انگلستان و از       آن چه مسلم است وابستگي سيا      4.زمان ديگري موكول كنند   

 مـانع از    ،انگليس در افغانستان و منطقـه     هاي    امان اهللا با سياست   هاي    سوي ديگر مخالفت  

با اين حال امان اهللا خـان       . آغازين سلطنت پهلوي شده بود    هاي    نزديكي دو كشور در سال    

سـتقالل  قدرت يابي رضاخان و در راستاي كسب وجهه بين المللـي و اعـالم ا             ي    هدر آستان 

او در سفرهاي متعدد    . واقعي كشورش از انگلستان، مجموعه اقداماتي را در پيش گرفته بود          

وي درهمـين  . كـرد   مـي خارجي اش به كشورهاي اسالمي آنان را به اتحاد اسالمي دعوت   

او .  حمايت كـرد   ،آغاز شده بود  ها    راستا از جنبش خالفت كه در هندوستان بر ضد انگليسي         

 و ايـراد   نمـاز ي ـ مثل مسجد جامع بمبئي ـ ضمن ايـستادن بـه امامـت     در مساجد مختلف

ـ             ،خطبه هـا    انگليـسي ي    ه مسلمانان را به وحدت و مبارزه با دشمنان و سياست تفرقه افكنان

 عزاداري امام   ، امان اهللا خان براي جلب حمايت شيعيان و به تبع آن دولت ايران             5.فراخواند
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 ، خان و جدش عبدالرحمن خان ممنوع شـده بـود           را كه در زمان پدرش حبيب اهللا       7حسين

 شخصاً در چند نوبـت در مجلـس تعزيـه           اآزاد اعالم كرد و حتي خود او در روزهاي عاشور         

ايران و افغانـستان    ي    ه وي براي استحكام روابط دوستان     6.شد  مي  حاضر 7داري امام حسين  

. خان بـه تهـران فرسـتاد       هيأتي را به رياست عبدالعزيز       1921 /1299كودتاي  ي    هدر آستان 

اين پيـشنهادها   . عبدالعزيز در تهران پيشنهادهاي امان اهللا را به آگاهي دولت ايران رسانيد           

 اقامت كنسول افغانستان در مشهد      ،سفيري    ه مبادل ،افتتاح مذاكرات دوستي  : در برگيرنده ي  

 زمره نخستين    دولت ايران نيز كه در     7.و برقراري روابط تجاري و پستي ميان دو كشور بود         

دولت هايي بود كه استقالل افغانستان را به رسميت شناخته بود در پاسـخ بـه ايـن اقـدام                    

 ميرزا نصراهللا خان خلعت بري اعتالء الملك را به  عنوان سفير بـه كابـل                 ،دولت افغانستان 

  .فرستاد

 عقد  ايراني و افغاني در كابل و تهران بعد از يك سال منجر به            هاي    مذاكرات ديپلومات 

 ايـن   8. شـد  1300/1921بـين دو كـشور در سـال         اي    ادهمـ دوسـتي دوازده    ي    هيك معاهد 

عهدنامه در واقع بيشتر شروع كار بود چون طرفين تعهد صريحي نسبت به انجام مفـاد آن                 

قبلـي  هـاي      آن بود كه بر خالف پيمـان       10 نكته مهم و اساسي اين عهدنامه بند         .نداشتند

 يت بين دو كشور را در زمان بروز اختالف به انگلـستان واگـذار             ايران و افغانستان كه حكم    

مطابق فصول ايـن    . سپرد ، مي  به كشور ثالت ديگري كه مورد قبول دو كشور باشد          ،كرد مي

عهدنامه دو كشور بـراي برقـراري روابـط دوسـتانه و رعايـت حقـوق مـأموران سياسـي و                

اد مجـرمين غيـر     د اسـتر  ،گشهروندان يكديگر و داشتن ژنرال كنـسول در شـهرهاي بـزر           

 توافقـاتي بـه عمـل       ،طرفي در صـورت بـروز جنـگ         بي سياسي و در پيش گرفتن سياست     

  9.آوردند

ايران و عبدالعزيز سـفير و وكيـل مختـار          ي    هبعد از مدتي مشارالسلطنه وزير امور خارج      

 فـصل اول ايـن الحاقيـه در مـورد         . دولت افغانستان دو فصل ديگر بر اين قرارداد افزودنـد         

فراهم ساختن تسهيالت براي اتباع دو كشور توسط مأموران متبوع دولت خود و فصل دوم               

 مطـابق ايـن فـصل       .و ايل هايي بود كه در  گذشته به ايران آمده بودنـد            ها    در مورد طايفه  

كه قصد مسافرت به افغانستان را داشتند حتمـاً بايـستي تـذكره             ) ييهزاره ها (هايي  ي  بربر

رسـاندند و بـا قبايـل سـرحد           مي ه امضاء مأموران افغانستان مقيم ايران     خود را ب  ) گذرنامه(

نشين كه در خاك دو كشور ييالق و قشالق داشتند در مدت توقفشان در هر كشور ماننـد                  
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 نيز بـا تـالش ميـرزا نـصراهللا          1301/1922در سال   . شد  مي برخوردها    تبعه آن كشور با آن    

قيه افزوده شد كه موارد ذكر شده در فصل دوم          خان اعتالء الملك فصل سومي به اين الحا       

 اين مناسبات سياسي در شرايطي حاصل شد كه رضاخان به           10.كرد  مي را براي ايران تكرار   

  .كامل بر ايران هنوز به تخت سلطنت نرسيده بودي  هرغم سلط

 روابط ايران و افغانستان بر اسـاس        1304/1924با به سلطنت رسيدن رضاشاه در سال        

 همچنـان   ،ي كه در دوران وزارت جنگ و نخست وزيري او به امـضاء رسـيده بـود                معاهدات

امان اهللا خان در سالهاي اول پادشاهي رضاشاه اصول سياست          . تنش باقي ماند    بي عادي و 

بـين سياسـت روس و انگلـيس و         اي    تنظيم كرده بود كه موازنه    اي    خارجي خود را به گونه    

 ،انستان ايجاد كند اما به علت تندروي در ايـن سياسـت       همچنين ايران و تركيه در برابر افغ      

 او در ايـن راسـتا ضـمن         11.آورد  به وجـود مـي    عدم اعتماد هر دو طرف را       هاي    گاهي زمينه 

تر   برقرار كرد و براي مستحكم    ها     روابطي را نيز با روس     ،حمايت شدن از جانب انگليسي ها     

 سفري را به چندين     1307/1927 كردن موقعيت افغانستان در ميان ديگر كشورها در سال        

او در جريان اين    . وي در راه بازگشت از اروپا و تركيه به ايران آمد          . كشور اروپايي آغاز كرد   

 تركيه و افغانستان شد امـا از آن         ، ايران ،مسافرت خواهان امضاي يك معاهده بين شوروي      

ايـران و تركيـه روي      هـاي     جا كه پادشاه افغانستان اين موضوع را پيشنهاد كرده بود دولت          

  البته پشت سر اين پشنهاد دولـت شـوروي قـرار داشـت كـه               12.خوشي به آن نشان ندادند    

هـاي     اما تـالش   ؛13خواست بين چهار كشور مذكور ائتالفي ضد انگليسي به وجود بياورد           مي

انگلستان مانع از نفوذ بيشتر شوروي در اين سه كشور شد و دولت انگلستان بر آن شـد تـا                    

. از اين سه كشور به همراه كشور عـراق عليـه شـوروي بـه وجـود بيـاورد                  اي    اديهخود اتح 

  .آن بودي  ه نتيج1316/1936كه پيمان سعد آباد در اي  ايده

حضور امان اهللا خان در ايران و مالقات او با رضاشاه كامالً رسمي و به دور از هر گونه                   

حجابي ملكـه ثريـا همـسر         بي  را غبار مورخ افغاني دليل سرد بودن اين سفر       . صميميت بود 

بايست در رفتارهاي امان اهللا خان        مي  اما دليل اصلي آن را     ؛14امان اهللا خان ذكر كرده است     

ـ       ي    هدر تركيه و سخنان او و بستن معاهد         بـدون حـضور ايـران       هدوستي و اتحـاد بـا تركي

 به نـوعي    هدف اصلي امان اهللا از نزديك شدن بيش از حد به تركيه در واقع             . جستجو كرد 

تهديد كردن ايران بود و گرنه انعقاد پيمان دفـاعي بـين افغانـستان و تركيـه كـه هـزاران                     

از يـادآوري   . توانست معنايي جز تهديد ايران داشته باشد       ، نمي كيلومتر از يكديگر دور بودند    
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اهللا خـان هـر دو بـه كـشور تركيـه و              اين نكته نيز نبايست غفلت كرد كه رضاشاه و امان         

در انجام اصالحات به عنوان يك الگـو و سرمـشق           ) آتاتورك(طفي كمال پاشا    شخص مص 

 و مـسلماً    15شدن بـه او رقـابتي را در پـيش گرفتـه بودنـد             تر    كردند و براي نزديك     مي نگاه

پيشتازي امان اهللا خان در سفر به تركيه و پيش از آن امضاي پيمان دفاعي بين دو كـشور                   

طرف دربار ايران و به ويژه شخص رضاشاه خوشـايند      توانست از     نمي 1302/1923در سال   

  .تلقي شود

اين نوع برخورد رضاشاه با امان اهللا خان در تهران باعث شد تا امـان اهللا خـان بعـد از                     

اذيـت و آزار ايرانيـان مقـيم    .  رفتارهاي ضد ايراني از خود بروز دهـد ،رسيدن  به افغانستان  

بلوچ كه بر ضد حكومت مركزي ايران شورش        كمك به يكي از رؤساي      ي    ه وعد ،افغانستان

ايـن رفتارهـا    ي    هكرده بود و باالخره ايراد سخنراني عليه دولت ايران در لويه جرگه در زمر             

مهدي فرخ سفير ايران در افغانستان گزارش سخنان ضد ايراني امان اهللا خان را براي               . بود

 افغانستان و   ،ئتالف بين ايران  دولت شوروي كه هنوز در رؤياي ايجاد ا       . رضاشاه ارسال كرد  

برد از طريق داوتيان سـفير خـود در تهـران بـه رضاشـاه                 مي تركيه در زير چتر خود به سر      

اطالع داد كه گزارش فرخ نادرست بوده و امان اهللا هرگز سخني عليـه ايـران نگفتـه امـا                    

ي   هتيجـ  درن 16. درستي سخن فرخ را تأييـد كـرد        ،رضاشاه از كابل  ي    هويژي    هگزارش نمايند 

 روابط دو كشور به حالت تعليق در آمد و به دنبـال آن ايـران                ،اين رفتارهاي امان اهللا خان    

  .سفير خود را از كابل فراخواند

را بـه   هـا      نارضايتي شديد انگليسي   ،امان اهللا خان به شوروي    ي    هدر اين زمان نگاه ويژ    

نگلستان براي ضربه زدن به      دولت ا  ،بنا به ادعاي روزنامه ايزستيا چاپ مسكو      . دنبال داشت 

 دولت ايران را تشويق به تصرف بخشي از خاك افغانستان و به ويژه شـهر                ،دولت امان اهللا  

اين شايعه تا آن اندازه باال گرفت كه دولت شوروي در يك واكنش رسـمي در                . هرات كرد 

  : اعالم كرد1308/1929اوايل سال 
ه عليه افغانـستان كـه      مسلم است كه هر گونه كوشش براي تجاوز مسلحان        «

دول خارجي كـه  هاي  ممكن است از طرف دولت ايران تحت تأثير مشورت        
 ، خود را نسبت به استقالل سياسي دول مشرق زمين ثابت كرده انـد             يدشمن

 ايـران را در     ، براي ايران عواقب بسيار سـنگيني در بـر داشـته           ،به عمل آيد  
مجـزي و  هـا    از آنصفوف دشمنان استقالل سياسي دول شرق قـرار داده و         
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توانـد    نمـي  همچنين واضح است كه اتحاد شوروي     . منزوي خواهد ساخت  
نسبت به چنين اقدامي كه به نقض مصونيت افغانستان كه از پيش محكوم به              

دانـد بـه      مـي  از جانب خـود الزم    . قيد و الابالي باشد    ، بي عقيم ماندن است  
نظـر منفـي داشـته و       ثات  تشباطالع دولت ايران برساند كه در برابر اينگونه         

  17.»دولت ايران را از عواقب چنين اقدامات بر حذر سازد

چـاپ  » افغانـستان « ي    هآن روزگـار مثـل روزنامـ      هاي    اين ديدگاه در برخي از روزنامه     

در يكي از مقاالت اين روزنامه نسبت به ادعاهاي ايـران در مـورد             . الهور نيز بازتاب داشت   

توانـد    نمـي  اين ادعاها چـه درسـت باشـد و چـه نادرسـت     18.هرات مطالبي نوشته شده بود    

مخالفتهاي دولت انگلستان با سلطنت امان خان و از سوي ديگر سردي روابط بين ايران و                

  .افغانستان را دراين برهه نفي كند

در شرايطي كه روابط ايران و افغانستان كامالًرو بـه سـردي نهـاده بـود در افغانـستان                   

برخي از كارهاي امان اهللا خان بعد از        . اد و آن سقوط دولت اماني بود      اتفاق بسيار مهمي افت   

ي   ه فرسـتادن دختـران افغـاني بـراي ادامـ          ،حجـابي   بـي  اعالن: سفر اروپايي اش همچون   

 مخالفت با دخالت علمـا در سياسـت و          ، اسالمي ر كم توجهي او به شعائ     ، تركيه بهتحصيل  

ي   هدرجـ . را برانگيخت ها     علما و هواداران آن     واكنش ،از اموال دولتي  ها    برخي سوء استفاده  

ي   ه ادامـ  19.مخالفت برخي از علما تا به آن حد رسيد كه او را واجـب القتـل اعـالم كردنـد                   

 ،يكي از ايـن قيـام هـا       . با امان اهللا منجر به پيدايي قيام هايي در افغانستان شد          ها    مخالفت

سقوط امان اهللا و فرار او بـه        ي    هنلكاني مشهور به بچه سقا بود كه زمي       كشورش حبيب اهللا    

شخصيت و حكومت بچه سقا كه بر خـالف         .  فراهم ساخت  1308/1929 در سال     را، ايتاليا

ـ          بـسياري از مـورخين     ي    هحكومتگران پشتون از تاجيكان افغانستان بوده با برخورد منفعالن

يك ي    هاز ادار « مير غالم محمد غبار بچه سقا       ي    هبنا به نوشت  . افغانستان مواجه شده است   

  20.» بلكه از اداره حسابي يك قريه هم عاجز بود ،كشور كه هيچ

نوسـازي امـان اهللا     هـاي      ماه به درازا كشيد برنامـه      9بچه سقا كه مدت حكومتش تنها       

 او كـه خوانـدن و نوشـتن را        . خان را متوقـف كـرد و قـانون اساسـي را از ميـان برداشـت                

  :خود را اين گونه اعالم كردهاي  مهدانست در يك سخنراني در كابل برنا نمي

ديني و التي گري حكومت سابقه ره ديـده و بـراي              بي كفر و ] اوضاع[ مه اوضاي   .. .«

از كفر و التـي     ] برادرها را [ خدمت دين رسول اهللا كمر جهاد بسته كدم تا شما بيا درها ره              
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] مكتـب [ تعميـر متـب   بيت الماله به] پول[ پيسه ] بعد از اين [ مه بادازي ،گري نجات بتم  

كـه چـاي و   ] دهـم   مي[بلكه همه ره به عسكر خود ميتم  ] نخواهم كرد [ خرج نخات كدم    

دگه مـه   ... گيرم  نمي گمرك... . مه ماليه  ،قند و پلو بخورن و به مالها ميتم كه عبادت كنن          

بـرين بـادازي هميـشه سـات خـوده          . باشـين   مي شماستم و شما رعيت مه    ] پادشاه[پاچاي  

  21.»ه بازي كنين و ترنگ تانه خوش بگذرانين ن بود،مرغ بازي]. آماده كنيد[ كنين ]رتيا[تير

 در مورد   ،بچه سقا بر خالف رويه حكومتي و سياست داخلي و تصور كشورهاي خارجي            

او در اولين اقدام عطـاء الحـق را         . مثبتي در پيش گرفت   ي    هسياست خارجي افغانستان روي   

ود به عنوان وزير امور خارجه افغانستان انتخاب كرد و به او كه فردي آشنا به امور سياسي ب

اطمينـان دهـد كـه دولـت او         هـا     خارجي رفته و به آن    هاي    مأموريت داد تا به سفارت خانه     

 22.خواست كه حكومت او را بـه رسـميت بـشناسد          ها    هيچگونه نظر سوئي ندارد و لذا از آن       

منعقـد شـده بـين افغانـستان و ديگـر           هـاي     بچه سقا همچنين اعالم كرد كه تمام معاهده       

هـاي    اما هيچ كدام از اين اقدامات سبب نشد كـه دولـت           . شناسد  مي گشورها را به رسميت   

 در دوران حكومـت     23.دنخارجي از جمله دولت ايران حكومت بچه سقا را به رسميت بشناس           

هاي   انه بقيه سفارت خ   ، تركيه و شوروي   ،سه كشور ايران  هاي    بچه سقا به غير سفارت خانه     

  24.خارجي در افغانستان تعطيل شد

حاكميت بچه سقا هيچ تحرك خاصي ديده ي  هدر مورد روابط ايران و افغانستان در دور    

 خبـري   ،شد  مي كه در هرات چاپ   » فرياد« محلي  ي    هنشده است فقط در اين زمان روزنام      

اينـدگي   حاج محمود خان تاجر هروي مقـيم مـشهد بـه نم            ،درج كرد كه از طرف بچه سقا      

افغانستان در مشهد منصوب شده است تا امور ژنرال كونسولگري اين كـشور را اداره كنـد                 

  25.بعدي خود اين خبر را تكذيب كردي  هولي همين روزنامه در شما

كشور داري بچه سقا باعث نارضايتي مردم و قبايل گرديد و به همين             ي    هاعمال و شيو  

 از سوي ديگـر حكومـت او        .ايي عليه او بر پا شد     دليل در گوشه و كنار افغانستان شورش ه       

علـت حمايـت    .  قدرت بزرگ آن روزگار يعني شوروي و انگليس هم نبـود           ومورد موافقت د  

هـاي     صرفاً مخالفت با امان اهللا خان بود كه به توصيه          ،ضمني و اوليه انگلستان از بچه سقا      

ـ . اين كشور در مورد نزديك نشدن به روسيه وقعي ننهـاده بـود             ا سـقوط امـان اهللا خـان        ب

دلخواه خود بودند و هنگامي كه محمد نادر خان يكي از ي  هبه دنبال يافتن مهرها  انگليسي

.  از او حمايـت كردنـد      ،كارگزاران دولت اماني به عنوان يك مدعي در افغانستان مطرح شد          
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 بـا   محمد نادر خان توانست بر نيروهاي بچه سقا فايق آيـد و او را سـرنگون كنـد و خـود                    

او كه در دست يابي به قدرت از . عنوان محمد نادرشاه بر تخت سلطنت افغانستان تكيه زند

را در سياست خارجي افغانستان بـاز       ها     دست آن  يگر د ر با ،برخوردار بود ها    حمايت انگليسي   

امان اهللا بود اما اين كار را هاي  داخلي خود نيز دنباله رو برنامههاي   او در سياست26.گذاشت

سياست خارجي نيز از راه و روش امـان اهللا          ي    هوي در زمين  . داد  مي با احتياط فراوان انجام   

  27.كرد با اين تفاوت كه براي دولت انگلستان جايگاه خاصي قائل بود  ميخان تبعيت

تلگرافـي بـه    ي    ه دولت ايران بـا مخـابر      ،بعد از قدرت يابي محمدنادر شاه در افغانستان       

ه رسميت شناخت و در ضمن از سفير خود در كابـل خواسـت كـه بـا      حكومت او را ب   ،كابل

مـا از حكومـت     « : كننـد كـه    طاين طور استنبا  ها    رفتار نمايد كه آن   اي    دولت جديد به گونه   

در ادامه ايـن سياسـت      . »شناختيم  نمي امان اهللا راضي نبوديم و بچه سقا را نيز به رسميت          

  28. كبرا ارتقاء داددولت ايران سفارت خود را در كابل به سفارت

اوليه سلطنت  محمدنادر    هاي    به رغم وجود روابط حسنه بين ايران و افغانستان در سال          

مأموران دو طرف دراين زمـان اتهامـاتي        .  اوضاع در مناطق مرزي دو كشور ناآرام بود        ،شاه

مسئله احداث نهر و انحراف آب در خـاك خـودي كـه باعـث       . كردند  مي عليه يكديگر وارد  

به عنـوان مثـال     . شد يكي از مهمترين اين اتهامات بود        مي آب در خاك طرف مقابل    كمي  

دولت ايران نسبت به احداث نهر توسط شير احمدخان در داخل خاك افغانـستان اعتـراض                

 شروع شـده بـود در       1290/1911 چون احداث نهر سراج كه  عمليات آن در سال            29.داشت

تان تعطيل شده بود و اكنون دوبـاره كارهـاي          بعدي به علت شرايط خاص افغانس     هاي    سال

 از طرف دولت افغانستان نيـز اتهامـات مـشابهي بـه             30.ساختماني آن از سر گرفته شده بود      

به عنوان مثال رئيس ماليـه      . را قبول نداشت  ها    شد كه دولت  ايران آن       مي دولت ايران زده  

فرستاد و اتهام احداث نهر     ) دارايي(اليه  م به وزارت    1308/1929در اسفند   اي    سيستان نامه 

 دولت ايران كه همچنـان شـاهد اتهامـات مقامـات            31.توسط رعاياي ايراني را تكذيب كرد     

يـي  ا از وزارت دار   1309/1930در ارديبهـشت    اي    افغاني در مسائل مـرزي بـود طـي نامـه          

 خواست تا از مقامات محلي بخواهد كه تا انعقاد قراردادي اصولي در مـورد رود هيرمنـد از                 

به دنبال   .انجام هر گونه حركتي كه منجر به درگيري و بروز مشكالت شود خودداري كنند             

مكرر ايران در مورد استفاده از آب رود هيرمنـد در دي            هاي     در خواست   و گفتگوهاي متعدد 

  .يل شدك كميسيون مشتركي در بند كوهك تش1310/1931ماه 
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جه بـه راضـي نـشدن طـرفين در          اين كميسيون و مذاكرات بعدي نيز با تو       هاي    تالش

 با افزايش درگيري از جانـب       1312/1933در سال   . دادن امتياز به يكديگر ره به جايي نبرد       

نسبت به مالكيت موسي آباد روابط دو كشور از حالت عـادي            ها    افغانها و به ويژه ادعاي آن     

خواسـت كـه    دولت ايران براي اينكه وضعيت حادتر نشود از سفير خود در كابل             . خارج شد 

 نـادر   ،با توجه به روابط خوب بين دو پادشاه       . موضوع را با پادشاه افغانستان در ميان بگذارد       

تعيين تكاليف را به نظـر شـخص اعليحـضرت رضاشـاه            « : شاه در جواب اعالم داشت كه     

 اما حوادث روزگار به محمدنادر شاه اجـازه نـداد كـه شـاهد ايـن تعيـين                   32».كند  مي واگذار

 اندك زماني بعـد و در طـي يـك مراسـم اهـداي جـايزه در سـال                     وي    چون تكليف باشد 

  . به دست پسر يكي از خدمتكاران خود به قتل رسيد1312/1933
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