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کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و
فروش آن جدا ً ممنوع است .با متخلفین برخورد قانونی
صورت می گیرد.
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وزارت معارف

معینیت انکشاف نصاب تعلیمی
و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب
تعلیمی و تألیف کتب درسی

دا وطن افغانس���تـــان دى
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سرود ملی
دا عـ���زت د هـــر افـغـان دى

کور د سولې کور د تورې

هر بچی يې قهرمـــــان دى

د پښ���تــون او هــ���زاره وو

د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و

دا وطن د ټول���و کـور دى
ورس���ره عرب ،گوجــر دي

د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و

پــاميــري���ان ،نـورس���تانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

په س���ينــه کې د آس���يـــا به

لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان

دا هيـــ���واد به تل ځليږي
نوم د حق م���و دى رهبـــر

لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان
واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

وزارت معارف
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی
و تألیف کتب درسی

KU
تـاريــخ

AC

صنف دوازدهم
1396
هـ  .ش.

الف

مؤلفان:
 پوهنمل زلمی هوتک معاون سرمؤلف شیر محمد رونقی -مؤلف قدیم شیرزی بابکرخیل

ایدیت مسلکی:

 سرمؤلف عبدالغیاث غوریایدیت زبانی:

KU

 -سید محمود خلیق

کمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی:
 دکتور عبدالصبور فخری -حبيب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.
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کمیتۀ نظارت:
دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم.
دکتور شیرعلی ظریفی رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی.
دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب
درسی
طرح و دیزاین :حمید اهلل غفاری
تنظیم امور چاپ :محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم
و اندیشه آراست و درود بیپایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی -صلی اهلل علیه وسلم -که
معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی تعلیم و تربیت
به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت و
پیشرفتهای علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و باید دارای ظرفیت و
ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین
به شاگردان منتقل کند.
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی وزارت
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور ،متکی بر مبانی تعلیم و تربیت
اسالمی و حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده ،استعدادهای دانش
آموزان را در همه زمینههای اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار و حس جستجوگری را
در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس وطندوستی ،مهربانی ،گذشت و
همبستهگی از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در کتبدرسی متبلور باشد.
کتابهایدرسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد .معلم
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران
خوب ،متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم
که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قلههای رفیع دانش،
اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازین رو از همه اقشار و افراد
ملت شریف افغانستان ،بخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندهگان ،دانشمندان،
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارائة نظریات و پیشنهادات سالم
و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهایدرسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه ،تألیف ،طبع و
توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بینالمللی که در زمینة چاپ و توزیع کتب
درسی همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بیپایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف
یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
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 -1آشنایی به وضعیت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به
قدرت رسیدن احمد شاه ابدالی.
 -2آشنایی به چگونهگی احیای مجدد افغانستان.
 -3آشنایی به شخصیت احمد شاه بابا و سوقیات نظامی او.
 -4معرفت با جانشینان احمد شاه بابا ،طرز اداره و حکومت آنها.
 -5تحلیل ماهیت پالیسی انگلیس و علل تجاوزات آن بر افغانستان.
 -6دانستن عوامل درگیریها و اختالفات.
 -7آگاهی از اهداف جنبش مشروطیت در افغانستان و تحلیل آن.
 -8نقشههای تاریخی افغانستان راترسیم کرده بتوانند.
 -9توانایی نشان دادن محالت و جاهای مورد نظر در نقشه.

2

درس اول

اوضاع سياسي ،اقتصادي و اجتماعي افغانستان قبل از به قدرت رسيدن
احمد شاه ابدالی

دراین درس راجع به اوضاع سیاسی،اقتصادی و
اجتماعی ،جنبشهای آزادیخواهی و نقش آن در
بیداری مردم افغانستان قبل از احیای مجدد افغانستان
معلومات ارائه میگردد.
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در آغاز قرن  16ميالدي حوادث ناگوار سياسي در داخل افغانستان و كشورهاي همسايه رخ داد كه
اين نابهسامانيها و دگرگونيها به ضرر افغانستان تمام شد .بعد از مرگ سلطان حسين بايقرا
در ( 1505م) افغانها دولت مركزي خود را از دست داده و تجزيه طلبان در هر گوشه و كنار قد علم
نموده و در جنگ و جدال به جان همديگر افتادند.
در ماورالنهر دولت شيباني در ()1501م تشكيل گرديد ،در ايران دولت صفوي در ( 1502م)تأسیس
شد و در هند دولت مغلی بوجود آمد .هر سه دولت جديدالتشكيل بر شمال ،غرب و شرق افغانستان
تجاوز نمودند و افغانستان تجزيه گرديد .دولت مركزي از بين رفته ،سوقيات نظامي و لشكركشيها
افغانستان را به ميدان تاخت و تاز مبدل ساخت .دول متجاوز براي تسخير اراضي بيشتر هميشه باالي
يكديگر حمله مينمودند در اثر برخوردها شهرهاي بزرگ و آباد به ویرانه هاي تبديل گرديدند .انواع
مظالم توسط اشغالگران صورت ميگرفت ،روز بروز تنفر و انزجار مردم در مقابل آنها اضافه تر ميشد
و مردم مخفيانه به مبارزات استقالل طلبانه بر ضد استبداد شروع نمودند .براي اولين بار صفويها با قيام
واليات هرات ،قندهار ،اندخوي و بلوچستان روبهرو شدند و افغانها مقاومت زياد نمودند .جنگها
آنقدر شديد بود كه قندهار چندین مرتبه توسط صفويها اشغال و دوباره بدست مبارزين مییافتاد.
صفويها براي سركوبي اين قيامها از تشدد ،كشتارهاي دسته جمعي و تاراج داراييهاي مردم كار
ميگرفتند ،اما قيام هاي مبارزين به كلي خاموش نگرديد هرگاه جنبش آزادي خواهي در يك منطقه
3
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سرکوب ميشد ،در محل ديگر دوباره بروز ميكرد .به زودي جنبش ملي در واليات شرقي کشور
بوجود آمد كه قبايل متعدد افغانها در آن اشتراك داشتند.
جنبش روشانيان :رهبر اين جنبش بايزيد انصاري معروف به پير روشان پسر شيخ عبداهلل انصاري متولد
(كاني گرام وزيرستان) بود پير روشان عليه ظلم و استبداد حكومت مغلي و خانهایی که با دولت مغلي
همكاري داشتند مردم را به مبارزه دعوت مينمود .پير روشان مرد صوفی و صاحب طريقت بود ،نخست
در دره توچي به تبليغ پرداخت ،بعدا ً تيرا را مركز فعالیتهای خود قرار داد .حاكمان مغلي (آخند درويزه
ننگرهاري) را عليه او تحريك نمودند و آخند درويزه تعليمات او را مغاير اساسات دين مبين اسالم خوانده
و او را بهنام «پير تاريك» ناميد .بآلخره پير روشان در يك جنگ با مغولها كشته شد.
بعد از قتل او پسرش جالل الدين رهبري جنبش را به عهده گرفت .در ( 1600ميالدي) با مغلها
جنگ هاي زياد نمود .در شرق از خيبر الي تيرا و در جنوب ،كابل و غزني را اشغال نمود .باآلخره جالل
الدين نيز در جنگ به قتل رسيد .بعد از جالل الدين« ،احداد» نواسه پير روشان در مقام رهبري قرار گرفت
موصوف در منطقه تيرا در يك جنگ علیۀ مغلها كشته شد .بعدا ً «عبدالقادر» به رهبري انتخاب گرديد.
«بي بي عاليي» مادر عبدالقادر پسر خود را كمك مينمود .او بزودي پشاور را تصرف نمود ،اما ديري
نگذشته بود كه در ميان قبايل اختالف بروز کرد ،در سال ( 1636م) مغلها عبدالقادر و مادرش را دستگير
و به هندوستان تبعيد نمودند تا اینکه جنبش ملي روشانیان به اثر دسايس و تالش هاي مغلها و حكام
محلي سركوب گرديد.
جنبش خوشحالخان ختك:
در نيمهء قرن  16ميالدي قبيلهء خټك به تدريج صاحب قدرت گرديد و در جنوب ميان قبايل ديگر
مقام مهم را حاصل نمود .در (1580م) جالل الدين محمد اكبر تأمين امنيت راه تجارتي اتك الي پشاور
را به قبيله ختك واگذار کرد و در مقابل امتياز مالیه كاروان هاي تجارتي
را براي قبيله ختك اعطا نمود و همين امتياز باعث اختالف بين قبيله
مذکور و يوسفزاييها گرديد ،در زمان شاه جهان رياست قبيلهء ختك
به خوشحالخان سپرده شد .خوشحالخان مرد شمشير ،سياست و شاعر
توانا بود .خوشحالخان در ابتداء با پادشاهان مغل روابط حسنه داشت،
اما بعدا ً مناسبات او با دربار مغل تيره گرديد .اورنگزيب خوشحالخان
را دستگير و زنداني ساخت ،بعد از چهار سال از زندان رها گرديد و
دوباره رهبري نهضت را به عهده گرفت .در سالهای 1678 - 1670م
چهل هزار سپاه مغل در جنگ (تاتره) توسط افغانها به قتل رسيدند.
بعد ازاين شكست حكمرانان مغل ،یک پسر و دو نواسۀ خوشحالخان
را به هندوستان تبعيد نمودند تا اينكه ايشان در همانجا ،جان سپردند
خوشحالخان ختک
4

و بعد ازاين واقعهء المناك ،خوشحالخان به عمر هفتاد سالهگي وفات نمود و مطابق وصيتاش در
كوهستانهاي ختك دور از سايۀ مغلها به خاک سپرده شد.
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قيام ميرويس نیکه:
در قرن  16ميالدي افغانستان به اثر مداخالت خارجيها تجزيه
گرديد .مناطق جنوب و غرب را صفويهاي ايران ،مناطق شرق
را بابريهاي هند و مناطق شمال را شيباني هاي ماورالنهر اشغال
نمودند .عدم موجوديت حكومت مركزي و تسلط اجنبيها باعث
ركود اقتصادی و نابهساماني جامعه گرديد كه تنفر و انزجار مردم،
حس استقالل خواهي را در بين شان تقويه نمود .تا اينكه در سال
( 1709م) قيام مردم تحت رهبري ميرويس خان هوتكي به تسلط
صفويها و مظالم گرگين والي قندهار خاتمه داد و دولت مستقل
در قندهار تشكيل گرديد ،اما اين دولت بیشتر از سي سال دوام
نكرد تا اينكه در قرن هجدهم ميالدي دولت ملي در افغانستان به
رهبري احمدشاه كبير تشكيل گرديد.

میرویس نیکه
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اوضاع اجتماعي افغانستان قبل از به قدرت رسيدن احمدشاه ابدالي
تجزيه و تقسيم افغانستان براي دونيم قرن نه تنها سير تكامل تمدن را در افغانستان به مشکل
مواجه ساخت ،بلكه يك دورۀ تنزل و انحطاط مادي و معنوي را در كشور بوجود آورد .روابط
اجتماعی مردم افغانستان دراین دوره ضعیف شد و هم مناسبات بین المللی کشور به رکود
مواجه گردید ،تجزيه و تقسيم افغانستان مانند آفت دامنۀ دار بود كه بهصورت تدريجي هويت،
وحدت ملی و استقالل افغانستان را به تحليل ميبرد.
دراين دوران افغانستان دولت مركزي و آزادي ملي خود را با اقتصاد نسبتاً خوب در بخش
زراعت و تجارت از دست داد .مكتب هرات كه در عصر تيموريان در انكشاف ادب ،كلتور و
علوم رول بارزي داشت از بين رفته بود .مدارس و مراكز تربيتي مسدود گرديد ،از اينكه براي
دانشمندان و استادان مرجع تشويق وجود نداشت ،تعداد زياد ايشان به ممالك ديگر مخصوصاً
هند متواري گرديدند.
اوضاع اقتصادي افغانستان قبل از به قدرت رسيدن احمدشاه ابدالي
قبل از اينكه افغانستان مورد تاخت و تاز صفويها ،شيبانيها و بابري هاي هند قرار بگيرد،
وضع اقتصادي افغانستان در سراسر كشور روي همرفته نسبتاً خوب بود .گرچه مردم زندهگي
ساده و بدوي داشتند .زراعت ،مالداري و صنايع سه بخش عمده اقتصاد افغانستان را تشکيل ميداد.
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خاک و اقليم افغانستان براي كشت انواع نباتات مساعد بود .يك تعداد دهاقين از خود زمين
شخصي داشتند ،اما اكثر ايشان زمين را از زمينداران به اجاره يا به دهقاني ميگرفتند .در بخش
بند و انهار توجه زياد صورت ميگرفت .دولتها در انكشاف زراعت توجه خاصي داشتند .زيرا
يك بخش عمدۀ عوايد دولت را ماليات زراعتی تشكيل ميداد.
مالداری :دراین بخش نيز توجه زياد صورت ميگرفت و مردم زياد به مالداري اشتغال
داشتند و انواع مواشي توسط مردم تربیه و تکثیر ميگرديد محصوالت مالداري يك بخش مهم
اقتصاد ملي را تشكيل ميداد.
صنایع :در بخش صنايع هميشه دولتها صنعتگران را تشويق مينمود .استخراج غير فني
طال ،نقره ،آهن ،مس و سرب صورت ميگرفت و صنايع نسبتاً انكشاف نموده بود.
تجارت :يك تعداد واليات از اهميت خاص تجارتي برخوردار بودند راههاي مواصالتي،
مناطق را با يكديگر وصل مينمود و اموال تجارتي از يكجا به جاي ديگر براي خريد و فروش
انتقال داده ميشد .واردات و صادرات با ممالك هندوستان ،چين ،ايران و ماورالنهر به پيمانۀ زياد
صورت ميگرفت ،زماني قندهار و هرات از جملۀ مراكز تجارتي مهم افغانستان به شمار میرفت.
در اوايل قرن (16م ) ساالنه سي هزار شتر مال تجارتي از قندهار عبور مينمود و عوايد گمركي
آن به دولت تاديه ميشد .اهميت تجارتي قندهار كمتر از اهميت ستراتيژیک آن نبود ،زماني
قندهار بهنام دروازه هندوستان ياد ميگرديد ،متأسفانه بعد از تجزيه و اشغال افغانستان بدست
خارجيها نظام اقتصادي متالشي گرديد .بر مشكالت مردم روز به روز افزوده ميشد .مصارف
لشكركشيها و ماليات كمرشكن كه توسط آنها وضع گرديده بود که مردم توان پرداخت آنرا
نداشتند و اين وضع تا تشكيل دولت مركزي به رهبری احمدشاهبابا در قرن هجدهم میالدی ادامه داشت.
فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول در مورد وضع اجتماعی ،گروه دوم در بارۀ
وضعیت سیاسی قبل از به قدرت رسیدن احمدشاهبابا باهم مباحثه نمایند.

سؤاالت:
 .1اهداف جنبش پیر روشان راکدام چیزها تشکیل میداد؟
 .2بعد از قتل پیر روشان جنبش روشانی را چی کسی رهبری مینمود.
 .3خوشحالخان خټک توسط کی زندانی شد؟
 .4قیام میرویس خان هوتک در کدام سال به پیروزی رسید و چه نتایج را در قبال داشت؟
فعالیت بیرون از صنف
شاگردان راجع به اوضاع اقتصادی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاهبابا معلومات
حاصل و در صنف ارائه نمایند.
6

درس دوم

احمدشاهبابا و تحکيم دولت مركزي

چگونهگی به قدرت رسیدن
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احمد شاه ابدالی ،طرز حکومتداری
موصوف و کارکردهای مهم او
است.
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موقعيکه احمدخان ابدالی برای تحکیم یک دولت مرکزی اقدام نمود ،در افغانستان شرایط زیر

حکمفرما بود :استیال و تجزيۀ افغانستان توسط قواي اجنبي ،عدم موجوديت حكومت مركزي ،ركود

اقتصاد ،اوضاع نابهسامان اجتماعي و تحوالت سياسي در دول مجاور زمينۀ تشكيل يك حكومت مركزي
را در افغانستان مهيا ساخته بود .بعد از كشته شدن نادر افشار در اردوي بزرگ او بي نظمي رونما گرديد.
ناگفته نماند كه يك بخش اردوي نادر افشار را قشون افغاني تشكيل ميداد ،تعداد آنها تقريباً به چهار
هزار غلجایي و دوازده هزار سدوزائی و ازبك ميرسيد و نظر به پيشنهاد قوماندان عمومي نور محمدخان
غلجایي و احمد خان ابدالي قطعات افغاني به قندهار سوق داده شدند .بعدا ً نور محمدخان از سران
غلجایي ،ازبك ،ابدالي و هزاره خواهان تشكيل يك جرگه قوميگرديد تا یک تن از اعضاي جرگه به

حيث زعيم يا پادشاه تعیين گردد و براي ادارۀ امور افغانستان حكومت را تشكيل بدهد كه تشكيل همچو
جرگۀ مورد قبول تمام سران اقوام گرديد.

جرگۀ مزارشيرسرخ در قلعۀ نظامي نادر آباد در قندهار منعقد گرديد و براي مدت نه يوم ادامه
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پیدا کرد اعضاي جرگه به يك فيصلۀ نهايي نمیرسيدند ،زيرا هر خان ،مقتدر خواهان سلطنت بود و

تنها كسيكه دراين جرگه خاموشي اختيار نموده بود ،احمدخان ابدالي بود زيرا احمدخان تعلق به قبیلۀ
سدوزایی داشت كه از لحاظ كميت نسبت به ديگر قبایل كوچكتر بود باالخره در روز نهم ،اعضاي
جرگه چنين فيصله نمودند كه يكي از اعضاي جرگه را به حیث حکم انتخاب نمایند .شخص مذكور

يك مرد روحاني بوده كه به هيچ قبيله تعلق نداشت و حتي باشنده قندهار هم نبود .او همان صابر شاه
کابلي پسر متصوف معروف «اليخوار» بود كه همه مردم قندهار به او ارادت و اعتماد داشتند و اين صوفي
سياستمدار از جا برخواسته احمد خان ابدالي را معرفي نمود و چند خوشه گندم را عوض تاج شاهي در

عمامۀ او نصب کرد .خان هاي بزرگ ناگزير به احمدشاهبابا بيعت كردند او را بهحيث پادشاه افغانستان
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قبولنمودند.

احمدخان پسر زمانخان ابدالي و نواسۀ دولت خان سدوزایي بود .مادر احمدخان ابدالي زرغونه

خواهر عبدالغني خان الكوزي والي سابق قندهار در زمان نادر افشار بود احمدخان ابدالي در سال 1722

ميالدي در واليت هرات متولد گرديد ،گرچه در محل تولد احمد شاه بابا بنا بر قول راجع اختالف نظر
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وجود دارد ،يك تعداد مؤرخين محل تولد احمدشاه ابدالي را هرات و تعداد ديگر ملتان گويند ،زيرا از
مدتها بدينسو منزلي در ملتان موجود است كه سدوزايان آنرا زادگاه احمدشاه ابدالي میپندارند.

احمدخان ابدالي در دوره جواني شامل اردوي نادر افشار گرديد به زودي لياقت و كفايت او براي نادر

افشار ثابت شد او را به حيث قوماندان قطعات ابدالي و ازبك تعیين نمود.

بعد از كشته شدن نادر افشار اوضاع ايران به بي نظمي گرایيد ،در شمال دولت جنيدي رو به انحطاط

گذاشت و در هند دولت مرهته به رهبري «سيواجي» رويكار آمد و بعد از مرگ اورنگزيب دولت بابري

هند قادر نبود در امور داخلي افغانستان مداخله نمايد .تحوالت مذكور باعث شد تا براي احمدشاهبابا

اطمينان و خاطرجمعي به بار آورد .او توانست ازاين شرايط براي تشكيل يك دولت و اعادۀ سرزمين هاي

از دست رفته افغانستان استفاده اعظمي نمايد.

احمدشاهبابا ميدانست كه مالكين و رؤسای قبايل بهخاطر حفظ منافع خويش ،جهت تحكيم يك

دولت با ثبات مشكالت را براي موصوف بابا به بار خواهند آورد .براي دفع این مشکل و فايق آمدن بر

مشکالت ،ايشان را در امور دولتي و نظامي شامل ،و در جرگهها برايشان عضويت داده و به نظريات
8
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ايشان ایشان ارج گذاشت و در سفرهای نظامی نيز ايشان را مصروف ساخت.
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بعد از آنكه احمدشاهبابا به سلطنت رسيد ،نكات ذيل را به مثابۀ اهداف مهم جهت تشكيل يك

نظام باثبات در نظر گرفت :اولين هدف او بوجود آوردن وحدت ملي و احياي مجدد دولت مركزي

در افغانستان بود ،هدف دومي او تأمين سرحدات طبيعي از درياي آمو تا درياي سند شناخته شده بود

و سومين هدف خود را دفاع در مقابل كشورهاي همجوار تعیين نموده بود.

براي از بين بردن اختالف داخلي و اخذ مشورۀ مردم در امور دولتي براي نخستين بار يك شوراي

دايمي تشكيل نمود كه يك تعداد اعضاي جرگه مزار شیرسرخ نيز شامل آن بودند.

براي ادارۀ بهتر نخست تشكيالت اداري و نظامي را بوجود آورد  ،تشكيالت مذكور اقتباسي بود از

تشكيالت ميرويس نیکه ،احمد شاه بابا میخواست تا این کار ناتمام او را تكميل نمايد .احمدشاهبابا در
رأس تمام تشكيالت اداري ،قضایي و نظامي صاحب نظر قاطع بود ،بدين معني كه شخص پادشاه ادارۀ
تمام امور را بدست داشت و هم در سطح مركز و واليت تشكيالت اداري و نظامي ایجاد نمود.

گرچه احمدشاهبابا در مدت  26سال سلطنت خود جهت تحكيم حكومت مركزي ،اصالحات
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اداري و سفر هاي نظامي در داخل و خارج آنقدر مصروف بود كه نتوانست جهت انكشاف اقتصاد،

تعليم و تربيه و فرهنگ توجه خاصي مبذول نمايد ،ولي با آن هم در زمان سلطنت موصوف بعضي كارها
صورت گرفت مانند اعمار شهرهای قندهار ،تاشقرغان و اعمار مقبره اش در جوار «خرقۀ مبارك» كه

نمايندهگي از سبك معماري آن عصر مینمايد.

احمدشاهبابا به عرفان و ثقافت عالقهمندي زيادي داشت ،يكتعداد كتب در زمان سلطنت او به رشتۀ

تحرير در آمد مانند :تاريخ احمدشاهي در دو جلد توسط منشي دربار او محمود الحسيني« ،تواريخ حافظ
رحمت خاني» توسط مير محمد فاضل ،كتاب طبي «بحرالفوايد» توسط قاضي دل محمد افغان و «خالصة
االنساب» در بارۀ نسب پښتونها توسط حافظ رحمت خان بړيڅ .و هم چنان اولين موزيم در شهر قندهار
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بهنام «بيت الشرف» تأسيس گرديد .احمدشاهبابا در قندهار ،هرات و پشاور مدارس بزرگي تأسيس نمود

كه مشهورترين آنها مدرسۀ «جامع كهن قندهار» بود احمد شاه بابا طبع شعری داشت و ديوان اشعار او
نمايندهگي از عالقهمندي وی با تصوف و عرفان مینماید.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول در مورد چگونهگی به قدرت رسیدن احمد شاه بابا و
گروه دوم در رابطه تحکیم قدرت مرکزی د رعصر وی مباحثه نمایند.
سؤاالت:
 .1احمدشاهبابا در کدام جرگه به صفت زعیم افغانستان انتخاب گردید؟
 .2احمدشاهبابا در اجرای وظایف کدام اصل را رعایت مینمود؟
 .3چند نمونه ازسبک معماری دوران احمدشاهبابا را نام بگیرید.

فعالیت بیرون از صنف
شاگردان در مورد وضعیت فرهنگی زمان احمدشاهبابا از شخصیتهای فرهنگی و معلمین خویش
معلومات حاصل و در صنف ارائه نمایند؟
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دراین بخش راجع به علل و عوامل سفرهای نظامی احمدشاهبابا در طی حکمروایی
ایشان ودست آوردها و پیامد این سوقیات معلومات ارائه میگردد.
احمدشاهبابا زماني به قدرت رسيد كه افغانستان توسط قواي اجنبي تجزيه و اشغال گرديده بود ،فلهذا

احمدشاهبابا براي بدست آوردن مناطق از دست رفتۀ كشور و تأمين سرحدات طبيعي قبلي به يك سلسله
سوقيات و سفر هاي نظامي دست زد .دراين درس به طور فشرده در مورد سوقيات نظامي احمدشاهبابا
معلومات ارائه ميگردد.

سفر اول ( 1748 -1747ميالدي)

خان جهان خان سپهساالر از طريق غزني ،كابل ،جالل آباد و پشاور تا سواحل سند رسيد .ناصرخان

والي كابل و پشاور كه هنوز در قدرت بود ميخواست به كمك قشون ايماق و هزاره با قواي افغاني
بجنگد ،اما قشون ايماق و هزاره از جنگ امتناع ورزيدند .احمدشاهبابا نيز بهطرف شرق حركت نمود و

در مسير راه به استقبال مردم روبهرو شد .والي پنجاب در جنگ با احمدشاهبابا مقاومت نتوانسته به الهور

فرار كرد ،و احمدشاهبابا الهور را اشغال نمود .شهنشاه هند از پيشروي افغانها به هراس افتاد ،احمد شاه

مغولی ولیعهد ،قمرالدين صدراعظم خود را با قواي زياد ،به مقابل افغانها فرستاد و قواي افغاني تحت
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آتش توپخانه هنديها قرار گرفت كه متحمل تلفات زياد گرديد .احمدشاهبابا مجبور شد ،پنجاب را به
«ميرمنو» و ملتان را به زاهد خان واگذار شود و خودش براي فرو نشاندن شورشی كه توسط لقمان خان

برادرزادهاش براه انداخته شده بود به قندهار مراجعت نمايد.

سفر دوم

احمدشاهبابا در اوايل سال 1749م به هرات سفر كرد .سه نفراز حاكمان نادر افشار به احمدشاهبابا تسليم

نگرديده بودند ،از جملۀ آنها درويش خان هزاره طرفداري خود را از احمد شاه بابا اعالن نمود ،هرات
توسط احمدشاهبابا تسخير گرديد و موصوف درويش خان را به حيث والي هرات تعیين كرد.

احمدشاهبابا شاهوليخان صدراعظم خود را حكم نمود تا به مناطق شمال سفر نمايد زیرا بعد
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از انحطاط دولت جنيدي مرو ،فارياب ،جوزجان ،بلخ ،خلم ،بدخشان و تخارستان خودمختار
گرديده بودند .شاولي خان مناطق مذكور را يكي بعد ديگر به حكومت مركزي مدغم نمود.

سفر سوم

AC

در بهار  1750م «عباس قلي بيات» در نيشاپور بغاوت نمود ،احمدشاهبابا به نيشاپور سفر كرد و
عباس قلي بيات در برخورد با اردوي افغانی شكست خورده اسير گرديد ،بعدا ً احمدشاهبابا او را
مورد عفو قرار داده و به حيث حاكم نيشاپور مقرر نمود .موقعيكه احمدشاهبابا به هرات رسيد،

مطلع گرديد كه ميرعلم خزيمه به مشهد حمله نموده «شهرخ نابينا» نوادۀ نادرافشار را خلع نموده ،بنا ًء
احمدشاهبابا به مشهد برگشت ،ميرعلم را مغلوب و امنيت شهرخ را دوباره تأمين نمود.

سفر چهارم

در سال ( 1751ميالدي) ميرمنو والي پنجاب در تأديه مالياتيكه قب ً
ال تعهد نموده بود تعلل ورزید،

احمدشاهبابا نمايندۀ خود را نزد او فرستاد ،اما والي پنجاب از پرداخت مالیات انكار نمود .احمدشاهبابا به
شرق سفر كرد ،ميرمنو والي پنجاب سپهساالر «گورامل» را به مقابل احمدشاهبابا به جنگ فرستاد .جنگ
در محل «شاه دره» واقع شد ،گورامل به قتل رسيد و لشكر او شكست خورد .ميرمنو عفو خواست و

احمدشاهبابا او را عفو و دوباره والي پنجاب مقرر نمود .ميرمنو تعهد سپرد كه واليات پنجاب و ملتان يك
قسمت افغانستان خواهدبود .سپس احمدشاهبابا تعهدنامه مذكور را توسط نمايندۀ خود قلندرخان جهت
مهر و تأیيد ،به دربار دهلي فرستاد بدينترتيب (پنجاب ،ملتان و سند) متعلق به افغانستان گرديد.
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در اخير سال 1751ميالدي احمدشاهبابا سپاهي را تحت قيادت خواجه عبداهلل ،جهت الحاق كشمير،

از طريق «اتك و حسن ابدال» به كشمير فرستاد تا خواجۀ كشمير مناسبات خود را با دولت هند قطع و
الحاق خود را با افغانستان اعالن نمايد.

سفر پنجم 1757 -1756م به شرق

ميرمنو والي پنجاب در ( 1753م) فوت نمود احمدشاهبابا به پنجاب سفر کرد و محمدامين پسر

نابالغ ميرمنو را به حيث والي عوض او تعیين نمود .مادر محمد امين (بيگم مغالني) به نيابت پسر خود

امور واليتي را پيش ميبرد و این در وقت بود که دربار دهلي آلۀ دست (عمادالملك غازي الدين)
صدراعظم هند گرديده بود ،و غازي الدين ،احمدشاه ،پسر محمدشاه پادشاه هند را بر كنار ساخت و
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عوض او عالمگير دوم را بر تخت دهلي نشاند .و بيگم مغالني را اسير کرد و واليت پنجاب را به آدينه

بيك سپرد .عالمگير سپاهي را تحت قيادت (نجيب الدوله) والي سهارنپور به مقابل احمدشاه فرستاد،

اما نجيب الدوله بدون جنگ با احمدشاهبابا يكجا و عالمگير مجبور شد در نزديك دهلي احمدشاهبابا

را استقبال نماید ،احمدشاهبابا بهخاطر حفظ عاليق دوستی ،برادرزادۀ عالمگير را به عقد نكاح شهزاده
تيمور درآورد و بعدا ً خودش به وطن برگشت.

AC

سفر ششم به جنوب

موقعيكه احمدشاهبابا از هند به افغانستان عودت نمود ،سرداران افغان با استفاده از قوت دولت

ابدالي بر دهاقين پنجاب ماليات سنگين وضع نمودند كه اين عمل ايشان باعث بروز شورشها گرديد

و به زودي سكها ،رهبري شورش را بدست آورد و در «امرتسر» به تشكيالت آغاز کردند كه بآلخره
منجر به زد و خورد ميان افغانها و سكها گرديد .نجيب اهلل يوسفزي سپهساالر هند فرار نمود ،جتها

و راجپوتها با قواي مرهته اتحاد نمودند.

غازي الدين صدراعظم اسبق هند سكها را در پنجاب عليه افغانها تحريك مينمود .آدينه بيك

به اتفاق سكها در محلي بهنام (جلندر) تعداد زياد افغانها را كشت .در ماه اپريل 1758م قواي افغاني
شکست خورد و عبدالصمد خان توسط دشمن اسير شد .شهزاده تيمور و سردار جهان خان سپهساالر

افغاني تاب مقاومت نياورده تا اتك عقب نشيني نمودند وشورشیان به استثناي (اوده) حكمراني تمام هند
را بدست آوردند .احمدشاهبابا عجالتاً قضيه هند را به آينده گذاشت ،زيرا خودش مصروف ناآرامي
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هاي بلوچستان بود .قواي تحت رهبري شاهوليخان به بلوچستان سوق داده شد و بعد از برخورد با نصير
خان رهبر شورشيان بلوچستان شكست خورده و خواهش مصالحه نمود كه مورد عفو احمدشاهبابا قرار

گرفت و بلوچستان دوباره مثل سابق جزء قلمرو افغانستان گرديد .احمدشاهبابا سپاهي را تحت قيادت

نورالدين به پنجاب اعزام نمود و خودش به قندهار برگشت تا قواي را جهت تصفيه حساب با سكها و

مرهتهها جمعآوري نمايد.

سفر هفتم -جنگ پانيپت  1761 -1760ميالدي

اين سفر احمدشاهبابا در شرق از اهميت زياد برخوردار بود ،زيرا در سال  1758ميالدي در هند واقعات
مهم رخ داد نخست سكهاي پنجاب قيام نمودند ،ثانياً مرهتهها به هند مركزي و شمالي داخل گرديدند و
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سوم اينكه حكومت اسالمي كه به دست مسلمانان تشكيل شده بود به سقوط مواجه گرديد ،در حاليكه
احمدشاهبابا مصروف سركوبي نصيرخان بلوچ بود .وقتيكه (سندیا) رئيس مرهتهها به هند مركزي رسيد،

راجپوتها و جتها باهم اتحاد نمودند و سنديا بهطرف پنجاب حركت نمود آدينه بيگ نيز با ايشان
همراه شد و پنجاب را اشغال کرد .شهزاده تيمور و سردار جهان خان به پشاور عقب نشيني کردند.

موقعيكه احمدشاهبابا از بلوچستان مطمئن گرديد با سي هزار عسكر از طريق درۀ بوالن به سند رسيد
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و با شهزاده تيمور و جهان خان يكجا شده و بهطرف پنجاب حركت نمودند به مجرديكه سنديا و غازي

الدين از حركت احمدشاهبابا مطلع شدند با نجيب الدوله صلح نموده و به جانب دهلي روان شدند ،در
دهلي عالمگير دوم را به قتل رسانیده و نواسۀ اورنگزيب را پادشاه ساختند ،در چنین وضعیت احمدشاهبابا
با سه قوه ،اولي مربوط سندیا در طول راه دهلي ،دومي مربوط (هولگر) كه در كنار چپ درياي جمنا

سومي مربوط (جنگورا) و غازي الدين مقابل گردید .و به مجرديكه جنگ شروع شد ،قواي سه گانه

در مقابل قواي احمدشاهي شكست خوردند .زمانيكه غازي الدين و جنگورا از شكست قوای خویش

مطلع گرديدند دهلي را ترك كرده و فرار نمودند.

رهبر مرهتهها (باالباجي) تمام رؤسای مرهته را اطالع داد تا لشكر جديد ترتيب نمايند و راجپوتها با

مرهتهها اتحاد نمودند .كه تعداد شان به دو صد هزار ميرسيد در حاليكه تعداد سپاه احمدشاهبابا شصت
هزار نفر بود در ميدان پانيپت جنگ عظيمي رخ داد .افغانها فاتح و قواي مخالفين شكست خوردند

احمدشاهبابا داخل دهلي گرديد .تخت دهلي را به شهزاده علي گوهر ،امور سياسي و اداري را به شجاع
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الدوله و بخش نظامي را به نجيب الدوله سپرد و خودش به قندهار مراجعت نمود.

سفر هشتم 1763 -1762 -ميالدي

در سال  1762میالدی سكهاي پنجاب تحت رهبري «جيساسنگ» دوباره به شورش دست

زدند و «امرتسر» را به يك مركز نظامي تبديل نموده در كشمير تبليغات ضد افغاني را شروع و

شهر الهور را اشغال كردند .احمدشاهبابا به سوي پنجاب حركت نمود .قواي هفتاد هزار نفري

سكها تار و مار گرديد و به سردار نجيب الدوله هدايت داد تا امنيت «سرهند» و كشمير را
اعاده نمايد.

سفر نهم 1763 -م
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بعد از شكست سكها احمدشاهبابا به قندهار عودت نمود .نسبت مريضي كه عايد حالش

گرديد تا اخير سال مذکور بهجایی سفر نكرد .درين موقع سكها با جتها و مرهتهها اتحاد
کرده و با آغاز حمله بر پنجاب و سرهند قصد تسخير دهلي را نمودند .احمدشاهبابا در سال 1763
ميالدي به پنجاب لشكر كشيد و شورشيان را شكست داده در كوهستانها متواري ساخت.

در اخير سال  1763م احمدشاهبابا شاهوليخان صدراعظم خود را به بلخ اعزام نمود تا با

AC

عبدالعزيز خان آخرين پادشاه سلسله جنيدي مذاكره نمايد .و در مذاكرات قراردادي با وي

عقد شد كه دریای آمو كمافيالسابق حد فاصل بين افغانستان و بخارا تعیين گرديد و بعدا ً

شاهوليخان به بدخشان برگشت خرقه مبارک يا لباس حضرت پيغمبر را از شهر فيض آباد
با خود به قندهار انتقال داد.

سفر دهم 1769 -ميالدي

در سال  1769میالدی بين نصراهلل ميرزا و نادر ميرزا پسران شاهرخ نابينا براي بدست آوردن

قدرت ،اختالف پيدا شد در خراسان وضع رو به خرابي گرایيد بنا ًء احمدشاهبابا به مشهد سفر

كرد ،زیرا نصراهلل ميرزا با كريم خان زند ارتباط قايم نموده بود .حاكم ( تون و طبس) عليمراد

شورش و سركشي نموده احمدشاهبابا مشهد را محاصره کرد و سپهساالر جهان خان و نصيرخان
والي بلوچستان را بهغرض سركوبي عليمراد موظف ساخت که در نتیجه عليمراد در جنگ
به قتل رسيد .نصراهلل ميرزا تسليم گرديد و شاهرخ دختر خود را به پسر احمدشاهبابا نكاح نمود.
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احمدشاهبابا خراسان را به پاس نادرافشار به شاهرخ سپرد و خودش به قندهار عودت کرد و اين

آخرين سفر احمدشاهبابا بود.

احمدشاهبابا بعد از بيست و شش سال سلطنت به مريضي سرطان مبتال شد و به عمر پنجاه

سالهگي دنياي فاني را وداع نمود .موصوف مطابق وصيتاش در 1773م در جوار مسجد خرقۀ
مبارك به خاك سپرده شد .احمدشاهبابا سرزمين افغانستان را یکپارچه و متحد ساخت و ملت

بهخاطر اخالق نيك ،تقوا ،مهرباني و خدماتش او را (بابا) لقب دادند.

احمدشاهبابا در هنگام حيات سياسي و نظامي خويش بيشتر از ده مرتبه به هند ،خراسان و شمال

افغانستان سفر نمود .زماني كه در سال 1773م وفات نمود ،يك امپراتوري وسيع را به ميراث
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گذاشت كه در شرق تا سرهند ،در غرب ،تا سبزوار غرب مشهد ،در شمال تا درياي آمو و در

جنوب تا بحيرۀ عرب را در بر میگرفت.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به اهداف نظامی و گروه دوم در مورد

سؤاالت:
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پیامد سفرهای نظامی احمدشاهبابا باهم مباحثه نمایند.

 .1سفر اول احمدشاهبابا در کدام سال آغاز و چه نتایج را در قبال داشت؟

 .2احمدشاهبابا چند بار به غرب کشور سفر نمود دستآوردهای آن را تذکر دهید.

 .3مشهورترین سفر نظامی احمدشاهبابا به هند چه نام داشت و هم تذکر دهید که چه نتایج

را به بار آورد.

فعالیت بیرون از صنف
شاگردان از بزرگان و شخصیتهای فرهنگی در مورد قلمرو جغرافیایی افغانستان در آخرین روزهای

حیات احمدشاهبابا معلومات حاصل نموده و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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درس چهارم

جانشينان احمدشاهبابا
سلطنت تيمورشاه ( 1793 -1773ميالدي):
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آیا بعد از احمدشاه بابا جانشینان و ورثۀ او توانستند امپراتوری وسیعی را که از وی به
میراث مانده بود حفظ نمایند؟ درین درس راجع به آنها معلومات ارائه میگردد.
تيمورشاه پسر احمدشاهبابا در 1742م در مشهد تولد گرديد .او شخصي تحصيل يافته و شاعر زبان
دري بود،هنگام فوت احمدشاهبابا منحيث والي هرات ايفاي وظيفه مینمود .احمدشاهبابا در زندهگي
خود او را وليعهد يا جا نشین خود تعیين كرده بود .بعد از وفات احمدشاهبابا شهزاده سلیمان به حمايت
شاولي خان صدراعظم که خسرش بود در قندهار اعالن پادشاهی کرد .موقعيكه شهزاده تيمور از هرات
به قندهار مواصلت نمود شهزاده سليمان را عزل کرده و شاهوليخان را به قتل رسانيد و خود به
سلطنت رسيد.
تيمورشاه در سال اول سلطنت خود پايتخت را از قندهار به كابل انتقال داد .تيمورشاه چندين شورش
و قيام را در داخل و خارج موفقانه دفع نمود.
تيمورشاه در مدت  20سال سلطنت خویش قلمرو وسیعی را که از پدر به ارث گرفته بود حفظ کرد
بي اتفاقي پسران ،مداخالت ايران و رقابتهاي روس و انگليس بعد از مرگ تیمورشاه باعث سقوط
امپراتوري بزرگ ابدالی گرديد و تيمورشاه در 1793م وفات نمود و در چهارباغ كابل دفن شد.
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سلطنت زمانشاه ( 1801 -1793ميالدي):
يكي از علل اختالفات ميان پسران تيمورشاه تعیين نكردن وليعهد در زمان او بهشمار ميرود .شاهزمان
كه نسبت به ساير برادران نزد پدر قرب بيشتر داشت
شخصی اليق و باكفايت بوده پدر را در امور مملكتي،
ياري مينمود فلهذا وي خود را جانشين پدر ميدانست.
شاهزمان از تمام شهزادهها و بزرگان خواست تا در مجلس
جهت انتخاب شاه جديد اشتراك نمايند باآلخره بعد از
فيصلۀ جرگه ،وي بهحيث پادشاه تعیين گرديد ،موصوف
براي اینكه بر اوضاع تسلط پيدا نمايد ،اعضاي جرگه را
در باالحصار براي مدت كوتاه نظربند ساخت و صرف دو
برادر او به نامهای محمود و همايون كه در جرگه شركت
سلطان زمان شاه
نداشتند سلطنت او را تأیيد نكردند .در دو جنگ جداگانه
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محمود و همايون شكست خوردند ،محمود به ايران فرار نمود و همايون دستگير شده كور گرديد.
زمان شاه سردار پاينده محمدخان را از مقام وزارت خلع نمود ،این کار باعث عدم رضايت او گرديد
و سبب شد تا با ديگر سرداران پیوسته در صدد آن بر آید تا شاهزمان را از سلطنت خلع نماید ،وقتيكه
شاهزمان از طرح سردار پاينده محمدخان مطلع شد ،او را دستگير نموده و به قتل رسانيد.
شاهزمان آرزو داشت تا وضع افغانستان بهبود يافته در افغانستان صلح و آرامش برقرار گردد ،اما وی در
داخل با مخالفت برادران و سرداران قومي و در خارج به تحريكات انگليس و مداخالت ايران مواجه
گرديد.
در دوره حکمرانی او ناپليون بناپارت نمايندۀ خود را از طريق ايران به كابل نزد شاهزمان فرستاد پالن
نظامی خویش را مبنی بر حملۀ هفتاد هزار قواي فرانسوي و روسي از طريق افغانستان به هندوستان بهخاطر
جلوگیری از پيشروي انگليس در هندوستان با او مطرح ساخت .چون شاهزمان يكصد و پنجاه هزار عسكر
مسلح داشت و ميخواست هند را از انگليس نجات بدهد به طرح ناپليون اعتنا نكرد.
محمود برادر دیگر شاهزمان به كمك قواي قاجاري «ايران» و سرداران فراری ،بدون جنگ خراسان
و هرات را اشغال نمود سپس به سيستان و فراه حمله کرد و تا قندهار رسيد .قواي شاهزمان به خاطردفاع
18
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بهجانب قندهار حركت نمود ،در طول راه جنرال احمدشاه نورزايي با ده هزار سپاه خود بدون تصادم
به محمود پيوست و محمود به غزني رسيد .شاهزمان با مشاهدۀ چنین وضع از کابل به طرف پشاور
عقب نشینی نمود و در منطقه شينوار توسط مال عاشق شينواري دستگير و بعدا ً توسط محمود برادرش
کور گردید و محمود در رأس ادارۀ افغانستان قرار گرفت .قابل تذکر است زمانشاه قبل از کور شدن
الماس کوه نور را در قلعۀ مال عاشق شینواری پنهان ساخته بود .در نتیجه سیاست استعماری انگلیس،
مداخالت ایران و اغراض عدۀ از رجال سیاسی دیگر ،افغانستان دوباره در یک دور انحطاط سیاسی و
اقتصادی فرو رفت.
سلطنت شاهمحمود ابدالي  1804 -1801ميالدي
شهزاده محمود بعد از کور ساختن و خلع شاهزمان به كمك وزير فتحخان به قدرت رسيد.
شاهمحمود به پاس خدمات موصوف برايش لقب «شاه دوست» را عطا نمود .به اثر بيكفايتي محمود
در اداره كشور يك بحران سياسي در افغانستان رونما گرديد،
چنانچه فعاليتهاي استعماري انگليس سراسر افغانستان را
فرا گرفت ،و دولت قاجاري ايران آلۀ دست انگليس گرديده
بود در صدد تجزيه واليت خراسان شد .واليت پنجاب كه
قب ً
ال جزء قلمرو افغانستان بود در آنجا سكها استقالل
خویش را اعالن نمودند.
موقعيكه شهزاده شجاع برادر شاهمحمود از كور
ساختن و زنداني شدن شاهزمان و به سلطنت رسيدن
شاهمحمود
شاهمحمود اطالع يافت به بهانۀ انتقام شاهزمان براي گرفتن
تخت و تاج افغانستان اقدام نمود .گرچه در ابتدا انگليسها براي برانداختن شاهزمان ،شاهمحمود
را حمايت ميكردند ،اما بعدا ً براي پيشبرد اغراض استعماري خويش و خنثي شدن حملۀ پالن
ناپليون به همکاری شاهزمان به هندوستان ،شاهشجاع را از همه خوبتر يافتند و او را عليه شامحمود
تحريك کردند.
در چنین حالت شاهمحمود در ارگ باالحصار مشغول عيش و عشرت بود و امور دولتي در دست
کسانی كه براي بدست آوردن قدرت در رقابت بودند مانند وزیر فتحخان (شاه دوست) شيرمحمدخان
19

(مختارالدوله) و محمداكرم خان صدراعظم قرار داشت ،در چنین وضعیت وزیر فتحخان جهت حصول
ماليات به پشاور ،كوهات و بنو سفر نمود ،بعد از حصول ماليات مناطق مذكور ،نزد شهزاده كامران به
قندهار مراجعت كرد و از قندهار به كابل برگشته به عوض محمداكرم خان ،بهحیث صدراعظم تعیين
گرديد ،این در حالی بود که يكتعداد رجال برجسته دولتي از كابل فرار نموده و به شاهشجاع پيوستند.
مردم كابل كه از ادارۀ ضعیف شاهمحمود به ستوه آمده بودند ،عليه موصوف قيام نموده و او را
در باالحصار کابل محصور ساختند .قواي شاهمحمود به مقاومت دوام داده تا اینکه مردم كوهدامن و
كوهستان براي كمك مردم به كابل رسيده شاهمحمود را زندانی و وزير فتحخان را در قسمت قلعه قاضي
شكست دادند و به این ترتیب دورۀ اول سلطنت شاهمحمود به پايان رسيد.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول در مورد عوامل انتقال سلطنت از قندهار به کابل
و گروه دوم در رابطه به حوادث مهم جهانی مقارن ظهور زمانشاه باهم مباحثه نموده و نتیجه را
در صنف ارائه نمایند.
سؤاالت:
در مورد شخصیت تیمورشاه معلومات ارائه نمایید.
تیمورشاه در کدام سال پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد؟
راجع به چگونهگی به قدرت رسیدن زمانشاه معلومات دهید.
مشکالت عمدۀ دوره سلطنت زمانشاه را فهرست نمایید.
شاهمحمود چگونه به قدرت رسید؟

فعالیت بیرون از صنف
شاگردان میتوانند درصورت رجوع به منابع وماخذ در مورد پالیسی انگلیس در قبال حکومت
زمانشاه معلومات حاصل نموده و آنرا و در صنف ارائه کنند.
20
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سلطنت اول شاهشجاع  1809 -1804ميالدي
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توقعاتیکه که مردم افغانستان از شاهشجاع داشتند آیا بعد از جلوس آن بر سریر قدرت
برآورده گردید؟ در مبحث ذیل پیرامون آن معلومات ارائه میگردد.
كور شدن شاهزمان ،ضعف ادارۀ شاهمحمود و تنفر مردم از او ،زمينه را براي سلطنت
شاهشجاع مساعد گردانيده بود .در سال  1804ميالدي شاهشجاع به درخواست مردم كابل
از طريق زرمت و لوگر داخل كابل گرديد و در باغ بابر اقامت گزيد و دوستي خود را با
انگليسها آشكار ساخت .وزير فتحخان جهت جمعآوري ماليات به باميان رفته بود موقعيكه
به كابل برگشت خواست شاهمحمود را از محاصره رها نموده و سلطنت نامبرده را از سقوط
نجات بدهد بنا براين جنگي در بين قواي وزير فتحخان و قواي شاهشجاع در منطقه قلعۀ
قاضي كابل رخ داد .در نتيجه وزير فتحخان شكست خورده و به قندهار نزد شهزاده كامران
والي قندهار فرار نمود .بعدا ً شاهشجاع قواي خویش را داخل باالحصار نمود و سلطنت
خویش را اعالم کرد.
21

افراد شاهشجاع بعد از جلوس او مال عاشق شينواري را به كابل آوردند ،نخست الماس كوه
نور را از نزدش حصول و بعدا ً او را به قتل رسانيدند.
شاهشجاع در تحكيم سلطنت خود از وزير فتحخان و برادران او هراس داشت ،بنا ًء كوشش
نمود تا مناسبات خود را با وزير فتحخان حسنه ساخته و خصومت و دشمني را كنار گزارد.
او وزير فتحخان را به بسيار عزت به كابل دعوت نمود شاهشجاع با دختر دوست محمدخان
برادرزاده وزير فتحخان ازدواج نمود ،اما با وجود آن هم بر يكديگر اعتماد نداشتند ،زيرا منشأ
اصلي دشمني ايشان را قتل سردار پاينده محمدخان پدر وزير فتخ خان ،توسط شاهزمان تشكيل
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ميداد وزير فتحخان سعي مينمود تا شاهمحمود را دوباره به پادشاهي برساند .در همين موقع
شاهمحمود از زندان باالحصار کابل فرار نمود و در جنگي كه بين قواي شاهشجاع و شاهمحمود
رخ داد ،شاهشجاع شكست خورد و شا محمود براي مرتبه دوم به سلطنت رسيد.
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سلطنت دوم شاهمحمود  1818 -1809ميالدي

شاهمحمود به كمك وزير فتحخان براي بار دوم به سلطنت رسيد و يك تعداد مامورين عالي
رتبۀ دولتي چون محمد اكرم خان امينالدوله ،شيرمحمدخان مختارالدوله و ميرعلم محکوم به
اعدام گرديدند ،زيرا ايشان در حكومت اول شاهمحمود نزد شاهشجاع فرار نموده در دوران
سلطنت شاهشجاع با او همكار بودند.
وزير فتحخان با برادران خود بر امور دولتي مسلط گرديده و براي تحكيم قدرت بيشتر
برادران خود را در پست هاي مهم دولتي گماشت .قدرت روز افزون وزير فتحخان مايۀ نگراني
و موجب حسادت شهزاده كامران گرديد .در چنین وضعیت شاهمحمود مشغول خوشگذراني
بوده ،از امور دولتي آگاهي نداشت .و ساحۀ اقتدار او صرف محدود به كابل و قندهار میگردید،
22

پشاور تحت نفوذ فعاليت شاهشجاع قرار داشت و كشمير توسط عطامحمدخان اداره ميشد كه
از دولت مركزي اطاعت نميكرد .در هرات
برادر سكۀ شاهمحمود شهزاده فيروزالدين
حكمراني مينمود و شاهمحمود از آغاز
سلطنت دوم خود اكثرا ً در پايتخت رهايش
داشت.موقعيكه قواي افغاني در شرق
مصروف جنگ بودند ،ايرانيها غورات را
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اشغال كردند فيروزالدين از مركز كمك
خواسته تا جلو پيشروي ايرانيها را بگيرد،
وزير فتحخان با سي هزار عسكر از كابل
حركت نمود.

وزیر فتحخان
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وزير فتحخان ،شهزاده فيروزالدين را با خانوادهاش به قندهار فرستاد ،دارايي و زيورات
شهزاده فیروزالدین توسط افراد دوست محمدخان مورد دست برد قرار گرفت ،وزير فتحخان
با ايرانيان به جنگ پرداخت كه در نتيجه قواي ايراني شكست خورده ،عقب نشيني كردند.
شاهمحمود كه از اهانت به خانواده شهزاده فيروزالدين مطلع گرديد شهزاده كامران را براي
سرزنش دوست محمدخان به هرات فرستاد .دوست محمدخان فرار نموده و كامران وزير
فتحخان را دستگیر و او را كور كرد .برادران وزير فتحخان از كور شدن موصوف آگاه
گرديدند و در سراسر افغانستان از كشمير تا هرات به شورش دست زدند .دوست محمدخان
از كشمير برگشت و كابل را اشغال نمود .وزير فتحخان نزد شاهمحمود زنداني بود ،شاهمحمود
كوشش نمود تا وزير فتحخان را متقاعد سازد که برادرانش از جنگ دست بردارند اما بردران
وزیر فتحخان جنگيدن را ترجيح دادند ،چون خواست شاهمحمود برآورده نشد فلهذا وزير
23

فتحخان را به قتل رسانيد .در هرات حكومت جداگانه تشكيل شد .اين حكومت تا سال 1842
ميالدي دوام کرد و باز افغانستان براي بار ديگر ميدان رقابتهاي برادران سدوزايي ،باركزايي
و سياست استعماري انگليس قرار گرفت.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه جداگانه تقسیم شوند .گروه اول راجع به چگونهگی به قدرت رسیدن
شاهشجاع و گروه دوم در مورد حوادث مهم سلطنت دوم شاهمحمود باهم مباحثه نموده و نتایج
آن را در صنف ارائه نمایند.
سؤاالت:
 .1نقش وزیر فتحخان را در اعادۀ سلطنت شاهمحمود بیان نمایید.
 .2شاهمحمود در دور دوم چگونه به قدرت رسید؟
 .3شاهشجاع در دور اول سلطنت خویش متوصل به کدام اقدامات گردید؟

فعالیت بیرون از صنف
شاگردان در مورد نفوذ استعمار بعد از خلع زمان شاه در افغانستان از بزرگان و شخصیتهای
فرهنگی معلومات حاصل و آنرا در صنف ارائه نمایند.

24

درس ششم

تجدید رقابتها و اختالفات

چرا رقابتها و اختالفات بین دودمانهای سدوزایی و بارکزایی
بوجود آمد کدام نتایج را در قبال داشت راجع به این موضوع دراین
درس معلومات ارائه میگردد.
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محمدزاییها عشیرۀ از بارکزاییهای درانی قندهار میباشند .محمد بن عمر از تبار دارو

و بارک بودند فلهذا بارکزائیها و محمدزائیها مربوط یک تبار هستند .حاجی جمال بن
حاجی یوسف بن یارو بن محمد عضو جرگه مزار شیر سرخ و مشاور دربار احمدشاهبابا

بود.

سردار پاینده محمدخان بارکزایی در دورۀ سلطنت زمانشاه در یک توطئه سیاسی برضد

شاهزمان به قتل رسید و وزیر فتحخان برای انتقام پدر در سقوط دولت شاهزمان سهم فعال

داشت .شاهمحمود به کمک او به سلطنت رسید ولی او نخست توسط شاهمحمود کور و بعدا ً
به قتل رسید .پس از آنکه شاهمحمود و شهزاده کامران به هرات متواری گردیدند ،مدت

کوتاهی در آنجا سلطنت نمودند.

وزیر فتحخان در حدود بیست برادر داشت که هر کدام آنها برای بدست آوردن قدرت
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در تالش بودند ،خصوصاً سردار محمدعظیم خان و سردار دوست محمدخان.

رقابت ،اختالفات و خودخواهیهای برادران وزیر فتحخان بعد از سقوط دولت مرکزی،

باعث جنگ و جدال بین آنها گردید .ایشان نتوانستند دولت مرکزی و وحدت ملی افغانستان

را حفظ نمایند ،که جنگهای مکرر ایشان سرتاسر افغانستان را برای مدت بیست سال به
بینظمی و نابهسامانی کشاند و برای مردم افغانستان بیچارهگی و بدبختی را به ارمغان آورد و
باعث انهدام دولت مرکزی و تزلزل فرهنگ و اقتصاد ملی گردید.

سردار دوست محمدخان همینکه کابل را تصرف کرد ،برادر خود امیر محمدخان را به

حیث والی غزنی مقرر نمود ،ولی بعد از ورود سردارمحمدعظیمخان والی کشمیر ،به کابل
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مخالفت بین آنها آغاز و تشدید گردید ،هر کدام به نوبۀ خود میخواستند که یکی از

شهزادههای سدوزایی را به سلطنت برسانند و خود به حیث وزیر ،قدرت اجرائی را در اختیار
داشته باشند ،چنانچه سردارمحمدعظیمخان «ایوب شاه» و سردار دوست محمدخان «سلطان
علی شاه» را به سلطنت رساندند ،آنها صرف بهنام پادشاه بودند ،صالحیت و قدرت در نزد
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دو برادر بود ،همزمان در شهر کابل دو پادشاه و دو وزیر در اریکۀ قدرت قرار داشتند.

در سال  1819میالدی سردار محمدعظیم خان سلطان علی شاه را از سلطنت خلع و دوست

محمدخان را از وزارت عزل نمود.

کابل به سردار محمدعظیم خان ،غزنی به امیر دوست محمدخان ،پشاور به سردار

یارمحمدخان ،کشمیر به سردار نواب عبدالجبارخان ،دیرهجات (دیره اسماعیل و دیره غازی)

به نواب محمد زمانخان داده شد.

والیات شمالی و مرکزی مانند بدخشان ،تخار ،بلخ ،میمنه ،جوزجان تحت اداره حکام

محلی و ملوکالطوایفی قرار داشت ،والیت هرات توسط شاهمحمود اداره میگردید .به این

صورت افغانستان به شکل ملکیت موروثی بین برادران وزیر فتحخان ترکه و تقسیم گردیده بود.

دشمن خارجی افغانها «سکهای پنجاب» چون از فتوحات و سفرهای افغانستان خاطره

تلخ داشتند از اوضاع ابتر افغانستان و اختالفات داخلی برادران وزیر فتحخان استفاده نمودند
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و رنجیت سنگ نظر به قراردادی که با انگلیسها امضا نموده بود ،نمیتوانست از دریای

ستلچ عبور نموده و به مناطق دیگر دسترسی پیدا نماید ،فلهذا متوجه مناطق شرقی افغانستان

گردید و نخست ملتان ،کشمیر و بعدا ً پشاور را تا اتک تصرف نمود.

سردار محمدعظیم خان و امیر دوست محمدخان جهت استرداد مناطق از دست رفته

افغانستان به سند شتافتند ،اما امیر دوست محمدخان دفعتاً به کابل عودت نمود و پس از
موافقت سران قومی مخالفت خود را با سردار محمد عظیم آشکار نمود و از کابل بهصوب

غزنی عزیمت نمود ،در حالیکه مخالفت شان ادامه داشت .سردارمحمدعظیمخان بدون
کدام جنگ به کابل مراجعت نمود ،درین موقع رنجیت سنگ چند منطقه دیگر را نیز
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اشغال نمود و سردارمحمدعظیمخان دوباره در مقابل رنجیت سنگ قوای خود را انتقال
داد ،اما بدون کدام دست آوردی خواست دوباره به کابل برگردد ،سردارمحمدعظیمخان

در طول راه مریض شده و وفات نمود در زیارت (عاشقان و عارفان) دفن گردید .سردار

دوست محمدخان به مخالفت سردار حبیب اهلل پسر محمد عظیم خان مواجه شد.
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در حالیکه پیشروی سکها ادامه داشت امیر دوست محمدخان مقدمۀ تشکیل یک

حکومت را فراهم نمود .همزمان شاهشجاع به تحریک انگلیسها برای اشغال قندهار آمادهگی

گرفت .نخست امیر دوست محمدخان به جالل آباد سفر کرد و آن شهر را فتح نمود و بعدا ً
قوای خود را به قندهار انتقال داد و در جنگ سختی که بین قوای امیر دوست محمدخان و

جنرالهای انگلیسی و شاهشجاع رخ داد قوای دشمن شکست خورده و قندهار به تصرف
امیر دوست محمدخان در آمد ،شاهشجاع و همراهانش پا به فرار گذاشتند ،شاهشجاع به

کوهستانات ختک متواری گردید.

سردار دوست محمدخان موقعی که در قندهار بود ،قوای او برای سرکوبی رنجیت

سنگ اقدام نمود ،اما سرداران قندهاری او را کمک ننمودند ،وی ناامید گردیده به کابل

برگشت .او از اشغال درۀ خیبر مطلع شد ،سردار محمد اکبر خان پسر خود را با قوای قلیلی

به آنجا فرستاد ،وزیرمحمداکبرخان صرف دفاع نموده و نخواست تعرض نماید زیرا منتظر
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قوای کمکی از کابل بود .قوای جدید الورود از رنجیت سنگ تخلیه پشاور را خواستار

گردید ،اما رهبر سکها به آن اعتنا نکرد.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول در مورد علل اختالفات ذاتالبینی سدوزاییها

و بارکزاییها و گروه دوم در مورد وضع سیاسی والیات شمالی معلومات حاصل نموده و
آنرا در صنف ارائه بدارند.

 .1وزیر فتحخان مربوط کدام خانواده بود؟
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سؤاالت:

 .2علت تشدید رقابتها بین سدوزاییها و بارکزاییها را چی تشکیل میداد؟

 .3قدرتهای منطقه و بهخصوص انگلیسها در تجدید اختالفات میان برادران وزیر فتحخان

چه نقشی را بازی کردند.

فعالیت بیرون از صنف
شاگردان در صورت دسترسی به منابع راجع به عوامل اساسی رقابت بین سردار دوست

محمدخان و سردار عظیم خان معلومات حاصل نموده و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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انتقال قدرت و مداخالت ( 1834 -1818میالدی)

امیر دوست محمدخان

انتقال قدرت از سدوزاییها
و بارکزییها چگونه صورت
گرفت؟ انگلیسها چه عکس العمل
نشان دادند عواقب آن برای مردم
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افغانستان و انگلیسها چه بود؟
جواب این پرسشها را دراین
درس خواهیم یافت.
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سلطنت سدوزائیان با به قدرت رسیدن احمدشاهبابا در (1747م) شروع و با ختم سلطنت
ایوب شاه سدوزایی به پایان میرسد .عوامل داخلی و خارجی در سقوط این سلطنت نقش
داشت که به طور اجمال از آن یادآوری میگردد:

توطۀها و مداخالت مستقیم انگلیسها و ایرانیها در امور داخلی افغانستان ،تعدد پسران
و نواسههای تیمورشاه که بهخاطر پیروز شدن بر رقیبان خویش ،خود را به دامان انگلیسها و
ایرانیها میانداختند -و همچنان به قتل رسیدن سرداران بارکزایی چون سردارپاینده محمدخان
و سردار وزیر فتحخان از جمله عوامل سقوط سدوزاییها و انتقال قدرت به بارکزاییها
محسوب میشود.
قبل از اینکه سردار دوست محمدخان به سلطنت برسد ،برای استرداد سرزمینهای افغانی
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از سکها تحت فشار عامۀ مردم قرار داشت بنا ًء چاره دیگر ندید جز اینکه از علمای دین و
بزرگان قومی ،فتوای جهاد را اخذ نماید .علما به نامبرده مشوره دادند که خود را امیرالمؤمنین
اعالن نماید تا صالحیت اعالن جهاد شرعی برایش حاصل گردد .در سال  1835میالدی
دوست محمدخان با یک تعداد معتمدین خویش به مسجد عیدگاه رفت (در آن زمان مسجد
عیدگاه نزدیک بگرامی موقعیت داشت) دراین وقت میر حاجی فرزند میرواعظ عالم و مبارز
مشهور کابل که در رأس علمای دینی قرار داشت ،طی مراسم ساده او را به حیث امیرالمؤمنین
تعیین نمود و اولین خطبه به نام او خوانده شد.
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امیر دوست محمدخان حکم جهاد را صادر کرد و مردم رضایت خود را ابراز نمودند،
قوای که مرکب از پنجاه هزار پیاده و ده هزار سواره متشکل بود در سال 1835م داخل حوزه
پشاور گردیده در موضع (شیخان) آنطرف درۀ خیبر مستقر گردید .سردار سلطان محمدخان
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طالیی برادر امیر رهبری ده هزار مبارز باجوری را به عهده داشت که افراد مذکور جزء همین
اردو بودند .حکومت پنجاب با دیدن این سوقیات خوفزده شد و خواست از طریق مصالحه
پیش آید .انگلیسها هیئتی را به رهبری (هارالن) به دربار امیر فرستادند ،هارالن وظیفه داشت
تا در بین قوای افغانی تفرقه ایجاد نماید ،از اینرو برای سلطان محمدخان حکومت پشاور
را وعده داد .سلطان محمدخان نیروی ده هزار نفری خود را از قوای افغانی جدا ساخت.
امیردوست محمدخان با مشاهده این وضع بدون درنگ عازم کابل گردید ،این تصمیم امیر
همه را حیران ساخت.
در فصل گذشته ذکر گردید که پالن حملۀ احتمالی ناپلیون بناپارت از طریق افغانستان
برای انگلیسها تشویش خلق نموده بود و روسیه نیز به فکر چنین کاری بود ،فلهذا انگلیسها
بهخاطر جلوگیری از حملۀ احتمالی فرانسه و روسیه به هند از راه افغانستان ،به افغانستان
30

دلچسپی نشان دادند .انگلیسها از امیر خواستند تا برای ناپلیون اجازه ندهند ،از طریق
افغانستان به هند داخل گردد امیر دوست محمدخان با استرداد پشاور شرط انگلیسها را
پذیرفت ،اما انگلیسها ورود هیئت روسی را به کابل بهانه گرفته روابط خود را با امیر
قطع نمودند .بر مبنای آن موافقت نامۀ بهنام معاهده مثلث بین رنجیت سنگ ،شاهشجاع و
نمایندۀ انگلیس مکناتن در 1838م در الهور به امضاء رسید که مواد آن قرار ذیل است:
 -1شاهشجاع از جمیع حقوق افغانستان بر والیت افغانی در غرب رود خانه اندوس(سیند)
مانند پشاور و دیرهجات به نفع دولت ِسک صرف نظر نماید.
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 -2امیر پنجاب و عده میدهد که در مقابل آن با قشون خود به شاهشجاع کمک کند تا
دو باره تاج و تخت افغانستان را صاحب گردد.

 -3دولت برتانیا به حیث دوست و خیر خواه طرفین تعهد میکند که با جانبین در تأمین
مقاصد شان مساعدت و کمک نماید.

AC

نظر به مواد معاهدۀ فوقالذکر و اعالمیۀ سمله ،عساکر انگلیس از دریای سند عبور کرده
و به همراهی شاهشجاع به درۀ بوالن نزدیک گردیدند ،قندهار اشغال گردید ،شاهشجاع
رسماً منحیث پادشاه افغانستان اعالن شد .همچنان شاهشجاع در قندهار تعهد نمود که
عساکر انگلیسی میتواند در افغانستان بهصورت دایمی بماند .قشون دیگر انگلیس به جالل
آباد نزدیک شد .با وجود اوضاع خراب ،امیر دوست محمدخان ،سردار وزیر محمداکبر
خان و سردارغالمحیدرخان والی غزنی را امر کرد تا با تمام قوا در مقابل دشمن مقاومت
نمایند ،مگر آنها مقاومت نتوانستند ،انگلیسها غزنی را اشغال نموده و به کابل نزدیک
شدند .امیر دوست محمدخان به بخارا پناه برد .در چنین اوضاعی ،گرچه شاهشجاع ظاهرا ً
پادشاه بود ،اما تمام اختیارات بدست مکناتن و انگلیسها قرار داشت.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول در مورد اوضاع اجتماعی و سیاسی بین

سالهای  1818و 1834م وگروه دوم در مورد عوامل تعرض انگلیس بر افغانستان معلومات

حاصل و آنرا در صنف ارائه نمایند.
سؤاالت:
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 .1امیر دوست محمدخان چگونه به قدرت رسید؟

 .2خط مشی امیر دوست محمدخان را چگونه ارزیابی میکنید؟
 .3به امیر دوست محمدخان چرا لقب امیرالمؤمنین داده شد؟
فعالیت بیرون از صنف
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شاگردان در صورت دسترسی به منابع و مآخذ راجع به پالیسی رنجیت سنگ در قبال

افغانستان معلومات حاصل و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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شاهشجاع و قیام ملی
میدانید

که

شاهشجاع

بار دوم به حمایت کدام
نیروها در افغانستان به قدرت
رسید؟عکس العمل مردم ،قیام
ملی ،تلفات انگلیس و شکست
آنها در افغانستان ،مطالبی
آشنا میشوید.

AC
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است که درین درس به آن

از همان روزی که شاهشجاع به سلطنت رسید مردم از ضعف او آگاه شدند و از بین
بردن او و انگلیسها را یکی از وجایب ملی و دینی خود دانستند ،برای تحقق این هدف در
بین مردم حس آزادیخواهی و روحیۀ جهاد علیه متجاوزین و حفظ ننگ و ناموس تقویه
گردید.مردم نخست نام شاهشجاع را از خطبه حذف و از انگلیسها تنفر شدید خود را
ابراز نمودند .خزاین انگلیس که از قندهار انتقال داده میشد ،در عرض راه توسط غازیان
به غنیمت گرفته شد .راه کابل و قندهار مسدود گردید و در سمت مشرقی توسط یکی از
منسوبین خانواده سیدجمالالدینافغان قیام صورت گرفت .این اوضاع انگلیسها را مضطرب

و پریشان ساخت مخصوصاً وقتی که شنیدند روسها امیر دوست محمدخان را با اسلحه
کافی به کابل فرستاده و تعداد زیاد از طرفداران امیر به سوی او شتافته اند .در سمت قندهار
و جنوبی شورشها ی ضد انگلیس آغاز گردید .سراسر افغانستان را نارضایتی عمومی فرا
33

گرفت و دیگر ممکن نبود که مردم فریب شاهشجاع را بخورند.
امیر دوست محمدخان از بخارا خارج گردیده برای تصرف کابل آمادهگی جنگ گرفت
و از تاشقرغان به کوهستان آمد .اهالی کوهستان به رهبری میرمسجدیخان انگلیسها را مورد
حمله قرار داده بودند .مگر در اثر خیانت یک تعداد خاینین و جواسیس حمالت مذکور خنثی
شد .بنا بر این امیر دوست محمدخان مجبور شد به کابل آمده
و خود را تسلیم انگلیسها کرد .مکناتن اصرار میورزید تا
بهحیث وزیر شاهشجاع ایفای وظیفه نماید اما امیر دوست
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محمدخان پیشنهاد مذکور را رد نموده و ترجیح داد تا از
افغانستان خارج گردد .انگلیسها او را با فامیلش به کلکته
فرستادند.

با تبعید امیر دوست محمدخان انگلیسها تصور نمودند
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که سرکردۀ مخالفین را از بین بردند ،ولی هنوز زمزمۀ جهاد

وزیر اکبر خان

بهخاطر اخراج انگلیس و برانداختن سلطنت شاهشجاع
خاموش نشده بود که اتحاد مردم و قیام ملی به ثمر رسید.

این قیام ملی از کابل شروع گردید بعد از عقد معاهده سران قومی مانند نایب
امیناهللخانلوگری ،عبداهلل خان اچکزی و دیگر مجاهدین علم جهاد افراشته شد .مجاهدین
نخست (برنس) را در منزلش به قتل رسانیدند و بعدا ً تمام خزاین و ذخایر اسلحۀ انگلیسها

ضبط گردید .سایر اقوام مانند مردم کوهستان ،لوگر و وردک با مجاهدین کابل پیوستند و
قوای انگلیس متقبل تلفات زیاد گردید ،یک قسمت قوای انگلیس در شیرپور محاصره شد،
در همین موقع وزیر محمداکبر خان از حبس بخارا رها شده و خود را به کابل رسانید .و با
آمدن او روحیۀ مجاهدین قویتر گردید ،دراین وقت مکناتن نیرنگ را بهکار برده و برای تخلیۀ
کابل پیشنهاد معاهده را نمود هدف مکناتن این بود مجاهدین را تا وقتی مصروف نگهدارد
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تا قوای کمکی انگلیس از هند برسد ،مکناتن در مجلسی که با وزیرمحمداکبرخان داشت
میخواست ،وزیرمحمداکبرخان را از بین ببرد ،وزیرمحمداکبرخان با درک حساسیت
موضوع ،مکناتن را هدف گلوله تفنگچۀ قرار داد که خودش برای وزیر موصوف اهدا
کرده بود .بدین ترتیب نمایندۀ سیاسی و وزیر مختار انگلیس ( ولیام مکناتن) از بین برده
شدد .بعد ازین ،وحشت عجیبی در بین قوای انگلیس رونما گردید ،خوراکه و آذوقۀ
شان تمام شد و سپاه آنها که در حدود شانزده هزار و پنجصد نفر میرسید به فاقهگی دچار
گردیدند ،شدت سرمای زمستان انگلیسها را مجبور ساخت تا شرایط تخلیه کابل را قبول
نمایند.
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شرایط تخلیه کابل

شرایط نخلیه کابل شامل تخلیۀ تمام مناطق افغانستان ،از طرف انگلیسها و تسلیم نمودن
اسلحه به استثنای شش عراده توپ بود که دست به اسلحه نزنند ،ولی با وجود عقد معاهدۀ
مذکور باز هم انگلیسها کوشش نمودند تا با قشون خود در جالل آباد رابطه برقرار نمایند،
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بنا بر آن در طول راه جالل آباد مورد حمله مجاهدین قرار گرفته و تلفات و خسارات
شدیدی انسانی و مالی را متقبل شدند .از شانزده هزار پنجصد نفر آنها فقط یک نفر بهنام
داکتر (برایدن) توانست نیمجان به پشاور برسد این واقعه در حلقات سیاسی لندن انعکاس
حیرت انگیزی نمود (الرد اکلند) وایسرای هندوستان تبدیل و عوض او (الرد لیتن برون)
تعیین گردید.

انگلیسها برای جبران شکست و اعادۀ حیثیت خود دو دسته قشون خویش را به جانب
افغانستان سوق کردند .بیست هزار عسکر تحت قیادت جنرال (پالک) بهطرف افغانستان
حرکتکرد و انگلیسها با شاهشجاع روابط خود را برقرار نمودند .چون شاهشجاع خود

را در بین مجاهدین محصور میدید .مجبورا ً علیه انگلیسها امر جهاد صادر نمود ولی
اطالعات روزمره داخل افغانستان را در اختیار انگلیسها قرار میداد .قبل از رسیدن جنرال
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(پالک) مردم شاهشجاع را به قتل رساندند و فتح جنگ (پسر شاهشجاع) به امارت رسید و او
هم با مخالفت برادران امیر دوست محمدخان روبهرو شده ،نزد انگلیسها پناه برد .بعد از فتح
جنگ برادرش شهزاده شاهپور به سلطنت رسید.
دسته دومی قوای انگلیس تحت قیادت جنرال نات به قندهار رسید و همزمان امیر دوست
محمدخان از کلکته هندوستان داخل کابل گردیده و زمام امور را بدست گرفت .انگلیسها
دولت امیر دوست محمدخان را فوری به رسمیت شناختند و معاهدۀ سه جانبه (مثلث) که
بین انگلیسها ،شاهشجاع و رنجیت سنگ عقد گردیده بود خود بخود لغو گردید .با وجود
آنهم انگلیسها در امور افغانستان تشبث نموده ،وحدت سیاسی افغانستان یعنی الحاق پشاور،
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قندهار و هرات با کابل را مغایر سیاست استعماری خود میدانستند.
فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به عوامل تعرض اول انگلیس بر
افغانستان و گروه دوم راجع به معاهدۀ الهور معلومات حاصل و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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سؤاالت:

 .1بعد از شکست از جملۀ شانزده پنصد نفر اردوی انگلیس چند نفر آنها توانستند به
پشاور زنده برسند؟

 .2تعرض اول انگلیس بر افغانستان در کدام سال صورت گرفت؟

 .3بعضی از سران مبارزین ملی جنگ اول افغان و انگلیس را نام ببرید؟
فعالیت بیرون از صنف
شاگردان راجع به پیامدهای تعرض اول انگلیس بر افغانستان معلومات حاصل و در صنف
ارائه نمایند؟
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درس نهم

پادشاهی دوم امیر دوست محمدخان

امیر دوست محمدخان بار دوم چگونه به

کشور بر گشت ،دست بهکدام اقدامات زد و

چگونه معاهدات را با انگلیسها عقد نمود؟ در
متن این درس پاسخ سواالت باال را خواهیم

یافت.
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امیر دوست محمدخان در سال 1842م برای دفعۀ دوم به سلطنت رسید .نخست به اصالح

اوضاع داخلی پرداخت زیرا در اثر موجودیت ملوکالطوایفی اوضاع متالشی گردیده بود

امیر دوست محمدخان برای استحکام وحدت سیاسی و ثبات دولت مرکزی کوشش زیاد
نمود و بعضی مناطقی را که از دولت مرکزی جدا گردیده بود مانند بامیان ،مزارشریف و

هم هزارهجات با دولت مرکزی الحاق نمود.

بغاوتهای مردم تگاب ،نجراب و خوگیانی فروکش کرد .وزیرمحمداکبرخان فرزند امیر

دوست محمدخان به حیث مرد وطن دوست و فداکار ،در راه تأمین وحدت ملی افغانستان
متقبل زحمات زیاد گردید تا اینکه به عمر بیست و نه سالهگی بر اثر تابلیتهای زهرآلود
یک طبیب هندی شهید و در روضۀ منسوب حضرت علی (رض) در مزار شریف به خاک
سپرده شد .امیر دوست محمدخان برای استرداد پشاور ،مساعی زیاد بهخرج داد .اما بهجایی
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نرسید ،اوآرزو نداشت روابط خود را با انگلیسها خراب بسازد ،اما در داخل تمام مناطق را
تحت اداره حکومت مرکزی در آورد .گرچه در سرحدات احمدشاه کبیر تغییرات رونما

گردیده بود ولی حکومت مرکزی بعد از یک دورۀ ضعف دوباره قوی و مستحکم گردید.

امیر دوست محمدخان در دور دوم سلطنت خود معاهدات را عقد کردکه ذی ً
ال از آن تذکر
به عمل میآید.

معاهدات جمرود
انگلیسها از عقد معاهدات جمرود دو امتیاز را از امیر دوست محمدخان مطالبه مینمودند:

اولی به رسمیت شناختن مناطقی که قب ً
ال تحت حکمروایی سکها بود که بعدا ً مناطق مذکور
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توسط انگلیسها تصرف گردید .دوم اینکه روسها به کمک ایرانیان میخواستند بر والیت
هرات تسلط داشته باشند ،انگلیسها بهخاطر پیشروی روسها منافع خود را به خطر میدیدند
خواهان دفع آن خطر بودند.

 -معاهدۀ اول :نظر به هدایت الردالهزی گورنر جنرال هند ،سرجان الرنس والی
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پنجاب مؤظف به عقد این معاهده گردید شخص امیر دوست محمدخان در مذاکرات مذکور
اشتراک ننمود و به عوض خویش ولیعهد خود سردار غالم حیدرخان را در سال  1855م
به جمرود که در نزدیکی پشاور موقعیت دارد فرستاد .بعد از مذاکرات مختصر معاهدۀ سه

فقرهیی به تاریخ  30مارچ  1855م بین جانبین عقد گردید.

 -1فیمابین کمپنی هند شرقی و امیر دوست محمدخان حاکم کابل آن سرزمین که

درکنترول امیر و ورثۀ او باشد صلح و دوستی دایمی خواهد بود.

 -2کمپنی هند شرقی تعهد میکند تا احترام قلمرو امیر را که در حا ل حاضر در تصرف

دارد رعایت بکند.

 -3امیر دوست محمدخان حاکم کابل ،ومناطق دیگر افغانستان که در تصرف او

میباشد از طرف خود و باز ماندهگان و متعلقین خود تعهد مینماید ،مناطق هند شرقی
را احترام نموده و هرگز در آن مداخله نکند .با دوستان کمپنی هند شرقی دوست باشد و
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بادشمنان آن دشمن.

معاهدۀ دوم :زمانی که انگلیسها از تجزیه والیت هرات صرف نظر نمودند ،در

صدد مذاکرات با امیر دوست محمدخان گردیدند ،امیر مذاکرات را در هند قبول ننمود و
مذاکرات مذکور در جمرود بین امیر و سر جان الرنس صورت گرفت ،منتج به معاهدۀ شد

که توسط محمد اعظم خان امضا گردید .معاهده مذکور حاوی مطالب ذیل است.

 - 1حکومت ایران خالف تعهدات خود هرات را اشغال نمود و جنگ انگلیسها بر

علیه ایرانیان دوام خواهد داشت .برای اینکه امیر بتواند از والیات دیگر دفاع کند ،تاختم
جنگ ایران و انگلیس ،انگلیسها ماهانه مبلغ صد هزار روپیه (ده هزار پوند) به امیر خواهند
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پرداخت.

 -2انگلیس امیر دوست محمدخان را بر عالوۀ اردوی کنونی با یک سپاه منظم سیزده

هزار نفری سواره و یک سپاه پیاده هجده هزار نفری تجهیز خواهد نمود.

 -3اخذ پول معینه و حمل آن به افغانستان در اختیار امیر دوست محمدخان است.
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 -4نمایندهگان انگلیسی در والیات ثالثه افغانستان(کابل ،قندهار و بلخ) غرض نظارت

بر مصرف و تهیۀ ،گزارش جنگی مقیم خواهد شد .اینها در امور داخلی حق مداخله را

ندارند و امنیت و حفاظتشان به عهدۀ امیر دوست محمدخان است.
 -5یک نفر نمایندۀ کابل در پشاور مقیم خواهد شد.

 -6بعد از ختم جنگ با ایران ،پول ذکر شده در مادۀ اول قطع خواهد شد.

 -7بعد از قطع پول افسران انگلیسی افغانستان را ترک خواهند نمود ،اما اگر مقتضی

باشد یک نفر نمایندۀ مسلمان در کابل مقیم خواهد شد.

 -8امیر افسران انگلیسی را در خروج و دخول افغانستان با محافظین کافی حفاظت

خواهد نمود.

 -9آغاز پرداخت پول از ماه جنوری خواهد بود.

 -10سه صد هزار روپیه پرداختی در قندهار و دوصد هزار روپیه در کابل مربوط به این
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قرار داد نبوده ،بلکه پیشکش کمپنی هند شرقی است .ششصدهزار روپیه پرداخته شدۀ دیگر

در کابل برای مقصد جداگانه و مربوط به قرار داد دیگر است.

 -11این عهدنامه ناقض عهد نامۀ قبلی نخواهد بود .امیر دوست محمدخان در حالت صلح

و جنگ پیشنهاد ایران و متفقین ایران را به اطالع انگلیسها خواهد رسانید.

 -12بر عالوه چهار هزار تفنگ داده شده به تعداد چهار هزار تفنگ دیگر نیز از طرف

حکومت انگلیس در منطقه (تل) به مامورین امیر دوست محمدخان داده خواهد شد.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند ،گروه اول راجع به نقش شخصیت ملی و مبارز

وزیرمحمداکبرخان در استحکام نظام امیر دوست محمدخان ،و گروه دوم در مورد سیاست

سؤاالت:
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داخلی امیر دوست محمدخان در دور دوم سلطنت وی باهم مباحثه نمایند.

 -1مفاد معاهدۀ اول جمرود را تذکر دهید.

 -2معاهدۀ دوم جمرود بین کدام شخصیتها عقد شد؟ سه مادۀ از مفاد این

معاهده را تذکر دهید.

 -3علت عقد معاهدات جمرود را توضیح نمایید.
فعالیت بیرون از صنف
شاگردان از شخصیتهای فرهنگی و وبزرگان راجع به خدمات امیر دوست محمدخان

معلومات حاصل نموده و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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درس دهم
سلطنت اول امیرشیرعلیخان ( 1866 -1863میالدی)

امیرشیرعلیخان چگونه به
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قدرت رسید ،با کدام مخالفتها
روبهرو شد ،و چرا ادارۀ او سقوط
نمود با مطالب و مفاهیم فوق

امیرشیرعلیخان

درین درس آشنا میشوید.
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مردم افغانستان در دورۀ تسلط برادران وزیر فتحخان تقریباً نیم قرن در زد و خورد و

بینظمیها بهسر بردند زیرا سیاست استعماری انگلیس درین بینظمیها دخیل بود .قبل از
سلطنت امیرشیرعلیخان یکتعداد معاهدات باالی امیر دوست محمدخان تحمیل گردید
که نظر به معاهدات مذکور راههای ترانزیت و مواصالت به روی مردم افغانستان مسدود

گردید و افغانستان ،در محاصره اقتصادی و سیاسی قرار گرفت.

امیرشیرعلیخان در زندهگی پدر ولیعهد تعیین گردیده بود ،او بعد از مرگ پدر در (12

جون 1863م) در والیت هرات به عمر  41سالهگی سلطنت خود را اعالن نمود .برادران او

ظاهرا ً به او بیعت نمودند ،اما در باطن در صدد مخالفت برآمدند.

امیرشیرعلیخان شهزاده محمدیعقوب را برای تنظیم امور والیت هرات گذاشته و خودش

با محمداعظمخان رهسپار کابل گردید ،اما در قسمت سبزوار محمداعظمخان از امیر جدا
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شده و از طریق مناطق مرکزی نزد سردارمحمدحسینخان برادر سکه اش که حاکم هزارهجات
بود رفت و خواست به کمک مردم هزاره به کابل حمله نماید ،اما مردم هزارهجات طرفداری
خود را از امیرشیرعلیخان اعالن نمودند .بعدا ً محمداعظمخان از برادران دیگر خود کمک
خواست و ترتیبات یک حمله را گرفت ،اما در مقابل قوای امیرشیرعلیخان تاب مقاومت

نیاورده به دولت انگلیس پناه برد .در جنگ دیگری محمدافضلخان و عبدالرحمنخان در
منطقه باجگاه در درۀ هندوکش در مقابل قوای امیرشیرعلیخان شکست خوردند سردار

محمدافضلخان تسلیم و سردارعبدالرحمنخان به بخارا فرار نمود.

امیر در سال 1865م برای تصفیۀ قندهار با یک تعداد قوای زیاد حرکت نمود و با سردار
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محمد امین خان به مقابله پرداخت و در جنگی که بین طرفین رخ داد ،سردار محمدعلی خان

پسر امیر و محمدامینخان برادر امیر با هشت هزار عسکر به قتل رسیدند .این واقعه امیر را متأثر
ساخته و باالی روان او تأثیر منفی بهجا گذاشت .کنترول اعصاب خود را از دست داده و در

قندهار انزوا اختیار نمود ،باالخره این انزوا زمینۀ سقوط سلطنت او را فراهم ساخت.
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سلطنت امیر محمدافضلخان ( 1867 -1866میالدی)
انزوای امیر شیرعلی باعث شد تا سردار محمداعظمخان

و سردارعبدالرحمنخان کابل را تصرف نمایند و بعد
از تصرف کابل سردار محمدافضلخان به سلطنت

رسید و به مجردیکه انگلیسها در هند از پادشاهی امیر

محمدافضلخان اطالع یافتند فورا ً سلطنت او را برسمیت
شناختنه به تعقیب آن انگلیسها نماینده سیاسی خود را

به کابل فرستادند.

در حالی که پادشاه رسمی افغانستان هنوز حضور

داشت و مردم از او جانبداری مینمودند ،قوای

امير محمد افضل خان

42

امیرشیرعلیخان در برخورد با قوای محمداعظمخان و عبدالرحمنخان شکست خورد
و امیرشیرعلیخان در هرات نزد پسر خود سردار محمدیعقوبخان اقامت گزید .بعد از
این واقعه فیض محمدخان حاکم اسبق آقچه به امیرشیرعلیخان پیام فرستاد و پیشنهاد

کمک نمود .امیرشیرعلیخان از طریق میمنه و مزارشریف به او پیوست .در سال 1867م

عبدالرحمنخان جلو قوای امیرشیرعلیخان را در بازارک پنجشیر گرفت و سردار فیض
محمدخان در جنگ کشته شد و امیرشیرعلیخان دوباره به هرات بازگشت .درین موقع
امیر محمدافضلخان نسبت مریضی که عاید حالش گردید ،فوت نمود و جسد او در قلعۀ

حشمتخان در نزدیکی شهدای صالحین دفن گردید .دوره سلطنت او خیلی کوتاه بوده،
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کدام کار مهم و قابل تذکر در زمان او صورت نگرفت.

سلطنت امیرمحمداعظمخان ( 1868 -1867میالدی)
بعد از وفات امیرمحمدافضلخان ،سردار
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محمداعظمخان به موافقه سردارعبدالرحمنخان
به سلطنت رسید .امیر محمداعظمخان شخص

متجدد بود میخواست یک سلسله اصالحات را در

افغانستان روی کار آورد ولی موقع آن برایش میسر
نگردید .امیرشیرعلیخان از هرات به قندهار رسید
و مردم قندهار که از ظلم پسران محمداعظم به ستوه

آمده بودند ،امیرشیرعلیخان را در قندهار استقبال
نمودند ،درین موقع عبدالرحمنخان جهت مطیع

ساختن والیات شمالی مصروف بود .امیرشیرعلیخان

محمد اعظم خان

به قصد گرفتن کابل حرکت کرد قبل از اینکه به کابل برسد ،مردم کابل علیه محمداعظم
احتجاج و از امیر شیرعلی جانب داری نمودند .امیر محمداعظمخان با مشاهده اوضاع که
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به نفع امیرشیرعلیخان بود ،روحیه اش ضعیف گردیده و نزد سردارعبدالرحمنخان به تخار

فرار نمود .در سال 1868م امیر محمداعظمخان و عبدالرحمنخان قوای ترتیب نموده در مقام

ششگاو غزنی با قوای امیرشیرعلیخان روبهرو گردیدند ،اما شکست خوردند و هردوی
آنها فرار کردند ،انگلیسها ایشان را جهت رهایش به هندوستان دعوت نمودند ،اما آنها

به قصد تهران از طریق سیستان روان گردیدند ولی امیر محمداعظمخان در طول راه مریض
گردیده وفات نمود و در بسطام دفن شد و عبدالرحمنخان به بخارا پناهنده گردید.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به شخصیت امیرشیرعلیخان و گروه

دوم در مورد اختالفات خانوادهگی امیر معلومات حاصل و در صنف ارائه نمایند.
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سؤاالت:

 .1امیرشیرعلیخان چگونه به قدرت رسید؟

 .2مشکالت داخلی امیرشیرعلیخان را در دور اول سلطنت آن فهرست نمایید.
 .3محمدافضلخان چگونه به قدرت رسید؟
فعاليت بیرون از صنف
شاگردان راجع به عوامل شکست امیرشیرعلیخان در دور اول سلطنت او مطالبی تهیه و

در صنف ارائه نمایند.
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درس یازدهم

اصالحات و ریفورم ( 1879 -1868میالدی)

عرصههای اصالحات ،نتایج اصالحات
و عوامل تعرض دوم انگلیس بر افغانستان
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مطالبی است که در متن ذیل راجع به آن
معلومات ارائه گردیده است.

سید جمال الدین افغان
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امیرشیرعلیخان در اواخر سال ( 1868میالدی) بعد از شکست سردار محمداعظمخان

و سردارعبدالرحمنخان در ششگاو غزنی ،مجددا ً وارد کابل گردید و برای مرتبه دوم به
سلطنت رسید .وی نخست امنیت دولت مرکزی را تأمین نمود.

امیر شیرعلی شخص روشنفکر و متجدد بود ،موصوف بنیانگذار تمدن جدید در افغانستان
میباشد .معرفی تمدن جدید در افغانستان همزمان با انقالب صنعتی اروپا آغاز میگردد.
امیرشیرعلیخان با استفاده از رهنماییهای فیلسوف و دانشنمد معروف افغانستان سید جمال
الدین افغان اصالحات را روی کار آورد.
امیرشیرعلیخان روابط سیاسی خود را با روسیه و ایران بر اساس دوستی بنا نمود و

عطامحمدخان سدوزایی را جهت به رسمیت شناختن افغانستان به هند برتانوی فرستاد ،بعدا ً
خودش از هند باز دید به عمل آورد ،تکنالوجی و تمدن در هند برتانوی او را تشویق نمود
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تا به اصالحات آتی دست بزند.

الف -بخش اداری :حکومت یا قوۀ اجراییه تشکیل گردید که در رأس سید نور

محمدشاه فوشنجی بهحیث صدراعظم ،سپهساالر حسین علی وزیر دفاع ،ارسالحخان وزیر
خارجه ،عصمت اهلل خان وزیر داخله ،حبیب اهلل وردک وزیر مالیه و محمدحسین خان بهحیث
وزیر خزاین تعیین گردیدند و کابینه تحت ریاست صدراعظم دایر میشد و روی امور دولتی
بحث و تصامیم اتخاذ میگردید.

ب -بخش نظامی :امیرشیرعلیخان به منظور حفظ استقالل و تمامیت ارضی یک
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اردوی منظم یکصد هزار نفری تشکیل نمود افراد اردوی مذکور بعد از تعلیمات نظامی
با سالح همان عصر مجهز بوده و یونیفورم به تن مینمودند .اردو در هشت مرکز نظامی
جابهجا گردیده بود .و در بخش نظامی صنایع اسلحه سازی رشد نموده ،توپ ،تفنگ ،کرچ
و باروت تولید میگردید همچنان اصالحات نظامي و قوماندهها به زبان پشتو ساخته و در
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نظام عسكري رايج شدند.

ج -بخش اقتصادی :در بخش زراعت و مالداری توجه زیاد صورت گرفت قب ً
ال

مالیات خیلی سنگین بود که دهاقین و مالکین توان پرداخت آنرا نداشتند و مجبور بودند در
سه ماه اول سال ،آنرا طور پیشکی قبل از گرفتن حاصالت پرداخت نمایند .اصالحات به
میان آمد .صنعتگران و پیشهوران توسط دولت تشویق میشدند تا کیفیت و کمیت تولیدات
ارتقا نماید.

د -بخش فرهنگ :تعلیم و تربیۀ عنعنوی که قب ً
ال در مساجد و منازل صورت میگرفت

با تأسیس مکاتب به تعلیم و تربیۀ عصری مبدل گردید .مکاتب نظامی و ملکی اعمار شد و
یک مطبعه در باالحصار تأسیس گردید.
برای نخستین بار جریدۀ (شمس النهار) در  16صفحه ،در ماه دو مرتبه نشر میگردید و
یک تعداد رسانههای معلوماتی و اصولنامهها نیز به چاپ میرسید ،تکت پوستی به چاپ
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آغاز نمود و جهت خدمات پوستی در هرجاه پوسته خانهها ایجاد گردید.
اصالحات زمان امیرشیرعلیخان بر قدرت اقتصادی و استحکام امور دولتی تأثیر زیاد
بهجا گذاشت و در زندهگی مردم تحوالت قابل مالحظۀ رونما شد.
در گذشته تذکر یافت که امیرشیرعلیخان نمایندهگان دایمی انگلیس را در والیات
نظر به دالیلی قبول ننمود و در روابط سیاسی خویش با انگلیس محتاط بود ولی دوستی
افغانستان و روسیه برای انگلیس بهانۀ خوب بود تا به افغانستان تجاوز نماید .گذشته از آن
تعیین شهزاده عبداهلل جان به حیث ولیعهد ،شهزاده محمدیعقوبخان را وادار ساخت تا در
مقابل پدر بغاوت نماید زیرا وی در استحکام سلطنت امیرشیرعلیخان رول مهم داشت.
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موضوع مهم دیگر اینکه قضاوت انگلیسها در موضوع سیستان (تقسیم آب هلمند) و
تعیین سرحدات شمالی افغانستان مورد قبول امیر نبود ،فلهذا روابط امیر با انگلیسها تیره
گردید .باوجود کشیده گیهای فوق انگلیسها خواستند با امیر مذاکره نمایند اما موصوف
نماینده انگلیس را نهپذیرفت ،مگر در اواخر سلطنت خویش ،امیر حاضر گردید تا با
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انگلیسها باب مذاکره را باز نماید ،لیکن فوت و عزاداری ولیعهد عبداهلل جان مذاکرات را
به تعویق انداخت ،انگلیسها تعلل در مذاکرات را ناشی از نزدیکی دوستی امیر با روسها
تصور نمودند در همین موقع روسها (خیوه و مروه) را تصرف نمودند .همچنان انگلیسها
به بلوچستان حمله برده آنرا اشغال کردند .امیرشیرعلیخان مجبور گردید به مزارشریف
سفرنماید ،تا از روسها کمک بگیرد مگر در آنجا مریض شده به عمر پنجاه و هشت
سالهگی وفات و در همانجا دفن گردید.
تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان

(نوامبر  1878تا آگست  1880میالدی)
مذاکرات طوالنی انگلیس با نمایندۀ افغانستان سید نورمحمد شاه (صدراعظم) در هند
به کدام نتیجه نرسید ،زیرا انگلیسها بر اقامت دایمی نمایندههای خویش در افغانستان،
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اصرار میورزیدند که قب ً
ال توسط امیرشیرعلیخان رد گردیده بود و صدراعظم افغانستان
پیشنهاد مذکور را نیز نهپذیرفت .بعد از آن قوای انگلیس باالی جالل آباد و قندهار حمله و
آن را تصرف نمود و امیر ناچار به مزارشریف سفر نمود تا از روسها استمداد جوید و سردار
محمدیعقوبخان که نسبت بغاوت علیه پدر در زندان بهسر میبرد از سوی امیر فرمان رهایی
او صادر شد تا از امور کشور وارسی نماید.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به شخصیت فرهنگی امیرشیرعلیخان

و گروه دوم در مورد نقش محمد یعقوبخان در اعادۀ سلطنت امیرشیرعلیخان معلومات

حاصل و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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سؤاالت:

 .1برنامه اصالحی سید جمال الدین افغان که پیشکش امیرشیرعلیخان گردید حاوی

کدام مطالب بود؟

 .2جریدۀ شمس النهار چه وقت به فعالیت آغاز نمود؟

 .3نشانه از تمدن جدید را که در زمان امیرشیرعلیخان به افغانستان راه یافت ذکر

نمایید.

فعالیت بیرون از صنف
شاگردان راجع به عوامل تعرض دوم انگلیس بر افغانستان مطالبی تهیه و در صنف ارائه

نمایند.
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درس دوازدهم

سلطنت امیرمحمدیعقوبخان (از ماه مارچ تا اکتوبر )1879م

امیر محمد یعقوبخان
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یعقوبخان چگونه به
قدرت رسید ،معاهدۀ گندمک
کدام پیامدهای ناگوار را در
قبال داشت؟ درین مبحث راجع
به مطالب مذکور توضیحات
داده شده است.

شهزاده محمد یعقوبخان در زمان پادشاهی پدر ،مرد نیک نام بود و در اعادۀ سلطنت
دوم پدر و استرداد قندهار رول مهم داشت ،مردم افغانستان از زندانی شدن او متأثر شده
و از تعیین شهزاده عبداهلل جان بهحیث ولیعهد خوش نبودند ،زیرا شهزاده یعقوبخان را
دوست داشتند .سردار محمد یعقوبخان بعد از رهایی زندان به مریضی روحی و عصبی
مبتال گردیده بود.
انگلیسها برای اشغال افغانستان عم ً
ال دست بهکار شده بودند و مردم به یک رهبر
ویا پادشاه نیاز داشتند تا به دور او جمع شده ،جلو حمالت انگلیس را بگیرند .بنا ًء
امیرمحمدیعقوبخان در ماه مارچ  1879به سلطنت رسید .از همان ابتدای سلطنت وزیران
نامدارش چون حبیب اهلل خان صدراعظم ،مرزا محمدخان وزیر خارجه و داوود شاه خان
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سپهساالر توسط یک عده اجیران انگلیس تحت نظارت قرار داشتند.
ولی محمد (التی) در کابل علیه امیر فعالیت مینمود و میخواست افغانستان را به انگلیس
تسلیم نموده و به حمایۀ انگلیس به سلطنت برسد و سردار شیرعلی حاکم قندهار و سردار
محمدحسین حاکم جالل آباد برای اینکه در قدرت باقی بمانند با انگلیسها همکاری
داشتند.
انگلیسها از جنگیدن با افغانها هراس داشته ،میخواستند با امیر باب مذاکرات را باز
نمایند ،لذا سردار یحی خان خسر امیر که در وقت حبس امیر به کشمیر فرار نموده بود با
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منشی بختیار هندی غرض مذاکره به کابل آمدند .انگلیسها به دو مطلب عالقهمند بودند،
یکی در اختیار داشتن راههای سه گانه (کرم ،بوالن و خیبر) دیگر اینکه سیاست خارجی
افغانستان را تحت نفوذ خویش داشته باشند.
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منشی بختیار هندی نمایندۀ انگلیس و یکتعداد سرداران نزدیک امیر ،امیر را وادار
ساختند تا جهت امضای قرارداد با انگلیسها به گندمک سفر نماید.

در سال  1879میالدی معاهده ننگین (گندمک) با (لیو کیوناری) نمایندۀ انگلیس و
امیرمحمدیعقوبخان عقد و امضا گردید که به موجب این معاهده (کرم ،لندی کوتل تا
دره خیبر ،سیالکوت و بعضی نقاط دیگر جزء هند برتانوی شد و بدین اساس نمایندهگان
انگلیس در شهرهای عمده افغانستان مستقر گردیدند و کیوناری با سپاه محافظ خود داخل
باال حصار کابل شد.
مردم کابل یک بار دیگر دست اجانب را در امور کشور مشاهده نمودند .قیام و
ایستادهگی علیه تجاوز انگلیس را فریضۀ دینی و ملی خود دانسته و بهصورت دسته جمعی به
منزل کیوناری حمله بردند و او را به قتل رساندند .بار ثانی پالن و نقشه استعماری (سیاست
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پیشروی  )Forward Policyانگلیس در افغانستان به ناکامی انجامید.
رهبران مبارزین و مجاهدین چون محمدجان
خان وردک ،مالدینمحمد مشک عالم،
صاحبجانترهکی،

سردارمحمدایوبخان

و محمدعثمان خان صافی در مناطق مختلف
کشور علیه انگیسها به حمالت دست زدند،
یکی از مشهورترین این جنگها ،جنگ
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میوند در قندهار میباشد که با رشادت سردار
محمدایوب خان غازی ،پسر امیرشیرعلیخان به

محمد جان خان وردک

تاریخ  27جوالی  1879میالدی صورت گرفت .انگلیسها در میدان میوند شکست سخت
خوردند و تلفات سنگین را متحمل گردیدند که در تاریخ مایۀ افتخار افغانها و موجب
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شرمساری انگلیسها گردیده است .قابل تذکر است که در طول تاریخ افغانستان دختران
و زنان افغان در امور اجتماعی دوش بدوش مردان
سهم گرفته اند ،چنانچه حماسۀ مشهور ماللی دختر
جوانی که در جنگ میوند اشتراک نموده بود و
موقعیکه علم بردار در میدان نبرد به شهادت رسید،
علم ملی را بدست گرفته ،نگذاشت که روحیۀ
غازیان ضعیف گردد و این دو بیتی را به صدای
بلند در میدان جنگ سرود که باعث تقویۀ روحیۀ
غازیان گردید و جنگ شدت گرفت و مجاهدین
پیروز شدند.
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فاتح میوند غازی سردارمحمدایوبخان

خال به د يار له وينــــو کښيږدم

چې شنکي باغ کې ګل ګالب وشرموينه

که په ميوند کې شهيد نه شوې

خدايږو الليــه بې ننــګۍ تــه دې ساتينه

مردم کابل قوای انگلیس را در قرارگاه شیرپور محاصره نمودند تا اینکه
سردارعبدالرحمنخان از بخارا به چاریکار رسید ،انگلیسها در حالت دشوار قرار داشتند.
سردارعبدالرحمنخان اعالن سلطنت نمود انگلیسها ناچار سلطنت امیر عبدالرحمنخان را به
رسمیت شناختند و جنرال انگلیس (رابرتس) کابل را برای امیر عبدالرحمنخان تخلیه نمود و
برای بار دیگر دولت مرکزی مقتدر در افغانستان تشکیل گردید.
فعالیت داخل صنف
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شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول در مورد چگونهگی به قدرت رسیدن امیر
شیرعلی و گروه دوم در باره تعرض دوم انگلیس بر افغانستان باهم مباحثه نمایند.
سؤاالت:
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 .1امیرشیرعلیخان بار دوم چگونه به قدرت رسید؟

 .2ریفورم و اصالحات عمده امیرشیرعلیخان را در بار دوم سلطنت وی تذکر دهید.
 .3برای نخستین بار کدام جریده چه وقت به نشر رسید؟

 .4سردار محمد یعقوبخان کدام معاهده را با انگلیسها عقد نمود؟

 .5رهبران مبارزین ملی در جنگ دوم انگلیس و افغان کیها بودند نام بگیرید.
فعالیت بیرون از صنف
شاگردان از بزرگان ،اولیا  ،شخصیتهای فرهنگی و منابع دست داشته راجع به مواد
معاهده گندمک معلومات حاصل وآنرا در صنف ارائه نمایند.
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درس سیزدهم

تحکیم قدرت مرکزی (1901 -1880م)
رویکارآمدنسردارعبدالرحمنخان،

از بین بردن ملوکالطوایفی،
مشرف شدن مردم نورستان به

دين اسالم ،اشغال پنجده،

قیام

میوند ،تلفات و خروج انگلیسها

بار دوم از افغانستان مطالبی است

امير عبدالرحمنخان

AC
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که درین درس به آنها آشنا میشوید.

سردارعبدالرحمنخان فرزند امیر محمد افضل خان و نواسۀ امیر دوست محمدخان

بود،نامبرده در سال ( 1830میالدی) تولد و به عمر پنجاه سالهگی در سال ( 1880میالدی) به
سلطنت رسید.

سردارعبدالرحمنخان در سال (1868م) در محل ششگاو بین کابل و غزنی توسط قوای

امیرشیرعلیخان شکست خورده و به بخارا پناهنده گردید .در سال 1879م موقعیکه انگلیسها

مرتبۀ دوم به افغانستان تجاوز کردند .سردارعبدالرحمنخان از تجاوز انگلیسها اطالع یافت

و داخل افغانستان گردید ،در قطغن و بدخشان با مردم مذاکره نموده و مردم را به جهاد علیه
انگلیسها تحریک و تشویق نمود قوتهای مردمی را تشکیل داد و وارد چاریکار شد .در

آنجا اعالن سلطنت نمود .انگلیسها چون از لیاقت حربی و سیاست امیر عبدالرحمنخان

آگاهی داشتند ،موقعیکه امیر عبدالرحمنخان به قدرت رسید برای ایشان تشویش و هراس پیدا
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شد ،لذا بودن خود را در افغانستان ممکن نمیدانستند و شکست ایشان در افغانستان ،مخصوصاً
در میوند ،مورال آنها را ضعیف ساخته بود .در همین موقع قوای جنرال رابرتس در قرارگاه
شیرپور در محاصره قرار داشت .برای اینکه واقعه جنگ اول برای آنها تکرار نشود کوشش

مینمودند تا قبل از فرا رسیدن زمستان قوای خود را از افغانستان خارج نمایند ،بنا برین حکومت
امیر عبدالرحمنخان را به رسمیت شناختند و کابل را به امیر تسلیم نموده به اخراج قوای خویش

از افغانستان آغاز کردند.

موقعیکه امیر عبدالرحمنخان در (1880م) زمام امور را بدست گرفت ،با شرایط بسیار

دشوار روبهرو بود زیرا به اثر تجاوز انگلیس مردم افغانستان صدمات زیاد را متحمل گردیده
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بودند بهطور مثال در افغانستان دستگاه نظم اداری و حکومت مرکزی فرو ریخته و تشکیالت

نظامی و ملکی بهکلی از بین رفته بود .در شهرهای عمدۀ افغانستان مراکز صنعت و پیشه وری،
زراعت و مالداری و سیستم آبیاری بهکلی از بین رفته و صدمه دیده بود ،فرهنگ و اقتصاد ملی
نابوده شده و در سراسر افغانستان سیستم ملوکالطوایفی استقرار پیدا کرده بود ،مالیات سنگین
نداشتند.
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و کمرشکن ذریعه مالکین و خوانین باالی مردم وضع شده بود که مردم توان پرداخت آنرا
امیر عبدالرحمنخان برای اینکه بر همه مشکالت فایق آید دو پروگرام را روی دست

داشت یکی تشکیل دولت مرکزی سراسری و دیگر اصالحات در بخش امور نظامی و اداری.

امیر عبدالرحمنخان در تطبیق اصالحات خود آنقدر جدی بود که هر نوع مانع را برای تطبیق
اصالحات خویش از سر راه بر میداشت.

امیر عبدالرحمنخان برای ساختن تشکیل دولت جدید خود ،تشکیالت کابینه عهد

امیرشیرعلیخان را نهپذیرفت ،زیرا باالی هیچ کس اعتماد نداشت .دوایر مستقلی در دولت
تشکیل نمود و خودش در رأس صدارت ،وزارت دفاع ،وزارت داخله ،وزارت خارجه و سایر

وزارت خانههای دیگر قرار داشت .مامورین دولتی در اجرای وظایف خود مسئوولیتهای
سنگین داشتند تا وظایف خود را به درستی انجام بدهند در غیر آن مورد بازخواست جدی قرار
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میگرفتند.

امیر عبدالرحمنخان در سال 1886 -1885م در بخش نظامی ،اصالحات را رویدست

گرفت و تعداد اردو را تا نود و شش هزار نفر ار تقا داد که شامل سپاه پیاده و سواره میگردید

و در پهلوی اردو سپاه دیگری از پسران خوانین تشکیل نمود که بهنام گارد شاهی یا (بایبچهها)
یاد میشد ،بر اساس امر امیر عبدالرحمنخان جهت تحکیم نظام یک تعداد دفاتر از قبیل
دفاتر مالی ،پوسته ،رهداری (پاسپورت) کوتوالی (امنیه و پولیس) ،محصول مالیات ،معاش،

صکوک و دهها دفتر و اداره فرعی دیگر ایجاد شد .بر عالوه فعالیتهای ذکر شده حوادث
مهم دوران امیر عبدالرحمنخان را در سه بخش زیر میتوان خالصه نمود:

KU

خاموش کردن شورشها ی داخلی

در درس قبلی ذکر گردید موقعیکه امیر عبدالرحمنخان به سلطنت رسید افغانستان مورد

تجاوز انگلیس قرار داشت و حکومت مرکزی موجود نبود و در اکثر مناطق افغانستان سیستم

ملوکالطوایفی روی کار آمده بود زیرا مردم در شرایطی زندهگی مینمودند که قانون و
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عدالت در جامعه وجود نداشت و مردم با مشکالت زیادی مواجه بودند .یکی از اهداف
عمده امیر عبدالرحمنخان تحکیم و احیای حکومت مرکزی بود تا دولت قانونی را تشکیل

و حکومتهای ملوکالطوایفی را از بین ببرد زیرا ادامۀ چنین وضع عواقب خطرناک با خود
داشت حتی امکان تجزیۀ افغانستان میرفت ازینرو امیر عبدالرحمنخان برای از بین بردن

ملکو الطوایفی و خطر تجزیه اقدام جدی نمود .چون حکمروایان محلی منافع خود را در
خطر میدیدند ،حکومت نو تأسیس در سراسر افغانستان با یک تعداد شورشها و مخالفتها

روبهرو گردید مانند قیام مردم بلخ ،هزارهجات ،منگل در پکتیا ،بلوچها در چخانسور،

قوم کروخیل ،پنجشیر ،نجراب ،جدران ،جمشیدیها در فیروزکوه و مردم میمنه .همۀ این
شورشها در مناطق مذکور با استعمال قوه سرکوب گردید و تمام والیات تحت کنترول
اداره مرکزی قرار گرفتند.
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نورستان
نورستان در شمال شرق افغانستان منطقه صعبالعبور است که یکی از منزوی ترین دامنههای

هندوکش میباشد که نام قدیم آن (بلور یا بولر) بوده و در قدیم بهنام کافرستان یاد میگردید،

قبل از معاهده دیورند که در درس بعدی راجع به آن معلومات داده خواهد داده شد( .چترا ل)
و (گلگیت) با نورستان یکجا بوده و منطقه وسیع را تشکیل میداد .اسکندر یونانی ،امیر تیمور

گورگانی و ظهیرالدین محمد بابر خواستند به این سرزمین راه پیدا نمایند ،اما نسبت سردی هوا،

درههای صعبالعبور و کوههای بلند پر از برف نتوانستند بدانجا سفر نمایند .مردم این منطقه

بتپرست بودند ،عنعنات و آیین نیاکان خود را حفظ نموده ،دارای استقالل محلی بودند.
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در سال  1891میالدی امیر عبدالرحمن متوجه سرزمین مذکور گردید .به سپهساالر

غالمحیدرخان چرخی که قوماندان و والی (ننگرهار و لغمان) بود ،هدایت داد تا مقدمات یک

سفر را به نورستان مهیا سازد .نخست غالمحیدرخان چرخی برای انضمام نورستان به کشیدن
راههای مواصالتی اقدام نمود و برای مردم نورستان ابالغ نمود که دولت با اعمار راههای
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مواصالتی مشکالت شان را جهت عبور و مرور از یک منطقه به منطقه دیگر برطرف میسازد.

سپهساالر چرخی قبل از اینکه به سفر نورستان آغاز نماید عساکر خود را در منطقه بریکوت

جابهجا نمود و با مردم نورستان به تماس شده و روابط حسنه با آنها برقرار ساخت ،مردم نزد او
به رفت و آمد پرداختند و یک تعداد مردم به دین اسالم مشرف گردیدند اما مردم (کافور) و

بعضی مناطق دیگر اسالم را نهپذیرفتند ،ولی تابعیت دولت را قبول نمودند.

در سال 1896م سپهساالر چرخی جاده تا اسمار و دهانه نورستان اعمار نمود و اعمار جادۀ

دیگر از طریق نورستان الی بدخشان تکمیل گردید .او بعد از تکمیل جادۀ مذکور عساکر خود
را به داخل نورستان سوق داد .با رسیدن عساکر دولتی مردم نورستان دو دسته گردیدند ،دسته
اولی از سپهساالر اطاعت نمودند و دسته دومی به دفاع برخاسته به کوهها برآمدند .سختترین
جنگ بین مدافعین نورستان و قوای دولتی در موضع (کلوم) رخ داد .تلفات عساکر دولتی درین

جنگ به  200تن رسید و تقریباً  2309نفر به اسارت گرفته شد که با عزت به کابل انتقال داده
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شدند و برای ایشان خوراک ،پوشاک و محل رهایشی در نظر گرفته شد .قوای دولت بسیاری
مناطق نورستان را فتح نمود و امنیت در آنجا تأمین گردید.

بتخانهها ویران و به عوض آن مساجد اعمار گردید و به تعداد نزده مجسمۀ چوبی و یک

تعداد تیر و کمان به کابل آورده شد .معلمین علوم دینی از لغمان ،لوگر ،پروان و کاپیسا به
نورستان اعزام گردیدند تا مردم نورستان تعلیمات اسالمی را فرا گیرند .تمام سفر بری و فتح
نورستان هشت ماه را در بر گرفت ،زیرا در اول تصور میشد که الحاق نورستان مدت زیاد

را در بر خواهد گرفت ،اما به اثر درایت و لیاقت سپهساالر غالمحیدرخان ،نورستان به مرکز

ملحق و مردم آن به دین مقدس اسالم مشرف گردیدند و نام آن از کافرستان به نورستان
اشغال پنجده
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تبدیل گردید.

امپراتوری روسیه در شمال ،هند برتانوی در شرق و جنوب ،ایران در غرب افغانستان

موقعیت داشت و امیر عبدالرحمنخان همیشه توسط هند برتانوی و روسیه تزاری مورد تهدید قرار
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میگرفت.

سردارمحمدایوبخان و سردار محمد اسحق خان دو رقیب امیر بودند که اولی توسط

انگلیسها و دومی توسط روسها حمایه میشدند .گرچه دولت ایران برای امیر وسیله فشار

نبود اما این مروج شده بود که سرداران ناراضی به ایران پناه ببرند اما امیر در مورد مناسبات
با روسیه از احتیاط کار میگرفت و کوشش مینمود تا با روس تصادم نکند .دولت افغانستان
در میان هند برتانوی و روسیه تزاری حیثیت (بفر  )Bufferیا حایل را داشت بعد از اشغال

مناطق آسیای مرکزی ،روسها بهانه جوی را پیشه نموده و میخواستند به سرزمین افغانستان
پیشروی نمایند .نخستین حرکت روسها انتقال شش هزار روسی تبار به منطقه (مرو) بود.

در مارچ 1885م اوضاع آنقدر وخیم شد که ملکۀ انگلیس با تزار روس تماس گرفت و از

تزار خواست تا از جنگ بین عساکر افغانی و روس جلوگیری نماید و احزاب مخالف در
حکومت انگلیس بر حکومت انتقاد نموده که چرا جلو پیشروی روس را نمیگیرد .در همین
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موقع روسها به عساکر افغانی اخطار دادند تا در منطقه (کشک) سنگرهای خود را ترک نمایند.
انگلیسها در قبال حمله روس بی تفاوتی اختیار کرده و روسها به پنجده حمله نمودند.جنرال

غوث الدین خان مردانه وار جنگید تا اینکه خودش با قوای محدود خویش به قتل رسید و

پنجده را روسها اشغال نمودند.

امیر عبدالرحمنخان بعد از بیست و یک سال پادشاهی به عمر  71سالهگی در اول اکتوبر

1901م در اثر مریضی نقرس چشم از جهان پوشید و در بوستان سرای کابل( پارک زرنگار
کنونی) به خاک سپرده شد .در زمان سلطنت او متأسفانه در بخشهای تعلیم و تربیه ،فرهنگ،
هنر و صنعت کدام کار مهم صورت نگرفت .به اثر تالش امیر عبدالرحمنخان دولت مرکزی
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دوباره احیا و ملوکالطوایفی که در اثر بیاتفاقی شهزادهگان و دسیسههای استعماری انگلیس
به میان آمده بود محو گردید .قابل تذکر است که به موجب امضای معاهده دیورند در شرق و
جنوب یک بخش سرزمین افغانستان از پیکر آن جدا گردید.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول در مورد چگونهگی به قدرت رسیدن امیر

عبدالرحمنخان و گروه دوم در رابطه با الحاق نورستان با هم مباحثه نمایند.
سؤاالت:

 .1پنجده چگونه توسط روسها اشغال گردید.

 .2پالیسی بفر  Bufferتوسط کدام کشورها در افغانستان عملی گردید.
 .3امیر عبدالرحمنخان در کدام سال به سلطنت رسید.

 .4شخصیت امیر عبدالرحمنخان را مختصرا ً توضیح نمائید.
فعالیت بیرون از صنف

شاگردان در مورد اصالحات و تحکیم اداره امیر عبدالرحمنخان مطالبی تهیه و در صنف

ارائه نمایند.
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درس چهاردهم

عقد معاهدات
مجبوریتهای امیر عبدالرحمنخان ،عقد معاهدۀ دیورند و پیامدهای شوم

آن مطالبی است که دراین مبحث پیرامون آن معلومات ارائه شده است.
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معاهده دیورند :انگلیسها قبل از اینکه معاهده دیورند را مطرح نمایند در ماورای
سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان اوضاع را مغشوش ساخته ،در بین اقوام و قبایل پول و
اسلحه توزیع مینمودند و مردم را به جنگ انداخته بعدا ً به بهانه میانجیگری و فرو نشاندن تشنج
و خشونت ،خود را مصلح و خیرخواه معرفی مینمودند و انواع دسایس و تبلیغات را جهت
بیاعتبار ساختن امیر عبدالرحمنخان و دولت افغانستان به کار میبردند .در  1893میالدی یک
هیئت شش نفری تحت قیادت (مارتمیر دیورند) سکرتر امور خارجه برتانیا که مشتمل بود بر
(الیس ،داکترفن ،سمت ،مکمهان ،دانلد و کالرک) از طریق خیبر داخل افغانستان گردیدند .در
حالیکه سپاه انگلیس در امتداد سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان جابهجا گردیده بود .هیئت
مذکور در باغ حشمتخان با امیر عبدالرحمنخان مالقات مختصر نمود و در شروع مذاکرات
بدون مقدمه و بسیار جدی به امیر عبدالرحمنخان گفتند که امیر مجبور است عهدنامۀ ترتیب
شده را امضا نماید ،در غیر آن روابط بین دولتین قطع و جنگ شروع خواهد شد .امیر در شرایط
بسیار دشوار قرار گرفت و لغزش امیر این بود که راجع به مذاکرات و متن آن به مردم افغانستان
معلومات نداد .و طبق معمول بدون اخذ رای و نظریات مردم ،معاهده مذکور را امضاء نمود.
متن معاهدۀ دیورند
 -1سرحد شرقی و جنوبی افغانستان از واخان شروع شده و تا سرحد ایران ادامه پیدا مینماید
که در نقشۀ ترتیب شده نشان داده شده و ضمیمه عهدنامۀ مذکور میباشد.
 -2دولت هند برتانوی به سرزمینهای که مربوط افغانستان است هیچ وقت مداخله نمینماید ،و
دولت افغانستان به سرزمینهای مربوطۀ هندوستان نیز مداخله ننماید.
 -3مناطق (اسمار و وادی باالیی آن تا منطقه چنگ) مربوط افغانستان بوده .و دولت افغانستان
هیچ وقت در مناطق (سوات ،باجور ،چترال و وادی ارنوی) مداخله نمیکند .و منطقه (مکل
برمل) مربوط افغانستان بوده و حکومت افغانستان باالی مناطق (وزیری و داور) ادعا نمیتواند.
 -4خط سرحدی مذکور توسط هیأت برتانوی و افغانی مطابق نقشه عالمهگذاری خواهد
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گردید.
 -5در منطقه چمن چهاونی (قرارگاه نظامی) جدید انگلیس مستقر میشود و سهم آبی که در
(سرکی ننگی) که قب ً
ال افغانستان خریداری کرده بود از آنها صرف نظر نموده به دولت برتانیا
تسلیم گردد .دراین منطقه سرحد ،خط حد فاصل به حسب زیر کشیده خواهد شد ،از سر سلسله
کوه خواجه عمران نزدیک (شاه کوتل) که ملکیت انگریز میباشد قسمی امتداد دارد که (مرغه
چمن) و چشمه (شیراوبه  )Shirobaمستقیماً بین (قلعه چمن نو) و تهانه افغانی مشهور به نام
(لشکروند) میگذرد بعدا ً خط مذکور مستقیماً میان (ستیشن ریل) و کوچه میان بالک رفته ،باز
بهطرف جنوب گشته شامل سلسله کوه خواجه عمران میشود و تهانه (گواشه  )Gowashaرا
در ملکیت انگریز میگذارد و راه که به طرف (شوراوک) به جنوب و غرب (گواشه) میرود
متعلق به افغانستان بوده ،برتانیه تا به نیم راهی مذکور مداخله نخواهد کرد.
 -6شرایط این عهدنامه بین برتانیه و افغانستان قابل قبول بوده هرگاه در آینده باالی کدام فقره
اختالف جزئی بروز نماید .از طریق مذاکره دوستانه حل و فصل خواهد شد.
 -7چونکه دولت هند برتانوی از نیت نیک جناب امیر صاحب نسبت به دولت هند برتانوی
اطمینان کامل دارد ،لذا آرزومند است تا افغانستان را در حالت خودمختاری و استقالل ببیند.
و هرگاه افغانستان به خریدن اسلحه اقدام نماید دولت برتانیه کدام اعتراض ندارد و هم نسبت
امضای این قرارداد که ساالنه به دولت افغانستان دوازده لک روپیه پرداخته میشد بعد از عقد
قرارداد مذکور شش لک اضافه میگردد.
فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند و راجع به مفاد معاهده دیورند بین خویش مباحثه نمایند.
نتیجه مباحثه توسط نمایندهگان گروه در صنف ارائه گردد.
سؤاالت:
 .1معاهده دیورند بین کدام شخصیتها عقد گردید؟
 .2معاهده دیورند در کدام سال عقد گردید؟
فعالیت بیرون از صنف
شاگردان از اولیا و بزرگان ،شخصیتهای فرهنگی و منابع راجع به پیامدهای معاهده دیورند
معلومات حاصل و در صنف ارائه نمایند.
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سلطنت امیرحبیب اهللخان ( 1901الی  1919میالدی)

چگونهگی به قدرت رسیدن

امیرحبیباهللخان،کارکردهای مهم
حکومت موصوف ،علل و عوامل

قتل وی مطالبی است که در متن

امير حبیب اهلل خان
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ذیل به آنها پاسخ داده شده است.

سردارحبیباهللخان پسر بزرگ امیر عبدالرحمنخان بود .موقعیکه امیر عبدالرحمنخان
توسط امیرشیرعلیخان در منطقۀ ششگاو(شش قلعه) میان کابل و غزنی در جنگ
شکست خورد ،پناهندۀ بخارا گردید و سردارحبیباهللخان در سال ( 1872م) در ثمرقند
دیده بهدنیا کشود .وی به عمر  28یا  29سالهگی در سال (1901م) بعد از وفات پدر زمام
امور را بدست گرفت.
امیرحبیب اهللخان طبیعتاً شخص آرام ،هوشیار ،متجدد و ترقیخواه بود .گرچه به
عیش و عشرت و دربار مجلل تمایل داشت .امیرحبیب اهللخان در دوران زمامداری به
چندین چهره ظاهر گردید .در ابتدا در یکی از نطقهای خود به مردم اظهار نمود که
افغانستان جامعۀ اسالمی است و باید ارزشهای اسالمی در آن رعایت گردد ،چنانچه
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در منطقه خرابات شهر کابل رقصیدن رقاصهها را ممنوع قرار داده و این عمل را مغایر
شریعت دانست بدین ترتیب در قوانین جزایی مجرمین تغییرات بوجود آورد ،بهطور مثال
قطع اعضای بدن مجرمین در ارتکاب جرم منع قرار داده شد و به عوض آن برای مجرمین،
حبسهای متفاوت تعیین گردید .کور ساختن مجرمین را منع قرار داده و خرید و فروش
غالم و کنیز منع شد ،اما راجع به آزادی ایشان عمل ننمود .و همچنان ازدواج با بیش از
چهار زن را ممنوع قرار داد که خالف شریعت است.
امیرحبیباهللخان شخصیت فرهنگ دوست بوده و تأکید مینمود که جامعه بدون
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فراگرفتن تعلیم و تربیه ترقی و پیشرفت کرده نمیتواند .اقدامات مهم موصوف گذاشتن
تهداب معارف و معرفی فرهنگ جدید بود .در سال ( 1903م) اولین مکتب بهنام لیسۀحبیبیه
تأسیس گردید که درین مکتب برعالوه مضامین دینی ،تاریخ ،جغرافیه ،ریاضی ،کیمیا،
در بعضی نقاط شهر کابل نیز ایجاد گردید.
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فزیک ،هندسه ،مثلثات ،حکمت و حفظالصحه تدریس میشد و چندین مکاتب ابتدایی
در بخش نظامی هم مکتبی به نام حربیه ایجاد شد که برعالوۀ مضامین علمی در آن
ارکان حرب تدریس میگردید ،پروسۀ تدریس مضامین مذکور توسط معلمین افغانی،
ترکی و هندی پیش برده میشد.

در بخش مطبوعات یک مطبعه در شهر کابل تأسیس شد که ماشینهای آن توسط قوۀ
بخار فعالیت مینمود .در مطبعۀ مذکور یکتعداد لوایح دولتی و جراید به چاپ میرسید.
دو جریده بهنامهای (سراجاالخبار) و (سراج االطفال) برای اولین مرتبه تأسیس و به نشرات
آغاز نمود که مدیر مسئول آن محترم محمود طرزی بود و تحت نظر ایشان جراید مذکور
چاپ و نشر میشد ،که در بیداری و حس استقالل خواهی مردم رول بارزی داشت از
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همین سبب محمود طرزی بهنام پدر مطبوعات افغانستان لقب یافته است.
جادۀ کابل غزنی ،کابل جالل آباد و لغمان احداث ،چندین عراده موتر برای اولین
بار جهت انتقاالت از یک کمپنی بهنام (مدلر) از بمبیی توسط دولت خریداری گردید
و هم چندین نفر برای فرا گرفتن ترمیم موتر به هندوستان اعزام شدند.
در بخش نساجی یا تکه بافی یک فابریکۀ پشمینه بافی تأسیس شد که با قوۀ بخار
فعالیت میکرد ،این فابریکه ساالنه برای پنجاه هزار عسکر یونیفورم نظامی تهیه مینمود
و متباقی تولیدات آن به بازار عرضه میگردید .یک فابریکۀ کوچک تولید برق آبی در
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جبل السراج ساخته شد که ابتداء مقدار تولید آن کم بود ،صرف ارگ را تنویر مینمود
بعدا ً به تعداد توربینهای آن افزوده شد که شهر کابل را با برق تنویر میکرد .در بخش
زراعت هم یک تعداد بندها و انهار احداث گردید.
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واقعات مهم دوران سلطنت حبیب اهلل خان بغاوت قبایل (ځدران ،منگل و احمدزی) و
هم قیام مردم قندهار بود که این شورشها توسط دولت با تدبیر عالی خاموش گردید.
حادثۀ دیگر مقارن حکومت امیرحبیب اهللخان وقوع جنگ جهانی اول بود ،درین
وقت هیأتی از حکومت آلمان وارد افغانستان گردید .لزوم دوستی دو مملکت را خاطر
نشان ساخت ،با این هیأت عدۀ از نمایندهگان دولت عثمانی و اتریش نیز شرکت داشتند
تا بدین وسیله افغانستان را با دول (محور) یعنی کشورهاییکه با آلمان همدست بودند،
الحاق نمایند و انگلیسها از ورود هیئت آلمانی هراس داشتند که مبادا افغانستان با دول
محور ملحق گردد ،بنا براین با روسها معاهده نمودند که به موجب معاهده مذکور
افغانستان بیطرفی خود را در جنگ جهانی اول اعالن نمود.
امیر در سالهای اخیر حکمروایی خویش مورد تنفر مردم ،روشنفکران و
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مشروطهخواهان قرار گرفته بود که به این ترتیب زمینههای سقوط حکومت وی مهیا
گردید.
در اواخر سال 1918م امیر با تمام درباریان خود برای تفریح از جالل آباد برای صید
ماهی به (کله گوش) لغمان رفتند و در آنجا در شام بیستم ماه فبروری توسط شخص
نامعلوم با فیر تفنگچه به قتل رسید و جسد امیر به جالل آباد انتقال و در همانجا به خاک
سپرده شد.

KU

فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول در مورد چگونهگی به قدرت رسیدن
امیرحبیب اهللخان و گروه دوم در رابطه به شخصیت موصوف باهم مباحثه نموده ،نتیجه

سؤاالت:
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مباحثه را در صنف ارائه نمایند.

 .1امیرحبیب اهللخان در کدام سال به سلطنت رسید؟

 .2اولین جریده در کدام سال به نشرات آغاز و چه نام داشت؟

 .3اولین فابریکۀ برق آبی در کجا و به چه ظرفیت شروع به فعالیت نمود؟
فعالیت بیرون از صنف

شاگردان در مورد ریفورم و اصالحات امیرحبیب اهللخان از بزرگان و اولیا معلومات
حاصل و در صنف ارائه نمائید.
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جنبشهای مشروطیت

جنبشهای مشروطیت چگونه عرض اندام

نمود ،اهداف ومقاصد آن حاوی کدام مطالب
بود و با چه سرنوشت مواجه گردید؟ دراین درس

شاگردان به این مطالب آشنا میشوند.
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در شروع سلطنت امیرحبیب اهللخان برای نخستین بار معارف مروج و نشر فرهنگ جدید

آغاز گردید .یک تعداد مکاتب محدود تشکیل و در بخش نشر فرهنگ جدید دو روزنامه
منتشر شد و در مطبعه چاپ کتب آغاز گردید.

امیرحبیب اهللخان بعد از امضای معاهدۀ  1905میالدی با انگلیس خود را خاطر جمع احساس

مینمود ،اما به موجب این قرار داد انگلیس و روس در شروع جنگ جهانی اول هراس داشتند
که مبادا افغانستان با قوای (محور) یا ممالک که با دولت آلمان متحد بودند ،ملحق گردد فلهذا

انگلیسها افغانستان را تحتالحمایه خود قرار دادند که بدین ترتیب استقالل افغانستان سلب

گردید.

وضع اداری در شروع سلطنت امیرحبیب اهللخان نسبتاً خوب بوده و مردم تصور میکردند
که به زودی بهبود بیشتر خواهد یافت ،اما بعدا ً صالحیتهای اداری و زمام امور افغانستان به
دست چند نفر محدود قرار گرفت ،مراجع اداری به فساد ملوث شد و فساد اداری به اوج خود
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رسید و امیر در عیش و عشرت دربار فرو رفته از اوضاع مملکت بی خبر بود .روند کند رشد و
انکشاف جامعه ،سلب شدن استقالل ،افزایش فساد اداری ،بی عدالتی و وضع مالیات کمر شکن
بر مشکالت مردم افزود.

روشنفکران وضع بحرانی مملکت را دیده رنج میبردند و برای حل این مشکل در صدد آن

برآمدند تا مردم افغانستان را چطور نجات دهند باالخره تصمیم گرفتند تا مطلقالعنانی دولت را
به مشروطیت تعویض نمایند.

روشنفکران به دور اصالح طلبان دربار جمع شده و خواهان اصالحات یا ریفورم در داخل

دولت شدند .روشنفکران دربار عبارت بودند از محمد ولی خان بدخشانی ،میرزمانخان ،میر یار
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بیک خان دروازی ،پادشاهمیرخانلوگری ،نظامالدینخان ار غندیوال و لعلمحمدخان کابلی.
بعدا ً یک دسته جوانان دیگر مانند جوهرشاهخان ،لعلمحمدخان ،پادشاه میر خان ،نظامالدینخان
و میر زمانخان با حلقه سیاسی دیموکراتهای خارج دربار یکجا شدند ،کتب و جراید خارجی

در اختیار ایشان قرار میگرفت و به مسایل سیاسی ،اجتماعی و اوضاع داخلی و خارجی عالقه
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میگرفتند.

لیسۀحبیبیه به مرکز روشنفکران تبدیل گردیده بود .در بین روشنفکران (رادیکا لها) یا

افراطیون نیز وجود داشت که حتی خواهان کودتا هم بودند .دسته دیگر روشنفکران خارج

حلقه دربار و در لیسه حبیبیه فعالیت مینمودند .روشنفکران دربار ،روشنفکران مستقل و جدا
از لیسه حبیبیه ،با معلمین و کارمندان لیسه مذکور ائتالف نمودند و یک حزب سیاسی بهنام

(جمعیتسریملی) را ایجاد کردند که مرام نامه حزب مذکور تبدیل مطلقالعنانی به حکومت
مشروطه ،حصول استقالل ،معارف متوازن و نشر تمدن و فرهنگ جدید در افغانستان بود.

حزب مذکور به گروههای ده نفری تحت رهبری یکی از مؤسسین تقسیم گردید و برای

اینکه فعالیتهای حزب افشا نگردد ،اعضای حزب یکدیگر خود را نمیشناختند .جلسات

حزبی خیلی محرمانه شبانه بهنام مهمانی توسط رؤسای گروهها دایر میگردید و در جلسات
راجع به امور حزب فیصلهها صورت میگرفت و جلسات عمومی در فاصلههای طوالنی دایر

شده و تصامیم جدید اتخاذ میگردید.
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رئیس یکی از حلقههای عمدۀ حزب تاج محمدخان بلوچ پغمانی ،جوهرشاهخان غوربندی

و میرسید قاسم خان لغمانی ،و اعضای مسلمانان هندی حزب که همه معلمین لیسۀحبیبیه بودند

در یکی از جلسات حزب فیصله نمودند تا نخست امیرحبیب اهللخان بدون اینکه از موجودیت
حزب آگاه گردد تشویق شود تا خودش در پیاده نمودن پروسۀ نشر فرهنگ و تأسیس معارف

سرتاسری راضی و همکاری نماید .یک کاپی مرام نامه حزب نزد تاج محمد پغمانی موجود
بود که با اسناد دیگر در منزل خود نگهداری مینمود .برادرش محمد شریف که از مخالفین
افکار سیاسی بوده و از طرفداران دولت محسوب میگردید ،همرای تاج محمدخان در یک
منزل رهایش داشت او مصوبه مذکور را از بین اسناد تاج محمدخان بدست آورد و آنرا به
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شخص امیرحبیب اهللخان تقدیم کرد.

در زمستان (1909م) هنگامیکه امیر مصروف تفریح در جالل آباد بود ،محمد عظیم خان

کارمند فابریکۀ حربی و مال منهاج الدین معلم خصوصی شهزاده کبیر خان ،فهرستی از تمام
اعضای حزب ترتیب نمودند و مال منهاج الدین فهرست را با راپور تهیه شده به امیرحبیب

اهللخان تقدیم کرد و در راپور چنین تذکر داده شده بود که هدف (حزب سری ملی) کشتن
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امیر و تأسیس حکومت مشروطه میباشد و در کابل چنین شایعه بود که افشاگری توسط

هندیهای داخل حزب صورت گرفته بود .مردم چنین استدالل مینمودند که اعضای هندی
حزب میخواستند نخست جنبش استقالل و مشروطه خواهی را خفه نمایند و ثانیاً کشور
افغانستان را به نفع انگلیسها عقب انداخته و امیر را از تأسیس معارف و نشر فرهنگ جدید
دل سرد بسازند و به حکم امیر چهل نفر از اعضای حزب اعدام و تعدادی هم زندانی شدند.
بعد از مدتی یک تعداد زندانیان آزاد شده ،اما روشنفکران مشروطه خواه بهکلی سرکوب
نگردیده دوباره گروههای کوچکتر تشکیل نمودند که مخفیانه فعالیت مینمودند.

در سال (1918م) بعد از سرکوب شدن مشروطهخواهان (عبدالرحمن لودی) محرر

سراجاالخبار و عضو جنبش مشروطیت که شخص (رادیکال) یا افراطی بود در شب جشن

سالگرد امیرحبیب اهللخان با تفنگچه یی در بام دوکان متصل کوچۀ قاضی (شوربازار) در
انتظار موتر حامل امیر نشست (آن وقت شاه معموالً در شبهای جشن و چراغان کابل
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بازارهای ارگ و چوک شور بازار را عبور میکرد) همینکه موتر امیر مقابل دوکان مذکور

رسید عبدالرحمن باالی موتر امیر فیر نمود ،مرمی به موتر اصابت کرد ،اما موتر به سرعت
گذشت و امیر نجات یافت و فردای آن شب عبدالرحمن لودی توسط قوای امنیتی گرفتار و

در ارگ شاهی زندانی گردید .امیر مسئوولیت اعدام او و همکارانش را به گردن نگرفت که
بعدا ً در سال (1919م) عبدالرحمن لودی با سایر روشنفکران دیگر از زندان آزاد شده ،منحیث

مامورین دوره امانیه در وظایف دولتی تقرر حاصل نمودند.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان در صنف به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول در مورد زمینههای ایجاد
صنف ارائه نمایند.
سؤاالت:
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مشروطیت و گروه دوم در مورد اهداف این جنبش باهم مباحثه نموده ،نتیجه آن را در

جنبش مشروطیت را کیها رهبری مینمودند؟

اعضای برجسته این جنبش را کدام شخصیتها تشکیل میداد؟

امیرحبیب اهللخان چگونه از مرام این جنبش آگاهی حاصل نمود؟
فعالیت بیرون از صنف

شاگردان در صورت دسترسی به منابع و مآخذ راجع به عواقب ناگوار سرکوبی جنبش
مشروطیت معلومات حاصل نموده و آنرا در صنف ارائه نمائید.
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افغانستان برای مدت طوالنی به اثر مداخالت خارجیها تجزیه و تقسیم گردیده بود ،اما در
سال 1747م دولت مرکزی توسط احمد شاه بابا مؤسس افغانستان ،تأسیس شد .زراعت و مالداری
که منابع اقتصاد افغانستان را تشکیل میداد به کلی صدمه دیده بود ،بعد از تحکیم دولت مرکزی
دوباره بهبود یافت ،تولید صنایع مروجه که احتیاجات روزمره مردم را مرفوع میساخت دوباره
احیاء شد .تجارت سر از نو رونق گرفت و وضع اقتصادی بهتر شد .تعلیم و تربیه عنعنوی در
مدارس و مساجد صورت میگرفت و یکتعداد مدارس در سراسر افغانستان تأسیس گردید.
از سال  1839تا  1842میالدی افغانستان مورد تجاوز انگلیس قرار گرفت و بعد از شکست
انگلیس در افغانستان در اثر بیاتفاقی برادران وزیر فتحخان تا شروع سلطنت امیرشیرعلیخان
بینظمی و ملوکالطوایفی در کشور حکمفرما بود ،اما در دوران سلطنت امیرشیرعلیخان
دولت مرکزی تشکیل و قوۀ اجرائیه که مشتمل بر صدراعظم و اعضای کابینه و ادارات دولتی
بود تأسیس شده و نظام اداری در افغانستان بوجود آمد.
در بخش زراعت ،مالداری ،صنایع ،اصالحات بوجود آمد .معارف عنعنوی به معارف عصری
تعویض گردید .اردو تشکیل شد و وضع اقتصاد بهبود یافت .در عهد سلطنت دوم امیرشیرعلیخان،
انگلیسها برای بار ثانی بر افغانستان تجاوز نمودند و شیرازۀ اداره و اصالحات فرو ریخت،
ملوکالطوایفی مجددا ً روی کار آمد ،بینظمی حاکم و اقتصاد به رکود مواجه شد.
در  1880امیر عبدالرحمنخان به سلطنت رسید ،وی نخست اردوی یکصد هزار نفری
تشکیل نموده و دولت مرکزی قوی بنیان گذاشت که تمام افغانستان را تحت اداره دولت
مرکزی و واحد قرار داد ،انگلیسها علیه امیر و دولت افغانستان دسایس زیادی را به کار
بردند تا باالخره معاهدۀ دیورند را باالی امیر تحمیل و امضاء نمودند که به موجب آن بعضی
قسمتهای افغانستان از پیکر آن جدا گردید.
در دوران سلطنت امیرحبیب اهللخان تا اندازه یی به معارف و نشر فرهنگ جدید توجه
بهعمل آمد ،اقتصاد بهبود یافت ،راههای مواصالتی احداث ،بند و انهار اعمار گردید برای
انتقاالت یک تعداد وسایط ترانسپورتی از یک کمپنی انگلیسی خریداری گردید خط تیلیفون
بین کابل ،جالل آباد و لغمان به کار افتاد .فابریکه نساجی با قوۀ بخار به کار افتاده ،بند برق
جبل السراج برای تنویر شهر کابل اعمار گردید .یک مطبعه ساخته شد که چاپ کتب و
جراید در آن صورت میگرفت .قشر روشنفکران در دربار و مکتب حبیبیه عرض اندام کردند
که مرام آنها تأمین دموکراسی و ایجاد نظام مشروطیت بود.
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 -1آشنایی و معرفت با مفاهیم قیامهای ملی در مقابل تجاوز و استعمار بهخاطر استرداد
استقالل
 -2آشنایی با ماهیت نظامنامه و اصولنامه ها
 -3آشنایی با نقش اماناهللخان در استرداد استقالل کشور
 -4آشنایی با اثرات سوء جنگ جهانی دوم بر افغانستان
 -5آشنایی با پالنهای عمرانی عصر صدارت سردارمحمدداوودخان
 -6آشنایی با قانون اساسی دهۀ دموکراسی و دستاوردهای آن
 -7آشنایی با عوامل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت
 -8توانمندی شاگردان برای تحلیل ماهیت سیاستهای استعمار
 -9توانمندی شاگردان برای نشان دادن نقاط استقرار انگلیسها روی نقشه در
جنگهای افغان و انگلیس
 -10توانایی استفاده از نقشههای تاریخی و اطلس ها
 -11توانایی درک عوامل تغییرات سیاسی.
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درس هفدهم

پادشاهی امیراماناهللخان و نقش او در استرداد استقالل کشور

(فبروري  -1919جنوري  1929م)
شخصیت اماناهللخان ،چگونهگی

به قدرت رسیدن وی ،نقش موصوف

در استرداد استقالل و عقد معاهدات
دولت امانیه با انگلیسها که موجب

برسمیت شناختن استقالل افغانستان
گردید مطالبی اند اکه دراین درس با
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آنها آشنایی حاصل مینمایید.

امیراماناهللخان

AC

امير حبيب اهلل خان در  21فبروري  1919در شكارگاه كله گوش لغمان به قتل رسيد و روز
دوم كشته شدن وي ،نصراهلل خان برادر امير ،در جالل آباد و اماناهللخان پسرش در كابل اعالن
سلطنت كردند ،بدينوسيله هم زمان در كشور دو حكومت بوجود آمد ،چون عالقه و طرفداري
مردم ودرباریان از اماناهللخان زياد بود ،موقف وي را نسبت به نصراهلل خان مستحكمتر ساخت
بنا ًء نصراهلل خان از ادعاي سلطنت دست كشيد و اماناهللخان سلطنت خود را طي اعالميه هاي
مفصل چاپي با اهداف و برنامههای خویش در رابطه به استقالل كشور به مردم افغانستان اعالن
کرد ،برخی از نقاط اعالمیه پادشاهی امان هلل خان به شرح ذیل است:
«اي ملت معظم افغانستان! من هنگام شهادت پدر وكالت سلطنت را در كابل داشتم و اكنون
به اصالت آن بار سنگين امانت را متوك ً
ال و معتصماً باهلل به عهده گرفتم .وقتيكه ملت بزرگ
من تاج شاهي را بر سرم نهاد ،من عهد بستم كه بايستي دولت افغانستان مانند ساير قدرت هاي
مستقل جهان ،در داخل و خارج كشور آزاد و مستقل باشد ،ملت افغانستان در داخل كشور
آزادي كامل داشته و از هرگونه تجاوز و ظلم محفوظ و مردم فقط بايد مطيع قانون باشند و
بس .كار اجباري و بيگار در تمام رشتهها ممنوع و ملغاست .حكومت ما در افغانستان اصالحات
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خواهد نمود كه ملت و مملكت ما بتوانند در بين ملل متمدن جهان جاي مناسب و مقام خود
را حاصل نمايند .من در اجراأت امور كشور مشورت را به حكم و شاورهم في االمر رهبر قرار
خواهم داد« .اي ملت عزيز و اي قوم باتميز در حفظ دين و دولت و ملت خود بيدار و در نگهباني
وطن خويش هوشيار باشيد .من از خداوند (ج) براي شما و اهل اسالم و كليه بني نوع انسان خير
و سعادت ميخواهم .»...
قبل از اينكه اماناهللخان به قدرت برسد در قدم نخست با تعداد زياد مردم بارسوخ و منور
كشور روابط را تأمين نموده بود .و دوم اينكه اماناهللخان خودش نيز با اصالحات و تغييرات
عالقهمند بود و نوآوري ميخواست .سوم پيش از اينكه به حاكميت برسد ،نامبرده در زمان
حاكميت پدر امكانات الزم اجتماعي و سياسي را در اختيار داشت.
امير اماناهللخان در سياست خارجي خواهان استقالل كشور از بيگانهگان و حفظ تماميت
ارضي بود .او در اجتماع بزرگ مردم كابل و قشون ساكن در پايتخت كه در ميدان مرادخاني
حاضر بودند ،سوار بر اسپ بدون محافظين و سپاه در بين جمعيت داخل شد .در حاليكه شمشير
برهنه در كمر آويخته بود ،نطق مشهور تاريخي خود را ايراد نمود .در اين نطق در مورد مسایل
گوناگون بحث به عمل آمد ،شاه از جمله استقالل افغانستان و آزادي فردي در داخل كشور،
مساوات ،برادري و برابري ،آزادي ملت و تأمين عدالت و صداقت دولت جديد را مطرح
ساخت .در اثناي ايراد بيانيه صدای شادي و تهنيت از جمعيت حاضر در ميدان برخاست و به
اين صورت دولت جديدي به ميان آمد كه در ظرف ده روز از طرف مردم كشور مورد حمایت
قرار گرفت.
اعالم مشی امير اماناهللخان طبقات و اقشار مختلف چون دهقانان ،مالداران ،تجاران ،پيشهوران
و روشنفكران را به حمايت دولت جديد برانگيخت ،زيرا مواد مشی مذکور به خواسته هاي مردم
ملت مطابقت ميكرد.
به سلسله اصالحات جدید معاش هر فرد عسكر كه در ماه  12روپيه بود به  20روپيه افزایش
یافت ،دولت كمال توجه خود را در آرامش و رفع مايحتاج سپاه كه حافظ استقالل كشور بود،
مبذول داشت .همين بود كه اردوي شصت هزار نفري افغانستان در سرا سر كشور به پشتيباني از
دولت جديد برخاست.
اماناهللخان براي حصول استقالل ،جهاد را اعالن نمود طبقات مختلف كشور برای تحقق این
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هدف متحد گرديده و باالخره در سيزده اپريل 1919م افغانستان به رهبری شاه اماناهللخان
اعالن استقالل كرد.
شاه امان اهلل از استقالل افغانستان به دولت انگليس اطالع داد ،چون دولت برتانيا حاضر نبود
از نفوذ استعماري خويش صرفنظر كند و استقالل افغانستان را به رسميت بشناسد ،در جواب
نامه فقط تسليت نامه اي مبني بر فوت پدرش فرستاد و از استقالل هيچ تذكری بهعمل نیاورد.
اماناهللخان بهخاطر اينكه موضوع به رسمیت
شناختن استقالل افغانستان را به كرسي بنشاند
عساكر افغاني را در نقاط مختلف مرز هند
برتانوي اعزام و متمركز ساخت و براي کسب
استقالل سياسي افغانستان جنگ سوم افغان و
انگليس صورت گرفت .سوقيات نيرو هاي افغاني
در جبهات سه گانه كشور (خيبر ،پكتيا و قندهار)
قصر داراالمان
عليه تجاوز گران انگليسي آغاز گرديد.
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الف -مذاكره صلح راولپندي  18اگست  1919میالدی
انگليسها بعد از جنگ با افغانستان ترجيح دادند كه با دولت افغانستان كنار بيايند و مسايل
را در پشت ميز مذاكره حل كنند ،لذا بعد از مبادلۀ یک تعداد مكاتيب بين حكومات يك هيئت
صلح به رياست علي احمد خان وزير داخله عازم راولپندي شد و با سر گرانت Sir Grant
رئيس هيأت برتانيا در كنفرانس اشتراک نمود و بعد از چندين جلسه باآلخره معاهده صلح
راولپندی بین دولتین به امضاء رسيد .مگر مفاد این قرار داد به نفع انگلیس و به ضرر افغانستان
تمام شد.
ب -مذاكره مونسوري  1920میالدی
چون كنفرانس صلح راولپندي به ضرر افغانستان به امضاء رسيده بود ،دولت افغانستان از
حكومت برتانيا امضای يك معاهدۀ كامل به اساس حقوق مساوي را مطالبه نمود .باآلخره به
تاريخ  9مارچ 1920م دولت انگليس از امير دعوت كرد تا هيأت افغاني را به مونسوري اعزام
دارد .هيأت افغاني به رياست محمود طرزي وزير خارجه افغانستان و نمايندۀ برتانيا جلسات
شآنرا در مونسوری آغاز كردند .مزاکرات مذكور تقريباً سه ماه دوام نمود ،اما نتيجه نداد
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و هيأت افغاني بعد از مذاكرات خسته كن و طوالنی بدون آنكه کدام قراردادي امضا كرده
باشد به كابل عودت نمود .ولی انگليسها بعدها ديدند كه افغانستان با ممالك ديگر روابط
ديپلوماتيك را آغاز كرده است بنا ًء در پي آن شدند تا هيأت به افغانستان فرستاده و مذاكره را
مجددا ً از سر گیرند.
ج -معاهدۀ كابل  22نوامبر  1921میالدی
هيأت برتانوي به سركردهگي سرهنري دابس وارد كابل شد و مذاكرات خويش را با وزير
خارجه افغانستان محمود طرزي آغاز كرد مذاكرات تقريباً يازده ماه طول كشيد ،چون تقاضا و
خواسته هاي هردو جانب در تقابل قرار داشت نزديك بود كه مذاكرات طوالني يازده ماهه قطع
شود .سرانجام معاهدۀ كابل در  22نوامبر  1921به امضارسيد و دولت انگليس استقالل افغانستان
را به رسميت شناخت و دولتين به تبادلۀ سفرا بين كابل و لندن موافقت كردند.
ايجاد دولت مستقل افغانستان در عرصۀ سياست خارجي ضربۀ مرگ باري بر مواضع
استعماري انگليس در شرق ميانه و شرق نزديك وارد كرد و در روند مبارزۀ تاريخي ضد
استعماري در آسيا تأثيرات عميق وارد نمود.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول راجع به اعالميه هاي شاه اماناهللخان و گروه
دوم در مورد چگونهگی و حصول استقالل كشور با هم گفتگو نمايند.

سؤاالت:

 .1امير حبيب اهلل خان به كدام تاريخ و در كجا به قتل رسيد؟
	.2كدام عوامل باعث شد تا نصراهلل خان از ادعاي سلطنت دست بكشد و زمينه براي به
قدرت رسيدن شاه اماناهللخان مساعد گردد؟
 .3در رابطه به اعالميه هاي شاه اماناهللخان مختصرا ً معلومات دهيد.
فعالیت بیرون از صنف
شاگردان راجع به شخصيت شاه اماناهللخان از معلمین و استادان خویش معلومات را بدست
آورده و آنرا در صنف به ديگر همصنفان قرائت نمايند.
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درس هجدهم

استرداد استقالل کشور و جبهات سه گانه نبرد

دراین درس با چگونهگی استرداد استقالل افغانستان و
اهمیت جبهات سه گانۀ نبرد که به شکست انگلیسها و
متارکه منجر شد آشنا میشوید.
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قبل از اینکه در بارۀ جبهات استرداد استقالل در مقابل انگلیس یادآوری کنیم ،تذکر یک

مطلب ضروری است و آن اینکه ما تنها استرداد استقالل را منحصر همین جبهات سه گانه مقید
نسازیم .حقیقت روشن این است که در استرداد استقالل هر منطقه در مقابل انگلیس به یک

سنگر حفظ استقالل و دفاع تبدیل شده بود ،مگر شکست قطعی به همت و فداکاری آنعده
افغانها بهعمل آمد که تحت رهبری دولت امانی در جبهات مذکور میجنگیدند.

دولت امانی از آغاز زمامداری خود به حکمرانان انگلیسی در هند خاطرنشان ساخت

که دولت جدید افغانستان تداوم ارتباطات را تحت معاهدات قبلی نمیخواهد ،اعلیحضرت
اماناهللخان در سوم مارچ مکتوبی را به نائب الحکومۀ انگلیسی در هند الرد چلسفورد فرستاد.
در نامه ذکر شده بود که در معاهده 1905م تجدید نظر صورت گرفته و استقالل افغانستان

توسط انگلیسها به رسمیت شناخته شود .دولت امانی بدون اینکه به جواب مکتوب مذکور
75

منتظر بماند ،با یکعده کشورها و از جمله با اتحاد شوروی نو تأسیس ،و توسط شوروی با دول

اروپایی ارتباطات خویش را تأمین نمود .همزمان به آن آمادهگی جنگ استقالل را علیه انگلیس
آغاز کرد .دراین اثنا شورای دفاع از کشور تشکیل گردید و برای حمالت قاطعانه در جنوب،

جنوب غرب و شرق افغانستان آمادهگی روی دست گرفته شد.

جبهۀ شرق :تالشها برای استرداد استقالل کشور از ابتدا زمامداری دولت امانی آغآز

گردیده بود ،مگر در ماه اپریل کوششهای منظم قوتهای افغانی قویتر و سریعتر شد .نخستین
حرکت قوای افغانی در سنگر شرقی با رسیدن سپهساالر صالحمحمدخان و قوتهای منظم آن به

جال ل آباد شروع شد .همزمان قوتهای مردمی و جوانان داو طلب به این صفوف پیوستند.
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در سنگر شرقی در سوم ماه میجنگ با یک حملۀ ناگهانی قوتهای افغانی آغاز گردید.

این حمله آنقدر نیرومند و سریع بود که فضای ترس را در میان لشکرهای انگلیسی ایجاد کرد و
انگلیسها به عقب نشینی مجبور شدند .قوای افغانی در طی یک هفته جنگ قوای انگلیسی را از

کنار ننگرهار تا پیشاور طوری عقب زد که توان بازگشت در آنها باقی نماند .در دهلی و لندن

AC

سیاسیون و نظامیان انگلیس حمالت ناگهانی ،و فتوحات پی در پی افغانها را سرآغاز شکست

بزرگ برای منافع انگلیسها در آسیا تلقی کردند ،لذا حمالت متقابل را آغاز نمودند آنها از
تمام امکانات زمینی و هوایی خود استفاده کردند و به وسیله بمباردمان سنگین مورا ل قوای

شکست خورده خود را بلند کردند و به این ترتیب جلو پیشروی قوای افغانی را گرفته و آنها

را تا سرحد تورخم به عقب نشینی مجبور ساختند،انگلیسها از یکطرف راههای لوژستیکی

را مسدود ساخته و از طرف دیگر شهرهای جالل آباد و کابل را به گونه بمباردمان کردند که

تعدادی زیادی از اطفال و سالخوردهگان که در شهرها باقی مانده بودند به شهادت رسیدند .این
بمباردمان آنقدر شدید و سنگین بود که یکعده از مامورین بلندرتبۀ دولت امانی درخواست

نمودند تا پایتخت را از کابل به یک جای مصؤن انتقال داده شود .مگر اعلیحضرت اماناهللخان
این پیشنهاد را نهپذیرفت و رهبری جنگ را تا مرحلۀ پیروزی از کابل به عهده گرفت.
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جبهۀ جنوب :سوقیات جبهۀ جنوب کشور تحت رهبری سپهساالر محمد نادرخان

پیشبرده میشد ،به اساس فیصلۀ دولت امانی سپهساالر محمدنادر خان با قوای منظم در بیست

و چهارم ماه اپریل به گردیز رسید .در گردیز جوانان داوطلب از اقوام مختلف به دور نادر

خان جمع شدند .سپهساالر محمدنادر خان برای تنظیم و ترتیب قوای خود برای دو هفته در

گردیز باقی ماند .در چهاردم ماه میدر تمام پکتیا نقارۀ استقالل بهصدا درآمد و قوای افغانی به
سنگرهای انگلیس حمله کردند .انگلیسها به شکست مواجه شده مراکز نظامی خود را یکی

پی دیگر از دست میدادند .قوتهای افغانی قلعۀ تل ،وانه و تمامی مراکز نظامی انگلیسی را
تصرف کردند .مگر در اثر حملۀ قاطعیکه در  26ماه میبوقوع پیوست ،دشمن توان و امید

آتشبس شدند.
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خود را از دست داد ،بنا بر آن انگلیسها در سوم ماه جون از دولت امانی خواهان متارکه و
جبهۀ جنوب غرب :در جنوب و غرب کشور سوقیات تحت رهبری اعتمادالدوله سردار

عبدالقدس خان پیش برده میشد و برای جنگ استقالل مردم مناطق مختلف حوزه جنوب
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غرب در حالت آماده باش و منتظر امر مرکز بودند .اعتمادالدوله برای تنظیم امور جنگ با
انگلیسها از کابل به قندهار حرکت نمود .در زمان ترک کابل تعدادی محدودی با او همراه

بودند مگر تا میدان وردک و غزنی تعداد لشکر مردمی اعتمادالدوله به هزاران نفر رسید .با
ورود به قندهار ،جوانان داوطلب با ایشان یکجا شدند و تعداد لشکر به دهها هزار تن رسید.

در قندهار هنوز ترتیب و تنظیم قوتها تکمیل نبود که عساکر انگلیسی بر محافظین افغانی

در سپین بولدک و پشین حمله ناگهانی نموده و در یک جنگ نابرابر محافظین افغانی به

شهادت رسیدند .با شنیدن این خبر مردم قندهار به شمول جوانان داوطلب احساساتی شده و به

سردار عبدالقدوس خان این موقع را ندادند تا قوتهای خود را ترتیب و تنظیم کند بنا ًء بدون

تأخیر در  26ماه میبه مراکز نظامی دشمن هجوم بردند ،مگر عساکر انگلیسی قبل از آنکه در
مقابل شمشیر افغانان مقاومت کنند ،پیش از این مراکز خود را تخلیه کرده بودند.

قوتهای افغانی متواتر سنگرهای مستحکم انگلیسها را تصرف کردند و تا شهر کویته
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تمام منطقه را از موجودیت دشمن پاک سازی نمودند .وقتیکه افغانهای فاتح به شهر کویته
رسیدند ،انگلیسها از دولت امانی درخواست متارکه و آتشبس نمودند و در سوم ماه جون

آتشبس در بین دولتین بر قرار شد و همزمان با آن روند دیپلوماتیک پذیرفتن استقالل افغانستان

آغاز گردید.

فعالیت داخل صنف
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شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به ضرورت ایجاد محاذ سه گانه و گروه

دوم در مورد پالیسی انگلیس در قبال افغانستان معلومات حاصل نموده و آنرا در صنف ارایه

نمایند.

سؤاالت:

AC

 .1نقش نادرخان را در پیشرفت محاذ پکتیا چگونه ارزیابی میکنید؟

 .2صالحمحمدخان در کدام جبهه توظیف گردیده بود و چه دستاورد داشت؟
 .3قلعۀ تل چگونه فتح شد؟

فعالیت بیرون از صنف

شاگردان از روی منابع ومآخذ راجع به پیامدها و عواقب نبردهای جبهات سه گانه معلومات

حاصل و در صنف ارایه نمایند.
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اصالحات ( 1928 – 1921م)

اصالح��ات و کارکرده��ای عم��دۀ

دولت امیراماناهللخان مطالبی ا ست که

محمود طرزی

AC
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دراین درس به آن آش��نا میش��وید.

حصول استقالل سياسي افغانستان در سال  1919ميالدي مصادف به  1298هـ ش ،منحيث
واقعۀ بزرگ تاريخي بر اوضاع سیاسی اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگی كشور تأثير عميق كرد،
افغانستان وارد يك مرحلۀ جديد گردید .از آنجایي كه شاه اماناهللخان از محبوبيت زياد در
بين اكثريت مردم برخوردار بود با پشتيباني و حمایت آنها به آوردن یک سلسله اصالحات
اقدام نمود .اين اصالحات و تحوالت شامل دو مرحله بود:
مرحلۀ نخست كه از سال  1919الي  1924دوام كرد .دراین مرحله مردم افغانستان كه
خواهان پيشرفت بودند از اصالحات جديد استقبال نمودند.
مرحلۀ دوم اصالحات كه از  1924الی ختم نظام امانی را در بر میگرفت بنا بر يك سلسله
عوامل داخلي و خارجي جنبه عملی پیدا نکرد .شاه اماناهللخان ميخواست به زودترين فرصت
برنامههای عمرانی و انکشافی مبنی بر داشتن شهرها ،قصرها و عمارات ،و تفريح گاهها ،فابريكات
و مردم آراسته با تمدن و فرهنگ جديد داشته باشد ،نامبرده در پرتو همين اهداف در راه
رسيدن به آن بدون در نظرداشت واقعیتها و وضعیت فرهنگی جامعه از عجله و شتابزدهگي
كار گرفت كه عواقب ناگوار را در قبال داشت.
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يكي از تحوالت بسيار مهم مرحلۀ اول اصالحات ،تصويب نخستين قانون اساسي افغانستان
در سال 1923م در لويه جرگه () 882نفري در جالل آباد بود كه بعدا ً اين قانون در لويه جرگه
پغمان در سرطان سال  1924تأیيد و توشیح گردید.
قانون اساسي كه نخستين قدم در برنامۀ اصالحات اماناهللخان شمرده میشد ،نظام شاهي
مشروطه را تثبيت نمود .مهمترين اصالحات در زمينۀ اقتصادي بود چون در نتيجۀ جنگ در
برابر انگليسها به خاطر استقالل كشور در 1919م خزينه دولتي كشور كام ً
ال تخليه گرديده بود.
ضرور بود كه ذخاير پولی ،كه بدون آن عملي كردن هيچ يك از تحوالت در كشور ممكن
نبود ،بوجود آيد .روی همين منظور شاه اماناهللخان ريفورم و برنامههای اصالحات اداري و
مالي را آغاز كرد.
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امور مالي و اقتصادي
شاه اماناهللخان در مرحلۀ نخست تطبيق اصالحات به موانع روبهرو نگردید ،موصوف فشار
تحمیل مالیات را بر ملت تخفیف بخشید .ماليات اراضي را از جنس به نقد عوض نمود و تمام
افراد ماليه دهنده مستقيماً و بدون وساطت خان و ملك با دفاتر مالي دولت در ارتباط شدند ،براي
ماليه مواشي قانونی بهنام «محصول مواشي» وضع شد.
براي تنظيم امور مالی ادارات ،در كابل مكتبی بهنام «اصول دفتر داری» ساخته شد كه فارغان
آن به صفت مامورين ماليۀ كشور گماشته میشدند و به این ترتیب امور حسابي كهنۀ دولت
به سيستم عصري تبدیل شد .مكتب حكام در مركز تأسيس شده و فارغان آن به حكومتهای
محلي مقرر میشدند.
تجارت نيز وسعت يافت ،تعدد تعرفههای گمرکی داخلي لغو شد ،و در نتيجۀ اين ريفورم
انكشاف سرمايه داري تسريع گرديد ،محاكم شرعي و معامالت تجارتي بوجود آمد و شركتها
و کمپنیهای تجارتي در كابل تأسيس گرديد.
دولت امانيه در صدد ساختن فابريكهها و تمديد خط آهن در افغانستان شد و با دو شركت
جرمني و فرانسوي قراردادها صورت گرفت كه طبق آن در ده سال خط آهن از جنوب به شمال
افغانستان امتداد مییافت.
تمديد لين تيلگراف و تيليفون از مركز به واليات كشور زير دست گرفته شد ،استيشن هاي
در پغمان و جالل آباد و قندهار زير كار قرار گرفت ،كارخانه هاي ترميم موتر و پرزه سازي،
صابون ،عطريات ،نختابي ،پارچه بافي ،پنبه ،روغن كشي و نجاری در قندهار ،هرات و مزار
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شريف تأسيس شد .پوسته هوايي داخلی بين كابل و مزارشريف ،و پوسته خارجی بین اتحاد
شوروی و افغانستان ،ايران و تركيه ایجاد گردید .بند غازي و بند سراج غزني تكمیل شد،
برای استخراج معادن الجورد بدخشان ،نفت هرات ،زغال سنگ ،گوگرد ،سرب ،ابرك،
تباشير وغيره پروگرامها روي دست گرفته شد همچنان پالن تأسیس فابریکۀ ذوب آهن تحت
بررسی قرار گرفت.
در نتيجۀ اين ريفورم عايدات دولت نسبت به سابق بيشتر از دو چند باال رفت و ساالنه از 80
به  180ميليون روپيه افزایش یافت .همچنان سيستم واحد اوزان متريك بوجود آمد و واحد
پول از روپیه به افغانی عوض شد.

اداره

AC
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دولت از همه بيشتر متوجه تحكيم ثبات و وحدت ملي افغانستان گرديد .و اين وحدت ملي
بر محور برادري ،تساوی حقوق مردم افغانستان استوار بود .مطابق ماده هشت قانون اساسي
همه افرادیكه در افغانستان زندهگی میکنند صرف نظر از مسایل ديني و مذهبي تبعۀ کشور
گفته ميشوند نظام سياسي و دولت از آزادي شخصي افراد حمایت میکند .هيچ كس بدون
امر شرعي و مجوز قانونی توقيف و مجازات نمیشود .تبعيض از نظر نژاد ،مذهب و قبيله از
بين رفته و به تمام ملت حق مساوي داده شد.
دستگاه دولت به سه قوای (قوۀ اجرائيه ،مقننه و قضائيه) تقسیم گردید .دولت امانيه جهت
دفاع از حریم کشور قواي هوايي را تشكيل داد که مشتمل بر  11طياره میگردید و  65نفر
شاگرد براي تحصيل درين رشته به روسيه ،فرانسه و ايتاليا اعزام گردیدند .یک عدۀ ديگر
براي تحصيل در رشتههای نظامي به اتحاد شوروي و تركيه فرستاده شدند .فابريكه حربي
كابل تقويه گرديد ومهمات جنگي وارد شده مانند توپ هاي دافع هوا و موتر هاي زره پوش
داخل قواي نظامی شد.
در كابل اداره راديو ساخته شد و شهر با برق تنوير گرديد .از نظر صحي در كابل و واليات
شفاخانه هاي ملكي و نظامي ایجاد شد و در مركز شفاخانۀ مستورات و در پغمان سناتوريم
ساخته شد .ماشين هاي اکسیری به كابل وارد شد و جای برای رهایش بیماران روانی و
دارااليتام تأسیس گردید.

معارف و امور فرهنگي

طبق مادۀ  68قانون اساسي ،معارف رايگان و اجباري گردیده تعداد زياد مكاتب در مركز
و واليات كشور بنیاد گذاشته شد .در پايتخت بر عالوۀ مکتب حبيبيه ،ليسه امانيه تأسيس
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گرديده .اولی به كمك فرانسويها و دومي به همكاري آلمانيها بوجود آمدند.
همچنان در مركز و واليات كشور اضافه تر از  322باب مكتب و یک باب دارالمعلمين در
هرات ساخته شد ،تعداد متعلمين ابتدايي تا سال 1927م به  51هزار نفر رسيد .در دورۀ ثانوي
و مسلكي سه هزار متعلم تحصيل ميكردند .و صدها نفر محصل به كشورهاي اتحاد شوروي،
جرمني ،فرانسه ،ايتاليا و تركيه براي تحصيل فرستاده شدند.
همچنان يك كتابخانه ملي تأسيس شد كه امروز بهنام كتابخانۀ عامه معروف است .در
كنار اين كارها يك سينما در شهر كابل و يك تياتر در پغمان ایجاد شد و سيزده جريده و
مجله به مصرف دولت در كابل و واليات منتشر میشد .مانند جریدۀ ارشادالنسوان ،جريدۀ
اتحاد مشرقي ،روزنامۀ افغان ،مجلۀ معارف ،جریدۀ امان افغان ،جريدۀ بيداري ،روزنامۀ حقيقت
وغيره ...مطبوعات داخلي آزاد شد و براي نشر جريده و روزنامه هاي شخصي زمينه مساعد شد
كه ميتوان به گونه مثال از جريدۀ انيس ،نسيم سحر و نوروز نام برد.

فعالیت داخل صنف

سؤاالت:

AC

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول راجع به اصالحات مالي و اقتصادي شاه
اماناهللخان و گروه دوم راجع به اصالحات اداری نامبرده بين هم گفتگو نمايند.
 .1اصالحات اماناهللخان شامل چند مرحله بود؟ هر مرحلۀ آنرا با تذكر تاريخ آن بيان
داريد.
 .2شاه امان اهلل به كدام هدف اصالحات را آغاز كرد؟
 .3نخستين قانون اساسي افغانستان در كدام سال و در كجا به تصویب رسید؟
 .4از نظر تشكل اداره ،دولت اماني بر كدام قوا استوار بود؟
 .5در اصالحات فرهنگي اماناهللخان كدام كارها در عرصۀ معارف صورت گرفت ،آنرا
مختصرا ً شرح دهيد؟

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان راجع به اصالحات فرهنگی زمان شاه اماناهللخان معلومات حاصل و آنرا در
صنف ارئه نمایند.
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ضرورت سفر شاه اماناهللخان ،دست آوردهای سفر ،عکس العملها در را بطه

به سفر ،سؤ استفادۀ نیروهای فرصت طلب از غیابت طوالنی شاه مفاهیمی است
که دراین متن پیرامون آن معلومات ارائه شده است.

AC

شاه امان اهلل غازي در سال ( 1305هـ ش) در مجلس عالي وزراء و شوراي دولت كمبود
سامان آالت و وسايل پيشرفت ،ترقي و عصری کردن افغانستان را مورد غور و بحث قرار داد
كه بايد بزرگترين و بهترين سامان آالت براي پيشرفت معارف ،مطبوعات ،عمرانات ،مخابرات
جديد ،صنعت و زراعت افغانستان از ممالك اروپايي خريداري و مهيا گردد و براي اين كار
اشخاص مسلکی و کار فهم انتخاب و در فرصت مناسب بهجانب اروپا اعزام گردند.
مجلس وزرا تصويب نمود كه براي برآورده ساختن اين همه مقاصد علمي و فني خود
شخص شاه غازي رياست هيأت را عهده دار شود زيرا كه نامبرده بزرگترين و منورترين مرد
معارف خواه بود .و هم از طرف ديگر چون از سال ( 1301هـ ش) به بعد دعوت نامه هاي رسمي
از طرف چندین كشور مواصلت و خواهش شده بود كه پادشاه افغانستان از كشورهايشان
ديدن نمايد همين بود كه شاه اماناهللخان همراه با ملكه ثريا و اعضاي عالي رتبه دولت عازم
اروپا گرديدند و در اوايل برج دسامبر سال 1927م مطابق ماه قوس ( 1306هـ ش) بعد از مراسم
وداعیه از كابل به جانب قندهار حركت نمود و بعد از پذيرايي گرم مردم در قندهار به طرف
چمن و بعدا ً از راه كويته به شهر كراچي مواصلت نمودند .در جریان اقامت در کراچی از
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ميدان هوايي و فابريكه ترميم طياره ،دیدن به عمل آورد .طبق پروگرام رسمي عازم بندر بمبئي
گرديدند .چون شخص شاه با زبان هاي تركي و فرانسوي آشنايي داشت تعداد ترجمانها نيز
با ایشان همراه بودند و همچنان سفراء و نمايندهگان افغانی در خارج كشور مطابق پروگرام
وظايف معين داشتند که از اين لحاظ به کدام مشكل مواجه نگردند.
شاه اماناهللخان بعد از رسيدن به بمبئي از طرف مسلمانان ،افغان هاي مقيم هند و هندوها كه
به دو طرف جادهها صف بسته بودند با صدا هاي بلند( ،غازي پادشاه زنده باد) استقبال شد و
مردم آنقدر جذبات از خود نشان دادند كه انگليسها را سخت پريشان ساختند بهخاطریكه شاه
اماناهللخان در جهان اسالم از محبوبيت خاص برخوردارد بود .شاه غازي در تمام گفتار هاي
خود از آزادي مردم هند و ساير ملل محروم از استقالل صحبت مینمودند .شاه اماناهللخان در
جريان اقامت شان در هند به مردم آن كشور چنين خطاب نمود« :آزادي بخشيده نميشود ،بلكه
به نيرو و ضرب شمشير بدست آورده میشود».
شاه اماناهللخان بعد از ديدار با زعما ،و انجمنهای هند ،به عدن و از آنجا به مصر سفر
نمود .كه از طرف فواد اول پادشاه مصر و مردم آن كشور استقبال گرديد .بعد از ديدن و
مشاهده آبدات تاريخي آن كشور به اسكندريه رفت و از طريق بحيره مديترانه عازم ايتاليا شد،
در روم پذیرایی خوبی از اماناهللخان صورت گرفت و با ويكتور امانيول پادشاه ،ملكه و وليعهد
ايتاليا مالقات کاری نمود .پادشاه ايتاليا در نطق خود كارهاي خستهگي ناپذير شاه اماناهللخان
را توصيف و تمجيد کرد و خواستار روابط دوستانه با افغانستان شد و شاه امان اهلل بعد از ایتالیا
جانب فرانسه را در پیش گرفت که از طرف رئيس جمهور فرانسته استقبال گرم شد و در
آنجا پيرامون موضوعات مورد عالقه از قبيل خريداري طيارات ،تفنگ ،مهمات و پذيرفتن
طالب افغاني جهت فراگرفتن تحصيالت در فرانسه ،اعزام معلمين اليق به مكتب استقالل و ادامه
همكاري در قسمت حفريات باستانشناسي و ساير ضرورت هاي علمي و تخنيكي توافق صورت
گرفت و هم از دولت فرانسه تقاضا گرديد تا يك موزيم در كابل به سليقه فرانسوي اعمار و
تأسيس گردد .از بزرگترين افتخاراتي كه شاه اماناهللخان در سفر فرانسه حاصل كرد اين بود كه
شاروال پاريس در مورد چنين اظهار نمود« :تحفۀ قابل شان شما را نداريم كه تقديم كنيم لهذا
شهر پاريس را در خدمت تان تقديم ميكنم» و ديگر اينكه چپركت خوابگاه ناپليون را جهت
استراحت شاه اماناهللخان گذاشتند.
شاه اماناهللخان از آنجا به بروكسل ،بلژيك و سويس سفر نمودند متعاقباً عازم آلمان شدند
و در آنجا از طرف رئيس جمهور آلمان (فون هنون بورگ) و اراكين دولت پذيرايي گرديد .و
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همچنان در كشور آلمان از دهمين سالگرد استقالل افغانستان تجليل به عمل آمد و يك فروند
طياره از طرف كشور آلمان به شاه اماناهللخان هديه داده شد.
شاه اماناهللخان بعد از سفر آلمان به انگلستان رفت و در آنجا از طرف پادشاه انگليس
(جارج پنجم) و ملكۀ آن كشور استقبال و پذیرایی گرديد و اماناهللخان در لندن قواي هوايي
انگلیس را مشاهده نمود همچنين از پوهنتون آكسفورد و بعضي محالت ديگر نیز ديدن
نمودند که از طرف پوهنتون مذکور دكتوراي افتخاري حقوق براي شاه اعطأ گردید .اين
اولين شخصیت افغاني بود كه به اخذ دكتوراي افتخاري حقوق نايل آمد.
شاه اماناهللخان به تعقیب سفر انگلستان به روسيه شوروي سفر نمود و انگلسها با اين سفر
شاه مخالف بودند كه نبايد اماناهللخان با روسيه مناسبات دوستي داشته باشد شاه اماناهللخان
در روسیه از طرف رئيس جمهور (كالنين) و ديگر اعضاي عالي رتبه دولتي مورد استقبال گرم
قرار گرفت و اين اولين قهرمان افغان بود كه در روسيه شوروي به گرمي استقبال شد .در نتيجه
اين سفر يك سلسله معاهدات سياسي ،فرهنگي و اقتصادي عقد گرديد.
شاه جوان در پایان سفر روسیه به طرف تركيه حرکت کرد ،در تركيه از طرف مصطفي
كمال (اتاترك) رئيس جمهور تركيه و عصمت انيونو صدراعظم و ديگر اراكين دولتي
استقبال گرديد .در اين سفر هردو كشور خواهان استحكام دوستي ،تحکیم روابط سياسي،
تجارتي و فرهنگي گرديدند.
شاه اماناهللخان بعد از ديدار يازده كشور آسيايي و اروپايي اراده سفر به كشور ايران نمود،
که بعد از مواصلت به تهران از طرف رضاه شاه پهلوي پذيرايي گرم شد .شاه و ملت ايران به
كارنامه هايی که شاه اماناهللخان كه در مدت  9سال زمام داري انجام داده بود به ديده قدر
میديدند و همچنان در ایران معاهدات بين هردو كشور به امضا رسيد .مشكالت سرحدي كه
بين ايران و تركيه موجود بود به اثر سعي و كوشش او رفع گرديد شاه بعد از سفر ايران دوباره
به افغانستان عودت نمود.
ديدار شاه امان اهلل از دو كشور اسالمي (تركيه و ايران) و كشورهاي اروپايي براي افغانستان
اهميت زياد داشت .در نتيجه موقف افغانستان مستحكم و اعتبار آن در عرصه بين المللي بلند
رفت .تماس هاي نامبرده با رهبران دول اروپايي و آسيايي نشان دهنده آن بود كه افغانستان به
عنوان يك كشور مستقل میتواند با تمام كشورهاي جهان رابطه دوستانه را بر اساس برابري
و احترام متقابل برقرار سازد.
ديدار شاه اماناهللخان از اتحاد شوروي ،عقد قراردادها با تركيه و ايران نشان داد كه تالش
هاي انگليس به منظور تأمين نفوذ مجدد آنها در افغانستان نقش بر آب گرديد .او در اين
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سفر مؤفق شد توجه محافل برخي از كشورهاي اروپايي را به امكانات وسيع همكاري اقتصادي
به افغانستان جلب كند.
ملکه ثریا خانم امیراماناهللخان که یکی از زنان نامور افغانستان میباشد دراین سفر اروپایی
شاه جوان را همراهی نمود .ملکه ثریا سومین دختر محمود طرزی ،زن فاضل ،عالم ،سخنور،
دانش پرور و مردم دوست بود .این زن سخنور در سال  1293شمسی با شهزاده اماناهللخان
ازدواج نمود .ملکه ثریا یکی از مشوقین امیر امان اهلل در انتشار فرهنگ و تمدن جدید ،تأمین
حقوق و آزادی نسوان و اعتال و ترقی کشور بوده است ،چنانچه یکی از خبرنگاران و نمایندۀ
مجله (هوهلو) فرانسوی در جریان اقامت امیراماناهللخان و هیئت همراه او در فرانسه که با ملکه
ثریا مالقات و مصاحبه نموده بود چنین مینگارد:
«من با خیلی از ملکهها و زنان درجه اول مالقات و مصاحبه کرده ام ،کمتر زنی را به متانت،
ذهانت و معلومات ملکه افغانستان دیده ام .ازاین مالقات مرا یقین حاصل شد .محیط افغانستان
که چنین ملکه میپروراند ،مستعد و قابل همه گونه ترقی و همدوشی با ممالک مترقی دنیا
میباشد».
سفر شاه اماناهللخان مدت شش ماه طول كشيد .اين سفر از يك طرف پيامد هاي خوب
براي افغانستان داشت از جانب ديگر از اثر غيابت طوالني شاه امنيت كشور ،ادارۀ مملكت
گسسته و زمينه خوب تطبيق پالن هاي مخالفین مساعد گرديد .به همين علت بود كه عواقب
ناگوار و خسارات هنگفتي براي افغانستان به بار آورد.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول راجع به علل سفر شاه اماناهللخان به اروپا و
گروه دوم راجع به دست آوردها و نتايج آن سفر بين هم گفتگو نمايند.

سؤاالت:

 .1سفر اروپایی اماناهللخان چند ماه طول کشید و به کدام کشورها سفر نمود.
 .2راجع به استقبال شاه اماناهللخان در هند مختصرا ً معلومات دهيد.
 .3علل دسایس علیه شاه اماناهللخان چی بود.

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان از روی منابع و مآخذ راجع به پيامد هاي سفر شاه اماناهللخان به اروپا مطالبی تهيه
و در صنف قرائت نمايند.
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چرا اصالحات شاه اماناهللخان به عکس العمل مواجه گردید،

عوامل داخلی و خارجی تا کدام حد در آن نقش داشت؟ دراین

درس پاسخ این سوالهای را درمی یابیم.
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استرداد استقالل کشور که در نتیجۀ قربانیهای مردم افغانستان تحت رهنمایی غازی
اماناهللخان حاصل گردید ،پیروزی بزرگی علیه استعمارگران انگلیسی بود .افغانها توانستند
دولت جوان و مستقل افغانستان را تشکیل دهند ،کشور ما که از یوغ استعمار آزاد گردیده بود
ضرورت به اصالحات و تحول در همه عرصهها (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی وغیره) داشت
از اینرو شاه اماناهللخان زمانی که امور مملکت را بدست آورد ،دست به اصالحات زد تا
بتواند کشور را در قطار ممالک پیشرفتۀ جهان قرار دهد .اصالحات و ریفورم آغاز گردید و
مورد قبول اکثریت افغانها قرار گرفت ،ولی عدۀ از مردم نظر به تحریک انگلیسها در قبال
اصالحات عکس العملهای منفی نشان دادند .چون انگلیسها میخواستند با ایجاد اغتشاشات
داخلی دولت جوان افغانستان را ضعیف ساخته و از بین ببرد.
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انگلیسها از سیاست (تفرقه انداز و حکومت کن) کار گرفت و در بعضی مناطق دستگاههای
جاسوسی آن بهکار افتاد .قانون جزا با مخالفت مردم منگل مواجه شد .تصویب قانون جدید
عکس العملهای حلقههای مذهبی را در پی داشت.تعداد از روحانیون در سمت پکتیا به مخالفت
مباردرت ورزیدند  .در سال  1304هجری شمسی مصادف به  1929میالدی اماناهللخان کوشش
نمود تا از راه گفتگو و مفاهمه موضوع را حل نماید و هیئتها و مال امامان مساجد را به پکتیا
اعزام نمود تا روحانیون را قانع سازد ،ولی آنها نهپذیرفتند همین بود که مخالفت به رهبری مال
عبداهلل در پکتیا آغاز شد و تا لوگر سرایت کرد .دولت در مقابل آنها مقاومت کرده و مخالفین
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را خاموش ساخت.

شاه اماناهللخان برای معرفی افغانستان و جلب کمکهای خارجی سفر طوالنی به آسیا و
اروپا نمود که از اثر غیابت طوالنی نامبرده دشمن خارجی استفاده نموده و زمینه خوب برای
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تطبیق پالنهای شوم شان مساعد گردید.

زمانیکه شاه اماناهللخان از سفر اروپا برگشت عالقه اش به اصالحات و ترقیات بیشتر شد و
به پروسۀ اصالحات و ریفورم دچار شتابزده گی بیشتر شد.

اماناهللخان از یکطرف کشورهای متمدن و مترقی جهان را دیده بود ،میخواست افغانستان
نیز به چنان انکشاف و ترقی نایل آید و از احتیاج کشورهای دیگر فارغ گردد و از جانب دیگر
تعداد از حلقات معین یکجا با دشمن بزرگ خارجی (انگلیس) علیه تطبیق این تحوالت قرار
گرفت.
برخالف دولت مستقل امانی طرح توطئه بزرگی ریخته شد ،دستههای پراگنده مخالفین
تمرکز یافت و عملیات نظامی آغاز گردید ،مخالفین دولت در دو جبهۀ (شرق و شمال) مصروف
فعالیت گردیدند .طرح این پالن طوری بود که اغتشاش نخست از جبهۀ شرق آغاز شود تا دولت
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مجبور به سوقیات سپاه گردیده و پایتخت از عساکر تخلیه شود و بعدا ً از جبهه شمال شهر
کابل شورشیان (کوهدامن و کوهستان) بر پایتخت بی دفاع بریزند و بهسرعت دولت را سقوط
دهند ،باید گفت که البته تعدادی از مامورین عالی رتبه دولت شاه امان اهلل نیز با شورشیان
کمک کردند.
در روز هائی که در شرق ،مردم شینوار بغاوت کردند و شورش در آن منطقه بر پا شد ،در
شمال راه کابل توسط حبیب اهلل کلکانی که مشهور به بچه سقاو بود مسدود گردید.
حبیب اهلل (بچه سقاو) روابط خویش را با علی احمد خان والی کابل که از طرف دولت
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آن وقت بهخاطر حل معضالت به کوهدامن مامور شده بود ،داخل مذاکره شد هیت اعزامی
عوض اینکه به سود دولت کار نماید برعکس بهخاطر نفع شخصی خویش با گروه کلکانی
در خفا روابط قایم ساخت .همچنان اشخاص دیگر فرصت طلب نیز با حبیب اهلل کلکانی
همکاری نمودند.

AC

حبیب اهلل کلکانی با همکاری عدۀ از مامورین عالی رتبه دولتی که در خفا به خاطر منافع
شخصی خود بر ضد دولت قرار گرفته بودند ،در اخیر دسامبر سال  1928بر کابل حمله نمود.
چون شاه امان اهلل نخواست خونریزی زیاد صورت بگیرد در اوایل جنوری  1929میالدی
از پادشاهی استعفا داد و به قندهار رفت از آنجا به کشور ایتالیا سفر نموده وتا پایان عمر در
همانجا مسکنگزین شد.
برادر اماناهللخان سردار عنایت اهلل خان مدت سه روز اقتدار را در دست گرفت و بعدا ً
حبیب اهلل (بچۀ سقاو) ارگ را محاصره نموده و سردار عنایت اهلل به قندهار عقب نشینی کرد.
به این ترتیب حبیب اهلل کلکانی بر شهر کابل حاکم گردیده و با بدست آوردن قدرت اعالن
پادشاهی کرد.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به عوامل عکس العمل در برابر اصالحات
اماناهللخان و گروه دوم راجع به تحریکات انگلیس بر ضد افغانستان بین هم گفتگو نمایند.

سؤاالت:

 .1کدام عوامل باعث شد تا یکتعداد مردم از اصالحات دولت امانی ناراض شدند؟
 .2اولین شورش ضد دولتی در کجا بوجود آمد ،نتیجه آن چه شد مختصرا ً شرح دهید؟
 .3راجع به سقوط کابل توسط حبیب اهلل کلکانی هرچه میدانید بنویسید.
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فعالیت بيرون از صنف

شاگردان به کمک دانشمندان ،معلمین و منابع دست داشته خود راجع به عوامل ضدیت
یکعده مردم افغانستان علیه اصالحات امانی مطلب تهیه و آنرا در صنف به دیگر همصنفان
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قرائت نمایند.
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درس بیست و دوم

ختم بحران و تحکيم قدرت (١٩٢٩م 1308 -هـ ش)

سردار محمد نادر شاه

سردارمحمدنادرخان

چگونه

به قدرت رسید ،دست بهکدام
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اصالحات زد ،شورشها را چگونه
خاموش ساخت؟ با این مفاهیم در

مبحث زیر آشنا میشوید.
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حکمروایی  9ماهۀ حبیب اهلل کلکانی کابل را از هر حیث خساره مند ساخت .کشور

 9ماه در هرج و مرج بهسر برد ،از اینکه مردم افغانستان از این حالت ناراض شده کام ً
ال

برای تحول آماده بودند درین زمان محمد نادر خان که یکی از فاتحین جبهه جنوبی و
سپاه ساالر دوره امانی بود ،به کمک و همکاری مردم در  15اکتوبر 1929م وارد کابل
شد .و به قصر سالم خانه رفت ،در آنجا یکتعداد زیاد از معززین کابل ،سران و بزرگان
قبایل حضور داشتند .محمد نادر خان در یک خطابه به آنها چنین گفت« :به فضل خداوند 
من به آرمان خود رسیدم ،آرزوی من نجات وطن بود و اینک امروز این آرمان من
برآورده شد ،من عالقهمند قدرت نیستم یک لویه جرگه را دایر میکنم تا آنها زعیم
خود را انتخاب نمایند» .دراین هنگام حاضرین گفتند که به لویه جرگه ضرورت نیست
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شما پادشاه ما هستید و همچنان اعضای مجلس اظهار نمودند که «در مجلس فعلی اکثریت
اعضای لویه جرگه سابقه حضور دارند .بعد از آن حضرت مجددی (نورالمشایخ) بر سر
محمد نادرخان دستار را به شکل تاج و جوغه گذاشت و به این ترتیب محمدنادر خان
پادشاه افغانستان شد.
محمدنادر شاه در کابل به سلطنت آغاز کرد ،نامبرده با چالشهای جدی روبهرو بود.
مخالفت طرفداران اماناهللخان از یکطرف ،دست اندازی انگلیسها به کشور و بقایای
حکومت حبیب اهلل کلکانی از طرف دیگر باعث شد تا دفاتر دولتی و ادارات حکومتی
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شهر کابل که در  9ماه حاکمیت (حبیب اهلل کلکانی) تخریب ،اکثر نهادها چور و چپاول

ویا هم قسماً نابود شده بود ،توجه بیشتر پادشاه و اراکین دولت جدید را به خود جلب نمود
تا مؤسسات دولتی و هم ارگ شاهی به اسرع وقت ترمیم گردد تا پادشاه با خانوادهاش در
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آنجا مسکنگزین شود.

دورۀ سلطنت محمدنادرشاه با هردو دوره قبلی (شاه اماناهللخان و حبیب اهلل کلکانی)
فرق داشت .این دوره نه مانند دوره اماناهللخان که خواهان سرعت زیاد در اصالحات بود
و نه مانند دوره حبیب اهلل کلکانی که دشمنی با مدنیت داشت .که مالیات و عایدات دولتی
را به مردم و بیت المال را به سپاهیان خویش میبخشید.

محمدنادرشاه یک شخص هوشیار ،با تدبیر و آگاه بود موصوف در رأس دولت قرار
گرفت و برادرش سردار محمد هاشم خان که شخص بسیار با انضباط بود (به صفت
صدراعظم) توظیف گردید .بقیه اراکین دولتی از جمله اشخاص صاحب تدبیر در
چوکات حکومت صاحب صالحیت بودند ،اگرچه او حکومت و صدارت را به برادر
خود محمدهاشم سپرد ،ولی کلید کارهای اساسی را نزد خود نگهداشته بود.
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در زمان سلطنت محمد نادرشاه برخی اصالحات زیر بنایی به میان آمد ،پوهنتون
کابل تأسیس گردید ،اساس بانک ملی گذاشته شد ،انجمن ادبی بوجود آمد ،سالنامه
که از ابتکارات شخص شاه بود طبع شد و خود شاه کارهایی مطبعه را از نزدیک نظارت
و کنترول مینمود ،به همین شکل کارهای زیادی بنیادی در آن زمان عملی گردید.
از نقطه نظر امنیت مشکالت زیادی در دوره نادرخان موجود بود ،بعد از شکست
حبیب اهلل کلکانی موضوع به این ساده گی خاتمه نیافت بلکه عکس العملهایی وجود
داشت ،چنانچه در ماه جون سال 1930م آنعده از اقوام شمال که در حکم روائی
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حبیب اهلل کلکانی منافع شان تأمین بود ،با قوت عظیم دست به شورش زدند که در ابتدا
از طرف نادرخان به آنان توصیه گردیده تا از قیام دست بردارند ولی از طرف آنان قبول

نشد ،بعدا ً محمدنادر شاه مجبور به اقدام شده و امنیت را تأمین نمود.

در سال 1932م در خوست مال لیونی بر ضد حکومت بغاوت نمود و نادرخان به
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سرعت جلو آنرا گرفت .از طرف دیگر یکتعداد طرفداران دوره امانی نیز بر ضد
حکومت جدید مشکالت خلق میکردند .نادرخان در راه تأمین قدرت دولتی شورشها
را خاموش و اشخاص مخالف خود را از صحنه بیرون ساخت.

محمدنادرشاه و صدراعظم محمد هاشم خان متوجه داشتن روابط نیک با علمای
دین بوده و علمأ از احترام خاص برخوردار بودند .نادرشاه شخص بافرهنگ بود به
همین سبب خواست صدماتی را که به فرهنگ رسیده بود ،جبیره کند یکی از کارهای
فرهنگی او نصب مدال به سینه محصلین و شاگردان بوده زیرا او شاگردان را به درس
و تحصیل تشویق مینمود.
محمد نادرشاه در مدت  4سال سلطنت خود توانست ،بحرانی را که در سراسر
افغانستان بوجود آمده بود پایان داده و قدرت دولتی را تحکیم بخشید و مرکزیت واحد
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را بوجود آورد.
محمد نادرشاه در  8نوامبر سال 1933م در حالی که مصروف توزیع مدالها برای
شاگردان در چمن قصر دلکشا بود ،با ضرب تفنگچۀ یک تن متعلم بهنام عبدالخالق به
قتل رسید و به این ترتیب دورۀ چهار ساله موصوف به پایان رسید.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به شخصیت نادرشاه و عوامل به قدرت
رسیدن و گروه دوم راجع به کارنامههای نامبرده بین هم بحث نمایند.
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سؤاالت:

 .1زمانی که محمد نادرشاه اقتدار را به دست گرفت با کدام چالشها روبهرو بود؟
 .2اقدامات مهم سلطنت محمد نادر شاه را توضیح نمایید.

 .3محمد نادرشاه بعد از چند سال سلطنت و به چه شکل به قتل رسید؟

فعالیت بيرون از صنف
شاگردان راجع به سیاست و پالیسی محمد نادرشاه در امور دولت داری به همکاری استادان
و منابع دست داشته مطلب تهیه نموده و آنرا در صنف قرائت نمایند.
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درس بیست و سوم

ترتیب و تدوین اصولنامه

ضرورت اصولنامه ،ترتیب و

تدوین آن ،بحرانهای اقتصادی
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وتدابیر رفع آن مطالبی است که
دراین درس راجع به آن معلومات

داده میشود.

سردار محمد هاشم خان
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کشور بدون قانون در حالت خال واقع بود ،بنا ًء نادر شاه به فکر آوردن قانونیت در

کشور گردید .وی میدانست تا زمانیکه یک دولت بر بنیاد قانون متکی نباشد ،آن
دولت نه تنها بقای خود را نیافته بلکه موجودیت وطن را در مخاطره میاندازد.
موصوف درک کرده بود که نظامنامههای دولت امانی با حساسیتهای روبهرو بود و
همچنان پالنهای منظم مطرح شده بود تا دولت محمد نادر شاه را از ریشه بر کند ،دستان
خارجی و اجیران داخلی کار مینمودند که بحران را به میان آورند.

محمد

نادرشاه زیرکانه با استفاده از فرصت همان قوانین را که در دورۀ امانی بهنام نظامنامه یاد
میشد با تفسیر اندک بهنام اصولنامه نافذ ساخت.
محمدنادر شاه توسط یک هیأت با صالحیت ،اصولنامه (قانون اساسی) را تدوین
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کرد ،این همان نظامنامه اساسی بود که حیثیت مادر قوانین را دارا بود.
در اصولنامۀ اساسی فصل حقوق شاه تعدیل و در آن بهجای اماناهللخان نام محمدنادرشاه
آورده شد ،بهجای شورای دولتی شورای ملی و مجلس اعیان داخل اصولنامه گردید.
همچنان اصولنامۀ انتخابات شورای ملی را ترتیب ،و این هردو به اجالس لویه جرگه
 28سنبله 1309هـ ش تقدیم نموده که تصویب شد .بر اساس همین قانون انتخابات جلسۀ
شورای ملی در  14سرطان سال  1310در مقر سالمخانه از طرف پادشاه افتتاح گردید و
کشور به یک مرحلۀ قانونی داخل شد .این اصولنامۀ اساسی تا سال 1343هـ ش نافذ بود و
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در مطابقت با آن تعدادی از لوایح و مقررهها ترتیب و تحت تطبیق قرار گرفتند.
تطبیق قوانین بدست صدراعظمان و وزیران بود ،محمدهاشم خان که  18سال صدراعظم
افغانستان بود اکثرا ً در تشکیل شورا نقش بازی میکرد.
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عبداالحدخانمایاروردک از سال 1932م تا 1946م که سال اخیر ماموریت
سردارمحمدهاشم خان بود بهطور مسلسل رئیس شورای ملی بود ،زیرا این شخص مورد
اعتماد صدراعظم بود و نظر به درایت ،شورا را نیز خوب اداره میکرد.

محمدنادر شاه از اینکه خواستار روابط نیک با علمای دین بود ،خواست که موقف
علمای دین را ارج گزاری نماید که به این ترتیب امر نمود در تدوین تمام اصولنامهها
مشوره علمای دینی گرفته شود تا قوانین مطابق شریعت اسالمی تدوین گردد .درین مورد
از قبل با ایشان مشوره صورت میگرفت.
به خاطر پیشبرد امورات هرچه بهتر دینی مجلس (جمعیتالعلماء) را تأسیس نمود از
خزانه شاهی یک سلسله امتیازات برای علمای دین پرداخته میشد.
به تعقیب آن دارالعلوم عربی را در کابل تأسیس نمود که مالهای مجرب و علمای دین
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را به حیث مدرس آن مقرر مینمود و عبدالرحمنخان را بهحیث رئیس آن توظیف
ساخت.
چون که محمدنادر خان در یک وقت بسیار حساس زمام امور افغانستان را در دست
گرفت .سالهای 1929م و 1930م سالهای بحران اقتصادی بود و شرکتهای عظیم
در تمام اروپا ،آسیا و حتی امریکا با رکود مواجه شدند .یک فقر خطرناک دامنگیر
جهان گردید .این وضع که مولود عواقب و پیامدهای جنگ جهانی اول بود در هر
طرف تباهی را منتشر و افغانستان نیز به صورت غیر مستقیم در بین بحران دست و پنجه

KU

میزد ،عالوه بر آن آفت دیگری (جنگهای داخلی) بود اقتصاد افغانستان ضعیف شده
و خزانه کابل چور و چپاول گردیده بود.

محمدنادر شاه میخواست تا یک سیستم قانونی را در ساحۀ اقتصاد در پیش گیرد
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که به اساس آن برخی از مردمان آگاه و الیق را که دارای تجارب کافی و مسلکی
بودند در دولت سهیم سازند ،شاهراه کابل مزار شریف ،هرات و قندهار را تأسیس
نمود ،همچنان برخی از شرکتهای تجارتی تأسیس و اجازۀ فعالیت یافتند.

سرمایه داران بر دولت اعتماد نمودند و به همین سبب پولهای راکد شده را به کار
انداختند که دراین کار نقش عبدالمجید زابلی قابل تذکر است به همین سبب نامبرده
مدت زیادی در دورۀ پادشاهی محمد ظاهرشاه وزیر تجارت و اقتصاد بود چنانچه در
صنعتی ساختن کشور نقش فعال و مهم داشت ،موصوف فابریکههای زیادی را به کار
انداخت و برای افغانستان خدمات شایانی را انجام داد.
در اثر توجه زیاد محمدنادر شاه و سردارمحمدهاشمخان اکثریت تخریبات ترمیم و
اقتصاد کشور رو به انکشاف نهاد.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به تدوین اصولنامه و گروه دوم
راجع به برنامههای اقتصادی محمدنادر شاه بین هم گفتگو نمایند.
سؤاالت:
 .1اصولنامه زمان محمد نادر شاه را مختصرا ً توضیح نمائید.
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 .2روابط محمدنادر شاه با علمای دین از چه قرار بود؟ آنرا شرح دهید.
 .3محمدنادر شاه در عرصه اقتصادی چه کارهایی را انجام داد آنرا مختصرا ً شرح
دهید.

AC

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان در رابطه به اصولنامه و قوانین دوره محمدنادر شاه از بزرگان و دانشمندان
مطلب تهیه نموده و آنرا در صنف قرائت نمایند.
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درس بیست و چهارم

سلطنت محمدظاهرشاه

ش��هزادهمحمدظاهر چگون��ه

ب��ه اریکۀ قدرت رسید؟س��الهای
بح��ران وجن��گ دوم جهان��ی،
تاثیرات آن باالی افغانس��تان ،نقش
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محمد هاش��م خان صدر اعظم در
رف��ع بحران موضوعاتی اس��ت که
در متن ذیل به آن آشنا میش��وید.
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بعد از آنکه محمدنادر شاه به قتل رسید شورای فامیلی دایر و مطابق مادۀ ( )5اصول
اساسی محمدظاهر شاه فرزند محمدنادر شاه را که  19سال عمر داشت به پادشاهی
برگزید ،مطابق اصولنامۀ اساسی همه ملت به وی بیعت نمود ،نام او در خطبه خوانده شده
و سکه بهنامش ضرب زده شد و محمدظاهرشاه لقب المتوکلعلیاهلل را نیز اختیار نمود
که بیش از چهل سال ضمیمه نام او بود.
از اینکه محمدظاهرشاه خورد سال بود و تجربه کاری را نداشت .فشار تمام کارها
بر دوش کاکای بزرگ او سردارمحمدهاشمخان قرار گرفت .زمانیکه محمدظاهر شاه
پادشاه گردید او فورا ً کاکای خود سردارمحمدهاشمخان صدراعظم سابقه را یکبار دیگر
مامور تشکیل کابینه نمود و او هم کابینه خود را به پادشاه معرفی نموده و به کار آغاز کرد.
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در اوایل سلطنت محمدظاهر شاه واقعۀ بزرگ تاریخی (جنگ دوم جهانی) بوقوع
پیوست .جنگ دوم جهانی که در سال  1939آغاز تا 1945میالدی ادامه داشت ،شعلههای
آن جنگ از اروپا بلند شده بسیار زود به آسیا و دیگر قسمتهای جهان سرایت نمود.
طرفین این جنگ (آلمان ،ایتالیا ،جاپان و کشورهای کوچک اروپای شرقی) بهنام
محور و (انگلستان ،فرانسه ،اتحاد شوروی ،ایاالتمتحدهامریکا و یکتعداد کشورهای
اروپایی) بهنام متفقین یاد میگردند درگیر جنگ بودند.
کشورهایی که در جنگ جهانی دوم مستقیماً درگیر بودند ،از نگاه مالی و جانی بسیار
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خساره مند شدند و نیز اثرات سوء آن تمام کشورهای دنیا را متأثر ساخت.
در دوران این جنگ روسیه شوروی در شمال ،ایران در غرب و هند برتانوی در جنوب
افغانستان خساره مند شدند .محمدظاهر شاه و سردارمحمدهاشمخان صدراعظم وقت طی
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فرمان بی طرفی افغانستان را اعالن کردند .سردارمحمدهاشمخان با تدبیر بزرگ نه تنها
افغانستان را از شعلههای جنگ جهانی نجات داده و وطن را از خسارات و زیانهای
احتمالی محفوظ ساخت بلکه با وجود مشکالت اقتصادی اسعار زیاد نیز ذخیره نموده که
بعدها در پروژههای انکشافی از آن کار گرفته شد.

هنگامیکه جنگ شدت یافت نیروهای محور از راه اروپای شرقی به خاک روسیه
داخل شدند.
از اینکه یکتعداد انجنیران آلمانی و ایتالوی در برخی از پروژههای افغانستان مصروف
کار بودند .روسیه شوروی و هند برتانوی در مورد آنان اظهار تشویش و نگرانی میکردند
و به افغانستان یادداشتهای دادند تا آلمانیها و ایتالیویها را از خاک خود خارج سازند،
افغانستان با قبول برخی شرایط این پیشنهاد اظهار رضایت نموده و کارمندان مذکور را
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باعزت از افغانستان خارج نمودند.
سردارمحمدهاشمخان صدراعظم وقت ،توانست تا اوضاع افغانستان را عادی
نگهدارد .سنگینی جنگ باالی افغانستان نیز تأثیرات سوء داشت و بعضی مشکالت
امنیتی را به میان آورد که با در نظرداشت شرایط آن زمان و تدبیر سردارمحمدهاشمخان
مرفوع گردید.
بیطرفی افغانستان باعث شد تا کشور مورد هجوم نیروهای متفقین قرار نگیرد ،این
کار به ذات خویش استحکام استقالل افغانستان تقویه امنیت در منطقه شرق میانه و شرق
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نزدیک گردید.

جنگ دوم جهانی در عرصۀ اقتصادی نیز بر افغانستان تأثیر منفی وارد کرد ،حملۀ
آلمان بر اتحاد شوروی و در نتیجه تجاوز جاپان در منطقه بحرالکاهل ،تجارت افغانستان
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با کشورهای محور و یک تعداد کشورهای اروپایی و آسیایی که در ساحه جنگ واقع
بودند قطع شد ،تجارت بین افغانستان و اتحاد شوروی نیز به سطح پایین قرار گرفت و
تنها با هندوستان (هند برتانوی) روابط تجارتی برقرار بود .در اثر کمبود مواد و اجناس
وارداتی به کشور ،قیمت مواد غذایی باال رفت ،نرخ اجناس بین سال (1945 -1939م)
چهار الی پنج چند بلند رفت.

حکومت برای جلوگیری از گران فروشی و تنظیم قیمتها در زمینه محصوالت
غذایی و اجناس صنعتی تدابیر جدی را اتخاذ نمود.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان در رابطه به بیطرفی افغانستان در جنگ دوم جهانی و پیامدهای آن بین هم
بحث نمایند.
سؤاالت:
 .1چگونهگی به قدرت رسیدن محمدظاهر شاه را بیان دارید؟
بودند؟
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 .2نیروهای جنگی طرفین در جنگ دوم جهانی به چه ترتیب تقسیم بندی شده
 .3سردار محمد هاشم خان شخصیت بزرگ و صدراعظم وقت برای رفاه افغانستان
در زمان جنگ دوم جهانی چه اقدامات و کارهایی نمود؟
کرد؟
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 .4بیطرفی افغانستان در جنگ دوم جهانی در عرصه سیاسی چه رول را بازی

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان از بزرگان خویش در رابطه به شخصیت محمدظاهر شاه معلومات گرفته
آنرا در صنف قرائت نمایند.
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درس بیست و پنجم

اولین پالن پنج ساله (1956م) ( 1335هـ ش)

ض��رورت پالن پنج س��اله اول،

نق��ش س��ردارمحمدداوودخان

صدراعظ��م در تکمی��ل و عمل��ی

کردن پالن مذکور ،دس��تاوردهای
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پ�لان پن��ج س��الۀ اول مفاهیم��ی
اس��ت ک��ه دری��ن درس پیرام��ون

آن معلوم��ات ارائه گردیده اس��ت.

سردارمحمدداوودخان
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در زمان سلطنت اعلیحضرت محمدظاهر شاه ابتدا محمد هاشم خان مقام صدارت عظمی را
عهده دار بود موصوف از آن مقام مستعفی شد ،بعد از آن برادر دیگرش سپاه ساالر شاهمحمود
خان به مقام صدارت توظیف گردید .نامبرده بعد از هفت سال صدارت از اثر مریضی که عاید
حالش شده بود استعفا کرد .به تعقیب آن از جانب پادشاه پسر کاکای او سردارمحمدداوودخان
پسر سردار محمد عزیز خان به مقام صدارت تعیین گردید.
محمد داؤد خان میخواست که افغانستان از لحاظ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی یک کشور
متکی به خود باشد ،و مطابق یک پالن منظم اقتصادی مراحل رشد و انکشاف خویش را آغاز نماید.
موصوف کابینۀ خویش را از اشخاص تحصیل کرده و دانشمند تشکیل کرده و در سیاست
خارجی بیطرفی فعال و مثبت را اختیار نمود که پایۀ آن بر اساس منافع ملی و قضاوت آزاد
مردم افغانستان استوار بود و این امر سبب شد که کشورهای جهان حاضر به دادن کمکهای
بال قید و شرط به افغانستان گردند .یکی از کارهای برجستۀ دراین دوره حفظ موازنه سیاست
بین ابر قدرتها (ایاالتمتحدهامریکا و اتحاد شوروی) بود که به درستی صورت گرفت.
سردارمحمدداوودخان شخصیت مترقی و وطن دوست بود ،این را خوب درک میکرد که
یک کشور به چه ترتیب میتواند بر مشکالت فایق آید .او بهخاطر رشد و انکشاف مؤسسات
تولیدی و اقتصادی تالش میورزید ،و به همین اساس بود که کارهای خویش را در چوکات
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یک پالن منظم تنظیم نمود پالن پنج سالۀ او ل را در سال (1956م) آغاز و به پایۀ اکمال رسانید.
پالن دوم را در سال 1961م زیر کار گرفت.
در پالن اقتصادی اول بودجۀ انکشافی در امور زیربنایی به کار افتاد که ذریعۀ آن کار اعمار سرکها
و تولید برق بسیار پیش رفت .طی این مدت خطوط مواصالتی بین کابل -قندهار و سپین بولدک-
کابل -تورخم ،کابل -قزل قلعه -تونل سالنگ ،قندهار ،هرات و کشک نخود اعمار گردیدند.
ظرفیت بندهای برق نغلو به  66هزار ،ماهیپر به  10هزار ،درونته به  11هزار و برق مزار شریف
به  10هزار کیلووات بلند برده شد.
استخراج نفت و گاز در شمال کشور آغاز یافت ،زغال سنگ به اندازۀ کافی استخراج شده،
تولیدات فابریکه کود کیمیاوی مزارشریف ساالنه به صد هزار تن رسید فابریکۀ سمنت غوری و
دستگاههای متعدد ترمیم موتر در نقاط مختلف کشور ایجاد شد ،در ضمن آن فابریکه جنگلک
کابل به یک کمپلکس تبدیل شد که بعدها ماشینهای بزرگ را نه تنها ترمیم بلکه کارهای
مونتاژ آنرا نیز انجام میداد.
همچنان به پروژۀهای انکشاف وادی ننگرهار و هلمند توجه بیشتر معطوف گردید تا سطح
تولیدات آنها بلند برده شود و به همین اساس بود که در ایام زمستان میوه جات و سبزیجات تولید
شده به اکثر نقاط کشور عرضه میگردید.
پالن انکشاف اقتصادی دوم سردارمحمدداوودخان به نسبت کمبود وقت و یک سلسله
مشکالتدیگرعملینگردیدبعدا ًمحمدداؤدخانمستعفیشد.وبهاینترتیبدورهصدارتویبهپایانرسید.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گرپ تقسیم شوند .گروه اول راجع به شخصیت سردارمحمدداوودخان و
سیاست خارجی ،و گروه دوم راجع به پالن پنج سالۀ موصوف ،بین هم گفتگو نمایند.
.1
.2
.3
.4

سؤاالت:

سردارمحمدداوودخان چگونه مقام صدارت را به عهده گرفت؟
سیاست خارجی محمد داؤد خان را مختصرا ً بیان دارید؟
کار هائی که در اولین پالن پنج ساله در بخش زیربنایی صورت گرفت چه بود؟
دومین پالن انکشافی سردارمحمدداوودخان چرا عملی نشد؟

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان با مطالعه منابع مربوط و بدست آوردن معلومات از بزرگان و شخصیتهای فرهنگی
در رابطه به شخصیت سردارمحمدداوودخان و پالن پنج ساله وی معلومات حاصل و آنرا در
صنف ارائه نمایند.
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درس بیست و ششم

دهۀ دموکراسی ( 1352 – 1343هـ ش)

آیا میدانید که تصویب قانون
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اساسی دهۀ دموکراسی چه پیامدهای
را برای کشور در قبال داشت؟ دراین

درس به این مضوع آشنا میشوید.

داکتر محمد یوسف
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ده سال اخیر سلطنت محمدظاهرشاه را به نام دهۀ دموکراسی (قانون اساسی) یا شاهی
مشروطه یاد میکنند .دوره دموکراسی در افغانستان بعد از استعفا سردارمحمدداوودخان
با انفاذ قانون اساسی سال  1343هـ ش آغاز میگردد که برای ده سال ادامه پیدا کرد.
قبل از این در دورۀ صدارت شاهمحمود خان نیز در کشور زمینههای دموکراسی ایجاد
گردیده بود.
در قانون اساسی جدید فیصله شد که اعضای خانوادۀ شاهی در احزاب سیاسی اشتراک
نمیورزند و مسؤولیت و وظایف زیر را بدوش نمیگیرند -1 :مقام صدارت -2 .عضویت
در شورا -3 .عضویت در ستره محکمه .که نظر به همین فیصله در دهۀ دموکراسی
پنج صدر اعظم خارج از خاندان شاهی (داکتر محمد یوسف ،محمد هاشم میوندوال،
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نوراحمد اعتمادی ،داکتر عبدالظاهر و محمد موسی شفیق) اجرای وظیفه نمودند.
بعد از آنکه سردارمحمدداوودخان از مقام صدارت مستعفی گردید ،محمدظاهرشاه
داکتر محمد یوسف را به مقام صدارت مامور ساخت ،موصوف کابینه خود را در 13
مارچ 1963م تشکیل داد.
داکتر محمد یوسف تحصیل کرده آلمان در رشتۀ فزیک بود که به یک طبقه متوسط
منسوب بود ،وظیفۀ عمده و اساسی حکومت داکتر محمد یوسف تدوین قانون اساسی

KU

جدید و طی نمودن مراحل قانونی آن بود ،بنا ًء اعلیحضرت محمدظاهرشاه به این منظور
لویه جرگه را دعوت نمود و قانون اساسی تدوین شده را توشیح کرد .این نهضت جدید

دموکراسی که برمبنای قانون اساسی جدید بوجود آمده بود با عکس العملهای گوناگون
در جامعه افغانی روبهرو شد ،بسیاری از افغانها خصوصاً جوانان از آن استقبال گرم
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کردند ،ولی در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور تظاهرات شدید رخ داد.

در دهۀ دموکراسی قانون مطبوعات با فرمان تقنینی نافذ شد و بر اساس این قانون در
حدود سی جریده در کابل منتشر شد که به طور مثال جراید و روز نامه مشهور آن قرار
ذیل است:

جریدۀ افغان ،مساوات ،روزگار ،افغان ملت ،ملت ،کاروان ،خلق ،پرچم ،شعله جاوید،
گهيځ ،ترجمان ،مردم وغیره.
در دهۀ دموکراسی قانون احزاب سیاسی در شورای ملی تصویب گردید و برای توشیح
حضور شاه فرستاده شد ولی شاه این قانون را معطل نمود و تا پایان پادشاهی آنرا توشیح
نکرد .با وجود این فعالین سیاسی آشکارا فعالیتهای خود را آغاز نمودند و هر جریان
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سیاسی برای خود یک ارگان نشراتی هم داشت که نظریات سیاسی خود را در آن نشر
میکرد .گروههای سیاسی با تعقیب خطوط فکری چپ و راست(احزاب اسالمی) فعالیت
مینمودند.برخی از احزاب و جریانهای که درین دهۀ فعالیت داشتند عبارت بودند از:
 -1حزب دموکراتیک خلق که بعدا ً به دو گروه خلق و پرچم تقسیم شد.
 -2شعله جاوید.
 -3نهضت اسالمی یا جریان جوانان مسلمان.
 -4افغان ملت.
 -6ستم ملی.
 -7اتحاد ملی.
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 -5مترقی دموکرات.
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هم چنان جمعیتهای خورد و بزرگی دیگر نیز وجود داشتند که مصروف فعالیتهای
سیاسی بودند .به صورت عموم در دهۀ دموکراسی فعالیتهای سیاسی احزاب با استفاده
از نام دموکراسی زیاد گردید .در عرصۀ فرهنگی و عمرانی نیز اقدامات صورت
گرفت .در دهۀ قانون اساسی که کار پنج صدراعظم را در برداشت در ساحات ملکی و
نظامی کارهای مهم صورت گرفته است .بنیاد برخی ازاین فعالیتها در وقت صدارت
سردارمحمدداوودخان نهاده شده بود و در دهۀ دموکراسی به پایه اکمال رسید.
در دهۀ دموکراسی مطابق قانون اساسی تفکیک قوا بوجود آمد و دولت بر سه قوۀ
(اجرائیه ،مقننه و قضائیه) مثل گذشته تقسیم گردید و برای دورههای دوازدهم و سیزدهم
شورای ملی در کشور انتخابات آزاد به راه افتاد ،که مردم افغانستان نمایندهگان خویش
را به شورا فرستادند .درین دوره پنج حکومت از ولسی جرگه راه اعتماد گرفتند.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به قانون احزاب دهۀ دموکراسی و
گروه دوم راجع به تفکیک قواء در دهۀ دموکراسی بین هم بحث نمایند.
سؤاالت:
 -1دهۀ دموکراسی در افغانستان چگونه به میان آمد؟
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 -2کدام صدراعظمان در دورۀ دموکراسی اجرای وظیفه نموده اند؟
-3جراید و روزنامههای که در دهۀ دموکراسی به نشر رسیدند کدامها بودند؟ آنرا نام
ببرید.
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فعالیت بيرون از صنف

شاگردان راجع به کارها و برنامه هائی که در دهۀ دموکراسی صورت گرفته مطالبی تهیه
و در صنف ارائه نمایند.
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درس بیست و هفتم

عوامل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت
رئیس جمهور محمد داود خان با اعضاى کابينه

KU

چرا رژیم از نظام شاهی مشروطه به جمهوریت عوض شد؟ کدام شخصیتها در آوردن

این تغییر نقش برجسته و کلیدی را ایفا نمودند دراین درس به پرسشهای مذکور پاسخ ارائه

میگردد.
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رژیم شاهی مشروطه در  26سرطان  1352هـ.ش .با یک کودتای نظامی سفید به رهبری محمد
داودخان سقوط کرد و نظام جمهوری در افغانستان اعالن شد.
سردارمحمدداوودخان که از مقام صدارت بنابر یک سلسله ملحوظات کنار رفت ،وی به منظور
تأمین اهداف شخصی و ملی خویش آرزو داشت دوباره وارد عرصۀ سیاست گردد و نقش
مؤثر خود را در حیات سیاسی و اداری کشور ایفا نماید.
انفاذ قانون اساسی  1343هـ ش در دورۀ صدارت داکتر محمد یوسف که اساسات نظام شاهی
مشروطه را در افغانستان پیریزی نمود ،هدف محمدظاهرشاه را برآورده ساخت که محمد
داؤد خان از مقام صدارت دور باشد و ورود دوبارۀ او را به میدان سیاست برای همیش مسدود
سازد .مطابق مفاد قانون اساسی اعضای خانوادۀ شاهی در احزاب سیاسی و پستهای دولتی
نمیتوانست شمولیت داشته باشد که چنین محدودیتها مستقیماً متوجه محمد داؤد خان بود.
از طرف دیگر حکومتهای بعدی که یکی پی دیگری با ناکامی و ورشکستگی تعویض
میشدند ،اعتماد مردم را نسبت به رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور ضعیف
میساخت .ازینرو فضای ناامیدی و تنفر عامه در برابر طرز اداره نظام شاهی روز به روز گسترش
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مییافت.
محمد داؤد خان تصمیم داشت تا به هر شکلی که امکان داشته باشد تغییر را در سیستم
سیاسی کشور به وجود آورد تا از یکطرف خطر وقوع بحران را مرفوع نموده و از سوی
دیگر خواستهای مردم را مبنی بر انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان برآورده سازد .بنا ًء
محمد داؤد یکبار دیگر دست به فعالیتهای سیاسی زد .روابط خویش را با اشخاص ،احزاب و
گروههای مختلف کشور برقرار نمود.
سردارمحمدداوودخان پالن خود را طوری طرح ریزی نمود که دایرۀ جلب و جذب طرفداران
خود را گسترش بخشد و نقطۀ کلیدی قدرت سیاسی را که عبارت از اردو بود ،حمایت ایشان
را بدست آورد.
این در حالی بود که نظام سلطنتی تا اندازۀ محبوبیت خویش را در جامعه از دست داده و
اکثریت مردم حاضر بودند تا وقوع یک تحول عمیق را در ساختار سیاسی جامعه قبول نموده،
لبیک گویند ،محمد داؤد خان و طرفدارانش توانستند با استفاده از همین اوضاع ،حلقه نفوذ
خود را در بین افسران اردو قایم سازند و زمینه راه اندازی کودتای نظامی را آماده گردانند.
در ایامی که محمدظاهرشاه غرض معالجۀ چشم عازم اروپا گردیده بود ،مقدمات یک کودتاه
نظامی که از قبل آماده و مهیا شده بود .به تاریخ  26سرطان  1352هـ ش تحت رهبری محمد
داؤد خان و به همکاری افسران اردو با سرنگونی نظام شاهی و اولین نظام جمهوری به پیروزی
رسید و باب جدید از تاریخ کشور آغاز شد.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به عوامل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت
و گروه دوم فرق بین نظام شاهی و جمهوری را مطرح و بین هم گفتگو نمایند.

سؤاالت:

 .1در  26سرطان  1352هـ ش کدام واقعه در افغانستان رخ داده است؟
 .2کدام عوامل باعث شد تا سردارمحمدداوودخان دست به کودتاه زد؟
 .3سردارمحمدداوودخان پالن کودتای خود را چطور طرح ریزی نمود؟

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان راجع به عوامل کودتاه محمد داؤد خان که در سال  1352هـ ش صورت گرفت به
کمک دانشمندان و بزرگان مطلب تهیه و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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درس بیست و هشتم

کودتای  26سرطان

( 1352هـ ش)

با عوامل کودتا در درس قبلی آش��نایی حاصل نمودید درین درس با مجریان کودتا،

سیاس��ت دولت جدید ،و پیامدهای کودتاه معلومات حاصل میکنید.

بعد از آنکه سردارمحمدداوودخان از پست صدارت کنار رفت ،ده سال را در انزوا سپری
کرد .از اینکه وی به پیشرفت و ترقی کشور در دورۀ صدارت خویش مساعی زیاد به خرج
داده بود ،عالقه داشت تا افغانستان در قطار ممالک پیشرفته جهان قرار گیرد .همین بود که در
( 17جوالی سال 1973م)  26سرطان  1352هـ ش) یک کودتای را بهسر رسانید .به این ترتیب،
نظام شاهی در افغانستان ملغا و جمهوریت اعالن گردید.
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کودتای  26سرطان به دهۀ دموکراسی و قانون اساسی 1964م خاتمه بخشید ،گرچه پنج
حکومت در سالهای اخیر نظام شاهی دعوای دموکراسی مینمودند ولی در حقیقت خصلت
انارشی بر آنها غالب بود .کودتاه  26سرطان به این نابهسامانیها خاتمه داد و به جای نظام
سلطتنتی نظام جمهوری استقرار یافت و سردارمحمدداوودخان منحیث رهبر ملی ظاهر شد.
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نامبرده از نگاه شخصیت بسیار پاک و از سجایای اخالقی عالی برخوردار و شیفتۀ آبادی وطن بود.
بعد از انجام کودتاه محمد داؤد خان بیانیه تاریخی خویش را «خطاب به مردم» اعالم نمود
که حاوی خط و مشی دولت جدید بود.

محمد داؤد خان مبنی بر مشی دولت جمهوری افغانستان را کشور عالقهمند به صلح ،عضو
کشورهای غیر منسلک و همچنان حمایت از منشور سازمانمللمتحد اعالم نمود .موصوف تنها
موضوع اختالف با پاکستان را بر سر معضلۀ پشتونستان یادآوری کرد و خواهان حل مسالمت
آمیز آن گردید.
مشی دولت جدید از طرف مردم کشور در مرکز و والیات استقبال شد محمدظاهرشاه که
در شهر ناپل ایتالیا مشغول تداوی و استراحت بود .از سرنگونی نظام شاهی در افغانستان مطلع
گردید فورا ً به روم آمد و بعد از مدتی استعفایش را از طریق سفارت افغانستان عنوانی مؤسس
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جمهوریت به کابل فرستاد .با رسیدن استعفا نامه اعضای خانوادۀ شاهی که در کودتاه زندانی
شده بودند آزاد و به ایتالیا انتقال یافتند.
یکروز پس از پیروزی کودتا اولین جلسه کمیتۀ مرکزی نظام جدید تشکیل گردید محمد
داؤد خان به صفت رئیس دولت ،صدراعظم ،وزیر خارجه و وزیر دفاع تعیین شد و موصوف
کابینه جدید را معرفی کرد .به اساس فرمان محمد داؤد خان قانون اساسی سال 1343هـ ش ملغا
و برای تصویب قانون اساسی جدید لویه جرگه را دعوت نمود که با داشتن  349تن اعضا به
ریاست عزیز اهلل واصفی در  14مارچ سال 1977م قانون اساسی جدید به تصویب رسید و از
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طرف محمد داؤد خان توشیح و نافذ شد.

در ساحۀ اجتماعی و اقتصادی نیز یک سلسله اقدامات عملی گردید از طریق ازدیاد مالیات
مترقی به اصالحات اراضی زمین توجه صورت گرفت ،قانون اراضی به تصویب رسید و مطابق
آن زمینهای اضافی مالکان به دهقانان کم زمین و بی زمین توزیع شد .قانون جزا و مدنی نافذ،
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سرود ملی ترتیب و در نشان بیرق نیز تغییرات بوجود آمد .از جمله کارهای بسیار مهم دولت
جمهوری افغانستان طرح و تدوین پالن اقتصادی هفت ساله بود .این پالن در سال  1976شروع و
درسال  1983که باید به پایۀ اکمال میرسید .در زمان جمهوریت کار ترمیم و مراقبت سرکها
در تمام کشور دوباره آغاز شد.

کار سروی خط آهن از هرات الی قندهار و سپس به سپین بولدک ،سروی معادن مس عینک
لوگر ،و حاجیگک نیز روی دست گرفته شد .محمد داؤد در زمان حاکمیت خویش حزب
غورځنګ ملی را تأسیس نمود.
پالنها و پروگرامهای رئیس جمهور محمد داؤد خان بسیار زیاد و وسیع بود اما تمام آن
تطبیق نگردید .تا اینکه به تاریخ هفت ثور  1357هـ  .ش .توسط یک کودتای نظامی رژیم
جمهوری محمد داوود سرنگون شد.
112

فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به شخصیت رئیس جمهور محمد داؤد
خان و گروه دوم راجع به پالنهای اقتصادی وی بین هم صحبت نمایند.

سؤاالت:
 .1محمد داؤد خان در کدام سال کودتا نمود؟
 .2کدام اشخاص در کودتای محمد داؤد خان نقش عمده داشتند؟
شرح دهید؟
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 .3به اساس مواد قانون اساسی  1343هـ ش چه اقدامات صورت گرفت موضوع را مختصرا ً
 .4کدام پروژهها در پالن اقتصادی هفت ساله داؤد خان به پایۀ اکمال رسید؟
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فعالیت بيرون از صنف

شاگردان از بزرگان و دانشمندان در رابطه به چگونهگی دورۀ جمهوریت داؤد خان مطالبی
تهیه و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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بررسی فصل دوم
وضع اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی عصر قرن بیستم محصول مستقیم افکار و نظریات دورۀ
رنسانس (از نیمۀ دوم قرن  15تا اخیر قرن 18م) ،تأثیرات بنیادی انقالب کبیر فرانسه 1879م
افکار و نظریات گوناگون فالسفه قرن 19م به شمار میرود ،عروج این همه سیستمها و
مکتبهای سیاسی دراین مرحلۀ تاریخ چنان سر و صدای ببار آورد که بشریت نظیر آنرا
مشاهده نکرده بود .زیرا منافع اقتصادی ،جهتهای باهم مخالف به نقطۀ اوج تضادهای خود
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رسید و سبب بروز بزرگترین حوادث ناهنجار در سطح جهان گردید.
در همین دوره آتش دو جنگ تباهکن جهانی مشتعل ،دنیا به دو قطب متخاصم (شرق و
غرب) مرزبندی شد .ایاالتمتحدهامریکا در مقیاس جهانی موقف برتانیا را احراز نمود .چین
با داشتن خط مستقل سیاسی بهحیث قدرت سوم تبارز نمود .سالحهای اتومی ،بیولوژیکی و
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کیمیاوی وسیلۀ جدید پیشبرد رقابتهای بین المللی قرار گرفت .رقابتهای اقتصادی به نقطه
اوج خود رسیدند جنگ سرد به شدت جریان یافت.

گرچه جهان قرن بیستم خیلی متشنج و بی ثبات بود ولی رقابتهای پیهم نقش بزرگ خود را
در راستای دگرگونی چهرۀ زندگی بشر ایفا نمود و سبب پیشرفتها گردید ،اما این پیشرفتها
و دستاوردها جنبۀ همگانی نداشت و برخی بزرگی از بشریت به خصوص در قارههای افریقا
و آسیا از مزایای آن بی بهره ماندند .در جمله این جوامع یکی هم افغانستان بود که در نهایت
قهقرا واقع شد و از نگاه وسایل و امکانات تمدن جدید نسبتاً بی بهره ماند.
عامل عمدۀ عقبماندهگی افغانستان در آن بود که این کشور طی قرن بیستم به حیث نقطه
تقاطع ستراتیژیک قدرتهای منطقه قرار گرفت و در نتیجۀ رقابتهای بین المللی نهایت
آسیب و صدمه دید.
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فصل سوم
کشور هاي همجوار افغانستان
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اهداف فصل سوم
 -1آشنایی با تاریخ و رویدادهای معاصر پاکستان
 -2معرفت با رویدادها و تاریخ معاصر ایران
 -3معرفت با رویدادها و تاریخ معاصر چین
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 -4معرفت با رویدادها و تاریخ معاصر تاجیکستان
 -5معرفت با رویدادها و تاریخ معاصر ازبکستان
 -6معرفت با رویدادها و تاریخ معاصر ترکمنستان
 -7استفاده از نقشهها و اطلسها
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جمهوری اسالمی پاكستان
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در تاريخ صنف نهم شما راجع به موقعيت ،نفوس و ارزش هاي فرهنگي پاکستان
آشنايي حاصل نمودید ،دراين درس راجع به تاریخ شبه قارۀ هند ،ایجاد پاکستان و
جدايي آن از هند ،و ایجاد بنگله ديش معلومات ارائه ميگردد .تاریخ پاکستان قبل از
ایجاد آن قسماً در تاریخ افغانستان و یا شبه قارۀ هند مطالعه شده میتواند.
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اسالم در اوايل سدۀ هفتم ميالدي به شبه قاره هند رسيد .سپاهيان و مهاجران مسلمان كه از
غرب آمده بودند در حوزۀ رود سند و منطقه پنجاب كه بخش اعظم پاكستان را تشكيل میدهد
مسكن گزيدند .در چند قرن پيش شيوۀ استقرار مسلمانان در شبه قارۀ هند به رشد دو جامعۀ
بزرگ مسلمان و هندو در كرانه هاي شرقي و غربي هند منجر شد.
وبا گرویدن مردم بومی هند به دین اسالم تعداد مسلمانان در هند افزایش قابل مالحظۀ یافت.
در زمان حاكميت بريتانيا شمار مسلمانان در شبه قارۀ هند بسيار زياد بود .باوجود آن هندوها
حتي در جاهايی كه تعداد شان نسبت به مسلمانان هم کمتر بود ،در امور دولتي و داد و ستد
غلبه داشتند .به همين جهت مسلمانان به زندهگي بهتر در كشور ی که از آن خود شان باشند
دل بستند .كشوري كه در آن بتوانند رهبران خود را برگزینند و فرهنگ اسالمي شان را آزادانه
ادامه و انکشاف دهند.
از رويداد هاي مهم تاريخي شبه قاره هند و پاكستان ،یکی هم استقرار مسلمانان دراین سرزمین
بود ،پس از عهد آشوكا يكپارچگي سياسي دیر نپایيد و هند در قرون وسطی به چندين سلطان
نشين كوچك تقسیم شده بود.
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وقتيكه آیین بودا رو به زوا ل نهاد ،شاهان رقيب هندو با يكديگر وارد جنگ شدند ،و اين براي
مسلمانان كه حامالن ارزشهای اسالمی و دين جدید بودند فرصتي مناسب را پديد آورد.
در عهد مغوالن بخش اعظم اين شبه قاره زير حاكميت مسلمانان يكپارچه شد .اما بسياري
از امیران هندو همواره با سلطه مسلمانان مخالفت كردند و
مبارزه با مسلمانان را ادامه دادند .سلسله هاي اسالمي غزنويان
و غوريان در شبه قاره هند حكمروايي نمودند و باوجود
مخالفت هاي شديد اين دوره ،جامعه اسالمي تازه در كنار
جامعه قديمي هندو جان ميگرفت .سالطين ،جامعۀ مذكور
را به سربازان وا میداشت كه ضمن سر و سامان دادن به آن
از هندوان همسر ميگرفتند .بسياري از هندوان طبقۀ پایين
بهخاطر جاذبه آئين جدید و مساوات اسالمي به دين اسالم
گرويدند.
محمد علی جناح
در سال 1885م گروهي از هندوان كنگره ملي هند را به قصد
تشكيل هستۀ يك پارلمان بومي پايه گزاری كردند تعدادي از مسلمانان به كنگره پيوستند ولي به
زودي معلوم گشت كه مسلمانان اقليت ناچيزي خواهند بود كه منافع آنها ناديده گرفته خواهد
شد .در سال 1906م مسلمانان از كنگره كناره گيري كردند و در پي دعوت مردم به انتخابات
جداگانه كه در آن مسلمانان نمايندهگان خود را انتخاب كنند ،انجمن سراسري مسلمانان هند
«مسلم ليگ» را به عنوان سازمان رقيب كنگره هندوان تأسيس نمودند .پس از انتخابات 1945م،
جنبش هواخواهي دولت ملي مسلمان ،شکست ناپذير شد .اگر تجزيه به وقوع نمیپيوست،
جنگ در ميگرفت ،که در نهايت هردو رخ داد.
در سال  1938جناح براي بهبود موضع مسلم ليگ ،نظريه «دو ملت» را مطرح و نخستين تقاضاي
رسمي در مورد يك وطن اسالمي جداگانه را طرح كرد و در سال  1940مسلم ليگ در
قطعنامهیي خواستار تشكيل پاكستان شد.
در سال 1946م كنگره و هم مسلم ليگ طرح بريتانيا را براي تشكيل حكومت فدرالي رد كردند
و تا سال 1947م كنگره نيز براي پذيرش تجزيه آماده شده بود و تنها مسأله مرزبندي باقي ماند
در  14اگست 1947م پاكستان بوجود آمد ،بزرگترين آزمون وحدت اسالمي و ملي زماني فرا
رسيد كه بريتانيا پذيرفت شبه قاره هند را به دو كشور هند و پاكستان تجزيه كند ،تنها به مناطقی
كه داراي اكثريت مسلمان بودند اجازه داده شد به پاكستان بپيوندند ولی با اين هم بر سر مناطق
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اكثريت مسلمان نشين كشمير بحث و منازعه جريان داشت.
بعد از تجزيه شبه قاره ،هندوها از پاكستان گريختند و مسلمانان نواحي هندو نشين را ترك
گفتند .صدها هزار انسان در شورش هاي جمعي فرقهیي كشته شدند .دو ملت بيدرنگ بر سر
كشمير وارد جنگ شدند .كشمير را هند به اين بهانه كه حاكم آن هندو بود تصرف كرده بود،
با درنظرداشت جمعيت مسلمان آن ،كشمير بايد بخشي از پاكستان میبود.
مشكل اصلي پاكستان ،خلق هويت ملي براي انطباق واقعيت مرزهاي سياسي نو و ايجاد رژيمي
پذيرفتني و باثبات براي مردم تقسيم شده بر اثر تفاوتها و اختالف حاد قومي ،زباني ،عقيدتي و
حتي دینی بود.
در ایجاد پاكستان به عنوان كشور مستقل رهبرانی چون عالمه اقبال الهوري فيلسوف و شاعر،
محمدعلي جناح حقوقدان و سياستمدار نقش بسزا و رول بس بزرگ را ايفاء نموده اند.
خانعبدالغفارخان یکی از شخصیتهای بزرگ و مبارز ملی پشتونخوا بوده که در مقابل استعمار
و استبداد انگلیس قیام نمود و سالیان دراز عمر خویش را دراین راه سپری کرد.
بعد از استقالل پاكستان درگيري بر سر نقش اسالم به يك رشته مناقشات قانون اساسی طوالني
منجر شد .قانون 1956م ساختار نظام پاكستان را كشور اسالمي
اعالن كرد و هم قوانين پارلمان را تابع تایید انستيتوت تحقيقات
اسالمي ( )Islamic Research Instituteساخت در
1958م اين قانون منسوخ گرديد و با اعالن جمهوري پاكستان
كوشش شد كه قدرت رهبران مذهبي محار شود اما در سال
1963م شرايط اسالمي سال 1956م كم و بيش اعاده شد.
جدايي بنگله ديش
پاكستان بر اساس اين فكر ايجاد شد كه مسلمانان هند ملتي
خانعبدالغفارخان در سفر به افغانستان
را تشكيل میدهند که شايسته داشتن وطن با قلمرو و اراضي
مشخص براي خود باشند در حالیکه پاكستان از سرزمين هاي سند ،پنجاب ،بلوچستان و ايالت
پشتونخوا ملتي را تشكيل نمیدادند و تفاوت هاي قومي زباني عميق ميان آنها وجود داشت.
بنيانگذاران پاكستان اين كشور جديد ،دين اسالم را عامل اصلي وحدت ميان دو بخش پاكستان
غربي و شرقي تشخيص داده بودند.
تفاوت هاي زباني ،خصوصيات جمعيتي ،ميراثهای فرهنگي و شرايط اقتصادي مشکالت را
پديد آورد .مردم اين كشور دو جناح نزديك به هم هجده سال سعي كردند باهم زندهگي كنند
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و اتحاد ثمربخش بوجود آورند ،اما به چنين هدف دست نيافتند.
تنشها و رقابتهاي فرقه يي جناح هاي شرقي و غربي پاكستان عامل اصلي تضعيف دولت بود
كه گرد اختالفات زباني ،بهخصوص در جناح غرب و پيشرفت صنعتي ناچيز در جناح شرق دور
میزد .رقيب سياسي ديگري در جناح شرقي پاكستان پيدا شد و آن اینکه مجيب الرحمن حزب
عوامی لیگ «مردم بنگال» را ایجاد کرد در جريان تابستان سال 1968م سي و پنج تَن بنگالي به
رهبري مجيب الرحمن متهم به جداسازي شرق پاكستان شدند .تا در سال 1971م اختالفات ميان
پاكستان شرقي و غربي منجر به یک جنگ داخلی گردید .پس از درگيريهای خونين جناح
شرقي روابط خود را با دولت مركزي قطع نموده و بهصورت يك كشور مستقل به نام بنگله
ديش عرض اندام کرد.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به سه گروه جداگانه تقسيم شوند .گروه اول راجع به نقش رهبران و شخصيت هاي ملي

در شبه قاره هند که در آزادي و استقالل پاكستان نقش داشتند ،گروه دوم راجع به گذشته تاريخي

سؤاالت:
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پاكستان ،و گروه سوم درمورد عوامل جدايي بنگله ديش از پاكستان از همديگر سوال نمايند.

 .1مسلمانان چه وقت در شبه قاره هند مسکنگزین شدند.
 .2مسلم لیگ در کدام سال تأسیس گردید؟
 .3پاکستان در کدام سال ایجاد گردید؟

 .4بنگلهدیش چرا از پاکستان جدا شد؟

 .5بنگلهدیش در کدام سال اعالن استقالل نمود؟

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان از بزرگان ،اوليا و شخصيت هاي فرهنگي و منابع دست داشته راجع به جنبش عدم

خشونت معلومات حاصل و در صنف ارائه نمايند.
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جمهوري اسالمي ايران
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در دروس دورۀ متوسطه شما راجع به موقعيت ،زبان و نفوس ايران معلومات
حاصل نموده بوديد ،در اين درس راجع به كاركردها و وقايع مهم دوره پهلوى و
عوامل وقوع انقالب اسالمى در ایران معلومات ارائه مىگردد.

AC

اوضاع اقتصادى ،سياسى ،فرهنگى و اجتماعى در اواخر دوره قاجاريه از هم متالشی گردید و
باعث یک سلسله تحوالت و تغییرات بنیادی در ایران منتج شد.
حوادث سالهاي اخير ايران متأثر از دو بُعد خارجى و داخلي بوده است .در زمينۀ خارجى بايد
گفت که نفوذ و سلطۀ کشور هاى استعمارى نظير روس و انگليس در دورۀ قاجاريه نقش بسيار
مهمى در تضعيف توان اقتصادى ايران داشت .روابط اقتصادى ايران با کشورهاى اروپايى که
از دورۀ صفويه آغاز شده بود و از توازن نسبى برخوردار بود در اواخر دوره قاجاريه تعادل
آن برهم خورده به نفع کشور هاى اروپايى و ضرر ايران تمام شد .محصوالت داخلى ايران
قادر به رقابت با کاالهای خارجى نبود ،بنا ًء توليد کاالهاى داخلى به تدريج سير نزولى نمود و
محصوالت خارجى جایگزين آن گرديد .صاحبان صنايع و حرفهها در شهر هاى مختلف ايران
به تدريج مشاغل خود را از دست داده و بيکار شدند ،توليد و رفاه ،جاى خود را به بيکاري فقر
و استبداد عوض کرد.
تمام جنبش هاى ضد استبدادی ،عدالت خواهان و احزاب اسالمي نقش موثر خود را در اعادۀ
آزادي و عدالت در ایران ایفا نمودند بخشي از تعاليم اسالم مبارزه با سلطه جويى ،استبداد ،ظلم
و ستم فرمانروايان خودكام ميباشد که اثرات آن را مى توان در جنبش مشروطيت دوره قاجارى
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و ايستاده گى مردم را در مقابل دودمان پهلوى مشاهده کرد .حوادث و واقعات جهانى نيز براين
تحوالت سياسى و اجتماعى اثرات خود را بهجا گذاشت .حدود يک سال قبل از شروع جنگ
جهانى اول ،احمد شاه قاجار که به سن بلوغ رسيده بود ،ناصر الملک را از نيابت سلطنت کنار
گذاشت و فرمان برگذارى انتخابات را براى تشکيل مجلس شوراى ملى صادر کرد اما سال بعد با
آغاز جنگ جهانى اول ،مجلس در پي گسترش تجاوزات بيگانهگان به تعطيل کشيده شد .ايران
باوجود بيطرفى در جنگ با تجاوز بيگانهگان و نتايج ناگوار جنگ مواجه گرديد.

دورۀ پهلوى
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هرج و مرج اوضاع سياسى ،اقتصادى و ادارى ايران پس از جنگ جهانى اول ،ايجاد نظام
سيوسيالستى در روسيه شوروى ،امکان سرايت آن به ممالک همجوار و
نارضايتى عمومى ملت ايران از وضعيت حاکم ،بروز قيام هاى مختلف
در گوشه و کنار کشور ،مسدود شدن راه هاى تجارتى و ياس و ناامیدی
محافل ملى و وطن دوست از احمد شاه قاجار ،زمينه کودتاى سوم
حوت را فراهم ساخت .مجرى کودتا رضاخان بود ،وى بعد از تصرف
تهران کابينه مستقلى به رياست سيد ضيا الدين طباطبائى تشکيل داد و
چند روز بعد رضا خان به وزارت دفاع منصوب شده و سيد ضياالدين
از ايران تبعيد گرديد و سپس در کابينۀ قوام السلطنه زمام وزارت دفاع
محمد رضاشاه
و فرماندهى قواى انتظامى ايران در دست رضا خان باقى ماند.
در چنين وضعيت زمزمۀ مخالفت با احمد شاه قاجار در مجالس ،محافل سياسى و مطبوعات آغاز
شد .خدمات برجستۀ نظامى رضاشاه قدرت و نفوذ نظامی ،حسن سياست و تدبير قاطع او مجال و
زمينه را براى انقراض سلطنت قاجاريه فراهم ساخت.
رضا خان در غياب شاه که در اروپا به سر مى برد ،روز به روز موقعيت خود را بيشتر تحکيم
ميکرد و در عين حال مى کوشيد تا با تبليغاتى وسيع عليه احمد شاه قاجار ،او را نسبت به سرنوشت
مملکت بى اعتنا نشان دهد.
سرانجام مجلس شوراى ملى در عقرب ١٣٠٤هـ.ش انقراض سلطنت قاجاريه را اعالم و حکومت
موقت را به سرکرده سپاه رضا خان پهلوى واگذار نمود و طبق درخواست مجلس شوراى ملى در
ماه قوس همان سال مجلس موسسان تشکيل گرديد و آن مجلس سلطنت را به رضا شاه پهلوى
تفويض نمود و موادى از قانون اساسى را که طبق آن سلطنت مختص به خاندان قاجاريه بود ،لغو
و در مواد جديد سلطنت مختص خانواده پهلوى گرديد.
به مناسبت وقوع جنگ جهانى دوم که از سال  ١٩٤٥ -١٩٣٩ميالدي به طول انجاميد در  ٢٥سنبله
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١٣٢٠هـ ش قواى اتحاد شوروى و انگليس از چند جانب به ايران حمله کردند .رضا شاه در همين
ماه از سلطنت کنارهگيرى کرد و زمام کشور را به فرزند ارشد و وليعهد سلطنت تفويض کرده
و خود عازم افريقا جنوبى گرديد .نامبرده پس از دو سال و ده ماه و نه روز دورى از وطن در اثر
سکتۀ قلبى وفات نمود.
رضا خان در دوره سلطنت و حکمروايى خويش به اقدامات مهم ذيل دست زد :ايجاد اردوی
منظم ،تجديد نظام محاکماتى ،تدوين مجموعه قوانين مدنى و جزايى،تأسيس اداره ثبت احوال
نفوس ،صدور کارت هاى هويت ،تامين اداره ثبت امالک ،ساختمان راه آهن سرتاسرى ،تامين
بانک ملى ،نشر پول ،وضع تعرفه هاى گمرکى ،اعمار شهرها ،بسط و توسعه فرهنگ ،ايجاد
شرکتها ،ايجاد و تأسيس پوهنتون ،اصالحات و ريفورم اجتماعى مؤثر و تعميم آن به واليات.

محمد رضا شاه پهلوى
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محمد رضا شاه پهلوى فرزند رضا شاه پهلوى دومين پادشاه خاندان
پهلوی است ،وى در عقرب سال ١٢٩٨هـ ش در تهران متولد
تحصيالت ابتدايى در مکتب نظامى و تحصيالت عالى را در سويس
به پایه اکما ل رسانيد .در سنبله ١٣٢٠هه ش به اثر حمله نيروهاى
اتحاد شوروى (سابق) و انگليس بر ايران رضا شاه از سلطنت برکنار
و محمد رضا شاه پهلوى که عنوان وليعهدى داشت عهده دار سلطنت
گرديد ،موصوف در  ٢٥سنبله در مجلس شورا سوگند وفادارى ياد
کرد ،بدين ترتيب او در روز هاى تاريک که از يک سو جنگ
جهانى دنيا را فرا گرفته بود و از سوى ديگر کشور ايران تحت اشغال
رضا شاه پهلوى
نيروهاى روس و انگليس به سر مى برد به سلطنت رسيد .سالهاى
نخست محمد رضاشاه مصادف با روزهاى بسيار بحرانى و دشوار بود ،زيرا توطئه هاى براى تهديد
کشور و استقالل آن و هم تجزيۀ قسمتى از خاک ايران چيده شد که با صدور اعالميۀ کنفرانس
تهران که مرکب از سران کشور هاى انگليس ،روس ،امريکا بود تا اندازه اين پالن خنثي گرديد،
و به موجب آن پس از جنگ جهانى دوم ،قواى اشغالگر ايران را ترک گفتند .از اقدامات مهم
سلطنت محمد رضا شاه ملى شدن نفت ايران به رهبرى داکتر محمد مصدق ميباشد.
از وقايع مهم دورۀ حکمروايى محمد رضا شاه شامل شدن دولت ايران به سازمانمللمتحد ،تدوير
کنفرانس تاريخى تهران که به موجب آن استقالل و تماميت ارضى ايران تائيد گرديد .پيوستن
به پيمان نظامى بغداد (سنتو) ايجاد نخستين دستگاه تلويزونى ،تأسیس بانک مرکزى ،مبارزه با
بيسوادى ،حق انتخاب شدن زنان در مجلس سنا و شورا ،اعمار سرکهاى بزرگ جهت بهره
بردارى ،ايجاد احزاب سياسى ،تامين کارخانه جات موتر سازى ،ایجاد خطوط آهن جديد ،کشیدن
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لوله گاز بين اتحاد شوروى(سابق) و ايران ،توسعه و تحکيم روابط سياسى با کشور هاى جهان،
ساختمان تصفيه خانه هاى نفت ،تعيين سرحدات آبى ميان ايران و عراق،
ايجاد نيروگاه هسته اي به همکارى فرانسه و المان مى توان نام برد.
محمد رضا شاه در ماه جدى سال  ١٣٥٧شمسى در اثر قيام مردم و
انقالب اسالمى ،ايران را همراه با کليه اعضاى خانواده خود ترک نمود
و پس از  ١٨ماه سرگردانى با بيمارى سرطان در سال ١٣٥٩هه ش در
مصر چشم از جهان پوشيد و در همان جا به خاک سپرده شد.
اوضاع ايران از سال  ١٣٥٦هـ ش دچار تحوالتى سريع شد و نهضتي که
امام خمينى از سال  ١٣٤١هـ ش آغاز کرده بود ،وارد مرحله گسترده اى
آيت اهلل سيد روح اهلل خميني
شده و مبدل به انقالب اسالمیگردید که سر انجام در ماه دلو ١٣٥٧هه
ش به پيروزى رسيد .بعد از فرار شاه به مصر نظامي که  ٣٧سال بر کشور مسلط بود سرنگون
ساخته شد.
سرانجام روز دوازدهم دلو امام خمينى به ايران بازگشت و با استقبال گرم مردم مواجه شد.
دولت جدید به تاريخ  ١٣٥٧/١١/١٥هـ ش با حکم امام خمينى به نخست وزيرى مهندس بارزگان
رسميت پيدا کرد .بازرگان مامور شد تا عالوه بر ادارۀ کشور براى تغيير نظام سياسى به جمهورى
اسالمى ،ريفراندم برگذار کند و بدين ترتيب عصر تازۀ از تاريخ ايران آغاز گرديد.

فعالیت داخل صنف

شاگردان در صنف به دو گروه تقسيم شوند .گروه اول راجع به عوامل سقوط حکومت قاجاريه
گروه دوم در رابطه به خاندان پهلوى از همديگر سوال نمايد.

سؤاالت:

 .1کدام عوامل باعث سقوط سلطنت احمدشاه قاجار گردید؟
 .2کنفرانس تهران در کدام سال و در کجا منعقد گردید؟
 .3رویدادهای مهم سلطنت رضاشاه را فهرست نمايید.
 .4عوامل سقوط سلطنت محمد رضاه شاه کدامها بودند؟
 .5انقالب اسالمی ایران در کدام سال و تحت رهبری کدام شخصیت به پیروزی رسید؟

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان از روي منابع و مأخذو به همکاری معلمان در مورد عوامل جنگ دوم و تاثيرات آن
باالى ايران معلومات حاصل نموده و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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در صنف نهم شما در مورد موقعيت ،نفوس ،و اقليت هاي چين آشنايی حاصل نموديد.
درین درس راجع به سوابق تاريخي و حوادث سال 1949م معلومات ارائه ميگردد.
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سرزمين چين در نيم كره شمالي در قسمت شرقي قاره آسيا و ساحل غربي اقيانوس آرام ،با
داشتن  9،6ميليون كيلومتر مربع مساحت ،سومين كشور بزرگ دنيا میباشد.
پايتخت جمهوري خلق چين شهر پكین (بي جينگ) ميباشد كه يكي از مراكز عصر كهن بوده
و سابقه تاريخي آن به  3000سال قبل بر ميگردد ،شهر مذكور  1000سال قبل بازسازي شده و
هفت قرن قبل ،قوبالي خان (بي جینگ) را پايتخت دايمي خويش قرار داد و تا كنون به استثناي
سالهاي  1949 -1928میالدی که گومين تانگ پايتخت خود را به نن جينگ منتقل ساخت،
پکین حیثیت پایتخت را دارا میباشد.
اكثر باشنده گان چين از نژاد خان (هان) ميباشند كه طي قرون متمادي در همين سرزمين زيست
نموده و از بازماندگان سلسله هان  206ق -م  220ميالدي ميباشد كه از نام امپراتور هان اقتباس
گرديده است.
چندین قرن قبل حكومت بني اميه سرزمين هاي وسیعی از شرق ميانه و منطقۀ از سند تا سواحل
جنوبي مديترانه و شمال افريقا را زير پرچم واحد اسالم قرار داد ،از اینکه وضعیت جنگ و
درگيري داخلي در بعضی از مناطق جهان اسالم حکمفرما بود ،روند توسعۀ مناسبات با چين
تحرك چنداني نداشت.
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در دوران خلفاي عباسي ،بهخصوص پس از انتقال مركز خالفت از دمشق به بغداد از اواسط قرن
هشتم ميالدي تقاضای كاال هاي تزئيني باعث تجدد روابط تجارتی كشورهاي منطقه با چين،
بهخصوص از طريق راههاي زميني آسياي مركزي گردید ،ولي مبادالت از طریق بحری از خليج
فارس ،جنوب عربستان،شرق افريقا ،هند ،جنوب شرق آسيا تا چين از اهميت بيشتري برخوردار بود.
درين دوره دولت مقتدر مركزي بر دنياي اسالم حكومت میكرد و مدافع روابط تجارتي گسترده و
وسيعي بهخصوص با چين بود ،در چين نيز سلسلۀ تانگ ضامن امنيت جاده هاي تجارتي گردید.
از قرن شانزدهم ميالدي به بعد در اثر تسلط يافتن پرتگاليها و هالنديها بر راههاي بحري و
تجارتي منطقه هرمز ،در ايران ،گوا در هند ،و ماكائو در جنوب چين ،روابط با چين و ساير
كشورهاي آسياي شرقي به ضعف گرایيد.
از اوايل قرن سيزدهم ميالدي در اثر هجوم مغول تعداد از كشورهاي
منطقه و هم مناطق خاور ميانه به تدريج به سرنوشت مشابهي روبهرو شدند.
اوكتاي قا آن در سال  1230ميالدي با دو برادرش جغتاي و تولي و پسران
خود به طرف جلگۀ هوانگ هو حركت كرد .و در سال  1234ميالدي شهر
كاي فنگ را به تصرف خويش درآورد.
در دوران معاصر ،دولت منچو تجارت با انگلیسها را محدود کرده تحت
سون یات سن
نظارت قرار داد و خواهان تجدید نظر در مقررات و روابط تجارتی شد.
انگلیسها نیز تالش کردند که از طریق هند به گسترش تجارت با جهان بپردازند هدف اساسی
روابط انگلیسها با چین تجارت تریاک بود که این روابط تجارتی پیامدهای ناگواری در قبا ل
داشت که منتج به جنگ تریاک بین سالهای 1860 -1841میالدی گردید.
در قرن بيستم ميالدي حكومت هاي امپراتوري و سپس جمهوري ملي چين بر سر كار آمدند ،داكتر
سون يات سن كه بهنام پدر چین (مدرن) مشهور است رهبر انقالب  1911ميالدي و اولين رئيس
جمهور چين نيز بوده است كه رهبري حزب گومين تانگ را تا سال 1921میالدی به عهده داشت.
به اثر ضعف در برابر قدرت هاي خارجي و موجوديت درگيري هاي داخلي ،چين فرصت توجه
به كشورهاي منطقه را از دست میدهد ،اهميت ستراتيژيك اين منطقه از نظر انقالبيون كمونيست
كه به رهبري مائوتسه تونگ در پايگاههاي كوهستاني (ین آن) میجنگيدند بیشتر گردید و
فعالیتهای ایشان تشدید زیادتر یافت.
انقالب  1949ميالدي
در بهار سال 1928ميالدي افراد باقيمانده از شورش شكست خوردۀ (فصل خزان) به رهبري مائو
و سربازانيكه از شورش نافرجام نانچانگ جان به سالمت برده بودند با فرمانده جوده به يكديگر
ملحق شدند .مالقات اين دو رهبر مانع از هم پاشيده گي نيرو هاي حزب كمونيست گرديد و آن
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دو تصميم گرفتند نيرو هاي باقيمانده در چوكات ارتش سرخ چين ،سازمان داده شود و اولين
پايگاه كه حزب كمونيست براي استقرار (ارتش سرخ چين) تأسيس كرد (چنگ كانگ شن)
بود .همچنان مائو در اواخر سال  1931ميالدي اولين جمهوري شوراي چين را در ناحيه گيانگسي اعالم
داشت.
در پايان جنگ جهاني دوم عم ً
ال دو چين وجود داشت .يك قلمروي كه زير نظارت گوميندان
و ديگري مناطق آزاد شده كه تحت رهبري حزب كمونيست چين قرار داشت .گوميندان
كمكهاي وسيعي از طرف اياالت متحده امريكا به شكل سالح و
مهمات ،آموزش و انتقال سربازان به نواحي شرقي ،ساختمان و نگهداشت
راههاي ارتباطي ،پشتيباني و حمايت نظامي و ديپلوماتيك وغيره بدست
میآورد .نيرو هاي کمونیست چين از نگاه نظامي ،اقتصادي و تأمين
ارتباطات در مقايسه با رژيم چانكاي شيك عقب بودند اما حمايت و
پشتيباني مردم را با خود داشتند.
حزب كمونيست چين آمادهگي مؤثري براي مقاومت گرفته بود مطابق
مائو
مصوبۀ مؤرخ  4می 1946م كميتۀ مركزي حزب كمونيست چين مصادرۀ زمين هاي مالكان
بزرگ اقدامی در زمينه اجتماعي و اقتصادي بود .همزمان با آن تدابيري در جهت جلب و احضار
عسكري اتخاذ گرديد .حزب كمونيست با استفاده از اشكال مختلف مبارزه مسالمت آمیز و
نظامي توانست مردم را در مقابله با حمالت گوميندان آماده سازد.
اردوي آزادي بخش در تابستان و خزان سال 1948م به عمليات موفقيت آميز قاطع و تعيین كننده
دست زد .سربازان گوميندان در شمال شرق چين در شهرها محاصره شده و درهم شكسته ،اسير ويا
تسليم شدند عمده ترين ناحيه صنعتي چين يعني مركز كارخانه هاي ذوب فلز استخراج زغال سنگ،
ماشين سازي ،مراكز انرژي با شبكه هاي پيشرفته حمل و نقل به تصرف نيرو هاي كمونيست افتاد.
در پايان سال  1948ميالدي قوت هاي حزب كمونيست به سراسر شمال و شمال شرق چين
مسلط گرديدند .جون 1949م بي جينگ بدون مقاومت سقوط كرد و به دست قوت هاي حزب
كمونيست افتاد و در فاصله بين ماه هاي اپريل و نوامبر همان سال اغلب شهرهاي چين بدون
خونريزي بدست كمونيستها افتاد .چانکای شیک با گروه كوچك از سربازان خود به تايوان
فرار نمود .بعد از اشغال پكن و درهم شكستن قواي چانکای شیک حزب كمونيست به پيروزي
قاطع و نهايي رسيد و مائو روز اول ماه اكتوبر  1949را در ميدان صلح آسماني پیكن ،تأسيس
جمهوري خلق چين اعالن نمود.
چون سياست خارجي چين از 1949م به بعد بر اساس نظریات و عقايد مائو رقم زده شد ،نظريات،
افكار و عكسالعملهاي او در قبال مسايل داخلي و خارجي بر آن تأثير كلي داشت .لذا سياست
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خارجي آن كشور از دهۀ  50به بعد نیز بر مبناي فراز و نشيب هاي داخلي چين و تحوالت در
عرصه بين المللي ،متأثر از آن بوده است.
مائو در دوره جنگ هاي انقالبي و پيش از كسب قدرت كامل نيز مانند دوره هاي بعد هيچگاه از يك
الگوي ثابت براي اعمال سياست هاي مورد نظر خويش استفاده نميكرد ،بلكه با توجه به شرايط سياسي،
اقتصادي ،نظامي و فني چين و اوضاع بين الملي ،اصول ستراتيژيكي قابل انعطاف را به كار میبرد.
سياست چين بعد از سالهاي  1980موجب افزايش روابط کشور مذکور با كشورهاي منطقه و جهان
گرديد با توجه به تازه گي ورود فعال چين به صحنه رقابت در منطقه حايز اهميت بسيار گردید.
چين قب ً
ال در عرصه مناسبات بين المللي و بهخصوص كمكهاي آن ،بيشتر جنبه اعتقادي
(ايديولوژيك) داشت و به منظور سهم بي جينگ در گسترش سوسياليزم و تقويت نهضت هاي
ضد استعماري در نقاط مختلف دنيا صورت ميگرفت ،اما از اوايل دهه  80ميزان ،شكل و نحوۀ
آن دستخوش تحول گرديد.
سياست و پاليسي جديد چين در مناسبات بين المللي بر اساس برابري ،نفع متقابل ،تنوع شكل هاي
همكاري ،نتايج عملي و كيفيت بهتر استوار گرديد .هدف اين سياست حضور بيشتر و مؤثر چين
در جامعه بين المللي ميباشد .با اتخاذ سياست در هاي باز در چين و گسترش مناسبات سياسي و
اقتصادي آن با جهان ،چین در رديف كشورهاي پيشرفته چون جاپان ،امريكا و اروپاي غربي قرار
گرفته است و امروز يكي از قدرتهای بزرگ جهان ميباشد.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به گروه هاي جداگانه تقسيم شوند .گروه اولي در مورد سوابق ،گروه دوم راجع به
تحوالت چین از همديگر سوال نمايند.

سؤاالت:

 .1کشور چین در کجا موقعیت دارد؟
 .2نظام جمهوری در چین چه وقت ایجاد شد و اولین رئیس جمهور آن کی بود؟
 .3علت پیروزی حزب کمونیست چه بود؟
 .4بعد از جنگ جهانی دوم چین از نگاه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در کدام حالت قرار داشت.
 .5تغییرات عمده چین را بعد از دهه  80چگونه ارزیابی میکنید.

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان به کمک و همکاری معلمان  ،شخصیتهای فرهنگی و منابع دست داشته راجع به
عوامل انقالب 1949م در چين معلومات حاصل نموده و آنرا در صنف ارائه نمايند.
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درس سی و دوم

تاجیکستان
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کشور تاجیکستان یکی از همسایهگان افغانستان میباشد .در دروس تاریخ صنف نهم شما
راجع به نفوس ،زبان و اقوام ساكن در تاجكستان معلومات حاصل نموديد در درس فعلي راجع
به ريشه نژادي ،سابقه تاريخي و وضع فرهنگي اين سرزمين معلومات بدست میآورید.
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در شمال افغانستان سرزمين حاصلخيزي واقع است كه بسياري از علماۀ و دانشمندان عقيده
دارند كه نژاد آريايي در آن سرزمين ،جوار دامنه كوه هاي هندوكش كنار رود جيحون
و سيحون اولين روز هاي زندهگي خويش را گذرانيده است .در كتاب قديم آرياييها
از سرزمين نام برده شده كه آب و هواي آن خلد زمين بود و اجداد ما در آن جا پرورش
يافتند و به قرينه میتوان گفت كه مراد همان اراضي دلكش جوار جيحون و سيحون باشد.
به قول هنري فيلد (تاجيكان مردم مشهوري هستند كه در سراسر مشرق زمين پراگنده اند نه
تنها در كشورهاي ايران و افغانستان ،بلكه در شهرهاي ماورالنهر و كشورهاي تحت تسلط
تاتارها سكونت دارند و به قول بعضي ،آنها تا مرزهاي چين الاقل تا تبت پراگنده شده
اند).
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عدۀ قابل مالحظهاي تاجيكان در ازبكستان و قرغزستان بهسر میبرند .مردم تاجيك نسل
آريايي قديم بودند .اينان نمايانگر بسط يكي از كهنترين تمدن هاي آسياي ميانه پيش از
ظهور تركان به شمار میروند .زبان ملي مردم تاجكستان ،زبان تاجيكي میباشد كه با زبان
دري و فارسي قرابت نزديك دارد و هر دو وارث خصوصيات زبان و ادبيات مشتركي
هستند.
اسكندر در سده  -4ق م سرزمين تاجيكان را تصرف كرد و بعد از مطيع نگاهداشتن مردم
آن لشكری از يونانيان و مقدونيان را ايجاد كرد و  30هزار تن از ايشان در آنجا ساكن
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شدند و با بوميان اختالط و امتزاج نمودند.

در قرن دوم ق م سكاها جاي يونانيان را گرفتند .در سالهاي  27 -39ق-م كواي شانگ
(كوشان) قبايل ديگر يوچيها را به تصرف خويش در آورد و امپراتوري كوشان را تأسيس
مركزي حكومت كند .امپراتوري كوشاني
در اواخر سده سوم ميالدي رو به ضعف نهاد
و قوم ديگری كه روميان آنان را (افتاليت) يا
هون هاي سفيد و يا اهیاطله میگفتند روي
كار آمدند .يورش هاي پي در پي مهاجران
ترك ،اين سرزمين را چنان ترك زده كرد
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نمود كه توانست حدود  200سال بر آسياي

امام علی رحمان

كه مهاجمان مغول را نيز در سده هاي  13ميالدي در خود فرو برد و آنان را هم تحت تأثير
قرار داد.
در وسط قرن  19م كه به مرور زمان دامنۀ توسعۀ اراضي روسيه در جهت جنوب به سوي
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افغانستان كشيده شد ،مراكز عمدۀ تاجيك نظير
اورا ،توبه و خجند به روسيه ضميمه شد .شمال
تاجكستان در قلمرو حكومت روسيه تزاري و
جنوب آن زير فرمان امير بخارا درآمد.
در سال  1918ميالدي حاکمیت حكومت
شوروي در متصرفات پيشين روسيه در آسياي
ميانه برقرار شد .در جريان همين سال شمال
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تاجكستان بخشي از جمهوري خودمختار
تركستان شوروي شد و در سال  1921ميالدي
ارتش سرخ وارد بخش شرقي بخارا گرديد و
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شهر دوشنبه را تصرف كرد.

در مرزبندي ملي سال  1924جمهوريهاي

آسياي ميانه ،جمهوري شورايي تاجك جزو ازبكستان و شهر دوشنبه در سال 1929
استالين آباد و در  1961مجددا ً دوشنبه نامگذاري شد و هم به اساس سرحد بندي سال
 1924شهرهاي چون سمرقند ،بخارا مناطق چون سرخان دريا ،قشقادريا و نواحي وادي
فرغانه از پيكر تاجكستان جدا گرديد و از همان روز هاي مرزبندي تا فع ً
ال كدام تغيير در
آن رونما نگرديده است.
بعد از فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991م تاجكستان استقالل سياسي خويش را اعالم
نمودند .و عضويت سازمانمللمتحد و تعداد مجامع بين المللي را حاصل کرد.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند گروه اول راجع به اقوام ساكن در تاجكستان ،گروه دوم
در مورد تجاوز روسها بر تاجیکستان با یکدیگر مباحثه نمایند.

سؤاالت:
 .1ساکنان تاجیکستان مربوط کدام نژاد میباشند؟
 .2تاجیکستان در کدام سال جزء از قلمرو جمهوری خودمختار ترکستان شوروی گردید؟
 .3تاجیکستان در کدام سال استقالل سیاسی خویش را کسب نمود؟
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فعالیت بيرون از صنف

شاگردان برویت منابع و مآخذ و هم به کمک استادان خویش راجع پخش ونشر اسالم در
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سر زمین تاجیکستان معلومات حاصل و در صنف ارائه نمایند.

132
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ازبكستان
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ازبكستان در گذشته جز مهم از منطقۀ پهناور ماورالنهر و يكي از مراكز بزرگ فرهنگ و تمدن
اسالمي بود ،دراين درس به موقعيت ،اقتصاد ،فرهنگ و فشردۀ تاريخ آن آشنا میشويد.

AC

ازبكستان كشوريست كه در آسياي مركزي ميان رودخانه هاي آمو و سيردريا موقعيت
دارد.

ازبكها بزرگترين گروه قومي با بيش از  71فيصد نفوس كشور را تشكيل میدهند .ساير
اقليت هاي قومي مانند روسها ،تاجكها قزاقها و تاتارها نيز در ازبكستان بهسر میبرند.
 63در صد جمعيت در قریهها جات و قصبهها امرار معيشت دارند .زبان رسمي مردم
ازبکستان ازبكي و روسي میباشد.
سرزمين ازبكستان از ادوار قبل از ميالد مسكوني بوده است .در قرن ششم پيش از ميالد
بخش بزرگ ازاين سرزمين جزء قلمرو هخامنشيها شمرده میشد.
در سال  329ق .م اسكندر مقدوني سمرقند و ازبكستان فعلي را جز از قلمرو يونان باختري
133

ساخت ،در اواسط قرن ششم ميالدي تحت سلطۀ خانات تركها قرار گرفت.
مسلمانان در نيمه دوم قرن هفتم ميالدي بر قسمتهاي مهمي از آسياي مركزي تسلط يافتند.
قتيبه بن مسلم والي عربي خراسان مامور
فتح نهايي ماوراءالنهر شد و طي بيست
سال تا نزديكي مرزهاي چين و كاشغر،
از شمال تا تاشكند كنوني لشكركشيد
و سرانجام سمرقند ،تاشكند و فرغانه را
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تصرف نمود.

مسجد طالکاری

با ظهور و توسعۀ دین مقدس اسالم ،در قرن دهم ميالدي ،منطقۀ كنوني ازبكستان جزء از
قلمرو سامانيان گرديد و با گذشت زمان به ترتيب سالله هاي چون غزنويان ،سلجوقيان،
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خوارزمشاهان ،مغوالن ،تيموريان در ازبكستان حكمروايي نمودند.

مغوالن با هجوم به اين منطقه ،بخش بزرگي از آسياي مركزي را تصرف كردند ،اما به
تدريج وبا تضعيف قدرت مغول ،بهخصوص پس از
حاكميت تيمور كه شهر سمرقند را به عنوان پايتخت
امپراتوري خود بنيان نهاد ،ازبكها براي نخستين بار به
عنوان يك قوم ظهور كرد.
ازبكها نام خود را از ازبك خان 1342 -1282م كه
به دين اسالم مشرف شده بود اقتباس كردند .چنانكه
ابوالخير خان ( )1412يكي از اخالف شيبان جوان فرزند
جوجي پايه و قدرت ازبكها را در آسياي ميانه بنا نهاد.

اسالم کریم
134

نزديك به  85فيصد مردم ازبكستان مسلمان
بوده و پیرو مذهب حنفي ميباشند .باوجود
تهاجمات فرهنگی متعدد به سنتها و ارزش
هاي اسالمي پابند میباشند .ارزش هاي اسالمي
مانند نكاح ،تدفين ،مراسم به خاك سپاري
ميت ،ختنه پسران ،قرباني ،ذبح اسالمي تالوت
و استماع قرآن مجيد ،ساختمان مساجد ،دادن
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صدقات در بين اين كشور رعايت ميگردد.

تركيب ملي جمعيت ازبكستان از نيمۀ قرن 19
و آغاز قرن بيستم شكل گرفته است .پس از
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اشغال آسيایي مركزي توسط روسيه و كوچ
دادن تعداد زيادي از روسها به آسياي مركزي
بهخصوص بعد از انقالب اكتوبر سال 1917م از

روسيه ،قفقاز و اوكراين دهقانان و كارگران به اين منطقه سرازير شدند.

سير تحوالت سريع در اتحاد شوروي سابق در سال  1991ميالدي به رهبري ازبكستان
اين فرصت را داد كه در اول سپتمبر سال مذكور ازبكستان را به عنوان كشور آزاد و
مستقل اعالن نمايد .حزب كمونست ازبكستان منحل اعالن شده و اولين انتخابات رياست
جمهوري صورت گرفت و اسالم كريموف به صفت رئيس جمهور انتخاب گرديد.
ازبكستان از بدو استقالل به عضويت سازمانمللمتحد و تعداد نهادها ،مجامع اقتصادي،
بين المللي و منطقوي داخل گرديد.
135

ازبكستان در ميان كشورهاي آسياي مركزي داراي امكانات نسبتاً خوب اقتصادي در زمينه
هاي رشد زراعت میباشد .سرزمين ازبكستان داراي معادن مس ،سنگ زغال و نفت بوده،
در توليد صنعت فوالد ،مواد غذايي ،منسوجات و پنبه به پيشرفت هاي زیاد نايل گرديده
است.
زراعت مهمترين بخش اقتصاد ازبكستان را تشكيل میدهد 28 ،در صد از ميزان رشد و 35
در صد از جمعيت فعال كشور به اين بخش وابسته اند .ازبکستان دومين كشور صادر كنندۀ
پنبه در جهان میباشد.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول در مورد آبدات اسالمی و گروه دوم در مورد
صنایع مهم ازبکستان باهم مباحثه نمایند.
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سؤاالت:

 .1موقعيت ازبكستان را مختصرا ً توضيح نمایيد.

 .2كدام گروه هاي قومي در ازبكستان زندهگي میكنند؟

 .3كدام سلسله يا دودمانها در سرزمين ازبكستان حكمروايي نمودند؟
 .4مردم ازبكستان به كدام زبان تكلم میكنند؟
 .5صنايع عمده ازبكستان را نام بگيريد.

فعالیت بيرون از صنف
شاگردان نقشۀ ازبکستان را ترسیم نموده و در روی آن والیات ،مراکز صنعتی و کشورهای
همجوار را نشانی نمایند.
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ترکمنستان
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ترکمنستان در گذشته جزئی از منطقۀ ماورالنهر بوده و امروز يکي از بزرگترين كشورهای
صادر كنندۀ گاز در جهان میباشد .در تاريخ صنف نهم شما راجع به موقعيت ،نفوس و زبان
تركمنستان آشنايي حاصل نموديد .دراين درس به گذشته تاريخي ،اصل نسب تركمنها و
اوضاع فرهنگي و اقتصادي تركمنستان به طور مشرح معلومات حاصل مینمایيد.
تركمنستان كشوریست با سوابق تاریخی کهن .سرزميني است كه مهد تمدن هاي چند هزار
ساله بوده و مراكز بزرگ فرهنگي مانند گوك تپه ،نمازگاه تپه ،شهر مرو ،نساء قلعه و اورگنج
شهر در آن موقعیت دارد .تركمنها از لحاظ چهره شبيه مغولها بوده ،مردمي نسبتاً بلند قد با
موهاي سياه و الغر اندام ميباشند.
تحقيقات باستانشناسي نشان داده كه تركمنستان يكي از مراكز بزرگ مالداري و زراعت
جهان بوده است .در عصر برونز تمدن هاي پيشرفته ازين محل نشأت کرد .يكي از آثار معماري
تمدن باستاني ترکمنستان «اليتن رپ» است كه بين روستا هاي مينا و چاجا قرار دارد دراين
محل مقبره بزرگي كه از نظر معماري شبيه به آثار بابل است قرار داشته و نيز باستان شناسان
ثابت كرده اند كه دراين ناحيه زبان نوشتاري وجود داشته و مردم آن از فرهنگ عالی و واحد
برخوردار بوده اند.
مؤرخين میگويند سرزمین تركمنستان از دوران قبلالتاریخ مسكوني ،در قرن  4 -6ق-م بخشی
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از قلمرو امپراتوري هخامنشي بوده و پس از آن به دست پارتها افتاد.
تركمنستان به دليل موقعيت جغرافيايی خود نقش مهمي را در جاده بزرگ ابريشم ايفا كرده و
طي قرون متمادي باعث اتصال شرق و غرب گريدده است .در قرن  5ميالدي اين سرزمين در
اثر هجوم هونها و هپتاليان و عقب نشيني ساسانيان تحت سلطۀ ايشان درآمد .اين نخستين نفوذ
اقوام ترك به شمال خراسان بزرگ است .در قرن هفت ميالدي با حملۀ مسلمانان به خراسان اين
منطقه نيز به تصرف ايشان درآمد .مرو پايتخت حكام عرب خراسان به شمار میرفت و حمالت
ايشان به ماورالنهر ازين مركز هدايت میگردید .همچنان حضور مامون الرشيد در مرو و آمدن
امام رضا رحمه اهلل در تاريخ ثبت شده است.
گرچه نخستين حضور تركان درين منطقه و ماورالنهر با هجوم هياطله در قرن  5ميالدي مصادف
بوده ،ليكن هجوم تركان غور يا اغوز از مرزهاي مغولستان در قرن  10ميالدي بافت جمعيتي اين
منطقه را برهم زد .سلجوق خان با كمك تركمنهای مسلمان موفق شد بر سيحون مسلط گردد
و سلسلۀ سلجوقيان را تشكيل دهد.
در قرن  4هجري مقدسي تاريخ نويس عرب اولين فردي بود كه از طایفهیی بهنام تركمن ياد
كرد و براين نكته تاكيد داشت كه تركمنها اولين ترك هاي مسلمان بوده و به همين دليل به
عنوان (ترك ايمان) از آنها ياد شده است.
بر اساس كتاب جوامع التواريخ سلسلۀ نسبی تركمن چنين تنظيم ميگردد.
بافث بن نوح -ديب يا قوي -قراخان -اوغوز خان «جد اصلي تركمنها اورخانكرخان میباشد.
تركمنستان محل سكونت اقوام مختلف آسياي مركزي بوده است ولي اكثريت جمعيت آن را
تركمنها تشكيل میدهند و قبيله هاي ذيل در آن سكونت دارند:
 -1عالي ايلي
 -2اتا
 -3چاودار
 -4امراي (يمره لي)
 -5ارساري
 -6گوكالن
 -7ساكار (ساقار)
 -8سايور
 -9ناريق
ساختمان پارلمان ترکمنستان
 -10تكه اريموت
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از اينكه اکثر تركمنها در طول تاريخ از طريق مالداری زندهگي نموده اند بنا براين بسياري از
آنها در نقاط دهاتی كه امكان تداوم اين گونه فعاليتهای اقتصادي میسر بود مسکنگزین شدند.
تهاجم مغولها و شكست حكومت خوارزمشاهيان باعث از هم گسيختگي شديد اوضاع شد
و شهرهاي آباد آسياي مركزي تماماً ويران و به دست مغوالن افتاد .سرزمين مذكور به دو
قسمت شمال در اختيار مغول و خان هاي ازبك و جنوب در اختيار ايلخانان قرار گرفت.
بعد از شكست شيبك خان ازبك از قرن 17 -15م اين سرزمين به تصرف صفويها درآمد.
در سالهاي  1873 -1850ميالدي تحريكات سياسي روسيه منطقه پهناور تركستان را به
حكومت هاي بخارا ،خيوه ،فرغانه ،خوقند و قازان تقسيم كرد.
روسها در يك حركت زنجيره اي به ترتيب ،بخارا  ،1868خيوه  ،1873فرغانه  1879و
باآلخره در سال  1881جنرال اسكوبلوف روسي با حمله به اخال و تصرف قلعه گوك تپه
توانست بر تركمنها غلبه حاصل نموده و تركمنستان را اشغال نمايد .بخش غربي تركمنستان
داوطلبانه جزء روسيه شدند .بعد از انقالب 1917میالدی در روسیه ،ترکمنستان جز از جمهوری
ترکمنستان شوروی گردید.
بعد از استقالل ،اقتصاد تركمنستان همانند ديگر جمهوريهاي تازه استقالل يافته آسیایی میانه
مبتني بر مالكيت دولتي بود طبق آمار منتشره  95در صد از كل محصوالت كشور توسط
واحدهايدولتي توليد میشد .بانكها ،بيمه ،تجارت خارجي و فروشگاه بزرگ همهگي
دولتي بودند .اين سيستم اقتصادي متمركز دولتي به علت عدم داشتن روحيه ابتكار ،كم
كاري ،بوروكراسي فلج كننده و فقدان تكنالوژي دچار مشكالت جدي بود و جهت رفع
مشكالت فوق دولت به دو اقدام ذیل دست زد:
 .1قطع رشته هاي وابستهگي به مسكو و ديگر كشورهاي عضو كامنولت.
 .2پايه گذاری يك اقتصاد ملي به منظور استفادۀ مستقل از منابع طبيعي و تأمين نياز هاي مهم
داخلي جهت برآورده شدن مامول فوق يك ستراتيژي ملي چند مرحله یی را مطرح نمودند.
تركمنستان با داشتن  2.7تريليون متر مكعب ذخاير گاز بعد از فدراسيون روسيه به عنوان
بزرگترين کشور دارای ذخاير گازي در بين كشورهاي مشترك المنافع شناخته شده است.
در حدود  48در صد مردم تركمنستان در امور زراعت و مالداري اشتغال داشته 80 .در صد
سرزمين هاي اين كشور به فقدان منابع آبي مواجه میباشند .مالداري در تركمنستان توسعۀ
نسبتاً مناسبي داشته است .گوسفند قره قل با پشم و پوست بسيار مرغوب مهمترين حیوان براي
پرورش است .يكي ديگر از صنايع تركمنستان قالين بافي میباشد كه در بين زنان تركمن
رواج داشته و قالين هاي تركمنی شهرت بين المللي دارد.
تركمنستان در آسياي مركزي به لحاظ شرايط خاص جغرافيايي از موقعيت ستراتيژيك
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مناسب برخوردار است.
• اين كشور داراي منابع عظيم زير زميني و بهخصوص نفت و گاز میباشد ،همين موضوع
توجه دولتهاي منطقه را به تركمنستان جلب نموده است.
• تركمنستان داراي پتانسيل(بالقوه) انتقال گاز به اروپا و تعداد از كشورهاي ديگر میباشد و
به عنوان يكي از تأمين كننده هاي انرژي اروپا به حساب میرود.
• تركمنستان به عنوان يكي از كشورهاي ساحلي بحيرۀ كسپين ،داراي ذخاير بزرگ انرژي
بوده و از ارزش اقتصادي بلندي برخوردار است.
تركمنستان در طي  60سال حاكميت نظام اتحاد شوروي سابق همچون ساير جمهوريهاي
آسياي مركزي ،مرحله از نظر تحوالت تاريخي منجمد را سپري نموده است .تنها واقعۀ قابل
ذكر درين دوران اعمار كانال قره قوم میباشد.
با باال گرفتن بحران در اتحاد شوروي سابق حزب كمونست ترکمنستان منحل گردید و حزب
دموكراتيك تركمنستان در  26اكتوبر  1991ايجاد گرديد كه رهبري آن را نيازاف بر عهده
داشت.در  27اكتوبر سال مذکور تركمنستان رسماً استقالل خويش را اعالم نموده و به حيث
يك كشور مستقل به رسميت شناخته شد .يك سال بعد قانون اساسي جديد اين كشور از
طرف پارلمان تصويب شد ،كه بر اساس مواد آن به صالحيت هاي رئيس جمهور افزوده شد.
تركمنستان بعد از استقالل عضويت سازمانمللمتحد ،سازمان همكاري اقتصادي كشورهاي
مستقل مشترك المنافع ،بانك توسعه آسيایی ،بانك توسعۀ اسالمي ،سازمان كنفرانس اسالمي،
سازمان بين المللي كار و دهها سازمان بين المللي دیگر را كسب نموده است.

فعالیت داخل صنف

شاگردان در صنف به سه گروه جداگانه تقسيم شوند .گروه اول راجع به موقعيت ترکمنستان ،گروه دوم
در مورد استقرار ترك تبارها و گروه سوم در رابطه ريشه نژادي تركمنها از همديگر سؤال نمايند.

سؤاالت:

 .1قبایل مشهور ترکمنها را نام بگیرید؟
 .2روسها در کدام سال ترکمنستان را اشغال نمودند؟
 .3ترکمنستان بعد از استقالل چگونه ستراتیژی را مطرح نمود؟
 .4بزرگترین قلم صادراتی ترکمنستان را چه تشکیل میدهد؟

فعاليت بيرون از صنف

شاگردان نقشه ترکمنستان را ترسیم نموده ،در روی آن مراکز صنعتی ،فرهنگی ،پایتخت و
همسایهگان آن را نشانی نمایند.
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بررسی فصل سوم
فصل سوم کتاب تاریخ صنف دوازدهم تحت عنوان «کشورهای همجوار» تهیه و ترتیب
گردیده است که شامل تاریخ معاصر کشورهای چین ،پاکستان ،ایران ،تاجیکستان،

ترکمنستان و ازبکستان میباشد .در تألیف این فصل تا حدی زیاد کوشش شده تا شاگردان

به طور فشرده با رویدادها ،حوادث ،موقعیت ،نفوس ،زبانهای مروج و معمول ،میراثهای
فرهنگی ،اقتصاد و صنعت هر کشور معرفت و آشنایی حاصل نمایند و همچنان در تعدادی
از دروس سعی بهعمل آمد است تا حوادث تاریخی کشورهای همجوار در طی دورههای
خاص فهرست گردیده و به تفصیل بیشتر وقایع پرداخته شده است تا شاگردان در عمق قضایا
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و رویدادهای تاریخی قرار بگیرند و حوادث تاریخی برای شان واضح و قابل فهم باشد .و
تاریخ از چارچوب خشک سیاسی بیرون گردیده تصویر و انعکاس خوبی از ارزشهای

انسانی را ارائه کرده بتواند که انعکاس دهنده فعالیتهای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی جامعه

بشری میباشد .گرچه ذکر تمام حوادث و رویدادهای تاریخی کشورهای همجوار در طی
مورد نظر رسیده باشیم.

141

AC

یک فصل کار بی نهایت مشکل است ،ولی تا سرحد امکان کوشش شده که به مامول و هدف

فصل چهارم
رويداد هاي مهم جهان در قرن بیستم

اهداف فصل چهارم
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 -1آشنایی شاگردان با بعضی از رویدادهای مهم جهان در قرن بیستم
 -2شاگردان جنگ جهانی اول و علل آن را تحلیل کرده بتوانند

 -3شاگردان جنگ جهانی دوم و علل آن را تحلیل کرده بتوانند

 -4شاگردان ضرورت تشکیل سازمانمللمتحد را درک کرده بتوانند
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 -5دانستن زمینههای تبدیل جاپان به قدرت صنعتی

 -6شاگردان عوامل فروپاشی اتحاد شوروی سابق را تحلیل و تفسیر کرده
بتوانند

 -7استفاده از نقشه و اطلس ها

 -8ساختارهای سیاسی آلمان فدرال ،فرانسه و انگلیس را بدانند
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درس سی و پنجم

جنگ جهانی اول و علل آن
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دراین درس شاگردان با علل و عوامل جنگ جهانی اول و پیامدهای ناگوار آن آشنایی

حاصل مینمایند.
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غرب در اوایل قرن بیستم با سلطه نظامی و اقتصادی بر جهان دست یافت .درین قرن سربازان
و مقامات اروپایی بر هند ،جنوب شرق آسیا و قسمتهای بیشتر افریقا حکومت میکردند.
ماموران سیاست خارجی و تجارتی دول غربی امور اقتصادی و سیاسی چین ،ایران و امپراتوری
عثمانی را در دست داشتند .در نیم کرۀ غربی ،ایاالتمتحدهامریکا که در جمع قدرتهای
غربی نو مطرح شده بود ،به قدرت بزرگ جهانی تبدیل میشد.
تحول اوضاع و احوال جهان به گونۀ بود که وقوع جنگ عمومی را محتمل میساخت و این
اوضاع و احوال سرانجام به جنگ جهانی اول انجامید .نخست رقابت اقتصادی بر سر بازارها آغاز
شد و اتحاد اروپا ،کشورها را بر ضد یکدیگر متحد ساخت ،و در گروههای قومی احساسات
ملی گرایانه با نیرومندی رشد کرد.
کشورهای صنعتی اروپا بر سر نفوذ و مستعمره ساختن کشورهای دیگر با هم رقابت داشتند.
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انگلستان تا 1870م کشور صنعتی پیشگام در سراسر جهان بود ،سپس آلمان پا به عرصۀ صنعت
نهاد و به سرعت صنعتی شد و شبکۀ حمل و نقل و ارتباطات جدید را ایجاد نمود .تجار آلمانی
رقابت موفقیت آمیزی را با تجار انگلیسی در شرق آسیا ،خاور میانه و امریکای التین آغاز
کردند.
رقابت بر سر قدرت بین المللی به مسابقه تسلیحاتی دریایی نیز مبدل گردید .کشورهای بزرگ
مانند ایاالتمتحدهامریکا و جاپان ،برای محافظت از مسیرهای کشتی رانی خود ،نیروهای دریایی
شان را تقویت کردند.
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انگلستان ساختن کشتیها و توپهای دریایی غول پیکر را در 1884م آغاز کرد .آلمان که رقیب
اصلی انگلستان در عرصۀ اقتصادی بود ،به زودی از آن کشور تقلید کرد.
رشد سریع نیروی دریایی جرمنی در اوایل سده بیستم تهدیدی برای نیروی دریایی انگلستان بود.
انگلیس سعی کرد برای پایان دادن به مسابقۀ تسلیحاتی دریایی ،با آلمان به توافقی دست زند.
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زمانی که این کوشش ناکام ماند ،انگلستان نیز به جستجوی متحدان برخاست.

فرانسه و انگلستان موافقتنامۀ میان کشورهای خویش در 1904م امضا کردند .انگلستان در 1907م
با روسیه نیز متحد شد و اتحاد این کشورها به اتفاق سه گانه (مثلث) تبدیل گردید.
قدرتهای بزرگ اروپا در آن زمان در دو نظام اتحادی بر ضد یکدیگر صف بسته بودند ،و
هردو نظام خود را مسلح میساختند .تهدید جنگ جهانی بیشتر شد ،بدگمانی و بی اعتمادی،
سیاست خارجی صلح آمیز را بیش از پیش دشوار ساخت .قبل از وقوع جنگ جهانی اول ولیعهد
اتریش در سارایو مرکز بوسنی به قتل رسید.
آلمان مصمم بود که تنها از متحد بزرگش اتریش پشتیبانی کند .متحد دیگرش ایتالیا بود .روسیه
بر عکس تصمیم گرفت به صبربستان ،کمک کند .ارتشی روس نخستین ارتش بود که برای
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جنگ آماده شد .حکومت آلمان از روسها خواست تا دست از بسیج قوا بردارد ،زیرا از آن
بیمناک بود که روسیه و فرانسه هر دو و همزمان به خاکش حمله کنند .روسیه درخواست
آلمان را رد کرد و در اول اگست  1916آلمان به روسیه و بعدا ً به فرانسه اعالن جنگ داد.
آلمانها بیطرفی بلژیک را در  3اگست  1914نقض و به آن کشور حمله کردند ،روز بعد
انگلستان به آلمان و اتریش اعالن جنگ داد .در ظرف یک هفته پس از تصمیم اتریش برای
حمله به صبربستان ،کشورهای دو اتحاد بزرگ وارد جنگ شدند.
جنگ جهانی اول در اگست  1914آغاز گردید و کشورهای عضو هردو اتحاد امیدوار بودند
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که به سرعت پیروز شوند ،البته همه آنها به اشتباه محاسبه میکردند .روسها به سرعت بسیج
شدند .فرانسه حمله آلمان را از طریق بلژیک پیش بینی نمیکرد .ایتالیا از جنگیدن در جبهه
متحد آلمانیها و اتریشیها سرباز زد .اتریش ،بیشتر به لحاظ دست پاچگی ،نتوانست حتی بر
صربستان کوچک پیروز شود.
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امریکا سنت جدایی از امور اروپا را حفظ کرد و بیطرفی خود را اعالم داشت .جبهههای
شرقی و غربی دو میدان اصلی جنگ بود جبهه غربی از مرز سویس و در خاک فرانسه تا
بحیرۀ شمال ادامه داشت .جبهۀ شرقی به خاک لهستان و روسیه کشیده شده بود در 1916م
جبهۀ شرقی در بالکان باز شد.

متفقین در 1915م کوشیدند برای شکست دادن امپراتوری عثمانی ،جای پایی در آبنای دردانیل
ایجاد کنند ،هزاران تن از نیروهای متفق ،که بسیاری از آنان جوانان استرالیایی بودند ،در دامنه
کوهستانهای که ترکان عثمانی ،با توپ و سالح دست داشته از آنها دفاع میکردند ،جان
خود را از دست دادند .اتباع عرب امپراتوری عثمانی در سال  1916بر ضد حاکمان ترک شان
قیام کردند .این قیام به رهبری ملک فیصل ،از خاندان اصیل هاشمی از عربستان به فلسطین
و سوریه کشیده شد .فرانسه و انگلستان هردو نیازهای شورشیان عرب را تأمین کردند .و به
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این ترتیب امپراتوری عثمانی با پیشروی جنگ فرو پاشید و باسقوط خالفت عثمانی مسلمانان
سمبول وحدت سیاسی خود را از دست دادند.
آلمانیها در فبروری  1916با مشکل اقتصادی روبهرو شدند .مرکز و فرماندهی ارتش آلمان
برای بیرون رفتن از بن بست تصمیم گرفت به شهر وردن در فرانسه حمله کند .البته انتظار
نداشتند که در جبهه نیروهای متفق پیروزی بزرگ به دست آورد .بلکه امیدوار بودند تا نیروهای
فرانسوی را در جریان دفاع از شهر به تدریج از بین ببرند.
مدافعان ،برای برداشتن فشار از آوردن نیروی مرکب از انگلیسها و فرانسویها تشکیل دادند و
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حمله سنگین را در امتداد رود ُسوم 1آغاز کردند .در نخستین روز نبرد سوم ،انگلیسها حدود
 60000نفر تلفات دادند .در  24ساعت اول ،در هر دقیقه  15انگلیسی کشته و  30تن مجروح
شدند.

انگلیسها در جریان نبرد سوم وسایل جنگی تازۀ دیگر را وارد کردند .نبرد شهر وردن تا دسامبر
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ادامه یافت آلمانیها درین نبرد  330000و فرانسویها  350000تلفات دادند .تلفات در جبهه
ایتالیا در حدود  300000بالغ شد .در جبهه شرقی شاید حدود  2،1میلیون تن در نبرد کشته
شدند .نبرد سوم بیش از یک میلیون مجروح بر جای گذاشت.

در  7می1915م یک زیردریایی آلمانی به کشتی اقیانوس پیمای لوسی تانیا که در دریای ایرلند
در حال حرکت بود ،حمله برد .این کشتی به سرعت غرق شد و  1200تن تلفات جانی داشت
بیش از  100تن از غرقشدهگان اتباع ایاالتمتحدهامریکا بودند .لوسی تانیا به مقصد انگلستان
مخفیانه سالح و مهمات حمل میکرد.
غرق شدن لوسی تانیا ،ایاالت متحده و آلمان را به میدان جنگ کشانید  10ماه بعد تنشها افزایش
یافت .در  24مارچ  1916آلمانیها کشتی فرانسوی ساکن در بحیرۀ مانش را غرق کردند و بار
 -1سوم ( )Sommeمنطقه یی است در شمال شرق فرانسه مشرف به بحیرۀ مانش،
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دیگر اتباع امریکا کشته شدند.
جنگ جهانی اول نخستین نبرد هوایی تاریخ بود در مراحل نخستین جنگ اکثر کشورهای
درگیر برای شناسایی موقعیت واحدهای دشمن از هواپیماها استفاده کردند.
ایاالتمتحدهامریکا و متفقانش با نظام مراقبت دریایی به حملههای آلمان پاسخ دادند .تعدادی
از کشتیها به منظور مراقبت همراه یکدیگر حرکت میکردند.
در مارچ  1918در مدت  18روز پس از امضای معاهده برست لیتوفسک ،انتقال نیروهای
آلمانی از جبهۀ روسیه به جبهۀ غرب امکان پذیر شد .آلمانیها حملۀ وحشت باری را در
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جبهۀ غربی آغاز کردند و با بمباران سنگین آتش توپخانه و بمهای گازی یورش آوردند و
واحدهای انگلیسی ،فرانسوی ،بلژیکی را به سمت دریا عقب راندند.
بلغارستان در سپتامبر  1918م با درخواست آتشبس موقت موافقت کرد .امپراتوری عثمانی
در پایان اکتوبر تسلیم شد در سوم نوامبر  1918م اتریش و مجارستان توافق آتشبس را امضا
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کردند که به منزله پایان یافتن مداخله آنها در جنگ بود.

در صبح  11نوامبر  1918م آتشبس عمومی به اجرا درآمد و غرش توپها در جبهۀ غربی
خاموش شد .پس از چهار سال سرانجام جنگ جهانی اول به پایان رسید.

بر اساس آمار رسمی جنگ جهانی اول  9،1میلیون سرباز نیروهای زمینی و بحری در جنگ
کشته شدند و یا از جراحت و بیماری جان باختند و بیش از  21ملیون تن نظامی مجروح شدند.
 7،4میلیون تن اسیر یا مفقوداالثر گردیدند .این ارقام شامل غیر نظامیان نمیگردد.

پیامدهای اقتصادی جنگ

در اثر جنگ جهانی بیشتر نواحی شمال شرقی فرانسه ،لهستان(پولند) ،صربستان و شمال شرق
ایتالیا به ویرانه تبدیل شد .تنها در فرانسه حدود  4800کیلومتر مربع زمینهای جنگلی سوزانده
شده ،و حدود  12800کیلومتر مربع زمینهای زراعت نابود گردید .زراعت میکانیزه در
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اطراف وردن تا یک نسل پس از جنگ ناممکن بود ،بهخاطری که پارچههای فلز روی اراضی
را پر کرده بود .خسارات مادی ،مردم نواحی روستایی و شهری ،هردو را با مشکل اقتصادی

روبهرو ساخت .زراعین بیشتر از یک میلون رأس مواشی و حیوانات را از دست دادند .در شهرها

زیادتر از  600000ساختمان ویران ویا آسیب دید .پلها ،راههای بزرگ ،تونلها ،راههای آهن،
خطوط تلگراف و تیلیفون از بین رفت.

جنگ جهانی اول پرمصرفترین و ویرانگرترین جنگ تاریخ بشریت به حساب میرود .این
جنگ امپراتوری روسیه ،آلمان ،اتریش ،مجارستان و ترکیه عثمانی را متالشی کرد .سلسلههای

رومانوف هونسولرن و هاپسبورگ از قدرت ساقط شدند .بیشتر نقشۀ اروپا و جنوب غربی آسیا
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از نو کشیده شد و امپراتوری فرانسوی در میان فاتحان تقسیم گردید.

جنگ فرانسه و روسیه را ویران کرد و آلمان ،بلژیک و انگلستان را نیز متضرر ساخت .ایاالت
متحدۀ امریکا به انزوا بازگشت .قحطی و بیماری تلفات زیاد را ببار آورد و امپراتوریهای قدیم
اروپا از هم گسیخت .و باآلخره صلح پس از چهار سال جنگ طوالنی فرا رسید.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان در صنف به دو گروه جداگانه تقسیم شوند .گروه اول راجع به علل جنگ جهانی اول
و گروه دوم در مورد رقابت کشورهای اروپایی باهم مباحثه نمایند.

سؤاالت:

 .1جنگ جهانی اول در کدام سال به وقوع پیوست؟
 .2در دو اتحاد جداگانه کدام کشورها عضویت داشتند؟
 .3بیشترین تلفات را درین جنگ کدام کشورها متقبل شدند؟

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان در مورد عواقب و پیامدهای بعد از جنگ از روی منابع و مآخذ مطالبی تهیه و در
صنف ارائه نمایند.
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درس سی و ششم

جنگ جهانی دوم
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دراین درس راجع به بحران سالهای قبل از جنگ ،عوامل جنگ و پیامدهای آن آشنا

میشوید.
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بحران و رکود اقتصادی بین سالهای  1933 -1929م در آلمان با قوت خاص گسترش یافت
و این بحران سه سال دوام نمود ،صنایع  40درصد کاهش یافت .تعداد بیکاران به  7،5میلیون
نفر رسید ،مزد واقعی  40 – 25در صد تنزیل یافت .زراعت دستخوش حوادث شده تعدادی از
بانکها ورشکست گردید ،بحران اقتصادی ،ساختار سیاسی جمهوری ویمار را متزلزل ساخت
و زمینه را برای ظهور هیتلر در صحنۀ سیاسی فراهم کرد.
ادولف هیتلر در سال  1889م در اتریش به دنیا آمد ،پس از جنگ جهانی اول حزب نازی را
تشکیل و در اوایل  1920م رهبری آنرا به دست گرفت که ملیگرایی ،افراطگرایی ،نژادگرایی
و یهود ستیزی اصول حزب نازی بود .هیتلر در جنگ عمومی اول چند بار مجروح شد .یکی
از شعارهای نازیها این بود( :امروز آلمان ،فردا جهان) هیتلر معتقد بود که هر کسی بر اروپای
مرکزی مسلط شود ،میتواند بر سراسر قارۀ اروپا و جهان تسلط یابد.
فرمانروایان سلطه طلب اروپا تهدیدی علیۀ صلح بودند .در اتحاد شوروی ،استالین میخواست
قدرتش را گسترش دهد ،موسولینی در اروپا استقرار دوباره امپراتوری روم باستان را در سر
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میپرورانید.
در 1936میالدی جامعۀ ملل به کلی بیاعتبار شده بود .هیتلر و موسولینی در اکتوبر همان سال
محور روم -برلین را تشکیل داده و آن را «پیمان پوالدین» نامیدند .پس از مدت کوتاهی جاپان
و ایتالیا پیمان ضد کمنترن را امضا کردند ،پیمانی که هدف آن جلوگیری از گسترش کمونیزم
بود.
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امپراتوری جاپان در تابستان 1937م به شمال چین یورش برد .جامعه ملل بار دیگر نتوانست صلح
را برقرار سازد .هیتلر در 1938م اتریش را ضمیمۀ آلمان کرد ،سپس خواستار الحاق سودت و
مناطق آلمانی که بر اساس پیمان ورسای جزو چکوسلواکیا شده بود ،دوباره به آلمان یکجا
ساخت .هیتلر و موسولینی در ماه دسامبر با نخست وزیران انگلستان و فرانسه در مونیخ دیدار
کردند.
ارتش آلمان در اول دسامبر 1939م به لهستان (پولند)هجوم برد .و اردوی لهستان به سرعت
درهم شکست .انگلستان و فرانسه در ظرف  24ساعت به آلمان اعالن جنگ دادند دیگر جنگ
دوم جهانی آغاز شده بود .پیش از آنکه جنگ در اروپا آغاز شود ،موسولینی دیکتاتور ایتالیا
ایتوپیا را فتح کرد .در شمال افریقا بر سر تسلط بر مصر و کانال سویز جنگ درگرفت .طرف
برندۀ که بر کانال سویز مسلط میشد ،ازین طریق میتوانست کشتیهای جنگی را مستقیماً به
جبهۀ آسیا بفرستند .کشوری که بر شمال افریقا مسلط میگردید به مناطق نفت خیز خاور میانه
نیز دسترسی حاصل مینمود.
نیروهای متفقین پیشروی نازیها را در العلعین ،مصر متوقف ساختند و در سال1942م به ضد
حمله دست زدند و  9000سرباز آلمانی را به اسارت گرفتند.
جنگ جهانی دوم در اروپا آغاز شد ،آلمانیها کام ً
ال برای جنگ آمادهگی داشتند و وسایل
جنگی ایشان جدید بود ،و واحدهای نظامی آنان به خوبی آموزش دیده بودند .در دسامبر 1939
تعداد  53لشکر(فرقه) آلمانی به لهستان یورش بردند و ارتش بزرگ لهستان را در ظرف چهار
هفته به شکل بد درهم کوبیدند .دراین میان شورویها ،بر اساس توافق محرمانه با آلمان ،لهستان
شرقی را گرفتند.
فرانسه پس از جنگ اول ،مرزش را با آلمان تقویت کرده بود و برای جلوگیری از یورش
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دیگری از جانب شرق خطی از استحکامات ،به طول  320کیلومتر ساخت .این استحکامات
بر اساس نام سیاستمداری که نقشه آن را کشید ،خط ماژینو نامیده شد .بیشتر این استحکامات
زیر زمین ساخته شده بود.
آلمان به لهستان حمله کرد ،نیروهای فرانسوی در خط ماژینو مستقر شدند و انگلیسها از
بحیرۀ مانش گذشتند و در شمال فرانسه استقرار یافتند .نیروهای دریایی انگلیس بندرهای
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آلمانی را محاصره کردند.
در جریان جنگ شورویها در شرق ،دولتهای التویا ،استونیا و لیتوانیا را ،در حوزه بالتیک
وادار به اتحاد کردند .واحدهای شوروی همچنین اردوی فنالند را شکست دادند ،و مرزهای
قدیمی روسیه را باز گرفتند.
در نهم اپریل 1940م ،نیروهای آلمانی از زمین و هوا به دنمارک و ناروی حمله کردند.
دنمارکیها اردو نداشتند و فورا ً تسلیم شدند .ناروژیها سعی کردند بجنگند ،اما در ظرف سه
هفته شکست خوردند.
در دهم می1940م نازیها به بلژیک و هالند حمله کردند ،آلمانیها از نیروهای دریایی،
پیاده ،تانک ،طیارات بمب افگن و قوای کماندو استفاده میکردند و در اطراف خط ماژینو
متمرکز شدند.
آلمانیها در جون همین سال نیروهای شان را در جبهۀ غرب متمرکز کردند و بعدا ً از طریق
دشتهای شمال به فرانسه حمله کردند .از خط ماژینو گذشتند و در مدتی کمتر از شش هفته
به پاریس رسیدند.
فرانسه در  22جون 1940م در برابر آلمان تسلیم شد .مارشال هانری پتن ،قهرمان سالخورده
جنگ جهانی اول ،حکومت تازه تشکیل داد و با آلمان قرار داد آتشبس امضا کرد .بر اساس
شرایط تسلیمی ،ارتش فرانسه خلع سالح شد .آلمان شمال فرانسه ،از جمله پاریس را اشغال
نمود .دولت پتن برای اداره فرانسه اشغال نشده در جنوب کشور ،به ویشی انتقال یافت .در
انگلستان رهبری مردم را صدراعظم جدید به نام وینستون چرچیل به عهده گرفت ،انگلیسها
مصمم بودند جنگ را ادامه دهند.
دامنۀ جنگ به شبه جزیره بالکان نیز کشیده شد .موسولینی در خزان 1940م به یونان حمله
کرد .در پایان سال مذکور ،مجارستان و رومانی به نیروهای محور پیوستند .در اوایل سال بعد
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بلغارستان نیز با فاشیستها متحد شد ،در بهار 1941م نازیها به یوگوسالوی حمله بردند و بر
یونان کام ً
ال مسلط شدند .در افریقا ،ارتش ایتالیا در سومالی و مصر با انگلیسها جنگید .تا بهار
1941م سراسر شمال افریقا به صحنه جنگ کشیده شد.
نبرد با انگلستان به درازا کشید ،هیتلر شکیبایی خود را نسبت به جبهه غربی از دست داد و توجه
خود را به شرق معطوف نمود و کمونیزم را دشمن واقعی تلقی کرد ،نامبرده معتقد بود که
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پیروزی بر اتحاد شوروی گام دیگری به سوی تسلط بر جهان است و در  22جوالی آلمانیها
عملیات جنگی علیه روسها را آغاز کردند .واحدهای آلمانی به اتحاد شوروی ،با جبهه ای
حدود  3200کیلومتر از دریای بالتیک تا بحیرۀ سیاه ،یورش بردند .آلمانها به شرق لهستان و
سرزمینهای بالتیک و بعدا ً به روسیه مرکزی و اوکراین هجوم بردند در سپتامبر 1941م محاصرۀ
لیننگراد آغاز گردید و صد روز به درازا کشید .نازیها در ماه اکتوبر اوکراین را تصرف و وارد
کریمه شدند.
در نوامبر 1941م ،نیروهای آلمانی و خطوط تدارکاتی آن بی اندازه گسترش یافت و نشانههای
شروع فرسودهگی در ماشین جنگی بزرگ آلمان دیده شد.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند گروه اول راجع به علل جنگ جهانی دوم و گروه دوم راجع
به نقش ادلف هیتلر و این جنگ بین خویش مباحثه نموده و نتیجه را در صنف ارائه نمایند

سؤاالت:

 .1جنگ جهانی دوم در کدام سال واقع گردید؟
 .2کشورهای محور شامل کدام ممالک میگردید؟
 .3آلمان باالی روسیه شوروی در کدام سال حمله نمود؟

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان از روی منابع ومأخذ و به کمک استادان خویش راجع به شکست کشورهای محور
معلومات حاصل کرده و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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درس سی و هفتم

حمله جاپان به هندوچین
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دراین درس حملۀ جاپان به جزایر هندو چین ،شکست قوای محور و پیامدهای جنگ

دوم جهانی آشنا میگردید.
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در حالی که اردوی هیتلر در سراسر اروپا پخش میشد .جاپانیها به فتوحات شان در شرق ادامه
میدادند و میخواستند بر ناحیه وسیعی در شرق مسلط شوند و از زمین و منابع شان استفاده
کنند .جاپان در 1932م بر منچوریا مسلط شد .در 1937م ،واحدهای جاپانی و چینائی نزدیک
پیکن زد و خورد کردند .اردوی جاپان شهر مذکور را گرفت و سپس بسوی جنوب حرکت
کرد و جاپانیها تا سال 1939م تقریباً یک چهارم چین را اشغال کردند ،اما چیناییها تن به
تسلیمی ندادند و پایتخت را به یانگ تسه منتقل ساخته و به جنگ پراگنده پرداختند.
جاپان در سال 1939م جزیره هانیان و بعضی جزایر کوچک نزدیک ساحل هندوچین را
تصرف کرد .این پیروزی مسیر تدارکاتی انگلستان را از هانکانگ تا سنگاپور به خطر انداخت.
تهاجمات مذکور ایاالتمتحدهامریکا را نگران ساخت .ایاالت متحدۀ امریکا در اوایل 1941م
همه روابط تجارتی خود را با جاپان قطع نموده و دارایی این کشور را در امریکا ضبط نمود.
در دسامبر همین سال جاپانیها به پایگاههای امریکایی در جزایر هاوایی و فیلیپین و نیز
پایگاههای انگلیسی در هانکانگ و ماالیا حمله بردند .جاپانیها طیارات و کشتیهای جنگی
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ایاالتمتحدهامریکا در اقیانوس آرام را که در پرل هاربر لنگر انداخته بود بمباران کرد .پیلوتان
جاپانی  18کشتی جنگی و  180فروند طیارات امریکایی را منفجر کرده و در حدود  3500تن
را کشتند.
جاپان از حملههای دسامبر 1941م در اقیانوس آرام امتیاز بسیار بزرگی بدست آورد و تا اوایل
1942م به سوی هدف خویش که تسلط بر قسمتهای شرق آسیا بود ،پیش میرفت .ارتش
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امپراتوری جاپان در جنگهای برما پیش رفت وگورم ،جزیره ویک ،و جزایر فیلیپین را تصرف
نمود .هانگ کانگ ،سنگاپور ،جزایر هند شرقی نیز سقوط کرد .نیروهای جاپانی حمله ای را
به هند برتانوی ،تدارک میدید .در استرالیا ،زیالند جدید و جزیرههای هاوایی نیز پیشروی
کردند .و چنین به نظر میرسید که هیتلر و موسولینی پیروزی را به دست آوردند .بالمقابل
نیروهای محور به رهبری چرچیل صدراعظم انگلیس ،استالین رهبر شوروی و روزولت رئیس
جمهور امریکا برای مقابله با تهاجم باهم پیوستند .انزوا جویی ایاالت متحدۀ امریکا پس از
حمله به پرل هاربر پایان یافت .نیروهای هوایی و دریایی امریکایی و استرالیایی در می1942م
پیشروی جاپانیها را در اقیانوس آرام متوقف ساختند .ایاالت متحدۀ امریکا یک ماه بعد کشتی
برزگتری جاپانی را که برای حمله به جزیره میدوی به سمت شرق در حرکت بود متوقف کرد.
جاپان و ایاالت متحده سه روز در هوا و دریا در شمال جزیره میدوی جنگیدند که سرانجام
ایاالتمتحدهامریکا پیروز شد.
شکست قوای محور
در نوامبر  1942م حمالت شدید قوای شوروی ،آلمانیها را وادار به عقب نشینی کرد و آنها
را به محاصره درآورد .هیتلر به واحد هایش دستور داد به جنگ ادامه بدهند اما در جون 1943
واحدهای آلمانی تسلیم شدند.
در تابستان  1943م نیروهای انگلیسی -امریکایی ،سیسیل را تصرف کردند .در آخرین ماههای
همین سال متفقین آهسته آهسته به سمت شمال پیشروی میکردند .در اقیانوس آرام جاپانیها
را نیز جزیره به جزیره عقب راندند.
روزولت ،چرچل و استالین در نوامبر 1943م در تهران دیدار کردند .آنها در باره نقشهیی
صحبت کردند که به عملیات ارباب معروف است ،و آن عبارت از حملۀ متفقین به فرانسه بود.
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نیروهای متفقین بر اساس این نقشه باید از بحیرۀ مانش میگذشتند و در سواحل نرماندی پیاده
میشدند.
بیش از  175000سرباز و تجهیزات فراوان دراین حمله به کار گرفته شد .در ظرف  100روز
پس از پیاده شدن نیروها در نرماندی در حدود  2ملیون سرباز وارد فرانسه شدند و در 25
آگست 1944م پاریس را آزاد ساختند.
قوای شوروی در جون 1944م ستونی ،لیتوانی ،لیتویا ،رومانی و بلغارستان را گرفتند و نیروهای
انگلیسی آلمانها را از خاک یونان بیرون راندند.
روزولت چرچل و استالین در فبروری 1945م در ایتالیا ،در استراحتگاهی در کنار بحیرۀ سیاه
دیدارکردند .رهبران همچنین سعی کردند در باره چگونهگی حل و فصل امور در اروپا پس
از جنگ توافق کنند .آنها نقشۀ تقسیم آلمان را به مناطق اشغالی کشیدند ،برای هر یک از
نیروهای عمدۀ متفقین به اضافۀ فرانسه یک منطقه را مشخص کردند .کشورهای اروپایی که
از سلطه نازی آزاد شدند ،باید حکومتهای شان را انتخاب میکردند .روزولت موافقت
کرد که اتحاد شوروی به سازمانمللمتحد بپیوندد و امتیازات این کشور را در اروپای شرقی
تضمین کند.
در اوایل ماه می1945م پس از نبرد خونین در جادههای شهر برلین ،این شهر در برابر روسها
سقوط کرد و زندهگی هیتلر در پناهگاهی زیر زمینی اش به پایان رسید.
جنگ با جاپان هنوز جریان داشت .روزولت در اپریل  1945ناگهان درگذشت و هری ترومن
که به ریاست جمهوری امریکا رسید از طرح سری مهنتن آگاه شد .گروهی از دانشمندان و
مهندسان زیر پوشش این نام مشغول ساختن نخستین سالح اتمی بودند.
متفقین در  26جوالی به حکومت جاپان اولتیماتوم دادند و از آن کشور خواستند تسلیم شود،
حکومت جاپان التیماتوم را نهپذیرفت.
در  6آگست 1945م بمب افگن دور پرواز امریکایی بر فراز شهر هیروشیما ،در جاپان ،بمب
اتمی انداخت ،این بمب بیش از  60در صد شهر را ویران کرد و عالوه بر آن  150000تن را
کشت.
اما باز هم جاپان تسلیم نشد و در  9آگست 1945م طیاره  29 -Bبر فراز ناگاساکی بمب اتمی
دیگر انداخت و نزدیک به  40000تن از مردم بی دفاع بهصورت وحشیانه کشته شد .حدود
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 70000به شکل بسیار وحشت ناک سوخته بودند.
جاپان در دوم سپتامبر 1945م تسلیم شد .خبر تسلیمی جاپان به سراسر جهان رسید .جمعیتهای
عظیم در همه شهرهای بزرگ کشورهای متفقین به جشن و شادی پرداختند .در هفتههای بعد
روسها منچوریا را اشغال کردند .نیروهای جاپانی در اندونیزیا و ماالیا تسلیم انگلستان شدند.
نیروهای ایاالتمتحدهامریکا ،جاپان را اشغال و چین را آزاد کردند و به این ترتیب ویرانگرترین
جنگ در تاریخ بشریت باآلخره به پایان رسید.
ج -نتایج جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم خسارات جانی و مالی فراوان بهجا گذاشت .درین جنگ در حدود 50 -40
ملیون تن کشته شدند .ایاالت متحدۀ امریکا  300000تن از نیروهای مسلحش را از دست داد.
مصارف جنگی بالغ بر یک تریلیون دالر گردید 230 .ملیارد دالر را کشورهای محور خرچ
نمودند .ایاالتمتحدهامریکا -در حدود  317تا  341ملیارد دالر مصرف نمود .شهرهای بزرگ
چون وارشا ،لندن ،برلین خسارات سنگین دیدند ،هیروشیما و ناگاساکی تقریباً نابود شدند.
مردم سراسر اروپا و آسیا خانهها ،مزارع و همچنان شغلهای خویش را از دست دادند ،کلیساها،
کارخانهها ،جادهها ،راههای آهن و تأسیسات بندری بر اثر بمباری و آتش توپخانهها ویران
شدند .اقتصاد اکثر کشورهای جهان از مسیر اصلی رشد و انکشاف منحرف گردیدند.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به نقش رهبرانی چون رزولت،چرچل و
استالین در شکست کشورهای محور و گروه دوم در مورد پیامدهای جنگ با هم مباحثه و
نمایند.

سؤاالت:

 .1ایاالتمتحدهامریکا چرا و روی کدام علت در جنگ دوم جهانی شرکت نمود.
 .2جاپان چرا در جنگ دوم جهانی تسلیم امریکا گردید.

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان نقشه اروپا را ترسیم نموده و در روی آن کشورهای محور و متفقین را نشان دهند.
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تشکیل سازمانمللمتحد
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دراین درس راجع به ضرورت سازمانمللمتحد و زمینههای ایجاد و تأسیس آن معلومات

حاصل مینمایید.
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بعد از الغای جامعه ملل در جریان سال 1945م نمایندهگان کشورهای متفق برای تصمیم گیری
در بارۀ موقعیت جهان پس از جنگ ،دیدار کردند .آنها توافق نمودند یک سازمان جهانی
تأسیس شود که همه خود را به صلح و همکاری میان کشورها متعهد بدانند و هم متفقین در
بارۀ سرنوشت کشورهای که نیرو محور را تشکیل داده بودند تصمیم بگیرند.
متفقین سازمانمللمتحد را تشکیل دادند ،نمایندهگان  50کشور متفق از اپریل تا جون 1945م
در سان فرانسسکو دیدار کردند .آنها بر سر منشوری برای سازمان جهانی به توافق رسیدند.
این منشور در  19فصل و  111ماده تدوین گردید و اساسنامۀ دیوان بین المللی محکمۀ الهه
به عنوان جزو الینفک آن به تصویب رسید .همه  50کشور به ملل متحد پیوستند .کشورهای
عضو برای حفظ صلح و پیشبرد حقوق برابر و حق حاکمیت ملتها بین خود موافقت کردند ،و
همکاری بین المللی را نیز تضمین نمودند.
سازمانمللمتحد ،دارای شورای بزرگ میباشد .شورای عمومی از نمایندهگان همه کشورهای
عضو تشکیل مییابد ،البته قدرت واقعی در دست شورای امنیت است .ایاالتمتحدهامریکا،
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انگلستان ،فرانسه ،روسیه و چین درین شورا چوکی دایمی دارند .شش کشور دیگر به شکل
دورانی انتخاب میشوند.
رأی شورای امنیت بر اساس رأی اکثریت است .در صورت تصویب قطعنامه رأی پنج کشور
عضو دایمی باید جزء آرای اکثریت باشد ،به این ترتیب ،هریک از پنج کشور بزرگ حق ویتو
کردن هر یک از تصمیمات شورا را دارد .شورای اقتصادی و اجتماعی ،محکمۀ بین المللی و
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سرمنشی ساختار اصلی سازمانمللمتحد را تشکیل میدهند .متفقین گذشته از سازمانمللمتحد،
برای اداره فوری و ضروری وضعیت جنگ ،انکشاف و توسعه در آینده سازمانهای متعدد بین
المللی را ایجاد نمودند که فعالیتهای جداگانه را در کشورهای مختلف جهان انجام میدهند.
پیدایش سازمانمللمتحد را میتوان مرهون اقدامات متعددی دانست که هر یک به نحوی از آنحا
در شکلگیری این سازمان مؤثر بوده اند .از جمله این اقدامات با رعایت ترتیب زمانی میتوان به
صدور اعالمیۀ بین متحدین ،منشور اتالنتیک ،اعالمیه ملل متحد ،کنفرانسهای مسکو و تهران،
کنفراسهای دامبارتن ،اوکس و بالتا و سرانجام کنفرانس سانفرانسیسکو اشاره نمود.
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فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه جداگانه تقسیم شوند .گروه اول در مورد سازمانهای بین المللی و گروه
دوم در بارۀ اهداف این سازمانها باهم مباحثه نموده و نتیجه آن را در صنف ارائه نمایند.

سؤاالت:

 -1سازمانمللمتحد چگونه تشکیل گردید؟
 -2چند کشور اعضای شورای امنیت دایمی سازمانمللمتحد را تشکیل میدهد؟
 -3سازمانمللمتحد در کدام سال عرض اندام نمود؟

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان لست  30کشوری را که عضویت سازمانمللمتحد باشند ترتیب ودر صنف ارائه
نمایند.
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تبدیل شدن جاپان به یک قدرت صنعتی
آیا میدانید جاپ��ان چگونه به یک
قدرتصنعتیجه��انمب��دلگردی��د؟
دراین درس ،جواب این پرسش را
درم��ییابی��د.
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قبل ازآنکه در مورد تبدیل شدن جاپان به یک قدرت صنعتی بپردازیم بهتر خواهد بود تا راجع
به گذشتۀ تاریخی آن چیزی بدانیم .در ( )660قبل از میالد نخستین امپراتور جاپان بر تخت
نشست در آن زمان بر طبق قوانین مذهبی (شینتو) امپراتور از قدرت باالتر برخوردار بود .مقارن
قرون وسطی ساموراییها بر جاپان مسلط گردیدند .قب ً
ال افراد گارد امپراتوری بهنام سامورایی
یاد میگردیدند دراین زمان جاپان به یک حکومت فیودالی و کشور ضعیف و عقب مانده
تبدیل گردید.
دوران معاصر جاپان با تخت نشستن امپراتور (موتسوهیتو) در 1868م آغاز میشود .دوره
امپراتوری او تا سال ()1912م ادامه داشت که بهنام دوره (میچی) یاد میگردد .در بخش
اداری و نظامی اصالحات زیاد صورت گرفت و جاپان به یک قدرت جهانی تبدیل گردید .در
جنگهای متعدد چین و جاپان و روس و جاپان،جاپان چین و روس را شکست داد و در عین
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زمان توانست باالی کوریا ،تایوان و جزیره سخالین تسلط پیدا نماید.
کشور جاپان مشتمل بر تعداد جزایر خورد و بزرگ میباشد و در انتهای شرق دور موقعیت دارد
باوجود داشتن سرزمین کوچک نفوس آن به یک صد و چهل ملیون نفر میرسد .بعد از جنگ
عمومی اول و شکست آلمان ،جاپان برای صنعتی شدن و تبدیل به یک ابر قدرت تالشهای
زیاد نمود و برای فرا گرفتن دانشهای فنی از آلمان و کشورهای اروپایی دیگر به سرعت به
قدرت منطقه ای از لحاظ اقتصادی و نظامی تبدیل گردید .و به اثر همکاریهای تکنالوجی
قبل از جنگ عمومی دوم با آلمان نزدیک شده و در شروع جنگ دوم با آلمان و ایتالیا به دول
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(محور) شامل گردید .در جنگ جهانی دوم جاپان در بحر پسفیک (آرام) متصرفات زیاد خود
را از دست داد و در اخیر پس از بمباردمان اتمی (هیروشیما و ناکازاکی) بدون قید و شرط تسلیم
امریکا گردید.

پس از پایان جنگ و برقراری صلح جاپانیها با استفاده از مدیران قوی و مفکورههای جدید برای

AC

ترمیم س��اختارهای صنعتی و اقتصادی خود ش��روع به کار نمودند .جاپانیها با اعزام کارشناسان
و تکنیش��نها و سایر اهل فن به امریکا جهت انتقال آموزش در اکثر زمینهها و ضمناً برنامهریزی
درس��ت و خصوصی س��ازی
معقول زمینههای رشد ،نوآوری
و توس��عه را در کشور بوجود
آوردند .اقتب��اس از طرحهای
جدی��د امریکایی با توس��عه و
انکش��اف روز اف��زون نصیب
جاپ��ان گردید و ت��ا کنون این

ساختمان پارلمان جاپان

سیاس��ت ادامه دارد .هویداست یکی از ارگانهای انکشاف کشورها ،توسعه و انکشاف فرهنگی
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میباش��د .هرگاه یک کشور از لحاظ فرهنگ انکش��اف نماید میتواند به انکشاف صنعتی و
اقتصادی نایل گردد و هرگاه کش��وری در سطح فرهنگی ارتقاء نکرده باشد و بخواهد دانش
فنی و اقتصادی را انکش��اف بدهد از آن نتیجه مثبت بدس��ت آورده نمیتواند .جاپان پس از
یکصد سال توانست به یکی از کشورهای بزرگ صنعتی جهان تبدیل گردد ،اگر شروع روند
صنعتی ش��دن را انقالب صنعتی انگلس��تان قرار بدهیم متباقی کشورهای پیشرفته غربی پس از
دو صد سال به این مرحله رسیده اند و اگر خواسته باشیم علت آنرا جستجو نماییم که چطور
جاپان در زمان کوتاه جدول زمانی را طی نمود و به یک کشور صنعتی تبدیل گردید جواب
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چنین خواهد بودکه:

صنعتی شدن تدریجی و مرحله به مرحله انجام گردید .ابتداء صنایع ساده ،سپس صنایع
پیچیده تر ،صنایع سبک و بعد صنایع سنگین ،تکنالوجیهای متوسط و بعد تکنالوجیهای
عالی و پیشرفته در پروسۀ صنعتی شدن بهکار گرفته میشود .کشور جاپان با تولیداتی به ارزش
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( 4.5تریلیون) دالر در سال (2005م) بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا پس از امریکا بود در
براعظم آسیا به درجه اول قرار گرفت .گرچه جاپان دارای منابع طبیعی محدود میباشد ولی با
همکاری دولت در بخش سرمایه گذاری گسترده در تکنالوجیهای پیشرفته ،جاپان از لحاظ
صنعت و تکنالوجی از کشورهای عمدۀ شناخته شده و امریکا با ( )22.7%چين با ()13.1%
کوريای جنوبی با ( )7.8%عمده ترین شرکای تجارتی جاپان میباشند .امروز جاپان به سرعت
در مدت نسبتاً کوتاه به یک کشور صنعتی و پیشرفتۀ دنیا تبدیل گردیده است.
محصوالت صادراتی عمدۀ جاپان شامل تجهیزات حمل و نقل ،موتر ،صنایع الکترونیکی،
ماشین آالت ،صنایع کیمیاوی ،صنایع فوالدی ،فلزات غیر آهنی ،کشتی سازی ،نساجی وغیره
میباشد.
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جاپان دارای چندین شرکت موترسازی بین المللی با مارکهای معتبر همچون تویوتاُ ،هندا،
نیسان ،داتسن و میتسوبیشی وغیره است.

فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به تاریخ جاپان و گروه دوم در مورد عوامل
صنعتی شدن جاپان باهم مباحثه نموده و نتیجۀ آن را در صنف ارائه نمایند.
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سؤاالت:

 .1نخستین امپراتور جاپان چه وقت به تخت نشست؟

 .2دوران معاصر در جاپان با کدام واقعه تاریخی آغاز میگردد؟
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 .3جاپان در جنگ دوم جهانی به نفع و طرفداری کدام کشورها داخل جنگ گردید؟
 .4شرکای تجارتی جاپان را کدام کشورها تشکیل میدهند؟
 .5کمپنیهای بزرگ موتر سازی جاپانی را نام بگیرید.

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان به همکاری استادان و منابع دست داشته در مورد سرعت رشد و انکشاف جاپان
معلومات حاصل نموده و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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درس چهلم

فروپاشی اتحاد شوروی
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AC

الف :عوامل داخلی:

دراین درس با عوامل داخلی و خارجی ایکه باعث فروپاشی
اتحاد شوروی گردید آشنا میشوید.

نظام مارکسیستی و لینسیستی در اتحاد شوروی از سال  1917الی 1991م برای تحقق سوسیالیزم
باوجود تالشهای زیادی که صورت گرفت اما از هم پاشید بر اساس نظریات که توسط
طرفداران مارکسیزم ارائه میگردید ،استوار بود .ولی نظام سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
اتحاد شوروی نتوانست نیازمندیهای مردم روسیه را برآورده سازد .از نظریات مارکسیستی
با روش انقالبی روس و تداوم فرهنگ سیاسی ترکیبی بوجود آمد که با یکدیگر هیچ نوع
هماهنگی نداشت ،گرچه کشور روسیه را به یک ابرقدرت تبدیل نمود ،ولی نسبت ناسازگاری
با خصوصیات فطری انسانها سرانجام به اضمحالل روبهرو گردید.
نظام سیاسی مقتدر در اتحاد شوروی که حزب کمونیست را به عنوان نمایندۀ طبقه کارگر برین
کشور حاکم ساخت و با وجود کنترول شدید و به کار بردن ابزار گوناگون سرکوبی و اختناق
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باالخره در مقابل امواج اعتراضات مردم که سالیان طوالنی را تحت سلطه حکومت مرکزی
سپری نموده بودند تاب مقاومت نیاورد و دگرگونیهای وسیع اجتماعی ،مخصوصاً در ساختار
اجتماع و طبقه بندی و روشهای کهن فردی که توسط حزب کمونیست درین کشور اعمال
میگردید ،تحوالت دهۀ 1980م را تسریع بخشید و باالخره دروازه زندان ملیتها باز گردید.
نظام حاکم بر اتحاد شوروی که تحت تأثیر نظریات رهبری کمونیزم و مخصوصاً لینن و استالین
شکل گرفت ،خود از عوامل فروپاشی بود ،نظام کنترول اداری و آمرانۀ اقتصاد که کام ً
ال بر
هر چیز اداره مسلط بود ،فرصت هرگونه ابتکار
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و منافع فردی را در سطوح پایین و متوسط
از بین میبرد و خصوصیات فطرت انسانی را
نمیپذیرفت .باوجود دست آوردهای صنعتی
اتحاد شوروی نیازمندیهای عادی روزمره مردم
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را برآورده نتوانست و منابع اقتصادی و قوای
انسانی را که در اختیار داشت از آن در بخش
نظامی و جنگی استفاده نمود.

فشارهای امریکاییها و ترس از بیگانگان که در
داخل جامعه روسی ریشه داشت برای پرده پوشی
از نارساییهای داخلی به شکل افراط آمیز مورد
توجه قرار داده میشد.

ریگن و گورباچوف

نظام فدرالی ادعا میکرد که حقوق کامل ملیتها و اقوام رعایت گردیده است ،ولی در
عمل چنین نبود .و تبعیض مذکور ناآ رامی و نارضایتیها را در بین ملیتها ببار آورد ،هرچند
گورباچف در ستراتیژی جدید خود کوشش نمود تا اصالحات را بوجود آورد اما موفق نگردید
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تا اینکه زمینههای فروپاشی نظام به تدریج آماده شد.
بآلخره در پایان سال  1991نظام سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شوروی که مدت هفتاد و چهار
سال با وجود کوششهای زیاد موفق به تطبیق و تداوم سوسیالیزم نگردید و از هم پاشید.
ب -عوامل خارجی:
جنگ سرد بعد از ختم جنگ جهانی دوم شروع گردید .زیرا دراین مدت کدام جنگ بزرگ
ویا جنگ بین المللی رخ نداد و ابر قدرتها درین مدت به تبلیغات علیه یکدیگر پرداخته و
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مسابقات تسلیحاتی شروع گردید و هر یک کوشش مینمودند تا سالح تخریب کننده تولید
نمایند .دول غربی و در رأس آن اضالع متحده امریکا علیه انتشار کمونیزم به تبلیغات گسترده
پرداخته نظام کمونیستی را در اتحاد شوروی تخریب مینمود.
رقابتها و همچشمیهای کیهانی هم یکی از عوامل فروپاشی اتحاد شوروی محسوب
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میگردید ،زیرا برای ساختن و پرتاب هر سفینه ملیاردها دالر امریکایی به مصرف میرسید .و
برای اتحاد شوروی ساختن و پرتاب هر قمر مصنوعی خیلی گران تمام میشد.

اشغال افغانستان در 1978م توسط اتحاد شوروی صورت گرفت اتحاد شوروی تصور نمیکرد
که این جنگ آنقدر طوالنی گردد و به چنین مقاومت از طرف مردم غیور افغانستان روبهرو
گردد .افغانستان بعد از اشغال روس توسط دول غربی و اسالمی کمک میشد و اتحاد شوروی
دراین جنگ مصارف زیاد را متحمل گردید که اقتصاد ضعیف آنرا ضعیف تر ساخت.
تلفات جانی و مالی در فروپاشی اتحاد شوروی نیز یکی از عوامل عمده بوده زیرا تلفات
جوانان و معیوب شدن آنها باعث خشم و تنفر مردم از نظام گردیده و خواستار خروج قوای
خویش از افغانستان گردیدند ،باالخره اتحاد شوروی در جنگ افغانستان شکست خورد و
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قوای خود را در ماه فبروری 1989م از افغانستان خارج ساخت.
زمینهها و عوامل داخلی و خارجی چنان بستر مساعد و مناسب را برای فروپاشی اتحاد شوروی
مهیا گردانید که با وجود تمام تالشها و مساعی نظام حاکم نتوانست جلو آن را بگیرد و
سرانجام بعد از حاکمیت طوالنی حزب کمونیست بر جمهوریتهای پانزده گانه باالخره
متالشی گردیده ،نظام سوسیالیستی پایان یافته و اکثر جمهوریتهای شامل در اتحاد شوروی
استقالل سیاسی خویش را اعالم نمودند.

فعالیت داخل صنف

KU

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به ماهیت نظام سوسیالیستی ،گروه دوم در
مورد عوامل داخلی فروپاشی نظام سوسیالیستی شوروی باهم مباحثه نموده و نتیجه آن را در
صنف ارائه نمایند.
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سؤاالت:

 .1انقالب اکتوبر روسیه در کدام سال به وقوع پیوست؟
 .2نظام سوسیالیستی شوروی در کدام سال فرو پاشید؟

 .3در دهه  1980کدام تحوالت در اتحاد شوروی اتفاق افتاد.

 .4نظام شوروی چند سال دوام نمود و شامل چند جمهوریت فدرالی بود.

 .5جهاد ملت مسلمان و سلحشور افغانستان در سقوط و فروپاشی اتحاد شوروی و کمونیزم بین
المللی چه نقشی را ایفا نمود؟

فعالیت بيرون از صنف
شاگردان راجع به عوامل خارجی فروپاشی اتحاد شوروی از اولیاء ،بزرگان و شخصیتهای
فرهنگی معلومات حاصل و بعدا ً در صنف ارائه نمایند.
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درس چهل و یکم

جمهوری فدرالی آلمان

آیا میدانید که

جمهوری

آلمان

و چه نوع ساختار

سیاسی میباشد؟

یکی از صنعتی ترین
کشورهای پیشرو جهان
است .این کشور که در

AC

جمهوری فدرالی آلمان
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دارای چند ایالت

قارۀ اروپا واقع شده از
شمال با دنمارک و بحیرۀ بالتیک ،از شرق با لهستان(پولند) و جمهوری چک ،از جنوب با
اتریش و سویس و از غرب با فرانسه ،بلژیک ،لوکزامبورگ و هالند هم سرحد است.
آلمان دارای نظام سیاسی جمهوری فدرال دموکرات پارلمانی بوده و مشتمل بر  16ایالت
میباشد .این ایالتها میتوانند در برخی مسایل مستقل عمل کنند .آلمان هنگام جنگ فرانسه
و روس در سال 1871م به عنوان یک ملت و دولت متحد شد.
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قدرت اجرایی در دولت فدرال بدست صدراعظم فدرال است .صدراعظم را شورای فدرال (بوند
سرات) انتخاب میکند .رئیس جمهور فدرال طی نشست مشترک اعضای (بوند سرات) و تعداد
مساوی از نمایندهگان ایاالت(بوند ستاگ) برای دورههای پنج سال انتخاب میگردد .با وجود
آن که در آگست  1990میالدی برلین پایتخت آلمان
اعالم شد .پارلمان ،وزیران ،رئیس جمهور و صدراعظم
فدرال در شهر بن استقرار دارند.
جمهوری فدرال آلمان یکی از اعضای سازمانمللمتحد،

KU

پیمان انتالنتیک شمالی ،کشورهای گروه هفت و گروه
پنج ،اتحادیۀ اروپای غربی ،کنفرانس امنیت و همکاری در
اروپا و هم از بنیان گذاران اتحادیۀ اروپا میباشد.

کشور آلمان پس از امریکا و جاپان سومین قدرت صنعتی
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جهان است ،رشد و انکشاف اقتصادی این سرزمین پس از

انگال مرکل صدراعظم آلمان

جنگ جهانی دوم «معجزۀ اقتصادی آلمان» خوانده شده است.

آلمان مملکتی است که در آن احزاب مختلف سیاسی فعالیت دارند که بزرگترین آن عبارتند از:
• حزب سوسیال دموکرات «سوسیالیست».
• حزب دموکرات مسیحی «محافظه کار».
• حزب سوسیالیستی مسیحی.
• حزب دموکرات آزاد «لیبرال».
• حزب سبزها «حفاظت از محیطزیست».
• حزب سوسیالیسم دموکرات «حزب کمونیست آلمان شرق سابقه».
آلمان در سیاست خارجی بازیگر تنها نیست و یکی از اصول سیاست خارجی آن تقویت
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بالک غرب بهشمار میرود .آلمان نزدیکی خاص به فرانسه دارد .همکاری و همراهی با
ایاالتمتحدهامریکا رکن دیگری از سیاست خارجی آلمان را تشکیل میدهد .مبنای سیاست
خارجی آلمان را در سراسر جهان تحکیم صلح ،گسترش روابط دوستانه و کمک به رشد
اقتصادی کشورهای «جهان سوم» ،احترام و رعایت حقوق بشر تشکیل میدهد.
زبان آلمان جزو گروه بزرگ زبانهای هندو جرمن است .این زبان با دنمارکی ،ناروژی،
سویدنی ،هالندی و هم چنین انگلیسی هم خانواده است .در آلمان به لهجههای گوناگون
صحبت میشود ،از اغلب لهجهها و تلفظ مردم آلمان میتوان به منشأ محلی آن پی برد .در
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ابتدا در سرزمین کنونی آلمان قبایل مختلفی مانند فرانکها ،زاکسها ،شوابها و بایریها
زندهگی میکردند .در عصر حاضر این قبایل خصوصیات و ممیزات اولیه خود را از دست
دادند ،ولی سنتها و لهجه هایشان در گروههای منطقه یی به حیات خود ادامه داده است.
صنایع مهم جرمنی وسایل الکترونیکی ،مواد کیمیاوی ،منسوجات ،مواد غذایی و وسایل
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ترانسپورتی میباشد ،همچنان آلمان دارای ذخایر زغال سنگ ،معادن آهن ،مس ،قلعی ،نکل،
نقره ،و نمک میباشد مگر این اقالم کفایت صنایع آلمان را پوره نمیکند و شدیدا ً به واردات
متکی است.
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فعالیت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول در مورد موقعیت آلمان و گروه دوم در رابطه با
نظام پارلمانی آلمان باهم مباحثه نموده و نتیجه آن را در صنف ارائه نمایند.

سؤاالت:
 .1صدراعظم در آلمان چگونه انتخاب میگردد؟
 .2پارلمان آلمان دارای چند مجلس میباشد؟
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 .3آلمان شرق و غرب در کدام سال باهم یکجا و متحد گردید؟
 .4احزاب مهم آلمان را نام بگیرید.
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فعالیت بيرون از صنف

شاگردان در مورد اقتصاد و زبان آلمانی به همکاری استادان و منابع دست داشتۀ معلومات
حاصل و در صنف ارائه نمایند.
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درس چهل و دوم

جمهوري فرانسه
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فرانسه يکي از کشورهای اروپایی

است که تاریخ بسیار کهن و باستانی
دارد .دراین درس به طور خالصۀ با آن

آشنا میگردید.
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فرانسه در غرب اروپا واقع است که به طرف شمال آن بحیرۀ مانش ،جنوب آن بحیره مدیترانه،
و در شرق بلجیم ،سویس ،ایتالیا ،لوکزامبورگ و ماناکو و در غرب خلیج بیسکای و در جنوب

شرق آن اسپانیا قرار دارد.

باشندههای این کشور از نژاد سفید فرانسوی میباشد که  %93نفوس فرانسه را تشکیل میدهند.
 %92مردم این مملکت پیرو دین عیسوی هستند .و  %97ساکنان آن به زبان فرانسوی تکلم
میکنند.

فرانسه کشوری است که قبل از میالد به اسم گول  Goulیاد میگردید .سلیتیک ،باسک و

ژرمنها در آن زندهگی میکردند در حدود  125ق.م رومیها به گول حمله نموده و مناطق
اطراف بحیرۀ مدیترانه را تصرف نمودند.

در قرن ششم و هفتم میالدی در گول شاهان متعدد حکمروایی داشتند و جنگهای خونین

اتفاق افتاد ،تمدنی که رومیها اساس و بنیاد گذاشته بود به خطر مواجه گردید.
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در سال  771میالدی شارلمان پادشاه فرانسه گردید و در جریان حکمروایی  50ساله اش فرانسه
به فتوحات زیاد نایل آمد ،در سال  774م ایتالیا را تصرف نموده ،قبایل جرمن را شکست

داد و با سربازان اسالم که تا جنوب فرانسه رسیده بودند به نبردهای شدید پرداخت .در 800

میالدی رهبر مسیحیان (پاپ) تاج امپراتوری روم را به سر شارلمان زمامدار فرانسه گذاشت .در

ختم حکمروایی شارلمان مناطق هالند ،بلجیم ،آلمان ،سویس ،اتریش ،چک ،سلواک ،هنگری،
یوگوسالویا ،ایتالیا و اسپانیا زیر نفوذ فرانسه قرار داشت.

از قرن دهم میالدی به بعد ،قدرت شاهان فرانسه به تدریج زیاد شد .رهبران کلیسا با شاهان یکجا
گردیدند ،تجارت توسعه نموده و سهم فرانسه د رجنگهای صلیبی افزوده شد که باعث اعتبار
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فرانسه در غرب گردید.

در قرن  13میالدی فرانسه در اروپا کشور قدرتمند به شمار میرفت با وجود جنگهای زیاد که
با انگلستان کرد ،نهادهای مدنی و قضایی در فرانسه ایجاد شد و فلیپ چهارم خدمات شایان در
بخش هنر ،فلسفه و فرهنگ انجام داد.

در دورۀ حکمروایی لویی چهارده فرهنگ فرانسه بی نهایت رشد و انکشاف نمود ،اما در
گردید.

AC

زمان لویی پانزد فرانسه دچار بحران شد و به تدریج زمینههای انقالب کبیر فرانسه مهیا و آماده

در سال  1789میالدی انقالب کبیر فرانسه به پیروزی رسید و مرحلۀ جدیدی در تاریخ فرانسه
و اروپا آغاز گردید .قانون اساسی فرانسه تدوین یافت ،ولسی جرگه شروع به کار کرد ،زندان

مشهور باستیل باز و به تصرف انقالبیون درآمد ،زندانیان آزاد و لویی شانزده اعدام شد ،اعالمیه
جهانی حقوق بشر اعالم گردید .نظام شاهی سرنگون ،اساس و بنیاد جمهوریت در فرانسه گذاشته شد.

در سال  1804ناپلیون در رأس نظام فرانسه قرار گرفت و سوگند وفاداری یاد نمود که در

حاکمیت موصوف فرانسه متصرفات زیاد بدست آورد در نتیجه فرانسه به یک قدرت استعماری
بزرگ تبدیل شد.

در دوران جنگ عمومی دوم در سال 1940م فرانسه توسط نیروهای آلمانی اشغال گردید اما با
بر اثر فشار نظامی متفقین در 1944م دوباره از خاک فرانسه عقب نشینی کرد.
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بعد از ختم جنگ جهانی دوم در 1945م فرانسه به تدریج مستعمرات خود را از دست داد،
ابتدا سوریه ،بعدا ً لیبیا ،کمی بعدتر المغرب ،تونس ،مدغاسکر ویتنام ،الوس ،کمبودیا به اثر
مبارزات و جنگهای خونین آزادیبخش توانستند استقالل خویش را حاصل نمایند .در

1962م آخرین کشور افریقایی الجزایر استقالل خود را به دست آورد و جمهوریت چهارم
فرانسه منهدم گردید.

در سال 1960م فرانسه اولین بم اتومی خویش را در صحرای افریقا آزمایش نمود و به سرعت
راه رشد و انکشاف را در پیش گرفت .امروز فرانسه در پهلوی جرمنی و سایر کشورهای

اروپایی برای وحدت و یگانهگی اروپا سعی و تالش مینماید.
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جمهوری فرانسه متشکل از  22والیت و  96ولسوالی میباشد ،همچنان  %75نفوس فرانسه در

شهرها و  %25در دهات بهسر میبرند .در فرانسه رئیس جمهور از طریق انتخابات از طرف
مردم برای مدت پنج سال انتخاب میشود.

صدراعظم در فرانسه از طریق ائتالف احزابی که بیشترین کرسی را در پارلمان کسب نمایند

انتخاب میگردد .پارلمان فرانسه دو جرگه دارد :اول ولسی جرگه ()National Assembly
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که  577عضو دارد و از طرف مردم انتخاب میشود و معیاد کار آنها پنج سال میباشد .دوم
مشرانو جرگه یا مجلس سنا ( )Senateکه  321عضو دارد .انتخاب اعضای مشرانو جرگه از

طرف انجمنی بهنام  Electoral collegeبرای مدت  9سال صورت میگیرد .ولسی جرگه

و مشرانو جرگه در فرانسه هرکدام رؤسای مستقل خود را دارند .رئیس جمهور میتواند ولسی
جرگه را منحل کند .رئیس مشرانو جرگه صالحیت دارد در غیاب رئیس جمهور ،وظایف
ریاست جمهوری را پیش ببرد.

در فرانسه احزاب متعدد سیاسی فعالیت دارند ،به گونۀ مثال میتوان از حزب کمونست
فرانسه ،رادیکال چپ ،جمهوری خواه ،جنبش فرانسه ،جبهه ملی ،غورځنگ ملی ،جنبش

اصالح طلبان ،حزب سوسیالیست وغیره نام برد.

فرانسه در جملۀ هفت کشور صنعتی جهان قرار دارد .دارای اقتصاد انکشاف یافته میباشد و

تمام سکتورهای اقتصادی آن به طور متوازن رشد و انکشاف نموده است.
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در فرانسه امروز سهم دولت در اقتصاد به تدریج کم میگردد ولی با وجود آن هم دولت
فرانسه در شبکههای راه آهن ،تأسیسات برق ،خطوط هوایی ،مخابرات سرمایه گذاری نموده،

میخواهد در پروژههای بنیادی اقتصادی که جنبه عام المنفعه دارد حضور خود را حفظ نماید.

در بخش صنعت ،فرانسه ماشین آالت زراعتی ،سامان آالت راه آهن ،طیارات میراژ ،جگوار،

ترانسال ،کانکورد ،ایربس  ،Air-Busهلیکوپترها ،موتر ،پرزه جات وسایل ترانسپورتی،
تکنالوژی تولید برق ،سامان آالت و وسایل ساختمانی ،کمپیوتر ،رادیو ،تلویزیون ،مواد
کیمیاوی ،وسایل زینتی ،عطریات وغیره را تولید مینماید.

فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است که از اول جنوری  1999میالدی پول واحد اروپا (ایرو)
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را به حیث واحد پولی خویش قبول نموده است.

فعالیت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول راجع به سابقه تاریخی و گروه دوم در مورد

سؤاالت:

 .1فرانسه در گذشته به کدام نام یاد میگردید؟

AC

موقعیت ،نفوس ،دین و زبان مردم فرانسه باهم مباحثه نموده و نتیجه را در صنف ارائه نمایند.

 .2در قرن هشتم میالدی فرانسه کدام کشورهای اروپایی را تصرف نمود؟
 .3انقالب کبیر فرانسه در کدام سال به وقوع پیوست؟

 .4در جنگ دوم جهانی فرانسه توسط نیروهای کدام کشور اشغال گردید؟
 .5فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم کدام مستعمرات خود را از دست داد؟

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان راجع به دست آوردهای انقالب کبیر فرانسه مطالبی تهیۀ و در صنف ارائه نمایند.
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درس چهل و سوم

دولت شاهی انگلستان
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دراین درس در مورد تاریخ

انگلستان و مطالب مهم دیگر

آشنا میشوید.
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انگلستان کشوری است که در شمال بحیرۀ انتالنتیک موقعیت داشته و در جنوب با کانال
انگلند،در شرق با بحیرۀ شمال و در غرب با ایرلند سرحد مشترک دارد .انگلستان از لحاظ
ساخت طبیعی به سه قسمت تقسیم میگردد.
اول اسکاتلند :این منطقه در شمال انگلستان موقعیت داشته و کوهستانی میباشد.
دوم ایرلند شمالی یا اولستر  :Ulsterمنطقه اولستر در قسمت شمال شرق جزیرۀ ایرلند واقع
است که مرکز آن بلفاست نام دارد.
سوم منطقه ویلز :ویلز قسمت جنوب جزایر انگلستان را تشکیل میدهد.
انگلستان سرزمینی ایست که دارای جزایر کالن و کوچک میباشد و به همین اساس بعضاً
انگلستان را بهنام کشوری(جزایر) میشناسند.
نژاد انگلیسها سفید است و  79.2%نفوس کشور را تشکیل میدهند .ساکنان انگلستان را 15%
انگلیسی 9.6%را اسکاتلندی 24% ،را ایرلندی 1.9% ،را ویلزی 1.8% ،را اولستر و  2.8%را
سایر اقلیتها تشکیل میدهند 72% .مردم انگلیس مسیحی و  25%پیرو سایر ادیان از جمله
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اسالم میباشند.
انگلستان از لحاظ اداری به چهار والیت بزرگ انگلند
 Englandويلز  Walesاسکاتلند  Scotlandو ايرلند
شمالي  Northern Irelandتقسیم میگردد.
سرزمین انگلستان از گذشتههای دور مسکونی بوده است.
در ختم دورۀ یخ بندان دو قبیلۀ جداگانه همرای مواشی خود
یکجا از خاک اسپانیا امروزی به انگلستان مهاجرت نمودند.
باستانشناسان مردم این قبیله را بهنام ایبری میشناسند.
دیوید کمرون صدراعظم انگلستان
در قرنهای  4 -6ق.م اقوام سلت  Celtاز اسپانیا جهت بدست
آوردن اراضی و مواشی به انگلند سرازیر شدند و ایبریها را از آن سرزمین بیرون راندند و
آخرین هجوم اقوام سلت باالی انگلند در  75ق.م صورت گرفت.
پنجاه و پنج سال قبل از میالد سزار ژویوس به امید کسب و حصول اراضی باالی انگلند حمله
نمود ،مگر تشدید حمالت رومیان در سال  43میالدی بر انگلند صورت گرفت.
باآلخره در قرن پنجم میالدی قدرت رومیها رو به ضعف نهاد به همین سبب اقوام انگلوؤساکسون
از خاک جرمنی به انگلند هجوم بردند .انگلوها و ساکسونها در 829م وحدت انگلند را تأمین
نمودند و ساکنان آن به انتخاب یک پادشاه موافق شدند .بعدا ً ژرمنها باالی انگلند حمله نموده
و به مقاومت شدید روبهرو شدند و تنها قسمتهای شرق و شمال انگلند را تصرف توانستند.
در اوایل قرن 13م پادشاه انگلند بعضی حقوق مدنی و سیاسی را به رسمیت شناخت فرامینی
صادر نمود که از نظر محتوا با مقتضیات نهادهای مدنی امروز شباهت داشت .اشراف ،زمین داران
و روحانیون همبستگی خویش را با پادشاه اعالن نمودند .در پهلوی جرگۀ اشراف ،جرگۀعوام
نیز تأسیس گردید .در سال 1485م هانری از خانواده یتودور بر انگلند حاکم شد .شاهان یتودور
 120سال بر انگلستان حکومت کردند ،اصالحات زیاد دینی و اجتماعی را بوجود آوردند،
کلیسا را از کلیسای روم جدا ،و ایرلند را با انگلستان یکجا نمودند.
در سال 1558م ملکه الیزابت اول حکمران انگلستان شد و انگلستان را به یکی از قدرتهای
اقتصادی و نظامی عصر خویش تبدیل نمود.
انگلستان با فراز و نشیب زیاد تاریخی طی قرون متمادی ،در دوران معاصر دو جنگ جهانی
را سپری نمود .بعد از ختم جنگ جهانی دوم در سال 1949م انگلیس و امریکا بهخاطر مقابله
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قدرت روز افزون کمونیستها پیمان انتالنتیک شمالی (ناتو) را ایجاد نمودند انگلستان در
1957م اولین بم اتومی خود را آزمایش کرد و در 1976م عضویت بازار مشترک اروپا را حاصل
نمود.
حکومت انگلستان شاهی مشروطه  Constitutional Monarchyبوده برخالف دیگر
کشورهای جهان قانون اساسی تصویب شده واحد ندارد .مگر اساسنامهها ،لوایح ،قوانین و
فیصلههای ولسی جرگه را دارا میباشد که منحیث قانون اساسی از آن کار گرفته میشود
پس مالحظه میتوانیم که قانون اساسی انگلیس مجموعهیی است که نظر به شرایط سیاسی و
تحوالت اجتماعی در آن تغییرات وارد شده میتواند برخی قسمت آن توسط تصامیم ولسی
جرگه لغو ویا تجدید شده میتواند.
نظام پارلمانی انگلیس به اساس کدام قانون تدوین شده بوجود نیامده ،بلکه نتیجۀ تکامل
تدریجی قرون متمادی میباشد.
پادشاهی در انگلستان میراثی میباشد با وجود آنکه در چهار دهه گذشته مردم ساالری،
قدرت پارلمان امتیازات مقام سلطنت را محدود و کم ساخته است باز هم ،خاندان حاکم
شاهی دارای امتیازات زیاد میباشد.
در انگلستان امروزی ملکۀ بریتانیا با داشتن بعضی صالحیتهای تشریفاتی سمبول وحدت
ملی میباشد ،رهبر دولت ،تنظیم کننده نظام و تصمیم گیر نهایی میباشد .قوانین را توشیح،
حکم صلح و جنگ را صادر ،کشورها را به رسمیت شناخته ،قرادادها و کنواسیونها را قبول
ویا رد ،ولسی جرگه را به حالت تعلیق و هم به مشوره صدراعظم ملغا میسازد .پستها و
مقامات بزرگ و مهم ملکی ،قضایی و سیاسی را تعیین ،القاب اشرافی را توزیع و صدراعظم
را انتخاب میکند ،وزراء کابینه به خواست صدراعظم از طرف ملکه انتخاب میشود .تعداد
زیادی وزرای انگلیس عضویت ولسی جرگه  House of Coomonsو باقيمانده عضويت
مشرانو جرگه  House of Lordsرا دارا میباشند.
پارلمان انگلستان دو جرگه دارد :اول ولسی جرگه یا مجلس عوام که  659عضو دارد و
اعضای آن از طریق انتخابات برای مدت پنج سال انتخاب میشوند .دوم مشرانو جرگه که
 500نفر اشراف بهصورت مادام العمر  Life Peersعضو آن میباشند.
در انگلستان احزاب مختلف سیاسی فعالیت دارد که به گونه مثال از حزب محافظه کار
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متحد  ،Conservative and Unionist Partyحزب دموکرات متحد Democratic
 ،Unionist Partyحزب کارگر  ،Labor Partyحزب ویلز  Party of Walesو حزب
ملی اسکاتلند  Scottish National Partyنام برد.
انگلستان یکی از کشورهای بزرگ صنعتی جهان است که صنایع مهم آن را فابریکات بزرگ و
کوچک ،ماشین آالت مختلف و پرزه جات آن ،سامان آالت اتوماتیک ،وسایط نقلیه ،طیارات
کشتیهای خورد و بزرگ وسایل زراعتی ،خطوط آهن ،تولید انرژی و تأسیسات آن ،وسایل
مخابرات ،مواد کیمیاوی و غیر کیمیاوی ،وسایل ساختمانی وغیره تشکیل میدهد.
انگلستان در  24اکتوبر  1945عضویت دایمی شورای امنیت ملل متحد را کسب نمود و درآن
شورا حق ویتو را دارا میباشد.
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فعالیت داخل صنف

سؤاالت:
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شاگردان به دو گروه تقسیم شوند .گروه اول در مورد اولین ساکنان انگلستان و گروه دومی
در رابطه با تشکیالت اداری و جزایر انگلیس باهم مباحثه نموده و نتیجه آن را در صنف ارائه
نمایند.
 .1انگلستان به چند ایالت تقسیم شده است؟
 .2در قرن  13کدام تغییرات در انگلستان به وقوع پیوست؟
 .3ملکه در انگلستان دارای کدام صالحیتها میباشد؟
 .4صدراعظم در انگلستان چه وظایف را دارا میباشد؟
 .5صنایع مهم انگلیس را نام بگیرید.

فعالیت بيرون از صنف

شاگردان از شخصیتهای فرهنگی و اولیای خویش راجع به تاریخ انگلستان و نظام پارلمانی
معاصر آن معلومات حاصل نموده و آنرا در صنف ارائه نمایند.
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بررسی فصل چهارم
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فصل چهارم کتاب تاریخ صنف دوازدهم تحت عنوان رویدادهای مهم جهان در قرن بیستم
تألیف گردیده است که حاوی مطالب ذیل میباشد :جنگ اول جهانی و علل آن ،جنگ دوم
جهانی ،تشکیل سازمانمللمتحد ،تبدیل جاپان به یک قدرت صنعتی ،فروپاشی اتحاد شوروی
و ساختارهای سیاسی آلمان ،فرانسه و انگلیس میباشد .درین کتاب با در نظر داشت عناوین
تاحد امکان تالش گردیده تا راجع به علل و عوامل بحرانهای اقتصادی و سیاسی ،جهان
در سالهای 1918 ،1914م 1945 ،1933 -م معلومات مفید ارائه گردد ،همچنان مطالب و
مفاهیمی که بتواند خسارات ،نتایج ناگوار و تلفات بزرگ انسانی و مالی را در طی دو جنگ
جهانی به معرفی گیرد دراین فصل انعکاس یافته است .دوم معلومات فشرده راجع تاریخ،
فرهنگ ،زبان ،و ساختارهای سیاسی المان ،فرانسه و انگلیس به طوری همهجانبه معلومات
جمع بندی شده است موضوع دیگری که میتواند ذهن شاگرد را تحریک و انکشاف دهد
فروپاشی اتحاد شوروی با وجود حاکمیت بینهایت پیچیده و تبدیل جاپان به یک قدرت
بزرگ صنعتی در مدت زمان کوتاه و ایجاد سازمانمللمتحد پس از جنگ جهانی جهت
تنظیم روابط جهانی و جلوگیری از فاجعههای بزرگ انسانی میباشد امید است این مطالب در
ایجاد انگیزهها و بلند بردن سطح معلومات و مهارتهای شاگردان مفید و موثر باشد.
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