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محمد داوودخان که خود از اعضای خانواده شاهنشــاهی افغانســتان و پســرعموی 
ظاهرشاه بود، در سال ۱۳۴۲ مجبور به استعفا از مقام نخست وزیری شد و ۱۰ سال تمام را 
در انزوای سیاسی به سر برد و خانه نشین شد و ابهت و قدرت سیاسی خود را از دست داد. 
محرومیت وی از فعالیت های سیاســی، به مثابه توهین به شخصیت او بود. او از خانواده 
شاهی کینه ای بزرگ در دل گرفت. بعد از استعفا کمتر نامی از او برده می شد. هر روز نفوذ 
وی در حاکمیت کمتر می شــد. نام داوود خان از سر زبان ها افتاد و در تنهایی خانه خود با 

همسرش تقریبا در حبس خانگی به سر می برد.
انتقام از ظاهرشاه: داوودخان از همان دوران فکر سرنگونی رژیم شاهی و پسرعموی خود 
را در ســر می پروراند و به دنبال فرصت مناســبی بود تا انتقام خود را از خاندان سلطنتی 
بگیرد و خود زمامدار افغانستان شود. زمانی که ظاهرشاه عازم ایتالیا شد، داوودخان از این 
فرصت اســتفاده کرد تا نقشه سرنگونی رژیم شــاهی را اجرا کند. هریک از افراد داووخان 

وظایفــی را بر عهــده گرفتند، نقش محوری با خــود او بود و تعــدادی از اعضای حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان در اجرا و پیروزی کودتای داوود خان نقشی اساسی ایفا کردند. 
در ۱۷ جوالی ۱۹۷۳ رادیو افغانســتان که به  دســت افراد وفادار به داوود خان افتاده بود، 
برنامه های عادی خود را قطع کرد و خبر سرنگونی نظام شاهی و برنامه ها و اهداف خود 

از سرنگونی رژیم را اعالم کرد.
نفوذ عناصــر چپ در حکومــت داوود خــان: داوود خان بــر اثر یک کودتــای نظامی و 
کمونیســتی و با کمک نظامیــان حزب پرچم در ۱۳۵۳ ش/۱۹۷۳م،  قدرت سیاســی را در 
دســت گرفت. حضور نظامیان پرچمی در کودتای داوودخان باعث گسترش نفوذ عناصر 
چپ در حکومت تازه تأســیس داوود خان شــد. تأسیس یک حکومت چپ گرا با نارضایتی 
عناصر ســنتی قدرت، سلطنت طلب ها  و اسالم گراها روبه رو شــد. او پس از تثبیت قدرت 
با توســعه روابط با کشــورهای منطقه و در رأس آن ایران،  در عرصه سیاست خارجی به 
جانــب بلوک غــرب گرایش یافت. او با نادیده انگاشــتن قدرت نیروهــای چپ که در این 
زمان به طور قابل مالحظه ای رشــد کرده بودند، به سرکوب و حذف آنان از صحنه سیاسی 
افغانستان پرداخت. نزدیکی داوود خان با کشورهای اسالمی و تالش برای گسترش روابط 
دوســتانه با آمریکا، نگرانی هایی را از احتمال ایجاد یک پایگاه ضد شــوروی در افغانستان 
در میان رهبران شــوروی به میان آورد. ادامه اختالف ها میان کابل و مسکو، خشم رهبران 
شــوروی را برانگیخت و مســکو تالش برای کنارزدن داوود خان از قدرت را آغاز کرد. دوره 

ریاســت جمهوری داوود خــان را نمی توان حامل یک تغییر بزرگ سیاســی و اقتصادی در 
افغانســتان دانســت. برنامه های حکومت به  رهبری داوود خان تفــاوت چندانی با دوره 
ســلطنت نداشت و با گذشت اندک زمانی، فشارهای سیاســی احزاب در افغانستان بیشتر 
شــد و آزادی ها به تدریج از میان رفت. نظام جدید بر اســاس حاکمیت پلیسی برقرار شد. 
شــکل حکومت نیمه نظامی بود. هر کس زبان می گشود، سرکوب می شد. بسیاری از مردم 
به نام مخالفت با حکومت، تهدید و محبوس شدند. اتحاد پرچم و سردار داوود خان باعث 
سرکوب اسالم گراها شد که عده ای از سران آن افغانستان را ترك کرده و به خارج از کشور 
مهاجرت کردند. نکته ای که این نظام را نسبت به نظام های گذشته متمایز می  کرد، بازگشت 

حکومت پلیسی و ازبین رفتن آزادی های فردی بود.
تغییرات داوود خان در سیاســت خارجی: از وقتی داوود خان احساس کرد کمونیست ها 
نفوذی بیش از حد در ساختار دولت او کرده اند و کارشکنی و کارهای خالف از آنها سر زده 
است، در مسافرتی که به شوروی داشت، از برژنف می خواست جلوی آنها را در افغانستان 
بگیرد  اما در مســکو پیش از طرح مسئله، با برژنف درگیر شد و شوروی را بدون رسیدن به 
نتیجه ای ترك کرد. البته شوروی از آن پس به صورت جدی دنبال حذف دولت داوودخان 
بود. او بعد از لویه جرگه تغییراتی در ســاختار دولت و اعضای کابینه به  وجود آورد. پست 
نخســت وزیری را از میان برداشت و یك حزب سیاسی به  وجود آورد. او که نفوذ روز افزون 
و مداخالت مستقیم و غیرمســتقیم روس ها را از طریق احزاب وابسته به مسکو احساس 

محمد داوود خان؛ حکومت پلیسی به جای جمهوری

ایرانیان در پی شکســت از ســپاه تــوران در کوه هماون پناه گرفته، از خســرو 
یاری خواســتند؛ خسرو ســپاهی به فرماندهی فریبرز و سپاه یارى رسان دیگرى به 
فرماندهی رستم روانه گرداند و از آنجا که تورانیان و متحدان شان را توان ایستادن 
نبود، نیمه شبان از رزمگاه گریختند و ایرانیان ناکام از نتیجه نبرد به ایران بازگشتند. 
خســرو دیگربــار توس را فرماندهــی داد تا به خونخواهی ســیاوش و فرزندان و 
نوادگان گودرز و توس به توران زمین رفته، آنانی را کیفر دهند که در ریخته شــدن 

خون سیاوش دست داشتند.
چون ســپاه ایران به مرزهاى توران نزدیك شد، پیران با سپاهی اندك به مقابله 
با ایرانیان شــتافت و از آنجا که توان مقابله اش با سپاه ایران نبود، پیشنهاد کرد به 
جاى نبرد گروهی، ده تن از پهلوانان ایران با ده تن از پهلوانان توران مبارزه کنند و 
پیروزى از آن هر طرف شد، سپاه شکست خورده راه خویش گیرد و به خواسته هاى 

سپاه پیروز تن دردهد.
نبرد شــش پهلوان نخست به پیروزى بی شکست ایرانیان انجامید و نبرد هفتم 
بین گیو، فرزند گودرز و ســپهرم پهلوان تورانی از خویشــان افراســیاب بود. هر دو 
بــه رزمگاه گام نهادند. آنان بــه میدان آزمونی پاى نهاده بودنــد که تنها یکی از 
آن دو می توانســت از رزمگاه، راســت قامت گام بیرون نهد، پس با همه توان باید 

می کوشیدند تا بر آن دیگرى پیروزى یابند.
در آغاز با شمشــیر با یکدیگر درآویختنــد و از آهن آتش افروختند. گیو دالور با 
نام جهان آفرین چون شــیر به سپهرم تاختن آورد و از چکاچك شمشیرها، دل هاى 
رزمندگان ســخت کوبیدن گرفت و سرانجام شمشــیر گیو بود که بر تارک سپهرم 
فرود آمده، کالهخود را بشکافت و سپهرم را با مرگ آشنا گرداند. سپهرم با دهانی 
پرخون به زارى از اســب فروغلتید. گیو از اســب خویش فرود آمده، پیکر بی جان 
او را بر زین اســبش ببست و خود بر اســب خویش بنشسته، عنان اسب سپهرم را 
گرفت و به آن فرازجاى رفت که ایرانیان از شــوق پیروزى گیو هلهله شــادى سر 

داده بودند.
هشــتمین نبرده اى که از ســوى ایرانیان پاى در رزمگاه گذاشت، زنگه شاوران، 
یار نزدیك ســیاوش بود که دیرزمانی نزد سیاوش در توران زمین مانده بود. هم  رزم 
زنگه از فرزندان «اوخواست» بود. دو نبرده مرد عمودهاى گران در دست گرفتند و 

پیرامون یکدیگر بگردیدند، آن قدر این گردش ادامه یافت که اســبان جنگی از پاى 
افتادند و چون خورشــید تابان پاى پس کشید و دشــت همانند آهن تفسیده شد، 
دو ســوار آن چنان تشنه گشــتند که زبان در دهانشان به قطعه چوبی تبدیل شد و 
بــا یکدیگر گفتند، اکنون جگر از گرمی می ســوزد، اندکی بیاســایند و پس از آنکه 
آســودگی به دســت آید، دگرباره بر اسبان خود بنشــینند و چون دگرباره بر اسب 
بنشستند، زنگه با نیزه خویش سینه حریف را هدف گرفت، نیزه بر سینه او نشست؛ 
نعره اى از درد کشیده، نگونسار بر زمین افتاد. آن گاه زنگه از اسب فرود آمده، پیکر 
بی جان تورانی را بر پشــت اســبش نهاد و با کمند خود ببســت و به نزد ایرانیان 

بازگشت و درفش پیروزى را در آن بلندجاى بنشاند.
نهمین نبرده ایرانی، گرگین میالد بود که اندریمان، دالور تورانی به ســوداى از 
پاى درآوردن او و بر ســر نهادن تاج پیروزى و ربودن اســب گرگین پاى به میدان 
گذارد. گرگین، پهلوانی نبردآموخته بود و اندریمان جوان و چاالك. دو مرد نیزه به 
دســت گرفته، به مبارزه پرداختند، نیزه ها بشکست، به ناگزیر کمان هایشان را به زه 
کردند و بر یکدیگر باران تیر را روانه گردانیدند و ســرانجام تیر جوشن گسل گرگین 
بر ترگ اندریمان بنشســت و لرزه بر اندام او افکند، ولی همچنان بر پشــت اســب 
استوار ماند. دومین تیر، قلب اندریمان را شکافت و پهلوان تورانی از اسب بر زمین 
فروغلتید و در دم جان ســپرد. آن گاه گرگین از اسب فرود آمده، سر اندریمان را از 
تن دور گرداند و بر فتراك ببســت و بر اسب خویش بنشست و به ایرانیانی پیوست 
که با دل نگرانی به تماشــاى نبرد آن دو ایستاده بودند و گرگین چون پیروز از نبرد 

بازگشت، درفش پیروزى را بر پاى کرد.
آنگاه تورانیان دل بستند به کهرم، آخرین مبارزشان. کهرم شمشیرزنی توانا بود 
اما برته نبردآموخته و کارزاردیده بود. برته با درفش همایونی که در دست داشت 
بر نوندى بلندباال نشســته بود و گویی کوه بیســتون بود که به جنبش آمده است. 
شمشیر کهرم توان شکافتن سپر برته را نداشت ولی زخمی که برته وارد آورد، سپر 
و کالهخود را بشــکافت و تا سینه، کهرم را به دو نیم کرد و دل دشمن نیز از زخم 
برته دو نیمه شــد. برته از اســب فرود آمده، پیکر بی جان او را بر زین اســب خود 

ببست و به جمع پیروزیان دیگر پیوست.
پیران فســرده موى و خوى کرده روی به پیرامون خویش بنگریســت، ســینه از 
اندوه آکنــد و دل از بیم پراکند، دید که روان هــاى پهلوانانش، تن رها کرده اند به 
زخم تیغ ایرانیان و جهان در نگاهش همه افســوس و دریغ شد. آنگاه دو سپهدار 
ایــران و توران، گودرز و پیــران با چهره هایی آکنده از خشــم و دل هایی پر از کینه 

رویاروى یکدیگر قرار گرفتند.
سپهدار ایران و توران دژم/ فراز آمدند اندر آن کین به هم

همی برنوشتند هر دو، زمین/ همه دل پر از درد و سر پر ز کین

شاهنامه خوانى

جدایی نادر از سیمین - اصغر فرهادی - ۱۳۸۹
ترمه (سارینا فرهادی): تضمین، ضمانت. نادر (پیمان معادی): گارانتی؟ 

نادر: اینکه عربیه! معادل فارسی؟  ترمه: تو کتابمون نوشته.
نادر: دیگه این جمله رو به من نگیا، چیزی که غلطه ، غلطه... هرکی می خواد بگه، هرجا هم می خواد نوشــته شده باشه... برا گارانتی 

ترمه: چیز دیگه بنویسم نمره مو کم می کنه. بنویس (کمی فکر می کند)  
نادر: عیب نداره بابا، بذار کم کنه... بنویس پشتوانه.

دیـالـوگ روز

می کرد، در جهت تغییر سیاست و برون رفت از این وضعیت گام برمی داشت. در این راستا، 
سفرهایی به کشورهای عربی و از  جمله به عربستان، مصر و لیبی داشت. در سفر به ایران، 

محمدرضا شاه وعده دو میلیارد دالر کمك به او را داد.
ملی گرای مسلمان یا یک قوم گرا؟  برخی داوود خان را یک ملی گرای مسلمان با اندیشه 
افغانستان دوستی و در عین حال انســانی قاطع و استوار در تصمیماتش معرفی می کنند؛ 
امــا عده ای هم او را یک حاکم قوم گرا دانســته اند که تمام تالش خــود را در طول دوران  
سلطه و قدرتش برای همان اندیشه اش گذاشته است. شعار پشتونستان مستقل و حمایت 
از پشــتون ها را ناشــی از این تفکر او می دانند. او در دوران حکومتش روابط پاکســتان و 
افغانستان را متشنج نگه داشت و مدعی بود پشتونستان باید مستقل از خاک پاکستان شده 
و به افغانســتان ملحق شــود. این تنش همواره موجب بی اعتمادی دو کشور به یکدیگر 
می شد. با متشنج شدن روابط افغانستان با پاکستان و حمایت آمریکا از پاکستان، افغانستان 
در دام اتحاد شوروی سقوط کرد. اگرچه   داوود خان تالش می کرد دولتش را مستقل نشان 
دهد و بتواند پاکستان را دچار تنگنا کند، ولی این افغانستان بود که در تنگنا قرار می گرفت 
و شــاهد تغییر حکومت هایی شد که پاکســتان در آن بی نقش نبود. داوودخان نتوانست 
در داخل کشــور خود به یک توازن معقول در میان گروه های سیاســی دســت یابد؛ حزب 
دموکراتیک خلق با اســتفاده از نفوذ گسترده در ارتش این کشــور، در ۲۷ آوریل ۱۹۷۸، با 
کودتا علیه داوودخان، افغانســتان را وارد عصری پر فراز و نشیب کرد. در این کودتا او و ۱۸ 
نفر از خویشــانش به قتل رسیدند و اجسادشان در مکانی ناشناس به خاک سپرده شد. در 
سال ۱۳۸۷ و ۳۰ سال بعد با شناسایی بقایای این اجساد در شرق کابل، دولت وقت اجساد 
قربانیان را در مراسمی رسمی در تپه ای در غرب کابل به خاک سپرد. جمهوری دموکراتیک 
افغانستان در ۲۷ آوریل همان ســال آغاز به  کار کرد. اشغال آن کشور از سوی شوروی در 

سال بعد تا زمانی به درازا کشید که فروپاشی امپراتوری در ۱۹۸۹ آغاز شد.

دیپلمات پیشین
محمود فاضلی

نبرد تن به تن ایرانیان و تورانیان )۳(

در این پادکســت ســمیه احمدی اکتیویست 
حوزه بین الملل با مطالعاتی دقیق و جامع درباره 
مســائل دنیا و خاورمیانه صحبت می کند و وقایع 
روز جهان را بــه طرز متفــاوت و دقیقی تحلیل 

می کند. 
اگر به حــوزه مســائل بین الملــل عالقه مند 

هستید، این پادکست مناسب شماست.
اپیزود پیشنهادی: طالبان با دنیای خارج از خود چه می کند؟!

در ایــن اپیــزود از چگونگی ارتباط افغانســتان امروزی با جهان اطراف شــان 
می شنوید، با به قدرت رسیدن دوباره طالبان پرسش های زیادی از چگونگی ارتباط 

طالبان با همســایه ها و قدرت هــای جهانی و منافع 
هر کدام پیــش می آید که در این اپیــزود عالوه بر این 
موارد دربــاره موقعیت ژئوپلیتیک افغانســتان و این 

ارتباطات هم می شنوید.
را  زیــر  تصویــر  پادکســت  ایــن  شــنیدن  بــرای 

اسکن کنید.

معرفى پادکست

 مهره پی

شاهنامه پژوه
مهدى افشار


