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  پاريسقرارداد ننگين 

ناصرالدين شاه ) بنادر خرمشهر و بوشهر و جزاير جنوب(هايی از جنوب ايران  سال پيش، استعمار انگليس با اشغال بخش ١۵٠حدود 

بر طبق اين پيمان ايران از ادعای خود بر هرات چشم پوشی کرد و . کرد) ١٨۵۶(قاجار را مجبور به قبول پيمان ننگين پاريس 

به افغانستان ملحق گشت و ايران موجوديت کشوری به نام افغانستان را که بخشی از آريانای بزرگ فالت ايران بود  ١٨۶٣هرات در 

 .بلوچستان توسط انگليسها به هند تحت حکومت بريتانيا ملحق شد ١٨٨٧در سال . را به رسميت شناخت

  جدايی هرات از ايران توسط انگليسها

خص کمپانی هند شرقی عليه ايران، در واقع يکی از ترفندهای ماهرانه و ماجراجويانه سياست اعالن جنگ انگلستان يا بطور مش

   .خارجی انگليس در آسياست که به مدد آن، تا پيش از اين نيز، تصرفات خود را در اين قاره گسترش داده بود

ترين شهر و مرکز خراسان محسوب می  در دوران صفوی هرات مهم. هرات تحت کنترل صفويان ايران قرار گرفت. م ١۶در قرن 

  .کرد شاه عباس کبير در اين شهر به دنيا آمد و تا پيش از به سلطنت رسيدن در اين شهر زندگی می. شد

اما سلطه ازبکان بر اين شهر به صورت کوتاه . هرات همواره مورد طمع ازبکان بود حتی چندبار اين شهر به دست ازبکان افتاد

دوره های فترت در اوايل سلطنت شاه طهماسب اول و اوايل سلطنت سلطان محمد خدابنده و شاه عباس اول استفاده  مدت بود و آنها از

  گفتنی است. کردند و هر بار برای مدت کمی اين شهر را در اشغال داشتند

ها بر هرات  از مرگ نادر افغانپس . پس از سقوط صفويان هرات مدتی در اشغال طايفٔه ابدالی بود و به دست نادر شاه افشار افتاد

در دوران معروف به بازی بزرگ ماموران بريتانيايی در هرات فعال بودند و از جدايی هرات از حکومت ايران . مسلط شدند

  .کردند پشتيبانی می

اين  مشهددر راه مرگ عباس ميرزا . ها شد علی شاه قاجار مامور پس گرفتن هرات از افغان عباس ميرزا از سوی فتح. ق.ه ١٢۴٩در 

در زمان ناصرالدين شاه قاجار دوست . محمد شاه قاجار نيز کوششی برای فتح هرات کرد که ناکام ماند. کار را ناتمام گذاشت
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السلطنه هرات را محاصره کردند و در  اه تحت فرمان حسامنيروهای ناصرالدين ش. محمدخان، حاکم کابل و قندهار هرات را گرفت

  .اين شهر را گرفتند. ق.ه ١٢٧٣سال 

در ) ميالدی ١٨۵٧. (ق.ه ١٢٧٣ای که در  با مداخالت بريتانيا در جنوب ايران و بحرانی شدن روابط ايران و بريتانيا طی عهدنامه

شد که نيروهای بريتانيا از بنادر و جزاير جنوب ايران خارج شوند و در پاريس بين نماينده ايران و سفير بريتانيا امضا شد قرار 

  ه ١٢۴٩پس از جنگ هرات بسال . عوض ايران نيز سپاهيان خود را از هرات فراخواند و استقالل افغانستان را به رسميت شناخت

  .به افغانستان ضميمه گرديد) شامل هرات(های از شرق هريرود به بعد  قسمت. ق.

 


