ﻗﺮارداد ﻧﻨﮕﻴﻦ ﭘﺎرﻳﺲ
ﺣﺪود  ١۵٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺑﺨﺶهﺎﻳﯽ از ﺟﻨﻮب اﻳﺮان )ﺑﻨﺎدر ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺟﺰاﻳﺮ ﺟﻨﻮب( ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ
ﻗﺎﺟﺎر را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﻤﺎن ﻧﻨﮕﻴﻦ ﭘﺎرﻳﺲ ) (١٨۵۶ﮐﺮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن اﻳﺮان از ادﻋﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺮ هﺮات ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد و
هﺮات در  ١٨۶٣ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺸﺖ و اﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﮐﺸﻮرﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺁرﻳﺎﻧﺎﯼ ﺑﺰرگ ﻓﻼت اﻳﺮان ﺑﻮد
را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .در ﺳﺎل  ١٨٨٧ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﻴﺴﻬﺎ ﺑﻪ هﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ.
ﺟﺪاﻳﯽ هﺮات از اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﻴﺴﻬﺎ
اﻋﻼن ﺟﻨﮓ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ هﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ،در واﻗﻊ ﻳﮑﯽ از ﺗﺮﻓﻨﺪهﺎﯼ ﻣﺎهﺮاﻧﻪ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﺁﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺁن ،ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ،ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻗﺎرﻩ ﮔﺴﺘﺮش دادﻩ ﺑﻮد.
در ﻗﺮن  ١۶م .هﺮات ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻔﻮﻳﺎن اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در دوران ﺻﻔﻮﯼ هﺮات ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎس ﮐﺒﻴﺮ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ و ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﻴﺪن در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
هﺮات هﻤﻮارﻩ ﻣﻮرد ﻃﻤﻊ ازﺑﮑﺎن ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪﺑﺎر اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ازﺑﮑﺎن اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻪ ازﺑﮑﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﻣﺪت ﺑﻮد و ﺁﻧﻬﺎ از دورﻩ هﺎﯼ ﻓﺘﺮت در اواﻳﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اول و اواﻳﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪﻩ و ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎس اول اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﮐﺮدﻧﺪ و هﺮ ﺑﺎر ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﮐﻤﯽ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را در اﺷﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺻﻔﻮﻳﺎن هﺮات ﻣﺪﺗﯽ در اﺷﻐﺎل ﻃﺎﻳﻔﻪٔ اﺑﺪاﻟﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎدر ﺷﺎﻩ اﻓﺸﺎر اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﺎدر اﻓﻐﺎنهﺎ ﺑﺮ هﺮات
ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ .در دوران ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺎزﯼ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻣﻮران ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﯽ در هﺮات ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺟﺪاﻳﯽ هﺮات از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در  ١٢۴٩ﻩ.ق .ﻋﺒﺎس ﻣﻴﺮزا از ﺳﻮﯼ ﻓﺘﺢﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺎﻣﻮر ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ هﺮات از اﻓﻐﺎنهﺎ ﺷﺪ .ﻣﺮگ ﻋﺒﺎس ﻣﻴﺮزا در راﻩ ﻣﺸﻬﺪ اﻳﻦ
ﮐﺎر را ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎر ﻧﻴﺰ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮاﯼ ﻓﺘﺢ هﺮات ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ .در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎر دوﺳﺖ
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ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ،ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺎﺑﻞ و ﻗﻨﺪهﺎر هﺮات را ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺴﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ هﺮات را ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﺳﺎل  ١٢٧٣ﻩ.ق .اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﺪن رواﺑﻂ اﻳﺮان و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻃﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪاﯼ ﮐﻪ در  ١٢٧٣ﻩ.ق ١٨۵٧) .ﻣﻴﻼدﯼ( در
ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ اﻳﺮان و ﺳﻔﻴﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ از ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﻳﺮ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و در
ﻋﻮض اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﺧﻮد را از هﺮات ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ هﺮات ﺑﺴﺎل  ١٢۴٩ﻩ
.ق .ﻗﺴﻤﺖهﺎﯼ از ﺷﺮق هﺮﻳﺮود ﺑﻪ ﺑﻌﺪ )ﺷﺎﻣﻞ هﺮات( ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
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