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افغانستان و ایران از پیوستگی تا گسستگی
چکیده
سرزمینی که در تااری باه نااف انسانناتاا آوازه دارد باه دالیا وونااووا ایلیمای نرهنگای
جسرانیایی و دینی تاری مشترکی با ایراا دارد.این سرزمین به ویژه ینمتهای شمالی و غربای آا
تا یب ازسقوط امپراتوری نادر شاه انشار پیوستگی همه جانبه ای با ایراا زماین داشاته اماا پا از
مرگ نادر و تجزیه یلمرو او در منیر وننتگی از ایراا واف بر داشته است .اور چه احمد شاه درانای
بنیانگزاردولت منتق انسانی خود را جدای از ایراا نمی داننت اما روند تحوالت منطقه و باه ویاژه
سیاستهای استعماری انگلنتاا زمینههای وننتگی کام حکومتهای حاکم بار مناا ش شاریی
خراساا را نراهم کرد.بررسی روند این وننتگی از یدرت یابی دو سلنلهی سدوزایی و بارک زایی
تا معاهده پاری و جدایی هرات موضوع مقاله حاضر است که با استفاده از روش تحقیش تاارییی و
استناد به برخی از منابع و مآخذ ایرانی و انسانی تدوین شده است.
کلید واژهها :انساننتاا ایراا تاری روابط سیاسی هرات یاجاریه.
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پیش در آمد
سرزمینی که در تااری باه نااف انسانناتاا آوازه دارد باه دالیا وونااووا ایلیمای نرهنگای
جسرانیایی و دینی تاری مشترکی با ایراا دارد .تا یرا هفاتم هجاری هایا ناامی از انسانناتاا در
کتابهای تارییی و جسرانیایی وجود نداشت 1.واژهی "انساا" نیز نینت معرف یبیلهی پشتو زبااا
ابدالی بود اما بعدها کاربرد عاف تری یانت و در برویرندهی تمامی یبای پشتو زباا اعام از ابادالی و
غلزایی و دیگراا شد 2.کلمه انساننتاا نیز در آغاز در بر ویرندهی سرزمینهای بین یندهار و غزنای
تا درهی سند بود و منا قی مانند :کاب بل و هرات را شام نمی شد.
از حدود  200سال پیش کاربرد کلمهی انساننتاا دیگر میصوص پشتو زباناا و سرزمینهاای
مح سکونت آناا نینت بلکه در برویرندهی تمامی ایواف ساکن در این کشور باا زبااا و نژادهاای
ووناووا و سرزمین مح سکونت آناا است.
نینتین بار که در یک سند بین المللی از انساننتاا به عنواا یک کشاور نااف بارده شاد ساال
 1215ه.ق 1801/ف و در یرارداد تجاری و سیاسی امضاء شده بین ایراا و انگلنتاا

بود3.

احمد خان ابدالی بنیان گذار سنگ بنای جدایی افغانستان و ایران
با یت نادرشاه انشار در سال  1160یمری 1747/میالدی احماد خااا ابادالی کاه یکای از
سرداراا بزرگ نادر و رئی
الماس کوه نور و پ

نگهباناا میصوص او بود با به دست آوردا مهر نادر و جواهراتی چوا

از درویریهای میتصر روانهی یندهار شد 4.وی پا

از سالطه بار ینادهار

کاب پیشاور و هرات حکومتی بارای خاود باه وجاود آورد .وی هی گااه یلمارو حکاومتی خاود را
انساننتاا نیواند بلکه در مکاتباتش خود را پادشاه خراساا میخواند 5.نااتوانی جانشایناا نادرشااه و
درویریهای داخلی آا ها مانع از برخورد جدی انشاریاا با حکومت احمدخاا ابادالی  -کاه اکناوا
خود را احمدشاه درانی میخواند – شد .اور چه در دورهی حکومت میر سید محمود متولی موسوف به
شاه سلیماا ثانی سپاهیاا ایراا هرات را از نیروهای احمد شاه درانی باز پ

ورنته و یصد تصارف

کاب و یندهار را داشتند  6اما یت شاه سلیماا ثانی باعث شد تا بار دیگر هرات به تصرف احمدشااه
درانی درآید 7.با این که احمدشاه درانی یصد تصرف تمامی ایراا را داشات اماا نااتوانی او در دسات
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یانتن به سایر منا ش باعث شد او به هماا یلمرو متصرنی اش در شرق ایراا بننده کند .نتیجاهی
این ایداف چیزی جز جدایی انساننتاا و ایراا از یکدیگر نبود 8.احمدشاه درانی در سالهای آخر عمر
یلمرو خود را بین نرزندانش تقنیم کرد .در این تقنیم بندی هرات به تیمور ینادهار باه سالیماا و
کاب به پرویز رسید 9.بعد از مرگ احمدشاه تیمور کاب و ینادهار را تصارف کارد و یلمارو خاود را
انساننتاا نامید .با مرگ تیمور شاه درانی یلمرو او نیز بین نرزندانش تقنیم شد .زماا شاه در کابا
محمود در هرات همایوا د ر یندهار عباس در پیشااور و شااه شاجاع در غزناه و زابلناتاا ادعاای
پادشاهی داشتند .هم زماا با این تحوالت در ایراا نیز آیامحمدخاا یاجار به یدرت رسید .وی یصد
داشت بار دیگر انساننتاا را ضمیمه ایراا کند.
محمود حاکم هرات که در خود تواا اینتادوی در برابر سپاه ایراا را نمی دید با اظهار ا اعت از
پادشاه ایراا دستور داد تا در هرات خطبه به ناف آیا محمادخاا بیوانناد و ساکه باه نااف او ضارب
کنند 10.زماا شاه نیز حاضر به واوذاری بل به ایراا در برابر دوینت هزارتوماا پول شد؛ 11اما مرگ
نا به هنگاف خاا یاجار مانع از سلطهی او بر انساننتاا شد .درویریهای ایاراا باا روسایه در عصار
نتحعلی شاه مانع از توجه جدی ایراا به سر حدات شریی میشد.
با این حال هر از چند سال نیروهای ایرانی به سر ویت حکاف هرات میرنتند و با دریانت باا و
خرا و وادار کردا آا ها برای خواندا خطبه و ضرب سکه به نااف پادشااه ایاراا از هارات برمای
وشتند .نیروزالدین میرزا و سپ

کامراا میرزا حکاف هرات کاه دسات نشااندهی ایاراا بودناد باه

تحریک انگلینی ها ادعای استقالل از ایراا را داشتند اما هر بار که با واکنش جدی ایرانیاا مواجاه
می شدند دست از ادعاهای خود برداشته و با ارسال هدایا و خرا سالیانه و پاذیرش عالئام ا اعات
تنلیم ایرانیاا میشدند.
به دنبال درویریهای داخلی در انسانناتاا سارانجاف حاکمیات هفتااد و یاک سااله جانشایناا
احمدشاه درانی معروف به سلنله سدوزایی در انساننتاا به پایاا رسید و ایفاهی باارک زایای باه
رهبری دوست محمدخاا تواننت یدرت را در کاب به دست بگیرد 12.در ایان زمااا کاامراا میارزا
حاکم هرات و نیز وروهی از یزلباشاا کاب و پیشاور و نیز والی میمنه وشبرغاا با اعزاف نرستادوانی
به دربار یاجار ضمن اظهار ا اعت تقاضای اعزاف سپاه از ایراا به انساننتاا را کردند؛ 13اما نتحعلی
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شاه یاجار به دلی جنگهای والنی با روسیه و تحم خنارتهای زیاد از این تقاضااها اساتقبالی
نکرد.این بی توجهی دربار ایراا به انساننتاا باعث شد تا حکاف یندهار و هارات کاه ایاراا مادعی
حاکمیت بر آا ها بود نه تنها از ا اعت دولت ایراا سرباز زنند بلکه حمالتی را نیز به حادود شاریی
ایراا داشته باشند .نتحعلی شاه در سالهای پایانی عمر خود عباس میرزا نایا النالطنه را مارمور
رسیدوی به منائ شرق ایراا به ویژه منئلهی هرات کرد 14.با حرکت ساپاهیاا عبااس میارزا باه
جان خراساا در سال  1247یمری  1832/میالدی کامراا میرزا با اعزاف یار محمدخاا وزیر به
مشهد مرات ا اعت خود را اعالف کرد اما عباس میرزا مصمم به نتح هرات بود 15.عباس میارزا باه
دلی انتادا نتحع لی شاه در بنتر مرگ خود به سوی تهراا بروشت اما نرزندش محمادمیرزا و باه
دنبال آا یائم مقاف نراهانی را مرمور نتح هرات کرد .در شرایطی که سپاهیاا ایراا نیروهای کامراا
میرزا را در ا راف هرات محاصره کرده بودند خبر دروذشت عباس میرزا آناا را وادار باه پاذیرنتن
پیشنهاد مصالحه کامراا میرزا

کرد16.

بعد از دروذشت نتحعلی شاه و به پادشاهی رسیدا محمدشاه وی در سومین سال سلطنت خاود
در سال  1253یمری1838 /میالدی عازف هرات شد .وی به رغم اظهاار ا اعات کاامراا میارزا
«نظر به تکرار موضوع و کذب اظهارات»  17حرکت خود به سوی هرات را ادامه داد و این شهر را به
محاصره در آورد .انگلینیها که در این زماا سیت میالف لشکرکشی ایراا به هرات بودند بعاد از
این که نتواننتند محمد شاه را وادار به ترک محاصره هرات کنند با لشکرکشی به ساواح و جزایار
خلیج نارس اعالف کردند چنان ه ایراا به محاصرهی هرات خاتمه ندهد بر ضد دولت ایاراا اعاالف
جنگ خواهند کرد و جنوب ایراا را اشسال خواهند نمود .دولت ایراا پ

از دریانت ایان اولتیمااتوف

انگلنتاا و آواهی یانتن از تو خالی بودا وعدهی مناعدت روس ها -که در تاری معاصر ایراا به
یک عرف تبدی شده است -ناوزیر از ترک محاصرهی هرات

شد18.

عهدنامه پاریس و جدایی رسمی افغانستان و هرات از ایران
در نینتین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه با درایت امیرکبیر حکاف هرات و یندهار و کاب که
در دوراا نتحعلی شاه و محمدشاه بعضاً با لشکرکشی مطیع دولت ایراا شده بودند بادوا جناگ و
خونریزی دف از ا اعت از ایراا زدند و هر کداف برای نزدیک تر شدا به دولت ایراا و پیشی جنتن
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از دیگری پیش کشهای نقدی و جننی نراوانی روانهی تهراا کردند .در ایان میااا ا اعات یاار
محمدخاا الکوزایی حاکم هرا ت به وونه ای بود که به دستور میرزا تقی خاا امیرکبیر باه مقابلاه باا
شورش حنن خاا ساالر در خراساا پرداخت و از سوی دیگر مارمور سارکوبی اشارار و وردنکشااا
بلوچنتاا شد 19.کهندل خاا حاکم یندهار نیز در نامه ای به دربار ایراا نوشت که« :از یدیم االیااف
یندهار تابع دولت علیه ایراا بوده است» 20.رنتار دوست محمدخاا حاکم کاب نیاز دسات کمای از
رنتارهای حاکم هرات و یندهار نداشت و بدین وونه در دوراا صدارت امیرکبیر انساننتاا عماالً در
زمرهی منا ش تحت نفوذ ایرا شناخته می شد .با مرگ یار محمادخاا ظهیرالدولاه حااکم هارات و
اندکی بعد یت امیرکبیرو بی تدبیری ها و خیانت جانشینی او میرزا آیاخاا نوری یضایا به ووناه ای
دیگر ریم خورد.
با تکیه زدا میرزا آیاخاا نوری بر منند صدارت ایراا تماف تالشهای امیرکبیار بارای اعماال
حاکمیت ایراا بر شهرهایی چوا هرات و یندهار بی نتیجه ماند .نوری که سرسپرده انگلینی ها بود
در راستای منانع سر دمداراا این دولت که خواهاا استقالل هرات در برابر حاکمیت تاارییی ایاراا
بودند در سال  1269یمری  1853 /میالدی پیمانی را با انگلینی ها امضاء کرد که به موج آا
دولت ایراا پذیرنته بود از هر نوع دخالتی در امور داخلی هرات احتراز کند و از ادعای حاکمیت بر آا
دست بردارد و نیز از تقاضای ضرب سکه و خواندا خطبه به نااف شااه ایاراا صارف نظار

نمایاد21.

انگلینی ها برخالف توانش صورت ورنته رونوشت این نامه را برای صید محمدخاا که بعد از مارگ
پدرش یار محمدخاا حاکم هرات شده بود ارسال کردند .محتوای این پیماا نامه تا آا اندازه بارای
حاکم هرات شبهه انگیز و غیریاب باور بود که او با اعزاف نرستاده ای به دربار ایراا بارای چنادمین
بار مرات ا اعت و نرمانبرداری خود را اعالف کرد 22.جانشین صایدمحمدخاا یعنای محماد یوساف
میرزا نیز پ

از به دست ویری یدرت در هرات در نامه ای «مرات اظهار ا اعت و چاکری» خود را

ننبت به دولت ایراا ابراز داشت 23.بدین وونه وناداری حکاف هرات پیماا میرزا آیاخااا ناوری باا
انگلینی ها را خنثی کرد.
با ناامیدی انگلینی ها از حکاف هرات و یندهار برای مقابله با نفوذ ایراا آناا تصمیم ورنتند تا از
سومین رکن یدرت در انساننتاا یعنی دوست محمدخاا امیرکاب بر ضاد حاکمیات ایارا اساتفاده
کنند.دوست محمدخاا که تا یب از سال  1271یمری1855 /ف هم وا برادرش کهنادل خااا
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حاکم یندهار روابط دوستانه اش را با تهراا از ریش اعزاف نرستادواا و ارسال هدایا حفظ کرده باود
بعد از امضای پیمانی با انگلینی ها بر آا شد که یندهار و هرات را تصرف کناد 24.کهنادل خااا و
برادراا و نیز نرزندانش که خود را دست نشاندهی حکومت ایراا میداننتند در برابر ایادامات بارادر
دیگرشاا – دوست محمدخاا – از دولت ایراا تقاضای کمک کردند اما تنها واکنش ایراا در برابار
تصرف یندهار ن وشن نامه ای مالمت آمیز به دوست محمدخاا و پنااه دادا باه نرزناداا و بارادراا
کهندل خاا در خراساا

بود25.

دوست محمدخاا بعد از سلطه بر یندهار مصمم به تنییز هرات نیز شاد .محمدیوساف میارزا
حاکم هرات که در خود تواا مقابله با دوست محمدخاا را نمی دیاد از سالطاا ماراد میارزا حنااف
النلطنه حاکم خراساا تقاضای کمک کرد 26.حناف النلطنه نیز با اجازهی ناصرالدین شااه نینات
ساف خاا ایلیانی را با هزارو پانصد تفنگ ی روانهی هرات کرد و سپ

خاود باداا ساوی حرکات

نمود 27.محمدیوسف میرزا که از یک ساو از جانا دوسات محمادخاا و از ساوی دیگار از ارف
سپاهیاا ایرانی مویعیت و حاکمیت خود را در خطر می دید به رغم دعوت ازسپاهیاا ایرانی چاارهی
کار خود را در یرار ورنتن زیر پرچم انگلینی ها دید و لذا با تشویش و هدایت انگلینی ها پرچم آناا
را در هرات برانراشت و خود را تبعه انگلنتاا خواناد 28.باا ایان ایاداف محمدیوساف میارزا دوسات
محمدخاا از حمله به هرات منصرف شد اما حنااف النالطنه کاه پیمااا شاکنی او را در حملاه باه
سپاهین ایرانی در ا راف هرات برنمای تابیاد مصامم باه اداماه عملیاات در هارات شاد .اوار چاه
محمدیوسف میرزا با اظهار پشیمانی از رنتار خود تصمیم به سازش با ایراا ورنت ولی ساراا ساپاه
هرات او را از کار بر کنار کرده و یدرت را به سرتیپ عینی خاا که هوادار ایراا بود واواذار کردناد .باا
این که سرتیپ عینی خاا در آغاز کار با ایرانیاا همراهی کرد اما با تحریک دوست محمادخاا حاضار

به راه دادا نیروهای ایراا به هرات نشد 29.به همین دلی حناف النلطنه هرات را محاصره کرد.
ادامهی محاصرهی هرات در شرایطی که عینی خاا مورد حمایت انگلینی ها یرار ورنتاه باود
برای دولت انگلنتاا یاب تحم نباود .لاذا نینات کوشایدند تاا از ریاش میارزا آیاخااا ناوری
ناصرا لدین شاه را از تصرف هرات منصرف کنند و چوا در ایان ماورد تاونیقی باه دسات نیاوردناد
صدراعظم نوری را وادار کردند که از اعزاف یوای کمکی برای حناف النلطنه جلوویری کند .به رغام
این کارشکنی ها حناف النلطنه با کمک سردارانی چاوا امیرحناین خااا زعفرانلاو و سااف خااا
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ایلیانی و نیز همکاری شیعیاا و نارسی زباناا هرات و پ

از  9ماه محاصره ایان شاهر در ساال

 1273یمری 1857/میالدی وارد هرات شد .با ورود سربازاا ایرانی به هرات بار دیگر در مناجد
جامع هرات خطبه به ناف شاه ایراا خوانده

شد30.

در شرایطی که ایرانیاا مونش به تصرف هرات شده بودند دوست محمدخاا عهدنامهی جدیدی
با انگلینی ها بر ضد ایراا امضا کرد .در نص اول این عهدنامه آمده باود کاه چاوا دولات ایاراا
هرات را تصرف کرده و خیال دارد که در امور سرزمینهای تحت تصرف دوست محمدخاا در کاب
بل و یندهار دخالت کند دولت انگلنتاا ماهیانه یکصدهزار روپیه به دوست محمدخاا برای مقابلاه
با نفوذ ایراا کمک خواهد کرد 31.انگلینی ها که حاکمیت ایراا را در هرات به زیاا سیاسات هاا و
منانع خود میدیدند واکنشهای تندی در این باره از خود نشاا دادناد .سافیر انگلناتاا در تهاراا
پرچم سفارت را پایین آورد و عازف لندا شد .نیروی دریایی انگلنتاا نیز در یک ایداف از پیش تعیین
شده با حدود چه و پنج کشتی جنگی در برابر بوشهر صف آرائی کرده و به حکاف بنادر جنوبی ایراا
اعالف جنگ دادند .دولت ایراا به رغم سابقهی یبلی انگلینی ها در این یبی موارد تواا مقابلاه باا
آا ها را نداشت .با این که انگلینی ها نقط تا جایی که توپیانهی کشتی هایشاا برد داشت یادر به
عرض انداف بودند و در حملهی زمینی خود به شیراز تلفات زیادی داده و مجبور به عق نشینی شده
بودند اما دولت ایراا نتواننت یا نیواست این منئله را به خوبی درک کند 32.میرزا آیاخاا نوری هم
که پیش از این کارشکنیهای متعددی بر ضد حناف النلطنه کرده بود در اثناای عملیاات ساربازاا
ایراا در هرات نرخ خاا امین الملک غفاری را با اختیار نامه بدوا یید و شرط برای امضای یارارداد
صلح با انگلنتاا به پاری

نرستاده بود 33.انگلینی ها که یب از سقوط هرات تمایا چنادانی باه

مذاکره نداشتند بعد از تصرف هرات توسط نیروهای ایراا از وفتگوهای صلح با پاا درمیاانی لاوئی
ناپلئوا امپراتور نراننه استقبال کردند.
حناف النلطنه که از وضعیت بحرانی هندوستاا و شورش اهالی آا جا بار ضاد انگلینای هاا و
هم نین درویریهای دیگر این کشور در سطح اروپا آواهی داشت از ناصرالدین شاه خواهاا صادور
نرماا جنگ بر ضد انگلینی ها شد؛ 34اما میرزا آیاخاا نوری با این بهانه که اور حناف النالطنه در
هندوستاا نیز پیروز شود مدعی سلطنت ایراا خواهد شد ضامن وادار کاردا ناصارالدین شااه باه
میالفت با این درخواست او را از کمک به حناف النلطنه بازداشت و خواهاا تیلیه و ترک هارات از
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جان او شد 35.نامههای متعدد و استداللهای حناف النلطنه برای ناصرالدین شاه از جمله ایان کاه
در هرات بنیاری از شیعیاا و یزلباشاا رنداراا ایراا تقیه را به کناری نهاده و رناداری خاود از
حکومت ایراا را آشکار کرده و در صورت تیلیه هرات به شدت لطمه خواهند خورد  36در ناصرالدین
شاه تاثیری نداشت و لذا ی نامهی تهدید آمیزی خطاب به عمویش حناف النلطنه نوشت:
«معلوف میشود شما را خیال سلطنت و پادشاهی به سر انتاده که به هرات مانده جواب تعلیقاهی
دولت را این ور داده اید .اور خود را جزو دولت ایراا و خیرخواه پادشاه میدانید نوراً هرات ر تیلیه
نموده به مشهد

بروردید37».

بدین ترتی اعتراضاات حنااف النالطنه باه ساوء نیات و وابناتگی میارزا آیاخااا ناوری باه
سیاستهای انگلنتاا راه به جایی نبرد و سرانجاف به دنبال ماذاکرات نارخ خااا غفااری باا سافیر
انگلنتاا در پاری

و انعقاد معاهده پاری

حناف النلطنه و نیروهای ایرانای باا نااراحتی و ترساف

بنیار ناوزیر از ترک هرات و واوذاری آا به سردار سلطاا احمادخاا – بارادرزاده و دامااد دوسات
محمدخاا – شدند .بنیاری از شیعیاا و یزلباشاا هرات نیز ناوزیر از ترک سرزمین خود و مهاجرت
به ایراا شدند 38.مطابش معاهدهی پاری

که در پانزده نص تنظیم شاده باود ایاراا پاذیرنت کاه

هرات را تیلیه کرده و از ادعای حاکمیت خود بر این شهر و انساننتاا دست بردارد و از حکاف انسانی
هیا عالمت ا اعت مانند ضرب سکه و خواندا خطبه و ل با نداشته باشد و ضمن عدف مداخله
در امور انساننتاا استقالل این کشور و هرات را بپذیرد و در صورت بروز اختالف با آا ها برای رنع
اختالف به دولت انگلنتاا رجوع کند 39.در این یرارداد اور چه دولت ایراا استقالل هرات را پذیرنته
بود اما با واوذاری آا به انساننتاا هیا موانقتی نکرده بود.
عهدنامهی پاری

را می تواا یرارداد ترکمان ای دیگری در مورد سارزمینهاای شاریی ایاراا

داننت زیرا هم ناا که دولت ایراا با پذیرش عهدنامه ترکمان ای از کلیهی حقوق تارییی خود بر
سرزمینهای ماورای ارس محروف شده بود با پذیرنتن عهدنامهی تحمیلی پااری

نیاز از حاکمیات

چندین هزار ساله خود در منا ش شریی ایراا محروف وردید 40.وفته شده ویتی خبر امضاای یارارداد
پاری

به میرزا آیاخاا نوری رسید سر بر زمین نهاد و خدا را شکر کرد که انگلینی ها مقاف صدرات

را برای او – بعد از بروز اختالف بین او و سفیر انگلینتاا بر سر منشی سفارت – بایی وذاشته

اند41.
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به رغم امضای این یرارداد بعد از این که سردار سلطاا احمدخاا در رمضااا 1857 /1273
میالدی وارد هرات شد یک ایرانی به ناف سیدابوالحنن شاه را به وزارت خود بروزید 42و دستور داد تا
در این شهر خطبه به ناف ناصرالدین شاه یاجار بیوانند .سلطاا احمدخاا که از انگلینیها متنفر و از
سلطهی انگلینیها بر عمویش دوست محمدخاا به شدت ناراضی بود حاضر باه ا اعات از دولات
انساننتاا نبود .به همین دلی دوست محمدخاا باا حمایات انگلینایهاا در ساال  1279یماری/
 1863میالدی به هرات حمله کرد .دولت ایراا در برابر تقاضاهای کمک سلطاا احمدخاا که خود
را تابع دولت ایراا میداننت سکوت کرد .در همین اثنی مرگ ناوهانی احمدخاا در ساال /1279
 1863زمینه تصرف هرات را به وسیله دوست محمدخاا نراهم کرد .در وایع این سال را باید سال
جدایی هرات از ایراا تلقی کرد .تصرف هرات منتق برای دوست محمدخاا نیز خوش یمان نباود
چرا که چند روز بعد از اشسال هرات در همین شهر دروذشت.
نتیجه گیری
انسانیاا و ایرانیاا که از دیرباز در ابعاد میتلاف پیوساتگی اساتوار داشاته و یاک ملات شامرده
میشدند بعد از سقوط امپراتوری نادر شاه انشار واف در منیر ونناتگی نهادناد.این ونناتگی در
بعد سیاسی ریشههای متعددی داشاته اسات .نااتوانی حکوماتهاای ایرانای پا

از مارگ ناادر

ورایشهای محلی و منطقه ای حکاف انسانی و سیاستهای استعماری انگلنتاا از مهمتارین دالیا
این وننتگی بوده است .این وننتگی را احماد شااه درانای از سارداراا نادرشااه شاروع کارد و
انگلینی ها با تحمی یرارداد پاری

و جدایی هرات از ایراا به پایاا رساندند .با ایان کاه در اثناای

این سالها 1160ق 1747 /ف تا 1273ق 1857 /ف -یدرت یابی احمد شااه درانای تاا انعقااد
معاهده پاری  -وروهی از مردف و حکاف منطقه ای انساننتاا خواهاا حفظ پیوستگی تارییی خود با
ایراا بودند و این امر در دوراا کوتاه صدارت میرزا تقی خاا امیر کبیر تا حد زیادی محقش شد اما نا
توانی و بی تدبیری شاهاا یاجار در کنار برخی خیانتهای سیاستمداراا وابنته ایرانی و انسانی کاه
در داف سیاستهای استعماری انگلنتاا  -در راستای حفظ منانع استعماریش در هندوستاا -ورنتاار
شده بودند باعث شد تا ایرانیاا و انسانیاا به رغم مشترکات نراواا نرهنگی مذهبی و تاارییی ناه
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تنها از یکدیگر ناصله بگیرند بلکه در مواردی به بروز رنتارهای غیر صمیمانه بپردازناد  .اماری کاه
شاینته این مردماا همدل و همزباا نینت.
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