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  اکادميسن اعظم سيستانی 
  

  افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ
  علت اصلی بحران جاری چيست ؟

   )قسمت سوم، يک بررسی تاريخی(
  

   :حملۀ ايران برهرات
  

را برآن داشت تا به سفير خودآقای ) الرد پالمرستون(تشبثات دولت تزاری در دربار قاجاری، وزيرخارجۀ بريتانيا
اما اليس به .  که دولت قاجاری را از هرگونه آمادگی جنگی در برابر افغانها هشدار دهداليس، درتهران،هدايت بدهد
حاجى ميرزا آغاسى وزير اعظم محمدشاه قاجار و ميرزا مسعود وزير امورخارجه ايران : جواب پالمرستون نوشت

اراست به هرروشى که بخش بزرگى از خاک افغانستان از آن شاه ايران است و شاه مخت« : هردو ادعا دارند که
از ايشان پرسيدم که مرز کشورايران تا کجا ختم مى شود؟ پاسخ دادند که تا . صالح بدانند با رعاياى خود رفتارکند

من اطمينان دارم که با توجه به آرامش داخلى هندوستان هرگز دولت بريتانيا نمى تواند اجازه بدهد که . غزنى
را بسط قلمرو ايران بى درنگ نفوذ روسيه را به آستانه امپراتورى ما خواهد افغانستان جزو خاک ايران باشد، زي

  ) ٣٩(» .کشانيد
شهر هرات را اين شايعه پرکرد که محمدشاه قاجار با لشکر گرانی بقصد حمله برهرات پيش می ١٨٣٧در ماه اگست 

ی بود، با اطالع از موضع کامران ،حکمران هرات که مصروف زد وخورد درجنوب هرات با برادران قندهار. آيد
نخستين اقدام يار .فورًا خود را به هرات رسانيد تادر پهلوی وزير کاردان خود يار محمدخان  تدابير دفاعی را بگيرد
سپس به روستائيان . محمدخان دستگيری تمام عناصری بود که آوازۀ هواداری شان ازدولت فارس بگوشش رسيده بود

ی وزير درختی، يعنی غله جات وميوه جات خود را هرچه عاجل ترجمع کرده با هدايت داد تا حاصالت سردرخت
و بقيه موادی که قابل انتقال بدرون شهرنباشند، مانند درختان مثمر . سايرمواد خواربار خود به شهر هرات داخل شوند

وراتش بوی اطمينان او دسته جاتی از نيروهای دولتی را وظيفه داد تا از تحقق دست. وغير مثمر، نابود گردند
وتمام راه های . همزمان با آن کارتحکيم حصار وبرجهای ديده بانی وتعميق خندق اطراف شهر را آغاز کرد.بدهند

  . خروجی شهر برای جلوگيری ازخروج جواسيس و انتقال اخباربه کمپ دشمن مسدود گرديد
از راه کابل وقندهار " الدردپاتينجر"نوی بنام سالۀ انگليسی ازاستخبارات حکومت هند برتا٢۶دراين هنگام يک افسر

. وارد هرات شده بود وبا شنيدن خبرلشکرکشی دولت فارس منتظرماند تاشاهد انکشاف اوضاع در آن شهرباشد
در اين انديشه بود که . پاتينجر ميل داشت تجارب خود را  دراختيار يار محمدخان بگذارد ودرجنگ او را ياری رساند

  "شما انگليسی هستيد؟:"نه اش گذاشته شد وگفتروزی دستی برشا
اتقاقًا اويک داکتر هراتی ويکی ازهمراهان کونولی بود که هفت سال قبل با وی به هند سفر کرده ودر کلکته پاتينجر 

وی به پاتينجر مشوره داد که خود را به . راديده بود واينک پاتينجر را با وجود تغيير قيافه توانست بشناسد
ان معرفی کند و او همچنان کرد و يار محمدخان او را بخوشی ونيکوئی پذيرفت و کمک  وی را در دفاع يارمحمدخ

گرچه مردم هرات قبل ازاين هم مورد حملۀ قشون فارس قرارگرفته بودند وبدون کمک کدام . شهر خواهان گرديد
ارسها با حمايت روسها، بسيار جدی شخص خارجی از شهر خود دفاع کرده بودند، مگرمعلوم بود که اين بار حمله ف

شاه ايران نه تنها يک جنرال روسی را درخدمت داشت ، بلکه يک قطعه از سربازان روسی را نيز دراختيار . بود
  .داشت که ازآنکشور فرارکرده وبه ايران پناه آورده بودند

  

   
  دورنمای شهر و مسجد جامع هرات   لديناقلعه ملک اختيارايارگ هـرات ،    
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غوريان ١٨٣٧ به تربت جام رسيد و دراوايل نومبر١٨٣٧، سپاه قاجاری دراکتوبراستادعزيرنعيم مرحوم به قول 

 نومبرگارد پيش قراول سپاه ٢٢در . اين واقعه تهديد برهرات راجدی  ترساخت .شهرکی در مرزهرات سقوط کرد
 هزار نفری ٣۶ نومبرقشون ٢٣ تاريخ بنابر نوشته آقای نگارگر در) ۴٠.(فارس در پشت ديوارهای شهر رسيد

  )۴١.(قاجاری با توپخانه قوی همراه با مشاورين روسی شهر هرات را به محاصره کشيد
پاتينجر که خود شاهد مقاومت و پايداری مردم هرات به رهبری وزيربا تدبير شان يارمحمدخان الکوزائی در دفاع از 

انعکاس داده " تاريخ جنگ درافغانستان"ورخ انگليسی آنها را درم" جان کی"شهرخودبودند، ياد داشتهايی نوشته و
 نومبر، هنگامی که نيروهای شاه به حمايت آتش توپچی حمله شديدی را از ٢۴در: است، ار قول وی مينويسد که

قوتهای پياده افغان باالی هرانچ ازخاک خود می . استقامت غرب باالی شهر براه انداخت، مخاصمت آغازيافت
الکن آنها نتوانستند دشمن . وقوتهای سواره نظام ايشان ازجناح های مختلف باالی سپاه فارس حمله مينمودند. ندجنگيد

شدت محاصره " کی"وبقول . از اين پس محاصره آغاز يافت.را از اراضی ايکه بدست آورده بودند،بيرون نمايند
و طرف بوجود آمده بود وبا ظلم وکينه جوئی ادامه ارتباط داشت به  روحيۀ نفرت بی اندازه و وحشی گری که در هرد

يک طرف وزير يارمحمدخان مدافعان شهر را تشويق ميکردکه  سرسربازان دشمن را قطع کرده باخود . می يافت
بياورند، تا وی آنرا ديده، به آورنده يک سکه طال ويک چپن مکافات بدهد و سپس او سرهای سربازان دشمن را 

ودرکمپ شاه وسپاه  فارس . شهر ميگذاشت تا بدين طريق رعب وترس در دل دشمن ايجاد کندبرکنگره های حصار 
به مهاجمان دستورداده شده بود که اسيران افغان را مثله بزنند و يا زنده شکم بدرند تا از مقاومت دست بکشند وتسليم 

  .شوند
وديوارها وحصار . ها وماه ها ادامه يافتمحاصرۀ شهر بدون اينکه پيشرفتی نصيب سپاه قاجاری کرده باشد هفته 

بقول کی،عالوه برآتش توپخانه، يک نوع مرمی های . شهر از طرف دشمن پيوسته مورد آتش توپخانه قرارميگرفت
اين امر . هاوان که از باالی ديوارميگذشت  وبرخانه های داخل شهر اصابت ميکرد، نيز از طرف دشمن فير ميشد

باری يکی از اين مرميها نزديک کودکی اصابت نمود که بخواب رفته بود، . شهر ميگرديدجدًا سبب تشويش ساکنين 
چند ثانيه بعد مرمی انفجار نمود وجسد بی . مادر کودک وحشت زده خود را ميان نقطۀ اصابت مرمی وکودک انداخت

  .سر مادرباالی کودک بخواب رفته اش افتاد که اورا هم خفه کرده بود
ز محصوالت زراعتی جمع آوری نشده بود وافغانها مجبور بودند دربحبوحۀ  جنگ به جمع آوری دراطراف شهر هنو

دشمن که نميخواست هيچ چيزی به شهر واردشود، متوجه اين امر شده به . محصول خود از طرف شب بپردازند
نندگان حمله نمايند تکميل  محاصره پرداخت، ومدافعين شهرچاره ای نداشتند بجز اينکه هرشب برمواضع محاصره ک

فارسها با وجود مشاورين روسی شان نتوانستند تا در ديوار شهر . وباقبول تلفاتی محصوالت خود را به شهر آورند
در اين مدت البته پاتينجرافسر انگليسی نيزدر پشت ديوار های شهر . رخنه کنند و يا بسوی شهر پيشرفت نمايند
گی اروپائيان را در اختيار مدافعين افغان قرار ميداد وآنها را به مقاومت تجارب خود از تازه ترين تاکتيکهای جن

  .دعوت ميکرد
 Count Simonich ُکنت سيمونيچهنگامی که هرات از سوی قشون قاجاری درمحاصره قرارداشت، سفير روسيه، 

مينمود وبخشی نيز خود را به هرات رسانيده  وبا توزيع مناتهای روسی لشکريان را برای فتح شهر تحريص 
مکنيل سفير انگليس نيز از تهران به هرات آمده به شاه گوشزد نمود که عمليات . ازعمليات جنگى را به عهده گرفت

جنگى برهرات با حمايت روسها و با اشتراک افسران روسى بر خالف معاهدات قبلى آن دولت با انگليس است و مى 
 به آينده جنگ متردد گرديد، مگر سفير روسيه به تحريکات خود ادامه گرچه شاه نسبت. بايد اين عمليات متوقف گردد

  . داد و شاه را در اجراى مقاصدش تشويق نمود
اين پروسه درهنگامى  جريان داشت که سفيرانگليس الکساندربرنس وارد کابل شده بود و با اميردوست محمد خان 

ت و دفاع از هرات بوسيله نيروهاى کابل صحبت و پيرامون مسايل تجارتى و بخصوص مسئله حمله ايران به هرا
امير پيشنهاد برنس را براى دفاع از هرات پذيرفت، ولى شرط گذاشت که انگليس هم بر دوست خود . گفتگو ميکرد

برنس نيز موافقت مقدماتى خود را به اين . رنجيت سنگ فشار وارد نمايد تا پشاور را به افغانستان مسترد نمايد
ر ابراز نمود و طى مکتوبى عنوانى ويسراى کل هند الرد اوکلند، موافقت او را نيز مطالبه نمود، اما پيشنهاد امي

ويسرا که مکلف به تطبيق نقشه هاى لندن در مورد افغانستان بود، به اين پيشنهاد امير جواب رد داد و اطاعت بدون 
 چنين اوامرى انکار کرد و در خالل اين احوال همه امير نيز از قبول. قيد و شرط امير را به اوامر انگليس خواست 

اطالعات و وعده هاى را که دولت ايران و دولت روسيه به او براى استرداد پشاور از دست سيک ها داده بودند ،به 
 . نماينده انگليس فاش ساخت 

براى وارد نمودن فشار بر البته هدف او از اين کاريعنى از نزديکى خود با ايران و روسيه ، تهديد کردن انگليس 
اما انگليس هاکه خود نيت پيشروى و توسعه حريم امنيتى هندوستان را . رنجيت سنگ در مورد استرداد پشاور بود

  . داشتند، به خواسته هاى امير افغانستان وقعى نگذاشتند
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در "ميجرليچ" کابل به  خود از١٨٣٧ دسامبر ٢۵دو ماه پس از حمله ايران برهرات ، الکساندربرنس درنامه مورخ 
  : قندهار اينطور نوشت 

قندهار داراى مهمترين موقعيت نظامى در آسياست، در آستانه تنگه بوالن . جدائى قندهار از ايران بسيار مهم است"
بنابرين وظيفه ويژه شما خواهد بود که . قرار دارد که بهترين مسيرى است که از طريق غرب به سند خاتمه مى يابد

به آنها خاطر . دلخان و برادرانش ، بى ارزش بودن تمام قول و قرار هاى دريافت شده از ايران را روشن سازيدبا کهن
نشان سازيد که تنها اميد آنها براى حفظ شان در توسعه روابط شان با ساير هموطنان افغانى و کابل قرار دارد، در 

  )۴٢." (آنصورت حکومت بريتانيا حاضر است هميشه دوست آنها باشد
دقيقًا معلوم نيست که ليچ در قندهار چه جوابی از سرداران دريافت کرد،ولی مسلم است که ليچ نتوانست سرداران 

به سخن ديگر سرداران قندهار . قندهار را قانع بسازد به اينکه آنها از همکارى و هميارى با ايران صرف نظر کنند
رای انتقام کشی از کامران ميرزا بهترين فرصت می شمردند، فريب انگليسها را نخوردند ومحاصره هرات را ب

چنانکه در همين وقت نامه ای از سردارکهندلخان حکمران قندهار به محمدشاه رسيد که درآن همکاری واتحاد خود را 
 در اين زمان مکنيل نيز به شاه اخطار داد که درصورت سقوط هرات، آن شهر دوباره با.به شاه اعالم داشته بود

  . نيروی بريتانيا باز گزفته خواهد شد
تشويق ورهنمائی ميشد، درانتظار يک پيروزی فوری بود، مگربعد از " کنت سيمونيچ " شاه فارس که بوسيلۀ 

حمالت پی در پی ماه های نومبر ودسمبر به ناکامی خود در تصرف شهر با وجود برتری نيروهای جنگی اش بر 
  . بودمدافعين هرات، باور پيدا نموده

در راس هيئت برادر وزير، . بنابرين شاه هيتتی به داخل شهرفرستاد تا يار محمدخان را به تسليمی شهرهرات وادارد
اما وزير ازديدن برادرش ابا ورزيد واو . شيرمحمدخان، قرارداشت که حاکم غوريان وقبًال به محمدشاه تسليم شده بود

هنگامی شيرمحمدخان دوباره به کمپ .رادری شرم داردونخواست ببيندخطاب نموده گفت از داشتن چنين ب" خاين"را 
بدار خواهد "مانند سگ"اگر نيروهای شاه هرات را بگيرد، او وزير را: شاه باز ميگشت، اين پيغام را به وزير فرستاد

دشاه اگرمحم:" اينست جواب وزير) ۴٣."(خواهد آويخت وزنان واطفال او را در محضر عام بی عزت خواهد کرد
اطاعت نميکنم، افغانها ) تسليمی هرات(اما من دراين مورد. هرات را گرفت، او هرچه ميخواهد با من بکند، آزاد است

  ) ۴۴."(عادت به تسليم شدن ندارند
، )Stodart(اونخست با کلنل ستودارت. باری پاتينجراز طرف کامران ويارمحمدخان عازم کمپ محمدشاه گرديد

محمدشاه، ديدارکرد وبعد باوی يکجا نخست با حاجی ميرزا آقاسی وسپس با محمدشاه مالقات فرستاده انگليس نزد 
  ! پيام کامران بال فاصله از جانب محمدشاه رد شد ونخستين ماموريت دپلوماتيکی پاتينجرناکام گرديد. کردند

موجب خستگی گرديد و دوام محاصره از يک سو. محاصره برای دوماه ديگر بدون کوچک ترين موفقيت دوام نمود
تحت همچوشرايطی، . از جانب ديگر قحطی و گرسنگی را بار آورد و مخصوصًا اين فشار متوجه کمپ شاه بود

. صاحب منصبی ازکمپ محمدشاه به شهر فرستاده شد تا افغانها را به پذيرش حاکميت شاه قاجار برهرات وادارنمايد
شان ساخت که حمله برهرات اصًال در برابر افغانها نيست، صاحب منصب مذکور به يار محمدخان وزير خاطر ن

اگر هراتيها با او يکجا ومتحد ! که خود را در هندوستان صاحب قدرت ساخته اند" کفار"بلکه تهديدی است برای 
اين اشاره .گردنددر ان صورت شخصا انها را عليه هندرهبری خواهد نمود وثروت های انرا بين هم تقسيم خواهندکرد

اما وزيريارمحمدخان فريب اين وعده های شاه را .خير شاه، به عقيده  پاتينجر،صدای سيموينچ سفير روسيه بودا
نخورد و اين پيام را نپذيرفت و افزود بهترين ثبوت صداقت محمدشاه اين است تا دست از محاصره هرات بردارد 

  .ودوباره به تهران برود
شاه بار ديگرپيام فرستاد که آرزو ندارد . محمد شاه به شهروارد شد فبروری هيات ديگری از طرف ٢٠در روز 

افغانها بار ديگر جواب رد . هرات را تصرف کند، آنچه اوميخواهد اينست که حاکميتش را برآن جا برسميت بشناسند
 اما به زودی مذاکرات بارديگر آغاز شد،. دادند وخاطر نشان ساختند که تا پايان محاصره حاضر نيستند مذاکره کنند

  )۴۵.(قطع گرديد، زيرامحمدشاه اصرار ميورزيد که بايد کامران به کمپ او حاضر گردد واين غير قابل پذيرش بود
، سفير )Mc Neill( ميجرليچ، که از طرف الکساندربرنس از کابل به قندهار فرستاده شده بود، طی پيامی به مکنيل

تهران آمده بود،پيغام داد که طبق هدايت گورنرجنرال، محمدشاه را به جديد انگليس که تازه به عوض آقای اليس به 
 اپريل به کمپ شاه درحومۀ هرات ۶به روز " مکنيل"به اساس  اين پيغام. عقب نشينی قوايش از هرات وادار نمايد

س و  ميالدی بين دولت فار١٨١۴وی به شاه خاطر نشان ساخت که که محاصرۀ هرات مغاير معاهده . رسيده بود
مکنيل گفت . به اساس آن معاهده ، دولت قاجاری نبايد از هيچ قدرت ضدمنافع بريتانيا کمک بخواهد. بريتانيا ميباشد

درنهايت محمدشاه . که روسها برضد منافع برتانيه در آسيای مرکزی دولت قاجاری را به تسخير هرات تشويق ميکنند
  . ميانجی گری انگليس را دراين باره  نپذيرفت

تقريبًا ازپنج ماهی که از محاصره سپری :" اپريل به پالمرستون، وزير خارجه انگليس گزارش داد که ١١کنيل در م
شده،نيروهای شاه شديدًا نيازمند اکماالت اند وبه سربازان بزور تحميل ميگردد تا با استفاده از گياهان وحشی خود را 
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گاه . قطعات شب وروز درميان مواضع حفرشه ميگذرانند. اتهبدون معاش، لباس وهرنوع اعاشه واب.زنده نگهدارند
روحيه .  نفر ميرسد٢٠ تا ١٠گاهی آنها تا زانو درميان اب وگل قرارداشته وميزان مرگ وميردر ميان شان روزانه 

مگراينکه شاه قادر شود تا اکماالت منظم مواد غذائی اعاشه والبسه قطعاتش را .افرادش روز بروز سقوط مينمايد
  ) ۴۶. "(سازمان دهد

با . مردم به کمبود شديد موادغذائی وسوخت روبروبودند.در خود شهر نيز وضع معيشت چندان تعريفی نداشت
طوالنی شدن مدت محاصره ،گرسنگی ومريضی حيات مردم شهر را بيشتراز مرمی های دشمن با خطرمواجه ساخته 

 سوخت استفاده کنند واسپها را ميکشتند تا گوشت آنها را مردم خانه ها را ويران ميکردند تا ازچوب آن غرض.بود
برای .بوی بد تودۀ های کثافات واجساد دفن ناشده خطر بروز طاعون وساير امراض را بيشتر ساخته بود.بخورند

زيرا مشکالتی که مردم را در داخل .کاهش مشکالت اين شهر پرنفوس به بخشی از مردم اجازه ترک شهرداده شد
باری بيک دسته شش صد نفری از .  ميکرد،کمتر از خطراتی نبود که در بيرون شهر آنها را تهديد ميکردشهر تهديد

زنان ومردان وکودکان اجازه داده شد از شهر خارج شوند، اما ازسوی مهاجمان برآنها با سالح ثقيل شليک شد با 
دم  را به بازگشت به شهر وادارکند، اما وجود آنهم  مردم پيش رفتند، دشمن سعی نمود با چوب وسنگ وسرنيزه مر

در چنين وضعيت افغانها از فرازحصار وفصيلهای شهر بردشمن آتش کشودند، . مردم باز نمی گشتند وبه پيش ميرفتند
  . مگر اينکار بيشتر سبب تلفات مردم عادی ميگرديد که با دشمن در زد وخورد بودند

دراين . ش نظامی به قوای محمدشاه، تمويل امور نظامی را نيز متعهد شدنمايندۀ روسيه، کنت سيمونيچ، عالوه برآموز
به ما گفته شد که کنت سيمونيچ با کسب اطالع مقدماتی، ازباالی مصال اوضاع : " ارتباط از پاتينجرنقل قول است

گانه نقطۀ کم ي. نقاطی که مورد حمله قرارگرفته بسيار محکم است که گرفته شود: داخل شهر را مشاهده کرد وگفت 
  ...."زور درسمت شرقی شهر ميباشد

تعرض با آتش ثقيل توپخانه که . ، کنت سيمونيچ ، تعرض بزرگ خود را برشهر عملی کرد١٨٣٧ جون٢۴ درتاريخ 
برتمام جناح ها ونقاط شهرهدف گيری شده بود، آغاز يافت وبا تعرض دسته جمعی پياده نظام بطور همزمان از پنج 

درچهار استقامت افغانها با شدت می جنگيدند وتوانستند مهاجمين را  به عقب بزنند، الکن در . رديداستقامت تعقيب گ
جنگ کوتاه بوداما ": » کی«بقول.استقامت پنجم دشمن موفق گرديد توسط آتش توپچی در ديوار شهر رخنه ايجاد کند

ز مهاجمين جسورانه پيش آمدند و قسمت رخنه عده ای ا.  مدافعين  تا آخرين فرد از پای درآمده بودند"بسيار خونين
بار ديگر . ديوار را در تصرف  خود گرفتند،اما دسته ای ازافغانها برآنها حمله کرده ، همه را به پائين انداختند

. مهاجمين بطور دسته جمعی يورش کردند ونقطۀ رخنه را تصرف کردند، مگر روز بعد بسختی عقب زده شدند
  .ه ور ميگرديد، سرنوشت هرات به تار موئی بسته می بوددرساعاتی که جنگ شعل

وزير و پاتينجر با شنيدن خطر فورًا خود را به آن نقطه رساندند و چون ديدند که مهاجمين خود را به شهر نزديک 
سپس وزير چوب بزرگی بدست گرفته ! ساخته اند، وزيريار محمدخان برمدافعين فرياد زد که تا سرحد مرگ بجنگيد

وی کسانی که ازصف جنگ قصد فرار داشتند، حمله ميکرد وآنها راچنان مورد ضرب وشتم قرارميداد که مردن وبس
بقول پاتينجر، مدافعين که نسبت به دشمن از وزير . بدست دشمن به مراتب آسان تر ازلت وکوب بدست وزير بود

نگيدند که دشمن تاب مقابله با مدافعين را بيشتر ميترسيدند ، دوباره به سنگرهای خود جست زدند وباچنان حرارت ج
  ) ۴٧. (درخود نديده  عقب نشستند

 تن مرده وزخمی به جانب ايرانی ١٨٠٠تقريبًا :گفته ميشود ايرانيها دراين لشکرکشی برهرات تلفات سگينی دادند
بخصوص کشته .دبه تناسب تلفات عمومی تعداد زيادی از صاحب منصبان عالی رتبه نيز کشته شدن.تلفات وارد شد

البته  قوای .پوليندی سخت ترين صدمه را بر روحيه قوای ايرانی وارد ساخت" مونسيورپيروفسکی"شدن جنرال 
ايرانی حمالت دالورانه ای برقلعه هرات نمودند وسه بارپرچم ايران رابر برج تخريب  شده قلعه برافراشتند، مگر 

جمين با شمشيرهای آخته بشدت حمله ور ميشدند و از مرده های افغانان برمها. نتوانستند اين برج را نگهدارند
گفته ميشد از هرچهارتن کشته ايرانی سه تن آنان با شمشيرسربه نيست .آنهاخندق های پيرامون قلعه را پرميساختند

  )۴٨.(پالن اين حمله در تهران توسط سفيرکونت سيمونيچ طرح شده بود.شده بودند
پس از اين شکست با اينکه نيروهای فارس از . شی درمحاصرۀ هرات به نفع افغانها بوداين واقعه نقطۀ عطف يا چرخ

دوام محاصره و تقليل خواربار . طرف روسها به دوام محاصره ترغيب ميشدند، اما آنها ازدوام اوضاع دلسرد گرديدند
ه، گرچه از هرنگاه نسبت به قوای هرات مجهز بخصوص قوای محمدشا. برای هردو طرف مشکالتی ببار آورد

  .تربود وهم درموقعيت بهتری قرارداشت، بيشتر از اين فشار رنج می بردند
الرد اوکليند،ويسرای هند سرانجام به پيشنهاد مکنيل، تصميم گرفت تا ايران را از طريق اعزام نيروهاى خويس در 

گزارش . به جزيرۀ خارک و بوشهر پياده شدند١٨٣٨س در جوالی نيروهاى انگلي. خليج فارس مورد تهديد قرار بدهد
مبالغه آميز اين عمليات واين افواه که گويا انگليس به سوی شيرازپيش خواهد رفت، ايران را تهديد نمود تا دست از 

تودارت مکنيل که اکنون به تهران بازگشته بود، بنابرهدايت وزارت خارجه بريتانيا، کلنل س.محاصره هرات بردارد
را با پيامی به کمپ شاه به حومه هرات فرستاد وبه شاه اخطارداد که اشغال هرات توسط نيروهای فارس يک عمل 
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دشمنانه در برابر منافع بريتانيا تلقی ميگردد وقوای انگليس از خليج فارس بيرون نميشود تا وقتی که محاصره هرات 
 تصميم به ختم عمليات در هرات گرفته بود، به عقب نشينی خويش محمدشاه که قبل از اين اخطار! دوام داشته باشد

ما به همه خواهشات : " شاه قاجار به کلنل ستودارت در آن موقع گفت. بعد از دريافت پيام مکنيل سرعت بخشيد
 ما اصًال به دوستی بريتانيا را از دست ميدهيم،) هرات(اگر می دانستيم با آمدن به اينجا. حکومت بريتانيا موافقه داريم

  )۴٩."(همچو عمل مبادرت نمی ورزيديم
لشکر ايران به استظهار عساکر داوطلب روس ها ومناتهای روسی، هرات را محاصره نموده :" بنابرتاج التواريخ

بعد از آنکه ايرانيها  ومعاونين آنها يعنی روسها، شش روز متواليًا به قلعه هرات با توپ شليک کردند، ولی . بودند
لهذا پادشاه ايران افسرده خاطر گشته مصمم گرديد که محاصره هرات را . اب نشدند واتالف زيادی هم از آنها شدکامي

به تاريخ نهم ماه سپتامبر، شاه ... ورود کلنل استودارت در اردوی فارس، اسباب قوت اين عزم شاه گرديد . ترک نمايد
  )۵٠. "(اسپ خود را سوار شده از هرات مراجعت نمود

 نيز از جانب دولت قاجاری صورت گرفته بود، مگر در ١٧١٧ سال قبل يعنی در ٢٠ک چنين لشکرکشى بر هرات ي
  . هردو بار قشون قاجاری موفق به فتح هرات نشدند

  
به هرحال اگر مقاومت مردم هرات و تدابير بجای وزير شجاع آن، يار محمدخان برای دفاع از آن شهر نمی بود، 

 اين بار نيزبر اثر  مگر. هرات وقندهار با دولت قاجاری، بيش از هروقت ديگری مساعد شده بودشرايط برای الحاق
پايدارى مردم هرات پيروزی از آن افغانان شد  وبه روسها وانگليسها ثابت گرديد که افغانان مردمانی دلير ووطن 

مقاومت مردم هرات . نه نمی سپارندپرستی هستند که سرميدهندولی وطن ازدست نميدهند وآنرا دردست تجاوز بيگا
ودفاع از زاد وبوم ميهن بايد درسی می بود که قبل از هرکس ديگرانگليسها وروسها از آن عبرت ميگرفتند، مگر 
متاسفانه که انگليسها اندکی بعد ازحادثۀ حمله فارس برهرات با غرور وسرتمبگی قصد تجاوز برافغانستان را نمودند 

 با عصری ترين سالح ها برافغانستان هجوم آوردند وشاه شجاع راچون عروسکی برتخت وبا لشکری گران مجهز
کابل برقرارساختند، ولی سه سال بعد با سرنوشت بسيار بدتر از ايرانيها روبروشدند وآنهمه قشونش درافغانستان بجز 

  .يک نفرنابود گرديد
شان برافغانستان درس گرفتند ونه از شکست روسها نيزنه از شکست فضيحت بارانگليسها در تجاوز اول ودوم 

وناکامی ايرانيها برهرات ويکصد سال بعد از شکست دوم انگليس درافغانستان، اين باربا مدرن ترين جنگ افزارهای 
وسرانجام به حال بدترازانگليسها مجبوربه ترک اين کشور ) ١٩٧٩دسامبر(کشتار جمعی برکشورما تجاوزکردند

  ).١٩٨٧(شدند
انگليسها معتقد بودند که  هرات را بايد مستقل نگهداشت ، چون اگر ايران برآن مسلط » کونولى. ارتور« بقول 

به عالوه آنها معتقد بودند . نيز دست يابد) منجمله قندهار( ميگرديد بدون شک سعى مينمود تا به نقاط ديگر افغانستان
 و چون فارس را آنقدر قوى نمى ديدند که از عهدۀ .که دولت فارس در اثر تشويق روسها به هرات نظر دوخته است
در ضمن معتقد بودند که قشون روسها به آسانى . اداره هرات بدرآيد، خواهى نخواهى پاى روس به ميان مى آمد

 ) ۵١. (خواهد توانست از هرات به هندوستان حمله نمايد
راى چه اهميت مهم استراتيژيکى و سوق الجيشى بدين سان ديده مى شود که در اين هنگام هرات از نظر انگليس ها دا

از همين جاست که . و تصرف آن از جانب فارس، بمنزله حمله روس ها به هندوستان تلقى ميشده است. بوده است
انگليس ها به اعزام يکى از صاحب منصبان با تجربه و کارکشته خود بنام الکساندربرنس به دربار کابل مبادرت 

تالش ها و جانفشانى . وست محمد خان را وادارد، با نيروهاى کابل به صوب هرات حرکت نمايدميورزند تا امير د
هاى انگليس بخاطر دفاع از هرات در برابر لشکرفارس، به معنى همدردى و غمخوارى انگليس به افغانستان و 

 چنگ فارسها بدر آورند و تماميت ارضى و حاکميت سياسى آن نيست ، بلکه بخاطر آنست که مبادا روس ها  آنرا از
آنگاه تصرف هرات بدست روس ها به معنى ، تصرف قندهار بدست آنهاست و آن وقت روس ها از طريق قندهار بر 

اهميت . هند و قلمرو استعمارى انگليس حمله خواهند نمود و اين چيزى بود که انگليس ها ازآن سخت ترس داشتند
نيز انگليسها  ماده يی را درآن گنجاندند که در صورت ) الهور(هده مثلث هرات نزد انگليسها بحدی بود که در معا

اشغال افغانستان توسط شاه شجاع بکمک انگليسها، هرات بايد مستقل بماند و هيچگونه کوششی نبايد از جانب شاه 
  ).ماده هفدهم(شجاع بهدف الحاق هرات با کابل صورت گيرد

  
  :نخستين تجاوز انگليس برافغانستان

هنگامی که دولت فارس بقصد اشغال هرات دستورمارش قشونش را صادرکرد، افغانستان برپايه های يک مثلث در
قدرت قرار داشت که دوپايه آن يعنى کابل و قندهار در دست سرداران بارکزائى و پايه سومى در دست شاهزاده 

اين وضعيت طبعّا براى آنانى . دشمنى داشتکامران سدوزائى بود و اين پايۀ سومى با آن دوپايه اولى سر مخالفت و 
 . که خواهان نفوذ سياسى و نظامى در کشورما بودند، مساعد و مناسب مينمود
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کامران سوگند خورده بود که با سرنگون کردن اميردوست محمدخان درکابل حکومت خانوادگی خود را دوباره احياء 
داشت تا هرات را به اين بهانه که درعهد صفويان مربوط مگر دولت فارس با تشويق وحمايت روسها،تالش . ميکند

باری  شاه قاجاربه کامران پيشنهاد نمود که به او کمک مينمايد تا اميردوست محمدخان . آن کشور بوده، بدست آورد
قبًال رادرکابل از قدرت بزيرکشد وباکمائی تاج وتخت  خاندانی خود، هرات را به ايران واگذارنمايد، ولی کامران که 

ازجانبی اميردوست محمدخان شخصًا خود را مکلف . قوت اميرو ضرب شصت او را ديده بود، اين پيشنهاد را ردکرد
ميدانست تا نه تنها عظمت سابق افغانستان را دوباره احياء نمايد، بلکه بسيارتالش ميورزيد تا واليت حاصلخيز 

او هنوزهم آرزومند . بود، با زور دوباره بدست آوردوثروتمند پشاور را که توسط رنجيت سنگ اشغال گرديده 
دريافت کمک از انگليس بود، باوجوديکه برنس برايش گفته بود که برتانيه نسبت پيمانی که با رنجيت سنگ بسته، 

  .متعهد ميباشد
 با ،اميردوست محمدخان با بسيار احتياط١٨٣۵در اکتوبر: مينويسد که) پيترهاپکيرک"( بازی بزرگ"مولف کتاب

با نگرانی روزافزونی در مورد فعاليت های برتانيه درافغانستان وآسيای ميانه، "تزارنيکالی. "روسها داخل تماس شد
ويتکوويچ را به کابل اعزام نمود تا ببيند که امير دوست محمدخان برای تامين روابط دوستی با او چه پيشنهادهايی 

که تازه مقرر شده بود نيز پيامی فرستاده در ) اوکليند(نرجنرال هنددارد ؟ درعين زمان امير دوست محمدخان به گور
اما مدعيان قدرت درافغانستان تنها امير دوست محمدخان . آن استرداد پشاوررا از چنگ سيکها تقاضا کرده بود

فغانستان وکامران نبودند، بلکه شاه شجاع سدوزائی که در لوديانه هند در تبعيد بسر ميبرد، نيزمدعی تاج وتخت ا
با آنکه دورنمای بدست آوردن قدرت برای او بسيار بعيد به . ومصروف توطئه عليه اميردوست محمدخان بود

او دراين جنگ با .  شکست تحقيرآميزی از دست اميردوست محمدخان خورده بود١٨٣٢نظرميرسيد،چه وی درسال
 شکست خورد وخود شاه شجاع در پيشاپيش  هزارنيروی تهاجمی که شخصًا آنرا رهبری ميکرد درقندهار شديدًا٢٢

  .فراريان قرارداشت
يکی اينکه بعد از شکستن : اميردوست محمدخان با انکه شجاع را شکست داد اما دوچيز او را سخت متاثر ساخت 

ز را يافت که حاکی از حمايت انگليس ا" کلودويد"شاه شجاع در قندهار در ميان اموال وغنايم شاه شجاع نامه ای از 
وخبر ديگر اين بود که  رنجيت سينگ از درگيری اميربا شاه . شاه شجاع بود و اين امر برتنفر او از انگليسها افزود

از دست دادن پشاور واقعه . شجاع  درقندهار استفاده کرده پشاور را از چنگ برادرش سلطان محمداشغال کرده بود
  .وش نکردغم انگيزی بود که اميردوست محمد هيچگاه آنرا فرام

 که هرات مورد حمله ايران قرارگرفته بود، انگليس نماينده خود برنس را به کابل فرستاده بود تا با ١٨٣٧در سال
اميرظاهرًا در موردتجارت صحبت نمايد، اما هدف اصلی از فرستادن برنس بدربار کابل، تشويق اميربرای دفاع 

که اوحاضراست به مقابله با دولت فارس حرکت کند، بشرطی امير نيزشرط گذاشت . ازهرات در مقابل فارسها بود
امير .که حکومت هند برتانوی  بردوست خود رنجيت سنگ فشار آورد تا پشاور را دوباره به افغانستان مسترد نمايد

له واقعًا ميخواست با همسايه خود بريتانيا مناسبات  سياسی خود را مستحکم نمايد تا روسيه که از کابل بسيار فاص
داشت، اما انگليسها که اهداف درازمدت خود را تعقيب ميکردند وخود ميخواستند برپشاور تسلط پيدا کنند، هرگز 

اميرمی پنداشت که اگر انگليسها از کمک به اوخود داری کنند ، .حاضر نشدند به تقاضای امير جواب مثبت بدهند
برنس يک پيشنهاد . نگليسها به خواست اوگردن نهندروسها شايد مساعدت نمايند و اين امر سبب خواهد شد تا ا

مصلحتی بحکومت خود نمود مبنی بر اينکه به امير دوست محمد بطور پنهانی وعده داده شود که بعد از مرگ رنجيت 
  .الکن اين پيشنهاد او از جانب ويسرای هند رد گرديد.سينگ پشاور به او داده خواهد شد

کرات طوالنی، گونرجنرال شخصًا به امير نوشت که اميربا اين اميدواری که ، بعد از مذا١٨٣٨ جنوری ٢٠ در 
برتانيه را به حيث آلۀ فشار بررنجيت سنگ قراردهد، کامًال وداع بگويد وافزود  از هرنوع مفکوره برای بدست 

ظرداشت اتحاد بنابر طبيعت سخاوتمندش وبا در ن:"گونرجنرال هند به امير نوشته بود! آوردن پشاور صرف نظر کند
طوالنی بارنجيت سنگ، مهاراجه به اين خواهش من رضائيت نشان داده است که در صورتيکه شما ازشيوه های 

نامه ) ۵٢." (اشتباه آميزخود نسبت به او صرف نظر نمائيد، درآنصورت او بخاطر صلح، به دشمنی ها خاتمه ميدهد
چون الرد اوکليند فهميده . غرورامير را سخت جريحه دارسازدمذکورکه بسيار توهين آميز وطوری تنظيم شده بود تا 

در راه رسيدن به کابل است، او به امير هوشدار داد هرگاه باروسها،کدام معامله ای  بدون " کپتان ويتکويچ"بود که 
نگ را توافق قبلی اوانجام دهد، درآنصورت برتانيه خود را به هيچ صورتی متعهد نميداند تا جلو اردوی رنجيت س

درنامه نوشته شده بود که اميرهرنوع اتحاد . به برنس هدايت داده شده بود تا نامه را شخصًا برای اميربخواند. بگيرد
با روسها و يا هرقدرت ديگر، که به منافع بريتانيا صدمه بزند، درآنصورت او بزودی از تاج وتخت برانداخته خواهد 

  .شد
هنگامی که امير ازمحتويات نامه مطلع . طفل گريزپای مکتبی را بخواهد تنبيه کندنامه الرداوکليند  مثل اين بود که 

شد، شديدًاعصبانی گرديد، ولی متانت و آرامش خود را حفظ نموده،اظهار اميدواری نمود که بريتانيا از اين موضع 
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وی کرد وآن وعده های وسرانجام چون تمام اميدهايش از بريتانيا قطع شد، آخرين قطعه را ر. گيری خود برگردد
  )۵٣.(کمک روسيه به وی بود که توسط نمايندۀ آن کشور ويتکوويچ اظهار شده بود

به کابل رسيد ، اميردوست " ويتکوويچ"هنگامی که :اما تحليگرمسايل سياسی انگليس، پيترهاپکرک، ميگويد
وزهم درباالحصار در اوج درخشش محمدخان هنوز اولتيماتوم اوکليند را دريافت نکرده بود وستاره بخت برنس هن

وطوريکه سيمونيچ قبًال به ويتکوويچ پيش بينی نموده بود . از افسران روسی استقبال سرد وغير رسمی بعمل آمد.بود
حتی امير دوست محمدخان با برنس درباره صحت وسقم . درحقيقت فرستاده روس در اقامتگاهش زندانی شده بود

 آيا ويتکويچ واقعًا از جانب تزار فرستاده شده است؟ و آيا نامه حقيقتًا از امپراتور .اعتماد نامه اش مشورت مينمود
روسيه است؟ او نامه را جهت تدقيق به برنس فرستاد وبدون کدام شک وترديد ميدانست که از نامه نقل گرفته ميشود 

  .وطی يک ساعت ترتيبات ارسال آن به اوکليند گرفته خواهد شد
مير دوست محمدگفت که او به اين عقيده است که نامۀ مذکور بيش از يک پيغام حسن نيت برنس اينقدر به ا

  . چيزديگری نيست و در حقيقت از تزار نيکالی است
اميرکه درآغازبطور محتاطانه با سفيرروسيه ديدار . بدنبال مواصلت اولتيماتوم اوکليند به امير، همه چيزتغيير خورد

 رسمًا ويتکوويچ را در قصر باال حصار ١٨٣٨ اپريل٢١فت اولتيماتوم الرداوکليند،روزوگفتگوکرده بود، بعدازدريا
ويتکوويچ اکنون آماده شده بود تا به امير اخراج نماينده انگليس را از کابل پيشنهاد کند وبا اين . بحضورپذيرفت

ر شده ميرود،جز ترک کابل برنس که متوجه شده بود موقعيتش روزبروز بدت. کارشکست رقيب خود را اعالم نمايد
 اپريل آخرين ديدارتوديعی را با امير بجا آورد و با ابراز تاثر از نتايج ٢٧بنابرين برنس در تاريخ . چاره ای نداشت

  )۵۴.(مذاکرات خود از کابل بيرون رفت و به هند برگشت و جريان چشمديدهای خود را به ويسرای هند گزارش داد
در قندهار به ناکامى انجاميد و نماينده روس ويتکوويچ پيام قيصر » ليچ«در کابل و ازپس از آنکه ماموريت برنس 

روسيه را به امير دوست محمدخان در کابل پيش کرد، براى انگليس ها اين سرخوردگى دست داد که روس ها در 
هار و کابل را نيز متحد خود ديپلوماسى خود از آنها پيشی گرفته و اينک بدنبالۀ نفوذ خود بردولت قاجاری، امراى قند

ساخته و ممکن است با فتح هرات از جانب فارس، قندهار نيز در دست فارس قرار گيرد و آنگاه متصرفات بريتانيا 
  .در هندوستان از طريق کابل و قندهار مورد تهديد و حمله قرار خواهد گرفت

ن کيلومتر دور تر ازهرات و قندهار قرار داشت و با آنکه در اين زمان قلمرو انگليس در آنسوى سندو پنجاب، هزارا
روس ها نيز هزاران کيلومتر دورتراز قندهار و کابل قرار داشتند، معهذاجهت تجاوز بر افغانستان ، مردى نفرين شده 
و آواره يى چون شاه شجاع را پيدا کردند و او  که براى دسترسى به تاج و تخت افغانستان تن به هرپستى و خفت ، 

مول واگذارى نيمى از افغانستان را به دشمن ميداد ، به عنوان وارث سلطنت سدوزائى افغانستان،مورد حمايت خود بش
 جو ن ٢۶اين پيمان، به تاريخ . قراردادند وقبل از لشکرکشی او را در يک پيمان سه جانبه بخود وابسته ساختند

  . م پنجاب و شاه شجاع در الهوربه امضا رسيدمكناتن نمايندهء وايسراي هند، رنجتت سنگ زعي:  ميان١٨٣٨
آن چه ممالك متعلقه اين روي آب سند و آن روي آب سند مذآور آه در تحت « : در مواد اول و چهارم آن آمده بود

چون صوبه آشمير با حدود شرقي و غربي و جنوبي و . است" نجيت"تصرف و داخل عالقه سرآار خالصه جي 
و آنبل و انت و غيره توابع آن  و پشاور با يوسفزايي و غيره و ختك و هشتغر و مچني و شمالي اتك و چچه وهزاره 

آوهات و هنگو و ساير توابع پشاور تا خيبر و بنو و وزير و تانك و گرانك و آاله باغ و خوشحال گره وغيره با توابع 
و غيره با جميع توابع آن و سهنگر آن و ديره اسمعيل خان و توابع آن و ديره غازي خان و آوت مشهين و عمرآوت 

و اروات مند واجل و حاجي پور و روح پور، و هر سه آيچي ملك ميسنگره با تمام حدود آن، و صوبه ملتان با تمام 
و سايرخاندان سدوزايي را در ممالك مرقومه الصدر، هيچ دعوي نسال بعد › شه شجاع‹سرآار شاه موصوف . ملك آن

  . ه و نخواهدبودنسل و بطنا بعد بطن نبود
 درباره شكارپور وعالقه هاي سند آه در راست درياي سند واقع است، هر فيصله يي آه بين رنجيت و -ماده چهارم

  . آالدويد به عمل آيد، طرف قبول شاه شجاع خواهد بود
هور به آن شاه شجاع پس از واگذاري اين امتياز و امتيازات ديگر براي انگليس و رنجيت سنگ، آه درعهد نامه ال

 هزار کشنده و خورنده و چرنده ، لشکر پنجابى و هندى و انگليسى بحرکت افتاد ٨٠ به دنبالۀ اردوى متعهد شده بود،
و در حالى که هزاران زن رقاصه و فاحشه از پس و پيش شاه نگون بخت دهل و سرنا و دف و سارنگ مى نواختند و 

ابتدا برقندهار وسپس برکابل چيره . چستان بر افغانستان هجوم آوردند از طريق سند و بلو١٨٣٩ميرقصيدند، در بهار 
شدند و شاه شجاع را چون عروسک مضحک برتخت کابل درباالحصار جلوس دادند و اطراف او را با کار گزارى 

  )۵۵().  م١٨٣٩ اگست ٧(يساوالن و اردليان هندى و انگليسى حصار کشيدند
لى تمام متصرفات افغانى را در دوطرف رودخانه سند، بشمول کشمير و پشاور شاه شجاع در ازاء اين حاکميت پوشا

و ديره جات به رنجيت سنگ واگذار شد و به انگليس ها تعهد سپرد که بجز از انگليس با هيچ قدرت داخلى و خارجى 
رچه در ديگرى داخل روابط دوستى و اتحاد نگردد و دوست و دشمن انگليس را دوست و دشمن خود بداند و ه

بديسان انگليس ها نخستين ). ماده چهاردهم پيمان الهور(افغانستان انجام ميدهد به اجازه و مشورت انگليس خواهد کرد
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تجاوز خود را بر افغانستان که تا آن روز از ملت و دولت افغانستان هيچ بدى و سوء نيتى نديده بودند ، عملى ساختند 
ه رقيب ديرينۀ خود روسها نشان دادند و وانمود کردند که انگليس همانگونه که و با اين کار خود ظاهرّا زهر چشمى ب

بر قلب آسيا تسلط يافته است ، ميتواند قلمرو نفوذ خود را تا سرزمين هاى دور دست ترى ، يعنى آسياى ميانه توسعه 
 . وگسترش دهد 

حدات هند را تا درياى آمو پيش کشد و در اما هدف انگليس از تجاوز بر افغانستان اين بود تا در صورت امکان سر
غير اين صورت کوه هاى هندوکش را به عنوان سرحد طبيعى و تسخير نا پذيرهند در برابر روس ها قرار بدهد، ولى 

 با دادن تلفات سنگين و بر باد دادن حيثيت ١٨٤٢و جنورى ١٨۴١و سه سال بعد، دردسامبر. به اين آرزوهايش نرسيد
اما انگليس ها مفت افغانستان را ترک نگفتند، بلکه چند ماه پس . مجبور شد افغانستان را ترک بگويدبين المللى خود 

 ١٨٣٢از خروج کامل خود از افغانستان ، سند را به بهانه تعقيب دزدان دريائى از چنگ ميران سند برخالف تعهدات 
بر جانشين رنجيت سنگ حمله ) ١٨٤٥(عد و دوسال ب) ١٨٤٣(خود با خاندان تالپورسند و شاه شجاع متصرف شدند

 پنجاب را مسخر و به قلمرو هند بريتانوى ملحق ساختند و خود را تا ١٨٤٨برده ، پشاور را متصرف شدند و در 
   .پشت دربند خيبر و درۀ بوالن در مرزهاى افغانستان رساندند

   
  باقيدارد

  
 


