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 کمپاين و تالش انگليس ها به نفع سپه ساالر نادرخان 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان( 

 

  ین اجد  ،تدج و تخت بوی  سنهه سند ن شدین ندم برين ک هدشد د اشيسيه  د بنابه تعقيب اسنادی  هه شاندم ديدای 

نددت عالقماندام تدن    ین آنشننننيد  اندم    از اسنننناندی دۀنددشب  دنبود به ینين  اند بن يندشو یو سنننناند ی ين  نا 

 پنیه بنديدانی.   همهد ک و تالش اشيسيه  د به شفع سهه سد ن شدینندمدعدصن انغدشسيدم تقد م ديکام هه از 

سننننط هنه ین یونام ا يانننندش داينژ بۀين  شنننندن یانين سننننفندن   نیو سنننناند بند ديکوشنداط انتيندد دييينی، ه

اشيسسننيدم  ین هدبژ وفيفه یاشننت، ین یونام ا يانندش شننياوان، بۀي  پو يييکژ ا جات   ددسدون سننيدسننط ین 

»پين هنه   جدسنننوش دانننرون اشيسيه، هنشيژ  نشه دانننرون به  نشه عنبط تۀت شده ا جاسنننط هنه   منددم  بد  

بعد از تخت شاننياط دۀمد ، و نعد يت یاشننت    ن  م اددشط»ا ندک شنندوو، بنا  سنننشيوشط  شنندهو و اسننم دسننيعدن  

 . شدین ندم بۀي  سفين جد د اشيسسيدم ین هدبژ دقنن شد

ضنمک انز دبط اوضند   همانان عمودط ا د ت سننىد  شنمدر  نبط    ۱٩۲٩نينون   ۲دؤنخ  ا ک  -۱۱۱  تسيناه شنمدنه

ین و  د  جاوبط ایعد  عسط اىمد ندم ]بنا  پدیشند ط  ط به دنهن و سنفدن  هدبژ االال  ديد د هه  سنمت جاوب 

انغدشسننيدمب برننون  عمودط  يیيد ط قدبژ قيور واقع شاننده، تمده اقواه از ىييب اا ]هسکدشطب شفن  هددژ  

ت . هدشد دام  جد د ددشاد یاشنيه  و  غو اصنالىد  بدع  عکه ا عمژ شند د و ىمد ت از اددم اا ندم شنده  اسن 

 شدینندم و  وث ا د ک شد د دونی قيور قنان گينشد.  

ديکوشداط  شادم ديد د هه  هماان عمودط ا د ت سنىد  شمدر  نبط  ۱٩۲٩نينون     ٣دؤنخ  ۱۱۲تسيناه شمدنه 

انغدشسننيدم  داننغور همهد ک بوی. ین   از نناشسننه بنا  اوبۀي  پدیشننده آ اد   ىيط قيژ از ىنهت دۀمد شدین ندم

دالقد   د  و   بد دسک  د  عمد  قوه جدجط سه شکيب اسدسط  دونی بۀ  قنان گننيه  و توانقدتط  ىدصژ شده 

( همنک بمقندبنژ دندانال  نوسننننينب ۲( ىمند نت از شندیننندم بۀين  پندیشننننده،   ۱بوی. ا ک شکند  عيندن  بویشند از   

ن قوه سنمت جاوبط  بمقرند اشيخدپ پدیشنده ین جنگب هه بعد از دده ند ندم شمد اده از    ۱٦(  تعيک  ٣شنونو ، و   

    یائن نوا د شد. 

بناین هواکين دۀمدشدینندم  شين شننده پاجم نينون   ک دالقد  شننع سنندعيه بد  ین عيک ىدر شننده دۀموی ندم

. شننده دۀموی ندم ین ک دالقد  به سننفين اشيسيه گفت هه   ین ک ااد نوز سننفين اشيسيه ین هدبژ یاشننت  مفن ن

آنن بۀي  داانط نرنوصنط ىييب اا  هسکدشط هدن هنیه و از النو او دسدون شنده اسنت تد ننیا بنا  تانو م اقواه  

هسکدشط  به صنننس  و قيو ط شنننده آ اده از الن م جنگه به و  د  داننننقط و جاوبط سنننفن هاد.  و  ناجع به ىييب اا 
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عالوه هنی هه  او ]ىيينب اا هسکندشطب یانا   ک هنهين قو  بویه و عدا ت پسنننناند دييندشنننند. و  هویتد  ىيينب 

اا نا بد هویتد  نضندشنده دقد سنه شمویه  هه به عقيد   و  ز دی یواه شخوا د هنی.  او دنمبک بوی هه ىييب اا به 

 ا شيدشد و بنا  اقوه قدبژ قيور بدشد، اسيعفد نوا د هنی.شفع   کط از شجيب زایگدشط هه از ندشوای   اددم ا

به عقيد  شنننده دۀموی ندم جسوگين  از ونددت اوضننند  و ننن تخن ب سنننفدن  اشيسيه   د به عيدن  ی ين  مه  

اين بنه آدندم  نانه زویتن شندیننندم و بنایناشع بسننننييط یانی. ین ک دالقند  شننننده دۀموی نندم بنه سننننفين اشيسيه  

ده پاننننيوم  د از اددم اا ندم شسننننيت  ددانسه اش ین ادون ی اط و عاعاد   شنننندم و ننوج از یا ن   دييو د هه تم 

ورى  ٣مؤرخ  ١١٢تلگرام شماره )ا مدم شفن  یانشد.    (.  کمشت  عموىم ايالت رسحدى شمال غرنر   ١٩٢٩فتر

 منابع
هماان  ۱٩۲٩نينون   ۲ا ک  دؤنخ  -۱۱۱شمدنه  . تسيناه  ،  اسادی دۀنددشب آنشيد  اد بن يدشو  ین  ادم −

 اسادی سيدسط و دۀنه.   L/P&S/10/1301   یوسيب  شمدنه  عمودط ا د ت سنىد  شمدر  نبط ،

هماان عمودط    ۱٩۲٩نينون   ٣دؤنخ  ۱۱۲تسيناه شمدنه  ،  اسادی دۀنددشب آنشيد  اد بن يدشو  ین  ادم −

 .  ا د ت سنىد  شمدر  نبط 

 اشيسسيدم.  ب نينون  سفين هدبژ به وزان  ندنج ٨دؤنخ    ۱٦٦دم، تسيناه شمدنه اسادی آنشيد اشيسسي −
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