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مخفى نگهداشتن ارتباطات و مسافرت سردار نادرخان و نقش ايم اى حکيم
بحيث رابط بين سردار نادر خان و انگليس ها
(به اساس اسناد آرشيف انگلستان)
انگليس ها در حاليکه ه حمدهاها ههههو شاه و هههها ول شاه ،هرادراه سههههردار حمدهانادرشاه ويزۀ ديپلوحاتيه
داد هودنا ،شبر صهههاور ويز ه اي،هههاه ،کته حرسي و حاهههير حاههها ر سهههردار نادرشاه ،و از هد حهدتر هاف
حاهههها ر

ههههاه ه ا اهاناهههتهاه را از اناهار ا اهانهها و شهارديهاه حبر نگههاا ههههت ها ،هلکه هرا

درا سههههاشت

ا اانها و ا کار عاح حعلوحا نادرسي و غلط را نيز کبش حيکردنا .دري زحي هاز هو ه آورده چ ا حثال از
اس اد آر يف انگلاتاه استرا حيک يو.
سههههردار حمدها عزيز شهاه ،هرادر نهادرشهاه ،هتهاري  ٩برور  ١٩٢٩توسههههط تلگراح از «نيس» هه ايو ا حکيو
نو هي س نادر شاه ،ها هو شاه و ها ول شاه از طريق ه ا هطرف ا ااناهتاه حرسي سردنا ( .تلگرام هدار ١٢٩
حؤرخ  ٩برور سدي ،ر عدوح ايالي سرحا

دال غره ).

ايو ا حکيو ک،هتوه تبار از اتباع ه ا هريتانو هود عضهويي ي

هرسي ارارداد را دا هت و يک از سدي،ه

ساران هود س ها ساهل تجار هزرگ دا ههي .او هدچ اه نداي اۀ ايب ر در ساهل هود رت حي،هها کول زياد را در
اشتيار دا هي  .ايو ا حکيو از ا راد شاص انگليس ها هود و وظيرۀ راهط هي سهردار نادر شاه و انگليس ها را
ه عها دا هي« .ه تاري  ۶برور  ١٩٢٩هو سهردار احدا ها شاه کيااح را از ها حمدود شاه ددر ساهل ه
ايو .ا  .حکيو آورد سه تها هه تهاري  ١٢برور هها و د هههها حمدود شهاه در دهاد دککتيها حتاها س ها( .تلگرام
هههدار  ٣١٤حؤرخ  ٨برور سدي،هه ر عدوح در ک،هههاور ،ااهههدي  ٢٧کارا راف  .)١٣٠ليوه کوالدا ،نوياهه ا
حعروف ستاب ريرورم و اغت،هها هها در ا ااناههتاه  ١٩١٩تا ( ١٩٢٩ص )١٤٠در هارۀ ايو ا حکيو حي وياهها س
او (ها نام حاههتعار حوريش  ) Morrishيک از تادراه کولاار ک،ههتوه هود س در ک،ههاور زنا

حيکرد .او هها

احاه اهلل شاه هود و هميث راهط هي انگليس ها و نادرشاه سار حيکرد.
ااهل يادآورياي س سرار ا ااناتاه در کاريس از داد ه ويز ه هرادراه سردار نادر شاه ن ت ها اطتع دا ي،
هلک از وزار شاردۀ انگلاههتاه شواسههت هود تا ه آنها ويز داد ن،ههود .اي حطلب از تلگرام ههدار  ١۵٣حؤرخ
دوم برور  ١٩٢٩وزار شهارده انگلاهههتهاه هه سههههرير انگلاهههتهاه در سهاههل ا ،هههها حي،ههههود .دري تلگرام سهاک
«تلگراف حبيب اهلل دطرز سرير ا ااناتاه در کاريس ه وزير شارد دغتم صايق شاه چرش س در آه واي ها
غاز احاه اهلل شاه در ا اهار هود نقل ههها اسهههي س  « :ها ودود ح ع سرده ح ه
شهاه  ،هرادراه نهادر شهاه ويز داد

ههها ول شاه و حمدا ها هههو

هههها و آنهها از طريق ه ها ه ا اهاناهههتهاه حيرونها» .ازي تلگرام اي هو ه ا بها
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حيرسهها س دسههتگا اسههتببارا انگليس حت تلگرام ها سههرارتبان ها ا ااناههتاه در شارف را هو س،ههف و
ناار حيکرد.
عتو هري  ،وات س سهههرير انگليس در کاريس ه وزار شارد از از حرادعۀ سهههرير ا ااناهههتاه دحبيب اهلل
طرز

و شواسههههت حعلوحها

رادع هه درشواسههههي ويزۀ حمدهانهادرشهاه اطتع داد ،وزار شهارده هتهاري ١۶

برور  ١٩٢٩ه و حعلوحا داد س «ه آنها ويز داد

هها اسههي  ،احا چوه احکاه دارد اي حعلوحا در را

هاز ،هههي حمدانادرشاه و هرادرانش ه س،هههور حوانع را ايجاد س ا ،هاايي داد حي،هههودس «در حال حا هههر
داده اي حعلوحا و رصههي حااشل ه سههرير ا ااناههتاه دري حورد ح اسههب نياههي  .د اب ههدا نبايا ه اي
درشواسهههههي دداده حعلوحهها

ت دردهيهها .ح اي اشتيههار را سه چگونه هه و دواب رد حيههاهيهها ،هه

ههههدهها

حيگذارم ،ول ا ر هدا کر حيک يا س نبايا حکتوب حبيب اهلل طرز هيجواب هدانا ،ح کي،ه هاد حيک و س
دواب هدا سهاد و طور ها ها س

ويا صهاور ويزۀ انگلياه هرا الدرو انگلياه هود  ،هرا ا ااناهتاه يا
ههدا ساام حرهوح ناارد( » .تلگرام ههدار ٨

ساام س،ههورشارد ديگر نديبا هها ،لذا دواب داده ه تقا هها

حؤرخ  ١۶برور  ١٩٢٩وزار شاردۀ انگلاتاه ه سرير انگلاتاه در کاريس).
ه اوناهل د رال ا اان در هدبى  ،داييک حمدانادر شاه از س،هت کياد حي،ها ،هو ابتخ اشطار داد ها هود
تا از تبلياا و عاليي سههياسهه س ار ير س ا ،در غير آه ه ا ااناههتاه هر ردد .اوناههل ا ااه اي هرشورد
انگليس هها را حاهاير ها قرا  ٣و  ٤ارارداد هي ا اهاناهههتهاه و هريتهانيها داناههههت  ،احتجاف ندود .او در حکتوب
تمرير از از حقاحا انگليا ه کرسههيا س حع

اصههطتغ تبلياا سههياس ه

ههاه چ هود واز ساام تبلياا

صمبي حيک ا( .حکتوب دار  ۶٠٩٨حؤرخ  ٢٠برور  ١٩٢٩ح  ،عدوح  ،عبۀ سياس حکوحي هدبى ).
اس ه اد حتعاد ن،ههاه حيا س حمدا نادرشاه يک از سانايااه حورد نار انگليس ها هود س هرا چ ي روز در
نار ر ت

ها هود .احا آنها نديتواناهت ا ه اهرداليل حبتلف از و حدايي عل

از انگليس ها و دسهههي ن،هههانا اه هههاه ،هقار رسهههاناه عل

س ا .صهرف نار از نرر حردم

حمدانادرشاه نت ها حورد اسهههترادۀ تبلياات

حکوحهي هها ا هاههار ،دتل آههاد و سهاههل ارار حيگر هي ،هلکه اي سهار هميهث وا ههههد تري حهااشلهۀ انگليس هها در
احور داشل ا اهاناهههتهاه سهههبهب عکس العدهل ههههايها در ه ها ،روسهههيه و س،ههههورهها رايهب ديگر نيز حيگرديها.
(تلگرام دار  ١۵حؤرخ  ۵د ور سد ،ر عدوح ايالي سرحا

دال غره ).L/P&S/10/1203 ،

سههرير انگليس در تلگرام  ٢۵د ور شود ه وزار شارد از نو ههي س « نار ه اطتع اوناههل ا اهار  ،احاه
اهلل شاه ديروز در حجدع عام ر ت دوهارۀ لقب کاد هها ا ااناههتاه را اعتم سرد اسههي  .ح سههرارز حيک و س
اي تتز هيهود را ناديا هگيريا .رت حي،هود س ا اهار کايتبي دايا شواها هود( .تلگرام هدار ١٠١حؤرخ
 ٢۵د ور  ١٩٢٩سهههرير انگليس در ساهل ) .هدي سهههرير انگليس ،هدرريز ،ي

روز ابل از آه ه ل اه نو هههت

هود س نادرشاه و هرادرانش ها هو شاه و ها ول شاه ها احاه اهلل شاه شصهوحي هبصه دارنا .آحاه هر ي

يا

هدۀ اي سهرداراه در س،هور سهبب کاياار و وحا د! شواها ها ،زيرا آنها ن ت ها دارا ههتري هلک صهاد
تري حاز ها نيز حيبا ا ( .تلگرام دار  ٩٣حؤرخ  ٢٤د ور  ١٩٢٩سرير انگلاتاه در ساهل).
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يه

روز هعها از آنکه غهاز احهاه اهلل شهاه لقهب دوههارۀ کهاد هههها ا اهاناهههتهاه را ر هي ،حمدهانهادرشهاه هها دريهاۀ

تايدز ل اه حصهههاحب ندود .او دري حصهههاحب

هههد اعتم اي ک شودز آرزو سهههلط ي ا ااناهههتاه را ناارد،

عتا از را هرا هرارار حجاد ههرايط سههياسهه صههلد آحيز و هدکار ها حکوحي هريتانيا،س او سدکش را
هرا نگهاا ههت ا ااناههتاه هميث ي

س،ههور حايل ههرور حياانا ،ن،ههاه داد .نادرشاه رادع ه شانواد از

در ساهل ت،ويش دا ي و هاودود شراه حالي صم از هزود ه ا ااناتاه شواها ر ي ( .تلگرام دار ٣١٨
حؤرخ  ٢۶د ور وزير شاردۀ دولي هرا احور ه ا).
منابع:
 .1اس اد آر يف ه ا هريتانو  ،تلگرام دار  ١٢٩حؤرخ  ٩برور سدي ،ر عدوح ايالي سرحا

دال غره .

 .2هدانجا ،تلگرام دار  ٣١٤حؤرخ  ٨برور سدي ،ر عدوح در ک،اور ،اادي  ٢٧کارا راف ..١٣٠
 .3اسه اد آر هيف ه ا هريتانو  ،تلگرام هدار  ٨حؤرخ  ١۶برور  ١٩٢٩وزار شاردۀ انگلاهتاه ه سهرير انگلاهتاه در
کاريس .
 .4اسه اد آر هيف ه ا هريتانو  ،حکتوب هدار  ۶٠٩٨حؤرخ  ٢٠برور  ١٩٢٩ح ،ه عدوح  ،هعبۀ سهياسه حکوحي
هدبى .
 .5اسههه هاد آر ههههيف انگلاههههتهاه ،تلگرام ههههدهار  ١۵حؤرخ  ۵د ور سد،ههه ر عدوح ايهالهي سههههرحها

ههههدهال غره ،

.L/P&S/10/1203
 .6اس اد آر يف انگلاتاه ،تلگرام دار ١٠١حؤرخ  ٢۵د ور  ١٩٢٩سرير انگليس در ساهل .
 .7اس اد حمرحانۀ آر يف انگلاتاه ،تلگرام دار  ٩٣حؤرخ  ٢٤د ور  ١٩٢٩سرير انگلاتاه در ساهل .
 .8هدانجا ،تلگرام دار  ٣١٨حؤرخ  ٢۶د ور وزير شاردۀ دولي هرا احور ه ا.

(کاياه)
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