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 داکتر عبدالرحمن زمانی 

  جنگ جهانی دومدر دوران نادرشاه رژيم خاندانی برسی تقاضای ضمانت علنی از 

  (از البالی اسناد آرشيف انگلستان) 

در ذکر ـشد که هاـشم خان صـدراعظم    ،»در دوران صـدارت هاـشم خان یحمايت انگليس ها از رژيم خاندان  قبلی «ۀ در مقال
انگليس ها اکتفا نه نموده و از انگليس   یحمايت مخف  یسـنت یبه پاليسـ   برای بقای رژيم خاندانی اشدوران جنگ جهانی دوم  

  شد. ینظام ۀخواهان ضمانت آشکار و مداخل،  تجاوز روسيهدر صورت ها 

به وزير   یحکومت هند بريتانو یديپارتمنت امور خارجاين تقاضـا که از طريق سـفير انگلسـتان سـپرده شـده بود،   ۀدر بار
 که است   یها یاز پاليس یيک   یضمانت علن  موضوع  به نظرما اين  نوشت که    در لندن  یهند و ديپارتمنت سياس  یدولت برا

در مهمی   ۀجلســ يک    ١٩٣٩ماه اگســت   ١۵به همين اســاس بتاريخ  شــود.   گرفتهدولت  عالی  در يک ســطح تصــميم آن بايد  
 .D. W الســــيلوس" و "  Collier" و اشــــتراک  "کوليرJ. C. Walton  بريتانوی  به رياســــت  "جی ســــی والتندفتر هند

Lascellos   س موسپراتاي خارجه و "جنرالوزارت  " از General Sir S. F. Muspratt و " کرومبی "G. E. Crombie 

   را مورد بررسی قرار دهد.  افغانستان  حکومتبه  دادن اطمينان بيشتر   درخواست اين  برگزار شد تا " از دفتر هند 

به عالقمندان تاريخ معاصـر کشـور تقديم از آرشـيف انگلسـتان را   يک مجلس مهم    ۀصـورت جلسـ از   ۀخالصـ رابطه درين  
خود   تـــا  و  مـيـکـنـيم  چهربـخواننـــد  مورد   ۀ در 

  : قضاوت کنندنادر شاه اصلی رژيم خاندانی 

ه طور کل  «درين مجلس   د  توافق    یـب ل آـم بعـم
در    ،افـغانســــــتان  حکوـمتخواســـــت  ـتا ـبه در

  ی اسـ يسـ عهدتاز   ینوع  يکبا  ،صـورت امکان
شد که   موافقت  ناهمچنه شود.  جواب مثبت داد

از هم  هر شـــــکلی را بگيرد،    یعهـدت  نيچن ـب
حکوـمت افـغانســــــتان از دوـلت بريـتانـيا ـطاـلب 
گـری  دـي وع  ـن يـــا  العـوض  ـب ی  مـــاـل کـمـــک 

دفتر ـخارـجه    ۀرابـطه نـمايـنددرين   خواـهدشـــــد.
به تازگی يک که دولت بريتانيا  اظهار داشــت 

ايران    ۵کمــک   مليون پونــد را بــه حکومــت 
تصــــويب نموده اســــت . اين شــــايد حکومت  
ــويق کند تا خواهان چنين  ــتان را هم تش افغانس

  کمکی  شود.  

تذکر داد که کمک مالی به اين پيمانه  " والتن" 
االتر از داير انوی    ۀبودجـ   ۀـب د بريـت خواهـد  هـن

تنهـا کمـک ممکن اســـــت  او گفـت کـه    .بود
ه ـيک قرضـــــ هم    وضبالع د وـب ت نکـن اـي   ۀکـف

او پيـشنهاد نمود تا   کوچک نيزـضرورت باـشد.
ه   ه را در رابـط ارـج "کولير" موقف وزارت ـخ
ه حکوـمت  اـنت بيشـــــترعلنی ـب ا دادن ضــــــم ـب

  افغانستان واضح سازد.

ــت "کولير"   ــرايط  ۀگفت که عوامل برجســ شــ
 مکتوب  ١۴و    ١٣کنونی در پراگراف هــای  

طرف حکومت بريتانيا ميخواهد مطمئن باشـد تا در صـورت جنگ، افغانسـتان حد اقل در يک از  تيتلر ذکر شـده اند. -فريزر
ــد ــانه در پهلوی آنها باش ــطح بيطرفی خيرانديش ــتان به نوبس ــدراعظم افغانس ــاع جهانی کنونی  ۀ. در حاليکه ص خود دراوض

به  ،دســت آوردن يک نوع اتحاد و وصــلت نزديکتر با بريتانيا و يا يک نوع ضــمانت کمک در صــورت تعرضفرصــت ب
لذا از نظر تئوری در راه   …خواهان آن بود، را می بيند] زمانی - دن نادرشـاهشـ [بعد از کشـته نوعی که در چند سـال اخير 
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د اـه ام دادن ـيک مـع ان    ۀانـج ــاز  –افـغ ــات هر دو طرف را برآورده ســـ ه خواهشـــ دارد. او دانگليس ـک انعی وجود ـن دام ـم ، ـک
ــان  چنين تقاضــای در رابطه با ضــمانت عملی مورد بررســی قرار ميگرفت، از  وقتیســاخت که در دفعات قبلی  خاطرنش

رژيم ابل قافغان ها به م  ۀنع عملی اـشاره ميـشد. اولتر از همه خطر اـشتعال افکار عامطرف حکومت بريتانيا به ـسه نوع موا
با حکومت بريتانيا و حکومت هند بريتانوی همکاری   ااگر بمـشاهده ميرـسيد که اخيرالذکر آـشکار ، فعلی افغانـستان[خاندانی]  

؛ و بالخره از نظر نظامی و ميکند. دوم، ترس از اتخاذ يک پاليسـی  ايکه عصـبانيت اتحاد جماهير شـوروی را تحريک کند
تی  از ما خواسـته ميشـد تا چنين ضـمانعملی سـاختن اقدامات دفاع از قلمرو افغانسـتان، اگر سـتراتيژيک موجوديت مشـکالت  

اولی [با در نظرداشــت اســتبداد شــديد رژيم در قلع و قمع   ۀدو مانع ۀبه نظر ميرســد که اکنون از شــدت قو را عملی ســازيم.
از ـسرکوب ـشديد و کردن هر نوع صـدای اعتراض عليه رژيم و ضـد و بند های مخفيانه با روـسيه، بخصـوص در رابطه با 

در رابطه با مشـکل سـوم، وی پرسـيد که آيا   کاسـته شـده اسـت .زمانی]   –مثل محمد ابراهيم لقی  روسـيهبين بردن مخالفين 
  ؟توانمندی کدام اقدامات مشخص عملی را داريمدفتر هند ميتواند بگويد که در صورت لزوم برای دفاع از افغانستان 

آماده   ١٩٢٨نه در ـسال "جنرال  موـسپرات" گفت که اردوی ما در هندبدون کمک قوای ـشاهنـشاهی، نه اکنون آماده اـست  و 
  را در نظر دارد؟ ۀاو پرسيد که وزارت خارجه چه نوع قرارداد يا توافق نام بود تا چنين تعهدی را عملی کند.

، در حالی که "کولير" گفت : تعجب آور اســـت که مقامات اردو برای دفاع از افغانســـتان کدام پالنی را تهيه ننموده اســـت
تان بصـ  ده اـست .  حمايت و دفاع از افغانـس بت به يک   ورت خاص در پاليـسی ما ذکر ـش "کولير" گفت که وزارت خارجه نـس

ــتان را ترجيح ميدهد.  ــمانت يکطرفه، يک نوع اتحاد با افغانسـ ــکل يک  ضـ ــيه به شـ اخيرالذکر را ميتوان به حکومت روسـ
اد جماهير شـوروی هدف  ضـميمه بر توانمندی نيروهای مشـترک صـلح به مقابل قوای محور پيشـکش نمود، در حاليکه  اتح

   ضمانت حمايت يکطرفه از افغانستان را عليه خود تلقی خواهد کرد».  

   منبع :

ناد يه،  اـس تان و تهديد خارجی از روـس ناد مربوط به دفاع از افغانـس تان، اـس ماه  ١۵  يک مجلس   ۀصـورت جلسـ آرـشيف انگلـس
         تحت رياست "والتن" .  ١٩٣٩اگست سال 

  (پايان) 

 


