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  و ماجراي قتل رابرت ایمبري غربی در ایران هاي دولتنفتی هاي رقابت

  

چکیده  

به ویژهغربی  هاي دولتنفتی  هاي رقابتو موضوع نفت در تحوالت تاریخی ایران طی یکصد سال اخیر 

در  آمریکا و انگلستان یاسی و اقتصاديگسترده س هاي رقابتهمزمان با خاص دارد. اهمیت، در ایران انگلستان

این  بارهدر کا در ایران به قتل رسید. مریآرابرت ایمبري کنسولیار سفارت  ،ایران بر سرکسب امتیازات نفتی

و برخی  ربط دهندعقاید عوام هبتنها را  ماجرااند کوشیدهبرخی مطرح شده است. گوناگونی گاه هاي، دیدواقعه

بررسی اسناد و مدارك ،حال. با این دانند میدر ایران  غربی هاي دولتسیاسی  شی از رقابترا نا آندیگر 

داشته است. این دست ماجرا این درنقش محركدر که شرکت نفت ایران و انگلیس دهد میموجود نشان 

سأله سیاسی غرب در ایران بر سر م هاي رقابتو پس از بررسی ماهیت  ویکردي توصیفی و تحلیلیحقیق با رت

قتل ایمبري نقش نفتی آمریکا و انگلستان تا چه حد در واقعه هاي رقابت:ال استؤپاسخ به این س ، در پینفت

مدعی  کهلستان را گان، انموجود بر سر امتیاز جدید نفت در ایر هاي رقابت؟ فرض غالب بر این است که داشت

  طرف آمریکایی را از صحنه رقابت کنار بزند. ،واداشت تا با قتل ایمبريبود، نفت شمال ایران 

:واژگان کلیدي  

ایمبريرابرت ،ینفتهاي رقابتغربی،  هاي دولتایران، 
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  مقدمه

دیگـر   یعنی،از ورود رقبابر جلوگیري ،دوره قاجاریه و پهلوي دربناي دولت انگلستان

 از حضور و سیطره شرکت نفت ایران و انگلـیس به ویژه که ،بود ر ایرانبه بازا غربی هاي دولت

و بـه  ره معاصـر اسـت   هاي نفوذ انگلستان در ایـران دو یکی از نماد شرکتاین .شد میناشی 

نفت ایران  . شرکتداردخاص اهمیت  گربز هاي قدرتدر مناسبات سیاسی آن  جایگاهسبب 

سـال   امـا تـا  ایـران بـود،   تبـا دولـ  خصوصـی  ينهـاد ر ظاهر حاصـل همکـاري   د و انگلیس

بـه  ایـران دولـت  ي نفت ایران را بدون اطالع درآمدها هنگفتی از بخشم.1954ش./1332

را و سیاسـی دولـت انگلسـتان    منـافع اقتصـادي   بیشتر  خود اختصاص داد و روشن است که

دانـش سیاسـی و اقتصـادي مـدیران      برابـر درگاهی سیاسی و فنی ایرانیانآنا. کرد میتأمین 

،افـزود  میطرفدو نابرابر پیوسته بر وضعیت ،شرکت همراه با ترقی روز افزون اقتصاد جهانی

  بود.   وضاعابهره برداري هرچه بیشتر شرکت از و ي دائمی طرف ایرانیخشنودکه نتیجه آن نا

ر خـارج از مرزهـاي   حتـی د  بلکـه ،یـران ادر  نه فقط،تیازات نفتیرقابت بر سر ام

:بـود  فعالیت شرکت براي کسب منافع اقتصادي و سیاسـی  هاي عرصهاز مهمترین ،ایران

 دولـت دور از چشـم نفـت ایـران را   فروش از درآمدهاي حاصل از  یخشمدیران شرکت ب

سـیس ناوگـان و   أ، تات جدیـد و به اکتشاف کردندارج از ایران سرمایه گذاريدر خایران، 

 ملـی شـدن   در پی؛ چندان کهپرداختند کشوربزرگ در خارج از  هاي پاالیشگاهتأسیس

ـ از نفت ایران توانست شرکت  ، ایننفت ایران صنعت سـرمایه  بعـدها بـا   و  بمانـد ازیـ نیب

دیگر راه خـود  بار BP، با عنوان جدیدنوان یکی از سه کمپانی بزرگ جهانبه ع ،شرکت

حاصل پیروزي ایـن  عامل دیگري،ش از هربی موضوع،این .بگشایدرا در بازار نفت ایران 

طـرف   یناآگـاه و از  حذف رقباي دیگر از امتیازات نفتـی ایـران  بازي رقابت و شرکت در 

  ود.ب ها شرکتایرانی از تحوالت جهانی و رقابت 
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با دیگـر رقبـاي    نفت ایران و انگلیس شرکت براي اصلی رقابت هاي میدانیکی از 

 گذار از حکومت قاجاریـه بـه پهلـوي    دورهل ایران در حوزه نفت مرکز و شمابه خارجی،

ه بازیگري فعال در این شرکت بسیاسی و اقتصادي ایران، ضعف . به سببشود میمربوط 

گسـترده سیاسـی و اقتصـادي انگلسـتان و      هـاي  رقابـت د. ن تبدیل شاعرصه سیاسی ایر

منازعـه   اردی از مـو یک،شمالی هاي استانکسب امتیازات نفتی در مریکا در ایران بر سرآ

کنسـولیار  ،قتـل رابـرت ایمبـري   یعنی،براي اتباع آمریکایی تهدید جديوقوع با  که بود

براي مدت طوالنی از صحنه امتیـازات  را آمریکا  و به پایان رسید مریکا در ایرانآسفارت 

:ده اسـت شـ گونـاگونی بیـان   هاي دیدگاهاین واقعهباره چگونگی در. زدنفتی ایران کنار 

با عقاید  تنها را ماجرااین  کوشند میاز آن جمله شماري از پژوهشگران انگلیسی،،برخی

ایـن   از هـا  آمریکـایی اطالعـی  بیعکاسی از زنان و یا منع در باب حرمتعوامانه ایرانیان 

ایـن  ،شـواهد و قـراین   بنـابر  امـا ،ربط دهند فرهنگ عمومی ایران موضوع و به طور کلی

شـرکت نفـت    :گرفت میسرچشمه  در ایران غربی هاي دولتسیاسی  هاي رقابتاز ماجرا

تـا کنـون   دور نگـاه دارد.  از بازار ایران  را رقبا،اي وسیلههر به  کوشید میایران و انگلیس 

صـورت  له نفت با مـاجراي قتـل ایمبـري    أدر باره ارتباط مس تحقیقات منسجم و جامعی

بـه  ،مجـد  قلـی محمـد   اثرماژور ایمبريماجراي قتل کتابالبته باید از  .استنگرفته 

قتل ایمبـري و علـل و    اسناد و مدارك بارهاطالعاتی درکه در آن نام برد،زبان انگلیسی

اطالعات انـدکی   سال نفت ایران 50در نیز مصطفی فاتحاست. آمده عوامل این ماجرا

ایـن مـاجرا    نفتـی در  هـاي  رقابـت به نقش  اي اشارهدر آن است وبه دست داده از ماجرا 

نقـش   بـاره سـندي در ، "بررسی یک رویـداد "رمقاله شهرام یوسفی فتنها در . نیست

آمـده و نویسـنده حادثـه را    شرکت نفت ایران و انگلیس در ارتباط با قتل ماژور ایمبـري 

است. کردهتحلیل 
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،نبـود متهم اصلی اگر هم شرکت نفت ایران و انگلیس،اسناد و مدارك موجودبنابر 

کوشـش خواهـد شـد،   ن مقالـه  ایـ در داشـت.   را نقش محرك اصلی در این ماجرا انگم بی

اسـتعماري و   هاي رقابتبا توجه به ،احتمالی بروز حادثه قتل ایمبري هاي زمینهزوایایی از 

بـراي  بررسی و روشـن شـود.  ،نفتی در ایران هاي رقابتدر جریان کلی  اوایگاه همچنین ج

پرداخته او  هاي فعالیتشخصیت و  ور ایمبري در ایران وحضنخست به ،بررسی این موضوع

واقعـه   ،له نفت شمالأآمریکا و انگلیس بر سر مس هاي رقابتسپس با نگاهی به ، خواهد شد

  . شود میبررسی نسبت به حادثه گوناگونهاي واکنشقتل ایمبري و سقاخانه،

  

  وينگاهی کلی به موقعیت شرکت نفت ایران و انگلیس تا دوره پهل

امتیاز نفت دارسی و بـا حمایـت مسـتقیم     در پیشرکت نفت ایران و انگلیس که 

عصر جدید بـا   ی درایهاد استعماري اروپناز  نمونه آشکاري،دولت انگلستان شکل گرفت

اوضـاع  از . آنتـوان کتـابچی خـان   استشرقی و سنتی  يکشوردر هاي اقتصادمحور بنیاد

که انگلستان هرگز اجازه کسب امتیاز مـواد   انستد میبه خوبی  آگاه بود و سیاسی ایران

 کـه  بعـد روشـن شـد    هـاي  سـال در نخواهـد داد.   هـا  فرانسويمعدنی جنوب ایران را به 

بـه  ،رقیـب  هـاي  دولتناچیز انگلستان بیش از دیگر کشورها نسبت به تحرکات هر چند 

به  سوي ایران از امتیاز ترین کوچکاز اعطاي  و است ساسروسیه، فرانسه و آلمان حویژه 

بـا   ها روس.کند میجلوگیري  کشورهاي دیگر در منطقه خلیج فارس و نواحی اطراف آن

هرچه بیشتر  ندکوشید میم. 1888-1907/.ق1266-1285هاي سالوجود اینکه طی 

این .م1907./ق1324قرارداد بنابر پذیرفتند که  با این همه،نفوذ کنند در جنوب ایران

-1918/ق.1332-1336-هـاي  سـال طـی  ،در نهایـت  .طرف باشدبی  منطقه به ظاهر

آنها پذیرفتند کـه  ،هانگلستان و خطر آلمانیاهمیت نفت ایران براي ابا افزایش .م1914
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سـیس  أبـا ت . بمانـد تحـت نفـوذ انگلسـتان     آنجا چشم پوشی کنند و آن منطقهمتیاز از ا

در لنـدن ضـمن    نرشـد آ مـدیران ا . م1908ق./1326در  نفت ایران و انگلیس شرکت

بـوع  تکردند تا دولـت م  کوشش غرب ایران انگلستان در جنوب خاصآگاهی از موقعیت 

در سـطح شـرکت   م.1930ش./1308خود را در شرکت سهیم کنند. از این رو تا سال 

حوزه نفوذ در را به دست آورد و از یک طرف اقدام به گسترش  مهم یجایگاه المللی بین

عمل  و از طرف دیگر به عنوان حاکم محلی خوزستان نمودمحلی  ايؤسمیان خوانین و ر

د اکتشـاف، تولیـد و   شرکت با بهره گیري از دانش و آگاهی سیاسـی و فنـون جدیـ   . کرد

و نفوذ در سـران محلـی   یابی دقیق و ایجاد پیوند سیاسی با دولت انگلستان توزیع و بازار

قـرار  المللـی  بـین سه شرکت بزرگ  جزوتوانست تنها طی یک دهه از آغاز فعالیت خود، 

بسـیاري از ایرانیـان گمـان     در سراسر جهان گسترش دهـد.  خود را هاي سرمایهو  بگیرد

 و شـود  مـی محدود  نفتی جنوب ایران هاي حوزهبه شرکت  این هاي فعالیتند کهکرد می

  . استشرکت  ۀبخش سرمای ترین مهم،نفتی مسجد سلیمان ةپاالیشگاه آبادان و حوز

نفوذ خـود در دیگـر منـاطق خـارج از      ۀتوسع در پینفت ایران و انگلیس تشرک

، تأیید نشـد  امتیاز خوشتاریا در مجلس ایران نخست بدین سبب کهبود. قرارداد  ةمحدود

.)330: 1335فاتح، (از خرید این امتیاز سر باز زدند فرانسوي هاي شرکتشرکت شل و 

از ایـن   ؛با ایران فاصله داشتند لومتریهزاران کودند و تجربه ب کار و بی نیز تازه ها آمریکایی

رو، شرکت نفت  ایران و انگلیس زمان را براي انحصار کامل در سراسر ایران مناسب دید 

شرکت نفت ایران م.1920مه  8ق./1338رمضان 10/.ش1299اردیبهشت  18و در 

: 1372تن،، ساFatemi,1954:76; Lenczowski,1949:81(سیس کردرا تأ شمالی

.شرکت ایران و انگلیس پرداختنـد به مقابله با  ه و شورويمتحد ایاالت ،همه با این.)52

اي بـراي   ویـژه  ةنماینـد م. 1920نوامبر  29/ش1299آذر 8در شرکت ایران و انگلیس 
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,Fatemi(متیاز نفت شمال به تهران فرستاداخذ ا در اما مجلس ایـران ،)1954:77-79

برداري از نفـت پـنج اسـتان شـمالی      امتیاز بهره .م1921نوامبر  22/ش.1301آبان  30

مریکـایی اسـتاندارد نیوجرسـی واگـذار کـرد     آسال به شـرکت  ایران را براي مدت پنجاه

دولت انگلیس نیز به سیاسـت سـنتی     .)52-1372:53ساتن، ، 1363:1/344مکی، (

 آمریکـایی روي آورد و  هـاي  یکمپـان د اعمال فشار مالی و اقتصادي علیه ایـران  و تهدیـ  

.)Fatemi,1954:80(به ایران را متوقف کرد ها پرداختهمۀ شرکت ایران و انگلیس نیز

  )ibid:117(و مذاکرات نماینده شرکت نیوجرسـی در لنـدن،   سفر سرجان کدمن در پی

بـر سـر   م.1921دسـامبر   22/.ق1340یالثانعیرب22/ش.1300يد1دو شرکت در 

  .)54-55: 1372ساتن، (به توافق رسیدندناشی از نفت شمال ایران  منافع تقسیم

آمریکـایی موفـق    هـاي  کمپانیدر مبارزه با شرکت نفت ایران و انگلیس سرانجام، 

مریکـایی سـینکلر   آامتیاز نفـت شـمال را بـه شـرکت      ،ایران براي اخذ وام،شد. در ادامه

:Fatemi,1954؛55-56: 1372ساتن، ؛1335:338فاتح،(واگذاشت بـار  امـا  ،)125

مانـد سـینکلر متوقـف    ةمذاکره با نمایند ،دیگر با کارشکنی شرکت نفت ایران و انگلیس

در  را قتـل مـاجور ایمبـري    ۀتوطئـ شرکت ایران و انگلیس . )338-339: 1335فاتح، (

(سـاتن،   کـرد  بیـرون سینکلر را از صـحنه   ،ترتیب داد و سرانجام تهران ۀماجراي سقاخان

-Millspaugh, 1925: 216؛ 57: 1372 دولـت،   ۀالیحـ  ش.1303در فروردین ).223

متضمن تصویب قرارداد با سینکلر تقدیم مجلس شد و  در حال بررسی و احتماالً تصویب 

  . )Renovo,1963: 344-348؛1386اتفاقات تاریخی، (بود که ایمبري به قتل رسید
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  ایمبري در ایران ماژور حضور علت

آمریکـا در تهـران و دوسـت     ةایـاالت متحـد   کنسـول  اریدسـت ، 1ویتنی ایمبري رابرت

کـه بـه عنـوان     ،، رئیس بخش خاور نزدیک دپارتمان دولتی ایاالت متحده2نزدیک آلن دالس

معمولی  یوارد بازار نفت ایران شود، دیپلمات کرد میکوشش مریکا آنفتی  يهایکمپانةنمایند

 4و دانشگاه ییـل  3حقوق در دانشگاه جرج واشنگتن ۀق رشتو محق يا حرفهاو جاسوس  :نبود

پس از مدت کوتاهی خـدمت در   وي بود، اما اشتیاق چندانی به تحقیقات دانشگاهی نداشت.

سـپس بـه    ،از خدمت متواري شدم.1911ش./1290نظامی اعزامی به کنگو در سال  ۀدست

مـدتی   مبوالنس شـرکت کـرد.  آ ةان رانندارتش فرانسه پیوست و در جنگ اول جهانی به عنو

با هدف پیوستن م.1917/ش.1296به امور نظامی پرداخت و در سال  6و سالونیکا 5در وردن

ه این کشـور  مریکا به کشور خود بازگشت و به سمت نایب کنسول ویژآۀخارج امور به وزارت

  .)Zirinsky, 1986:276(در پتروگراد منصوب شد

کنـد،  ء ایفـا در روسـیه نقـش   شته و بـاهوش  کارک توانست همچون جاسوسی ایمبري

نیویورك  به نوشتۀدر شوروي شناخته شد.  رکه در آمریکا به عنوان حافظ منافع کشو چندان

ي شوروي) در پتروگراد تکیـه  پلیس سرّچکا (ایمبري با عصاي خود بر میز اریتسکی«تایمز: 

و مـدارکی  ا .)New York Times,1924:3(»مشهور بـود ها کیبلشودر ضدیت با  زده بود و

اسـنادي مبنـی بـر     کـرد  مـی کوشش و همزمان  در دست داشت شوروياز دپارتمان دولتی

مریکـا او را بـه   آدولـت   م.1920/ش1299درجعـل کنـد.  شوروي و آلمان ارتباط نزدیک

                                                            
1 Robert Whitney Imbrie
2 Allen Dales
3 George Washington Universities
4 Yale Universities
5 Verdun
6 Salonika



1392، زمستان 57، ش 15، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ92

قبـل از ورود   ، امـا در کریمه بجنگـد 1بول فرستاد تا همراه ارتش سفید ژنرال رانگلناستا

ي دستور رسید کـه در اسـتانبول   رده بود و در نتیجه به ایمبرول شکست خرانگ ،ایمبري

 بـرود و در عملیـات    3یـا بیسـارابیا   2او در این فرصت درخواست کرد که به فاینلند .بماند

موافقت نشد.ش درخواست با، اما ضد کمونیستی خدمت کند

 یـاري بـه  کنسـولی   ةویژ ةنمایند به عنوانم.1922فوریه /ش.1300بهمن او در 

ینـدگی سیاسـی و   نما ، ایجـاد ويموریـت  أم شـتافت: ي نظامی ترکیه در آنـاتولی  نیروها

توانسـت اعتمـاد رهبـران    يا منتظـره غیر  به گونۀ. او بوددر این منطقه  اقتصادي آمریکا

پیچیده و  يها تیوضعبا  مواجههت و قابلیت خود را براي و حسن نی کند آنکارا را کسب

,Zirinsky)نشان دهد ،شمسئولیت ةاز حوزطرناك خارج خشاید 1986:276-277)  

بـه واشـنگتن   بـراي اداي توضـیحات   م.1923ژوالي ش./1302مـاه  تیردر  وي

جـان ریـد و همسـر ویلیـام      ةنـو  4که او با معرفی لوئیس بریانـت  ؛ به ویژهفراخوانده شد

پس از ایمبري ود. زندگی خود را به خطر انداخته ب ها تركبه عنوان بلشویک نزد  5بولیت

در مرزهـاي شـوروي بـه تبریـز      سیجاسو ۀشبکبراي تشکیل ،یکااز مدتی اقامت در آمر

، 6گتلیب ، برناردفرستاده شد و همزمان به تهران آمد تا به عنوان جانشین کنسول آمریکا

  .(Zirinsky,1986: 278)خدمت کند،که در حال بازگشت به آمریکا بود، 6گتلیب

  

  

                                                            
1 General Wrangell
2 Finland
3 Bessarabia
4 Louise Bryant
5 William Bullitt
6 Consul Bernard Gotlieb,
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  ایران و انگلیس و ورود رقباتقویت جایگاه شرکت نفت 

لیون یم4در ابتداي جنگ جهانی اول نفت ایران و انگلیس شرکت  ۀمیزان سرمای

زار سـهام  هـ  99هزار سهم عـادي و   970شرکت برمه همچنان  وهزار لیره بود  600و 

  ار سـهم مـرجح  هـز  900هـزار سـهم عـادي و     30مرجح را در اختیار داشت. همچنین 

(فاتح،در اختیار دولت انگلیس بود سهام شرکت مابقی  و ن و گالسکومتعلق به اهالی لند

زار تن نفت از ایران صـادر  شرکت در ابتداي جنگ، ماهانه بیست و پنج ه .)1335:264

چنان بود کـه گفتـه   اهمیت نفت براي ماشین نظامی انگلستان  و )272(همان، کرد می

میـزان  . راننـد  میفتح و ظفر  ساحل سويامواج خروشان نفت به  سوار برمتفقین شد می

طی جنگ جهانی اول به سرعت افزایش یافت، در حالی کـه ایـن میـزان در     تولید نفت 

هـزار تـن،    274بـه   1914، در بودتن  هزار 81و 43به ترتیب،  1913و  1912سال 

 1918هزار تن و در 664به  1917هزار تن،  449به  1916؛هزار تن 376به  1915

 در. )134-1382،133؛ شـهنی،  262-1335:259(فـاتح، رسـید  هـزار تـن   897به 

به پاالیشگاه آبادان، بـراي تولیـد نفـت سـوخت      انتقالینفت  %60بیش از  ،دوران جنگ

-1299هاي سالو در )1366:125،حسام معزي(شد میمصرف  ،مورد نیاز دریاداري

اکتشافی، پاالیشگاهی و سیسات أعملیات بهبود و نوسازي تم.1914-1919ش./ 1293

ادامه داشـت؛ بـه ویـژه بـه     تر تمامشدت هر چه  شتاب و حمل و نقل شرکت در ایران با

هاي اتوموبیلسایل جدید همچون و ،نگی و صنعتی انگلستان به نفتنیاز ماشین ج سبب

در اواخر جنگ بـه ایـران وارد    سواري و باري را نخستین بار شرکت نفت ایران و انگلیس

  .)1335:273؛ فاتح، 1382،134هنی، (ش کرد

شرکت نفت ایران و  ،پهلوي ةدر پایان جنگ جهانی اول و ابتداي دوربدین ترتیب، 

 آنجاتا  ،شده بود تبدیلحیاتی در موقعیت انحصاري انگلستان در ایران  عاملیانگلیس به 
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ا بـراي  نیروي دریایی و قدرت سیاسی و اقتصادي خـود ر  ۀکه انگلستان بخشی از سرمای

،در چنین شـرایطی  .کرد میچه بیشتر موقعیت و توان شرکت در ایران صرف تقویت هر

در تهـران و در رقابـت بـا دیگـر      حمایت از شرکت نه در خوزستان کـه ۀعرص ترین مهم

بـراي جلـوگیري از ورود دیگـر کشـورها و     بـا حکومـت ایـران     یزن چانهو در رقباي تازه

  .بود نفت ایران رايي نفتی غیر انگلیسی بها شرکت

مدیدیویچ نام آکاکی  روسی به يشهروند م.1916مارس 9/ش.1294اسفند  18در

ناطق گیالن، اکتشاف و بهره برداري نفتی در م ة) اجاز326ــ330: 1335(فاتح،1خوشتاریا

:Fatemi,1954(به دست آوردسال پنجورا براي مدت هفتاد مازندران و استرآباد ، امـا  )73

امتیـاز  آن، از آنجا کـه  در پی .نگرفتبرداري نفتی در این منطقه صورت  جنگ، بهره سببه ب

از خرید این امتیـاز   فرانسوي هاي شرکت، شرکت شل و تأیید نشد خوشتاریا در مجلس ایران

 لـومتر یهزاران کتجربه بودند و  کار و بی نیز تازه ها آمریکایی.)1335:330سر باز زدند (فاتح،

ان فاصله داشتند. از این رو، شرکت نفت  ایران و انگلیس زمان را براي انحصار کامـل در  با ایر

شرکت نفـت ایـران   "م.1920مه  8ش./1299اردیبهشت 18سراسر ایران مناسب دید و در 

  .)52: 1372سـاتن،  ؛Fatemi, 1954:  76; Lenczowski,  81(سیس کـرد أرا ت "شمالی

این  .ایران و انگلیس پرداختند به مقابله با شرکت سختشوروي متحده و  ایاالت با این همه،

امتیاز نفت شمال اي براي اخذ  ویژهة نمایندم.1920نوامبر  29ش./1299آذر  8در شرکت

:Fatemi, 1954(به تهران فرستاد بـدون قـدرت    کـه  نفت شمال نشان دادمسألۀ .)77-79

 یتحلیلـ  در .)49- 54: 1372(ساتن، دخواهد شتحریک دیگران  موجب ،اقدامی داخلی، هر

درگیر در  يها طرفبراي ورود فتح باب مهم و جدي  ،خوشتاریا امتیاز توان گفت کهکلی می

                                                            
1Akaka Medvedev Khoshtaria
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ــألۀ ــران   مس ــت ای ــه نف ــهب ــ چان ــایزن ــوب    يه ــادي محس ــی و اقتص ــیسیاس ــود م ش

)Lenczowski,1949: 79-83(.  

آمریکـایی ناخشـنود   شـرکتی انگلیس که از تمایل ایران براي بازکردن پاي  دولت

ۀخارجـ  امـور  وزارت بـراي سفیر خود در واشـنگتن، یادداشـت بلنـدباالیی     از طریقبود، 

د ایران اد بود که نشان می ییها گزارشیافت . این یادداشت مبنی بر درکردمریکا ارسال آ

دولـت   بنـابراین ؛مریکایی واگذار کرده اسـت گروهی آشمالی را به  هاي استانامتیاز نفت 

به شرکت نفت انگلـیس و   قبالًها استانگردد که حقوق مربوط به این  انیا متذکر میبریت

ایران رسـانده اسـت    دولتبه اطالع  قبالًبریتانیا  ۀخارج امور ایران فروخته شده و وزارت

یـز  بریتانیا ن دولتو از حمایت  امتیاز همچنان معتبر نیدر ایایی که حقوق شرکت بریتان

هـر شـرکت    شده بود، در صـورتی کـه  ین یادداشت همچنین تهدید ادر . است برخوردار

اطرات و مخـ  داشته باشـد، بایـد   با دولت ایران قصد مذاکره امتیاز نفت ةبارمریکایی درآ

  .)1372:52(ساتن،بپذیرد علیه خود  آن را پیامدهاي

ــا ایــن همــه،  ــران، در ب ــوامبر  22/ش.1300آذر  1مجلــس ای ــاز  م.1921ن امتی

یی مریکاآسال به شرکت از نفت پنج استان شمالی ایران را براي مدت پنجاه برداري بهره

 ةمـاد  بنـابر .)1372:53ساتن، ؛1/344: 1363مکی، کرد (استاندارد نیوجرسی واگذار 

ایـن امتیـاز را بـه     اجـازه نداشـت   پنجم این طرح، شرکت مذکور تحت هرگونه شرایطی،

له مخالفت سریع بریتانیا و روسـیه را  أاین مس دي دیگر واگذار کند.یا شرکت یا فر دولت

که یـک روز پـس از اعطـاء امتیـاز نفـت، بریتانیـا بـا ارسـال یادداشـت           برانگیخت؛ چنان

شـد  امتیـاز خوشـتاریا متـذکر     بـارة شرکت نفت انگلیس و ایـران را در  اعتراضی، ادعاي

)Lenczowski, 81.Fatemi, 1954: 76; (.  
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 سـال بـه هـیچ    مدت بیسـت  رد بریتانیا، هاي مخالفت، به سبب مریکاییآهاي شرکت

امـور   لرد کـرزن، وزیـر   م.1920/ش.1299سال دره بودند. ان دست نیافتامتیاز نفتی در ایر

جـاي پـایی در خـاك     بـراي  کـه  خواند "اي خوره"بریتانیا، شرکت نفت استاندارد را  ۀخارج

ایـران، بـه وي    ۀخارجـ امـور   بـا وزیـر  ییوگو گفتکرزن در د. نز به این در و آن در می ،ایران

: این به معنی رقـابتی  زیراداد که پاي شرکت نفت استاندارد را به ایران باز نکند  جدي هشدار

بریتانیـا   دولـت تـوان از   صورت نمـی  ایندردسر خواهد شد و در مایۀخواهد بود که در آینده 

.)59:  1372ساتن،ود (بسختباره اینمخالفت روسیه نیز درشنودي داشت.انتظار خ

ید تی اعمال فشار مالی و اقتصادي علیه ایران  و تهده سیاست سنّبدولت انگلیس 

ران به ایرا ها پرداختهمۀشرکت ایران و انگلیس نیزو  آمریکایی روي آورد هاي کمپانی

 ةو مـذاکرات نماینـد   سـفر سـرجان کـدمن    در پـی .)Lenczowski., 80(کردمتوقف 

 22/. 1299دي  1شـرکت در   دو )Fatemi, 1954:  117(،در لندن شرکت نیوجرسی

 ن خـود میـا  را فـت شـمال ایـران   به توافق رسیدند که منافع ناشی از نم.1921دسامبر 

  .)54-55: 1372(ساتن،کنند تقسیم

سیاسـی ایـران نداشـتند و بـه      ۀتا عصر پهلوي آگاهی چندانی از صـحن  هاییکایآمر

نفتـی و   هـاي  کمپانیبدون بررسی اوضاع سیاسی ایران و رقابت  سبب، برخی از آنهاهمین 

 به رهبريانگروهی از مرتجع راکه ایمبري  بر این نظرند،حتی بدون بررسی اسناد موجود

,Zirinskyانـد  رساندهنیروهاي نظامی ایرانی به قتل نیزو روحانیون  1986, 275-277)(. 

. گذارند میبراي تسلط بر ارکان مختلف کشور دولت  هاي کوششرا به پاي  حادثهآنان این 

او بـه  در تقویت رضاخان در ایران داشـت.  چشمگیريقتل ایمبري نقش ،زرینسکیبه نظر 

ایـن واقعـه فرصـت    «:نوشته اسـت 1؛کلنل فراسر؛ نظامی انگلستان در ایران ۀنقل از وابست

                                                            
1British Military Attach, Colonel W. A. K. Fraser



97و ماجراي قتل رابرت ایمبري هاي غربی در ایران دولت هاي نفتی رقابت

[رضـاخان] داد...  او  ... بـه  هـا  روزنامـه براي اعالم قانون نظامی خـود و سانسـور   مناسبی 

رضـا  وزیـر [ سیاسـی نخسـت    بسیاري از دستگیر شدگان در این ماجرا از جمله مخالفان

 ةفرمانـد  بنـابر نظـر  بـود: بسیار تنـدتر   ها آمریکاییهدیدگا. (Ibid: 267)»خان] بودند

 ،تهـران آمـد   مـرگ ایمبـري بـه   موضوع براي بررسی که 1شرمن مایلز،نظامی آمریکایی

مرکـزي   دولت يها کوششاز ، با مرگ یک نفر خارجی،در تهران يگرییهابجنبش ضد

یک  خواهان قتلیعنی رضاخان  صورت گرفته است؛مشخص  يا جهینتیابی به براي دست

تا اینکه حکومت نظامی خود را اعالم نمـوده و قـدرت روحـانیون را مـورد     «بودخارجی 

  )FO 371, 10146/E7152, Tehran, August 1, 1924(»ارزیابی قرار دهد.

 ۀباید به پیشین ،ایمبري و چگونگی قتل او بارةدرپیش از هر گونه بررسی بنابراین

ب بـراي  غـر  هـاي  رقابـت رضاخان و ماهیت  سلطنتاز  قبلمریکاآروابط سیاسی ایران و 

  او پرداخت.حکومت  ةدورکسب امتیازات نفتی در 

 و اطالعاتی که به ایران وارد شد بودمریکایی اولین آ 2جاستین پرکینزاسناد،  بنابر

در ارومیـه   ،سه مبلغ مسیحیم.1830/ق.1249سال ، سپس در رداز کشور به دست آو

سردي مسلمانان نسـبت بـه    گو اینکه با مالحظۀشدند.  مشغول مسیحیتتبلیغ دین ه ب

از بیماران منطقـه را   توانستند بسیاريبهداشت پرداختند و  و آیین مسیحیت به آموزش

لحسن خان شیرازي که به آمریکـا  اابو ،را با سواد کنند. در همین زمان بسیاريو  معالجه

چندان قدرت یاست رسمی آمریکا که هنوز سکتاب حیرت نامه را نوشت. ،سفر کرده بود

رسـمی بـراي    گـام بـود. اولـین    کشـورها دیگرعدم مداخله در  ،آمدینمشمار ه ب مهمی

و در پـی انعقـاد قـرارداد     م.1851/ق.1268آمریکا در سال  و برقراري روابط میان ایران

  امیرکبیر روي داد. میرزاتقی خان  در دوران صدارترانی کشتی

                                                            
1 Major Sherman Miles,
2 Justine Perkiness
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ار زمصـلحت گـ  ، به حاجی میرزا احمد خـان  امیر کبیرم.1850/ق.1267سال در

در  ایـاالت متحـده آمریکـا   دستور داد با جورج مارشـال وزیـر مختـار     استانبولایران در 

ذي  23این مـذاکرات در دو دولت وارد مذاکره شود. میانانعقاد قرارداد ةباردر عثمانی

منجـر شـد  مـودت و کشـتیرانی    ۀعهدنامـ  به انعقـاد م.1851اکتبر  19/ق.1267حجه 

)Zirinsky,1986: 283(.       بر اساس ایـن عهدنامـه، روابـط بازرگـانی و کنسـولی و حـق

 ۀعهدنامـ  همچنـین دو کشـور،   هاي دو کشـور برقـرار شـد.    آزادي کشتیرانی در رودخانه

منعقد  کبیرامیرو پس از عزل  م.1856دسامبر  13ق./ 1273یالثان عیرب14جدیدي در 

  بود. آمریکاو  ایرانمخالف گسترش روابط  انگلستانکردند؛ گو اینکه

روابـط دو   ،نفوذ دو قدرت انگلستان و روسیه در ایران سببکبیر و به با مرگ امیر

نخستین مرکز  اجازه داد ها آمریکاییبه ناصرالدین شاهم.1870در سال  طرف قطع شد.

هـاي ایـن مرکـز تنهـا شـامل      فعالیـت  آنکهشرط به ،تأسیس کنندمسیونري مذهبی را 

هارومیـ ها قبـل در  مسیونرها از سال ،حالبا این باشد؛و مسیحیان مقیم تهران  ها ارمنی

  .داشتنداي گستردهی فرهنگی و مذهب هاي فعالیت

تأسیس کـرد  سفارت خانه در تهرانمریکا آ، ن خان سپهساالریمیرزا حس ةدر دور

)Kazemzadeh,1992: 235(.  حاجی حسـین به .م1884/.ق1265ایران نیز در سال 

ا مریکـ آدر  را سـفارت ایـران   یـت داد مأمور -حـاجی واشـنگتن   -قلی خان معتمد الـوزرا 

جز چنـد   ها آمریکاییم. 1940تا  1860/ش.1319تا  1239هاي سالدر. تأسیس کند

در تهران و  یا تأسیس مدارس،مورد خاص همچون حمایت از مشروطه خواهان در تبریز

از  بـار دو  و پـس از آن،  مشروطیت جنبش. در طول نداشتنددر ایران  تبریز نقش مهمی

هـوارد باسـکرویل   حضـور  یکـی  بـه میـان آمـد:    سخندر ایران  ها آمریکاییحضور فعال 

)Howard & Ramesani,1996: 43-47(  که در تبریز به یاري مشروطه خواهان آمـد
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، فعالیت داشـت. پـس از دوران مشـروطه   پزشکی  ۀدر زمین ،این شهر ةمحاصر ةو در دور

یـن رو،  از ا. برانگیخـت ن، توجه روس و انگلـیس را  به ایراآمریکا با اعزام مورگان شوستر

در جریان تشـدید  م. 1910./ش1289در سال شوستر تحت نظارت دو رقیب سنتی بود. 

و چهـار مستشـار    مورگـان شوسـتر  ، دولـت وقـت ایـران،    انگلستانو  روسیهرقابت میان 

اردیبهشـت   19ستخدام کـرد. شوسـتر در   کشور ا يدار خزانهآمریکایی را براي دارایی و 

و  گردیـد  هـا  اقدام شوستر موجب خشم روسوارد تهران شد.م. 1911مه  10/ش.1290

به ایـران اولتیمـاتوم داد کـه بایـد     م. 1911نوامبر  29/ش.1290آذر  7دولت روسیه در

دسامبر  24/ش.1290دي  2در  .را برکنار و از ایران اخراج کندشوستر ساعت 48ظرف 

مریکـا  آ،از جنگ جهانی اول پسداد.ي أربه عزل شوستر ، مجلس شوراي ملیم. 1911

ـ   آغاز،شد و در مسائل ایران  واردبار دیگر  ه اقـدام انگلسـتان در انعقـاد قـرارداد     نسـبت ب

:Zirinsky,1986(اعتراض کردم.1919 بـراي   ، حسـین عـالء  دولت ایرانر یسف). 281

به ایـران   1بار میلسپواما این، شوستر شد ةخواهان اعزام دوبارمقابله با اقدامات انگلیس، 

  .بودمشاور در امور نفتی آمد که 

بـه منظـور حفـظ    م.1919قـرارداد   ناکامیدر پی دولت انگلستان  ،دیگر سوياز 

انگلستان رسماً  اگرچهبه راه انداخت. را  ش.1299اسفند کودتاي ،منافع استعماري خود

که ماهیت کودتا  داداما وقایع نشان  ،ر این کودتا هیچ نقشی نداشته استکرد که د اعالم

فرمانـده   2سـاید نـرال آیرون ژرا رضا خـان  ).Zirinsky,1986: 282-285(انگلیسی بود

کـه   تشـویق کـرد  را  ، اوآیرونسـاید  :بـود  کردهانتخاب نیروهاي انگلیسی مستقر در ایران 

با بریگاد قزاق کـه بـه    و3گیرد و رضا خان همراه کلنل اسمیتت کنترل تهران را به دس

                                                            
1 Arthur C. Millspaugh
2 Edmund Ironside
3 H. Smyth
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کـرد. میلسـپو همچـون شوسـتر در مـدت       کودتـا ،افتاده بود هایسیانگلتازگی به دست 

او در اموري که از  هاي دخالتاداري و مالی ایران توجه داشت و  نظامحضور در ایران به 

وطئه چینی بر ضـد او را  ت ۀ، زمینشد میآنان محسوب  اينوعی امتیاز بر ها انگلیسیدید 

به م. 1924ژوالي  17/ش.1299تیر  26در میلسپو .)Avery,1965: 263(فراهم کرد

-که در اختیار روسـیه و انگلـیس بـود    -نظامی ۀهزین کردنمحدود  براي سبب کوشش

  از کار برکنار شد. پس از اولتیماتوم رضا خان

و  ایـران مناسـبات  در اشغال داشتند، متفقیننیروهاي را  خاك ایران که يا دورهدر 

در ایـن دوره، تنهـا  افـرادي همچـون      .در حد روابط فرهنگی و اقتصادي باقی مانـد  مریکاآ

و پزشـکان   انغاز مبلّشماريو  1میلسپو، هوارد باسکرویل، ساموئل جردنمورگان شوستر،

آمریکـا نیـز بـه     ،اشغال ایران به دست متفقین هنگام.ندکرد میدر ایران فعالیت آمریکایی 

سود و نقـش   ظۀبا مالحي نفتی آمریکایی ها شرکتروس و انگلیس پیوست. در این مقطع 

کـه   چنـد هـر بـه سـرمایه گـذاري در ایـران روي آوردنـد.      ،نفت ایران در جنـگ جهـانی  

ي نفتـی  هـا  شـرکت در ایـن دوره،  از یـاد ببرنـد.   را نفوذ انگلسـتان در ایـران    توانستند نمی

 ،با توجه به منافع انگلستان در جنوب ایران و توجه روسیه به مسائل داخلی خود آمریکایی

: 1325عقاب و شیر،(به شمال ایران روي آوردند ،بود شوراهالزوم تثبیت نظام  که ناشی از

در آغـاز شـرکت اسـتاندارد اویـل از      :پرداختنـد  به رقابـت  20ۀدر ده ها شرکتاین  .)49

ي شـمالی را بـه   هـا  استانامتیاز استخراج نفت در م.1921ش./ 1300نیوجرسی در سال 

لرد کرزن  سرانجاماما  ،را آغاز کرد هایی کوششبعد  دست آورد. شرکت سینکلر نیز دو سال

 کوشـش در ایران  کشورهامقابله با نفوذ دیگر  برايکه سال ها  - انگلستان ۀوزیر امور خارج

:Renovo,1963(، ناچار شد به دولت ایران هشدار دهـد کرده بود بـا ایـن همـه،    .)1963

                                                            
1 Martin Samuel Jordan



101و ماجراي قتل رابرت ایمبري هاي غربی در ایران دولت هاي نفتی رقابت

ان و ترقابـت انگلسـ   موجـب موضـوع ینا و متیاز نفت شمال را به سینکلر داددولت ایران ا

انگلستان مـدعی بـود کـه     ،همزمان با ماجراي قتل ایمبري وشد نفت شمال بر سرامریکا 

ران حق ندارد این امتیاز خوشتاریا به این کشور فروخته است و ای راامتیاز نفت شمال ایران 

بـوده و   یهروسـ  ۀکشور دیگر بفروشد. هر چند روسیه نیز مدعی بود که خوشتاریا تبع هرا ب

ي هـا  شـرکت ). 341- 343: 1335فـاتح، (ارتبـاط دارد داد با منـافع ایـن کشـور    این قرار

بیش از دویست  به سبب کشور مقتدر اروپایی که ایناز این با  پیشخواستند نمیآمریکایی 

بـا   سـبب، و به همین  ؛دندرآویز ،داشت نفوذ چشمگیردر میان درباریان،روابطسابقه سال 

بـر همـین   .)46جمشیدي،(فراموشی سپرده شد دست شمال بهنفت  مسألۀمبري قتل ای

.گرفتکه قتل او با دخالت انگلستان صورت ، بیشتر محققان بر این نظرند اساس

  سقاخانه و قتل ایمبري ۀواقع

:دپیچیــ يا عهیشــادر تهــران .ش1303در یکــی از روزهــاي گــرم اوایــل تیرمــاه 

،زرینسکی نوشتۀاست. به  یخ هادي داراي کرامات و معجزاتاشدر خیابان آق يا سقاخانه

م. 1924ژوالي  18ق./1342الحجـه  يذ5/.ش1303ریـ ت17منتهی به  هاي هفتهدر 

 بر سنديبنا. ه بودضد بهایی بروز یافت هاي ناآرامیجمعی به صورت ه چند اعتراض دست

حاضر نشده بود به که ، بدین سبب نوشیدن آب یک بهایی پس از ،مربوط به همان زمان

بـه نحـو    ،توبـه کور شده بود، اما پس از  ،توسل جوید ها آندرود بفرستد و به (ع)  امامان

:Zirinsky,1986)شفا یافت يآور شگفت و هـر   گشـت  میشایعه دهان به دهان (276

دیشب فالن  :گفت مییکی .افزود میشاخ و برگ جدیدي بر هیجان مردم کس با افزودن

راه بـه   ن افلیج شفا یافته و با پـاي خـود  یا فال ،افته و چشمش بینا شده استشفا یر کو

فالن بیمار یک شب پاي سقاخانه خوابیـده و شـفا گرفتـه     :گفت میدیگري،استافتاده
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را بـه میمنـت    ها کوچهبه صورتی که بعضی  ،این شایعات کار خود را کردسرانجام . است

ند. به مرور زمـان بـر اهمیـت موضـوع افـزوده      این برکات چراغانی و شیرینی پخش کرد

و بـا هیئـت و    کردنـد حرکت  هایی دستهتا جایی که حتی از محالت دیگر تهران  شد می

. ایـن تظـاهرات و   بـه راه افتادنـد  شـیخ هـادي   ۀ خود به سمت سقاخان خاص،تشکیالت

ه شیخ به سوي چهار راروان  هاي دستهبرخی از رفت: فراتر از حد مذهبی گاه  هاي حرکت

سوار کرده بودنـد و شـعار    وارونه بر خريوساخته هادي هیکلی از چوب و کهنه و پنبه 

س الـوزراء  رئـی  بـه هـم   اي طعنه؛ حتی "ین بابی بی غیرت یاغی شده با ملتا": دادند می

سیاسـی  ةاسـتفاد  به هـر حـال از موضـع سـقاخانه     و زدند می؛رضاخان سردارسپهوقت

و بود شایعه پراکنی نظمیه  تحرکاتصلی این ا، سبب بهار يراالشع ملکبه نظر . کردند می

.روانی در مردم که منتظر وقایع جدید بودند یحالت

شد و جمعیـت بـه   ، فراهم محل سقاخانهدر  یبه هر ترتیب، مقدمات برپایی جشن

بـر   شـعارهایی سمت چهار راه آقا شیخ هادي به حرکت درآمد. این اقدامات با سـر دادن  

در خیابـان آتـش    هـا  بـابی ل سمب ۀرا به نشان هایی مترسکهمراه بود و حتی  اه بابیضد 

داشـت و   زائـران بسـیار  سـقاخانه   ،در ایـن مـدت   .)5: 1386اتفاقات تاریخی،(زدند می

  .یافت میمعجزات افزایش  براي دیدنو شوق مردم  شد میشایعات هر روز بیشتر 

و مطبوعات آن زمان اروپا نیز پر  کرد میرا جلب یان یتوجه اروپاچنین اتفاقاتی همواره 

توجـه   ۀواقعه سقاخان سبب،جوامع شرقی بود. به همین  در گونه وقایعاینبارة گزارش دراز 

از مـاجرا   خواست میشغل خود به عنوان یک کنسول  خاطرشاید او به ایمبري را جلب کرد. 

رسال به انجمن عکاسـان  چند عکس براي ا خواست میماهیت حادثه  سببآگاه شود و یا به 

مرکز تهران رفتـه   ۀایمبري صبح آن روز به سقاخان ،زرینسکیبه نوشتۀ ملی از صحنه بردارد. 

 ،وي عالوه بر کار سیاسـی .)(Zirinsky, 1986: 276ود تا شاهد تحرکات ضد بهایی باشدب
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شـریه  ت در نثبـ بـراي  بهترین سوژه  و اینکه ،ئوگرافی نیز بودژنشنال  ۀافتخاري مجلخبرنگار

از اتبـاع   1سـیمور  وینملـ همراه دوستش1303تیر ماه  27وي عصر جمعه .پیش آمده بود

د. به ضبط کندست اول تا گزارشی به محل واقعه رفتسه پایه و دوربین عکاسی با یی،مریکاآ

آمده بودند و صداي صـلوات و   فراهمسقاخانه  انبوهی گردهفته، جمعیت تعطیلی آخر سبب

  بود. به راه انداختهدر آن منطقه  ی پرهیاهویفضا ،مختلف معمول آن زمانهاي نوحه

چنـد   ۀدر فاصـل  ،دیدنـد  نمیحرکت درشکه  ۀسیمور که راهی براي ادامایمبري و

و با وسایل عکسبرداري پیاده به سوي سقاخانه  نددرشکه پیاده شدصدمتري سقاخانه از

که دولـت ایـران را عامـل     کسانیفت. ا به دست گرایمبري دوربین خود رحرکت کردند.

بـراي اقـدامات بعـدي     اي وسـیله این دوربـین  که  بر این نظرند،دانند میبروز این حادثه 

 ،قـرار دارد  نامناسبیدر موقعیت که ایمبري از همان آغاز احساس کرد 2دولت ایران بود.

به سـبب ضـرب و   و نادان بود و الت  و نفتی کارمندزرینسکی  به نوشتۀ که را سیمور اما

 بـه  کـرد و محـافظ خـود    -سرکارگر خود مدتی در کنسـولگري زنـدانی شـده بـود     شتم

ایمبري چنـد عکـس از   ). Millspaugh, 1925:21(اعتراضات مردم واکنشی نشان نداد

 ۀسـه پایـ   ،اجتمـاع کـرده بودنـد    هـا  زننزدیک سقاخانه و جایی که سپس مردم گرفت، 

جلـوگیري  از کار او  ها زناز برداري منع عکس ۀبه بهان مردم در آغازدوربین را نصب کرد.

برداري تغییـر داد و بـه عکسـ   او جـاي خـود را    امـا ).ibid,1925: 216, 223(کردنـد 

آنان عصـبانی شـده   گرما و سر و صداي جمعیت و اعتراضشدت ایمبري که از  پرداخت:

رداري شد. مردم که عکسبةسه پایه را برداشت و از سمت چپ سقاخانه آماد دوبارهبود، 

                                                            
1 Melvin Seymour
2 New York Times, August 4, 1924
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کـاله و   به سـمت آن دو رفتنـد و بـا    ،و به این دو نفر بدبین شده بودند به هیجان آمده

  از ادامۀ کار جلوگیري کردند.لنز دوربین  در برابرعباي خود 

 فاصـله گرفـت و   از سـقاخانه  ،سـر و صـدا   با،عصبانی شده بود سختایمبري که

تـر یعصبانجمعیت از سماجت ایمبري  ، امااشتکسبرداري را در خیابان کار گذعوسایل

فریاد  يموتورسوار را به اوج رساند:جمعیت  هیجاند که ا. در این هنگام اتفاقی افتشدند

ند آب خواسـت  مـی عکس بیندازند همـان کسـانی هسـتند کـه      خواهند میاینها که «زد: 

د که عکاسی یک پاسبان گوشزد کر«مصطفی فاتح: ۀنوشتبه » دسقاخانه را مسموم کنن

در این موقع خطرناك است و ایمبري هم پذیرفت و به سوي کالسکه حرکت کـرد ولـی   

بعد مردم حمله کردند و به تصور اینکه عکس برداشـته و قصـد مسـموم کـردن آنجـا را      

»ند او کنسـولیار سـفارت امریکاسـت   دانسـت  میداشته به وي حمله کردند. در حالی که ن

 ،سـوار چنـد موتور  ،مردم ۀاولی جلوگیريپس از  دیگري، به گزارش.)346: 1335فاتح،(

مصطفی محرکان، یکی از  ،حسین مکی به نوشتۀ حریک کردند.مردم را بر ضد ایمبري ت

این شـخص   :زد میکه فریاد  بودو انگلیس فاتح صاحب مقام بعدي در شرکت نفت ایران 

به وي  ب هجوم مردمبهایی است و قصد مسموم کردن سقاخانه را دارد و این عمل او سب

در کشورشـان از   وهسـتند   هـا  بهاییدوستان  ها آمریکاییاین : زد می. فاتح فریاد شود می

مسـلمین چـرا   «. مواظب اینهـا باشـید. موتـور سـوار دیگـر گفـت:       کنند میآنها پذیرایی 

 برخـی به نظر .)6اتفاقات تاریخی،(»ینها را بکشید و مردم حمله کردندمعطلید. بیایید ا

را دو بهایی دانسـت کـه    سیموربه نام سید حسین، ایمبري و اي ساله17روحانی ،گردی

جمعیت به سمت آن  سبب،و به همین  مسموم و آلوده کنندمخزن آب را  دارند آبقصد 

  .)Renovo,1963: 210(دو هجوم برد
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قدرت انگلستان در ایران و عدم  آن چند موتورسوار، هدف خاصی داشتند: نمایش

 ،با توجه به اینکـه یکـی از سـه موتـور سـوار     . رقیب هاي دولتجانی و مالی اتباع  امنیت

مـی تـوان بـه نقـش      ،شـد مستعمراتی انگلستان منصـوب   نظاممهم در  مقامیزمانی به 

  .مظنون بودکمپانی نفت ایران و انگلیس در این جریان 

آب را  دارندو قصد اندییبهارکه ایمبري و دوست او سیمو سخناین به هر حال، 

 ر. ایمبـري و سـیمو  مشتعل کردباروت جمعیت را ،کبریتی ۀهمچون جرق ،مسموم کنند

وسایل خود را ،متوجه موقعیت شدند، دیدند میطبیعی و هیجانی مردم را که حرکت غیر

از آنجا درشکه بر سوار  خیلی زود، دوید میدر پی آنهاو در حالی که جمعیت  رها کردند

بـا کالسـکه موفـق     ،ببیننـد  اي صـدمه نکه آیب ،کایی در اولین حرکتیدو آمر دور شدند.

درشکه را تعقیـب  اما مردم با چوب و سنگ، (Zirinsky,1986: 279)کنندفرار  شدند

 ۀوابسـت ودرشکه ابتدا به سمت خیابان استخر حرکت کرد. سورچی مجروح شده کردند. 

 ،بودنـد مریکـایی آشتم دو نفر در حالی که مردم سرگرم ضرب و  ،حاضر در محلنظامی 

در چهارراه حسـن آبـاد    فرد نظامی نیز برد، اما)سپه(ا به سمت میدان توپخانه درشکه ر

پناه برد، اما هیجان يا خانه قهوهایمبري به  اصابت سنگ قرار گرفت و بیهوش شد. هدف

شـق  نیروهاي نظامی و مردم به سـمت میـدان م  با مردم ادامه داشت. او پس از درگیري 

آن دو را در بیـرون   درشـکۀ  موران نظمیهأاما م ،بازان و قراوالن پناه بردفرار کرد و به سر

بـه آن دو   دوباره جمعیت، ربا توقف ایمبري و سیمو و کردندف بریگاد قزاق متوق پادگان

چـه  دو افتادند. اگـر  آناز نیروهاي نظامی به جان  شماريمردم همراه با  و نددست یافت

در دسـت نیروهـاي قـزاق بـود.      شهرهاي خیاباناما بخش مهمی از  ،داشتتهران پلیس 

به  که شمار شرکت کنندگان گاهها بهاییعلیه هاي ناآرامیکه در  داشتنددستور  ها قزاق

بـه  .)FO 371, 10155/E6607, Ivey,1924(د.نـ دخالـت نکن ، رسـید  میفر ن 2000
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ظمیه که دور و بر جمعیـت حضـور   نظامیان و ن ،دو آنضرب و شتم هنگام، سببهمین 

 اند داشتهکه آن دو قصد سواران با تحریک موتور ظاهراًسربازان  د.نکردندخالتی  ،داشتند

 ،و یکـی از سـربازان بـا ضـرب شمشـیر      ند، به مردم پیوسـت سقاخانه را مسموم کنندآب 

در اي انهمریضخمبري را به نظمیه ایگروهی دیگر از اعضاي . آورد میدر يایمبري را از پا

چنان وخیم بود که با اتومبیـل بـه بیمارسـتان    حال ایمبريبردند، اماآباد جلیلخیابان 

را  پنجـره ودرد: را در بیمارستان نیز امان نـدا  مردم او هیجان ولی ،شهربانی منتقل شد

 ،وارد بیمارستان شدند. سیمور از بیمارستان فـرار کـرد. دکتـر علـیم الدولـه      شکستند و

 کنسـولیار سـفارت هـر کـاري     طبیب سفارت امریکا براي نجات جـان بانی وطبیب شهر

کوتاهی با همسـرش در سـاعت پـنج بعـد از ظهـر       وگوي گفتاز ایمبري پساما  کردند،

  .درگذشتهمان روز به طرز مشکوکی 

 "ان کـل حـرب  کـ ار"ي روز پس از حادثـه بـرا   17زاهدي  اهللا فضلدر سندي که 

قتـل قنسـول را    ۀت محترم ارکان حرب قشون رویتر قضیریاس«:، آمده استارسال کرد

. استحضاراً عرض شد آیا در طهران هم همین طور منتشر داردیممطابق شرح ذیل اشعار 

» روستا«ولی  باشد میشده و اگر قابل تکذیب است بسته نظریات بندگان حضرت اشرف 

  :گوید میشود میمنتشر  ها روسکه از طرف 

 21. طهـران  انـد  کـرده سـبعیت ایـن اقـدام را     ]...[ت بنا بـر ارتجاعیون مخالف دول

امـروز واقـع    11که منجر به قتل قونسول امریکا شد، در سـاعت   اي مولمهجوالي قضیه 

مریکایی دیگـر سـیمور نـام در درشـکه بودنـد و از      آماژور ایمبري به معیت یک نفر  .شد

. مـردم هـر روز در   مودنـد نیمنزدیک سقاخانه که مورد توجه و تقدیس عامه است عبور 

قنسول و رفـیقش نزدیـک جمعیـت از درشـکه پیـاده       .ندشد میاطراف سقاخانه مجتمع 

کـه بهـایی هسـتند و زهـر در آب سـقاخانه       زده تهمتهاییکایآمربه جمعیت...شدند...
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...یک نفر موتور سیکل سوار درب قزاقخانه از عقب رسیده درشکه را برگردانیـده  اند ختهیر

شت. ایمبري تا مدتی با چوبدستی خودش دفاع کرد تا آنکه با شمشیر نظامی بـه  نگاه دا

سرش ضربت وارد آمد بعد دوباره سعی کرد که از زمین بلند شود که یک سنگ بزرگ به 

به مریضخانه ببرد. ولـی  .. هر دو را ....پلیس موفق شد خورد شد... اش کلهسرش زدند و 

ایمبـري در جمعـه   ه به حمالت جدید شروع نمودند...را شکست ها پنجرهدر و جمعیت...

تیـر بـراي    یـک  اگر چه عده کثیري پلیس و نظامی حاضر بودند،وفات یافت... 3ساعت 

  )7: 1386اتفاقات تاریخی،(» دفاع آنها خالی نشد...

همراهی نظامیان با مـردم و   بابي رسمی در ها روزنامه،بهار يالشعرا ملکنظربه 

که نظامیان با مردم گونه نشان داده شدو این کردندرگ ایمبري سکوت نقش آنان در م

 ،مسـتوفی به نظـر  . اند کردهدفاعمردم به ایمبري از او ۀ حمل باردرگیر شده و در هر سه 

و تـا میـدان مشـق سـبب تهیـیج       نـد ظاهر نظامی کالسکه را تعقیب کرد چند مزدور به

ه و تعقیب تا مریضخانه ادامه یافت اند داشتهن ند که از ماهیت این واقعه اطالعیشد میمرد

 دانسـت، طرح حکومـت  جزئی از. با این وجود، نباید همراهی نظامیان با جمعیت را است

 ،نظامیان نیز در میزان آگـاهی و سـطح سـواد    چنان که زرینسکی بر این نظر است؛ زیرا

را هـم بایـد    نظامیان هک رسد می، به نظر این ترتیبجزء عامه و اکثریت جامعه بودند. به 

  در صحنه دانست.    حاضران سوارتوروم هاي گفتهثیرأتحت ت

  

  قتل ایمبري به مریکاآواکنش

. آلـن  بـود فرستادن ایمبري به ایـران یـک قمـار     ،آمریکا ۀوزارت امورخارجاز نظر 

البته فرستادن مردي بی «گفت: م.1923سپتامبر19ش./1302یور شهر 27دالس در

. تنهـا  ..ر دور افتاده دقیقـاً یـک ریسـک اسـت    ر همچون ایمبري به یک کشوباك و متهو
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سؤالی که باید مطرح شود این است که آیا اهداف و نتایج مورد نظر ارزش این ریسک را 

در . )Renovo,1963:  210(ایل دارم این تصور را داشته باشمداشته است یا نه. من تم

ایمبري در این ماجرا نقش مهمی داشته است. این قمار باختیم اما لیاقت فردي همچون

در  را هـا  سـت یکموننقـش   توانمی ، به طور طبیعیبا توجه به دیدگاه ضد کمونیستی او

سـر او پـاداش در نظـر گرفتـه      دالر براي 40000ها کیبلشودر نظر گرفت، زیراقتل او 

ــد ــت  ،بودن ــا دول ــت  آام ــر دخال ــدرکی دال ب ــا م ــا کیبلشــومریک ــاو  ه ــه دســت نی ردب

)(Zirinsky,1986: 278 .مرگ ایمبـري شـدید    موضوعمریکا در آرسمی دولت  واکنش

مریکا بر مجازات آمریکا صورت گرفت. دولت آسیاسی  ۀاما بیشتر با هدف حفظ وجه ،بود

وارد  مجرمـان تأکید داشت و دولت ایران به منظـور اطمینـان از مجـازات     نسریع عامال

و به همـین   بودانون دادگاه ایران طبق حکومت نظامی ایاالت متحده قبه نظر ماجرا شد. 

بـا کوشـش و   . (Ibid: 279)اعتراض کـرد  سخت ایران ۀبه وزیر امور خارج ،1مایلزسبب 

. سه شدند ینظاممتهم دستگیر و تحویل مقامات  20،مریکاآۀوزارت امور خارجپیگیري 

سـاربان  سـاله و   14ق ساله، علی رشتی قزا 19مرتضی  گردیدند:جوان به اعدام محکوم 

سال داشت. دولت ایران مرتضی را بـه ایـن اتهـام کـه از      17به نام سید حسین که  شتر

دولـت آمریکـا حاضـر     چونمتهم اصلی دانست و  ،کرده است دستورات نظامی سرپیچی

  .(Ibid)همگی مجازات شدند ،ن را ببخشدانشد متهم

همسر ایمبري شصت هـزار دالر   د وبوبهاي ایمبري از ایران خواستار خونمریکا آدولت 

آمریکـا    ةکنگـر به تصویب  م.1926ش./1305دریافت کرد. در سال  را خونبهاي شوهر خود

د. سیمور نیز به عنـوان غرامـت جراحـاتی کـه     ش ءدالر دیگر به همسر ایمبري اعطاهزار  25

مبري و نقـش  مریکا دخالت سیمور در قتل ایآسه هزار دالر دریافت کرد. دولت  ،برداشته بود

                                                            
1 Major Miles
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دولـت آمریکـا   او در ایجاد شرایط خطرناك را نادیده گرفت و دیگر به بررسـی آن نپرداخـت.  

انتقال جسد ایمبري بـه واشـنگتن همـراه بـا کشـتی       ۀهزین برايمبلغ یکصد و ده هزار دالر 

 يسـاخت مرکـز  صرف  مبلغاین  که داد پیشنهاد 2جرج موري از ایران دریافت کرد. 1ترنتون

اما چنـین   ،را پذیرفت نظرجویان ایرانی در آمریکا شود. دولت آمریکا این براي دانش تحقیقاتی

یاالت متحـده  ا. )New York Times, November 12, 1924(مرکزي هرگز تأسیس نشد

مریکا فرستاده شـود و همچنـین   آکید داشت که جسد ایمبري با تشریفات کامل نظامی به أت

ن رفتـار مسـئوال  ه جسد باشند و اطمینان حاصل شود کـه  مریکایی همراآاز مقامات  شماري

RG 59, 123Im1, 136, 165, New Yorkایرانی بـا جسـد ایمبـري محترمانـه اسـت. (     

Times, September 30, 1924  (  

  

  نتیجه

ت نماینـدگی آمریکـا از حضـور    أ، هیـ کنفـرانس صـلح ورسـاي   در جریان برپـایی  

اما این درخواست با مخالفت شدید انگلستان  ،نمایندگان ایران در کنفرانس حمایت کرد

-الدولـه  وثـوق .م1919قـرارداد  شد. این کشور همچنین پس از انتشار خبر عقـد   مواجه

شت. این نخستین بـار  ساکس، اعتراض شدید خود را از نقض حاکمیت ملی ایران ابراز دا

 انقـالب خاورمیانه عـدول کـرد. بـا پیـروزي      از سیاست انزواطلبی خود در بود که آمریکا

بار دیگر توجه دولت وقت ایران به استخدام کارشناسـان مـالی    روسیهدر  م.1917کتبرا

س مالیـه اسـتخدام شـد. وي در    به عنوان رئـی  آرتور میلسپوآمریکایی جلب شد. این بار 

شـــد و تـــا ســـال  تهـــرانت کارشناســـی وارد أس یـــک هیـــأدر ر ش.1301ســـال 

                                                            
1 U.S.S. Trenton
2 Chargit Murray
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س اداره مالیه ایفاي وظیفه نمود. اما از آنجا که اصالحات مدنظر أدر ر م.1927/.ش1306

وي و تـرك   يریـ گ کنـاره سـرانجام بـه    ،نافع برخی از افراد متنفذ مغایرت داشتوي با م

شـده   مند عالقهها قبل به توسعه منابع نفتی ایران  ها که از مدت آمریکاییایران انجامید.

راردادي آغـاز  مذاکره با تهران را براي عقـد قـ   السلطنه قواميریوز نخستدر زمان  ،بودند

آمریکـا بـا دولـت     رد اویلشرکت استاندام.1921نوامبر/.ش1300کردند. در آبان سال

اسـتان مرکـزي    5ایران قرارداد بست که به موجب آن امتیاز بهره برداري از معادن نفت 

شد. اما اعتراض شدید دولتین روسـیه و   سال به این شرکت واگذار می 50ایران به مدت 

  ها شد. انگلستان موجب انصراف تهران از معامله با آمریکایی

مانعی جدي در راه اهداف سیاسی و ش.1303در سال  تالش شرکت نفتی سینکلر

اقتصادي انگلستان در ایران بود. انگلستان در این مقطع الزم بود به هر طریق ممکن مانع از 

برداري از غول عکسـ در ایران شود. در همین زمان ایمبري کـه مشـ   ها آمریکایییابیقدرت

سات کشته شد. دولت ایران در پی این مراسم تجمع مردم تهران بود به بهانه توهین به مقد

امـا   .از قاتلین را اعدام کـرد  نفررخواهی و ضمن پرداخت غرامت، سه حادثه از واشنگتن عذ

 عاًیسـر حاضر به ادامه کار در ایـران نشـده و    هایسیانگلینیب شیپنفتی طبق  هاي کمپانی

بین  رقابت .1بررسی است: این واقعه از دو جنبه قابل  رسدیمایران را ترك کردند. به نظر 

ایران بودنـد.  نفتی انگلیس و آمریکا که هر کدام به دنبال تثبیت منافع خود در يها شرکت

  بیشتر.. تالش رضاخان براي دست گرفتن زمام امور و کسب قدرت2

را تقدیم مجلس نمود که متضمن تصـویب   يا حهیالدولت  ش.1303در فروردین 

در آن، بـا  هـا ییمریکـا آت ر بود. امضاي این قرارداد و شرکقرارداد با شرکت نفتی سینکل

سیاستمداران ایرانی تنها توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادي بغرنج آن زمان ایران، براي

 -شـوروي و انگلـیس  که به وسـیله آن از سـلطه و فشـار    شد میراه حل ممکن محسوب 
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در مجلس و احتمـاالً تصـویب   در ایران بکاهند. این الیحه در حال بررسی  -رقباي سنتی

گـذار بـود و   نفتـی اثر  هاي کمپانیري در تصمیم قتل ایمببود که ایمبري به قتل رسید.

آنان را به این نتیجه رساند که در کشوري همچون ایران که انگلستان از دو قرن پیش در 

پرداخت. به رقابت  توان نمی،داندیمآن نفوذ نموده و مناطق جنوبی آن را متعلق به خود 

 ،بـرد  مـی سرشاري که از قرارداد نفت با ایران  وجود سودسینکلر با از طرف دیگر شرکت

کـه عمـده دلیـل آن موقعیـت ممتـاز       دید میاما خود را در انزواي سیاسی و جغرافیایی 

انگلستان در مناطق جنوبی و وجود قرارداد دارسی بود که مانع از انتقال نفت شـمال بـه   

عبور نفت از جنـوب کشـور را   . مسلماً انگلستان به هیچ قیمتی اجازهدش میآزاد  هاي آب

و تنها راه اقتصادي ممکن ایجاد خـط لولـه و یـا سیسـتم      داد نمیبه یک کمپانی رقیب 

آن بـه دلیـل وضـعیت     امکان تـداوم امنیـت   که حمل و نقل در داخل خاك شوروي بود

رابطه اقتصادي این شرکت ت.و غرب  وجود نداشروابط سیاسی دو بلوك شرق  عدنامسا

به این ترتیب انگلستان با اقدام به قتل ایمبري و دولت شوروي نیز به تیرگی گرائیده بود.

. به این ترتیب که هموار کردنفتی آمریکا از ایران  هاي کمپانیدر واقع راه را براي خروج 

ود نسـبت بـه   قتل ایمبري بهترین فرصت براي شرکت سینکلر بود که از زیر تعهدات خـ 

وقایع به موضـوعی الینحـل تبـدیل    مسئله نفت شمال پس از اینایران شانه خالی کند.

رقباي این کشور از صحنه بیرون دیگر ، اماد که انگلیس به آن دست نیافتهچنشد و هر

مناسب براي ممانعت از ادامه  اي وسیلهرفتند. به این ترتیب واقعه مرگ ایمبري به عنوان 

ان بـه  تدر ایران مورد استفاده قرار گرفت و نتایج خـوبی را بـراي انگلسـ    ها ییآمریکاکار 

همراه داشت.
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رقابتهای نفتي دولتهای غربی در ایران و ماجرای قتل رابرت ايمبري

سلمان قاسميان


سید حسن قریشی کرین


· چكيده


 موضوع نفت در تحولات تاریخی ایران طی یکصد سال اخیر و رقابتهای نفتی دولتهای غربی به ویژه انگلستان، در ایران اهمیت خاص دارد. همزمان با رقابتهای گسترده سياسي و اقتصادي آمریکا و انگلستان در ايران بر سركسب امتيازات نفتي، رابرت ايمبري كنسوليار سفارت آمريكا در ايران به قتل رسيد. در باره اين واقعه، دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است. برخی کوشیدهاند ماجرا را تنها به عقاید عوام ربط دهند و برخی دیگر آن را ناشی از رقابت سیاسی دولتهای غربی در ایران میدانند. با این حال، بررسي اسناد و مدارك موجود نشان میدهد كه شرکت نفت ايران و انگليس در نقش محرک در این ماجرا دست داشته است. اين تحقیق با رویکردی توصیفی و تحلیلی و پس از بررسي ماهيت رقابتهای سياسي غرب در ايران بر سر مسأله نفت، در پی پاسخ به این سؤال است: رقابتهای نفتی آمریکا و انگلستان تا چه حد در واقعه قتل ایمبری نقش داشت؟ فرض غالب بر این است که رقابتهای موجود بر سر امتیاز جدید نفت در ایران، انگلستان را که مدعی نفت شمال ایران بود، واداشت تا با قتل ایمبری، طرف آمریکایی را از صحنه رقابت کنار بزند.


· واژگان کلیدی:


ایران، دولتهای غربی، رقابتهای نفتی، رابرت ايمبري

مقدمه

بنای دولت انگلستان در دوره قاجاریه و پهلوی، بر جلوگیری از ورود رقبا، یعنی دیگر دولتهای غربی به بازار ایران بود، که به ویژه از حضور و سیطره شرکت نفت ایران و انگلیس ناشی میشد. این شرکت یکی از نمادهای نفوذ انگلستان در ایران دوره معاصر است و به سبب جایگاه آن در مناسبات سیاسی قدرتهای بزرگ اهمیت خاص دارد. شرکت نفت ایران و انگلیس در ظاهر حاصل همکاری نهادی خصوصی با دولت ایران بود، اما تا سال 1332ش./ 1954م. بخش هنگفتی از درآمدهای نفت ایران را بدون اطلاع دولت ایران به خود اختصاص داد و روشن است که بیشتر منافع اقتصادی و سیاسی دولت انگلستان را تأمین میکرد. ناآگاهی سیاسی و فنی ایرانیان در برابر دانش سیاسی و اقتصادی مدیران شرکت همراه با ترقی روز افزون اقتصاد جهانی، پیوسته بر وضعیت نابرابر دو طرف میافزود، که نتیجه آن ناخشنودی دائمی طرف ایرانی و بهره برداری هرچه بیشتر شرکت از اوضاع بود. 

رقابت بر سر امتیازات نفتی، نه فقط در ایران، بلکه حتی در خارج از مرزهای ایران، از مهمترین عرصههای فعالیت شرکت برای کسب منافع اقتصادی و سیاسی بود: مدیران شرکت بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران را دور از چشم دولت ایران، در خارج از ایران سرمایه گذاری کردند و به اکتشافات جدید، تأسیس ناوگان و تأسیس پالایشگاههای بزرگ در خارج از کشور پرداختند؛ چندان که در پی ملی شدن صنعت نفت ایران، این شرکت توانست از نفت ایران بینیاز بماند و بعدها با سرمایه شرکت، به عنوان یکی از سه کمپانی بزرگ جهان، با عنوان جدید BP بار دیگر راه خود را در بازار نفت ایران بگشاید. این موضوع، بیش از هر عامل دیگری، حاصل پیروزی این شرکت در بازی رقابت و حذف رقبای دیگر از امتیازات نفتی ایران و از ناآگاهی طرف ایرانی از تحولات جهانی و رقابت شرکتها بود.

یکی از میدانهای اصلی رقابت برای شرکت نفت ایران و انگلیس با دیگر رقبای خارجی، به حوزه نفت مرکز و شمال ایران در دوره گذار از حکومت قاجاریه به پهلوی مربوط میشود. به سبب ضعف سیاسی و اقتصادی ایران، این شرکت به بازیگری فعال در عرصه سیاسی ایران تبدیل شد. رقابتهای گسترده سياسي و اقتصادي انگلستان و آمريكا در ايران بر سر كسب امتيازات نفتي در استانهای شمالی، یکی از موارد منازعه بود که با وقوع تهدید جدی برای اتباع آمریکایی، یعنی قتل رابرت ايمبري، كنسوليار سفارت آمريكا در ايران به پایان رسید و آمریکا را برای مدت طولانی از صحنه امتیازات نفتی ایران کنار زد. در باره چگونگی اين واقعه دیدگاههای گوناگونی بیان شده است: برخی، از آن جمله شماری از پژوهشگران انگلیسی، میکوشند این ماجرا را تنها با عقاید عوامانه ایرانیان در باب حرمت یا منع عکاسی از زنان و بیاطلاعی آمریکاییها از این موضوع و به طور کلی فرهنگ عمومی ایران ربط دهند، اما بنابر شواهد و قراین، این ماجرا از رقابتهای سیاسی دولتهای غربی در ایران سرچشمه میگرفت: شرکت نفت ایران و انگلیس میکوشید به هر وسیلهای، رقبا را از بازار ایران دور نگاه دارد. تا کنون تحقیقات منسجم و جامعی در باره ارتباط مسأله نفت با ماجرای قتل ایمبری صورت نگرفته است. البته باید از کتاب ماجرای قتل ماژور ایمبری اثر محمد قلی مجد، به زبان انگلیسی نام برد، که در آن اطلاعاتی در باره اسناد و مدارک قتل ایمبری و علل و عوامل این ماجرا آمده است. مصطفی فاتح نیز در 50 سال نفت ايران اطلاعات اندکی از ماجرا به دست داده است و در آن اشارهای به نقش رقابتهای نفتی در این ماجرا نیست. تنها در مقاله شهرام يوسفي فر "بررسي يک رويداد"، سندی در باره نقش شرکت نفت ایران و انگلیس در ارتباط با قتل ماژور ایمبری آمده و نویسنده حادثه را تحلیل کرده است. 

بنابر اسناد و مدارك موجود، شرکت نفت ايران و انگليس اگر هم متهم اصلی نبود، بیگمان در اين ماجرا نقش محرک اصلی را داشت. در این مقاله کوشش خواهد شد، زوایایی از زمینههای احتمالی بروز حادثه قتل ایمبری، با توجه به رقابتهای استعماری و همچنین جایگاه او در جریان کلی رقابتهای نفتی در ایران، بررسی و روشن شود. برای بررسی این موضوع، نخست به حضور ایمبری در ایران و شخصیت و فعالیتهای او پرداخته خواهد شد، سپس با نگاهی به رقابتهای آمریکا و انگلیس بر سر مسأله نفت شمال، واقعه سقاخانه، قتل ایمبری و واکنشهای گوناگون نسبت به حادثه بررسی میشود. 

نگاهی کلی به موقعیت شرکت نفت ایران و انگلیس تا دوره پهلوی

شرکت نفت ایران و انگلیس که در پی امتیاز نفت دارسی و با حمایت مستقیم دولت انگلستان شکل گرفت، نمونه آشکاری از نهاد استعماری اروپایی در عصر جدید با بنیادهای اقتصادمحور در کشوری شرقی و سنتی است. آنتوان کتابچي خان از اوضاع سياسي ايران آگاه بود و به خوبي میدانست که انگلستان هرگز اجازه كسب امتياز مواد معدني جنوب ايران را به فرانسویها نخواهد داد. در سالهای بعد روشن شد که انگلستان بيش از ديگر کشورها نسبت به تحرکات هر چند ناچیز دولتهای رقيب، به ویژه روسيه، فرانسه و آلمان حساس است و از اعطاي کوچکترین امتياز از سوی ایران به کشورهاي ديگر در منطقه خليج فارس و نواحي اطراف آن جلوگیری میکند. روسها با وجود اينکه طي سالهای 1285-1266ق./ 1907-1888م. میکوشیدند هرچه بيشتر در جنوب ايران نفوذ کنند، با این همه پذيرفتند که بنابر قرارداد 1324ق./ 1907م. اين منطقه به ظاهر بي طرف باشد. در نهايت، طي سالهای -1336-1332ق./ 1918- 1914م. با افزایش اهميت نفت ايران براي انگلستان و خطر آلمانیها، آنها پذیرفتند که از امتياز آنجا چشم پوشی کنند و آن منطقه تحت نفوذ انگلستان بماند. با تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس در 1326ق./ 1908م. مدیران ارشد آن در لندن ضمن آگاهی از موقعیت خاص انگلستان در جنوب غرب ایران کوشش کردند تا دولت متبوع خود را در شرکت سهیم کنند. از این رو تا سال 1308ش./ 1930م. شرکت در سطح بینالمللی جایگاهی مهم را به دست آورد و از یک طرف اقدام به گسترش حوزه نفوذ در میان خوانین و رؤسای محلی نمود و از طرف دیگر به عنوان حاکم محلی خوزستان عمل کرد. شرکت با بهره گیری از دانش و آگاهی سیاسی و فنون جدید اکتشاف، تولید و توزیع و بازاریابی دقیق و ایجاد پیوند سیاسی با دولت انگلستان و نفوذ در سران محلی توانست تنها طی یک دهه از آغاز فعالیت خود، جزو سه شرکت بزرگ بینالمللی قرار بگیرد و سرمایههای خود را در سراسر جهان گسترش دهد. بسیاری از ایرانیان گمان میکردند که فعالیتهای این شرکت به حوزههای نفتی جنوب ایران محدود میشود و پالایشگاه آبادان و حوزة نفتی مسجد سلیمان، مهمترین بخش سرمایة شرکت است. 


شرکت نفت ایران و انگلیس در پی توسعة نفوذ خود در دیگر مناطق خارج از محدودة قرارداد بود. نخست بدین سبب که امتیاز خوشتاریا در مجلس ایران تأیید نشد، شركت شل و شرکتهای فرانسوی از خرید این امتیاز سر باز زدند (فاتح، 1335: 330). آمریکاییها نیز تازهكار و بیتجربه بودند و هزاران کیلومتر با ایران فاصله داشتند؛ از این رو، شركت نفت  ایران و انگلیس زمان را برای انحصار كامل در سراسر ایران مناسب دید و در 18 اردیبهشت 1299ش./10 رمضان 1338ق./8 مه 1920م. شركت نفت ایران شمالی را تأسیس كرد (Fatemi,1954:76; Lenczowski,1949:81، ساتن، 1372: 52). با این همه، ایالات متحده و شوروی به مقابله با شرکت ایران و انگلیس پرداختند. شركت ایران و انگلیس در 8 آذر 1299ش/ 29 نوامبر 1920م. نمایندة ویژهای برای اخذ امتیاز نفت شمال به تهران فرستاد (Fatemi, 1954:77-79)، اما مجلس ایران در 30 آبان 1301ش./22 نوامبر 1921م. امتیاز بهرهبرداری از نفت پنج استان شمالی ایران را برای مدت پنجاه سال به شركت آمریكایی استاندارد نیوجرسی واگذار كرد (مكي، 1363: 1/344، ساتن، 1372: 53-52).  دولت انگلیس نیز به سیاست سنتی اعمال فشار مالی و اقتصادی علیه ایران  و تهدید کمپانیهای آمریکایی روی آورد و شرکت ایران و انگلیس نیز همة پرداختها به ایران را متوقف کرد (Fatemi,1954:80). در پی سفر سرجان كدمن و مذاکرات نماینده شرکت نیوجرسی در لندن، (ibid:117)  دو شركت در 1 دی 1300ش./22 ربیعالثانی 1340ق./22 دسامبر 1921م. بر سر تقسیم منافع ناشی از نفت شمال ایران به توافق رسیدند (ساتن، 1372: 55-54).  

سرانجام، شرکت نفت ایران و انگلیس در مبارزه با کمپانیهای آمریکایی موفق شد. در ادامه، ایران برای اخذ وام، امتیاز نفت شمال را به شركت آمریكایی سینكلر واگذاشت (فاتح، 1335 :338؛ ساتن، 1372: 56-55؛ Fatemi,1954: 125)، اما بار دیگر با کارشکنی شرکت نفت ایران و انگلیس، مذاكره با نمایندة سینکلر متوقف ماند (فاتح، 1335 : 339-338). شرکت ایران و انگلیس توطئة قتل ماجور ایمبری را در ماجرای سقاخانة تهران ترتیب داد و سرانجام، سینکلر را از صحنه بیرون کرد (ساتن، 1372: 57؛ Millspaugh, 1925: 216- 223). در فروردين 1303ش. لايحة دولت، متضمن تصويب قرارداد با سينكلر تقديم مجلس شد و  در حال بررسي و احتمالاً تصويب بود كه ايمبري به قتل رسيد (اتفاقات تاریخی، 1386؛ Renovo,1963: 344-348). 

علت حضور ماژور ایمبری در ایران


رابرت ويتني ايمبري
، دستیار کنسول ايالات متحدة آمريکا در تهران و دوست نزديك آلن دالس
، رئيس بخش خاور نزديك دپارتمان دولتي ايالات متحده، كه به عنوان نمايندة کمپانیهای نفتي آمريكا کوشش میکرد وارد بازار نفت ايران شود، ديپلماتی معمولي نبود: او جاسوس حرفهای و محقق رشتة حقوق در دانشگاه جرج واشنگتن
 و دانشگاه ييل
 بود، اما اشتياق چنداني به تحقيقات دانشگاهي نداشت. وی پس از مدت کوتاهي خدمت در دستة نظامي اعزامي به کنگو در سال 1290ش./1911م. از خدمت متواري شد، سپس به ارتش فرانسه پيوست و در جنگ اول جهاني به عنوان رانندة آمبولانس شرکت کرد. مدتي در وردن
 و سالونيکا
 به امور نظامي پرداخت و در سال 1296ش./1917م. با هدف پيوستن به وزارت امور خارجة آمريکا به کشور خود بازگشت و به سمت نايب کنسول ويژه اين کشور در پتروگراد منصوب شد (Zirinsky, 1986:276).

ایمبری توانست همچون جاسوسی کارکشته و باهوش در روسیه نقش ایفاء کند، چندان که در آمریکا به عنوان حافظ منافع کشور در شوروی شناخته شد. به نوشتة نيويورک تايمز: «ايمبري با عصاي خود بر ميز اريتسکي چکا (پليس سرّي شوروي) در پتروگراد تکيه زده بود و در ضديت با بلشویکها مشهور بود» (New York Times,1924:3). او مدارکي از دپارتمان دولتي شوروي در دست داشت و همزمان کوشش میکرد اسنادی مبنی بر ارتباط نزدیک شوروی و آلمان جعل کند. در 1299ش/1920م. دولت آمريكا او را به استانبول فرستاد تا همراه ارتش سفيد ژنرال رانگل
 در کريمه بجنگد، اما قبل از ورود ايمبري، رانگل شکست خورده بود و در نتيجه به ايمبري دستور رسيد که در استانبول بماند. او در اين فرصت درخواست کرد که به فاينلند
 يا بيسارابيا
 برود و در عمليات  ضد کمونيستي خدمت کند، اما با درخواستش موافقت نشد.

او در بهمن 1300ش./ فوريه 1922م. به عنوان نمايندة ويژة کنسولي به یاری نيروهاي نظامي ترکيه در آناتولي شتافت: مأموريت وی، ایجاد نمايندگي سياسي و اقتصادي آمريکا در اين منطقه بود. او به گونة غير منتظرهای توانست اعتماد رهبران آنکارا را کسب کند و حسن نيّت و قابليت خود را براي مواجهه با وضعیتهای پيچيده و شايد خطرناک خارج از حوزة مسئوليتش، نشان دهد (Zirinsky, 1986:276-277)

وی در تیر ماه 1302ش./ ژولاي 1923م. برای ادای توضیحات به واشنگتن فراخوانده شد؛ به ویژه که او با معرفي لوئيس بريانت
 نوة جان ريد و همسر ويليام بوليت
 به عنوان بلشويک نزد ترکها زندگي خود را به خطر انداخته بود. ایمبری پس از مدتي اقامت در آمريکا، برای تشکیل شبکة جاسوسی در مرزهاي شوروي به تبريز فرستاده شد و همزمان به تهران آمد تا به عنوان جانشين کنسول آمريکا، برنارد گتليب
، که در حال بازگشت به آمريکا بود، خدمت کند (Zirinsky,1986: 278). 

تقویت جایگاه شرکت نفت ایران و انگلیس و ورود رقبا

میزان سرمایة شرکت نفت ایران و انگلیس در ابتداي جنگ جهانی اول 4 میلیون و 600 هزار لیره بود و شرکت برمه همچنان 970 هزار سهم عادی و 99 هزار سهام مرجح را در اختیار داشت. همچنین 30 هزار سهم عادی و 900 هزار سهم مرجح  متعلق به اهالی لندن و گلاسکو و مابقی سهام شرکت در اختیار دولت انگلیس بود (فاتح، 1335 :264). شرکت در ابتدای جنگ، ماهانه بيست و پنج هزار تن نفت از ایران صادر میکرد (همان، 272) و اهمیت نفت برای ماشین نظامی انگلستان چنان بود که گفته میشد متفقين سوار بر امواج خروشان نفت به سوی ساحل فتح و ظفر میرانند. میزان تولید نفت  طی جنگ جهانی اول به سرعت افزایش یافت، در حالی که این میزان در سال 1912 و 1913 به ترتیب، 43 و 81 هزار تن  بود، در 1914 به 274 هزار تن، 1915 به 376 هزار تن؛ 1916 به 449 هزار تن، 1917 به 664 هزار تن و در 1918 به 897 هزار تن رسید (فاتح، 1335: 259-262؛ شهنی، 1382،133-134). در دوران جنگ، بیش از 60% نفت انتقالی به پالایشگاه آبادان، برای تولید نفت سوخت مورد نیاز دریاداری، مصرف میشد (حسام معزي، 1366: 125) و در سالهای 1299-1293ش./ 1919-1914م. عملیات بهبود و نوسازی تأسیسات اکتشافی، پالایشگاهی و حمل و نقل شرکت در ایران با شتاب و شدت هر چه تمامتر ادامه داشت؛ به ویژه به سبب نیاز ماشین جنگی و صنعتی انگلستان به نفت، وسایل جدید همچون اتوموبیلهای سواری و باری را نخستین بار شرکت نفت ایران و انگلیس در اواخر جنگ به ایران وارد کرد (شهنی، 1382، 134؛ فاتح، 1335 :273).

بدین ترتیب، در پایان جنگ جهانی اول و ابتدای دورة پهلوی، شرکت نفت ایران و انگلیس به عاملی حیاتی در موقعیت انحصاری انگلستان در ایران تبدیل شده بود، تا آنجا که انگلستان بخشی از سرمایة نیروی دریایی و قدرت سیاسی و اقتصادی خود را برای تقویت هر چه بیشتر موقعیت و توان شرکت در ایران صرف میکرد. در چنین شرایطی، مهمترین عرصة حمایت از شرکت نه در خوزستان که در تهران و در رقابت با دیگر رقبای تازه و در چانهزنی با حکومت ایران برای جلوگیری از ورود دیگر کشورها و شرکتهای نفتی غیر انگلیسی برای نفت ایران بود. 

در 18 اسفند 1294ش./ 9 مارس 1916م. شهروندی روسی به نام آكاكی مدیدیویچ خوشتاریا
 (فاتح، 1335: 330ــ326) اجازة اکتشاف و بهره برداری نفتی در مناطق گیلان، مازندران و استرآباد را برای مدت هفتاد و پنج سال به دست آورد (Fatemi,1954: 73)، اما به سبب جنگ، بهرهبرداری نفتی در این منطقه صورت نگرفت. در پی آن، از آنجا که امتیاز خوشتاریا در مجلس ایران تأیید نشد، شركت شل و شرکتهای فرانسوی از خرید این امتیاز سر باز زدند (فاتح،1335: 330). آمریکاییها نیز تازهكار و بیتجربه بودند و هزاران کیلومتر با ایران فاصله داشتند. از این رو، شركت نفت  ایران و انگلیس زمان را برای انحصار كامل در سراسر ایران مناسب دید و در 18اردیبهشت 1299ش./8 مه 1920م. "شركت نفت ایران شمالی" را تأسیس كرد (Fatemi, 1954:  76; Lenczowski,  81؛ ساتن،1372: 52).  با این همه، ایالات متحده و شوروی سخت به مقابله با شرکت ایران و انگلیس پرداختند. این شركت در 8 آذر 1299ش./ 29 نوامبر 1920م. نمایندة ویژهای برای اخذ امتیاز نفت شمال به تهران فرستاد (Fatemi, 1954: 77-79). مسألة نفت شمال نشان داد که بدون قدرت داخلی، هر اقدامی، موجب تحریك دیگران خواهد شد (ساتن، 1372: 54-49). در تحلیلی کلی میتوان گفت که امتیاز خوشتاریا، فتح باب مهم و جدّی برای ورود طرفهای درگیر در مسألة نفت ایران به چانهزنیهای سیاسی و اقتصادی محسوب میشود (Lenczowski,1949: 79-83). 

دولت انگلیس که از تمایل ایران برای بازکردن پای شرکتی آمریکایی ناخشنود بود، از طریق سفیر خود در واشنگتن، یادداشت بلندبالایی برای وزارت امور خارجة آمریكا ارسال کرد. این یادداشت مبنی بر دریافت گزارشهایی بود كه نشان میداد ایران امتیاز نفت استانهای شمالی را به گروهی آمریكایی واگذار كرده است؛ بنابراین دولت بریتانیا متذكر میگردد كه حقوق مربوط به این استانها قبلاً به شركت نفت انگلیس و ایران فروخته شده و وزارت امور خارجة بریتانیا قبلاً به اطلاع دولت ایران رسانده است كه حقوق شركت بریتانیایی در این امتیاز همچنان معتبر و از حمایت دولت بریتانیا نیز برخوردار است. در این یادداشت همچنین تهدید شده بود، در صورتی که هر شركت آمریكایی در بارة امتیاز نفت با دولت ایران قصد مذاکره داشته باشد، باید مخاطرات و پیامدهای آن را علیه خود بپذیرد (ساتن،1372: 52).

با این همه، مجلس ایران، در 1 آذر 1300ش./22 نوامبر 1921م. امتیاز بهرهبرداری از نفت پنج استان شمالی ایران را برای مدت پنجاه سال به شركت آمریكایی استاندارد نیوجرسی واگذار كرد (مكي، 1363: 1/ 344؛ ساتن،1372: 53). بنابر مادة پنجم این طرح، شركت مذكور تحت هرگونه شرایطی، اجازه نداشت این امتیاز را به دولت یا شركت یا فردی دیگر واگذار کند. این مسأله مخالفت سریع بریتانیا و روسیه را برانگیخت؛ چنانكه یك روز پس از اعطاء امتیاز نفت، بریتانیا با ارسال یادداشت اعتراضی، ادعای شركت نفت انگلیس و ایران را در بارة امتیاز خوشتاریا متذكر شد (Lenczowski, 81.Fatemi, 1954: 76; ).

شرکتهای آمریكایی، به سبب مخالفتهای بریتانیا، در مدت بیست سال به هیچ امتیاز نفتی در ایران دست نیافته بودند. در سال 1299ش./1920م. لرد كرزن، وزیر امور خارجة بریتانیا، شركت نفت استاندارد را  "خورهای" خواند كه برای جای پایی در خاك ایران، به این در و آن در میزند. کرزن در گفتوگویی با وزیر امور خارجة ایران، به وی هشدار جدی داد كه پای شركت نفت استاندارد را به ایران باز نكند زیرا: این به معنی رقابتی خواهد بود كه در آینده مایة دردسر خواهد شد و در این صورت نمیتوان از دولت بریتانیا انتظار خشنودی داشت. مخالفت روسیه نیز در این باره سخت بود (ساتن، 1372:  59).

دولت انگلیس به سیاست سنّتی اعمال فشار مالی و اقتصادی علیه ایران  و تهدید کمپانیهای آمریکایی روی آورد و شرکت ایران و انگلیس نیز همة پرداختها را به ایران متوقف کرد (Lenczowski., 80). در پی سفر سرجان كدمن و مذاکرات نمایندة شرکت نیوجرسی در لندن، (Fatemi, 1954:  117) دو شركت در 1 دی 1299. /22 دسامبر 1921م. به توافق رسیدند كه منافع ناشی از نفت شمال ایران را میان خود تقسیم کنند (ساتن، 1372: 55-54).

آمریکاییها تا عصر پهلوي آگاهي چنداني از صحنة سياسي ايران نداشتند و به همين سبب، برخی از آنها بدون بررسي اوضاع سياسي ايران و رقابت کمپانیهای نفتي و حتي بدون بررسي اسناد موجود، بر این نظرند كه ايمبري را گروهي از مرتجعان به رهبری روحانيون و نیز نيروهاي نظامي ايراني به قتل رساندهاند Zirinsky, 1986, 275-277)). آنان اين حادثه را به پاي کوششهای دولت براي تسلط بر اركان مختلف كشور میگذارند. به نظر زرينسكي، قتل ايمبري نقش چشمگیری در تقويت رضاخان در ايران داشت. او به نقل از وابستة نظامي انگلستان در ايران؛ کلنل فراسر؛
 نوشته است: «اين واقعه فرصت مناسبي براي اعلام قانون نظامي خود و سانسور روزنامهها ... به او [رضاخان] داد... بسياري از دستگير شدگان در اين ماجرا از جمله مخالفان سياسي نخست وزير [رضا خان] بودند» (Ibid:  267). ديدگاه آمریکاییها بسيار تندتر بود: بنابر نظر فرماندة نظامي آمريکايي، شرمن مايلز
 که براي بررسي موضوع مرگ ايمبري به تهران آمد، جنبش ضد بهاییگری در تهران، با مرگ یک نفر خارجی، از کوششهای دولت مرکزي براي دستيابي به نتیجهای مشخص صورت گرفته است؛ يعني رضاخان خواهان قتل يک خارجي بود «تا اينکه حکومت نظامي خود را اعلام نموده و قدرت روحانيون را مورد ارزيابي قرار دهد.» ( FO 371, 10146/E7152, Tehran, August 1, 1924)


بنابراين پيش از هر گونه بررسي در بارة ايمبري و چگونگي قتل او، بايد به پيشينة روابط سياسي ايران و آمريكا قبل از سلطنت رضاخان و ماهيت رقابتهای غرب براي كسب امتيازات نفتي در دورة حكومت او پرداخت.

بنابر اسناد، جاستين پرکينز
 اولين آمريکايي بود که به ايران وارد شد و اطلاعاتي از كشور به دست آورد، سپس در سال 1249ق./1830م. سه مبلغ مسيحي، در اروميه به تبليغ دين مسيحيت مشغول شدند. گو اینکه با ملاحظة سردي مسلمانان نسبت به آيين مسيحيت به آموزش و بهداشت پرداختند و توانستند بسیاری از بيماران منطقه را معالجه و بسیاری را با سواد کنند. در همين زمان، ابوالحسن خان شيرازي که به آمريکا سفر کرده بود، کتاب حيرت نامه را نوشت. سياست رسمي آمريکا که هنوز چندان قدرت مهمی به شمار نمیآمد، عدم مداخله در دیگر کشورها بود. اولين گام رسمي براي برقراري روابط ميان ايران و آمريکا در سال 1268ق./1851م. و در پي انعقاد قرارداد کشتيراني در دوران صدارت میرزاتقی خان اميرکبير روي داد. 

در سال 1267ق./۱۸۵۰م. امير کبير به حاجي ميرزا احمد خان، مصلحت گزار ايران در استانبول دستور داد با جورج مارشال وزير مختار ايالات متحده آمريکا در عثماني در بارة انعقاد قرارداد میان دو دولت وارد مذاکره شود. اين مذاکرات در 23 ذی حجه ۱۲۶۷ق./ ۱۹ اکتبر ۱۸۵۱م. به انعقاد عهدنامة مودت و کشتيراني منجر شد (Zirinsky,1986: 283). بر اساس اين عهدنامه، روابط بازرگاني و کنسولي و حق آزادي کشتيراني در رودخانههاي دو کشور برقرار شد. همچنین دو کشور، عهدنامة جديدي در 14 ربیعالثانی ۱۲۷۳ق./ ۱۳ دسامبر ۱۸۵۶م. و پس از عزل اميرکبير منعقد کردند؛ گو اینکه انگلستان مخالف گسترش روابط ايران و آمريکا بود.


با مرگ اميرکبير و به سبب نفوذ دو قدرت انگلستان و روسيه در ايران، روابط دو طرف قطع شد. در سال ۱۸۷۰م. ناصرالدين شاه به آمریکاییها اجازه داد نخستين مرکز مسيونري مذهبي را تأسیس کنند، به شرط آنکه فعاليتهاي اين مرکز تنها شامل ارمنيها و مسيحيان مقيم تهران باشد؛ با اين حال، مسيونرها از سالها قبل در اروميه فعالیتهای فرهنگي و مذهبي گستردهای داشتند.

در دورة ميرزا حسین خان سپهسالار، آمريکا در تهران سفارت خانه تأسيس کرد (Kazemzadeh,1992: 235). ايران نيز در سال 1265ق./1884م. به حاجي حسين قلي خان معتمد الوزرا- حاجي واشنگتن- مأموریت داد سفارت ايران را در آمريکا تأسیس کند. در سالهای 1239 تا 1319ش./1860 تا 1940م. آمریکاییها جز چند مورد خاص همچون حمايت از مشروطه خواهان در تبريز، يا تأسيس مدارس در تهران و تبريز نقش مهمي در ايران نداشتند. در طول جنبش مشروطيت و پس از آن، دو بار از حضور فعال آمریکاییها در ايران سخن به میان آمد: يكي حضور هوارد باسكرويل (Howard & Ramesani,1996: 43-47) كه در تبريز به ياري مشروطه خواهان آمد و در دورة محاصرة اين شهر، در زمینة پزشکی فعالیت داشت. پس از دوران مشروطه، آمریکا با اعزام مورگان شوستر به ایران، توجه روس و انگلیس را برانگیخت. از این رو، شوستر تحت نظارت دو رقیب سنتی بود. در سال 1289ش./۱۹۱۰م. در جريان تشديد رقابت ميان روسيه و انگلستان، دولت وقت ايران، مورگان شوستر و چهار مستشار آمريکايي را براي دارايي و خزانهداری کشور استخدام کرد. شوستر در 19 اردیبهشت 1290ش./۱۰ مه ۱۹۱۱م. وارد تهران شد. اقدام شوستر موجب خشم روسها گردید و دولت روسيه در 7 آذر 1290ش./۲۹ نوامبر ۱۹۱۱م. به ايران اولتيماتوم داد که باید ظرف ۴۸ ساعت شوستر را برکنار و از ايران اخراج کند. در 2 دی 1290ش./۲۴ دسامبر ۱۹۱۱م. مجلس شوراي ملي، به عزل شوستر رأي داد. پس از جنگ جهاني اول، آمريكا بار ديگر وارد مسائل ايران شد و در آغاز، نسبت به اقدام انگلستان در انعقاد قرارداد 1919م. اعتراض کرد (Zirinsky,1986: 281). سفیر دولت ايران، حسین علاء برای مقابله با اقدامات انگلیس، خواهان اعزام دوبارة شوستر شد، اما اين بار ميلسپو
 به ايران آمد كه مشاور در امور نفتی بود.

از سوی ديگر، دولت انگلستان در پی ناکامی قرارداد 1919م. به منظور حفظ منافع استعماري خود، كودتاي اسفند 1299ش. را به راه انداخت. اگرچه انگلستان رسماً اعلام كرد كه در اين كودتا هيچ نقشي نداشته است، اما وقایع نشان داد كه ماهيت كودتا انگليسي بود (Zirinsky,1986:  282-285). رضا خان را ژنرال آيرونسايد
 فرمانده نيروهاي انگليسي مستقر در ايران انتخاب کرده بود: آيرونسايد، او را تشویق کرد كه كنترل تهران را به دست گيرد و رضا خان همراه كلنل اسميت
 و با بريگاد قزاق كه به تازگي به دست انگلیسیها افتاده بود، کودتا كرد. ميلسپو همچون شوستر در مدت حضور در ايران به نظام اداري و مالي ايران توجه داشت و دخالتهای او در اموری که از دید انگلیسیها نوعی امتیاز برای آنان محسوب میشد، زمینة توطئه چینی بر ضد او را فراهم کرد (Avery,1965: 263). میلسپو در 26 تیر 1299ش./17 ژولاي 1924م. به سبب کوشش برای محدود کردن هزينة نظامی- که در اختیار روسیه و انگلیس بود- پس از اولتيماتوم رضا خان از کار برکنار شد.

در دورهای که خاک ايران را نيروهاي متفقين در اشغال داشتند، مناسبات ايران و آمريکا در حد روابط فرهنگي و اقتصادي باقي ماند. در اين دوره، تنها  افرادي همچون مورگان شوستر، ميلسپو، هوارد باسکرويل، ساموئل جردن
 و شماری از مبلّغان و پزشکان آمريکايي در ایران فعالیت میکردند. هنگام اشغال ايران به دست متفقين، آمريکا نيز به روس و انگليس پيوست. در اين مقطع شرکتهاي نفتي آمريکايي با ملاحظة سود و نقش نفت ايران در جنگ جهاني، به سرمايه گذاري در ايران روي آوردند. هر چند که نمیتوانستند نفوذ انگلستان در ايران را از ياد ببرند. در این دوره، شرکتهاي نفتي آمريکايي با توجه به منافع انگلستان در جنوب ايران و توجه روسيه به مسائل داخلي خود، که ناشي از لزوم تثبيت نظام شوراها بود، به شمال ايران روي آوردند (عقاب و شیر، 1325: 49). اين شرکتها در دهة 20 به رقابت پرداختند: در آغاز شرکت استاندارد اويل از نيوجرسي در سال 1300ش./ 1921م. امتياز استخراج نفت در استانهاي شمالي را به دست آورد. شرکت سينکلر نيز دو سال بعد کوششهایی را آغاز کرد، اما سرانجام لرد کرزن وزير امور خارجة انگلستان- که سال ها برای مقابله با نفوذ ديگر کشورها در ايران کوشش کرده بود، ناچار شد به دولت ایران هشدار دهد (Renovo,1963: 1963). با این همه، دولت ايران امتياز نفت شمال را به سينکلر داد و اين موضوع موجب رقابت انگلستان و امريکا بر سر نفت شمال شد و همزمان با ماجراي قتل ايمبري، انگلستان مدعي بود که امتياز نفت شمال ايران را خوشتاريا به اين کشور فروخته است و ايران حق ندارد اين امتياز را به کشور ديگر بفروشد. هر چند روسيه نيز مدعي بود که خوشتاريا تبعة روسیه بوده و اين قرارداد با منافع اين کشور ارتباط دارد (فاتح، 1335: 343-341). شرکتهاي آمريکايي نمیخواستند پیش از اين با این کشور مقتدر اروپايي که به سبب بيش از دويست سال سابقه روابط، در ميان درباريان نفوذ چشمگیر داشت، درآويزند؛ و به همين سبب، با قتل ايمبري مسألة نفت شمال به دست فراموشي سپرده شد (جمشیدی، 46). بر همين اساس، بیشتر محققان بر این نظرند که قتل او با دخالت انگلستان صورت گرفت.

واقعة سقاخانه و قتل ايمبري

در يكي از روزهاي گرم اوايل تيرماه 1303ش. در تهران شایعهای پيچيد: سقاخانهای در خيابان آقاشيخ هادي داراي كرامات و معجزات است. به نوشتة زرينسكي، در هفتههای منتهي به 17تیر 1303ش./ 5 ذیالحجه 1342ق./ 18 ژولاي 1924م. چند اعتراض دسته جمعي به صورت ناآرامیهای ضد بهايي بروز يافته بود. بنا بر سندی مربوط به همان زمان، يک بهايي پس از نوشيدن آب، بدین سبب که حاضر نشده بود به امامان (ع) درود بفرستد و به آنها توسل جويد، کور شده بود، اما پس از توبه، به نحو شگفتآوری شفا يافت  (Zirinsky,1986: 276)شايعه دهان به دهان میگشت و هر كس با افزودن شاخ و برگ جديدي بر هيجان مردم میافزود. يكي میگفت: ديشب فلان كور شفا يافته و چشمش بينا شده است، يا فلان افليج شفا يافته و با پاي خود به راه افتاده است، دیگری میگفت: فلان بيمار يك شب پاي سقاخانه خوابيده و شفا گرفته است. سرانجام اين شايعات كار خود را كرد، به صورتي كه بعضي کوچهها را به ميمنت اين بركات چراغاني و شيريني پخش كردند. به مرور زمان بر اهميت موضوع افزوده میشد تا جايي كه حتي از محلات ديگر تهران دستههایی حركت کردند و با هيئت و تشكيلات خاص، خود به سمت سقاخانة شيخ هادي به راه افتادند. اين تظاهرات و حرکتهای مذهبي گاه از حد فراتر رفت: برخي از دستههای روان به سوي چهار راه شيخ هادي هيكلي از چوب و كهنه و پنبه ساخته و وارونه بر خري سوار کرده بودند و شعار میدادند: "اين بابي بي غيرت ياغي شده با ملت"؛ حتی طعنهای هم به رئيس الوزراء وقت رضاخان سردارسپه؛ میزدند و به هر حال از موضع سقاخانه استفادة سياسي میکردند. به نظر ملکالشعرای بهار، سبب اصلي اين تحرکات شايعه پراکني نظميه بود و حالتی رواني در مردم که منتظر وقايع جديد بودند. 

به هر ترتيب، مقدمات برپايي جشنی در محل سقاخانه، فراهم شد و جمعيت به سمت چهار راه آقا شيخ هادي به حرکت درآمد. اين اقدامات با سر دادن شعارهایی بر ضد بابیها همراه بود و حتي مترسکهایی را به نشانة سمبل بابیها در خيابان آتش میزدند (اتفاقات تاریخی، 1386: 5). در اين مدت، سقاخانه زائران بسیار داشت و شايعات هر روز بيشتر میشد و شوق مردم برای دیدن معجزات افزايش مییافت.

چنين اتفاقاتي همواره توجه اروپایيان را جلب میکرد و مطبوعات آن زمان اروپا نيز پر از گزارش در بارة اين گونه وقايع در جوامع شرقي بود. به همين سبب، واقعه سقاخانة توجه ايمبري را جلب كرد. شايد او به خاطر شغل خود به عنوان يک کنسول میخواست از ماجرا آگاه شود و يا به سبب ماهيت حادثه میخواست چند عکس براي ارسال به انجمن عکاسان ملي از صحنه بردارد. به نوشتة زرينسكي، ايمبري صبح آن روز به سقاخانة مركز تهران رفته بود تا شاهد تحرکات ضد بهايي باشد Zirinsky, 1986:  276)). وي علاوه بر كار سياسي، خبرنگار افتخاري مجلة نشنال ژئوگرافي نيز بود، و اینکه بهترين سوژه براي ثبت در نشريه پیش آمده بود. وي عصر جمعه 27 تير ماه 1303 همراه دوستش ملوین سيمور
 از اتباع آمريكایی، با سه پايه و دوربين عكاسي به محل واقعه رفت تا گزارشي دست اول ضبط كند. به سبب تعطيلي آخر هفته، جمعيت انبوهی گرد سقاخانه فراهم آمده بودند و صداي صلوات و نوحههای مختلف معمول آن زمان، فضایي پرهياهو در آن منطقه به راه انداخته بود.

ايمبري و سيمور كه راهي براي ادامة حركت درشكه نمیدیدند، در فاصلة چند صدمتري سقاخانه از درشكه پياده شدند و با وسايل عكسبرداري پياده به سوي سقاخانه حركت كردند. ايمبري دوربين خود را به دست گرفت. کسانی كه دولت ايران را عامل بروز اين حادثه میدانند، بر این نظرند كه اين دوربين وسیلهای براي اقدامات بعدي دولت ايران بود.
 ايمبري از همان آغاز احساس کرد که در موقعيت نامناسبی قرار دارد، اما سيمور را كه به نوشتة زرينسكي کارمند نفتي و لات و نادان بود و به سبب ضرب و شتم سرکارگر خود مدتي در کنسولگري زنداني شده بود- محافظ خود کرد و به اعتراضات مردم واكنشي نشان نداد (Millspaugh, 1925:21). ايمبري چند عکس از مردم گرفت، سپس نزديك سقاخانه و جايي كه زنها اجتماع كرده بودند، سه پاية دوربين را نصب كرد. در آغاز مردم به بهانة منع عکسبرداري از زنها از کار او جلوگیری کردند (ibid,1925: 216, 223). اما او جاي خود را تغيير داد و به عکسبرداري پرداخت: ايمبري كه از شدت گرما و سر و صداي جمعيت و اعتراض آنان عصباني شده بود، دوباره سه پايه را برداشت و از سمت چپ سقاخانه آمادة عكسبرداري شد. مردم كه به هیجان آمده و به اين دو نفر بدبين شده بودند، به سمت آن دو رفتند و با  كلاه و عباي خود در برابر لنز دوربين از ادامة کار جلوگیری کردند.

ايمبري كه سخت عصباني شده بود، با سر و صدا، از سقاخانه فاصله گرفت و وسايل عكسبرداري را در خيابان كار گذاشت، اما جمعيت از سماجت ايمبري عصبانیتر شدند. در اين هنگام اتفاقي افتاد كه هیجان جمعيت را به اوج رساند: موتورسواری فرياد زد: «اينها كه میخواهند عكس بيندازند همان كساني هستند كه میخواستند آب سقاخانه را مسموم كنند» به نوشتة مصطفي فاتح: «يک پاسبان گوشزد کرد که عکاسي در اين موقع خطرناک است و ايمبري هم پذيرفت و به سوي کالسکه حرکت كرد ولي بعد مردم حمله کردند و به تصور اينکه عکس برداشته و قصد مسموم کردن آنجا را داشته به وي حمله کردند. در حالي که نمیدانستند او کنسوليار سفارت امريکاست» (فاتح،1335: 346). به گزارش دیگری، پس از جلوگیری اولية مردم، چند موتورسوار، مردم را بر ضد ايمبري تحريک کردند. به نوشتة حسين مکي، يکي از محرکان، مصطفي فاتح صاحب مقام بعدي در شرکت نفت ايران و انگليس بود که فرياد میزد: اين شخص بهايي است و قصد مسموم کردن سقاخانه را دارد و اين عمل او سبب هجوم مردم به وي میشود. فاتح فرياد میزد: اين آمریکاییها دوستان بهاییها هستند و در کشورشان از آنها پذيرايي میکنند. مواظب اينها باشيد. موتور سوار ديگر گفت: «مسلمين چرا معطليد. بياييد اينها را بکشيد و مردم حمله کردند» (اتفاقات تاریخی، 6). به نظر برخي دیگر، روحاني 17 سالهای به نام سيد حسين، ايمبري و سیمور را دو بهايي دانست که قصد دارند آب مخزن آب را مسموم و آلوده کنند و به همين سبب، جمعيت به سمت آن دو هجوم برد (Renovo,1963: 210).

آن چند موتورسوار، هدف خاصی داشتند: نمایش قدرت انگلستان در ايران و عدم امنيت جاني و مالي اتباع دولتهای رقيب. با توجه به اينكه يكي از سه موتور سوار، زماني به مقامی مهم در نظام مستعمراتي انگلستان منصوب شد، مي توان به نقش كمپاني نفت ايران و انگليس در اين جريان مظنون بود. 

به هر حال، اين سخن كه ايمبري و دوست او سيمور بهاییاند و قصد دارند آب را مسموم کنند، همچون جرقة كبريتي، باروت جمعيت را مشتعل کرد. ايمبري و سيمور كه حركت غيرطبيعي و هيجاني مردم را میدیدند، متوجه موقعيت شدند، وسایل خود را رها کردند و در حالي كه جمعيت در پی آنها میدوید، خیلی زود سوار بر درشكه از آنجا دور شدند. دو آمریکايي در اولين حركت، بی آنکه صدمهای ببينند، با کالسکه موفق شدند فرار کنند (Zirinsky,1986:  279)، اما مردم با چوب و سنگ درشكه را تعقيب كردند. درشکه ابتدا به سمت خيابان استخر حرکت کرد. سورچي مجروح شده و وابستة نظامي حاضر در محل، در حالي كه مردم سرگرم ضرب و شتم دو نفر آمريكايي بودند، درشكه را به سمت ميدان توپخانه (سپه) برد، اما فرد نظامي نيز در چهارراه حسن آباد هدف اصابت سنگ قرار گرفت و بيهوش شد. ايمبري به قهوهخانهای پناه برد، اما هيجان مردم ادامه داشت. او پس از درگيري با نيروهاي نظامي و مردم به سمت ميدان مشق فرار كرد و به سربازان و قراولان پناه برد، اما مأموران نظميه درشکة آن دو را در بيرون پادگان بريگاد قزاق متوقف کردند و با توقف ايمبري و سيمور، جمعيت دوباره به آن دو دست يافتند و مردم همراه با شماری از نيروهاي نظامي به جان آن دو افتادند. اگر چه تهران پليس داشت، اما بخش مهمي از خیابانهای شهر در دست نيروهاي قزاق بود. قزاقها دستور داشتند که در ناآرامیهای علیه بهاییها که شمار شرکت کنندگان گاه به 2000 نفر میرسید، دخالت نکنند. ( FO 371, 10155/E6607, Ivey,1924). به همين سبب، هنگام ضرب و شتم آن دو، نظاميان و نظميه كه دور و بر جمعيت حضور داشتند، دخالتي نکردند. سربازان ظاهراً با تحريك موتورسواران كه آن دو قصد داشتهاند آب سقاخانه را مسموم کنند، به مردم پيوستند و يکي از سربازان با ضرب شمشير، ايمبري را از پای در میآورد. گروهی دیگر از اعضای نظميه ايمبري را به مریضخانهای در خيابان جلیلآباد بردند، اما حال ايمبري چنان وخيم بود كه با اتومبيل به بيمارستان شهرباني منتقل شد، ولي هیجان مردم او را در بيمارستان نيز امان نداد: در و پنجره را شکستند و وارد بيمارستان شدند. سيمور از بيمارستان فرار كرد. دكتر عليم الدوله، طبيب شهرباني و طبيب سفارت امريكا براي نجات جان كنسوليار سفارت هر كاري کردند، اما ایمبری پس از گفتوگوی كوتاهي با همسرش در ساعت پنج بعد از ظهر همان روز به طرز مشكوكي درگذشت.

در سندي كه فضلالله زاهدي 17 روز پس از حادثه براي "ارکان كل حرب" ارسال كرد، آمده است: «رياست محترم اركان حرب قشون رويتر قضية قتل قنسول را مطابق شرح ذيل اشعار میدارد. استحضاراً عرض شد آيا در طهران هم همين طور منتشر شده و اگر قابل تكذيب است بسته نظريات بندگان حضرت اشرف میباشد ولي «روستا» كه از طرف روسها منتشر میشود میگوید:


ارتجاعيون مخالف دولت بنا بر[...] سبعيت اين اقدام را کردهاند. طهران 21 جولاي قضيه مولمهای كه منجر به قتل قونسول امريكا شد، در ساعت 11 امروز واقع شد. ماژور ايمبري به معيت يك نفر آمريكايي ديگر سيمور نام در درشكه بودند و از نزديك سقاخانه كه مورد توجه و تقديس عامه است عبور مینمودند. مردم هر روز در اطراف سقاخانه مجتمع میشدند. قنسول و رفيقش نزديك جمعيت از درشكه پياده شدند... جمعيت... به آمریکاییها تهمتزده كه بهايي هستند و زهر در آب سقاخانه ریختهاند...يك نفر موتور سيكل سوار درب قزاقخانه از عقب رسيده درشكه را برگردانيده نگاه داشت. ايمبري تا مدتي با چوبدستي خودش دفاع كرد تا آنكه با شمشير نظامي به سرش ضربت وارد آمد بعد دوباره سعي كرد كه از زمين بلند شود كه يك سنگ بزرگ به سرش زدند و کلهاش خورد شد... پليس موفق شد ... هر دو را ... به مريضخانه ببرد. ولي جمعيت... در و پنجرهها را شكسته به حملات جديد شروع نمودند... ايمبري در جمعه ساعت 3 وفات يافت... اگر چه عده كثيري پليس و نظامي حاضر بودند، يك تير براي دفاع آنها خالي نشد...» (اتفاقات تاريخي، 1386: 7)


به نظر ملکالشعرای بهار، روزنامههاي رسمي در باب همراهي نظاميان با مردم و نقش آنان در مرگ ايمبري سکوت کردند و اين گونه نشان داده شد که نظاميان با مردم درگير شده و در هر سه بار حملة مردم به ايمبري از او دفاع کردهاند. به نظر مستوفي، چند مزدور به ظاهر نظامي کالسکه را تعقيب کردند و تا ميدان مشق سبب تهييج مردمی شدند که از ماهيت اين واقعه اطلاعي نداشتهاند و تعقيب تا مريضخانه ادامه يافته است. با اين وجود، نبايد همراهي نظاميان با جمعيت را جزئی از طرح حكومت دانست، چنان که زرینسکی بر این نظر است؛ زیرا نظاميان نيز در ميزان آگاهي و سطح سواد، جزء عامه و اكثريت جامعه بودند. به اين ترتيب، به نظر میرسد که نظاميان را هم باید تحت تأثير گفتههای موتورسواران حاضر در صحنه دانست.   


واکنش آمريكا به قتل ايمبري


از نظر وزارت امورخارجة آمريكا، فرستادن ايمبري به ايران يک قمار بود. آلن دالس در 27 شهریور 1302ش./19 سپتامبر 1923م. گفت: «البته فرستادن مردي بي باک و متهور همچون ايمبري به يک کشور دور افتاده دقيقاً يک ريسک است... تنها سؤالي که بايد مطرح شود اين است که آيا اهداف و نتايج مورد نظر ارزش اين ريسک را داشته است يا نه. من تمايل دارم اين تصور را داشته باشم (Renovo,1963:  210). در اين قمار باختيم اما لياقت فردي همچون ايمبري در اين ماجرا نقش مهمي داشته است. با توجه به ديدگاه ضد کمونيستي او، به طور طبیعی مي توان نقش کمونیستها را در قتل او در نظر گرفت، زیرا بلشویکها 40000 دلار براي سر او پاداش در نظر گرفته بودند، اما دولت آمريکا مدرکي دال بر دخالت بلشویکها به دست نياورد ((Zirinsky,1986: 278. واکنش رسمي دولت آمريکا در موضوع مرگ ايمبري شديد بود، اما بيشتر با هدف حفظ وجهة سياسي آمريکا صورت گرفت. دولت آمريکا بر مجازات سريع عاملان تأکيد داشت و دولت ايران به منظور اطمينان از مجازات مجرمان وارد ماجرا شد. به نظر ايالات متحده قانون دادگاه ايران طبق حکومت نظامي بود و به همين سبب مايلز
، به وزير امور خارجة ايران سخت اعتراض کرد (Ibid: 279). با کوشش و پیگیری وزارت امور خارجة آمريكا، 20 متهم دستگير و تحويل مقامات نظامی شدند. سه جوان به اعدام محكوم گردیدند: مرتضي 19 ساله، علي رشتي قزاق 14 ساله و ساربان شتر به نام سيد حسين كه 17 سال داشت. دولت ايران مرتضي را به اين اتهام كه از دستورات نظامي سرپيچي كرده است، متهم اصلي دانست و چون دولت آمريكا حاضر نشد متهمان را ببخشد، همگي مجازات شدند (Ibid).

دولت آمريكا از ايران خواستار خونبهاي ايمبري بود و همسر ايمبري شصت هزار دلار خونبهاي شوهر خود را دريافت كرد. در سال 1305ش./1926م. به تصویب كنگرة آمريكا  25 هزار دلار ديگر به همسر ايمبري اعطاء شد. سيمور نيز به عنوان غرامت جراحاتي كه برداشته بود، سه هزار دلار دريافت كرد. دولت آمريكا دخالت سيمور در قتل ايمبري و نقش او در ايجاد شرايط خطرناك را ناديده گرفت و ديگر به بررسي آن نپرداخت. دولت آمريكا مبلغ يكصد و ده هزار دلار برای هزينة انتقال جسد ايمبري به واشنگتن همراه با كشتي ترنتون
 از ایران دریافت کرد. جرج موري
 پيشنهاد داد که اين مبلغ صرف ساخت مركزی تحقيقاتي براي دانشجويان ايراني در آمريكا شود. دولت آمريكا اين نظر را پذيرفت، اما چنين مركزي هرگز تأسيس نشد (New York Times, November 12, 1924). ايالات متحده تأكيد داشت كه جسد ايمبري با تشريفات كامل نظامي به آمريكا فرستاده شود و همچنين شماری از مقامات آمريكايي همراه جسد باشند و اطمينان حاصل شود كه رفتار مسئولان ايراني با جسد ايمبري محترمانه است. (RG 59, 123Im1, 136, 165, New York Times, September 30, 1924) 

نتيجه

در جريان برپايي کنفرانس صلح ورساي، هيأت نمايندگي آمريکا از حضور نمايندگان ايران در کنفرانس حمايت کرد، اما اين درخواست با مخالفت شديد انگلستان مواجه شد. اين کشور همچنين پس از انتشار خبر عقد قرارداد ۱۹۱۹م. وثوقالدوله- ساکس، اعتراض شديد خود را از نقض حاکميت ملي ايران ابراز داشت. اين نخستين بار بود که آمريکا از سياست انزواطلبي خود در خاورميانه عدول کرد. با پيروزي انقلاب  اکتبر ۱۹۱۷م. در روسيه بار ديگر توجه دولت وقت ايران به استخدام کارشناسان مالي آمريکايي جلب شد. اين بار آرتور ميلسپو به عنوان رئيس ماليه استخدام شد. وي در سال ۱۳۰۱ش. در رأس يک هيأت کارشناسي وارد تهران شد و تا سال ۱۳۰۶ش./۱۹۲۷م. در رأس اداره ماليه ايفاي وظيفه نمود. اما از آنجا که اصلاحات مدنظر وي با منافع برخي از افراد متنفذ مغايرت داشت، سرانجام به کنارهگیری وي و ترک ايران انجاميد. آمريکاييها که از مدتها قبل به توسعه منابع نفتي ايران علاقهمند شده بودند، در زمان نخستوزیری قوامالسلطنه مذاکره با تهران را براي عقد قراردادي آغاز کردند. در آبان سال ۱۳۰۰ش./ نوامبر ۱۹۲۱م. شرکت استاندارد اويل آمريکا با دولت ايران قرارداد بست که به موجب آن امتياز بهره برداري از معادن نفت ۵ استان مرکزي ايران به مدت ۵۰ سال به اين شرکت واگذار ميشد. اما اعتراض شديد دولتين روسيه و انگلستان موجب انصراف تهران از معامله با آمريکاييها شد.


تلاش شرکت نفتي سينکلر در سال ۱۳۰۳ش. مانعي جدي در راه اهداف سياسي و اقتصادي انگلستان در ايران بود. انگلستان در اين مقطع لازم بود به هر طريق ممكن مانع از قدرتیابی آمریکاییها در ايران شود. در همين زمان ايمبري که مشغول عکسبرداري از مراسم تجمع مردم تهران بود به بهانه توهين به مقدسات کشته شد. دولت ايران در پي اين حادثه از واشنگتن عذرخواهي و ضمن پرداخت غرامت، سه نفر از قاتلين را اعدام کرد. اما کمپانیهای نفتي طبق پیشبینی انگلیسیها حاضر به ادامه كار در ايران نشده و سریعاً ايران را ترك كردند. به نظر میرسد اين واقعه از دو جنبه قابل بررسي است: 1. رقابت بين شرکتهای نفتي انگليس و آمريكا كه هر كدام به دنبال تثبيت منافع خود در ايران بودند. 2. تلاش رضاخان براي دست گرفتن زمام امور و كسب قدرت بيشتر.

در فروردين 1303ش. دولت لایحهای را تقديم مجلس نمود كه متضمن تصويب قرارداد با شركت نفتي سينكلر بود. امضاي اين قرارداد و شركت آمريكایيها در آن، با توجه به وضعيت سياسي و اقتصادي بغرنج آن زمان ايران، براي سياستمداران ايراني تنها راه حل ممكن محسوب میشد كه به وسيله آن از سلطه و فشار شوروي و انگليس- رقباي سنتي- در ايران بكاهند. اين لايحه در حال بررسي در مجلس و احتمالاً تصويب بود كه ايمبري به قتل رسيد. قتل ايمبري در تصميم کمپانیهای نفتي اثرگذار بود و آنان را به اين نتيجه رساند كه در كشوري همچون ايران كه انگلستان از دو قرن پيش در آن نفوذ نموده و مناطق جنوبي آن را متعلق به خود میداند، نمیتوان به رقابت پرداخت. از طرف ديگر شركت سينكلر با وجود سود سرشاري كه از قرارداد نفت با ايران میبرد، اما خود را در انزواي سياسي و جغرافيايي میدید كه عمده دليل آن موقعيت ممتاز انگلستان در مناطق جنوبي و وجود قرارداد دارسي بود كه مانع از انتقال نفت شمال به آبهای آزاد میشد. مسلماً انگلستان به هيچ قيمتي اجازه عبور نفت از جنوب كشور را به يك كمپاني رقيب نمیداد و تنها راه اقتصادي ممكن ايجاد خط لوله و يا سيستم حمل و نقل در داخل خاك شوروي بود كه امکان تداوم امنیت آن به دليل وضعيت نامساعد روابط سياسي دو بلوك شرق و غرب  وجود نداشت. رابطه اقتصادي اين شركت و دولت شوروي نيز به تيرگي گرائيده بود. به اين ترتيب انگلستان با اقدام به قتل ايمبري در واقع راه را براي خروج کمپانیهای نفتي آمريكا از ايران هموار کرد. به اين ترتيب كه قتل ايمبري بهترين فرصت براي شركت سينكلر بود كه از زير تعهدات خود نسبت به ايران شانه خالي كند. مسئله نفت شمال پس از اين وقايع به موضوعي لاينحل تبديل شد و هر چند كه انگليس به آن دست نيافته، اما ديگر رقباي اين كشور از صحنه بيرون رفتند. به اين ترتيب واقعه مرگ ايمبري به عنوان وسیلهای مناسب براي ممانعت از ادامه كار آمریکاییها در ايران مورد استفاده قرار گرفت و نتايج خوبي را براي انگلستان به همراه داشت.
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