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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 مجامع اسالمی ایرانیان سایت:[برگرفته از ]

 ۱۳۹۸خرداد  ۲۶]تاریخ:[ 

 

 جمال صفری

 ماجراي قتل ماژور ايمبري

 امینخرداد، بمناسبت صد و سی   ۲۶

 (۷۲) مصدق محمد زندگینامۀ دکتر -  مصدق محمد سالگرد تولّد دکتر

کند: قتل میرزادۀ عشقی، سردبیر روزنامۀ را اینگونه تحلیل می اسناد وزارت امور خارجه آمریکا علل قتل ماژور ایمبري بر بنامجد  یمحمدقل

ها به رضاخان و بریتانیا به شّدت در حال افزایش بود: مفتخرم به قرن بیستم، به منزلۀ زنگ خطری برای مطبوعات بود؛ حمالت روزنامه

 روزنامۀ قرن بیستم ترور شد. ریسردبجوالی، میرزادۀ عشقی،  ۳ سانم که روز پنجشنبه،اّطالع وزارت خارجه بر

نفر برگزار شد. جناح مخالف معتقد است که دولت در قتل نامبرده دخیل بوده و این باور  ۰/۳۰جوالی با شرکت  ۴ مراسم تشییع جنازۀ او در

تحت عنوان  تظاهرات سیاسی و مذهبی در تهران، قتل عشقی و  ۱۹۲۴جوالی  ۱۴ گزارش ایمبری در (Ι) کنندمی خود را علناً اظهار

نامیدند. تفصیل آن گزارش  تکاریو جناتظاهرات مردم رضاخان را قاتل  نیدر اکند؛ تظاهرات گستردۀ پس از تشییع جنازۀ او را توصیف می

 های ضدکه بسیار شبیه به شورش بهایی است ضد تظاهراتترین قسمت گزارش وی مربوط به جالب (ΙΙ) .دیگر آمده است یدر پژوهش

یهودی به تحریک  ضدهای ذکر شد، با توّجه به اینکه ایمیری مّدعی بود شورش ۶است. همانطور که در فصل  ۱۹۲۲ سپتامبر یهودی

همچنین چند روز بعد، زمینۀ قتل  هاآنمنبع سرچشمه گرفته باشد.  از هماناخیر نیز  یهایناآرامبه وجود آمد، هیچ بعید نیست که  هایسیانگل

کامالً متفاوتی به رهبری جناح اکثریت به راه افتاده است.  تظاهراتجوالی  ۶اثنا، از روز دوشنبه  در اینخود ایمیری را هم فراهم کردند:  

ها، یک خانهر تمام قهوهبهایی به خود گرفته است. د ضدگیرد شکل این تظاهرات که به رهبری روحانیون و حمایت دولت صورت می

اند، به مخّدر و تحت تأثیر سخنان روحانی، به شّدت تحریک شده مواداستعمال  اثر که در جمعیتکند. انبوه روحانی برای مردم نطق می

هایی که تمام مغازه بازاردر را ندارد.  هاآنکنند؛ حتّی نیروهای پلیس هم توانائی کنترل ها داد و قال میها هجوم آورده و علیه بهائیخیابان

افراد  نکهیبااهای بهائی آمریکایی در تهران برگزار شد و دو تن از مبلّغ هیعل زینای ، تعطیل شده است. تظاهرات گستردههاستییبهامتعلّق به 

 نیاز ابرای محافظت  جانبنیاپاسخ به درخواست  مذکور مورد حمله قرار نگرفتند اّما توهین فراوانی به ایشان شد. با این حال پلیس در

افزاید:  این ای میبا تأکید ویژه یریمیا ها، پاسخ مثبت داده و فوراً چند تن از نیروهای خود را در اطراف خانۀ ایشان مستقر ساخت.خانم

با تمام طول هفته ادامه داشت و در دوازدهم جوالی به پایان رسید، زیرا هدف اصلی برآورده شده بود و توانستند اذهان مردم را از  تظاهرات

نویسم، تهران کامالً به حالت عادی خود بازگشته است. این مطلب را می کهاکنونپایان دادند.  هایناآرامقتل عشقی منحرف سازند، لذا به 

ثباتی سیاسی در ایران را ترسیم و قابل توّجه است، چرا که از طرفی بی تیاهمکند:  این حوادث بسیار حائز گیری مینین نتیجهایمبری چ

همچنین با بررسی این  سازند.شود، روشن میبه افکار عمومی به کار گرفته می یدهجهتهایی را که برای کند و از طرف دیگر شیوهمی

 (ΙΙΙ)د. ممکن است رخ ده ، یعنی در ماه محّرم چه رویدادهاییبینی کرد که در ماه آیندهان پیشتوحوادث می

و همکارش بودند. مودی در مورد تظاهراتی که علیه این  دو مبلّغ بهایی  ∗اشاره کرد، خانم دکتر سوزان مودی هاآندو مبلّغی که ایمبری به 

رسد که شماری از مسلمانان متعّصب های خانم مودی، به وی خبر میدهد: بر اساس گفتهبیشتری می حاتیتوضصورت گرفت،  ییکایآمر

کند از می درخواستجوالی او را به قتل برسانند؛ لذا چند روز پیش از برگزاری تظاهرات از کنسولیار امریکا  ۱۲اند که روز تصمیم گرفته

خواهد که یک گروه سکونت وی اطمینان حاصل کند. کنسولیار ایمبری به سرعت خود را به رئیس پلیس رسانده و. از او می محل امنیت

امنیتی کامل درهمسایگی خانۀ دکتر مودی مستقر کند. شب دوازدهم جوالی، شماری از مردم که به تخمین خانم مودی بیش از دویست و پنجاه 

به سرعت متفّرق شده و خسارتی به بار  جمعیتآیند. اّما با دخالت پلیس، ی تجّمع کرده و در صدد کشتن او بر مینفر بودند، دراطراف خانۀ و

ها، توّسط یکی از فرماندهان برجستۀ بهایی آید. نکتۀ قابل توّجه این ماجرا این بود که نیروهای امنیتی مستقر شده در اطراف خانۀ مبّلغنمی

 Ις.ک این فرمانده برای انجام چنین مأموریتی کامالً آماده بودشدند و بدون شهدایت می

ام. ، را تهیّه کرده۱۹۲۴جوالی  ۱۸، کنسولیار آمریکا در تهران، در تاریخ کاملی از قتل رابرت ویتنی ایمبریاینجانب ]مجد[ شرح مستند و 

کنیم. درشکۀ حامل ایمبری و همراه او توّسط یک مرد موتور سوار رو به روی هنگ ای از این ماجرا بسنده میدر اینجا تنها به بیان خالصه

 شد. متوقفمحافظ خانۀ رضاخان پهلوی 
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محافظ خانۀ رضاخان مورد ضرب و شتم  استقرار هنگ محل الزم است تأکید کنم این دو آمریکایی به دست افسران قّزاق و درست در برابر 

فرماندهی نظمیۀ تهران منتقل شدند.  در مرکز. جراحات شدیدی به هر دو تن وارد شد. مجروحین به بیمارستان نظمیه، واقع قرار گرفتند

را در  مهمیهای که رضاخان پستایمبری دو باره در داخل بیمارستان مورد حمله واقع شد و از شّدت جراحات وارده درگذشت. از آنجا 

اند. )توضیح ج.ص.: افسرانی که در در قتل ایمبری دست داشته بهاییانرسد که ارتش و پلیس به افسران بهائی واگذار کرده بود، به نظر می

جوالی  ۱۸نام بردن درست نیست( زمانی که کنسولیار ایمبری وهمراه او، در  هاآناند، به صفت مرامی یا مذهبی قتل ایمیری شرکت کرده

قّزاق قرار گرفتند و پس ازآن در بیمارستان پلیس نیز به  از افسرانپهلوی مورد حملۀ چند تن  استقرار هنگ محل، درست رو به روی ۱۹۲۴

اش با ایران، داستان مریکا برای اجتناب از پیچیده شدن روابط سیاسیبهائی کجا بودند؟ دولت آ برجستهتعّرض شد، این  افسران نظامی  هاآن

کرد یکامالً متفاوتی را پذیرفت و قبول کرد که ایمبری قربانی تعّصب مذهبی مسلمانان شده است؛ با اینکه ادلّۀ فراوانی وجود داشت که ثابت م

نویسد:  ]حسین عالء[ درارتباط با قتل ایمبری مّدعی است که یم ۱۹۲۴نوامبر  ۲۹ماجرا بر عکس است. موری در گزارش خود به تاریخ 

جوالی  ۱۹در تلگرام خود به تاریخ  کرنفلد (ς) .پذیر نیستو مهلک بیگانگان، امکان مضربروز چنین رویدادی در ایران بدون دخالت 

دهد تا مخالفین خود را به دست رضاخان می ایشود که این کار تنها بهانهدهد و متذّکر میاز برقراری حکومت نظامی خبر می ۱۹۲۴

زاده و بسیاری از علمای برجسته کند که شمار زیادی از مردم از جمله خالصیروز بعد وی در تلگرام خود اعالم می ( ςΙ (دستگیر کند

نویسد:  پس از قتل کنسولیار آمریکا، شمار زیادی دستگیر شده تحت بازجویی جوالی می ۲۰روزنامۀ ترقّی در   ( (ςΙΙند. ادستگیر شده

پذیر نبود گرد هم آمده و در خانۀ مدّرس اند. شمار زیادی از مخالفین دولت و افراد دیگری که دستگیری ایشان امکانمقامات پلیس قرار گرفته

، که پس ا ز قتل ه، سیاست، قانون و آسیای وسطیهای شهاب، ناصرالملّ سر دبیران روزنامه، ۱۹۲۴جوالی  ςΙΙΙ ) ۳۰  ( .اندبست نشسته

کنند: دولت فعلی که اقداماتش ای به کرنفلد حاکم شدن فضای ترور و اختناق را چنین توصیف میعشقی در مجلس بست نشسته بودند، در نامه

قیف تمام موجب ناامنی و وحشت شده، از حادثۀ قتل کنسولیار آمریکا استفاده کرده است. دولت همزمان با دستگیری مسبّبین این جنایت و تو

، برخاسته است. دولت مردم، احزاب مشروطه واقلّیت مجلسجویی از مخالفان سیاسی خود یعنی های آزادیخواه و ملّی، اکنون به انتقامروزنامه

یادی از از آزادیخواهان را نیز تبعید کرده است. هر روز شمار ز ایعدهکند و پا را فراتر نهاده، زن و کودک و پیر و جوان را دستگیر می

ای از مردم بیگناه تهران، که هیچ ارتباطی با های کوچک و عّدهشوند. شماری از مدیران روزنامهمردم در مرکز پلیس به فلک بسته می

دانیم که به استحضار جناب عالی برسانیم شوند. الزم میمی متحملهای سختی را قضایای اخیر ندارند، دستگیر و روانۀ زندان شده و شکنجه

شود، همگی به آن شوند و فشار غیرقابل تحّملی که بر مخالفان دولت وارد می متحملبایست ها که مردم ایران میها و خشونتتمام این سختی

باوریم که مردم نجیب آمریکا به هیچ وجه راضی نیستند که دولت  نیبر اگیرد. اّما ما بهانۀ یافتن مسبّبین قتل کنسولیار آمریکا، صورت می

کنیم  علی از این رویداد سوء استفاده کرده و به بهانۀ کشف حقیقت و دستگیری قاتلین، دست به نابودی مخالفین خود بزند. ما بر آنیم تا اعالمف

 .(ΙΞ) کردما کمک خواهند  به زین کایبزرگوار آمرکه مردم  یمیستادگی خواهیم کرد و مطمئنتا آخرین لحظۀ حیات خود درمقابل سرکوب ا

، در رانیدر اانگلیس − شرکت نفت ایران  رعاملیمدها که از قتل ایمبری شکایتی نداشتند، سر آرنولد تی. ویلسون، در همین اثناء انگلیسی

کرد. بر اساس حکایت این  ∀کریستین ساینس مونیتور∀با روزنامۀ مهمیپس از قتل ایمبری، مصاحبه  دو هفته، ۱۹۲۴چهارم آگوست 

انداز اقتصادی ویلسون، چشم آرنولدها از بهبود اوضاع و احوال ایران حکایت دارند. سر گزارش ا عنوان زیر منتشر شد:ای بمصاحبه مقاله

خود دانست؛ این در حالی  اوضاع ایران را مثبت توصیف کرده و آن را موجب  مسّرت و رضایت سر آرنولدرا روشن توصیف کرد.  ایران

از این مصاحبه، ایمبری به قتل رسیده بود و آن زمان به بعد حکومت نظامی برقرار شد و بسیاری دستگیر شدند. قابل بود که دو هفته پیش 

باشد:  سردار سپه از بسیاری جهات مرد بسیار دوست داشتنی است با اینکه ترین بخش مصاحبه اظهارات ویلسون در مورد رضاخان میتوّجه

ر امور روز مّره موازین اخالقی را رعایت کرده و حتّی به دشمنان خود شمارشان اندک نیست نیز احترام او مردی کم سواد است، همواره د

نامد. ویلسون می سوادگذارد. تعریف و تمجید وی درست عکس توصیفی است که سرکنسول گوتلیب از او دارد و او را  مردی جاهل و بیمی

کند:  چهرۀ شاخص فعلی در سیاست ایران، رضاخان یا همان سردار سپه است. وی ریاست اظهار نظر می نیچننیااوضاع سیاسی  در مورد

های نظامی ترین ردهای فقیر به دنیا آمد و کار خود را از پایینقوا را بر عهده دارد. وی در خانواده کلوزراء وزارت جنگ و فرماندهی 

نیّت و آزاداندیشی قابل تحسین و کمیاب خود، در این راه بهره ید و از خلوصهای نظامی صرف به جایگاه فعلی رسآغاز کرد و با توانایی

، ۱۹۲۳کرد. با این حال هنگامی که در پاییز سال برد. وی تا سال گذشته با در اختیار داشتن وزارت جنگ، عمالً در ایران دیکتاتوری می

اند. در دیدی ا ز انتقادات شد که قبالً همکاران او با آن رو به رو بودهموج ش متحملمسند ریاست وزرا به وی پیشنهاد شد، رضاخان به ناچار 

پس از شکستن در قضیۀ جمهوری، به استحکام سابق نیست. گمان عمومی بر این بود که وی نظر مساعدی  ژهیوبهفعلی او،  تیموقعنتیجه 

شد. ناظران جمهور ایرانی میرئیس نیاولنسبت به این جنبش داشت؛ و بدون شک پیروزی جنبش جمهوری منجر به انتخاب او به عنوان 

 ۀندیدر آبرد قرار است به سر می در اروپاا شاه پیدا خواهد کرد؛ شاه که اکنون اختالف خود ب حلبین امیدوارند که وی راهی برای خوش

الوزرای خود، امور مملکتی را اداره کند. ، رئیسسردار سپهنزدیک به تهران باز گردد و به عنوان رئیس قانونی کشور مشروطه، به همراه 

کند: من در بارۀ اظهارات رضایتمندانۀ سر آرنولد در مورد اوضاع ظر میموری در بارۀ عدم اشارۀ ویلسون به قتل ایمبری، چنین اظهار ن

گذرد و فعلی ایران، نظری ندارم؛ اّما الزم است به تاریخ این مصاحبه توّجه شود؛ در این زمان، تنها دو هفته از قتل کنسولیار ایمبری می

های نگرانی بیشتری از اوضاع آشفتۀ ایران در روزنامه  (Ξ ) ه استای به این فاجعه نکردبسیار عجیب است که سر ویلسون هیچگونه اشاره

ورد اوضاع ، در م۱۹۲۴ آگوست ۸مفتخرم که گزارش کنم مطلب زیر در روزنامۀ بغداد تایمز به تاریخ شد: بغداد منعکس می زبانیسیانگل

بیند. از گشت خود را به مسیر اصلی بسیار دشوار میکند، بازایران که به سرعت در سراشیبی سقوط حرکت میایران منتشر شده است: 
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زمانی که سردار سپه به ایدۀ حکومت جمهوری روی خوش نشان داد و سپس علما او را مجبور کردند که از این فکر دست بردارد، وی 

 (۱قدرت پیشین خود را از دست داده است. )

 :نویسدماجرای قتل ماژور ایمبري می جلد سّوم، در بارۀ ایران سال ۲۰حسین مّكي در كتاب تاریخ 

تاریخ معاصر ایران است،  مهمآمریكاي شمالي در تهران یكي از مسائل و قضایاي تاریك و  متحدهموضوع قتل ماژور ایمبري كنسول ممالك 

را تاریك و بغرنج و  اند كه در هر حال فهم و تشخیص چگونگي این قضیّهزیرا در اطراف این فاجعه اقوال و روایات مختلفي ذكر كرده

و تردیدي حقایق آن را بیان و سپس داوري  شک تواند در اطراف این موضوع بدون هیچطرف نميپیچیده نموده است. واقعاً یك نفر موّرخ بي

ن قضّیه دخالت ها از لحاظ حفظ منافع سیاسي خود در ایگویند انگلیسگویند دولت وقت در این موضوع دخالت داشته. ميو قضاوت نماید. مي

اند و منظورشان تحریك بوده یمؤثرعامل  سقّا خانهمجلس در علم كردن  اقلیتمدّرس لیدر  حسن دیسالدوله و گویند نصرتاند. میداشته

سردار سپه بوده كه به عدم عالقه به مذهب بین عوام شهرت داشته است و در این بین كنسولیار آمریكا هم بدون  هیعلاحساسات مذهبي مردم 

و عّدۀ دیگر هریك در  اقلیتو − هاانگلیس− گویند دولت سردار سپهآنكه هویّتش شناخته شده باشد به دست عوام افتاده و مقتول شده است. می

یك گویند كه در ایجاد این موضوع هیچاند. نیز میدر ایجاد این موضوع دست داشته یبه منظوركرده و هریك یك قسمت از این قضّیه دخالت 

ها هریك به نوعي به نفع ایم دخالتي نداشته و قضیّه خیلي ساده اتّفاق افتاده، ولی سردار سپه و انگلیساز عواملي كه در باال از آن اسم برده

دهیم و پس از ارائۀ اسناد و دالیل آن قضاوت را به ند و اینك چگونگي این قضایا را به ترتیب مورد بحث قرار مياخود از آن استفاده نموده

 .نماییمعهدۀ خوانندگان واگذار می

ري ( كه واقعۀ ناگوار قتل ماژور ایمب۱۳۰۳وهفتم سرطان چهل و دو )برابر بیست و یكي دو هفته به جمعه پانزدهم. ذیحّجۀ هزار و سیصد

و موجد  منشأهادي در شهر انتشاراتي داده شد، این انتشارات كه معلوم نبود  آقا شیخ سقّا خانۀافتد مانده بود كه در اطراف معجزات اتّفاق مي

ه شد و مردم عوام خرافاتي هم هریك به نوعي در اطراف آن به تعبیر و تفسیر پرداختاي در شهر منتشر ميالعادهآن كجاست با سرعت فوق

گفتند پریشب فالن كور شفا یافته و چشمش بینا شده كردند. مثالً ميهایي بر آنچه شنیده بودند اضافه كرده براي دیگري بیان ميشاخ و برگ

خوابیده و شفا گرفته است. این خرافات كه به  سقّا خانهپاي  شبکیاست یا فالن افلیج شفا یافته و با پاي خود به حركت درآمده یا فالن بیمار 

چراغاني نمودند. از  محالتسرعت برق در بین مردم به انواع و اقسام انتشار یافته بود كار خود را كرد و حتّي دو سه شب در بازار و تمام 

شد كردند، گفته ميهادي حركت مي آقا شیخو تشكیالت مخصوصي به طرف چهار راه  ئتیهجاتي حركت كرده با یك شهر دسته محالتتمام 

جاتي كه از این به بعد به سّم بریزد كور كرده است و دسته سّقا خانهخواسته در در یكي دو شب قبل چشم یك نفر بهایي را كه مي سقّا خانهكه 

ابوالفضل كور شده چشم بابي بر خواندند چهارراه آقا شیخ هادي از معجزه كردند این آهنگ را ميهادي حركت مي آقا شیخطرف چهار راه 

كرد هادي حركت مي آقا شیخبه طرف چهارراه  محالتكه از جاتيها شروع شد و حتّي دستهاثر انتشار این خبر تظاهراتي بر علیه بهایي

غیرت یاغي شده با بي گرفتند كه این بابياي در پشت سر آن دم ميهیكلي از كهنه و پنبه و غیره درست كرده و وارونه سوار خر كرده عّده

خواستند برعلیه او تظاهراتي بنمایند. هنگامۀ غریبي در شهر برپا بود و ملّت و منظورشان از این بابي. رییس دولت بود و به این وسیله مي

جاتي ا تلقّي و حتّي دستهنمود، با كمال خونسردي قضایا رتظاهر مي یسادگبهالعاده باهوش و زیرك بود، خیلي سردار سپه كه مردي فوق اتفاقاً 

پرداخت، نمودند، سردار سپه جلوي منزل خود ایستاده به تماشا ميكه در موقع مراجعت از چهارراه آقا شیخ هادي از جلوي منزل او عبور مي

و یا هیكلي كه از پنبه و  آورد كه غالب این تظاهرات بر علیه اورفت و ابداً به روي خود نميجات ميگاهي هم چند قدمي به مشایعت این دسته

 .باشدكهنه و غیره ساخته شده شبیه او مي

چهار  سقّا خانۀاي از آداب و رسوم ملل مشرق قابل مالحظه نیست، موضوع براي اروپاییان هیچ موضوعي به اندازۀ خرافات و فناتیزم و پاره

هایي كه ي برپا كرده بود. در تمام محافل و مجامع و میهمانيشد هیاهوي عجیبراه آقا شیخ هادي و انتشاراتي كه در اطراف آن داده مي

نامبرده بود و موضوع معجزات آن حاكي از روح مذهبي و خرافاتي ایراني بود.  سقّا خانۀجستند صحبت از اروپاییان در آن شركت مي

آمریكاي شمالي نیز مأموریت داشت  ۀمتحدممالك ماژور ایمبري عالوه بر مأموریت سیاسي كه در ایران داشت از طرف مجلّۀ جغرافیایي ملّي 

هایي برداشته و به آمریكا بفرستد. در همین اوان بالوین سیمور از اتباع دولت آمریكا و كه از نقاط جالب توّجه و تاریخي و مذهبي ایران عكس

ومیتي كه پیدا كرده بود دورۀ محكومیت خود را ها قبل در كمپاني نفت جنوب ایران استخدام و مشغول كار بوده است. به واسطۀ محكاز مّدت

برد و با ماژور آن در خیابان نادري و همین عمارت فعالً مریضخانۀ رضانور بوده به سر مي محلدر ادارۀ قنسولگري آمریكا در تهران كه 

شده بود شاید سیمور به رفیقش گفته  زبانزد خاص و عام سقّا خانهایمبري از نزدیك دوستي و آشنایي كامل داشت، همین كه موضوع معجزات 

هاي آن براي مجلّۀ جغرافیایي ملّي آمریكا خالي از اهّمیت نخواهد بود، خوب است دوربین خود را برداشته و عكس سقّا خانهبود كه موضوع 

ماژور ایمبري به اتّفاق رفیق خود با لوین  ۱۹۲۴ژوئیه  ۱۹برابر  ۱۳۰۳سرطان  ۲۷هایي از آنجا گرفته شود. بعد از ظهر روز جمعه عكس

 سقّا خانهالعاده زیادي اطراف نمایند. جمعیت فوقچهارراه آقا شیخ هادي با دوربین عّكاسي و سه پایۀ آن حركت مي سقّا خانۀسیمور به طرف 

برود، در نزدیكي  سقّا خانهآمده پیاده به طرف  مانده از درشكه پایین سقّا خانهشود یك مسافتي را به را گرفته بود. ماژور ایمبري مجبور مي

 ّ شود عكس گرفت، ماژور ایمبري سه پایۀ اند نمينشسته هازنگویند، اینجا گذارد مردم به او ميخانه سه پایۀ دوربین را روي زمین مي سقا

گذارد مردم با مالیمت جلو رفته و كاله و عبا و سه پایه را زمین مي سقّا خانهدوربین خود را برداشته در خیابان مخصوص از طرف چپ 

شود و باز دوربین را بلند كرده در دارند تا عكس گرفته نشود، ماژور ایمبري از این حركت كمي عصباني ميغیره جلوي دوربین نگاه مي

جار و جنجال بین ماژور ایمبري و مردم را  و چونشود مي گذارد، یك نفر موتورسیكلت سوار از دور پیداوسط چهارراه آقا شیخ هادي مي

زهر بریزند و حاال هم  سقّا خانهخواستند در هستند كه مي ییهاآنخواهند عكس بردارند ها كه ميزند كه همینكند یكي فریاد ميمشاهده مي
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چنین عملي بنمایند، یك نفر دیگر هم  هاآنكرد و نگذارد كه زهر بریزند باید ممانعت  سقّا خانهخواهند به هر طوري كه میّسرشان باشد در مي

 خواهند مسلمانان را مسموم نمایند بزنید.ها ميكه نزدیك آن موتورسیكلت سوار ایستاده بود فریاد كرد این بابي

ابان استخر حركت كرده مردم با شوند، درشكه به طرف خیمردم هجوم آوردند، قونسول آمریكا با اتّفاق رفیقش به طرف درشكه رفته سوار مي

 .چوب و سنگ درشكه را تعقیب نمودند

شود، فوراً یك نفر نمایند و بیهوش مينشیمن خود پرت مي محلچي را با سنگ مجروح كرد و از باألخره مردم در خیابان استخر درشكه

زنند و به طوري كنندگان سورچي ثانوي را ميقیبآباد عابرین و تعراند، در چهارراه حسننظامي به جاي سورچي نشسته درشكه را مي

شود، ولي نماید، در اثناء این جریانات متوالیا پلیس و نیروي نظامي در اطراف ازدحام زیاد ميگردد كه روز بعد فوت ميمجروح مي

 .آیدبراي جلوگیري به عمل نمي هاآناز طرف  یجدهیچگونه ممانعت 

برند و در نمایند و به بیمارستان شهرباني ميبه بعد چون قنسول حالش خوب نبوده با اتومبیل او را حمل ميآباد باألخره از چهار راه حسن

 در سازند.نمایند و كار او را یكسره ميكنند و در و پنجره را شكسته به قنسول حمله ميبیمارستان شهرباني مردم همچنان ازدحام مي

كنند و الدوله طبیب شهرباني كمك ميشوند و با دكتر علیممریكا و چند نفر طبیب دیگر حاضر ميبیمارستان دكتر ویلهم و دكتر سفارت آ

 ولي كنند.شوند تا آنكه قنسول به هوش آمده و چند كلمه با خانم خود كه از طرف شهرباني احضار شده بود تكلّم ميمشغول پانسمان و مداوا مي

 .گیرندشوند كه تحت معالجه قرار مياین هنگامه یكي دو نفر پاسبان مجروح مي در نماید.عصر فوت مي ۵باألخره در ساعت 

 .پس از قتل ماژور ایمبري فوراً در شهر تهران حكومت نظامي اعالم كردند و اعالن زیر از طرف حاكم نظامي تهران منتشر گردید

 اعالن حكومت نظامي 

محترم دولت حكومت نظامي در شهر تهران و توابع برقرار و از طرف وزارت جلیلۀ جنگ اجراي قانون  ئتیهچون بر حسب تصویب 

حكومت نظامي با اینجانب محّول شده است، لهذا از تاریخ نشر این اعالن تا صدور حكم ثانوي حكومت نظامي را به عموم اهالي اعالن نموده 

از تصویب مجلس شوراي ملّي گذشته است خاطرنشان  ۱۳۲۹سرطان  ۲۷رجب مطابق  ۲۲ذیل را از قانون حكومت نظامي كه در  موادو 

مزبور رفتار نماید به محاكمۀ نظامي جلب شده به مجازات قانوني خواهد  موادشود هر كس برخالف عموم اهالي نموده و اكیداً متذّكر مي

 خان(سرتیپ مرتضي− یادهرییس تیپ گارد پاّول )و مادۀ الحاقیۀ  ۱۱−۱۰−۹−۸−۷−۵−۴رسید. مادۀ 

به شرح زیر است: در كتاب جنگ پنهان  هاآنگفته شد روایات مختلفي راجع به چگونگي قتل ماژور ایمبري نقل شده كه یكي از  قبالً چنانكه 

ابرت چنین نوشته است: ماژور ر ۲۳۱و  ۲۳۰در نیویورك به چاپ رسیده است در صفحۀ  ۱۹۳۴براي نفت تاًلیف هاني گن كه در سال 

هایي از نقاط جالب توّجه ایران بردارد. ایمبري كنسولیار آمریكا در تهران پایتخت ایران بود، مجلّۀ جغرافیایي ملّي از او تقاضا كرده بود عكس

مقّدسي  سر چاهاي عازم شد. در با دوربین عّكاسي خود به همراه دوستي موسوم به بالوین سیمور با درشكه ۱۹۲۴روزي بامدادان در سال 

 .مردم مذهبي ایران بود توّقف كردند است( كه بسیار مورد تكریم و پرستش سقّا خانه)منظور 

كه خواست با موقعي كه ایمبري دوربین خود را متوّجه چاه كرد از طرف گروهي مورد حمله قرار گرفت. ایمبري را سخت زدند و همین

وارد بیمارستان  تیجمعهم مانند او مورد ضرب قرار دادند و هر دو را بیمارستان بردند.  درشكۀ خود فرار كند او را دنبال كردند، سیمور را

درنگ در اخبار جراید كه از طرف خبرنگاران جراید انگلیس كنترل شده بود این بي .شد و كار ایمبري را تمام كردند و سیمور نیز فرار كرد

ها بوده است و كوشش ایمبري در عكسبرداري از یك نقطۀ مقّدس لتزاید نسبت به اروپایياطور توضیح دادند: حملۀ مزبور در نتیجۀ نفرت دائم

 .توهین به مذهب و باعث تسریع این حمله شده است

ها عامل مخفي انگلیس در خاورمیانه بوده تریبون پاریس منتشر شد و از قول هارولداسپنسر كه سال لكن خبري در روزنامه نیویورك هرالد

داران انگلیس و مضمون نقل شد كه ماژور ایمبري در حقیقت از طرف گروهي به قتل رسیده است كه آن گروه به دست سرمایه است، بدین

شل داران مزبور تصّور كرده بودند كه نفوذ ماژور ایمبري ممكن است اختیار معادن نفت ایران را از كمپانیآمریكا به وجود آمده بود. سرمایه

باشد منتقل نماید. این مسأله ظاهر بود كه قتل ماژور ایمبري تنها انگلیسي( به یك سندیكاي آمریكایي كه قسمت عمدۀ آن در دست سینكلر مي)

 واقعه حاضر بود ماژور ایمبري را حفظ نكرد؟ محلدر نتیجۀ تعّصب مذهبي نبوده است. چرا شهرباني ایران كه كامالً مسلّح و در 

نظر داشتند و در آن موقع نیز یك مستشار مالي آمریكایي در خدمت دولت ایران ها حسنات رسمي ایران نسبت به آمریكایيهاست مقامسال

 ونیز بود. عالوه بر مراتب فوق كاشف به عمل آمد كه سربازي ماژور ایمبري را به قتل رسانده بود و حال آنكه وظیفۀ سرباز دفاع از او بود.

حب ایمبري كارشناس حفر معادن نفت جنوب )منظور كارمند كمپاني نفت جنوب بوده است( كه در یك نزاعي بین كشف شد كه سیمور مصا

. تا این كارگران مداخله كرده بود، پس از آنكه دادگاه كنسولي آمریكا سیمور را به توقیف محكوم كرده بود او را به قید التزام آزاد كرده بودند

 .رسدل ماژور ایمبري به مشام مياندازه بوي نفت از واقعۀ قت

 يادداشت سفارت تركيه

السفرایي( هیأت نمایندگان الوزرا و وزیر جنگ دولت شاهنشاهي ایران سفیر كبیر تركیه با سمت )شیخحضرت اشرف سردار سپه رییس

مایل است نفرت خود و − ایتالیا− یكبلژ− شارژدافر انگلیس− فرانسه− شوروي− آلمان− سیاسي مأمور دربار ایران به نام سفیر افغانستان
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اي كه منجر به هالكت ماژور روبرت ایمبري كنسول دول متّحدۀ آمریكا و جراحت سهمناك مسیو همكارانش را كه در اثر سوءقصد غّدارانه

داخلۀ ضعیف قواي سوءقصد در وسط روز در شهر تهران به وقوع پیوسته و م این سیمور تبعۀ دیگر آمریكا حاصل شده است اظهار بدارد.

اند و تأمینیه كامال بالاثر مانده و از عواقب سوء آن نتوانستند جلوگیري نمایند. ابدأ بر اضافه یا تفرقۀ جماعت و یك تیر تفنگ هم نینداخته

اند از ند یا نخواستهارسانند نمایندگان قواي عمومیّه نتوانستهباألخره پس از آنكه مجروحین بدبخت را به مریضخانۀ رسمي نظمیۀ تهران مي

شك نیست كه یك وضعّیت  بنابراین ورود جمعیّت به عمارت مریضخانه ممانعت نمایند و جمعّیت در آنجا اهانات جدیده مرتكب شدند.

مراتب به  نظر خطرناكي وجود دارد كه هیأت مأمورین سیاسي خود را مجبور دیدند در مقابل وضعیّات مزبور شدیداً در مقام اعتراض برآیند.

و الذكر، هیأت نمایندگان سیاسي توّجه جّدي اولیاي دولت شاهنشاهي ایران را جداً به لزوم اتّخاذ فوري و وسایل مؤثّر براي استقرار نظم فوق

ف متمنّي حضرت اشر از نمایند.اند معطوف ميهاي مذهبي كه به تحریكات متعّصبانه تهدید شدهامنیت اتباع خارجه در ایران و همچنین اقلّیت

 .است احترامات فائقه را بپذیرید

 الدين جواب يادداشت سفارت تركيهمحيي− سفير كبير تركيه

العادۀ خود را تشكیل دولت جلسۀ فوق بالفاصله پس از وصول یادداشت اعتراضیۀ سفارت تركیه از طرف نمایندگان سیاسي مقیم دربار ایران،

تهیّه كرده به سفارت  هاآنداد و مّدتي در اطراف آن بحث نمود، باألخره جواب مالیمي مبني بر تعقیب ّجدي مؤّسسین و محّركین و مجازات 

كلیۀ نمایندگان سیاسي و دیپلماتیك مقیم دربار ایران را به سفارت تركیه دعوت  ۱۳۰۳ارسال داشت. سفیر تركیه در روز دّوم مرداد  تركیه

نموده و جواب دولت ایران را مطرح مذاكره قرار داد. در این جلسه سفیر دولت شوروي پیشنهاد كرد كه چون جواب دولت ایران و اقداماتش 

باشد و منتظر ه امیدبخش است از طرف هیأت سفراي مقیم دربار ایران به دولت جواب داده شود كه تعقیب قضیه امیدبخش ميدر تعقیب قضیّ 

 .باشیمنتیجه اقدامات بعدي دولت ایران مي

 قاتلين ماژور ايمبري

ّركین قتل ظاهرأ هم شده تحقیقاتي نموده السفرا( دولت مجبور بود در پیدا نمودن محپس از قتل ماژور ایمبري و اعتراض سفیر تركیه )شیخ

اي گرفتار شدند، حكومت نظامي و شهرباني بناي بگیر و ببند را گذاشتند، اشخاص مختلفي گرفتار شده كه مسبّبین آن را مجازات نماید. عّده

سیدگي ضمن تحقیق به كمپاني نفت چند نفري هم گویا در قضّیۀ جرح و قتل ماژور ایمبري دخالت داشتند مأمورین تحقیقات و ر هاآنضمن 

نمودند. بنابراین در اطراف كاركنان كمپاني نفت شروع به تحقیقات كردند. جنوب نیز سوءظن حاصل كرده و موضوع را ساده تلقّي نمي

رفت، تحت ميمصطفي فاتح كه بیش از سایرین مورد سوءظن و در بین جمعیت هم دیده شده بود و یكي از مستخدمین كمپاني نفت به شمار 

 بازداشت و تعقیب درآمد.

گونه اّطالعي در دست نیست و معلوم نشد كه آیا مشارالیه در قضایا دخالت داشته یا نداشته یا بر اثر از تحقیقاتي كه از فاتح به عمل آمده هیچ

اي كه ظاهراً در قضیۀ ضرب و جرح و هبه سایرین كه تحت تعقیب درآمده بودند عدّ  نسبت چه چیز پس از چند روز توقیف او را آزاد كردند.

طوري  به سرباز بود بدون گناه محكوم به اعدام كردند. هاآنباالًخره قتل دخالت داشتند محكمه نظامي تشكیل داده دو سه نفري را كه یكي از 

استنطاق سه نفري كه متّهم به قتل ماژور شود و با اّطالعاتي كه در این زمینه از خارج كسب شده جریان كه از پروندۀ تنظیم شده استنباط مي

 اند، بدین طریق بوده: در جلسۀ اّول استنطاق كه هیچ نوع فشار و اذیّت و آزاري براي گرفتن اقرار از متّهمین به كار نرفته است.ایمبري بوده

ر جلسات بعدي كه رییس شعبۀ آگاهي متوّسل به اند. ولي دصورت استنطاق كامالً عادي و متّهمین هم كامالً قتل ماژور ایمبري را انكار كرده

هاي شدید دیگري نموده متّهمین بیچاره براي رهایي از آن همه صدمه هاي سخت گردیده و حتّي براي گرفتن اقرار دستبند و اذیّتاذیّت و آزار

ي بوده در استنطاق بدوي با دالیل برائت خود را اند و مخصوصاً یكي از متّهمین را كه گویا نگهبان درب بیمارستان شهرباناقرار به قتل كرده

 بودند بیچاره براي رهایي از آن همه صدمه اقرار به قتل كرده است.اي سخت كردهرساند ولي در جلسۀ بعدي كه گویا او را شكنجهبا ثبات مي

ها هم كار او را تمام كرده بود و اگر قاعدتاً كه پس از معاینۀ جسد مقتول جاي چند زخم شمشیر بر بدن مقتول بوده كه همان زخمصورتي در

 خواستند قاتلین حقیقي را به دست آورند بایستي كساني را كه استعمال شمشیر كرده و از نظامیان بودند دستگیر نمایند و بین این سه نفريمي

 ند.آن بر بدن مقتول بوده مجّهز نبودكه محكوم به قتل شدند هیچ یك به آن سالحي كه جاي زخم 

شكري بوده به جرم اینكه پس از اینكه ایمبري كارش تمام شده با چهارپایه چوبي بر سر مقتول یكي دیگر از متّهمین را كه معروف به سیّد لب

خواستند قاتلین حقیقي را به دست آورند راه تحقیقات و تشكیل پرونده در شهرباني صورتي كه اگر مي در زده محكوم به اعدامش كردند.

 ستي غیر از آن باشد كه بعداً تنظیم یافته است.بای

نهایت مورد اهّمیت است و اگر دقیقاً در این پرونده رسیدگي شود كامالً معلوم خواهد شد كه جریان بازرسي و خالصۀ مطالعۀ این پرونده بي

مین یكسان رفتار نشده، فاتح را سه چهار روز گناه از چه قرار بوده است. مخصوصاً كه نسبت به تمام متّهتحقیقات و حكم اعدام سه نفر بي

 .اندنمایند ولي نسبت به سایرین متوّسل به آزارهاي شدید براي گرفتن اقرار شدهمحترمانه در اطاق یكي از رؤساي آگاهي زنداني مي

 دولت از قتل ماژورايمبري استفاده كرد

به طوري كه دیدیم به محض اینكه ماژور ایمبري مقتول شد دولت اعالن حكومت نظامي كرده نسبت به مخالفان خود بناي سختگیري را 

نسبت  اقلیتتوقیف درآمدند؛ جرائد اكثریت واقعه قتل را به نظر و تحترفت و آمد داشتند تحت اقلیتاي از اشخاص مؤثّر كه با گذاشت. عّده
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شد در مجلس اي كه راجع به قتل ماژور ایمبري اظهار تأّسف ميالت را به مدّرس و سایرین گذاشتند؛ مدّرس مجبور شد در جلسهداده بناي حم

راجع به این موضوع اظهاراتي بنماید و خود را مبّري معّرفي كند كه اینك صورتجلسۀ مذاكرات مجلس راجع به قتل ماژور ایمبري در زیر 

 :شودذكر مي

 در مجلس

قبل از اینكه داخل دستور شویم چند كلمه عرض خدمت آقایان داشتم. البتّه از قضیّۀ فاجعۀ روز جمعه و قتل قنسول ناكام آمریكا همه  –رییس 

آور متألّم و متأثّریم )عموم نمایندگان صحیح است( بلكه مّطلع هستند و الزم نیست توضیح واضحي كرده و عرض كنم از این قضّیه بهت

م عرض كنم تمام ملّت ایران از این واقعه مولمه متأثّر هستند و خبر این واقعه را با كمال تنفّر و خشم و غضب تلقّي خواهند كرد توانمي

ها نداریم و همیشه نوازي هستیم كه هیچ نوع حّسیات سوئي نسبت به خارجي)نمایندگان صحیح است(، براي اینكه ما یك ملّت غریب و میهمان

هایي به ما یاد بدهند و در طریق تعالي و ترقّي به ما كمك بكنند، توانسته یك درسایم مخصوصاً آنهایي كه ميیك آغوش باز پذیرفته را با هاآن

غرض از عرض بنده این بود كه هر كس در چنین موقعي یك تكلیفي دارد و البتّه باید به تكلیف خودش عمل كند، دولت تكلیفش این است كه 

ر را تعقیب كند و مرتكبش را به دست آورده مجازات نمایند )نمایندگان صحیح است(، ما هم به نوبت خودمان به نام انسانّیت و به جداً این ام

هایي بكنیم كه این لّكۀ سرخي كه در تاریخ ما پیدا شده است زایل شود و ها و معاونتنام حفظ شئون ملّي و به نام حفظ نام نیك ایران باید كمك

 .ثرات سوئي برخالف واقع و حقیقت واقع شده به زودي مرتفع شود )نمایندگان صحیح است(اگر ا

شافي و وافي كه آقاي رییس محترم مجلس شوراي ملّي راجع به  بیانات پس از بیانات رییس مجلس وزیر خارجه )فروغي( چنین اظهار كرد:

كند از اینكه در اظهار تأّسف و تألّم واقعه شرح و بسطي بدهد، مستغني مي تأّسف و تأّلم از وقوع واقعۀ روز جمعه فرمودند هیأت دولت را

با این بیانات ایشان البتّه احساسات كلیّۀ مّلت ایران است )نمایندگان صحیح است( و حاجت نیست به اینكه عرض كنم هیأت دولت كامالً و تماماً 

كند، زیرا همان طوري كه آقاي ضرباتي به قلب ایران وارد آمده تلقّي مي تریناحساسات همراه است و واقعۀ روز جمعه را یكي از بزرگ

 .نوازي بوده استمّلت میهمان ملّت ایران همیشهرییس فرمودند 

 

 قسمت دوم اين مقاله

 ۲-ماجراي قتل ماژور ايمبري

 حكومت نظامي به بهانۀ قتل سفیر آمریكا

 :خوانیداز قتل یك آمریكایي در ایران رابه قلم حسین مّكي ميماجراهاي پسادامۀ 

این  هاآننظیر است و روح مّلت ایران و روح مسلمانان ایران )مسلماني كه یكي از تعلیمات دیني توان گفت این واقعه بيفروغي ادامه داد: مي

 است كه باید به میهمان اكرام و احترام نمود از این مطلب منزجر است( )نمایندگان صحیح است(، اّما اینكه فرمودند هر كس تكلیفي دارد و

باید تكلیف خود را ادا كند فرمایش خیلي صحیحي است و هیأت دولت هم كامالً در این عقیده است و عزم دارد و تصمیم گرفته است كه تكلیف 

الوزرا و هیأت مأخذ براي مردم حاصل نشود آقاي رییسخودش را كامالً ادا كند. نظر به یك مصالحي و براي اینكه بعضي تصّورات بي

كردند به رؤسا و افراد قشوني كه نسبت به مردم با حسن سلوك و مدارا رفتار دولت، مخصوصاً در این اوقات اخیر همیشه توصیه و تأكید مي

قت یك ترتیبي پیش نیاورند كه موجب طرفّیت قواي ملّت با خود دولت بشود به این مناسبت قواي نظامي دولت ساعي بوده است كنند و هیچ و

انگیز در عقیده خودمان كنیم با وجود این واقعۀ اسفكه همیشه با كمال بردباري رفتار كند و نظر به همان عقایدي كه ما داریم و تصّور مي

شد یك امر به این ناگواري واقع شود وااّل هیأت دولت هم زند. تصّور نميم و از طرف ملّت ایران حركات فجیعي سر نمياشتباه نكرده باشی

شود كه این مدارا و حسن بیني از یك همچو اموري كه براي ما غیر مترقّب است، حاال دیده ميكرد براي پیشقبالً اقدامات الزمه را مي

ت و رییس و موجد قوۀ تامینیۀ این مملكت در نظر داشته است شاید در بعضي از اذهان حمل به ضعف و سستي سلوكي كه هیأت محترم دول

حمدهللا در منتهاي كرد از روي ضعف نبوده و قدرت دولت بهشود و معلوم شد كه باید هیأت دولت بنمایاند كه این رفتار معتدالنه كه ميمي

كارانه كامل است. به همین مناسبت امروز براي اینكه مّلت ت و جلوگیري از اعمال شناعت و جنایتكمال است و عزم دولت هم در حفظ امنی

 به سرعت و فوراً این تصمیم دولت را مّطلع شود و دولت مجبور نشود به واسطۀ یك عملیاتي این قدرت و تصمیم خود را اعمال نمایند، اعالن

تصمیم دارد در كشف قضّیه و تعقیب مرتكبان كوشش نماید و امید است كه كامالً هم موفّق حكومت نظامي داده است و تا درجۀ آخر عزم و 

 .اي كه ممكن باشد جبران خواهد نمودناپذیر است، ولي تا اندازهتوانم عرض كنم واقعۀ روز جمعه جبرانشود و اگر چه نمي

 در این مساله باید مذاكراتي بشود یا داخل در دستور بشویم؟ –رییس 

 امبنده اجازه خواسته –مدّرس 

 .اندجمعي اجازه خواسته –رییس 

 .العاده است و باید عرایضم را عرض كنمموقع فوق –مدّرس 
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 .خوب است رأي بگیرید –سیدیعقوب 

 .ام باید عرایضم را عرض كنمخیر رأي الزم ندارد من با حكومت نظامي مخالفم و اجازه هم خواسته –مدّرس 

 .شود، مملكت ایران كه مال شما نیستامر شما كه نميبه  –سید یعقوب 

 دعوت به سكوت –صداي زنگ رییس 

شود من وكیل ایرانم، مملكت هم متعلّق به من است، مملكت مال من است، خوب است عوض شما دیگري را جلوي من بلي مي –مدّرس 

 وادارد )صداي زنگ(

 خیر متعلّق به همه است )صداي زنگ( –سید یعقوب 

 .خواهید راجع به این مطلب صحبتي بكنید خوب است بگذارید براي موقع دیگراگر مي –رییس 

آقاي وزیر امور خارجه فرمایشاتي فرمودند، بنده هم خواستم هم از جهت جنبۀ دیانتم اظهار تأّسف كنم و هم راجع به حكومت نظامي  –مدّرس 

 .اظهاراتي بنمایم

 .نمایندميبا ترتیب صحیحي هم صحبت ن –رییس 

 گذارند كه.نمي –مدّرس 

 )صداي زنگ( –همهمه بین نمایندگان 

 .در این موقع رییس از مجلس خارج شد و جلسه تعطیل و پس از ده دقیقه مجّددا تشكیل گردید

 خواستند اظهاراتي بفرمایند راجع به چه مطلب است؟آقاي مّدرس مي –رییس 

 ت نظامي.اي كه اتّفاق افتاده است و یكي هم راجع به حكومخواهم عرض كنم، یكي تأّسف از واقعهميعرض كردم دو فقره است كه  –مدّرس 

 .قسمت اّولش را عجالتاً بفرمایید –رییس 

نات كنم. البتّه اظهارات و بیاناتي كه آقاي رییس فرمودند همیشه یا غالباً بهترین بیابسیار خوب، قسمت ثاني را موقع دیگر عرض مي –مدّرس 

دوست داشتم بعد از بیانات آقاي وزیر امور خارجه عرایضي بكنم و ظاهراً آقایان هم نظیرش را  یتیثیحاست در وقایع، ولیكن من هم از 

ام ملّت ایران چون مسلمان هستند و دینشان هم اقتضا داشته است كه ملل متنّوعه را از هر حیث محترم بدارند اند و عرض كردهشنیده بازهم

شد اید هر نحو انقالبي كه واقع ميدهد و در تمام انقالبات مالحظه فرمودهایندگان صحیح است( جاناً و ماالً كما اینكه تاریخ هم نشان مي)نم

سفارش ها هم كه حیثیّت علم و عملشان كم است این مسأله را اند حتّي آن بیابانياحترامي نشده و كمال آسایش را داشتهنسبت به ملل متنّوعه بي

خورم از اینكه این واقعه اتّفاق افتاده است كه نباید اتّفاق افتاده باشد و را محفوظ بدارند و من خیلي تأسف مي هاآندانستند كه روساي اسالم مي

 .الرحمن نظیر هم دیگر پیدا نخواهد كردهللاشاءان

 .هللاشاءان –كازروني 

كنم هاي خودم كه در حقیقت همه ملت ایران باشد اظهار تأّسف ميدینجانب خودم و از جانب هم و البتّه همۀ ما متأّسفیم، غرض از –مدّرس 

ام این است كه تا موضوع حكومت نظامي به كنم ولي عقیدهاّما در مسألۀ دیگر كه آقاي رییس صالح دانستند تفكیك شود بنده هم اطاعت مي

 .در خارج ترتیب اثري به او داده شود مجلس نیاید و در مجلس مورد بحث واقع نشود نباید

همچنان از ادامۀ حمالت و نیش قلم  هاآناي نبخشید و اّما اظهارات مدّرس در مجلس راجع به قتل ماژورایمبري در بین جراید اكثریت نتیجه

 :كردند من جمله روزنامۀ ایران تحت عنوان پروتست چنین نوشته بودخودداري نمي

بازي كه با دست اجنبي براي برباددهي حیثیّت ملّت ایران شروع و توسعه یافته بود پس از نتیجۀ سوئي كه نسبت به یك  این جنجال و رّجاله .

نمایندۀ خارجي داد امنیت و آسایش را از تمام عناصر داخلي و خارجي هم برطرف ساخته و دولت كه مسؤل حفظ آسایش عمومي بود حق 

 نداشت القید و تماشاچي بماند.

توانست جواب بگوید! اساساً باید فهمید كه نمي اقلیتكرد لیدر اگر در نتیجۀ این هرج و مرج یك حادثۀ سیاسي خارجي براي ایران ظهور مي

خواه ناخواه باید از این وضعي كه  گویند؟ ببخشید، مملكتبا این فكر و این طرز از مدارك سیاسي و این همه الف و گزاف چه مي اقلیتلیدر 

تواند در این مملكت دوام كند، آن روزي كه خواهید باقي بماند خارج شود، شما متناسب با یك مملكت شرقي نیستید، حكومت شما نميا ميشم

بر عدۀ شاگردان مدرسه در این شهر افزوده شد دیگر جاي زندگي شما تنگ خواهد شد و به شما اجازه نخواهند داد كه مردم عوام را فریب 

زدید حاال دارید تیشه به ریشۀ مملكت سّدي در مقابل ترقّي ایران قرار دهید! تا دیروز تیشه به ریشۀ سردار سپه مي هاآنجود داده و از و

 !زنید ولي این حق و اجازه به شما داده نخواهد شدمي
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در نظر گرفته بودند این  هاآنكه براي را به جرم عدم رشد سیاسي پیش خود محكوم كرده و مجازاتي  اقلیتخالصه جراید متعّلق به اكثریت، 

هم در این موقع توقیف بود و مدیران آن نیز در مجلس متحّصن بودند؛  اقلیتبتازند. جراید  هاآنخواهند به بود كه در جراید خود هر طور مي

نهایت استفاده را كرده در راه  ت از این جریانسنگر دفاع نداشتند تا بتوانند در پشت آن نشسته به دفاع بپردازند و دول اقلیتبنابراین مدّرس و 

 .شودداشت و چنان كه خواهیم دید باألخره مدّرس بر اثر فشارها مجبور به استیضاح ميهاي سریع و مؤثري بر ميپیشرفت مقصود خود گام

 مشایعت جنازۀ یس قونسول

وت نمود قریب به غروب جنازۀ مشارالیه را به مدرسۀ آمریكایي پس از آنكه ماژور ایمبري قونسول دولت آمریكا در بیمارستان شهرباني ف

عّدۀ زیادي از اعیان و اشراف و نمایندگان مجلس و  ۱۹۲۴ژوئیه  ۲۰برابر  ۱۳۴۲ذیحجه  ۱۶برابر  ۱۳۰۳سرطان  ۲۸بردند و روز شنبه 

محترمین در مدرسۀ آمریكایي حضور پیدا كردند و سردار سپه رییس الوزرا هم با هیأت وزرا حضور به هم رسانیده وزراي مختار و 

اي در ساعت پنج بعد از ظهر واقعه آمد چنیننمایندگان سیاسي دول متحاّبه نیز حضور پیدا كرده پس از قدري توقّف و اظهار تأّسف از پیش

مذكور  محلجنازه با احترامات كاملي از مدرسۀ آمریكایي حركت داده شد و در اكبرآباد خارج شهر تهران به طور امانت گذاردند كه بعد از 

 .به آمریكا حمل نمایند

د. غروب همان روز كه ماژور ایمبري مقتول شده بود پس از قتل ماژور ایمبري بالفاصله از طرف دولت اقداماتي براي سوءتفاهم به عمل آم

آمد اظهار تأّسف و تأثّر نموده و وعده داد كه مسبّبین قتل را فروغي وزیر مالیه از طرف دولت از كاردار سفارت آمریكا مالقات و از این پیش

ات همچنان ادامه داشت، باألخره قرار شد مبلغ شصت اش پرداخته شود. این مذاكرفوراً مجازات و عالوه خونبهاي ماژورایمبري نیز به ورثه

ان هزار دالر از این بابت به ورثۀ ماژور ایمبري پرداخته شود و همچنین مبلغ یكصد هزار دالر هزینۀ یك فروند كشتي جنگي از آمریكا به ایر

نگریست سبت به وقوع این حادثه با نظر تردید ميبراي حمل جنازۀ ماژور مقتول به آمریكا پرداخته شود. در بادي امر سفارت آمریكا خیلي ن

هاي آمریكایي و بعدها كه مّدتي از این قضیّه گذشت دولت آمریكا به دولت ایران پیشنهاد كرد كه مبلغ یكصد هزار دالر را در یكي از بانك

ایران متوّجه شد كه اگر چنین پیشنهادي را بپذیرد گذارده از منافع آن همیشه سه نفر محّصل ایراني در آمریكا تحصیل نمایند. ولي بعدها دولت 

 .نظر شدبراي ملّت ایران باعث سرافكندگي است بنابراین از اعزام محّصل به آمریكا از آن محل صرف

 اي براي مذاكرات اقتصادي شدقتل، بهانه

 :دشواینك مكاتباتي كه در این باره بین دولت ایران و آمریكا جریان یافته ذیالً ذكر مي

 .یادداشت ذیل از طرف سفارت آمریكا به وزارت خارجۀ ایران واصل گردید ۱۳۰۳عقرب  ۱۷یادداشت سفارت آمریكا و جواب آن روز 

 ۴۹نمره  ۱۹۲۴تهران نهم نوامبر 

 جناب مستطاب اجل آقاي مشارالملك وزیر امور خارجه،

ّطالعات واصله در خصوص اقداماتي كه دولت ایران نموده و دولت متبوعه اینجانب دستور داده است مراتب رضایت آن را نسبت به ا

اند اجرا نمایند به استحضار نماید كه احكام محكمه نظام را درباره اشخاصي كه براي شركت در تهاجم علیه قنسول ایمبري مقّصر واقع شدهمي

ه اقدامات دولت جناب مستطاب اجل را در پرداخت متبوعۀ این جانب به عالوه دستور داده است ك دولت خاطر جناب مستطاب اجل برسانم.

 یك هزار دالر غرامت به زوجۀ قنسول ایمبري و اجراي احترامات الزمه براي رجعت دادن جنازه مستر ایمبري اعتراف نمایم. ۶۰مبلغ 

باشد كه جنازۀ یكایي به ایران ميمسأله كه اكنون بین دولتین راجع به قضیّۀ اخیر باقي مانده است پرداخت مخارج فرستادن كشتي جنگي آمر

خود متقبّل شده است این طور  ۹۵۱۰( نمره ۱۳۰۳ژوئیه )هفتم اسد  ۲۹قنسول را مراجعت دهد و پرداخت این مخارج را دولت طّي مراسله 

ساله را به نحوي تسویه متبوعۀ اینجانب میل دارد این م دولت بیني شده است كه مخارج مزبور تقریباً یكصد و ده هزار دالر خواهد شد.پیش

ت در این نماید كه باعث ترّقي و توسعۀ مناسبات دوستانه بین مملكتین بشود و بنابراین به این جانب اجازه داده است پیشنهاد نمایم كه تعّهد دول

ر مدارس اتازوني خصوص به این ترتیب به موقع اجرا گذاشته كه ودیعه به امانت گذاشته شود كه به مصرف تحصیل محّصلین ایراني د

برسد. عین ترتیباتي كه به وسیلۀ آن این پیشنهاد به بهترین طرزي به موقع اجرا گذاشته شود ممكن است به محض وصول اّطالع راجع به 

مالً موافقت باشد به آساني داده شود دولت متبوعۀ این جانب عقیده دارد كه دولت ایران كااینكه دولت عّلیه حاضر براي اجراي این پیشنهاد مي

تر و موافقت بهتري بین مّلتین ایران و آمریكا خواهد بود. موقع را مغتنم اش ترقّي و توسعۀ مناسبات نزدیكدارند در این كه طریقۀ فوق نتیجه

 .نمایماحترامات فائقه را تجدید مي شمرده

 امضا اسمیت موري شارژدافر

 

 :شودقوس از طرف دولت ایران داده مي ۲۳جواب زیر در تاریخ 

 آقاي مستر موري شارژدافر دولت فخیمۀ آمریكا،
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واصل گردید و از مندرجات آن استحضار به عمل  ۱۹۲۴مورخه نهم نوامبر  ۴۹شود كه مراسلۀ نمره آقاي شارژ دافر محترماً زحمت افزا مي

آمد، راجع به پرداخت یكصد و ده هزار دالر مخارج كشتي آمریكایي كه حامل جنازه مسترایمبري متوفي بوده است به وزارت جلیله مالیه 

گردد كه پیشنهاد اولیاي دولت ر ميخانه میّسر شود بپردازد، ضمنا متذكّ دستورالعمل داده شد كه مبلغ مزبور به طریقي كه براي آن وزارت

 فخیمۀ آمریكا دایر به اینكه مبلغ مزبور به مصرف اعزام محّصلین ایراني به آمریكا برسد مورد تقدیر اولیاي دولت واقع گردیده و از این

 ۲ نمایدنیت اولیاي فخیمه آمریكا بیان امتنان نموده و احترامات فائقه خود را تجدید ميحسن

آباد تهران و قتل عبدهللا شهبازی در بارۀ قتل ایمبری به شرح زیر است: ماجرای بلوای سقاّخانۀ آشیخ هادی در حسنهای حاصل بررسی ∗

دوران دیكتاتوری رضا خان سردار سپه و از مقّدمات خلع  مهم( از حوادث ۱۹۲۴ژوئیه  ۱۸ /۱۳۰۳تیر  ۲۷ماژور رابرت ایمبری )جمعه 

( رخ داد، در زمانی ۱۳۰۳تیر  ۱۲( است. این قتل كمی پس از قتل میرزادۀ عشقی )۱۳۰۴آذر − یس سلطنت پهلوی )آبانسلطنت قاجار و تأس

 .كردهای دیكتاتوری نظامی خود را به شّدت استوار میكه سردار سپه پایه

 Οιλ Χορπορατιον د. كمپانی نفتی سینكلرماژور رابرت ایمبری نایب كنسول سفارت آمریكا در تهران و داّلل كمپانی آمریكایی سینكلر بو

Σινχλερ ∗∗  را برای اخذ امتیاز نفت شمال  السلطنه، رقیب قدرتمند رضاخانش. مذاكره با دولت میرزا احمدخان قوام ۱۳۰۰از خرداد

داری زرنگ . سینكلر سرمایه، سرمایه دار كالیفرنیایی، تعلّق داشت(۱۸۷۶− ۱۹۵۶ایران آغاز كرده بود. این كمپانی به هری فورد سینكلر )

كمپانی نفتی خود را تأسیس كرده بود. او با وارن هاردینگ، رئیس  ۱۹۱۶و بلندپرواز بود كه به تازگی وارد حوزۀ نفت شده و در سال 

یال داچ شل و های بزرگ نفتی، چون روكرد می تواند با غولجمهور وقت آمریكا، دوست بود و به دلیل برخورداری از این رابطه تصّور می

وارد شود. ایران یكی از این مناطق ممنوعه  هاآنهای انحصاری ایران، رقابت كند و حتّی به حوزه− استاندارد اویل و كمپانی نفت انگلیس

اران نفتی دبود. در این زمان، رویال داچ شل سهام قابل توّجهی را در كمپانی های نفتی آمریكا خریداری كرده و این اقدام اعتراض سرمایه

 .كالیفرنیایی، ازجمله هری سینكلر را برانگیخته بود

را با ایران منعقد كرد و تمامی امتیازات روسیه تزاری در ایران را بخشید،  ۱۹۲۱فوریه  ۲۶زمانی كه حكومت جدید شوروی قرار داد 

های نفتی امیدی در دل رجال وطن دوست پدید آمد. كسانی مانند احمد قوام تصّور كردند كه می توانند استخراج نفت شمال ایران را به كمپانی

ها بر نفت ایران پایان دهند. در این زمان، حسین عالء وزیر مختار ایران و ذار كنند و از این طریق به سلطۀ انحصاری انگلیسیمستقل واگ

الدوله(، كاردار سفارت ایران و مورگان شوستر، مشاور غیررسمی سفارت ایران، داّلالن نفت ایران در آ خان ضّرابی كاشی )نبیلعلیقلی

دو كمپانی رویال داچ شل و استاندارد  هاآنای را آغاز كردند. با داّللی بازی مرموز و پردسیسه هاآنرفتند. در این ماجرا، مریكا به شمار می

بعد اویل وارد بازی شدند. سرانجام، دولت ایران تصمیم گرفت امتیاز استخراج نفت شمال را به كمپانی استاندارد اویل واگذار كند ولی اندكی 

كه استاندارد اویل، برخالف تمایل دولت ایران، نیمی از سهام امتیاز فوق را به كمپانی نفت انگلیس واگذار كرده است. روشن شد كه معلوم شد 

 .ها، رویال داچ شل و استاندارد اویل سه ركن اصلی یك مافیای نفتی هستندانگلیسی

كرد كه امتیازی پنجاه ساله به یك كمپانی صددرصد آمریكایی برای در دولت دوم قوام السلطنه، كابینۀ ایران تصویب  ۱۳۰۱ در خرداد،

بینی شده بود. كمپانی آمریكایی استاندارد اویل، كه با استخراج نفت شمال واگذار كند. سهم ایران نیمی از تمامی عواید این امتیازنامه پیش

ط ایران را نپذیرفت. در اینجا بود كه كمپانی سینكلر مغرورانه رویال داچ شل و انگلو پرشین اویل كمپانی زد و بندهای پنهان داشت، شرو

وارد بازی شد، شروط ایران را پذیرفت و حاضر شد وامی ده میلیون دالری در اختیار ایران قرار دهد. مذاكرات برای انعقاد قرارداد با 

رسید كار تمام شده به نظر می ۱۹۲۴یافت. در اوائل سال ادامه  ۱۹۲۳های مافیای نفتی تا اواخر سال سینكلر آغاز شد كه به دلیل كارشكنی

ه است. در این زمان بود كه به ناگاه ماجرای قتل رابرت ایمبری، داّلل كمپانی سینكلر در تهران، رخ داد. اینك دوران ریاست وزرایی و یكّ 

 .كرد ولی در واقع تمایلی به این كار نداشتمیتازی سردار سپه بود. رضاخان هر چند محیالنه از قرارداد با سینكلر ابراز خوشحالی 

هری سینكلر برای این فضولی بهای سنگینی پرداخت. كمی پس از قتل ایمبری رسوایی بزرگی در آمریكا پدید شد كه دولت هاردینگ را با 

دولت هاردینگ، رشوه پرداخته است. بحران مواجه كرد. اّدعا شد كه هری سینكلر برای دریافت یك امتیاز دولتی به آلبرت فال، وزیر كشور 

گویی در برابر اجازه به حوزۀ انحصاری آنان، نفت ایران، به شّدت تنبیه كرد. او به جرم دروغمافیای نفتی سینكلر را به دلیل ورود بی

ینكلر از ایران خارج مصادف با تأسیس سلطنت پهلوی، كمپانی س ۱۹۲۵  سال، در كمیسیون مجلس سنای آمریكا شش ماه و نیم زندانی شد.

  ۳ .شد

 توضیحات و مآخذ:

 – ۱۳۸۹ –مطالعات و پژوهشهای سیاسی ناشر: مؤسسه  –از قاجار به پهلوي، ترجمه: رضا مرزاني، مصطفي امیري  محمدقلي مجد− ۱

 ۲۹۴−  ۳۰۰صص 

 

 :منابع

Ι   − ۱۹۲۴جوالی  ۹، مورخ ۸۹۱، ۰/ ۱۲۹۲، ۵۸۶گزارش کرنفلد، شماره  
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ΙΙ − Μαϕδ, Οιλ ανδ Κιλκλινγ οφ τηε Αμεριχαν Χονσυλ ιν Τεηραν  ۲۴۱−  ۲۴۳، صص  

 ۱۹۲۴جوالی  ۱۴، مورخ ۸۹۱، ۰/ ۱۲۹۷۲، ۵۹گزارش ا یمیری د، شماره −  ∗

 ΙΙΙ  − مبلغۀ بهایی متولّد شیکاگو  ۱۸۵۱ – ۱۹۳۴سوزان مودی 

Μαϕδ, Οιλ ανδ Κιλκλινγ οφ τηε Αμεριχαν Χονσυλ ιν Τεηραν −Ις−  ۲۴۱−  ۲۴۳، صص 

ς − ۱۹۲۴نوامبر  ۲۹، مورخ ۸۹۱، ۵۱۸/ ۲۱۹، ۷۶۳گزارش موری، شماره  

ςΙ − ۹۲، ۵۷تلگرام کرنفلد، شماره /Ιμ  ،۱۲۳ ۱۹۲۴جوالی  ۱۹، مورخ  

 ςΙΙ − ۹۳، ۵۸تلگرام کرنفلد، شماره /Ιμ  ،۱۲۳ ۱۹۲۴جوالی  ۱۹، مورخ  

ςΙΙΙ  −۲۰۳، ۵۹۶ضمائم، شماره  گزارش کرنفلد و /Ιμ  ،۱۲۳ ۱۹۲۴جوالی  ۲۰، مورخ  

ΙΞ  − ۱۹۲۴ آگوست ۱۱، مورخ ۸۹۱، ۰/ ۱۲۹۸، ۶۱۲گزارش کرنفلد، شماره  

Ξ   − ۱۹۲۴سپتامبر  ۲۱، مورخ ۸۹۱، ۰/ ۱۳۰۵، ۶۵۰گزارش موری و ضمیمه، شماره  

 ( ۹۲ – ۱۰۷−  ۱۹۶۳ –نشر ناشر  –م جلد سو ایران ساله ۲۰حسین مكي در كتاب تاریخ  − ۲

 ۱۳۸۵مرداد  ۹دوشنبه − سایت روزنامه همشهری − عبدهللا شهبازی ماجرای قتل ماژور ایمبری منبع: −  ۳ 

 (۵− )۱۹۲۲− ۱۹۲۷میلسپو و مستشاران مالی آمریکایی در ایران  ∗∗◀ 

مجلس به دولت ایران اجازه داد تا  ۱۹۲۲به این بررسی رسیده است: در سال  یریگرشوهامتیاز نفت سینکلر و  مجد در بارۀ  یمحمدقلدکتر 

، یعنی تقریباً دو ۱۹۲۳شدند، به یک شرکت آمریکایی واگذار کند. نهایتاً، در دسامبر نمی یدادرسامتیاز پنج استان شمالی را که مشمول امتیاز 

از همین روز پرداخت رشوه هم به منظور شرکت اکتشافات سینکلر در نیویورک اعطا شد.  ماه پس از ریاست رضاخان بر کابینه، امتیازی به

های کالنی که بابت و فروغی( شروع شد؛ درست مثل رشوه مورتاشیتوزرایش )نظیر های اقتصادی و معدنی به رضاخان و دریافت امتیاز

ی نمایندگان از اظهارت محرمانهدهد: ل آمریکا، در این باره گزارش میشد. بر نارد گوتلیب، کنسوشیالت دریای خزر پرداخت میامتیاز 

قوی امتیاز سینکلر را ظرف چند روز آینده امضاء خواهد کرد. اگر رضاخان الوزراء به احتمال خیلی آید که رئیسشرکت سینکلر چنین بر می

مجلس کامالً مطیع رضاخان تشکیل جلسه بدهد تقریباً حتمی است، زیرا  یک ماه آینده یطکند، تصویب مجلس هم که باید این امتیاز را امضاء 

 (۱است. )

نفت شمال ایران از طرف رضاخان، نویسد: امروز بعد از ظهر شخصاً شاهد امضای امتیاز دو هفته بعد، گوتلیب در تلگرامی می

ای که در نویسد: نکتهگوتلیب متعاقب این تلگرام در گزارشش می  (2).بودمی شرکت اکتشافات سینکلر الوزراء و آر.سپر، نمایندهرئیس

ی و مالیه به نمایندهگونه طبق اظهارت شخصی وزرای امور خارجه نفت شمال قدری عجیب، ولی بسیار مهم است، اینارتباط به امتیاز 

خبر بود. از مذاکرات مربوط به آن کامالً بی رضاخانوّسط امتیاز تهای ایران، تا قبل از امضای مالیه رکلیمدشرکت سینکلر، دکتر میلسپو، 

(۳) 

یکی از اعضای سفارت بریتانیا در ی دیدار بود. آلن دالس درباره مشخصخبر گذاشتن میلسپو از همان روزهای اّول مذاکرات دلیل بی

اند که شرکت نفت سینکلر به هایی از سفارت به او دادهآمد و گفت که گزارشنویسد: آقای کریگی از سفارت بریتانیا به دیدنم واشنگتن می

گفتم که شایعاتی با همین مضمون به گوش ما هم رسیده است، که رشوه داده است.  هاآنهای متنفّذ به برخی از ایرانیمنظور جلب حمایت 

 (۴شایعات در دست نداریم. )بر تأیید این  دالاحتماالً منبع شان همان است که سفارت بریتانیا از آن شنیده ولی هیچ اّطالع موثّقی 

اش، فروغی، در مطبوعات آمریکا خارجهوزیر امور های کالن به رضاخان و بر پرداخت رشوه دالهایی کمی پس از اعطای امتیاز گزارش

اش فوریه ۷تلگرامی به سفارت آمریکا در تهران نوشته: واشنگتن هرالد در شماره  طیبه چاپ رسید. هیوز، وزیر امور خارجه آمریکا، 

نفت شمال ایران مبلغ یکصد بزرگ  هایهای نفتی برای تصاحب امتیاز میدانگویند یک آمریکایی در رقابت سخت گروهکه مینوشته است 

گویند خود وزیر امور خارجۀ ایران که از هم چنین آمده است که میهزار دالر به وزیر امور خارجۀ ایران رشوه داده است. در این مقاله 

های شرق مدیترانه روزنامه یهزار دالری دامن زده است. همه ۱۰۰ی ی رشوهبالد به شایعهپول خیلی به خود میاش در گرفتن این زیرکی

ای به چاپ رسانده، در آن مّدعی شده بود که نام ناصرالملّه مقالهی تهرانی به ( یک روزنامه۵اند. )مطالبی در ایران در این باره چاپ کرده

تومان  هزار ۱۰۰مبلغ  هزار دالر( به رضاخان و فروغی پرداخت کرده که از این ۳۰۰هزار تومان )معادل  ۳۰۰شرکت نفت سینکلر مبلغ 

و خشمگین شده بود تلگرام زیر را برای امور خارجه ( کورنفلد، وزیر مختار آمریکا، که از این اتّهامات شرمنده ۶سهم فروغی بوده است. )

و آن چه  شودشریف و درست کاراست. ناصرالملّه روزنامه ایست که به طور مرتّب چاپ نمیفرستاد: وزیر امور خارجه انسانی بسیار 

 یجدکس در اینجا این مقاله را اساس است. هیچپایه و بیالوزراء نوشته کامالً بیتومان از طرف سینکلر به رییس ۳۰۰ی پرداخت درباره

 (۷گرفت. ) کامالً پسحرفش را ژانویه  ۲۴نگرفته است. همین روزنامه در 
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مناسبی به این شایعات بدهد. عالئی نیز با دالس، در همین اثنا، به حسین عالئی، وزیر مختار ایران در واشنگتن، دستور داده بودند که پاسخ 

 نویسد:کرد. دالس در یادداشتی در این باره می وگوگفتخارجۀ آمریکا، مالقات و رییس بخش امور خاور نزدیک در وزارت امور 

 ۷نفت شمال به شرکت سینکلر در شماره گیری مقامات ایرانی بر سر اعطای امتیاز ی ادعای رشوهای که دربارهایران از مقاله وزیر مختار

پایه و اساس، و بسیار ناراحت کننده بی کامالً ی فوق را افتراآمیز، کرد. او مقاله یناخشنودفوریه واشنگتن هرالد به چاپ رسیده بود ابراز 

ً گفت که این مقاله و خواند،  ترین نشانی از غیرمنصفانه، زیرا کوچک کامالً  همآنزند، و اعتبار ایران در آمریکا لطمه می تیثیحبه  مسلما

که  آنجاای به خبرگزاری آسوشیتدپرس این گزارش را تکذیب کرده، ولی تا بیانیهارسال  طیحقیقت در این گزارش وجود ندارد. او گفت که 

شود، امور خارجه مربوط نمیبه وزارت  مسائلکند که این اش را منتشر نکرده است. عالئی گفت که درک میبیانیه یخبرگزارداند این می

ای بکنم. آیا بدی که این مقاله ممکن است در آمریکا داشته باشد به او توصیهولی سپاسگزار خواهد بود اگر بتوانیم برای خنثی کردن تأثیرات 

ام و گفتم که مقاله را دیدهبنویسد؟ ]از نظر او[ این مقاله واقعاً دروغی بیش نبود. چه کاری باید بکند؟ به وزیر مختار  ریسردببه  ایباید نامه

 ای به او بکنم. گاه بهتر است که اصالً به مقاالت جنجالیباشم که توصیهکنم در موقعیتی فهمم که چه احساسی دارد. با وجود این، فکر نمیمی

 (۸داند چه کاری باید انجام بدهد. )هر حال او خودش بهتر از هر کس دیگری میمطبوعات نکنیم، ولی به 

ً نویسد: ها به کورنفلد، وزیر مختار آمریکا در تهران، هم فشار آورده بودند. او در گزارشی میایرانی ی نامه ذکاءالملک، وزیر ترجمه احتراما

در ای در مطبوعات آمریکا که ایشان در این نامه آزردگی خاطر شدید خود را از چاپ مقالهگردد. امور خارجۀ ایران، به پیوست ارسال می

رده است. چنانکه قبالً هم به گرفته، ابراز کدالر رشوه  ۱۰۰شده بود او برای اعطای امتیاز نفت شمال از شرکت اکتشافات سینکلر اّدعا  آن

تواند این دانم وزارت امور خارجه چگونه میترین مقامات ایرانی است. نمیاز محترمام، ذکاءالملک یکی عرض وزارت امور خارجه رسانده

( سه روز ۹شدیداً تکذیب کند. )اساس را پایه و ای این اتّهام کامالً بیکنم که با انتشار بیانهرا جبران کند، ولی احتراماً پیشنهاد میخبط و خطا 

ی آقای عالئی، مطبوعات آمریکا برسانم که طبق گزارش تلگرافی روز گذشتهباید به اّطالع  متأسفانهبعد کورنفلد تلگرام زیر را ارسال کرد:

دارد اقدام الزم و فوری این، تقاضا  بر بنااند. ایشان در ارتباط با خبری که چندی پیش به چاپ رسیده بود خودداری کردهاز چاپ تکذیبیه 

 (۱۰بفرمایید. )ی رسمی ایشان از سوی مطبوعات مبذول جهت پذیرش و انتشار تکذیبیه

تلّقی شود: انتظار دارد توّجه  متحدهسیاسی ایاالت های ی دولت و رویهتواند هم چون مطلبی درسی دربارهی هیوز میفوریه ۱۶پاسخ مورخ 

بفرمایید که قوۀ مجریۀ ]آمریکا[ هیچ کنترلی بر مطبوعات این کشور ندارد. چنانکه آن وزیر رجۀ ایران را به این نکته جلب وزیر امور خا

به  تیثیحی می توانند برای اعادهبدون شک اطالع ندارد، در مواردی که بیانات دروغ و افتراآمیزی عنوان شود به موجب قانون محترم 

 (۱۱کایت ببرند. )های آمریکا شدادگاه

بود که این دو بر سر  مشخصنکردند. کامالً های حقوقی استفاده شان از این کانالی حیثیّتبا وجود این، رضاخان و فروغی برای اعاده

ود که بر اساس ، به دالس اّطالع داده ب۱۹۲۴سپتامبر  ۲۱ای محرمانه در میلسپو در نامهاند. های کالنی گرفتهاعطای امتیاز سینکلر رشوه

سینکلر بود، به اروپا انتقال داده است. صد هزار ی شرکت دالر را که ظاهراً همان رشوه ۲۰۰موثّق رضاخان چند ماه پیش مبلغ  اطالعات

مختار است، هارت، وزیر  یباشرافتمشهور بود فروغی فرد  کهنیافروغی رفته بود. ولی ها به جیب دالر بقیه هم که طبق گزارش روزنامه

فروغی را نداشته باشد،  یهرکس بردارانکالهشیّادان و  ونیکلکسآمریکا، وقتی با شواهد متقن رشوه گیری و فساد او مواجه شد، نوشت که در 

 ناقص است. ونشیکلکس

آمریکا در تهران، شرکت سینکلر نیز کنسولیار ی کالنی که سینکلر پرداخته بود، به کارش نیامد. پس از قتل رابرت دبلیو ایمبری، البتّه رشوه

 های نفتی آمریکایی در ایران ابراز تأّسف کند:داشت که از نبود شرکتامتیازش را پس داد. همین اتّفاق موری را بر آن 

یفی در محافل نوعی اضطراب و بالتکلای ندارد. امروزه در تهران نماینده اکنونهمواقعاً جای تأّسف است که هیچ شرکت نفتی آمریکایی 

رژیم سیاسی را طوری تغییر بدهد که  خواهدمیالوزراء رییس گویندمیکننده نیست. سیاسی ایران سایه انداخته است که به هیچ وجه دلگرم 

اگر نهایتاً این  باید بگویم که متأسفانهها باشد. هایش مجبور به جلب حمایت انگلیسیالسلطنه یا شاه بشود. شاید برای تحّقق نقشهنایبخودش 

آمریکایی برای به دست آوردن امتیاز نفت شمال ایران، از نظر من، بسیار کمتر های ها انجام بشود، بخت شرکتکودتا با حمایت انگلیسی

 (۱۲خواهد شد. )

ایران بیرون رانده شدند، و تا رقابت بر سر نفت سال آینده از گردونۀ  ۳۰های آمریکایی در بینی موری خیلی دقیق از آب در آمد. شرکتپیش

 از قرار دادهای نفتی ایران محروم ماندند. ۱۹۵۴زمان امضای قرار داد کنسرسیوم نفتی در سال 

 

 ( ترجمه: مصطفی امیری۱۹۲۲− ۱۹۲۷) گیریامتیاز نفت سینکلر و رشوه  −دکتر محمدقلی مجد  ∗ 

 

 :هانوشتیپ
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 Γρεατ Βριταιν & Ρεζασηαη: Τηε Πλυνδερ οφ Ιραν, ۱۹۲۱−۱۹۴۱ Χ ۲۰۰۳فصل سوم کتاب: ∗

 .۱۹۲۳دسامبر  ۵(، مورخ ۸۹۱، ۶۳۶۳ /۳۱۲گوتلیب، گزارش شمـ )− ۱

 .۱۹۲۳دسامبر  ۲۰(، مورخ ۸۹۱ ،۶۳۶۳ /۳۱۸گوتلیب، تلگرام شمـ )− ۲

 ۱۹۲۳دسامبر  ۲۷(، مورخ ۸۹۱، ۶۳۶۳ /۳۲۱گوتلیپ، گزارش شمـ )− ۳

 ۱۹۲۳ژانویه  ۲۳(، مورخ ۸۹۱، ۶۳۶۳ /۲۷۴شمـ )دالس، تلگرام − ۴

 ۱۹۲۴فوریه  ۷، مورخ  Α/ ۳۳۵ ۸۹۱,(۶۳۶۳ هیوز، تلگرام شمـ− ۵

 همان− ۶

 ۱۹۲۴فوریه  ۹(، مورخ ۸۹۱، ۶۳۶۳۶ /۳۳۷کورنفلد، تلگرام شمـ )− ۷

 ۱۹۲۴فوریه  ۹( مورخ ۸۹۱، ۶۳۶۳/ ۳۳۸وزارت امور خارجه، یادداشت شمـ )− ۸

 ۱۹۲۴فوریه  ۱۲(، مورخ ۸۹۱، ۶۳۶۳ /۳۴۰) ۳۷۳کورنفلد، گزارش شمـ − ۹

 ۱۹۲۴فوریه  ۱۵(، مورخ ۸۹۱، ۶۳۶۳ /۳۴۴کورنفلد، تلگرام شمـ )− ۱۰

 ۱۹۲۴فوریه  ۱۹(، مورخ ۸۹۱، ۶۳۶۳ /۳۴۵هیوز، تلگرام شمـ )−۱۱

 .1925ژانویه  ۲۰(، مورخ ۸۹۱، ۶۳۶۳ /۵۸۲) ۸۵۴موری، گزارش شمـ − ۱۲

 27مطالعات تاریخی شماره منبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

