
   رحيم فالح
پيشينه نگاه خواستارانه آميز امريكا به نفت شمال 
ايران، تقريبًا مصادف است با تاريخچه ورود ايشان 
به ايران. اين موضوعي اس�ت كه كمتر مورد توجه 
تاريخ پژوهان نفت ايران قرار گرفته است. مقالي كه 
پيش روي شماست، ابعاد اين مقوله را مورد خوانش 
و تحليل قرار داده اس�ت. اميد آنك�ه مقبول افتد. 

         
   آغازين تماس هاي امريكاييان با ايران

اولي��ن تم��اس امريكايي ها با اي��ران از طري��ق اعزام 
هيئت هاي مذهبي صورت گرفت. » هريس��ون گري، 
اوتيس دويت و الي اس��ميت « در س��ال 1830 براي 
شناس��ايي ش��مال غربي ايران و با هدف تبليغ آيين 
مسيحيت ، به اين منطقه س��فر كردند. آنها نخستين 
امريكايي ها بودند كه قدم به خاك ايران گذاشتند. پنج 
مبلغ مذهبي امريكايي در سال 1835در اروميه اقامت 
گزيدند. آنها از اين پايگاه در ميان 20 هزار مس��يحي 
نسطوري كه در آن زمان در اين منطقه ساكن بودند، 
فعاليت مي كردند. اين امريكايي ها همچنين به تناوب 
سعي مي كردند با انتشار پيام هايي، توده هاي مسلمان 
شيعه را به دين مسيح دعوت كنند، اما اين دعوت ها از 
سوي شيعيان به سردي رد شد! در سيزدهم دسامبر 
1856 با امضاي پيمان دوستي و تجاري در قسطنطنيه 
روابط سياسي ايران و امريكا رسماً آغاز شد. اين قرارداد 
نش��انه توافقي بود كه زمينه را براي همكاري سياسي 
و تأسيس دفتر نمايندگي كنس��ولي و برقراري روابط 
تجاري فراهم آورد. در سال 1851 جورج مارش، وزير 
مختار امريكا در قسطنطنيه مذاكراتي را با نمايندگان 
ايران به عمل آورد كه منجر به عقد قراردادي بين دو 
كشور گرديد. در سال 1883 با اعزام ساموئل بنجامين 
به عنوان سفير و كنس��ول اول امريكا به ايران، رسماً 
روابط سياس��ي ايران و امريكا آغ��از گرديد. بنجامين 
در نامه اي به ناشران امريكن اكس��پورتر در نيويورك 
مي نويس��د كه تجارت با ايران بازارهاي وسيع آسياي 
مركزي را به روي امريكاييان باز مي كند. بنجامين به 
آنها مي گوي��د: » پاداش تج��ارت ارزش آن را دارد كه 
با رقباي نيرومندي كه هم اكنون ش��تاب زده درصدد 
به دست آوردن آن هس��تند، مبارزه كنيم«. از طرف 
ايران هم در پنجم اكتبر 1888 هيئت سياسي مركب 
از حاج حس��ينقلي خان به عنوان سفير، دكتر تورنس 
به عنوان مش��اور، يك منش��ي مخصوص ك��ه وظيفه 
مترجم را برعهده داشت و يك نوكر وارد پايتخت امريكا 
گرديد. حسينقلي خان در اولين مالقاتش با كلي ولند، 
رئيس جمهور امريكا از وي براي رهايي ايران از سلطه 
انگليس و روسيه تقاضاي كمك كرد و از اكتشاف منابع 
طبيعي كش��ورش توس��ط امريكا جانبداري و اظهار 
اميدواري كرد كه با عقد پيمان اتحادي بين دو كشور، 

امريكا در كشمكش قدرتي كه توسط روسيه و انگليس 
در ايران پديد آمده شركت جويد. 

   داليل توجه روسيه به نفت شمال ايران
در جنگ جهاني اول ب��ا توجه به اهمي��ت نفت براي 
كش��ورهاي صنعتي، امريكا نيز متوجه ايران گرديد، 
از داليل توجه امريكا به نفت اي��ران مي توان به موارد 

ذيل اشاره كرد: 
1- خروج روسيه از ش��مال ايران فرصتي براي امريكا 
بود تا در نواحي ش��مال ايران امتيازي كسب كند و به 

بهره برداري از نفت شمال ايران بپردازد. 
2- بهره برداري از نفت خاورميان��ه و ايران تا آن زمان 
ثابت كرده ب��ود كه اين منطق��ه از مناب��ع غني نفت 

برخوردار است. 
3- كمپاني هاي بزرگي با س��رمايه زي��اد در امريكا به 
وجود آمده و ب��ه دنبال جايي براي س��رمايه گذاري و 
فعاليت بودند كه منطق��ه خاورميانه براي اين منظور 

مساعد بود. 
4- اياالت متحده امريكا به خوبي مي دانس��ت كه در 
صورت ب��روز جنگي ديگر، ايران بهتري��ن مكان براي 

ايجاد پايگاه عليه شوروي است. 
5- پيش��رفت روز افزون صنايع امري��كا پس از جنگ 
جهاني اول و افزايش مصرف نفت در اين كشور باعث 
گرديد توليد داخلي پاسخگوي نيازهاي كشور نباشد 
و در نتيجه دولت و شركت هاي بزرگ امريكايي براي 
تأمين نفت و برط��رف نمودن نيازها ب��ه دنبال منابع 
جديد نفتي باش��ند. از اين رو به كشورهاي نفت خيز 

خاورميانه روي آوردند. 
خروج نيروهاي روس��يه از ايران پس از انقالب اكتبر 
در اين كشور موجب ش��د، انگليس براي ادامه تسلط 
خود بر منابع نفت��ي ايران ق��رارداد 1919 را به ايران 
تحميل نمايد. دولت امريكا فرصت را براي جلوگيري 
از سياست هاي انگليس و همچنين ايجاد زمينه نفوذ 
به اي��ران مغتنم ش��مرد و با ق��رارداد 1919 انگليس 
مخالفت نم��ود. بدين ترتيب امري��كا مخالفت خود را 
با تس��لط كامل انگليس بر ايران اعالم داشته و ضمناً 
خ��ود را عالقه مند به آينده ايران نش��ان مي دهد و در 
پي آن ش��ركت هاي امريكايي از ايران تقاضاي امتياز 
نفت مي نمايند و ب��ه دنبال اين اق��دام امريكا، دولت 
ايران با اعتمادي كه به امريكا پي��دا مي نمايد، مجدداً 
از آن دولت تقاضاي مستش��ار مالي می كند كه دكتر 
ميلسپو به همراه هيئتي به ايران سفر و در همين دوره 
تالش مي كند براي شركت هاي كشورش امتياز نفت 
از دولت ايران بگيرد، اما امريكا هنوز به آنچنان قدرتي 
دست نيافته است كه بتواند با انگلستان رقابت كرده و 
در مناطق تحت سلطه انگليس نفوذ نمايد. در نتيجه 
تالش هاي شركت هاي امريكايي تا جنگ جهاني دوم 
در اي��ران بي نتيجه مي ماند. هر چن��د دولت ايران در 

ابتدا مايل بود كه امتيازاتي به امريكايي ها بدهد و آنها 
را به مقابله با انگليس برانگي��زد، اما قدرت انگليس ها 
مانع از نفوذ آنها ب��ه ايران بود. در اين زمان ش��ركت 
نفت استاندارد نيوجرسي كه بزرگ ترين شركت نفت 
امريكا بود، با كمك شركت هاي ديگر تبليغات شديدي 
عليه انگليس در مطبوعات و محافل عمومي و كنگره 
شروع و ادعا كرد براي احتياجات خود بايد دست پيش 
انگلس��تان دراز كرده و هر س��ال ميليون ها دالر بابت 
قيمت نفت به آن كش��ور بپردازد. در همين وقت كه 
ش��ركت هاي نفت امريكا حمله را آغاز كرده و سهمي 
از نف��ت خاورميان��ه را مي خواس��تند، اداره مطالعات 
زمين شناسي امريكا در ماه می 1920 ارقامي را منتشر 
كرد كه ذخيره نفت امريكا فقط كفايت 18 سال مصرف 

آن كشور را مي نمايد. 
   انگلستان در قامت منتقد امريكا در ايران!

اين مرحل��ه از مب��ارزات در بدو امر بدي��ن صورت در 
خاورميانه تجلي مي كرد كه مقامات سياس��ي دولت 
امريكا گله هاي قهرآمي��ز بكنند و تا آنجا كه مي توانند 
در پناه پرچم ضد اس��تعماري به انگليس بتازند. مثاًل 
در مورد ضديت امريكا با ق��رارداد 1919 كه ايران را 
در دايره نفوذ اقتصادي و سياس��ي انگليس محدود و 
محصور مي كرد، ملك الش��عراء بهار مي نويسد: »من 
خود در يكي از مالقات ها از وزير مختار امريكا شنيدم 
كه مي گفت قرارداد را به هم بزنيد و آن وقت به دولت 
امريكا مراجعه كنيد، قول مي دهم هر قدر پول بخواهد 
به شما خواهند داد و مستش��ار هم خواهند فرستاد و 
ماليه و نظام و مع��ادن ش��ما را اداره خواهند كرد، اما 
احتياجي كه انگليس ها به كمك هاي سياسي امريكا 
داشتند، وضع سياست بين المللي وقت، قيوميت عراق 
كه از طرف جامعه ملل تصويب ش��ده ب��ود و احتمال 
اينكه امريكايي ها به وسيله تجهيز افكار عمومي دنيا 
آن را مختل نمايند، رقابت هاي ش��ديدي كه شركت 
نفت استاندارد با منافع نفتي انگليس در نقاط مختلف 
جهان مي نمود، پيش آمدن قضيه نفت شمال ايران و 
بسياري داد و ستدهاي بين المللي سبب شد كه دولت 
انگليس سرسختي را رها كرده و از در مسالمت با امريكا 
درآيد. در نتيجه انگلس��تان موافقت كرد كه ش��ركت 
استاندارد و شركت نفت ايران و انگليس در نفت شمال 
ايران با هم مشاركت داشته باشند و ديگر موافقتي بود 
كه يك چهارم سهام شركت نفت تركيه به شركت نفت 
استاندارد واگذار شود و ضمناً مزبور هم اجازه داده شد 

كه در فلسطين به كاوش نفت بپردازد.«
   قراردادهايي كه ايران با امريكا در مورد نفت 

شمال به امضا رساند 
الف( استاندارد اويل: 

دولت ايران به وس��يله وزير مختار خود در واش��نگتن 
به دولت امريكا اطالع داد كه احتي��اج دولت ايران به 

ملك الش�عراء به�ار مي نويس�د: » م�ن 
خود در يكي از مالقات ه�ا از وزير مختار 
امريكا ش�نيدم كه مي گفت: ق�رارداد با 
انگلس�تان را به ه�م بزني�د و آن وقت به 
دولت امريكا مراجعه كنيد، قول مي دهم 
هر قدر پول بخواهيد به شما خواهند داد 
و مستش�ار هم خواهند فرستاد و ماليه و 
نظام و معادن ش�ما را اداره خواهند كرد، 
اما احتياجي ك�ه انگليس ها به كمك هاي 
سياس�ي امريكا داشتند، س�بب شد كه 
دولت انگليس سرس�ختي را ره�ا كرده 
و از در مس�المت ب�ا امري�كا درآي�د.«

امريكا و پيشينه نگاه به نفت شمال ايران در آئينه روايت و تحليل

نقطه آغاز يك استعمار بزرگ
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   شاهد توحيدي
احس��ان نراقي در زمره 
كارگزاران فرهنگي رژيم 
پهلوي به شمار مي رود. 
نقش در س��امان دادن 
به پ��اره اي فرآيندهاي 
فرهنگ��ي در آن دوران 
باظاه��ري بي ط��رف و 
حتي منتق��د، در زمره 
خواندني تري��ن فصول 
حيات اوست. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 
در ساليان اخير، اقدام به انتشار زندگينامه دوجلدي 
وي به قلم صفاء الدين تبرائيان كرده اس��ت. مؤلف 
در بخش��ي از ديباچه اثر و در مقام معرفي موضوع 
آن چنين مي نويسد: »دكتر احس��ان اهلل نراقي در 
سال 1305 شمسي در يكي از سرشناس ترين و با 
نفوذترين خانواده هاي كاشان، ديده به جهان گشود. 
نياكان و خويشاوندان پدري وي، از روحانيون نامي 
شيعه بودند. وي از نوادگان مالمهدي فاضل نراقي 
صاحب كتاب جامع السعادات بود، ليكن حسن نراقي 
)پدر احس��ان( به مرور از مذهب فاصله مي گيرد و 
گرايشات روش��نفكرانه غيرديني خود را در سبك 
زندگي ش��خصي و تربيت فرزندان به كار مي بندد. 
احسان نراقي پس از كسب مسير پر فراز و نشيبي كه 
در جريان تكميل تحصيالت عاليه خود طي مي كند، 
سرانجام در 30 س��الگي موفق به دريافت دكتراي 
جامعه شناسي از سوربن فرانس��ه مي شود و پس از 
بازگشت به وطن و كسب كرسي استادي دانشگاه 
تهران و اخذ مجوز تأس��يس مؤسس��ه مطالعات و 
تحقيقات اجتماعي و همكاري با سازمان بين المللي 
يونس��كو، توجهاتي را به خود جلب مي كند كه در 
جهت كسب تشخص و مقبوليت به عنوان چهره اي 
متخصص در درون حاكميت پهلوي مؤثر مي افتد. 
مؤسسه مذكور با صرف بودجه هاي قابل توجه دولتي 
در موضوعات استراتِژيك و جمعيت هاي تأثيرگذار 
و حيات��ي در ايران، با تكيه ب��ر روش هاي ميداني و 

مش��اهده اي، تحقيقات آماري و جمعيت شناس��ي 
گس��ترده اي در نقاط مختلف ايران انجام مي دهد 
كه طبعاً نتايج آن در تحكيم و دوام بيشتر حاكميت 

نقش بسزای خود را ايفا مي كند«. 
تبرائيان در بخشي ديگر از مقدمه خويش، درباره آنچه 
از احس��ان نراقي در كتاب خويش نگاش��ته، اينگونه 
آورده است: »اش��اره هاي دقيق به سال هاي كودكي 
و نوجواني احس��ان نراقي و تأثير فراوان خاس��تگاه 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي خاندان متنفذ نراقي ها 
بر شخصيت وي و به ويژه تأثيرپذيري خاص احسان 
از پدر، همراهي احس��ان نراقي 26- 25 ساله كه به 
تازگي از ژنو به ميهن بازگش��ته )مقارن با يكس��ال 
پاياني دولت ملي دكتر مصدق( در چالش هاي ميان 
مصدق و آيت اهلل كاشاني كه نراقي به عنوان يار نزديك 
كاشاني پيغام و پسغام هاي اين دو شخصيت را جابه جا 
مي كرده، به استناد اسناد به طور مفصل بررسي شده و 
سپس به واكاوي نقاط قوت و ضعف و تأثير و تقصير هر 
يك از آقايان مصدق و كاشاني در شكل گيري جنبش 
بزرگ نهضت ملي نفت و س��پس شكست زود هنگام 
آن از ديدگاه نراق��ي پرداخته مي ش��ود و زوايايي از 
كودتاي 28 م��رداد در قالب اس��ناد معتبر تاريخي و 
البته نقل قول هاي صرفاً شفاهي و نه چندان معتبر و 
قابل ترديد پيش روي مخاطب قرار مي گيرد. اش��اره 
به رويگرداني هميشگي نراقي نسبت به جريان هاي 
اسالمي و مذهبي و گرايش احس��ان نراقي به حزب 
ت��وده در دوره نوجواني و س��ال هاي اولي��ه جواني و 
سپس تنفر بي حد و حصرش از كمونيسم و شوروي 
در سال هاي بعد، واكاوي نقش تش��كل ها، احزاب و 
شخصيت هاي ايراني و خارجي اي كه در تهران، ژنو و 
پاريس تأثيرگذاري عمده اي بر شكل گيري تفكرات 
وي در قب��ل از وارد ش��دن به دم و دس��تگاه پهلوي 
داشتند، اشاره به ش��خصيت علمي و پرتالش و ذاتاً 
ترقي خواه احس��ان نراقي و بررسي عميق كم و كيف 
مسير طي شده تحصيلي وي و همكاري او با يونسكو 
 از گرفتن ديپلم در دارالفنون تهران تا گرفتن ليسانس 
در رش��ته علوم اجتماعي گرايش اقتصاد رياضي در 
ژنو و سپس گرفتن دكتراي جامعه شناسي از سوربن 
فرانس��ه و در نهايت واكاوي داليل، عوامل و روابطي 
كه ورود نرم و گس��ترده وي در حاكميت پهلوي دوم 
را تسريع بخش��يد، بخش هاي اصلي اين مجموعه را 

شامل مي شوند«. 

نظري و گذري بر زندگينامه دوجلدي 
دكتر احسان نراقي

 نرمي فكري و سياسي
 بسان اسفنج!

كمك هاي مال��ي انگلس��تان محظوراتي براي آن 
ايجاد كرده اس��ت و اين وضع را دول��ت امريكا به 
سهولت مي تواند عوض كند، اگر وامي به مبلغ 10 
ميليون دالر به دولت ايران بدهد. پرداخت چنين 
وامي راه را ب��راي اعطاي امتي��از نفت و همچنين 
امتياز اس��تخراج س��اير معادن به ش��ركت هاي 
امريكايي هموار خواهد س��اخت. دول��ت ايران با 
شركت استاندارد اويل وارد مذاكره شد و قراردادي 
را در 5 ماده با شركت مذكور امضا نمود. در تاريخ 
29 آبان 1300 شمسي قوام السلطنه، اليحه اي را 
براي واگذاري امتياز نفت تمام اياالت هاي شمالي 
ايران به كمپاني اس��تاندارد اوي��ل امريكا تقديم 
مجل��س و مجلس ني��ز آن را در 5 م��اده تصويب 

نمود: 
ماده اول - مجلس ش��وراي ملي واگ��ذاري امتياز 
اس��تخراج نفت را در اياالت آذربايجان، خراسان، 
گيالن و استرآباد و مازندران به كمپاني استاندارد 

اويل امريكا به شرايط ذيل تصويب مي نمايد. 
م��اده دوم - مدت اي��ن امتياز بيش از 50 س��ال 

نخواهد بود. 
ماده سوم- حقوق دولت بيشتر از صدي ده تمامی 
نفت و مواد نفتي است كه كمپاني از چاه ها خارج 
مي نمايد، قبل از آنكه هرگونه خرجي به آن تعلق 

گيرد. 
ماده چهارم -  ش��رايط ديگر اين امتي��از از قبيل 
تسعير سهم دولت در صورتي كه دولت صالح بداند 
و طرز تأديه آن و طرز نظارت دولت ايران و عوايد 
كمپاني و شرايط ابطال كننده امتياز و ساير شرايط 
الزم براي حفظ حقوق دول��ت و مملكت را دولت 
تهيه و پس از توافق نظر با كمپاني مزبور به مجلس 

شوراي ملي پيشنهاد خواهد نمود. 
ماده پنجم - كمپاني استاندارد اويل نمي تواند به 
هيچ وجه اي��ن امتياز را به هيچ دول��ت يا كمپاني 
يا ش��خصي انتقال بده��د و همچنين ش��راكت با 
سرمايه داران ديگر منوط به تصويب مجلس شوراي 
ملي ايران اس��ت. عدم رعايت اين ماده باعث لغو 

امتياز خواهد بود. 
بالفاصله پ��س از تصويب امتياز توس��ط مجلس، 
دولت هاي ش��وروي و انگليس ب��ه امتياز اعتراض 
نمودند، اما هيچ ك��دام نتيجه نگرفتند و بر همين 
اساس شركت نفت ايران و انگليس چون اعتراض 
را به نتيجه ديد با امريكايي ها از در سازش درآمد 
و تصميم گرفت كه در اين امتياز شريك گردد. لذا 
لرد كدمن در س��فري به امريكا با مقامات شركت 
نفت اس��تاندارد اوي��ل وارد مذاكره ش��د و به آنها 
يادآوري كرد كه طبق امتياز دارسي حق انحصار 
ايجاد خ��ط لوله نفت ب��ه خليج فارس در دس��ت 
ش��ركت نفت ايران و انگليس اس��ت و اگر شركت 
استاندارد نفتي در شمال ايران كشف و استخراج 
نمايد، صدور آن برايش مق��دور نخواهد بود، مگر 
آنكه يا با ش��وروي سازش��ي كرده و از راه ش��مال 
استفاده نمايد يا اينكه با شركت نفت بريتانيا قراري 
گذاش��ته و اجازه احداث خط لوله را از آن شركت 
به دس��ت آورد. پس مصلحت طرفين در آن است 
كه امتياز نفت شمال ايران بين شركت ايتاندارد و 
شركت نفت بريتانيا نصف شود. در نهايت شركت 
استاندارد حاضر ش��د كه درباره نفت شمال ايران 
با شركت مذكور شريك ش��ود. توافق انجام شده 
نه تنها اعتراض دول��ت اي��ران را برانگيخت، بلكه 
باعث خش��م مردم و روزنامه در ايران ش��د كه به 
نكوهش سياست دولت پرداختند. دولت ايران كه 
نمي خواست نفت شمال را به شركت نفت ايران و 
انگليس بدهد، پس از آگاهي از اين توافق اعالم كرد 
براساس ماده پنجم از قرارداد كه تصويب نموده اين 

امتياز را ملغي اعالم كرد. 
ب( كمپاني سينكلر اويل: 

در مرداد 1301 شمس��ي نماينده ش��ركت نفت 
سينكلر به تهران وارد و شرايط زير را براي تحصيل 

امتياز نفت شمال به دولت تقديم كرد: 
1- مدت امتياز بين 40 تا 50 سال باشد. 

2- اراض��ي باير دولتي ك��ه مورد احتي��اج امتياز 
گيرنده است مجاناً واگذار شود و اراضي داير دولتي 

و خصوصي به قيمت عادالنه خريداري گردد. 
3- تمامی اثاثيه و ملزومات براي عمليات امتياز از 

كليه حقوق گمركي و عوارض معاف باشد. 
4- امتياز گيرنده ش��ركت يا ش��ركت هايي براي 
استخراج نفت تشكيل خواهد داد و تعهد مي كند 
كليه سهام ش��ركت هاي مزبور منحصراً در دست 
ايرانيان و امريكاييان باش��د و ني��ز تعهد مي كند 
كه سهام مزبور را به هيچ دولت يا شركت خارجي 
انتقال ندهد و در صورت تخلف امتياز ملغي باشد. 
5- ساير شرايط امتياز طبق قانون مربوط به شركت 

نفت استاندارد و با توافق طرفين تنظيم گردد. 
سرانجام شركت س��ينكلر موفق ش��د در 29 آذر 
1302 قراردادي با دولت اي��ران منعقد نمايد. به 

موجب اين قرارداد امتياز استخراج و بهره برداري 
از منابع نفتي چهار استان شمالي ايران به كمپاني 
سينكلر اعطا شد. در ماده چهارم قرارداد نيز تصريح 
ش��ده بود كه دارنده امتياز نمي تواند حقوق خود 
را به هيچ دولت يا ش��ركت خارجي منتقل نمايد. 
شركت نفت سينكلر مطلع بود كه نمي تواند نفت 
ايران را از نواحي جنوب لوله كش��ي و صادر كند، 
پس با دولت شوروي براي صدور نفت ايران توسط 
لوله نفتي باكو - باطومي به مذاكره پرداخت. گرچه 
شركت س��ينكلر امتياز نفت جزيره س��اخالين و 
فروش آن را از دولت شوروي كسب كرده بود، اما 
دولت شوروي اين اجازه را به شركت نفت سينكلر 
نداده و بر اثر اختالف��ات بعدي، امتياز نفت جزيره 
س��اخالين را نيز لغو نمود و چون شركت از صدور 
نفت ايرن مأيوس ش��د، به دولت ايران اطالع داد 
كه چون دولت شوروي اجازه نخواهد داد كه نفت 
ايران از طريق شوروي صادر گردد از امتياز صرف 
نظر مي نمايد، اما حادثه اي كه س��ينكلر را به طور 
قاطع از صحنه ايران بيرون راند، در تابستان 1303 
شمسي در ايران رخ داد. خرداد 1303 يك سلسله 
تظاهرات و راهپيمايي هاي مذهبي از سوي مردم 
تهران انجام گرفت. ميج��ر رابرت ايمبري، معاون 
كنس��ول امريكا كه به محل تظاه��رات رفته بود 
كوشيد تا با دوربين دستي خود چند عكس بگيرد. 
آنگاه، انبوه جمعيت كه عك��س گرفتن را توهين 
به مقدس��ات مذهبي تلقي مي كردند به او حمله 
بردند و او را كش��تند. )حادثه س��قاخانه آقا شيخ 
هادي در تهران(. اگر به گفته بعضي منابع اعتماد 
كنيم، ميج��ر ايمب��ري از طرف��داران پروپاقرص 
اعطاي امتياز به س��ينكلر بود و هم او بود كه آقاي 
سينكلر را به نخس��ت وزير ايران معرفي كرده بود. 
قتل ايمب��ري باعث اعالم حكومت نظامي ش��د و 
مبارزه آش��كاري ميان دو جناج ايران برانگيخت 
كه هر يك ديگري را متهم به قتل او مي كرد، اما در 
واقع، مسئوالن حقيقي اين رويداد را بايد در درون 
سرويس هاي جاسوس��ي بريتانيا جست وجو كرد. 
به نوش��ته روزنامه نيويورك هرالد تريبون مورخ 
2 مهر م��اه 1308 هارولد اس��پنر، ) مأمور مخفي 
بريتانيا در خاور نزديك ( اعالم كرده بود: ايمبري 
توسط اوباش كشته ش��د كه از مقامات نفتي پول 
گرفته بودند و اين مقامات بيم داش��تند كه مبادا 
امتياز نفت ش��مال ايران به يك گروه امريكايي به 
رهبري س��ينكلر واگذار ش��ود. در پي اين حادثه، 
شركت سينكلر رس��ماً اعالم كرد كه تصميم دارد 
از امتياز نفت شمال صرف نظر كند و اين پيروزي 
بزرگي براي ش��ركت نفت ايران و انگليس و ساير 
رقبا به شمار مي آمد. بدين قرار بود كه كمپاني هاي 
امريكايي، با وجود حمايت شديد دولت امريكا هر 
يك به نحوي موقتاً از حوزه نفتي ايران طرد شدند. 
بدين ترتيب اين اولين مسابقه زورآزمايي امريكا 
و انگليس در اي��ران در مراحل اولي��ه عمليات به 
شكس��ت اياالت متحده و پيروزي بريتانيا منتهي 

گرديد. 
ج( شركت امريكايي اميرانين: 

در 17 ژانوي��ه 1937 )27 دي 1315( داور وزير 
دارايي وقت، اليحه قانوني اعطاي انحصار اكتشاف، 
بهره برداري و انتقال نفت ش��رق و شمال كشور به 
ش��ركت نفت امريكا و ايران ) اميراني��ن ( را براي 
مدت 60 س��ال تقديم مجلس كرد. مجلس ايران 
در بهمن 1315 اين طرح را به تصويب رس��انيد. 
نخس��تين اقدام ش��ركت، تأس��يس يك شركت 
حمل و نقل نفت و متخصص در س��اخت لوله نفت 
به نام ش��ركت لوله نفت ايران با كمك استاندارد 
اويل بود. همزمان دولت اي��ران امتياز حمل و نقل 
نفت و س��اخت لوله نفتي را به ش��ركت لوله نفت 
واگذار كرد. در ش��هريور 1316 شركت اميرانين 
از دولت شوروي حق استفاده از آب هاي آن كشور 
به منظور واردات ماشين آالت و تجهيزات خود به 
ايران را كسب نمود. ظرف سه س��ال اول شركت 
در حدود مس��احتي كه در نقشه منضم به قرارداد 
با رنگ تعيين ش��ده بود ح��ق كاوش را براي پيدا 
كردن نفت داشت و پس از سه سال بايد دو واليت 
از واليت شرق يا شمال شرق واقع در حوزه اي كه 
در نقش��ه مذكور معين ش��ده بود، براي عمليات 
خود انتخاب نمايد و در آخر سال پانزدهم مجموع 
قطعاتي را كه انتخ��اب مي كند از يكصد هزار ميل 
مربع كه ح��وزه امتياز آن را تش��كيل خواهد داد، 
تجاوز ننماي��د. امتياز گيرنده ح��ق غيرانحصاري 
ساختن و دارا بودن لوله را به خليج فارس داشت و 
ساير شرايط امتياز شبيه به شرايط قرارداد 1933 
كه بيمه ايران و شركت نفت ايران و انگليس منعقد 
شده بود مي بود. با اين حال در ژوئن 1938 )خرداد 
1317( شركت اميرانين به دولت ايران اطالع داد 
كه از استخراج نفت شمال صرف نظر كرده است و 

مايل نيست كه به كار خود ادامه دهد. 
د( شركت نفتي استاندارد واكيوم: 

طي اش��غال اي��ران، ايراني��ان توج��ه خاصي به 
امريكايي ها داش��تند و دولت از ورود شركت هاي 
امريكايي به ايران اس��تقبال مي نم��ود و بي ميل 
نبود كه امتيازاتي به امريكايي ها بدهد و بر همين 
اساس، در سال 1321 شمس��ي نماينده ايران با 
كمپاني استاندارد واكيوم گفت وگويي هايي انجام 
داد، كمپاني مذكور نيز تمايل خود را براي گرفتن 
امتياز نفتي در ايران اعالم و رسماً تقاضاي امتياز 
نفت منطقه بلوچستان را از ايران نمود. پس از اين 
جريان نمايندگان شركت سينكلر و شركت رويال 
داچل شل براي كس��ب امتياز نفت جنوب شرقي 
ايران ) بلوچس��تان و كرمان ( به ايران آمدند. پس 
از اطالع مجلس از كاره��اي دولت در زمينه نفت، 
دولت را مورد مؤاخذه ق��رار داده و در يازدهم آذر 
1323 شمس��ي قانوني تصويب كرد كه به موجب 
آن دولت اجازه نداش��ت در مورد هيچ امتيازي با 

شركت ها و دول خارجي گفت وگو كند. 
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خروج نيروهاي روسيه از ايران پس از 
انقالب اكتبر در اين كشور موجب شد 
انگليس براي ادامه تسلط خود بر منابع 
نفتي اي�ران ق�رارداد 1919 را به ايران 
تحميل نمايد. دول�ت امريكا فرصت را 
براي جلوگيري از سياست هاي انگليس 
و همچنين ايجاد زمينه نف�وذ به ايران 
مغتنم شمرد و با قرارداد 1919 انگليس 
مخالف�ت نم�ود. بدين ترتي�ب امريكا 
مخالفت خود را با تسلط كامل انگليس 
بر ايران اعالم داش�ته و ضمن�ًا خود را 
عالقه مند به آينده ايران نشان مي دهد


